الخدمة الوطنية االحتياطية

شرف ووفاء وتضحية

هب �شباب الوطن
حدثٌ تاريخي ،بكل ما للعبارة من معنى ،يوم َّ
و�شا ّباته لتلبية نداء الواجب ،وااللتحاق مبع�سكرات "اخلدمة الوطنية
واالحتياطية" ،عم ًال بالقانون الذي �أ�صدره �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة
بن زايد �آل نهيان ،رئي�س الدولة ،يف يونيو املا�ضي.
ويف التحاقهم باخلدمة الوطنية واالحتياطية ،يرتجم �شباب
الإمارات ،انتماءهم ال�صادق ،ووالءهم الذي ال ت�شوبه �شائبة،
وا�ستعدادهم للت�ضحية ذود ًا عن ِحمى الوطن ،ومن �أجل �أن يوا�صل
�شموخه بعزَّة وكرامة ،وي�ؤ ِّكدون لكل مرت ِّب�ص بهذا الوطن� ،أن البيت
متوحد ،و�أن �أبناء خليفة يعرفون ويقدِّ رون قيمة وطنهم ومكانة قائدهم،
ِّ
وي�ضعون الواجب املنوط بهم ُن ْ�صب �أعينهم .
تقاطروا من خمتلف �إمارات الدولة ومناطقها ،ليقفوا بحما�س
وفخر �أمام ب ّوابات العبور �إىل مراكز التدريب اخلم�سة ،التي ح َّددتها
لهم "هيئة اخلدمة الوطنية واالحتياطية" ،ميلأهم �شعور عارم
ب�ضرورة ر ّد اجلميل �إىل الوطن الذي ينتمون �إليه ،والعرفان �إىل قيادته
الر�شيدة ال�ساهرة على الدوام ،من �أجل �أن يعي�ش ابن الإمارات العربية
املتحدة حياته عزيز ًا كرمي ًا ،و�أن ي�صل �إىل �أعلى املراتب ،من خالل
ت�أمني �أف�ضل الظروف احلياتية واالجتماعية واالقت�صادية له ،وبنائه
وتن�شئته وت�سليحه بالعلم واملعرفة.
هي "خدمة وطنية واحتياطية" ،ولي�ست "جتنيد ًا �إجبار ّي ًا" ،هذا
ما ت�ؤ ّكده "هيئة اخلدمة الوطنية واالحتياطية" ،وامللتحقون باخلدمة
يعون هذه احلقيقة متام ًا ،ذلك �أن ح ّبهم لوطنهم ،هو الذي حملهم
على الت�سابق �إىل مراكز الت�سجيل الأوىل ،ودون �أيِّ تردُّد ،جتمعهم راية:
"الوطن للجميع" ،ويح ِّفزهم �شرف امل�ساهمة يف تعزيز منعته ،والتطلُّع
�إىل الت�ضحية يف �سبيله ،بالغايل والنفي�س.
التحق املج َّندون اخلم�سة �آالف ،وهم على يقني ب�صوابية اخلطوة
التي يخطونها ،ملا �سيكون لها من �أثر �إيجابي بالغ ،على تطوير
جتربتهم ،و�صقل �شخ�صيتهم ،ومنحهم ثقة عالية بالنف�س ،وتدريب ًا
على االن�ضباط وااللتزام ومهارات ع�سكرية وتنظيمية و�إدارية وقيادية،
ت�ؤازرهم يف م�سرية حياتهم ،كما عندما ينادي املُنادي ،ليقفوا يف
ال�صفوف الأمامية� ،إىل جانب قوى املجتمع الفاعلة ،دفاع ًا عن الوطن
وكل �شرب من �أرا�ضيه ،و�صون ًا لوحدته الوطنية ،وحماية ملكت�سباته
و ُمنجزاته.
ً
ً
ً
َّ
ّ
وما �سيتلقاه املجندون لي�س تدريبا ع�سكر ّيا قتاليا ،فح�سب ،بل
�أي�ض ًا ،درو�س ًا يف الفكر واملعارف املتن ِّوعة ،كما يف ُح�سن �إدارة الوقت

وااللتزام واالن�ضباط ،كذلك يف �أه ّمية التط ّوع وكيفية م�ساعدة الآخرين
يف حاالت الطوارئ والأزمات والكوارث� ،إىل جانب فتح جماالت الإبداع
�أمام املج َّندين واال�ستفادة الق�صوى من طاقاتهم وقدراتهم العلمية
يف التطوير والتحديث ،ال�سيما �أنهم يف مقتبل العمر وقد اجتازوا
مرحلة تعليمية �أ�سا�سية ت�ؤهّ لهم لكي يطلقوا العنان لعقولهم يف االجتاه
ال�صحيح.
ومل تكن هذه املح ّفزات وقف ًا على املج َّندين امللتحقني مبع�سكراتهم،
دون �سواهم ،بل �شاركهم فيها ذووهم الذين رافقوهم يف رحلتي
الت�سجيل وااللتحاق ،حيث كانت عيونهم تر�سم فرح ًا عارم ًا ،وقلوبهم
تخفق فخر ًا بفلذات �أكبادهم ،ال�شباب الذين �سيكونون عماد امل�ستقبل،
والذين قال فيهم املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان – ط َّيب
اهلل ثراه�" :أنا �أ�ؤمن بال�شباب ...فال�شباب ال تنق�صه احلما�سة"...
و"الوطن يعرف �أبناءه املخل�صني ويفخر بهم ،كما يعت ّز بهم الأهل
والع�شرية".
�إن الهدف الأ�سمى من "اخلدمة الوطنية واالحتياطية" ،لي�س
العمل على زيادة عديد القوات امل�س َّلحة� ،أو الع�سكريني القادرين على
حمل ال�سالح وا�ستخدامه �أثناء امله ّمات التي قد يتط َّلبها الواجب عند
فح�سب ،و�إن كان ذلك �سيكون مبثابة نتيجة حتمية لهذه
ال�ضرورةْ ،
املبادرة ...بل بناء �أجيال من ال�شباب امل�س َّلح بال ِق َيم واملبادئ وبالوعي
يح�صنه يف مواجهة الأفكار واملعتقدات والتيارات
الوطني الذي
ِّ
ً
ً
ِّ
اله َّدامة ،والقادر على �أن ي�شكل �س ّدا منيعا يف الت�صدِّ ي لها ،وحمل
امل�س�ؤولية بجدِّ ية وجدارة ،بدي ًال عن روح االتّكالية والالمباالة وخداع
املظاهر الفارغة.
�إن ال�شباب املثقَّف الواعي ،امللتزم بوطنه و�شعبه ،التزامه بتعاليم
ال�سمِ حة وب ِق َيم ح�ضارته ،والذي ال ُب ّد من �أن تنغر�س يف �صميمه
دينه َّ
ِق َيم القوات امل�س َّلحة ،حماة الوطن ب�شعبه و�أر�ضه وبحره و�سمائه،
ومناقبيتها ،معزَّزة باملعرفة واملهارات والقدرات ،هو الذي �سي�ش ِّكل ركن ًا
متا�سك جمتمعه ،ووحدة �شعبه ،وت�ضامنه وتالحمه،
�أ�سا�سي ًا يف تعزيز ُ
كما يف م�سرية البناء وا�ستمرار التنمية ،وعليه ُيع َّول الكثري من العطاء
يف خدمة الوطن وامل�ساهمة يف دميومة �أمنه وا�ستقراره.
حفظ اهلل الوطن وقيادتنا ،و�أدام علينا نعمة الأمن والأمان.
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تتراوح أحكامه ما بين السجن لمدة  5سنوات واإلعدام

رئيس الدولة ُيصدر قانون مكافحة الجرائم اإلرهابية
�أ�صدر �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س الدولة  -حفظه اهلل  -قانون ًا احتادي ًا يف �ش�أن مكافحة اجلرائم
الإرهابية ،يحدِّ د العقوبات وفق ًا ملرتكبيها ونوعيتها ومدى خطورتها على الأمن وال�سالمة واال�ستقرار.
و�أ�شارت املذكرة الإي�ضاحية املرفقة مع م�شروع القانون الوارد من احلكومة� ،إىل �أنه ي�أتي "من منطلق التزام الدولة
بتع ّهداتها الدولية نحو مكافحة الإرهاب ،والت�صدّ ي له ،وجترمي جميع �أ�شكاله الدولية ،ومنع الإرهابيني ومم ّوليهم
و�أن�صارهم ،من احل�صول على الأموال والأ�سلحة واملالذ الآمن" ،و�أ�ضافت املذكرة "�أنه ملّا كانت الدولة جزء ًا ال يتجزّ �أ من
املجتمع الدويل ،وبالنظر �إىل تنامي ظاهرة الإرهاب وتط ّورها مبرور الزمان ،حيث �أ�صبحت ظاهرة دولية ،تهدِّ د كيان
املجتمع الدويل والداخلي ،اقت�ضى الأمر �ضرورة �إعادة النظر يف قانون مكافحة الإرهاب وحتديثه وت�شديد العقوبات فيه،
مبا يتالءم مع امل�ستجدات الدولية والداخلية".

من ال�سجن لـ � 5سنوات� ...إىل الإعدام
وين�ص القانون ،الذي حمل الرقم ( )7لل�سنة  ،2014على عقوبات
ّ
تبد�أ بال�سجن مدة ال تقل عن � 5سنوات ،لل�ضالعني ب�أعمال �إرهابية،
�إ�ضافة �إىل املتعاونني مع التنظيمات الإرهابية ،وتنتهي بعقوبة
مت�س الدولة وم�صاحلها وممتلكاتها
الإعدام ملن قام ب�إعمال �إرهابية ّ
ومواطنيها بهدف الإرهاب.
وكان املجل�س الوطني االحتادي قد �أق َّر ،يف جل�سة �سرية غري عادية
عقدها يف  21يوليو املا�ضي ،م�شروع القانون املذكور ،املق َّدم �إليه من
جانب احلكومة االحتادية ،واملرتكز �إىل القانون ال�صادر يف العام
 ،2004وذلك بعد مناق�شات م�ستفي�ضة ،على �أن ُيرفع امل�شروع �إىل
اجلهات العليا ال�ستكمال �إجراءات �إ�صداره.
وت�ضمن القانون  70مادة ،تناولت الأوىل منه تعريفات لبع�ض
امل�صطلحات والكلمات الواردة فيه .فيما تناولت املادة الثانية اجلرائم
التي ت�سري عليها �أحكام هذا القانون .وتط َّرقت املادتان  3و� 4إىل
ت�صنيف اجلرائم واجلهات املرتبكة �ضدّها ،ف�ض ًال عن قواعد �سريان
القانون من حيث الزمان واملكان .وتناولت املواد من � 5إىل  18العقوبات
ين�ص عليها القانون يف حال ارتكاب �أحد الأفعال امل�ص ّنفة حتت
التي ّ
بند الإرهاب ،التي قد ت�صل عقوبتها �إىل الإعدام.
تهديدات �إرهابية
وا�ستعر�ضت املواد من � 19إىل  21اجلرائم املتعلقة بالتهديدات
الإرهابية ،يف ظ ّل الظروف التي توحي بجدة التهديد .وتناولت املواد
من � 22إىل  27اجلرائم املتعلقة بتنظيم الإرهاب ،فيما تناولت املادتان
� 28إىل  29ت�صنيفات جرائم الت�آمر على ارتكاب الأعمال الإرهابية.
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وا�ستعر�ضت املادتان  30و 31جرائم متويل الإرهاب ،كما تناولت
املواد � 32إىل  34ت�صنيفات اجلرائم امل�ساندة للإرهاب� ،أما املادة 35
فتناولت جرائم الرتويج للإرهاب.
وا�ستعر�ضت املواد من � 36إىل  39اجلرائم املرتبطة بالإرهاب.
وتناولت املادة  41كل اجلرائم الإرهابية املن�صو�ص عليها يف القوانني
الأخرى .كما تناولت املواد من � 41إىل  63كل الأحكام املو�ضوعية
واجلرائم اخلا�صة ،فيما تناولت املواد املتبقية التدابري الإدارية
ملكافحة اجلرائم الإرهابية.

حتديد اجلرائم وعقوباتها
ووفق ًا للقانونَّ ،مت حتديد جرائم العمليات الإرهابية وعقوباتها� ،إذ
يعا َقب بالإعدام كل من حاول �أو �شرع �أو قام باالعتداء على �سالمة
رئي�س الدولة �أو نائبه �أو �أحد �أع�ضاء املجل�س الأعلى لالحتاد �أو �أولياء
العهود �أو نوابهم �أو �أفراد �أ�سرهم� ،أو تع َّمد تعري�ض حياتهم �أو حريتهم
للخطر .ويعا َقب بالعقوبة ذاتها �إذا وقعت اجلرمية �أو �شرع يف ارتكابها.
ويعا َقب بال�سجن امل�ؤ َّبد َمن يلج�أ �إىل العنف �أو التهديد به ،حلمل
رئي�س الدولة �أو نائبه� ،أو رئي�س الوزراء �أو �أحد نوابه �أو �أحد الوزراء،
�أو رئي�س املجل�س الوطني االحتادي �أو �أحد
�أع�ضائه ،على �أداء عمل من اخت�صا�صه
قانون ًا� ،أو على االمتناع عنه.
احلماية الدولية
ويعاقب بالإعدام �أو ال�سجن امل�ؤ َّبد
كل من حاول �أو �شرع يف االعتداء على
�سالمة �شخ�ص م�شمول باحلماية
الدولية ،وتكون العقوبة الإعدام �إذا
وقعت اجلرمية ،ويعاقب بال�سجن امل�ؤ َّبد
�أو امل�ؤ ّقت الذي ال تق ّل مدّته عن �سبع
�سنوات ،كل من خطف �شخ�ص ًا �أو قب�ض
عليه �أو احتجزه �أو حب�سه رهين ًة� ،أو
حرمه من حريته ب�أ َّية و�سيلة ،وكان ذلك
لغر�ض �إرهابي.

ربي �أو املائي ،وتكون العقوبة الإعدام �أو
و�سائل النقل اجل ّوي �أو ال ّ
ال�سجن امل�ؤ َّبد �إذا نتجت عن الفعل املذكور �إ�صابة � ّأي �شخ�ص� ،أو �إذا
قاوم اجلاين بالقوة �أو العنف ال�سلطات العامة �أثناء ت�أدية وظيفتها يف
ا�ستعادة الو�سيلة من �سيطرته ،وتكون العقوبة الإعدام �إذا نتج عن فعل
اجلاين وفاة �شخ�ص.
ويعاقب بال�سجن امل�ؤ َّبد كل من �أتلف �أو َّ
عطل �أو ع ّر�ض عمد ًا للخطر
و�سيلة من و�سائل النقل ،ويعاقب بال�سجن امل�ؤ َّبد كل من �صنع �أو جهز �أو
ح�ضر �أو ا�ستورد �أو �أ�صدر �أو �أدخل �إىل الدولة �أو �أخرج منها �أو حاز �أو
�أحرز �أو ت�ص َّرف يف �أ�سلحة غري تقليدية� ،أو نقلها �أو �شرع يف نقلها عن
طريق الربيد �أو �إحدى الو�سائل ،وكان ذلك
لغر�ض �إرهابي.

العقوبات تطال
الضالعين
والمتعاونين
مع التنظيمات

اإلرهابية والقائمين
تمس
بأعمال
ّ
الدولة ومصالحها

الأ�سلحة غري التقليدية
ويعاقب بالإعدام �أو ال�سجن امل�ؤ َّبد كل
من اختل�س �أو �سرق �أ�سلحة غري تقليدية،
�أو ح�صل عليها با�ستخدام القوة �أو
بالتهديد �أو ب�إحدى و�سائل اخلداع �أو
االحتيال �أو االبتزاز ،وكان ذلك لغر�ض
�إرهابي ،كما يعاقب بالإعدام �أو ال�سجن
امل�ؤ َّبد كل من �شرع يف ا�ستخدام الأ�سلحة
غري التقليدية ،وتكون العقوبة الإعدام
�إذا ا�ستخدم اجلاين تلك الأ�سلحة ،وكان
ذلك لغر�ض �إرهابي.

االنتماء �إىل تنظيم �إرهابي
�سالمة الدولة
وممتلكاتها
ويعاقب بال�سجن مدة ال تق ّل عن
ويعاقب بالإعدام �أو ال�سجن امل�ؤ َّبد كل
ع�شر �سنوات كل من �أعلن ،ب�إحدى طرق
من ارتكب فع ًال �أو امتنع عن فعل ،من
ومواطنيها»
العالنية ،عداءه للدولة� ،أو لنظام احلكم
�ش�أنه  -بطبيعته �أو يف �سياقه � -أو ق�صد
فيها� ،أو عدم والئه لقياداتها.
به تهديد ا�ستقرار الدولة �أو �سالمتها �أو
ووفق ًا للجرائم املتعلقة بتنظيم
وحدتها �أو �سيادتها �أو �أمنها� ،أو مناه�ضة
املبادئ الأ�سا�سية التي يقوم عليها نظام احلكم يف الدولة� ،أو ق�صد به الإرهاب يف القانون ،ف�إنه يعاقب بالإعدام �أو ال�سجن امل�ؤ َّبد كل من
قلب نظام احلكم �أو اال�ستيالء عليه� ،أو تعطيل بع�ض �أحكام الد�ستور �أن�ش�أ �أو � َّأ�س�س �أو ّ
نظم �أو �أدار �أو تولىّ قيادة يف تنظيم �إرهابي ،وحتكم
بطريقة غري م�شروعة� ،أو منع �إحدى م�ؤ�س�سات الدولة �أو �إحدى املحكمة بح ّل التنظيم الإرهابي و�إغالق �أمكنته ومقاره .كما يعاقب
ال�سلطات العامة من ممار�سة �أعمالها� ،أو الإ�ضرار بالوحدة الوطنية بال�سجن امل�ؤ َّبد �أو امل�ؤ َّقت الذي ال تق ّل مدّته عن ع�شر �سنوات ،كل من
�أكره �أو حمل �شخ�ص ًا على االن�ضمام �أو االلتحاق �أو امل�شاركة �أو البقاء
�أو ال�سلم االجتماعي.
يف تنظيم �إرهابي .ويعاقب بالإعدام �أو ال�سجن امل�ؤ َّبد كل من �أن�ش�أ �أو
و�سائل النقل
� َّأ�س�س �أو �أدار مركز ًا بق�صد التدريب على العمليات الإرهابية ،وحتكم
ويعاقب بال�سجن امل�ؤ َّبد كل من اختطف لغر�ض �إرهابي و�سيلة من املحكمة بح ّل املركز و�إغالق �أمكنته ومقاره.
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ويعاقب بال�سجن امل�ؤ َّقت الذي ال تزيد م َّدته على ع�شر �سنوات ،كل ك ّلها �أو بع�ضها يف ارتكاب جرمية �إرهابية ،وق َّدم �أموا ًال لتنظيم �أو
ح�صلها �أو �س َّهل له احل�صول
من ر ّوج �أو ح ّبذ بالقول �أو الكتابة �أو ب أ� َّية طريقة �أخرى ،ل ّأي تنظيم �أو �شخ�ص �إرهابي �أو جمعها �أو �أع َّدها له �أو ّ
�شخ�ص �أو جرمية �إرهابية.
عليها ،مع علمه بحقيقة �أو غر�ض التنظيم �أو ال�شخ�ص الإرهابي.
ويعاقب بال�سجن امل�ؤ َّقت الذي ال تزيد م َّدته على ع�شر �سنوات
ويعاقب بال�سجن امل�ؤ َّبد �أو امل�ؤ َّقت الذي ال تق ّل مدته عن خم�س
كل من حاز بالذات �أو بالو�ساطة �أو �أحرز أ� َّية حم ّررات �أو مطبوعات
�أو ت�سجيالت� ،أي ًا كان نوعها ،تت�ضمن ترويج ًا �أو جتنيد ًا لتنظيم �أو �سنوات كل من تعاون مع تنظيم �إرهابي ،مع علمه بحقيقته �أو بغر�ضه،
ّ
َّ
ويعاقب بال�سجن امل�ؤ َّبد �أو امل�ؤ َّقت الذي ال تق ّل
ل�شخ�ص �أو جلرمية �إرهابية� ،إذا كانت
م َّدته عن خم�س �سنوات كل من �أعان
مع َّدة للتوزيع �أو لإطالع الغري عليها.
ً
ً
�شخ�صا �إرهابيا على حتقيق غر�ضه،
ويجيز القانون ملجل�س الوزراء ،بناءٍ
ِّ
يؤكد على
القانون
وتكون العقوبة الإعدام �أو ال�سجن �إذا
على عر�ض من وزير �ش�ؤون الرئا�سة،
�إ�صدار قرار يت�ض َّمن �إن�شاء قائمة
كان الفاعل يف الفقرتني ال�سابقتني من
التزام اإلمارات
�أو قوائم تُدرج فيها التنظيمات �أو
�أفراد القوات امل�سلحة �أو ال�شرطة �أو
الأ�شخا�ص الإرهابيون الذين ي�ش ّكلون
ّ
بتعهداتها الدولية
الأمن� ،أو �سبق له تل ّقي تدريبات ع�سكرية
خطر ًا على الدولة� ،أو التي تكون الدولة
�أو �أمنية.
ملتزمة ب�إدراجهم فيها.
نحو مكافحة اإلرهاب،
ويعاقب بالإعدام �أو بال�سجن امل�ؤ َّبد
تنظيم االجتماعات
كل من �أم َّد تنظيم ًا �إرهابي ًا �أو �شخ�ص ًا
والتصدي له ،وتجريم
ّ
ّ
ويحظر عقد � ّأي اجتماع �أو جت ّمع
�إرهابي ًا ب�أ�سلحة تقليدية �أو غري تقليدية
يف � ّأي مكان يف الدولة من � ّأي تنظيم
جميع أشكاله ،ومنع
�أو غريها من املواد التي تع ِّر�ض حياة
�إرهابي �أو �أ�شخا�ص �إرهابيني ،ولل�سلطة
النا�س �أو �أموالهم للخطر ،مع علمه
العامة حقّ ّ
ومموليهم
ف�ض هذا االجتماع �أو التج ّمع اإلرهابيين
ّ
بحقيقة �أو بغر�ض التنظيم �أو ال�شخ�ص.
با�ستعمال القوة عند االقت�ضاء .ويعاقب
ويعاقب بال�سجن امل�ؤبد �أو امل�ؤقت
بال�سجن امل�ؤ َّبد �أو امل�ؤقت كل من �شارك
وأنصارهم ،من
ً
يف الإعداد ملثل هذا االجتماع �أو التج ّمع،
كل من م َّكن ب�أ َّية و�سيلة مقبو�ضا عليه
�أو �شارك �أو ا�شرتك فيه بال�سجن امل�ؤ َّبد
�أو حمكوم ًا عليه يف �إحدى اجلرائم
الحصول على األموال
�أو امل�ؤ َّقت.
الإرهابية من الهرب مع علمه بذلك.
ويعاقب بال�سجن امل�ؤ َّبد كل من �سعى
واألسلحة والمالذ
عدم الإبالغ عن اجلرائم
لدى دولة �أجنبية �أو تنظيم �إرهابي �أو
الإرهابية
ممن يعملون
�شخ�ص �إرهابي �أو �أحد َّ
اآلمن
يعاقب بال�سجن الذي ال تزيد م َّدته
مل�صلحة � ّأي منهم ،وكذلك كل من تخابر
مع �أيٍّ منهم ،وكل ذلك الرتكاب جرمية
على ع�شر �سنوات كل من علم بوقوع
وقعت
�إرهابية ،وتكون العقوبة الإعدام �إذا
جرمية �إرهابية �أو وجود م�شروع الرتكاب �إحدى اجلرائم الإرهابية ومل
اجلرمية مو�ضوع ال�سعي �أو التخابر.
املخت�صة ،و ُيعفى من هذه العقوبة �إذا كان من امتنع
يب ِّلغ به ال�سلطات
َّ
عن الإبالغ زوج ًا للجاين �أو من �أقاربه �أو �أ�صهاره �إىل الدرجة الرابعة،
متويل الإرهاب
ويعاقب بال�سجن امل�ؤ َّبد �أو امل�ؤ َّقت الذي ال تق ّل م َّدته عن ع�شر ويعاقب باحلب�س الذي ال تزيد م َّدته على خم�س �سنوات كل من �أبلغ
ح�صلها �أو �س َّهل للغري ال�سلطات الق�ضائية �أو اجلهات الإدارية ب�سوء ن َّية عن جرمية �إرهابية
�سنوات كل من قدّم �أموا ًال �أو جمعها �أو �أع َّدها �أو ّ
احل�صول عليها ،بق�صد ا�ستخدامها� ،أو مع علمه ب�أنها �سوف تُ�ستخدم ال وجود لها.
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أول مسبار عربي وإسالمي إلى المريخ في  2021بقيادة فريق إماراتي

رئيس الدولة يصدر مرسوم إنشاء
"وكالة اإلمارات للفضاء"
خليفة" :هدفنا أن تكون اإلمارات ضمن الدول الكبرى في مجال علوم الفضاء"
�أ�صدر �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س الدولة  -حفظه اهلل ،مر�سوم ًا بقانون احتادي ،يق�ضي ب�إن�شاء
"وكالة الإمارات للف�ضاء" ،كهيئة احتادية عامة ،يكون مقرها الرئي�س يف �إمارة �أبوظبي ،ولها فرع يف دبي ،وملجل�س الإدارة
�أن ين�شئ فروع ًا �أو مكاتب �أخرى لها ،داخل الدولة وخارجها.
تتبع هذه "الوكالة" جمل�س الوزراء ،وتكون لها �شخ�صية
اعتبارية م�ستقلة ،وتتمتع باال�ستقالل املايل والإداري ،وبالأهلية
القانونية الالزمة ملبا�شرة جميع الأعمال والت�صرفات التي تكفل
حتقيق �أغرا�ضها.
وي�شمل القطاع الف�ضائي ،جميع الأن�شطة وامل�شاريع والربامج
ذات العالقة بالف�ضاء اخلارجي الذي يعلو الغالف اجلوي
للأر�ض.

�أهداف الوكالة
تهدف الوكالة ،بالتن�سيق والتعاون مع اجلهات املعن َّية� ،إىل
حتقيق ما يلي:
•تنظيم القطاع الف�ضائي ودعمه ورعايته ،مبا يخدم
م�صالح الدولة.
•ت�شجيع ا�ستخدامات العلوم والتقنيات الف�ضائية يف الدولة،
وتطويرها وتنميتها ،وتقدمي امل�شورة يف هذا املجال.
يعزِّ
•�إقامة ال�شراكات الدولية يف جمال القطاع الف�ضائي ،مبا ز
دور الدولة ومكانتها يف هذا القطاع.
•امل�ساهمة يف تنويع االقت�صاد الوطني من خالل قطاع ف�ضائي
وطني متطور.
•ن�شر الوعي ب�أهمية القطاع الف�ضائي.
•تنمية الكوادر الب�شرية امل�ؤهَّ لة يف جمال الف�ضاء.
اخت�صا�صاتها
تخت�ص الوكالة مبا يلي:
وبناء على ما جاء يف القانون،
ّ
•اقرتاح ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات واخلطط املتعلقة مبجال
القطاع الف�ضائي واعتمادها من جمل�س الوزراء.
•تقدمي امل�شورة والإر�شاد للربامج الوطنية الف�ضائية والعمل

على ح ّل التحديات التي تواجهها.
• دعم البحوث والدرا�سات يف املجاالت النظرية والتطبيقية
اخلا�صة بالف�ضاء.
•توثيق املعلومات ون�شرها.
•العمل على تنمية الكوادر الب�شرية ودعم الأن�شطة التعليمية
يف جمال الف�ضاء ،وا�ستقطاب الكفاءات الوطنية �إىل القطاع
الف�ضائي.
•توفري الفر�ص والبعثات العلمية يف جمال القطاع الف�ضائي،
بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة يف الدولة وخارجها.
•العمل على �إن�شاء م�شاريع ا�ستثمارية يف جمال القطاع
الف�ضائي و�إدارتها على �أ�س�س اقت�صادية.
•منح الرتاخي�ص املتعلقة مبجال القطاع الف�ضائي ،وفق
الأنظمة وال�ضوابط التي تقرتحها الوكالة ،وي�صدر بها قرار
من جمل�س الوزراء.
•�إقامة ال�شراكات الدولية لتنمية القطاع الف�ضائي.
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•اعتماد خطط وبرامج العمل بالوكالة ومراجعتها وتقييمها
•امل�ساهمة يف نقل املعرفة يف جمال تقنيات الف�ضاء.
الدوري.
•اال�شرتاك يف امل�شروعات الدولية املتع ِّلقة مبجال القطاع
•اعتماد الهيكل التنظيمي للوكالة ،ورفع التقارير ال�سنوية عن
الف�ضائي ،وذلك بعد موافقة جمل�س الوزراء.
�أدائها �إىل جمل�س الوزراء.
•متثيل الدولة يف االتفاقيات والربامج واملحافل الدولية املتعلقة
•ت�شكيل اللجان الدائمة �أو امل�ؤقتة لتنفيذ املهام التي يراها ،على
مبجال القطاع الف�ضائي ،وذلك بعد التن�سيق مع اجلهات
�أن يُحدِّ د اخت�صا�صاتها وم�س�ؤولياتها و�آلية عملها ،واال�ستعانة
املخت�صة يف الدولة.
َّ
واملخت�صني مل�ساعدته يف تنفيذ
مبن يراه منا�سب ًا من اخلرباء
ِّ
•مراقبة التزام املرخَّ �ص لهم من القطاعني العام واخلا�ص
مهامه.
ب�شروط و�ضوابط الرتخي�ص ،واتخاذ الإجراءات املنا�سبة
•�إ�صدار الرتاخي�ص اخلا�صة
لإلزامهم بها.
با�ستخدام القطاع الف�ضائي.
•�إ�صدار الن�شرات و�إعداد
َّ
•و�أ َّية مهام �أو �أعمال �أخرى ُيكلف بها
الربامج الإعالمية للتوعية
محمد بن راشد:
من قبل جمل�س الوزراء.
ب�أهمية القطاع الف�ضائي.
المريخ
الوصول إلى
ّ
•مراقبة الأعمال واال�ستخدامات
املوارد املالية للوكالة
الف�ضائية يف الدولة ،للت�أ ُّكد
تحد كبير اخترناه
هو
ٍّ
تتك َّون املوارد املالية للوكالة من
من اال�ستخدام الآمن وال�سليم
ُخ�ص�ص لها يف
االعتمادات التي ت َّ
للف�ضاء.
ألن التحديات الكبيرة
املوازنة العامة لالحتاد ،والإيرادات التي
•عقد امل�ؤمترات والندوات
حتققها الوكالة من ممار�سة �أن�شطتها،
تحركنا وتدفعنا
ّ
املتع ِّلقة مبجال القطاع الف�ضائي
و�أ َّية موارد �أخرى يوافق عليها جمل�س
وامل�شاركة فيها.
الوزراء.
و ُتلهمنا ،ومتى
الفني
الدعم
•تقدمي
على �أن ُين�شر هذا املر�سوم يف
القطاع
جمال
يف
واال�ست�شاري
ّ
توقفنا عن أخذ
ما
اجلريدة الر�سمية ،و ُيعمل به من اليوم
الف�ضائي �إىل اجلهات املعن َّية
التايل لتاريخ ن�شره.
يف الدولة.
ّ
فنا
توق
أكبر،
يات
تحد
ّ
ودخلت دولة الإمارات العربية
•و�أ َّية مهام واخت�صا�صات �أخرى
املتحدة ،ب�شكل ر�سمي ،ال�سباق العاملي
تُك َّلف بها الوكالة من قبل عن الحركة إلى األمام
جمل�س الوزراء.
ال�ستك�شاف الف�ضاء اخلارجي عرب �إعالن
�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل
جمل�س الإدارة
نهيان ،رئي�س الدولة  -حفظه اهلل ،يف 16
ووفق ًا للمر�سوم ،يكون للوكالة جمل�س �إدارة ،هو ال�سلطة العليا يوليو املا�ضي ،عن �إن�شاء "وكالة الف�ضاء الإماراتية" ،وبدء العمل على
َّ
املخت�صة ب�ش�ؤونها ،ويكون م�س�ؤو ًال �أمام جمل�س الوزراء عن حتقيق م�شروع لإر�سال �أول م�سبار عربي و�إ�سالمي �إىل كوكب املريخ ،بقيادة
�أهدافها ،وتنفيذ ال�سيا�سات التي �أن�شئت من �أجلها .وميار�س املجل�س فريق عمل �إماراتي ،يف رحلة ا�ستك�شافية علمية ،ت�صل �إىل الكوكب
جميع ال�سلطات وال�صالحيات الالزمة لذلك ،ومن �أهم مهامه:
الأحمر خالل ال�سنوات ال�سبع املقبلة ،وحتديد ًا يف العام .2021
•�إعداد اال�سرتاتيجية املتع ِّلقة مبجال القطاع الف�ضائي يف
وقد جاء هذا الإعالن التاريخي لدولة الإمارات ،لي�ش ِّكل منعطف ًا
الدولة ،ورفعها �إىل جمل�س الوزراء العتمادها.
تنمو ّي ًا يف م�سريتها ،عرب دخولها قطاع تكنولوجيا الف�ضاء ،واعتباره
•اقرتاح ال�سيا�سة العامة للوكالة ،والإ�شراف على تنفيذها ،بعد �أحد امل�ستهدفات لت�ضمينه يف االقت�صاد الوطني خالل ال�سنوات
اعتمادها من جمل�س الوزراء.
القادمة ،بالإ�ضافة �إىل العمل على بناء ر�أ�سمال �إماراتي ب�شري يف
•حتديد �آليات حتقيق �أهداف الوكالة اال�سرتاتيجية.
جمال تكنولوجيا الف�ضاء ،وامل�ساهمة يف زيادة املعرفة الب�شرية ،يف ما
8
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يخ�ص ا�ستك�شاف الف�ضاء اخلارجي والأجرام ال�سماوية البعيدة.
ّ
�صناعة احل�ضارة
وذكر �سم ّوه �أن وكالة الف�ضاء الإماراتية �ستقوم بالإ�شراف على
علوم الف�ضاء
جميع هذه الأن�شطةِّ ،
وتنظمها وتط ِّور القطاع ،وتعمل على نقل املعرفة
و�أ َّكد �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان� ،أن هدف
دولة الإمارات �سيكون دخول قطاع �صناعات الف�ضاء واال�ستفادة من الالزمة ،مبا يدعم مكانة الإمارات كالعب عاملي يف هذا املجال ،ويعزِّ ز
تكنولوجيا الف�ضاء ،مبا يعزِّ ز التنمية ،والعمل على بناء كوادر �إماراتية من دور تكنولوجيا الف�ضاء يف االقت�صاد الوطني .و�أ�ضاف" :رغم كل
متخ�ص�صة يف هذا املجال ...م�ضيف ًا �أن "هدفنا �أن تكون الإمارات ما يحدث يف عاملنا العربي من توترات ونزاعات ،نريد �أن نقول للعامل
ِّ
�ضمن الدول الكربى يف جمال علوم الف�ضاء ،قبل  .2021ثقتنا باهلل �إن الإن�سان العربي متى ما توافرت له الظروف املنا�سبة ،قادر على
كبرية ،و�إمياننا ب�أبناء الإمارات عظيمة ،وعزائمنا ت�سابق طموحاتنا ،تقدمي �إجنازات ح�ضارية �إىل الإن�سانية ،لأن هذه املنطقة هي منطقة
وخططنا وا�ضحة للو�صول �إىل �أهدافنا
ح�ضارات ،قادرة على تقدمي �إ�سهامات
ب�إذن اهلل".
معرفية جديدة �إىل الب�شرية ،وقدرها �أن
هدف اإلمارات
وقال �سم ّوه�" :إن امل�سبار اجلديد،
تعود �إىل �صناعة احل�ضارة واحلياة".
�سيكون �أول م�سبار يدخل به عاملنا
اجلدير ِّ
بالذكر� ،أن امل�سبار الإماراتي
الدخول إلى قطاع
العربي والإ�سالمي ع�صر ا�ستك�شاف
من املق َّرر �أن ي�صل �إىل كوكب املريخ
و�سيتم �إطالقه بقيادة فريق
الف�ضاء،
ّ
الفضاء
صناعات
ً
يف العام  ،2021تزامنا مع الذكرى
�إماراتي ،وهدفنا �سيكون بناء قدرات
علمية ومعرفية �إماراتية يف علوم
اخلم�سني لقيام دولة الإمارات العربية
من
واالستفادة
ا�ستك�شاف الف�ضاء اخلارجي ،وتقدمي
املتحدة .و�سينطلق يف رحلة ت�ستغرق
�إ�سهامات علمية ومعرفية جديدة
ت�سعة �أ�شهر ،يقطع خاللها �أكرث من �ستني
ّ
يعزز
للب�شرية ،يف جمال ا�ستك�شاف الأجرام تكنولوجياته بما
مليون كيلو مرت ،و�ستكون الإمارات �ضمن
ال�سماوية البعيدة ،وو�ضع دولة الإمارات
ت�سع دول يف العامل فقط ،لها برامج
التنمية ويساهم في
م�صاف الدول املتقدِّ مة يف جمال
يف
ِ
ف�ضائية ال�ستك�شاف الكوكب الأحمر.
علوم الف�ضاء خالل ال�سنوات املقبلة".

بناء كوادر إماراتية

عامل مهم يف الأمن واالقت�صاد
الو�صول �إىل املريخ
متخصصة
ّ
و ُي َع ّد الف�ضاء عام ًال مه ّم ًا لأمن الدول
من ناحيته �أكد �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب
واقت�صادها ،حيث تدخل التطبيقات
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم
الف�ضائية يف خمتلف نواحي احلياة
دبي  -رعاه اهلل� ،أن "الو�صول �إىل املريخ ،هو حتدٍّ كبري ،اخرتناه لأن اليومية ،كاالت�صاالت واملالحة والبثّ الإعالمي ومراقبة الطق�س
التحدِّ يات الكبرية حت ِّركنا ،وتدفعنا وتلهمنا .ومتى ما تو َّقفنا عن �أخذ
والكوارث الطبيعية وغريها ،وذلك يف ظ ّل �سباق دويل لل�سيطرة على
حتدِّ يات �أكرب ..تو َّقفنا عن احلركة �إىل الأمام".
الف�ضاء وا�ستخداماته املتن ِّوعة .ومن هذا املنطلق تقوم العديد من
و�أ�شار �سم ّوه �إىل �أن اال�ستثمارات الوطنية احلالية يف ال�صناعات
الدول بجهود كبرية يف هذا ال�صدد ،وتن ّفذ برامج ف�ضائية خمتلفة
وامل�شاريع املرتبطة بتكنولوجيا الف�ضاء ،تتجاوز الـ  20مليار درهم،
متخ�ص�صة،
وت�شمل �أنظمة الـ "ياه �سات لالت�صاالت الف�ضائية" ،وخدمات نقل الأهداف واال�ستخدامات ،وذلك من خالل بناء م�ؤ�س�سات
ِّ
البيانات ،والبثّ التلفزيوين عرب الف�ضاء ،ف�ض ًال عن �شركة "الرثيا" ور�صد ميزانيات �ضخمة لتنفيذها ،يف ظ ّل �إح�صاءات تقدِّ ر حجم
تغطي ثلثي العامل ،بالإ�ضافة �إىل القطاع الف�ضائي الدويل حالي ًا ،بحوايل  300مليار دوالر �سنوي ًا،
لالت�صاالت الف�ضائية املتنقلة ،التي ّ
منظومة الأقمار ال�صناعية "دبي �سات".
ومبعدل منو يقارب الـ  8يف املئة.
أكتوبر 2014
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صت الستقبال الدفعات األولى من المج َّندين
ص َ
خمسة مراكز ُخ ِّ

 5آالف مج َّند يلتحقون بمعسكرات
الخدمة الوطنية واالحتياطية
أحمد بن طحنون :يوم تاريخي في مسيرة اإلمارات
"فرحة وطن" بكل املقايي�س ،عا�شتها دولة الإمارات العربية املتحدة ،يوم الثالثني من �أغ�سط�س املا�ضي ،حملت يف
تفا�صيلها م�شاعر الغبطة العارمة املختلطة ب�آيات االفخر واالعتزاز ،حيث كانت العيون والقلوب والعقول �شاخ�صة �صوب
متوجهني �إىل مع�سكرات التدريب التابعة للقوات امل�سلَّحة ،التي كانت فاحتة
�أبناء الوطن الذين كانوا يتوافدون منذ ال�صباح
ِّ
�أبوابها على م�صاريعها ال�ستقبال الدفعات الأوىل من �شباب الإمارات الذين ه ّبوا لتلبية نداء الوطن ،يف �إطار قانون اخلدمة
الوطنية االحتياطية ،الذي �أ�صدره �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة  -حفظه اهلل  -يف يونيو املا�ضي.
ويف هذه املنا�سبة العزيزة ،تق َّدم اللواء
الركن طيار ال�شيخ �أحمد بن طحنون �آل
نهيان ،رئي�س "هيئة اخلدمة الوطنية
واالحتياطية" ،بالتهنئة �إىل مقام �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان،
رئي�س الدولة  -حفظه اهلل ،و�أخيه �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم،
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
حاكم دبي  -رعاه اهلل ،و�أ�صحاب ال�سمو
�أع�ضاء املجل�س الأعلى لالحتاد حكام
الإمارات ،والفريق �أول �سمو ال�شيخ حممد
بن زايد �آل نهيان ،ويل عهد �أبوظبي نائب
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة.
لن تتجاوز � 3أ�سابيع للذكور و�أ�سبوعني للإناث ،وبعد انتهائها �سيعود
يوم تاريخي
ً املج َّندون �إىل منازلهم نهاية كل �أ�سبوع خالل الأ�شهر الثالثة الأوىل،
وقال ال�شيخ �أحمد بن طحنون" :هو يوم تاريخي" ...مو ِّكدا
التخ�ص�صية ،لي�صبح
يتم توزيعم بعد ذلك على الوحدات
�أن "الهدف الأ�سمى من �أداء اخلدمة الوطنية ،لي�س زيادة عدد على �أن ّ
ُّ
الع�سكريني ،بل تن�شئة الأجيال القادمة تن�شئة وطنية �سليمة ،الدوام كما هو متَّبع يف القوات امل�سلحة.
وم�ساعدتها على �إدراك التحدّيات التي قد تواجهها ،وكيفية الت�صدّي
لها ُمبنتهى امل�س�ؤولية واحلر�ص" ...م�شدِّ د ًا على �أهمية "تعزيز ِق َيم
الوالء للوطن والوفاء لرتابه ،فالدفاع عن احلدود هي م�س�ؤولية تقع
على عاتق اجلميع ،ولن يكون �إال بتعاون �أبناء الوطن كافة".
�سين�صب،
و�أ�ضاف� ،أن الإقبال كان كبري ًا ،م�شري ًا �إىل �أن التدريب
ّ
على مدى ت�سعة �أ�شهر ،على تعليم مهارات ع�سكرية ونظرية يف
املجالني الثقايف والأمني .و�أو�ضح �أن مدة احلجز عند بداية االلتحاق،
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حما�س االلتحاق
ومع �ساعات ال�صباح الأوىل ،بد أ� �شباب الإمارات و�شاباتها،
املخ�ص�صة،
متلأهم احلما�سة ،بالتوافد على مراكز التجنيد اخلم�سة
َّ
يف مع�سكرات "ديبوت" و"�سيح اللحمة" يف العني و"ليوا" يف املنطقة
الغربية و"املنامة" يف عجمان و"مدر�سة خولة بنت الأزور" الع�سكرية
يف �أبوظبي ،واخلا�صة بتدريب الإناث .وعلى �أبوابها و َّدعوا �أهاليهم

و�أو�ضح العميد الركن النيادي �أن العدد الذي تدفق على
جميع املع�سكرات بلغ �أكرث من � 5آالف جم َّند ،و�أن التدريب
�سيبد�أ اعتبار ًا من اليوم التايل على االلتحاق مبا�شرة،
و�سي�ستمر مدة � 3أ�شهر ،ويت�ض َّمن مهارات ع�سكرية ولياقة
بدنية وحما�ضرات �أمنية ووطنية ودينية ،فيما �سيو َّزع
املج َّندون بعد فرتة التدريب ،على وزارة الداخلية والقوات
امل�سلحة ،ح�سب حاجة تلك الوحدات .و�أ�شاد بالإقبال الكبري
واحل�ضور املم َّيز الذي ُي�شعر القيادة بالفخر.

بنظرات مفعمة بع َّزة االنتماء �إىل الوطن والفخر والإ�صرار على
خدمته .وتق َّدموا يف �صفوف طويلة و�سط الفتات كبرية دو ِّنت عليها
مقوالت خالدة ،من بينها للمغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل
نهيان– ط َّيب اهلل ثراه�" :إن البالد بحاجة �إىل �أبنائها لأن عليهم
يعتمد احلا�ضر وامل�ستقبل" ،و�أخرى ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن
زايد �آل نهيان ،رئي�س الدولة -حفظه اهلل�" :إن الوطن يتط َّلع �إليكم
ب�أمل كبري واعتزاز ال حدود له" ،و�أخرى حول اخلدمة الوطنية ب�أنها
"فخر و�شرف لكل مواطن ،وو�سام �شرف لكل منت�سب �إليها ،وت�ساعد
على ا�ستغالل طاقات ال�شباب ومواهبهم".
وقد حر�ص �أهايل املج َّندين ،على دعم �أبنائهم وبثّ روح احلما�س
يف نفو�سهم ،م�ؤ ِّكدين �أن فلذات �أكبادهم يبد�أون مرحلة مه َّمة من
حياتهم ،تر�سم لهم الطريق �إىل امل�ستقبل ،عرب �أداء اخلدمة الوطنية.

� 5آالف جمنَّد
وو�صف العميد الركن حممد �سهيل النيادي ،مدير التخطيط
اال�سرتاتيجي يف "هيئة اخلدمة الوطنية واالحتياطية" يوم التحاق
املُج َّندين ب�أنه "من الأيام الوطنية يف تاريخ الإمارات ،ومنا�سبة كبرية
نهنئ بها القيادة الر�شيدة ،و�شعب الإمارات ،والطالب املنخرطني
الذين يحملون فخر واعتزاز الوطن بهم" .وهن�أ ال�شباب املواطنني
بااللتحاق باملع�سكرات وتلبية الواجب املق َّد�س ك�أول دفعة للخدمة
الوطنية ،قائ ًال �إنه" :يوم ي ؤ� ِّكد ِق َيم الوالء واالنتماء ،ويثبت �أن ه�ؤالء
ال�شباب على �أكمل ا�ستعداد لتلبية النداء الوطني العظيم" .و�أ�ضاف:
�:إن ر�سالتنا �إىل �أولياء الأمور هي �أن ه�ؤالء ال�شباب هم �أبناء الوطن
و�أبنا�ؤنا ،نحافظ عليهم مثل حمافظتنا على وطننا ،وهم يف �ضيافة
أياد �أمينة حتر�سهم وتعلمهم ،و�سريى �أولياء الأمور الفرق
دولتهم وبني � ٍ
الكبري يف ه�ؤالء ال�شباب بعد انتهاء فرتة التدريب".

زيادة عدد مع�سكرات الت�سجيل العام املقبل
على �صعيد �آخر ،ك�شف اللواء مطر �سامل الظاهري،
رئي�س هيئة الإدارة والقوى الب�شرية يف القيادة العامة للقوات
امل�سلحة ،عن �أن مطلع العام املقبل �سي�شهد زيادة عدد
مع�سكرات الت�سجيل .و�أ َّكد �أن قانون اخلدمة الوطنية ،ال يعني وجود
خطر بعينه يته َّدد الدولة ،م�شدِّ د ًا على �أن املجتمع الإماراتي يعترب
عمق ًا ا�سرتاتيجي ًا للقوات امل�سلحة.
وقال ،يف حوار �صحايف� ،إن الدفعة الثانية �ستلتحق باخلدمة الوطنية
بدء ًا من يناير املقبل ،ملن هم يف �سنّ الثالثني عام ًا فما دون ،م�شري ًا
�إىل �أن املكاف�أة املالية قا�صرة على طالب املدار�س والعاطلني عن العمل
يتم حتديد تلك املكاف�أة الحق ًا يف الالئحة
وذوي ِ
احل َرف ،على �أن ّ
التنفيذية .واعترب �أن �إطالق ا�سم "اخلدمة الوطنية واالحتياطية"،
ال "اخلدمة الإلزامية" �أو "الإجبارية" ،داللة وا�ضحة على �أن الأمر
هدفه خدمة الوطن ،و�إ�شراك �أبناء املجتمع كافة يف ذلك�" ...إذ ال
يوجد م�س ِّوغ قانوين حلرمان �أيٍّ من �أبناء الإمارات من خدمة بلده".
و�أو�ضح �أن "من الأهداف الرئي�سة لقانون اخلدمة الوطنية� ،إعداد
قيادات �شابة من �أبناء وبنات الوطن ،ي�ستطيعون حت ُّمل م�س�ؤولياتهم
امل�ستقبلية ،للم�ساهمة يف دعم القوات امل�سلحة".
لتقدم ال�صفوف
ال�شيخة فاطمة :ا�ستعداد فتاة الإمارات ُّ
�إىل ذلك� ،أ َّكدت �سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك ،رئي�سة االحتاد
الن�سائي العام الرئي�س الأعلى مل�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية رئي�سة املجل�س
الأعلى للأمومة والطفولة� ،أن االلتحاق ب�صفوف اخلدمة الوطنية،
�إ�ضافة �إىل كونه واجب ًا مق َّد�س ًا على كل مواطن ومواطنة ،ي�ش ِّكل �أهمية
كربى يف تطوير املهارات الفردية للأجيال من �شباب و�شابات الوطن،
وير ِّكز على بناء �شخ�صيتهم يف حت ُّمل امل�س�ؤولية ،واالعتماد على النف�س،
والروح القيادية ،ونكران الذات ،ومواجهة التحدِّ يات.
وقالت �سم ّوها" :لقد تابعنا بكل فخر واعتزاز التدافع الكبري لفتاة
يج�سد والءها وح ّبها
الإمارات للت�سجيل يف مراكز التجنيد ،مما ِّ
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للوطن ،وا�ستعدادها لتقدُّم ال�صفوف ،والت�ضحية يف الذود عن تراب
الوطن و�سيادته ،وحماية منجزاته ومكت�سباته".
و�أ�ضافت �سم ّوها�" :إننا نح ّيي فيها عمق والئها ،و�صدق انتمائها،
وروح الإيثار والعطاء ،والت�أ ُّهب الدائم للدفاع عن الوطن ومكت�سباته"،
م�شرية �سم ّوها �إىل �أن "هذا التجاوب يعك�س روح الت�ضحية والفداء التي
تتمتع بها املر�أة الإماراتية".

خطباء امل�ساجد� :شرف وواجب مقدَّ �س
من ناحيتهم� ،أ َّكد خطباء امل�ساجد� ،أن اخلدمة الوطنية� ،شرف
وواجب مق َّد�س على كل �شخ�ص تنطبق عليه �شروط االلتحاق بها ،و�أنها
نربا�س وعنوان البطولة ومدر�سة للقوة والن�شاط ،عم ًال بقول النبي -
أحب �إىل اهلل من امل�ؤمن
�صلى اهلل عليه و�سلم" :امل�ؤمن القوي خري و� ّ
ال�ضعيف".
وطالبوا يف خطبهم� ،شباب الوطن ،بااللتحاق باخلدمة الوطنية،
متوجهني �إليهم بالقول" :كم هو �شرف للآباء وفخر للأبناء ،ورفعة
ِّ
لأهلك وبالدك� ،أن تدخل ميدان اخلدمة الوطنية ،التي تعزِّ ز ال ِق َيم
واملبادئ ،وت�ساهم يف �إعداد املواطن ال�صالح القادر عن الدفاع عن
�أر�ضه ،الويف ملكت�سبات بلده ،املدرك لواجباته وم�س�ؤولياته ،الطموح
املحب لوطنه ،املن�ضبط يف �سلوكه،
املتم�سك برتاثهّ ،
الواثق من نف�سهِّ ،
املتحابب واملتالحم مع �أبناء جمتمعه".
و�أ�ضاف اخلطباء� ،أن "اخلدمة الوطنية تك�سب املنت�سبني �إليها
وال�سمات احلميدة ،التي يجب �أن يتح ّلى بها
العديد من ِّ
ال�صفات ِّ
َّ
�شباب الوطن و�أبنائه ،و�أن يتعلموها يف ميدان اخلدمة ،ومنها �أن يكون
ال�شخ�ص حكيم ًا يف ت�صرفاته� ،أمين ًا يف �أعماله ،حم ّب ًا لوطنه وعا�شق ًا
فحب الأ�شخا�ص لوطنهم ُيعترب
له ،وحري�ص ًا على �أمنه وا�ستقرارهّ ،
خري دليل على ِب ّر ال�شخ�ص لوالديه و�أهله ،فاملرتبط واحلنون على
بالده عا�شق بدوره لأهله ورحمه".
� 6آالف جمنَّد يلتحقون يف دي�سمرب
امل�سجلني يف الدفعة الثانية من اخلدمة
وو�صل عدد املواطنني
َّ
الوطنية ،التي من املق َّرر �أن تبد�أ يف ال�سابع ع�شر من دي�سمرب املقبل،
�إىل �أكرث من � 6آالف جمند.
وكانت "هيئة اخلدمة الوطنية واالحتياطية" قد �أ�شارت �إىل �أن
التجنيد يف هذه اخلدمة �إلزامي على كل مواطن بلغ الثامنة ع�شرة من
عمره ،ومل يتجاوز الثالثني عام ًا عند تاريخ العمل بالقانون ،على �أن
يكون التحاق الأنثى التي بلغت الثامنة ع�شرة ومل تتجاوز الثالثني من
عمرها ،اختياري ًا� ،شريطة موافقة و ّ
يل �أمرها.
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و�أو�ضحت �أن الذكور احلا�صلني على م�ؤهَّ ل علمي �أق ّل من الثانوية
العامة �سيخدمون ملدة �سنتني� ،أما مدة خدمة احلا�صلني على الثانوية
العامة �أو ما يعادلها ف�أعلى ،ف�ستكون ت�سعة �أ�شهر ،يف حني �أن خدمة
الإناث �ستكون على مدى ت�سعة �أ�شهرّ ،
بغ�ض النظر عن امل�ؤهَّ ل العلمي.
وتط َّرقت "الهيئة" �إىل اخلدمة البديلة ،فذكرت �أن املج َّندين
الذين ال تنطبق عليهم �شروط االلتحاق باخلدمة الوطنية الع�سكرية،
ي�ؤدّون خدمتهم يف الأعمال الإدارية �أو املدنية �أو الفنية التي تتنا�سب
مع �إمكاناتهم ،وتكون م َّدتها م�ساوية ملدة اخلدمة الوطنية ،وميكن
�إعفا�ؤهم منها ك ّلي ًا يف حال عدم ثبوت لياقتهم الط ِّبية ،وال ت�شمل
اخلدمة البديلة �أ َّية تدريبات ع�سكرية� ،أو املبيت يف املع�سكر �أو
ا�ستخدام الأ�سلحة.
و أ� َّكدت "الهيئة"� ،أن الإناث املنت�سبات �إىل اخلدمة الوطنية
واالحتياطية ،لهنّ مطلق احلرية يف تركها يف �أيِّ وقت ،دون �أ َّية �شروط،
وذلك بتقدمي �إ�شعار ّ
خطي منهنّ �أو من �أولياء �أمورهن ،يو�ضح رغبتهنّ
يف ذلك.

تقنني ا�ستخدام احلوا�سيب والهواتف
ولفتت "الهيئة" �إىل �إمكانية توا�صل املج َّند مع ذويه �أثناء فرتة
يتم تنظيم الأمر وفق ًا للأنظمة املعمول بها
اخلدمة الوطنية ،على �أن ّ
يف مراكز التدريب ،كما �سيكون ا�ستخدام �أجهزة احلا�سوب �أو الهواتف
و�سيتم ا�ستخدامها وفق ًا للأنظمة املعمول
املتحركة يف �أوقات حم َّددة،
ّ

بها يف القوات امل�سلحة .وحظرت �إدخال الهواتف الذكية التي حتمل الأوىل من اخلدمة يف املراكز التي �أقرتها الهيئة منذ يوم  13يوليو
الكامريات ،و�سمحت بالعادية منها ،كما منعت على املج َّندين �إدخال املا�ضي ،وقالوا �إنهم ينتظرون هذه اللحظة لدخول مراكز التدريب
املداويخ وال�سجائر ،حيث يحظر التدخني يف وقت ت�أدية اخلدمة.
م�ؤمنني ب�أن الواجب الذي �سينالون �شرف ت�أديته ،قد حان للدخول
ً
و�أكدت "الهيئة" �أن فر�صة االنخراط يف �صفوف حماة الوطن ،عمل ّيا �إىل املع�سكر التدريبي� ،آملني �أن يجتازوا تلك املرحلة ب�شرف
لي�ست حكر ًا على العازبات �أو العازبني ،بل هي متاحة لكل َمن ي�ستويف وعزّة وكرامة.
ال�شروط ،وبالتايل ،ف�إن ال�شرط الوحيد لقبول املر�أة هو موافقة و ّ
يل
وكانت "هيئة اخلدمة الوطنية واالحتياطية" ،قد ا�ستعر�ضت
�أمرها.
متطلبات توزيع منت�سبي اخلدمة البديلة ،واحتياجاتها و�آلياتها ،مع
وحول انتقال املنت�سب من اخت�صا�ص �إىل �آخر ،بعد �إجنازه لفرتة الوزارات وامل�ؤ�س�سات والدوائر االحتادية واملحلية ،املعنية بالقطاعات
احليوية يف الدولة ،وذلك وفق ًا للقانون
التدريب الأ�سا�سي� ،أو�ضحت الهيئة
االحتادي الرقم ( )6للعام  ،2014يف
�أنه ال يمُ كن للمنت�سب اختيار �أو تغيري
�ش�أن اخلدمة الوطنية واالحتياطية.
اخت�صا�صه ،و�أن ذلك تق ِّرره جلنة
الهدف األسمى من
خمت�صة ،وبنا ًء على ما يتبينَّ من تقييمه
وطالب رئي�س "الهيئة" اجلهات
َّ
الوطنية،
الخدمة
�أثناء التدريب الأ�سا�سي.
املعنية ،بتحديد عدد القوى الب�شرية
التي حتتاجها �أثناء الطوارئ والأزمات،
ليس زيادة عدد
و�أ�شارت �إىل �أن خدمة الوطن ال
والتخ�ص�صات التي �سيتم تدريب جم َّندي
ُّ
يجب �أن تكون مبقابل ،و�أن على �أبناء
العسكريين،
اخلدمة البديلة عليها ،و�ضرورة وجود
الوطن من املج َّندين �أن يعوا ب�أن اخلدمة
يتم
منهاج تدريبي
مف�صل ومعتمدّ ،
َّ
الوطنية واجب علينا جميع ًا ،وهناك
بل تنشئة األجيال
َّ
�إعداده بدقه وعناية من قبل املعنيني يف
بع�ض العوامل املرتتبة عليها ،ومنها �أن
وطنية
أسس
على
هذا ال�ش�أن يف كل القطاعات ،وعر�ضه
التدريبات التي �سيخ�ضع لها املج َّندون
على "الهيئة" ّ
لالطالع عليه و�إبداء الر�أي
يف كافة املراحل� ،ستمثل م�صدر ًا �أ�سا�سي ًا
سليمة ،ومساعدتها
ب�ش�أنه ،وذلك ل�ضمان حتقيق اال�ستفادة
للتطوير الذاتي.
الق�صوى للمج َّند من اخلدمة البديلة.
التحديات
على إدراك
ّ
وذكرت �أن املكاف�آت املالية �سيتم
وقال" :ارت�أى امل�ش ّرع الإماراتي �إتاحة
�صرفها �إىل املج َّندين من الطلبة وغري
التي قد تواجهها،
الفر�صة للفئات غري الالئقة ط ِّبي ًا �أداء
العاملني ،خالل فرتة �أداء اخلدمة
التصدي لها
وكيفية
اخلدمة البديلة ،والتي تعادل اخلدمة
ّ
الوطنية ،بينما �ستلتزم اجلهات
الوطنية التي ي�ؤد ّيها املج َّند ،وبالتايل
احلكومية باحلفاظ على امل�سار الوظيفي
بمنتهى المسؤولية
ُ
عدم حرمان ال�شاب املواطن من �شرف
�سيتم ا�ستدعا�ؤه لأداء
للمج َّند الذي
ّ
َّ
االلتحاق بخدمة الوطن ،فالذود عن
اخلدمة الع�سكرية� ،إىل حني االنتهاء من
احلمى واحلفاظ على املكت�سبات واملق َّدرات
ِ
و�سيتم �صرف راتبه ومكاف�آته وبدالته وا�ستحقاقه
فرتة اخلدمة،
ّ
للرتقية وغريها ،وك�أنه على ر�أ�س عمله� ،أما بالن�سبة للمج َّندين الوطنية ،ال يكون فقط بحمل ال�سالح ،وخو�ض املعارك ،و�إمنا كذلك،
العاملني يف القطاع اخلا�ص ،ف�ستتح َّمل الدولة ن�صف رواتبهم ،وتلتزم بتقدمي الدعم الالزم للقطاعات احليوية �أثناء حاالت الطوارئ
جهة العمل اخلا�صة باحلفاظ على وظيفة املج َّند حتى �إنهاء خدمته ،والأزمات والكوارث ،مبا ي�ضمن ا�ستمرارية عمل هذه القطاعات.
و�ش َّددت "الهيئة" على �ضرورة رفع تقارير دورية ،وحتديد متط ّلبات
ف�ض ًال عن حت ُّملها ن�صف راتبه.
والتخ�ص�صات املطلوبة،
احلدّين الأعلى والأدنى من املوظفني،
ُّ
�سعادة املجنَّدين بااللتحاق
يتم تكليف املوظف بها ،ونوعية املنهاج،
والواجبات واملهام التي �سوف ّ
وع�شية "عر�س اخلدمة الوطنية"� ،أعرب املج َّندون عن �سعادتهم ومدى اعتماده ،وامل�ؤهَّ ل العلمي املطلوب ،ونظام �ساعات العمل اليومية،
وفخرهم باقرتاب موعد التحاقهم ،بعد �أن بادروا بالت�سجيل يف الدفعة ومواقع العمل التي يلتحق بها.
أكتوبر 2014
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األولى على المستويين الخليجي والعربي

اإلمارات تفوز بعضوية المجموعة الدولية
لمعدات المناطق الخطرة
فازت دولة الإمارات ،ممثلة يف هيئة الإمارات للموا�صفات واملقايي�س "موا�صفات" ،بع�ضوية جمموعة العمل اخلا�صة
باملعدات امل�ستخدمة يف الأجواء املتفجرة "�آي �إي �سي �إي �إك�س" ،التابعة للمنظمة الدولية الكهروتقنية "�آي �إي �سي" ،لت�صبح
�أول دولة خليجية وعربية حت�صل على ع�ضوية املجموعة الدولية .و�أعلن كري�س �أجيو�س ،الرئي�س التنفيذي للمجموعة،
ر�سمي ًا ،قبول ع�ضوية هيئة الإمارات للموا�صفات واملقايي�س يف املجموعة ،ك�أول دولة خليجية وعربية تفوز بهذه الع�ضوية،
بعد ا�ستيفاء املعايري املطلوبة لذلك.

وقال معايل الدكتور را�شد �أحمد بن فهد ،وزير البيئة واملياه رئي�س
جمل�س �إدارة "موا�صفات" ،يف بيان �صحايف �أ�صدرته الهيئة� ،إن فوز
دولة الإمارات بهذه الع�ضوية يف املجموعة التي ت�ضم  33دولة ،ي�أتي
بناء على توجيهات القيادة الر�شيدة ،وعلى ر�أ�سها �صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س الدولة  -حفظه اهلل ،و�صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س الوزراء حاكم دبي  -رعاه اهلل ،ب�أن ت�صبح الإمارات من الدول
املتقدِّ مة عاملي ًا يف �شتى املجاالت ،وتوفري احلياة الكرمية جلميع �أفراد
املجتمع ،ودعم االقت�صاد الوطني لي�صبح اقت�صاد ًا عامليا".
و�أ َّكد �أن ع�ضوية "موا�صفات" يف هذه املجموعة الدولية� ،ستفيد
14
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ال�صناعات الرئي�سة يف دولة الإمارات ،ويف اخل�صو�ص منها :النفط
والغاز والطريان وحمطات التز ّود بالوقود وامل�ستودعات واحلظائر
و�أماكن تداول احلبوب وتخزينها ،وغري ذلك ...وت�أتي يف �إطار التزام
�صحة و�سالمة الأ�شخا�ص الذين يعملون يف
"موا�صفات" بحماية ّ
مناطق تُعترب خطرة وقابلة لالنفجار.
و�أ�شار معاليه �إىل �أن الإمارات ح�صلت على الع�ضوية الكاملة يف
املنظمة الدولية الكهروتقنية "�آي �إي �سى" ،منذ نحو � 4سنوات ،بعد
فوزها ب�أ�صوات كافة الدول كاملة الع�ضوية يف هذه املنظمة ،التي تعترب
من �أكرب املنظمات الدولية يف جمال املوا�صفات واملقايي�س بعد منظمة
الـ "�أيزو" يف جنيف.
و�أو�ضح �أن ح�صول "موا�صفات" على ع�ضوية هذه املجموعة الدولية
الهامة ،جاء يف �إطار ا�سرتاتيجية "الهيئة" ،ب�أن تتبو أ� دولة الإمارات
املكانة العاملية املرجوة يف هذا املجال ،ولتطبيق �أف�ضل املمار�سات
العاملية يف جمال املوا�صفات القيا�سية ،واال�ستفادة من خربات الدول
املتقدِّ مة .كما �أن ان�ضمام دولة الإمارات �إىل املجموعة ي�ساعد على �إزالة
احلواجز الف ّنية بينها وبني الدول الأع�ضاء ،من حيث تطبيق موا�صفات
موحدة ،و�ضمان االعرتاف املتبادل ل�شهادات املطابقة بني هذه
عاملية َّ
الدول ،وي�ساعد توفري قاعدة بيانات املوا�صفات للم�صانع الوطنية
املنتجات الوطنية على مناف�سة نظرياتها من املنتجات يف �أ�سواق الدولة
وفتح جماالت للتناف�س اخلارجي.
وقال بن فهد�" :إن هذه اخلطوة الهامة تتزامن مع قيام هيئة
الإمارات للموا�صفات ،ب�إعداد م�شروع نظام �إماراتي جديد للرقابة
على املعدات امل�ستخدمة يف املناطق اخلطرة ،لتوفري �أعلى معايري
ال�سالمة والأمان يف القطاع ال�صناعي املحلي واملحافظة على �سالمة
العاملني يف القطاع".
و�أ�شار �إىل �أن دولة الإمارات �ستكون �أول دولة يف منطقة ال�شرق

الأو�سط ،ت�صدر هذا النظام الذي َّمت �إعداد م�شروعه الأ ّويل بالتن�سيق
مع اجلهات احلكومية وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص املعن َّية .و�أو�ضح �أن
نظام املعدات امل�ستخدمة يف الأجواء املتفجرة ،هو النظام املط َّبق من
قبل املنظمة الدولية الكهروتقنية ،لإ�صدار �شهادات املطابقة ح�سب
يتم ا�ستخدامها يف الأجواء القابلة لالنفجار،
موا�صفات املعدات التي ّ
وهي ّ
تغطي املعدات يف املناطق التي تكون فيها غازات قابلة لال�شتعال
�أو �سوائل قابلة لال�شتعال وغبار قد ي�ؤدِّي �إىل االحرتاق.
ولفت بن فهد �إىل �إمكانية تعريف املناطق القابلة لالنفجار ب�أ�سماء
خمتلفة ،مثل "املواقع اخلطرة"" ،املناطق اخلطرة"" ،االجواء القابلة
لالنفجار" ،وما �شابه ،وهي �صفة للمناطق التي حتتوي على �سوائل �أو
�أبخرة �أو غازات قابلة لال�شتعال �أو غبار قابل لالحرتاق� ،أو من املحتمل
�أن حتدث بكميات كافية لت�س ِّبب حريق ًا �أو انفجار ًا ...مو�ضح ًا �أن اللجنة
االقت�صادية لأوروبا "يو �إن �إي �سي �إي"� ،أ ْو َ�صت باعتبار نظام املعدات
امل�ستخدمة يف الأجواء املتفجرة "�آي �إي �سي �إي �إك�س" ،منوذج ًا لأف�ضل
املمار�سات يف العامل للتح ّقق من املطابقة.
و�أ�شار �إىل �أن "موا�صفات" ،بد�أت التعاون والتن�سيق مع جمموعة
العمل اخلا�صة باملعدات امل�ستخدمة يف الأجواء املتفجرة ،منذ العام
 ،2012وذلك عندما ا�ست�ضافت "الهيئة" �أول م�ؤمتر دويل خليجي
للمجموعة .كما ا�ست�ضافت خالل مايو املا�ضي ،االجتماعات الدورية
العاملية ملجموعة العمل اخلا�صة باملعدات امل�ستخدمة يف الأجواء
املتفجرة ،التي ُعقِدَ ت يف دبي مب�شاركة خرباء من  35دولة.
وقال�" :إن جميع القطاعات ال�صناعية واملن�ش�آت التي تتواجد فيها
�أجواء قابلة لالنفجار �أو اال�شتعال ،ا�ستفادت من هذه االجتماعات

الدولية ،التي بحثت يف �إيجاد نظام دويل حتت مظلة املنظمة الدولية
الكهروتقنية ،لإ�صدار �شهادات خا�صة بتقومي الأ�شخا�ص الذين يعملون
�ضمن املناطق اخلطرة بعدة م�ستويات ،وفق ًا للم�س�ؤولية التي تقع على
ه�ؤالء الأ�شخا�ص ،وو�ضع املتطلبات واال�شرتاطات الواجب توافرها
فيهم".
ور�أى بن فهد �أن ا�ست�ضافة دولة الإمارات لهذه االجتماعات الدولية
امله َّمة ،يعك�س ال�سمعة الط ِّيبة للدولة ،والنه�ضة التي ت�شهدها يف كافة
املجاالت ،والتط ّور يف جمال املوا�صفات واملقايي�س ب�صفة خا�صة .كما
�ست�سهم هذه االجتماعات يف الإ�سراع ببلورة النظام الإماراتي اجلديد
للرقابة على املعدات امل�ستخدمة يف الأجواء املتفجرة يف �صورته
النهائية ،متهيد ًا لإ�صداره ر�سمي ًا ،من خالل �إتاحة الفر�صة خلرباء
"موا�صفات" واجلهات املعن َّية ،لتبادل اخلربات واملعلوماتّ ،
واالطالع
على �أف�ضل املمار�سات الدولية املتَّبعة يف هذا املجال ،واالحتكاك
املتخ�ص�صني ،واال�ستفادة املبا�شرة من
ب�أف�ضل اخلرباء العامليني
ِّ
تواجدهم يف دولة الإمارات.
و�أ�شار �إىل �أن تطبيق هذه املوا�صفات ومتطلبات املنظمة الدولية،
ي�ضمن توفري �سلع ذات جودة ،تتو َّفر فيها موا�صفات وا�شرتاطات
ال�سالمة ،حت ِّقق الأهداف اال�سرتاتيجية لـ "الهيئة" ،يف توفري
ال�صحية والبيئة وال�سالمة ،ودعم االقت�صاد الوطني .وذكر
احلماية
ّ
�أن "موا�صفات" ،كانت قد �أبرمت اتفاقية فنية مع املنظمة الدولية
للموا�صفات الكهروتقنية ،تتيح للأوىل احل�صول على جميع املوا�صفات
الدولية يف جمال الكهرباء والكهروتقنيات ،والتي ت�صل �إىل �أكرث من
ع�شرة �آالف موا�صفة ،كما ت�سمح بتفوي�ضها بيع هذه املوا�صفات الدولية
يف الدولة ،بدي ًال للح�صول عليها من مق ّر الهيئة الدولية يف جنيف.
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الفيروس القاتل ينتشر في غرب أفريقيا وعدد وفياته يتجاوزالـ 3439

ِّ
خلو الدولة من «إيبوال»
تؤكد
اإلمارات
ّ
«الصحة العالمية» تعلن «حالة طوارئ» لمواجهة الوباء
ما �إن بد�أ العامل يلتقط �أنفا�سه على ْ
وقع تقلّ�ص الأخبار يف �ش�أن فريو�س "كورونا" امل�س ِّبب ملتالزمة ال�شرق الأو�سط
التنف�سية ،حتى �سيطر عليه هلع جديد ،م�صدره مر�ض "�إيبوال" ،الذي �أخذ ينت�شر ب�شكل خميف يف �أربع دول يف غرب �أفريقيا،
هي :غينيا وليبرييا و�سرياليون ونيجرييا ،الأمر الذي حمل "منظمة ال�صحة العاملية" على �إعالن "حالة طوارئ عاملية ،فيما
�أ َّكدت منظمة "�أطباء بال حدود" �أن الوباء قد �أ�صبح خارج ال�سيطرة .ويف الإمارات العربية املتحدة� ،أ َّكدت وزارة ال�صحة خلو
الدولة من"�إيبوال" ،و�أن التدابري الوقائية واالحرتازية املط َّبقة ،متوافقة مع قرارات منظمة ال�صحة العاملية لتفادي و�صول
املر�ض �إليها .وقال الدكتور �أمني الأمريي ،وكيل وزارة ال�صحة امل�ساعد ل�سيا�سة ال�صحة العامة والرتاخي�ص الناطق الر�سمي
با�سم الوزارة� ،إن الإمارات خالية متام ًا من مر�ض “�إيبوال” .لكن وزارة اخلارجية الإماراتية َّ
حذرت رعاياها من ال�سفر �إىل
الدول الأفريقية الأربع.
وظهر وباء "�إيبوال" احلايل �أ ّو ًال يف جمهورية غينيا يف مار�س
املا�ضي ،ثم انتقل يف ما بعد �إىل ٍّ
كل من �سرياليون وليبرييا ونيجرييا
املتجاورة.

مر�ض مُيكن احتوا�ؤه
و�أوا�سط �سبتمرب املا�ضي� ،أعلنت منظمة ال�صحة العاملية �أن ّ
تف�شي
الوباء ،وهو الأ�سو�أ يف غ�ضون قرابة  40عام ًا منذ اكت�شاف �أول حالة
�إ�صابة ب�شرية به� ،أ ْودى بحياة �أكرث من � 3439شخ�ص ًا ،من بني 7429
حالة �إ�صابة معروفة .وقال م�ساعد مدير املنظمة للأمن ال�صحي،
كيجي فوكودا� ،أن وقف انت�شار الفريو�س "لن يكون
�سه ًال ،و�سي�ستغرق �أ�شهر ًا عدة من العمل ال�شاق".
و�أكد فوكودا� ،أن من املُمكن وقف انت�شار
الفريو�س� ،إذا اتُّخذت اخلطوات والإجراءات
ال�صحيحة يف التعامل مع امل�صابني .و�أ�ضاف يف
حديث �صحايف" ،لي�س مر�ض ًا غام�ض ًا� .إنه ينتقل
بالعدوى ويمُ كن احتوا�ؤه .لي�س فريو�س ًا منت�شر ًا يف
الهواء".
يف غ�ضون ذلك ،ذكر خرباء كثريون �أنهم ال
يتو ّقعون �إمكانية ال�سيطرة على الوباء هذا العام.
�أما رئي�س "�أطباء بال حدود" ،الذي حثّ "ال�صحة
العاملية" على تكثيف جهودها يف هذا ال�ش�أن ،فقد
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نقلت عنه وكالة "رويرتز" للأنباء قوله �إن املعركة �ضد فريو�س "�إيبوال"
تتعرث ب�سبب االفتقار �إىل قيادة دولية ومهارات يف �إدارة الطوارئ.

"ال�صحة العاملية :حجم "�إيبوال" �أكرب مما ُيعتقد
و�أفادت منظمة ال�صحة العاملية� ،أوا�سط �أغ�سط�س املا�ضي� ،أنها
تقدِّ ر �أن حجم ّ
مما كان ُيعتقد"،
تف�شي وباء "�إيبوال"�" ...أكرب بكثري ّ
بينما اعرتفت دول �أفريقية عدة ،ب�أنها غري قادرة على تطويق انت�شاره
بو�سائلها اخلا�صة.
وقالت "ال�صحة العاملية" يف بيان لها �إن "املوظفني املوجودين

امل�سجلة
يف مواقع انت�شار الوباء ،يرون �أد َّلة على �أن �أعداد الإ�صابات َّ
والوفيات تُظهر �أن تقييم حجم انت�شار الوباء يق ّل بكثري ع ّما هو عليه
يف الواقع".
و�أ�ضافت� ،أن ّ
تف�شي الفريو�س يتوا�صل يف غرب �أفريقيا ،متو ّقعة
�أن ت�ستمر الفا�شية لبع�ض الوقت ،و�أ�شارت �إىل �أن ّ
خطتها العمالنية
للت�صدّي للوباء متتد على مدى الأ�شهر املقبلة.
تن�سق اجلهود ،من �أجل �أن تكون هناك
و�أو�ضحت املنظمة �أنها ِّ
زيادة كبرية يف اال�ستجابة الدولية للت�صدّي للوباء ،مع الدعم الفردي
من دول خمتلفة ومن هيئات مراقبة الأمرا�ض ومن الوكاالت التابعة
للأمم املتحدة.
و�أفادت املنظمة يف بيانها ب�أن "ال حاجة حتى الآن �إىل القيام
ب� ّأي حظر على ال�سفر �أو التجارة ب�سبب الفريو�س" .ولفتت �إىل �أنه،
وبالرغم من ا�ستمرار ّ
تف�شي املر�ض �إ ّال �أن فرق املنظمة يف املواقع على
الأر�ض ترى �أد َّلة على �أن �أعداد احلاالت والوفيات تق ّل.
ولفت البيان �إىل �أن مارغريت �شان ،املدير العام للمنظمة ،قد
عقدت اجتماع ًا مع جمموعة من �سفراء بعثات الدول يف الأمم املتحدة
يف جنيف ،ناق�شت فيه حتديد االحتياجات الأكرث �إحلاح ًا داخل
البلدان ،ومطابقتها مع الدعم الدويل ال�سريع ،وبهدف احتواء انت�شار
ال�صحية املخت ّلة.
املر�ض يف املناطق التي تتَّ�سم بالفقر املدقع والنظم
ّ
ودعت �شان الأ�سرة الدولية �إىل تقدمي الدعم ال�ضروري لدول غرب
�أفريقيا .و�أ�ضافت� ،أن "الدول املت�أثرة حتى الآن ال متلك القدرة على
ال�سيطرة بنف�سها على ّ
تف�شي وباء بهذا احلجم والتعقيد" .وح َّثت ،يف
م�ؤمتر �صحايف ،املجتمع الدويل على تقدمي الدعم "على نحو عاجل
بقدر الإمكان" .وقالت �إن دول غرب �أفريقيا "ال ميكنها مواجهته
مبفردها".

�إجراءات وطنية و�إقليمية
وكانت املديرة العامة ملنظمة ال�صحة العاملية قد قامت بزيارة
غينيا ،وعقدت اجتماعات رفيعة امل�ستوى مع ر�ؤ�ساء غينيا وليبرييا
و�سرياليون ،ال�ستعرا�ض الو�ضع واعتماد ا�سرتاتيجيات م�شرتكة
للق�ضاء على املر�ض يف املنطقة .و�صدر �إعالن م�شرتك عن ر�ؤ�ساء دول
ي�ضم �ساحل العاج وغينيا وليبرييا
وحكومات "احتاد نهر مانو" ،الذي ّ
و�سرياليون ،يتع َّهد فيه القادة بتقدمي موارد �إ�ضافية يف ما يتعلق
بالفا�شية .و�سي�شمل ذلك التدابري التالية:
•اتخاذ �إجراءات على امل�ستوى الوطني ،مبا يف ذلك عزل مناطق
معينة بوا�سطة ال�شرطة واجلي�ش ،وتعزيز مراكز الرعاية
ال�صحية
ال�صحية يف هذه املناطق ،ودفن املوتى طبق ًا للوائح
ّ
ّ

الدولية.
ال�صحيني املح ّليني
•توفري احلوافز والعالج واحلماية للعاملني
ّ
والدوليني الذين يدعمون مكافحة املر�ض.
•التزام قادة الدول بالقيام بدورهم يف �إنهاء الفا�شية ب�أ�سرع ما
ميكن .ولهذه الغاية �سيدعم املجتمع الدويل البلدان املت�ض ّررة
من �أجل بناء قدراتها الوقائية والعالجية واملخربية.
•ح�شد القطاعني اخلا�ص والعام للعمل على نحو ت�آزري ،وزيادة
جهود التوعية.
ّ
للتدخالت الالزمة
•�إ�شراك كل القطاعات يف التنفيذ الفوري
واملب َّينة يف خطط اال�ستجابة الوطنية ،ومواءمة هذه التدبري
وتن�سيقها ،ون�شر املوارد الب�شرية الوطنية والدولية ذات املهارات
املالئمة ،وتعبئة وتخ�صي�ص املوارد املالية املنا�سبة ،وتعزيز
تر�صد احلركة عرب احلدود.
ّ
•حت�سني ُن ُظم املعلومات واالت�صاالت ،يف �إطار جهد يرمي �إىل
تعزيز التوعية وت�شجيع م�شاركة املجتمعات املحلية.
•حت�سني تدابري الوقاية من العدوى ومكافحتها يف جميع مراكز
العالج.
•�إن�شاء نظام ر�صد وتقييم لال�سرتاتيجيات الوطنية ،و�إجراء
البحوث ذات ال�صلة باملر�ض.

حالة طوارئ على م�ستوى العامل
وكانت "ال�صحة العاملية" قد �أعلنت يف � 9أغ�سط�س املا�ضي� ،أن
"�إيبوال" ي�ستدعي "حالة طوارئ يف جمال ال�صحة العامة على م�ستوى
املن�سق �ضروري ،لوقف انت�شار املر�ض،
العامل" .وقالت �إن "الرد الدويل َّ
و�ضمان تراجعه على م�ستوى العامل" .و�أ�ضافت ،بعد اجتماعات
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ا�ستمرت يومني للجنة الطوارىء التي �ش ّكلتها ملواجهة الفريو�س� ،أن
�صحي ًا على امل�ستوى
الوباء "حدث ا�ستثنائي وبات الآن ي�ش ِّكل خطر ًا ّ
الدويل ،والعواقب املُحتملة ال�ستمرار ّ
تف�شيه ،خطرية للغاية ،وال �سيما
يف ظ ّل �شرا�سة الفريو�س".
ومل تفر�ض املنظمة عز ًال على الدول الأفريقية الأربع ،لعدم الت�س ُّبب
ب�إ�ضعاف الو�ضع االقت�صادي فيها ،لكنها طلبت اتخاذ تدابري مراقبة
عند نقاط العبور ،و�إجراءات خا�صة ل�شركات الطريان التي ال تزال
ت� ِّؤمن رحالت �إليها ،بعد �أن ق َّررت عدة �شركات وقف رحالتها .وهي
املرة الثالثة التي تتَّخذ فيها "ال�صحة العاملية" مثل هذه التدابري
الطارئة ،كما ح�صل يف العام  ،2009ب�سبب انفلونزا الطيور يف �آ�سيا،
ويف مايو� ،أمام التطورات اجلديدة ملر�ض �شلل الأطفال يف ال�شرق
الأو�سط.

�أطباء بال حدود� 6 :أ�شهر لل�سيطرة على الفريو�س
ور�أت منظمة "�أطباء بال حدود" �أن ال�سيطرة على ّ
تف�شي وباء
"�إيبوال" يف غرب �أفريقيا �سوف ت�ستغرق �ستة �أ�شهر من العمل .ودعت
مديرة املنظمة ،جوان ليو� ،إىل �ضرورة تعزيز اجلهود الدولية التي
تقودها منظمة ال�صحة العاملية .و�أ�ضافت �أن ال�سيطرة على ّ
تف�شي
الوباء يف ليبرييا التي ُ�س ِّجل فيها �أكرث من  300وفاة ،من الأهمية مبكان
الحتواء الوباء .و�أو�ضحت�" :إذا مل ن�سيطر عليه يف ليبرييا ،فلن نتم َّكن
�أبد ًا من ال�سيطرة عليه يف املنطقة" .وتابعت" :يف ما يخ�ص الوقت،
نحن ال نتحدث عن �أ�سابيع ،و�إمنا عن �أ�شهر .نحتاج �إىل التزام ملدة
مغرق يف
�أ�شهرْ � ،أي �ستة على الأقل .وا�ستدركت قائلة" :وهذا تقدير ِ
�صح القول" .و�أ�ضافت" :جميع احلكومات يجب �أن تبادر
التفا�ؤل �إذا َّ
�إىل الت�ص ّرف الآن �إن كنا نريد احتواء الوباء".
"�إيبوال" قد يطال دو ًال جديدة
وكانت "�أطباء بالد حدود" �أعلنت �أواخر يوليو املا�ضي �أن "�إيبوال"
يتفاقم يف غرب �أفريقيا ،وقد يطال دو ًال جديدة .وقال امل�س�ؤول عن
ّ
"يتف�شى ب�شكل غري
العمليات يف املنظمة ،بارت يان�سن� ،إن الوباء
م�سبوق ،ويخرج عن ال�سيطرة ويتفاقم ،مبا �أنه يطال مناطق �أخرى،
خ�صو�ص ًا يف ليبرييا و�سرياليون ،مع ب�ؤر مه َّمة جد ًا" .و�أ�ضاف�" :إننا
قلقون ج ّد ًا لتط ّور الأحداث ،خ�صو�ص ًا يف هذين البلدين ،حيث �أن
هناك نق�ص يف الر�ؤية ب�ش�أنه"َّ .
يتح�سن الو�ضع
وحذر من �أنه "�إذا مل َّ
�سريع ًا ،هناك خطر حقيقي من انتقاله �إىل بلدان جديدة" ...داعياً
منظمة ال�صحة العاملية واحلكومات� ،إىل �أن "ت�ستخدم املزيد من
الو�سائل لرفع اجلهود والقدرات �إىل امل�ستوى املطلوب لبدء عملية
ال�سيطرة على هذا الوباء".
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الإمارات خالية متاما من مر�ض "�إيبوال"
من جانبها� ،أكدت الإمارات العربية املتحدة ر�سم ّي ًا خل ّو الدولة من
مر�ض “�إيبوال” ،م�ستبعدة �إمكانية دخول �أ َّية حالة م�صابة بهذا املر�ض
�إىل �أرا�ضيها .و�أو�ضحت �أن التدابري الوقائية واالحرتازية املط َّبقة،
متوافقة مع قرارات منظمة ال�صحة العاملية لتفادي و�صول املر�ض �إىل
الدولة.
وقال الدكتور �أمني الأمريي ،وكيل وزارة ال�صحة امل�ساعد ل�سيا�سة
ال�صحة العامة والرتاخي�ص الناطق الر�سمي با�سم الوزارة� ،إن
الإمارات خالية متام ًا من املر�ض ،م�شري ًا �إىل �أن الوزارة والهيئات
ال�صحية يف الدولة ،واجلهات املعنية كافة ،ومنها "الهيئة الوطنية
ّ
لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث" ،تتخذ االحتياطات الالزمة حيال
هذا الأمر ،الفت ًا �إىل �أن وزارة ال�صحة على ات�صال دائم بـ "ال�صحة
العاملية" ،للوقوف على امل�ستجدّات والإجراءات التي تتّخذها املنظمة
العاملية ،والتو�صيات ال�صادرة منها يف هذا ال�ش�أن.
�إجراءات كفيلة باحلماية من املر�ض
و�أ�ضاف الأمريي �أن الإجراءات املُتّخذة يف مثل هذه احلاالت تكون
كفيلة بحماية الدولة من دخول الـ "�إيبوال" ،م�ستبعد ًا دخول �أ َّية حالة
م�صابة بهذا املر�ض �إىل الدولة ،كما �أن الوزارة ،وبالتن�سق مع اجلهات
املح ّلية ذات االخت�صا�ص ،تقوم بتطبيق التو�صيات ،التي �صدرت عن
االجتماع الأخري ملنظمة ال�صحة العاملية ،ومع الدول التي َّمت اكت�شاف
املر�ض بها ،وذلك للح�ؤول دون دخول املر�ض �إىل البالد ،مع توفري كافة
الإمكانات وامل�ستلزمات املطلوبة ،للتعامل مع �أ َّية حالة م�ستوردة من
اخلارج.
و�أ�شار �إىل �أن الوزارة توا�صل ا�ستكمال �إجراءات التن�سيق مع
ال�صحية املح ّلية يف الدولة ،واجلهات ذات االخت�صا�ص،
الهيئات
ّ
ملتابعة الإجراءات والتوجيهات التي �سوف تتَّخذ يف هذا اخل�صو�ص،
التوجهات ال�صادرة من منظمة ال�صحة العاملية...
ومبا يتما�شى مع ّ
ت�ضم ممثلني عن كافة الهيئات
التي
العليا،
الوطنية
م�ؤ ِّكد ًا �أن اللجنة
ّ
بحث كافة
والدوائر ال�صحية ووزارتي الداخلية والبيئة واملياه ،تتابع ْ
اجلوانب والتدابري االحرتازية الالزمة يف جميع منافذ الدولة ،للح�ؤول
دون و�صول املر�ض.
حتذيرات من ال�سفر �إىل غرب �أفريقيا
َّ
وحذرت الإمارات رعاياها من ال�سفر �إىل ليبرييا ومناطق غرب
�أفريقيا ،وعزت وزارة اخلارجية ذلك ،يف حتذير ن�شرته على ح�سابها
يف موقع التوا�صل االجتماعي "تويرت"� ،إىل "اخل�شية من الإ�صابة

بالفريو�س" .وكانت الوزارة قد َّ
ال�صحية
حذرت نهاية يوليو املا�ضي رعاياها من تعميم �إىل مقدِّ مي خدمات الرعاية
ّ
ال�سفر �إىل �سرياليون لل�سبب ذاته.
على �صعيد �آخر� ،ألزمت "هيئة ال�صحة" يف �أبوظبي ،مقدِّ مي خدمات
ال�صحية يف الإمارة ،بالإبالغ الفوري عن احلاالت املُ�شتبه
الرعاية
ّ
طريان "االمارات" تع ّلق رحالتها اىل غينيا
َّ
بها� ،أو امل ؤ�كدة من احل ّمى النزفية
على �صعيد �آخر ،ق َّررت
الفريو�سية “�إيبوال” ،وح ّثتهم على
�شركة طريان "الإمارات" تعليق
حادثة وفاة السيدة النيجيرية
اليقظة يف الت�شخي�ص ،والتعامل مع
رحالتها �إىل غينيا ،اعتبار ًا من
�أعلنت "هيئة ال�صحة" يف �أبوظبي� ،أن نتائج التحاليل الط ّبية �أ َّية حالة وفق ا�شرتاطات "الهيئة"
بداية �أغ�سط�س وحتى �إ�شعار �آخر ،التي �أجريت لل�سيدة النيجريية ،التي توفيت يف � 17أغ�سط�س و"منظمة ال�صحة العاملية".
ال�صحيني
وذكرت يف �إعالن ن�شرته يف موقعها املا�ضي� ،أثناء تو ّقفها (ترانزيت) يف قاعة االنتظار يف مطار وطالبت جميع العاملني
ّ
الإلكرتوين �أن "�سالمة امل�سافرين �أبوظبي الدويل� ،أثبتت عدم �إ�صابتها مبر�ض "�إيبوال" .بل �إن ب�ضرورة اتخاذ احتياطات مكافحة
ال�صحية ب�سبب �إ�صابتها الأمرا�ض املنقولة عن طريق
واملوظفني هي �أولويتنا العليا ،ولن الوفاة جاءت نتيجة لتدهور حالتها
ّ
نتغا�ضى يف ذلك".
الرذاذ ،والتالم�س �أثناء التعامل
بال�سرطان.
�إىل ذلك� ،أكد د .الأمريي،
وكانت ال�سيدة البالغة من العمر  35عام ًا ،قادمة من نيجرييا مع � ّأي من احلاالت املُ�شتبه بها
�أن وزارة ال�صحة �ست�صدر بيان ًا ،يف رحلة عالج �إىل الهند ،من حالة �سرطان متقدمة كانت تعانيها� .أو امل ؤ� َّكدة ،واتّباع تو�صيات مركز
بنا ًء على امل�ستجدّات العاملية
و�أو�ضح بيان لـ "الهيئة" ،وهي اجلهة التنظيمية لقطاع الرعاية مراقبة الأمرا�ض املُعدية اخلا�صة
ملواجهة الفريو�س ،يت�ض َّمن جميع ال�صحية يف �إمارة �أبوظبي� ،إنه ب�سبب تدهور حالتها ال�صحية يف باحتياطات مكافحة العدوى يف
الإجراءات التي �ستط ّبقها الدولة مطار �أبوظبي ،ورغم الأعرا�ض الط ِّبية التي كانت ظاهرة عليها ،التعامل مع مثل هذه احلاالت.
ملنع دخول �أ َّية حالة م�صابة باملر�ض
حت�سب ًا
و�أرفقت الهيئة يف تعميمها
َّمت اتخاذ �إجراء احرتازي ا�ستباقي من قبل الفريق الط ّبيُّ ،
�إىل �أرا�ضيها.
ملا �إذا كانت م�صابة بفريو�س "�إيبوال" ،لت�شابه الأعرا�ض.
ال�صحية يف
�إىل مديري املن�ش�آت
ّ
ويف ما يتع َّلق با�ستعدادات
و�أ�ضاف البيان �أن "هيئة ال�صحة" قامت بتطبيق كافة �أبوظبي ،ملحق املبادئ التوجيهية
"الهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية الإجراءات االحرتازية بالتعامل مع حالة اال�شتباه ،و َّمت عزل زوج لفح�ص وك�شف احلاالت املُ�شتبه
والأوقاف" ملو�سم ّ
احلج اجلديد ،ال�سيدة والطاقم الط ّبي املك َّون من خم�سة �أ�شخا�ص ،والذي �شارك بها ،وطرق التعامل معها وعزلها،
خبري
املو�سى،
�أ َّكد الدكتور �أحمد
يف عملية الإ�سعاف والإنقاذ� ،إىل حني ظهور نتائج الفح�ص ،وبنا ًء الذي �أ�صدرته "منظمة ال�صحة
البحوث والدرا�سات يف "الهيئة" ،على هذه النتائجَّ ،مت رفع العزل عن الأ�شخا�ص املذكورين ،للعودة العاملية" ،وملحق ًا �آخر لـ "مركز
مراقبة الأمرا�ض املُعدية"
�أن هذه الأخرية �أوعزت �إىل �إىل مزاولة حياتهم ب�شكل طبيعي.
حمالت احلج وو�سائل الإعالم،
وكانت "الهيئة" قد �أ�صدرت بيان ًا يوم ح�صول الوفاة� ،أو�ضحت الأمريكي ،حول تعريف احلاالت
لتقدمي الن�صيحة �إىل كبار ِّ
ال�سن فيه �أن ال�سيدة ،و�أثناء فرتة االنتظار ،تدهورت حالتها ال�صحية ،امل�صابة ،و�آليات الفح�ص
والتق�صي الوبائي للمر�ض.
واملر�ضى املزمنني والأطفال ،مما ا�ستدعى ُّ
ّ
تدخل الطاقم الطبي للإ�سعاف .لكن كل حماوالت
بت�أجيل احلج لهذا العام ،نظر ًا انقاذها باءت بالف�شل .وا�شارت �إىل �أنه لوحظ �أثناء حماولة
ال�صحية الراهنة ،وجت ُّنب ًا الإنعا�ش ،وجود �أعرا�ض على ال�سيدةُ ،يحتمل �أن تكون ذات اجتماع تن�سيقي خليجي
للظروف
ّ
للإ�صابة ب�أيٍّ من الأمرا�ض املُعدية ،عالقة� ،أو م�شابهة لتلك اخلا�صة مبر�ض "�إيبوال" .رغم �أن هذه عاجل
وكان املكتب التنفيذي ملجل�س
وحفاظ ًا على َّ
�صحتهم .و�أ َّكد �أن الأعرا�ض تُعزى يف الغالب �إىل حالة ال�سرطان املتقدِّ مة التي كانت
وزراء ال�صحة لدول جمل�س
الهيئة ملتزمة مبا �أ�صدرته اجلهات تعاين منها.
التعاون اخلليجي ،قد عقد م�ؤخراً
املعن َّية يف الدولة ويف اململكة
ً
العربية ال�سعودية ،من �إجراءات
يف الريا�ض ،اجتماعا تن�سيقيا
�صحية وقائية وتدابري احرتازية ،ومتابعة امل�ستجدات �أ ّو ًال ب�أ ّول ...الفت ًا ًعاج ًال حول املر�ضّ ،متتَ خالله مناق�شة �آخر التط ّورات العاملية يف
ّ
�صحية جديدة تتع ّلق بالفريو�س ،ف�إنها �ش�أنه ،وتبادل اخلربات والإجراءات االحرتازية واجلاهزية والر�صد
�إىل �أنه يف حالة وجود �إر�شادات ّ
واال�ستجابة ل ّأي طارئ ،و�إعداد اخلطوط العري�ضة للإطار اخلليجي
�ستلتزم بها وتط ّبقها على الفور.
أكتوبر 2014
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“الوقاية والعالج والتدبري” ،عند اال�شتباه �أو اكت�شاف �أ َّية حالة،
و�إعداد موقف خليجي واحد يف تناول كامل اجلوانب املتعلقة يف
الوقاية ،وحظر ال�سفر ومنع ت�أ�شريات الدخول والعمل من تلك الدول،
والعمل على مزيد من الرتابط اخلليجي يف جمال مكافحة الأمرا�ض
امل�ستج َّدة ،تفعي ًال لأحد بنود ر�سالة املجل�س يف مثل هذه الظروف،
موحد ،يف مواجهة الوباء.
و�إعداد بيان �إعالمي خليجي َّ
و�أبدى املجتمعون احلر�ص على �ضرورة متابعة �أحدث املعلومات
املتاحة� ،سواء من "منظمة ال�صحة العاملية" �أو "مركز مكافحة
الأمرا�ض" و"املركز الأوروبي ملراقبة انت�شار الأوبئة" و"املركز العاملي
للتي ّقظ واال�ستجابة" ،وموافاتهم �أ َّو ًال ب�أ َّول ب�أ َّية تط ّورات ،و�إن�شاء
�صفحة خا�صة بالفريو�س �ضمن املوقع الإلكرتوين اخلا�ص باملكتب
التنفيذي للمجل�س ،والتي تت�ض َّمن الربط مع املواقع العاملية ذات
العالقة املبا�شرة ،واملحا�ضرات العلمية احلديثة يف هذا املجال� ،إ�ضافة
يخ�ص تط ّورات ّ
وتف�شي املر�ض
�إىل تكثيف التوا�صل بني الأع�ضاء يف ما ّ
على امل�ستوى الأفريقي والعاملي.
�إىل ذلك ،ق َّررت اململكة العربية ال�سعودية �إيقاف �إ�صدار ت�أ�شريات
احلجاج واملعتمرين القادمني �إليها من الدول التي ينت�شر
الدخول �إىل ّ
فيها وباء "�إيبوال".

غرب �أفريقيا :املعقل الأ�سا�س
وبينما �أعلنت منظمة ال�صحة العاملية� ،أن "�إيبوال" ما زال ّ
يتف�شى
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يف �أفريقيا الغربية ،خا�صة يف ليبرييا و�سرياليون ،حت َّدثت يف الوقت
م�شجعة" يف ٍّ
كل من نيجرييا وغينيا.
عينه عن "�إ�شارات ِّ

ليبرييا
وليبرييا هي البلد الأكرث �إ�صابة مبر�ض "�إيبوال" ،ب�سبب ت�ضافر
عدة عوامل غري مالئمة .فالوباء مي ّر �أ�سا�س ًا يف منطقة العا�صمة
مونروفيا ،املكتظة �سكاني ًا ،بينما يعاين البلد من نق�ص فا�ضح يف
الأطباء .ويوا�صل الوباء ِّ
تف�شيه هناك ،حيث اكت�شفت حاالت يف املنطقة
الوحيدة التي ظ َّلت �إىل وقت وجيز ،مبن�أى عنه ،يف اجلنوب ال�شرقي
قرب احلدود مع �ساحل العاج.
وبد�أت ليبرييا ،التي ت�س َّلمت م�ؤخَّ ر ًا جرعات من دواء "زدماب"،
امل�صل التجريبي الواعد ملعاجلة الأطباء امل�صابني خ�صو�ص ًا� ،أ�شغال
تو�سيع مركز املعاجلة الذي جتاوز الو�ضع قدراته ،والوحيد يف مونروفيا.
وعلى الرغم من ت�ضاعف الإجراءات التي تزداد ت�شدُّد ًا ،ما زال
الوباء يتق َّدم ب�سرعة يف العا�صمة ،حيث �أعلنت حالة الطوارىء ،بعد
خم�سة �أيام على �إعالنها يف �سرياليون.
�سرليف تعلن حالة الطوارئ
يف ال�ساد�س من �أغ�سط�س املا�ضي� ،أعلنت رئي�سة ليبرييا� ،إيلني
جون�سون �سريليف ،حالة الطوارئ يف البالد ملدة  90يوم ًا ملواجهة
"�إيبوال" .وقالت يف خطاب �إىل الأمة �إن هذا الفريو�س الوبائي "يتط َّلب

اتخاذ �إجراءات ا�ستثنائية ل�ضمان بقاء الدولة" .و�أ�ضافت �إن "فريو�س
�إيبوال وت�ش ّعبات وتداعيات املر�ض ت�ش ّكل يف الوقت الراهن ا�ضطرا ًبا
ي�ؤثر على وجود اجلمهورية و�أمنها ورخائها ،وميثل خطر ًا وا�ضح ًا
وفور ًيا" .و�أ�شارت �إىل �أن الإجراءات التي اتخذتها ال�سلطات للت�صدّي
لهذا الوباء ،ومن بينها �إعطاء املوظفني غري الأ�سا�سيني �إجازة �إلزامية
ملدة  30يوم ًا ،و�إغالق املدار�س ،وتطهري الأماكن العامة ،مل تنجح
يف وقف انت�شار املر�ض .و�أعلنت منظمة ال�صحة العاملية �أن ح�صيلة
الفريو�س ارتفعت هناك �إىل  932وفاة من �أ�صل  1711حالة �إ�صابة
بهذا املر�ض.

�إغالق مدار�س وجامعات
ويف �إطار جهودها لوقف �أ�سو أ� انت�شار لـ "�إيبوال" حتى الآن يف
غرب �إفريقيا� ،أعلنت احلكومة الليبريية �إغالق جميع املدار�س يف
�صحي ًا على بع�ض املناطق .كما �أغلقت
�أنحاء البالد ،وفر�ضت حجر ًا ّ
اجلامعات يف العا�صمة مونروفيا.
ون�شرت ال�سلطات الليبريية �أفراد ًا من قوات ال�شرطة يف مطار
مونروفيا ،لت�شديد �إجراءات فح�ص امل�سافرين .و�أغلقت �أغلب املعابر
احلدودية يف ليبرييا ،كما ع َّلقت كافة �أن�شطة كرة القدم.
وذكرت حمطة "بي بي �سي" ،نق ًال عن مرا�سلها يف مونروفيا،
�أن حمالت عامة للتوعية مبخاطر الفريو�س تن�شط يف املدينة ،كما
انخف�ضت �أعداد من يرتادون املطاعم و�أماكن الرتفيه.
متخ�ص�ص
�سرياليون :احلاجة �إىل طاقم
ِّ
يف �سرياليون ،اعرتف م�س�ؤول اخلدمات الط ِّبية ،برميا كارغبو ،ب�أن
متخ�ص�ص ًا
"ال�سيطرة على مر�ض بدرجة خطورة �إيبوال ،يتط َّلب طاقم ًا
ِّ
من الأطباء واملمر�ضات ،ال ميلكه بلدنا حالي ًا .واكدت ال�سلطات
ال�صحية �أن  32ممر�ضة توفني بعد �إ�صابتهن بالفريو�س.
ّ
و�أواخر يوليو املا�ضي�،أعلن الرئي�س ال�سرياليوين� ،إرن�ست باي
كوروما "حالة الطوارئ العامة ،لكي نتم َّكن من اعتماد طريقة �أقوى
موجه �إىل الأمة" ب َّثه
للق�ضاء على انت�شار املر�ض" .وقال يف "خطاب َّ
التلفزيون�" :إن حتدّيات ا�ستثنائية تتط َّلب �إجراءات ا�ستثنائية� .إن
فريو�س مر�ض �إيبوال يطرح حتدِّ ي ًا غري عادي المتنا".
وذكر �أن ال�شرطة واجلي�ش �سيفر�ضان قيود ًا على التنقل من
و�إىل مراكز انت�شار الفريو�س ،و�سيقدمان الدعم مل�س�ؤويل ال�صحة
واملنظمات غري احلكومية لتعمل دون عوائق ،بعد عدد من الهجمات
التي ا�ستهدفت العاملني يف جمال ال�صحة من قبل �سكان حم ّليني.
�صحي
و�أعلن عن �سل�سلة �إجراءات ملكافحة املر�ض ،ت�شمل فر�ض حجر ّ

على مناطق انت�شار املر�ض ،ون�شر قوات �أمنية حلماية الطواقم الطبية،
كما َّ
حظر كل التج ّمعات العامة غري املرتبطة بحملة مكافحة املر�ض،
و�أطلق حمالت تفتي�ش يف املنازل لو�ضع الأ�شخا�ص الذين ي�شتبه ب�أنهم
ال�صحي ،وذلك يف املناطق التي ُ�س ِّجل
م�صابون باملر�ض قيد احلجر
ّ
فيها انت�شار املر�ض ،و�ألغى رحالت وزرائه وم�س�ؤولني ر�سميني �آخرين
�إىل اخلارج� ،إ ّال يف احلاالت ال�ضرورية ج ّد ًا .وقال �إن هذه الإجراءات
�ستط َّبق ملدة ترتاوح ما بني � 60إىل  90يوم ًا ،على �أن ُيعاد تقييم العمل
بها.

نيجرييا :احللقة الأ�ضعف يف الت�صدّ ي
تُعترب نيجرييا احللقة ال�ضعيفة يف الت�صدّي للوباء ،ب�سبب العدد
ال�ضئيل للأطباء فيها .فوفق ًا ملنظمة ال�صحة العاملية ،يوجد لك ّل 10
�آالف مواطن ،طبيب واحد ُيعنى بهم ،يف مقابل متو�سط يبلغ  2,6يف
�أفريقيا.
و�سجلت نيجرييا ،العمالق االقت�صادي وال�سكاين يف القارة ،وفاة
َّ
م�صاب رابع يف الغو�س ،املدينة الأكرث اكتظاظ ًا بال�سكان يف �أفريقيا
جنوب ال�صحراء.
وكانت نيجرييا� ،أكرب الدول الأفريقية من حيث تعداد ال�سكان،
�سجلت �أواخر يوليو املا�ضي ظهور �أول حالة �إ�صابة بالفريو�س،
قد َّ
ً
حيث كان �أحد امل�س�ؤولني يف وزارة املالية الليبريية م�صابا به ،وكان
متَّجه ًا �إىل مدينة الغو�س النيجريية على منت �إحدى الطائرات التابعة
خلطوط "�آ�سكي".
تعليق رحالت ج ِّوية
ع َّلقت �شركة طريان "�آ�سكي" ،رحالتها �إىل ليبرييا و�سرياليون،
و�سط تزايد املخاوف من انت�شار الفريو�س القاتل .من جانبها ،ذكرت
"�آريك �إير" ،كربى �شركات الطريان النيجريية� ،أنها مل تع ّلق رحالتها
�إىل غينيا ،بل �سيجري �إخ�ضاع امل�سافرين من هناك للفح�ص.
غينيا
ويف غينيا ،التي بد�أ فيها الوباء مطلع ال�سنة اجلارية� ،أعلن الرئي�س
ال�صحية الوطنية" .وبني الإجراءات
الفا كوندي" ،حالة الطوارىء
ِّ
�صحي" ،ي�شرف عليه �أفراد �إدارة ال�صحة
التي اتخذت� ،إقامة "�شريط ّ
ون�صت
وقوات الأمن والدفاع ،على كل املراكز احلدودية لدخول البالدَّ .
الإجراءات على فر�ض قيود على بع�ض التنقالت ،ومنع نقل اجلثث من
مكان �إىل �آخر ،و�أخذ ع ِّينات ،وف ْر�ض �إدخال �أ َّية حالة م�شتبه بها �إىل
امل�ست�شفى حتى �إعالن �آخر نتائج التحاليل.
وافادت درا�سة ن�شرتها "وكالة الت�صنيف االئتماين" الأمريكية
أكتوبر 2014
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"موديز"� ،أن "الوباء ميكن �أن يرتك �أثر ًا مالي ًا مبا�شر ًا على
ميزانيات احلكومات ،ب�سبب ارتفاع نفقات ال�صحة".

�صحي ،رغم
للتوظيف يف برلني ،بعد �إ�صابة �سيدة من نيجرييا ّ
بتوعك ّ
�أن امل�ست�شفى �أ َّكد �أنها ت�شتبه ب�إ�صابتها بالتهاب املعدة والأمعاء .ويف
�أ�سبانيا و�ضع مقيم يف بي�سكايه (�شمال) عائد من �سرياليون ويعاين
من احل ّمى يف عزلة ،بعد �أن �أعلن �سلب ّي ًا يف اختبار لـ "�إيبوال" �أجرته
ال�صحية التي رجحت �إ�صابته باملالريا.
الأجهزة
ّ

حول العامل
ق َّررت اللجنة الوطنية الأردنية للأوبئة ،ت�شكيل جلنة م�ص ّغرة
لإعداد خطة تنفيذية للتعامل مع مر�ض "�إيبوال" وجميع تداعياته،
ويف النم�سا� ،أعلن حاكم املنطقة العليا ،جوزف بورينغر ،اال�شتباه
على الرغم من خلو اململكة منه ،وعدم ت�سجيل �أ َّية �إ�صابة به .و�أ َّكد
وزير ال�صحة الأردين ،الدكتور علي حيا�صات ،خلو بالده من �إيبوال .بوجود �إ�صابتني بـ "�إيبوال" يجري التح ّقق منهما .واملري�ضان هما
لكنه �أ�ضاف �أن هذا "ال يعني
رجالن و�صال �إىل النم�سا �آتيني من
اال�سرتخاء ،بل اتخاذ جميع
إيبوال :حقائق وأرقام
نيجرييا يف � 13أغ�سط�س املا�ضي،
االجراءات االحرتازية والبقاء على
�صحية
يحمل فريو�س "�إيبوال" ،الذي ي�ؤدِّي يف غ�ضون �أيام �إىل وقد نقال حتت حماية ّ
�أهبة اال�ستعداد واجلاهزية العالية،
م�ش َّددة �إىل امل�ست�شفى ،وو�ضعا يف
للتعامل مع �أية حالة م�شتبهة �أو "حمى نزفية" يليها تق ّي�ؤ و�إ�سهال ،ا�سم نهر يف �شمال الكونغو
غرفة معزولة .و�أُر�سلت ع ِّينات من
مثبتة قد تدخل الأردن".
�إىل ذلك ،ا�ستقبلت �أوروبا يف الدميوقراطية ،حيث ر�صد للمرة الأوىل يف العام  .1976وي�شار دمهما للفح�ص �إىل هامبورغ �شمال
�أغ�سط�س املا�ضي �أول مري�ض بـ �إىل �أنه ال يوجد ،حتى الآن ،لقاح لهذا املر�ض الذي قد ترتاوح �أملانيا.
"�إيبوال" ،وهو ِّ
مب�شر �أ�سباين نقل ن�سبة الوفيات ب�سببه بني  25و 90باملائة بني الب�شر املُ�صابني به.
�أوباما ..دواء جتريبي
من ليبرييا ،بعد عودة �أمريكيني
وينتقل هذا الفريو�س وينت�شر عن طريق التع ُّر�ض املبا�شر
ُم�صابني اىل الواليات املتحدة،
وكان الرئي�س الأمريكي ،باراك
التي رفعت �إنذارها
ّ
ال�صحي �إىل لل�سوائل التي تخرج من ج�سد ال�شخ�ص املُ�صاب� ،أو االت�صال �أوباما� ،أجرى حمادثات مع نظريته
�أق�صى م�ستوى.
املبا�شر مع الدم �أو ال�سوائل احليوية �أو �أن�سجة الأ�شخا�ص �أو الليبريية �إيلني جون�سون �سريليف،
ور�أى م�س�ؤولون �أمريكيون كبار
يحتك الأهل ورئي�س �سرياليون �إرن�ست باي
ّ
يف جمال ال�صحة� ،أن ا�شخا�ص ًا احليوانات امل�صابة .وت�ش ِّكل مرا�سم الدفن ،حيث
كوروما ،لطم�أنتهما ب�ش�أن دور
�سافروا �إىل الدول الأفريقية التي والأقارب بجثة املُ�صاب ،عن�صر ًا مه ّم ًا يف انتقال املر�ض.
خرباء املراكز الأمريكية ملراقبة
ّ
تف�شى فيها فريو�س "�إيبوال"،
وقد ُ�س ِّجل �أول ظهور لهذا الفريو�س ،الذي ُي َع ّد �أكرث الفريو�سات
الأمرا�ض والوقاية منها ،الذين
يعودون اىل الواليات املتحدة
حاملني الوباء ،لكنهم ال يتخوفون فتك ً
يف
ذلك
بعد
انت�شر
ثم
املا�ضي،
فرباير
يف
غينيا
يف
آن،
ل
ا
حتى
ا
ُ
�أر�سلوا �إىل البلدين مل�ساعدة
ّ
وا�سع
من انتقال العدوى على نطاق
ليبرييا و�سرياليون.
ال�سلطات .ويف الوقت نف�سه �أعلنت
داخل البالد.
وزارة اخلارجية الأمريكية �إجالء
ورفعت الوكالة الأمريكية
عائالت موظفيها الدبلوما�سيني
للأدوية ،جزئي ًا ،القيود عن ا�ستخدام عالج جتريبي للم�صابني
"وقائي ًا" من فريتاون.
مما قد مي ِّهد الطريق �أمام ا�ستخدامه ملكافحة الوباء
بالفريو�سّ ،
واعترب �أوباما� ،أنه من ال�سابق لأوانه ا�ستخدام دواء جتريبي لعالج
امل�ست�شري يف �أفريقيا ،كما �أعلنت �شركة "تيكمريا" الكندية املنتجة
ً
امل�صابني بفريو�س "�إيبوال" .وقال يف م�ؤمتر �صحايف ،ر ّدا على �س�ؤال
للدواء.
و�أ�ضافت يف بيان� ،أن "هذا القرار يتيح لنا �إمكانية ا�ستخدام تي كي حول �إمكانية �إر�سال هذا الدواء التجريبي �إىل �أفريقيا�" ،أعتقد �أن
ام� -إيبوالين ،من قبل اال�شخا�ص امل�صابني بفريو�س �إيبوال".
علينا �أن نرتك العلم يقودنا .وال �أعتقد �أن لدينا كل املعلومات الكافية
ويف �إ�شارة �إىل القلق من انت�شار عاملي للفريو�س� ،أقفلت وكالة لتحديد ما �إذا كان هذا الدواء ف ّعا ًال �أم ال".
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العدد 10

إعـ ـ ــالن
تهيب هيئة الخدمة الوطنية واإلحتياطية بالمواطنين الذكور
من مواليد  30مايو  1984ولغاية  30مايو  ،1987ما عدا العسكريين
العاملين بوزارة الدفاع والقوات المسلحة ووزارة الداخلية،
بضرورة مراجعة أقرب مركز تسجيل إلتمام إجراءاتم بأسرع وقت ممكن.
ً
ً
ً
علما بأن مراكز التسجيل تستقبل المراجعين من الساعة  7صباحا وحتى  4عصرا.
الوثائق المطلوبة:
أصل جواز السفر ونسخة عنه
أصل خالصة القيد ونسخة عنها
أصل بطاقة الوية ونسخة عنها
أصل شهادة المؤهل الدراسي ونسخة عنها
أصل شهادة الميالد ونسخة عنها
 4صور شخصية

مراكز التسجيل:
أبوظبي :شعبة تجنيد معسكر آل نهيان
العين :مركز تجنيد العين ،معسكر العين
الشارقة :مركز تجنيد الشارقة ،معسكر الرحمانية
المنطقة الغربية :معسكر ليوا
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info@uaensr.ae

UAE National Service

www.uaensr.ae

بعد مرور نحو  4أشهر على لغز اختفاء طائرة ماليزية بركابها الـ 239

سلسلة من كوارث الطيران تشغل العالم...
ومآس وأسئلة
ٍ
سقوط  4طائرات مدنية خالل  3أسابيع ومصرع أكثر من  470راكبًا
ما كاد العامل يفيق ،بفعل مرور الزمن ،من هول كابو�س اختفاء طائرة "البوينغ" املاليزية ،بطاقمها ور ّكابها الـ ،239
يف الثامن من مار�س املا�ضي ،فوق جنوب املحيط الهندي ،يف كارثة مازال يلفّها الغمو�ض� ،أثناء رحلة كانت تقوم بها ما بني
ف�ض �إىل � ّأي
مما رافق هذه امل�أ�ساة ،وت ِبعها ،من �سيل البيانات والأخبار والتحليالت املتناق�ضة ،التي مل ُت ِ
كواالملبور وبكني ...و ّ
ح�سيِّ ،
يو�شر �إىل م�صري الطائرة و َمن هم على متنها ...حتى �شهد ،على مدى ثالثة �أ�سابيع� ،سل�سلة من كوارث الطريان،
ملمو�س ِّ
التي �أ ْو َدت بحياة املئات من الأ�شخا�ص ،بد�أت ،يف ال�سابع ع�شر من يوليو املا�ضي ،ب�سقوط طائرة ماليزية ثانية فوق �أوكرانيا،
تبعه يف الثالث والع�شرين من ال�شهر نف�سهّ ،
حتطم طائرة تابعة لإحدى اخلطوط الآ�سيوية يف تايوان ،و�أعقبه يف اليوم
ّ
بتحطم طائرة �إيرانية بالقرب من مطار
التايل� ،سقوط طائرة تابعة للخطوط اجلوية اجلزائرية يف مايل ،ليت َّوج امل�سل�سل
مهر �آباد يف طهران .و َمن يدري ماذا يخ ّبئ امل�ستقبل من مثل هذه الكوارث؟
تع َّددت الأ�سباب ،لكن النتيجة جاءت واحدة :كوارث �إن�سانية
�أزهقت املزيد من الأرواح ،وخ ًلفت وراءها م� ٍآ�س ،وت�س َّببت مبوجات من
الهلع ،وب�آالم وخ�سائر ،ت�ستوجب البحث املع َّمق يف الأ�سباب واحليث ّيات،
مبا يجب �أن ُيف�ضي �إىل و�ضع ال�سيا�سات واخلطط واتخاذ املزيد من
اخلطوات والإجراءات ،التي من �ش�أنها امل�ساهمة يف معاجلة �آثارها،
وتاليف تكرار مثل هذه الكوارث يف امل�ستقبل ،واحلفاظ على الأرواح.
�أربع كوارث ،اثنان منها وقعتا نتيجة �سوء الأحوال اجل ّوية� ،أما
االثنتني الباقيتني ،فقد تركتا �سي ًال من الأ�سئلة التي بقيت دون �أجوبة،
و�سط م�ستنقع من الغمو�ض والت�ضارب يف املعلومات والتالعب يف
الأدلة وامل�ستندات .وهو الأمر الذي ُيعيد �إىل الواجهة م�س�ألة "�أمن
املدنيني و�سالمتهم" ،يف �أزمنة ال�صراعات واحلروب...

■ �سقوط طائرة ماليزية يف �أوكرانيا
يف ال�سابع ع�شر من يوليو املا�ضيَّ ،
حتطمت طائرة جتارية
ماليزية ،من طراز "بوينغ  ،"777فوق �شرق �أوكرانيا ،بعد �أن �أقلعت
من �أم�سرتدام يف طريقها �إىل كواالملبور ،وعلى متنها � 295شخ�ص ًا،
وفق ما �أعلنته اخلطوط اجلوية املاليزية.
وتبادل كل من القوات امل�س َّلحة الأوكرانية واالنف�صاليون يف �شرق
البالد واحلكومة الرو�سية ،االتهامات يف �ش�أن امل�س�ؤولية عن كارثة
�سقوط الطائرة ،التي �أ�صبح من �شبه امل�ؤ َّكد �إ�صابتها ب�صاروخ.
24

العدد 10

وذكرت وكالة "�إنرتفاك�س" الرو�سية للأنباء� ،أن الطائرة �سقطت على
ُبعد  50كيلو مرت من املجال اجلوي الرو�سي ،يف املنطقة التي ت�شهد
معارك �ضارية بني اجلي�ش الأوكراين وقوات "جمهورية دونيت�سك
ال�شعبية" ،اجلمهورية التي �أعلنها االنف�صاليون الطاحمون لإخراج
منطقة الدونبا�س عن نطاق �سيطرة احلكومة اجلديدة يف كييف.
و�أ ّكد موقع ر�سمي لالنف�صاليني املوالني لرو�سيا يف �أوكرانيا� ،أن مقاتلة
�أوكرانية �أ�سقطت الطائرة املاليزية ،و�أن القوات املوالية لرو�سيا
قامت الحق ًا با�سقاط الطائرة الأوكرانية .ونقل املوقع الر�سمي لـ
"جمهورية لوغان�سك" عن �شهود عيان قولهم �إنهم �شاهدوا الـ "بوينغ

 "777تتع َّر�ض لهجوم من قبل طائرة مطاردة �أوكرانية .وبعد ذلك
ان�شطرت الطائرة �إىل جزءين و�سقطت على �أرا�ضي "لوغان�سك"،
التي �أعلنها االنف�صاليون من طرف واحد ،جمهورية يف �شرق
�أوكرانيا .وبعد الهجومَّ ،مت ا�سقاط الطائرة الأوكرانية التي هوت هي
الأخرى يف املنطقة نف�سها.
وعلى الفور� ،أعرب رئي�س احلكومة املاليزي ،جنيب رزاق ،عن
�صدمته حيال املعلومات عن ُّ
حتطم الطائرة ،قرب مدينتي دونيت�سك
و�شاختار�سك ،م�شري ًا �إىل فتح حتقيق يف احلادث .من جهته ،مل
ي�ستبعد الرئي�س الأوكراين ،برتو بورو�شنكو ،يف بيان� ،أن تكون
الطائرة املاليزية ،قد �أُ�سقطت بـ "عمل �إرهابي" ،م�ؤ ِّكد ًا �أن "القوات
امل�سلحة الأوكرانية مل تطلق النريان باجتاه �أ َّية �أهداف يف اجلو".
ور َّد االنف�صاليون بالت�أكيد على �أن طائرة �أوكرانية هي التي �أ�سقطت
الطائرة املنكوبة.
وقال رئي�س الوزراء اال�سرتايل ،توين �أبوت ،الذي فقدت بالده 37
من مواطنيها ورعاياها يف الكارثة� ،إنه ّمت التالعب يف الأد ّلة على
نطاق كبري يف موقع ّ
حتطم الطائرة يف �إطار حماولة للت�سرت ،بينما
�س َّلم زعيم انف�صاىل بارز ال�صندوقني الأ�سودين التابعني للطائرة �إىل
خرباء ماليزيني .وقال حمققون تابعون للخطوط اجلوية املاليزية ان
ال�صندوقني "�ساملني مع �أ�ضرار طفيفة فقط".
وبينما اتهمت كييف� ،ضباط ًا يف املخابرات الع�سكرية الرو�سية،
بال�ضلوع يف �إ�سقاط الطائرة ،التي تناثر حطامها عرب منطقة ي�صل
قطرها �إىل  15كيلو مرت ،أ� َّكد م�س�ؤولون يف وزارة الدفاع الأمريكية
(البنتاغون)� ،أن الطائرة املاليزية َّمت �إ�سقاطها بوا�سطة �صاروخ.
وو�صف الرئي�س الأمريكي ،باراك �أوباما ،احلادث بـ"الفاجعة
الرهيبة"� .إىل ذلك ،قال مندوب �أوكرانيا لدى الأمم املتحدة ،ال�سفري
يوري �سريغييف ،عرب ح�سابه على "تويرت"� ،إن "�أوكرانيا تعتزم
تقدمي �أد ّلة على تو ّرط ع�سكري رو�سي يف احلادث .وينبغي التحقيق يف
اجلرمية بالكامل".

توتر يف �أ�سواق املال العاملية
وقد �أثار حادث ّ
حتطم الطائرة املاليزية موجة من التوتر يف
الأ�سواق الغربية ،و�أدّى �إىل تدهور �أ�سعار �أ�سهم الكثري من �شركات
الطريان يف البور�صة .ويف "وول �سرتيت" ،وفور الإعالن عن احلادث،
هبط م�ؤ�شر كل من "داو جونز" و"نا�سداك" و"�ستاندارد �أند بورز
 ."500من جهتها ،نالت البور�صات الأوروبية ن�صيبها هي الأخرى،

وتع َّر�ضت ل�ضربة قا�سية ج ّراء الغمو�ض الناجم عن احلادث ،و�أنهت
جل�سات التداول على انخفا�ض ،يف كل من بور�صة باري�س وفرانكفورت
ولندن� .إ ّال �أن البور�صات الآ�سيوية كانت �أقفلت حلظة وقوع احلادث.

دايلي ميل :الطائرة َّ
حتطمت يف اجلو واجلثث تطايرت
يف الهواء
من جانبها ،نقلت �صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية ،على موقعها
الإلكرتوين ،عن �شهود عيان قولهم �إن الطائرة املاليزية َّ
حتطمت قبل
الو�صول �إىل الأر�ض ،و�أن اجلثث �شوهدت تتطاير يف الهواء ،ما يعني
�أن ج�سم ًا ما ،رمبا �صاروخ ،قد ارتطم بها و�أ َّدى �إىل ّ
حتطمها على الفور
ومقتل جميع ركابها .و�أ�ضاف ال�شهود �أن اجلثث والأ�شالء الب�شرية
وحطام الطائرة تطايرت فوق منطقة تزيد م�ساحتها على  15كلم،
وذلك قبل �أن ي�صل احلطام �إىل الأر�ض.
م�صدر رو�سي :طائرة بوتني رمبا كانت الهدف
واعترب م�صدر يف الوكالة الفدرالية الرو�سية للنقل اجل ّوي� ،أن
طائرة الرئي�س الرو�سي ،فالدميري بوتني ،رمبا كانت هدف ال�صاروخ
الأوكراين الذي �أ�سقط الطائرة املاليزية .ويف حديث �إىل وكالة
"�إنرتفاك�س" ،قال امل�صدر الذي طلب عدم ك�شف ا�سمه �إن م�ساري
الطائرة "الرقم واحد"(الرئا�سية) والطائرة املاليزية ،تطابقا
يوم اخلمي�س  17يوليو يف نقطة واحدة ،وحدث ذلك قرب العا�صمة
البولندية وار�سو على ارتفاع  10.1كلم ،حيث كانت حتلق طائرة
الرئي�س الرو�سي والطائرة املاليزية .و�أ�شار امل�صدر �إىل �أن الطائرتني
مت�شابهتان من حيث �شكلهما وحجمهما� ،أما لونهما فيبدو من م�سافة
بعيدة وك�أنه نف�سه لدى كال الطائرتني.
أكتوبر 2014
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ونفى نائب رئي�س الوزراء يف "جمهورية دونت�سك ال�شعبية"� ،أندريه
بورجني� ،أ َّية عالقة لالنف�صاليني بحادث الطائرة .وقال �إنه �سبق
لالنف�صاليني �أن �أ�سقطوا طائرات ،اال �أن �أ�سلحتهم امل�ضادة للطائرات
قادرة على ا�صابة �أهداف على م�سافة اربعة االف مرت فقط� ،أي �أقل
بكثري من االرتفاع الذي كانت حتلق عليه الطائرة املاليزية.
و�أو�ضح امل�ست�شار يف وزارة الداخلية �أنتون جريا�شنكو يف �صفحته
مبوقع "فاي�سبوك" للتوا�صل االجتماعي �أن الطائرة املاليزية �أ�سقطت
بنظام "بوك" ال�صاروخي الرو�سي ال�صنع.

خرباء�" :سوخوي  "25قد تكون �أ�سقطت طائرة
الركاب املاليزية
نقلت �صحيفة "نيو �سرتايت�س تاميز" املاليزية عن خرباء� ،أن
الطائرة املنكوبة د َّمرها ،على الأرجح� ،صاروخ وقذيفة �أطلقتهما
طائرة حربية �أوكرانية من طراز "�سوخوي  "25يف �سماء �أوكرانيا.
وطبقا للخرباء ف�إن الطائرة املقاتلة �أطلقت �صاروخ جو/جو على
الطائرة املاليزية ،ثم "�أجهزت عليها" بقذيفة من عيار  30ملم.
وقالت ال�صحيفة �إن طبيعة الدمار الذي �أ�صاب الطائرة املنكوبة
ّ
تدل على �أنه ناجت عن انفجار ر�أ�س مد ّمر لل�صاروخ يبلغ وزنه 3
كيلوغرامات ،ولي�س انفجار �صاروخ �أطلقته منظومة الدفاع اجلوي
"بوك" ،كما قيل.
وكان رئي�س �إدارة العمليات يف هيئة الأركان العامة للقوات امل�سلحة
الرو�سية ،اجلرنال �أندريه كارتابولوف� ،أعلن يف وقت �سابق م�شاهدة
طائرة حربية �أوكرانية من طراز "�سوخوي  ،"25على الأرجح ،على
مقربة من الطائرة املاليزية قبل ّ
حتطمها.
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■  ...وطائرة تايوانية يف �أرخبيل "بينغو"
ويف الثالث والع�شرين من يوليو املا�ضي� ،سقطت طائرة تابعة
ل�شركة "تران�س �أيجيا �أيرويز" ،كانت تقل  54راكب ًا وطاقما من �أربعة
�أفراد ،يف �إحدى جزر �أرخبيل "بينغو" ال�سياحي ،قبالة �ساحل تايوان
الغربي ،بعد ف�شل حماولة هبوطها و�سط �أحوال ج ّوية �سيئة ج ّد ًا .ولقي
� 48شخ�ص ًا م�صرعهم يف الكارثة ،فيما جنا ع�شرة �آخرون.
َّ
وحتطمت الطائرة ،وهي من طراز "�أيه تي �آر  ،"500 72-التي
�أقلعت من مطار كاوهو�سينغ يف جنوب غرب تايوان ،على منزلني
قرب املطار ،بعدما طلب قائدها ال�سماح له بالقيام مبحاولة هبوط
ثانية ،وفق ما �أورد جهاز الإطفاء يف املطار .و�أ�صيب خم�سة ا�شخا�ص
تهب على
على الأر�ض بجروح .وكانت �أمطار غزيرة ورياح عاتية ّ
تلك املنطقة حينها .وقالت ال�سلطات �إن اقالع الطائرة ت�أخر ب�سبب
اال�ضطرابات اجل ّوية اخلطرية الناجمة عن هبوب �إع�صار مامتو.
و ُر ِّجح �أن الطائرة قد انفجرت لدى ا�صطدامها بالأر�ض ،حيث
كانت النريان ت�شتعل فيها عندما و�صلت �أوىل فرق الإغاثة �إىل مكان
احلادث .وتبينَّ يف �صور بثتها قنوات التلفزيون كيف كان رجال الإطفاء
يحاولون �إخماد النار التي ا�ستمرت م�شتعلة طيلة �ساعة ،رغم الأمطار
الغزيرة .و�أ�شار م�صور وكالة "فران�س بر�س" يف املكان� ،إىل �أن
الطائرة تف َّككت �إىل عدة �أجزاء ،و�أ�صيبت عدة منازل جماورة.
ومل تتبينَّ بعد �أ�سباب احلادث بو�ضوح ،لكن و�سائل الإعالم
التايوانية ت�ساءلت :ملاذا ُ�سمح للطائرة بالإقالع يف تلك الظروف
اجل ّوية ،بينما �أ�شارت ال�سلطات �إىل �أنها مل تكن �س ِّيئة �إىل حدٍّ يقت�ضي
تعليق كل الرحالت اجل ِّوية.
■ ّ
حتطم طائرة ركاب جزائرية يف مايل
ويف الرابع والع�شرين من يوليو املا�ضي� ،أكد
م�س�ؤولون يف هيئة �ضبط الطريان املدين اجلزائرية
ُّ
حتطم طائرة تابعة ل�شركة اخلطوط اجلزائرية يف
�صحراء مايل ،يف كارثة هي الأ�سو�أ منذ �سقوط طائرة
لل�شركة نف�سها يف جنوب اجلزائر العام  ،2003وم�صرع
جميع ركابها الـ  ،102با�ستثناء واحد فقط.
وكانت الطائرة ،التي ا�ست�أجرتها اخلطوط
اجلزائرية من �شركة الطريان الإ�سبانية "�سويفت �إير"،
قد اختفت عن املراقبة بعد  50دقيقة من �إقالعها من
مطار واغادوغو ،عا�صمة بوركينا فا�سو ،متَّجهة �إىل

وع ِلم �أن من بني الركاب
اجلزائر العا�صمة ،وعلى متنها � 119شخ�ص ًاُ .
 50فرن�سي ًا و 20لبناني ًا و 7جزائريني ،ف�ض ًال عن �آخرين من �أوكرانيا
وكندا ولك�سمبورغ وبوركينا فا�سو.
ويف �أعقاب الإعالن عن اختفاء الطائرة ،وت�ضارب املعلومات حول
موقع ّ
حتطمها� ،أطلق اجلي�ش النيجريي ،مبعية قوات دولية وفرن�سية
وجزائرية ،عمليات بحث لتحديد موقعها .ويف اليوم التايل� ،أ َّكد ق�صر
الرئا�سة الفرن�سي يف الإليزيه� ،أنه َّمت العثور على حطام الطائرة ،يف
منطقة غاو يف �شمال مايل ،على بعد  50كلم �شمال حدود بوركينا
فا�سو.
وقال قائد �أركان الرئا�سة يف بوركينا فا�سو ،اجلرنال جيلبار
ديينديريي� ،إثر اجتماع �أزمة يف واغادوغو� ،إن "فريق البحث وجد يف
عني املكان بقايا اجلثت ،مل ن�ستطع تقييم ما ّمت العثور عليه بال�ضبط.
على �أ َّية حال أ� َّكد هذا الفريق وجود الطائرة ،ور�أى حطامها الذي
احرتق بالكامل وتبعرث متام ًا على الأر�ض".

ت�ضارب يف املعلومات
ونقلت وكالة "فران�س بر�س" عن م�صدر يف �شركة الطريان
اجلزائرية ،مل تف�صح عن ا�سمه ،قوله �إن الطائرة ،وهي من طراز
"�إيربا�ص  ،"320كانت على مقربة من احلدود اجلزائرية ،عندما
تل ّقى طاقمها �أمر ًا بتغيري االجتاه ب�سبب �صعوبة الر�ؤية ،وجت ّنب ًا
لال�صطدام بطائرة �أخرى على املم ّر اجل ّوي بني اجلزائر العا�صمة
وباماكو.
�إ َّال �أن م�صادر �إعالمية �أ�شارت �إىل �أن الطائرة هي من نوع "دونالد
دوغال�س" �أمريكية ال�صنع ،وكانت خ�ضعت لعملية �صيانة قبل �شهر
رم�ضان الأخري ،و�أن حمركاتها من نوع "دي �سي  ."9و�أو�ضح تلفزيون
"النهار" اخلا�ص� ،أن طاقم الطائرة من جن�سيات �أجنبية ،و�أن
الطائرة مملوكة ل�شركة �أ�سبانية ،وكانت يف و�ضعية غري الئقة .ومل
ي�صدر � ّأي تعليق عن الأجهزة الأمنية اجلزائرية يف هذا ال�ش�أن .من
جانبه ،ذكر حممد حو�شني ،وهو �أحد ّ
موظفي املالحة اجلوية يف �شركة
الطريان اجلزائرية� ،أنه يعرف الطائرة ،وهي من نوع «ماكدونيل-
دوغال�س � »83أمريكية ال�صنع ،م�شري ًا �إىل �أنها قدمية� ،إذ دخلت
اخلدمة يف عقد الت�سعينيات من القرن املا�ضي ،و�أنها عرفت �أعطاب ًا
كثرية يف ال�سنتني الأخريتني ،وجرى �إ�صالحها يف ور�شة ال�صيانة يف
مطار اجلزائر .و�أ�ضاف" :يف ال�صيف املا�ضي ا�ست�أجرتها اخلطوط
اجلوية لنقل رعايا �أجانب وجزائريني ف ّنيني يعملون يف بوركينا فا�سو،

�إىل اجلزائر.
وبينما فتحت ال�سلطات اجلزائرية ملف حتقيق يف فر�ضية العمل
الإرهابي ،و�أر�سلت حم ّققني ع�سكريني �إىل حدود مايل جلمع املعلومات
حول ما حدث ،قال م�س�ؤول يف �شركة الطريان اجلزائرية ،رف�ض
ن�شر ا�سمه" :ال �أحد ميكنه يف الوقت احلايل التحديد بدقة الظروف
التي اختفت فيها الطائرة ،ولكن ما نعرفه �أن �شمال مايل ينت�شر فيه
م�سلحون طوارق ،و�آخرون من جماعات �إرهابية" .ورف�ض امل�س�ؤول
اجلزم ب�أن الطائرة تع َّر�ضت لق�صف �صاروخي .فيما تفيد م�صادر
�أخرى ب�أن ا�ضطراب ًا ج ّوي ًا حا ّد ًا عرفته املنطقة يف الـ � 24ساعة ال�سابقة
يرجح فقدان قائد الطائرة ال�سيطرة عليها .وي�شار
على احلادثة ،مما ِّ
�إىل �أن انف�صاليني من قبائل الطوارق ي�سيطرون على كامل �شمال
مايل.

العثور على �أحد ال�صندوقني الأ�سودين
والحق ًا� ،أ َّكد الرئي�س الفرن�سي ،فرن�سوا هوالند ،العثور على �أحد
ال�صندوقني الأ�سودين للطائرة .وقال يف ت�صريح مقت�ضب �إن ع�سكريني
فرن�سيني تو ّلوا نقله� ،إىل غاو يف �شمال مايل ،مو�ضح ًا �أنه "�سيتم حتليل
م�ضمونه يف �أقرب فر�صة".
ويف تف�سريه لأ�سباب ّ
رجح وزير الداخلية الفرن�سي،
حتطم الطائرةَّ ،
برنار كازنوف ،فر�ضية �سوء الأحوال اجلوية ،مو�ضح ًا �أنه "ال ميكن
ا�ستبعاد �أ َّية فر�ضية ،طاملا �أن نتائج التحقيق مل تظهر بعد بالكامل".
مفاج�أة ..قائد الطائرة طلب العودة بعد الإقالع
وبعد مرور خم�سة �أيام على �سقوط الطائرة ،ك�شف وزير اخلارجية
الفرن�سي ،لوران فابيو�س ،الذي ت�شارك بالده يف التحقيقات ،النقاب
عن �أن قائدي الطائرة اجلزائرية كانوا قد طلبوا العودة �إىل بوركينا
فا�سو ،بعدما ُطلب منهم تغيري م�سار الرحلة نظر ًا ل�سوء الأحوال
م�سجالت البيانات اخلا�صة بالطائرة �إىل
اجل ّوية .جاء ذلك بعد و�صول ّ
فرن�سا .و�أ�ضاف فابيو�س �أن "ما ت�أ َّكد لدينا هو �أن الأحوال اجلوية كانت
�س ِّيئة لي ًال ،لذلك طلب طاقم الطائرة تغيري م�سار الرحلة للعودة قبل
انقطاع جميع االت�صاالت بها ".وقال �إن مه َّمة فح�ص حطام الطائرة
ت�ستغرق وقت ًا طوي ًال ،وهي �صعبة ومع ّقدة للغاية".
وكان م�س�ؤول فرن�سي قد �أ َّكد يف وقت �سابق �أن ال�صندوقني
الأ�سودين للطائرة املنكوبة قد و�صال �إىل فرن�سا ،حيث يخ�ضعان
للفح�ص مبعرفة خرباء .ونقلت وكالة "فران�س بر�س" عن "م�صدر
مطلع على التحقيقات"� ،إن �أحد جهازي الت�سجيل قد تع َّر�ض لتلف بالغ
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من اخلارج .ولكن املتحدث با�سم مكتب حتقيقات الطريان ،مارتن
ديل بونو ،رف�ض التعليق على حالة الأجهزة و�أخرب ال�صحافيني ب�أنه
"يف هذه املرحلة ،ال ميكننا الت�صريح باملزيد ".من جهته� ،أ�شار وزير
النقل الفرن�سي ،تريي مارياين� ،إىل �أنه حتى ولو كان ال�صندوقان
الأ�سودان يف حالة جيدة ،فمن املمكن �أن ي�ستغرق حتليل بيانات الرحلة
وحمادثات مق�صورة القيادة �أ�سابيع طويلة.

نيابة باري�س تفتح حتقيق ًا ق�ضائي ًا
�إىل ذلك ،فتحت نيابة باري�س حتقيق ًا ق�ضائي ًا يف ما �أ�سمته "القتل
غري املتع َّمد نتيجة اخلط�أ �أو الته ّور �أو عدم االنتباه �أو الإهمال �أو الإغفال
عن واجب احلذر �أو ال�سالمة ،الذي يفر�ضه القانون والنظام" .وك َّرر
وزير اخلارجية الفرن�سي �أن "كافة الفر�ضيات �ستدر�س يف التحقيق".
■  ...و�سقوط طائرة �إيرانية ُب َعيد �إقالعها من مطار
مهر�آباد
�آخر حلقات �سل�سلة الكوارث ،كان موعدها يوم العا�شر من �أغ�سط�س
املا�ضي ،وم�سرحها مدينة طهران .فقد نقلت وكالة "�إيرنا" الإيرانية
الر�سمية لأنباء ،عن متحدث با�سم جمعية الهالل الأحمر الإيرانية،
قوله �إن طائرة ركاب كانت تق ّل نحو خم�سني �شخ�ص ًاّ ،
حتطمت يف
منطقة �سكنيةُ ،بعيد �إقالعها من مطار مهر�آباد يف طهران .وذكر
التلفزيون احلكومي �أن احلادث �أ َّدى �إىل �سقوط حوايل خم�سني قتي ّال،
بينهم �سبعة �أطفال.
ن�سخة من "�أنطونوف" الرو�سية م�صنًّعة حم ّلي ًا
وكانت الطائرة ،التابعة ل�شركة "�سيباهان" الإيرانية ،وهي من
طراز "�إيران  ،"140املج َّمعة حم ّلي ًا يف ن�سخة لطائرة "�أنطونوف"
متوجهة �إىل مدينة طب�س� ،شرق �إيرانَّ ،
وحتطمت يف
الرو�سية ال�صنعِّ ،
املخ�ص�ص للع�سكريني وعائالتهم ،والذي يبعد
حي "�أزادي" ال�سكني،
َّ
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نحو خم�سة كيلومرتات عن املطار.
و�أكد الناطق با�سم فرق الإطفاء �أن "جميع من كانوا على منت
الطائرة القوا م�صرعهم" .وذكر التلفزيون الر�سمي الإيراين �أن
جثث بع�ض الركاب احرتقت ب�شدة ،بحيث َّ
تعذر التع ُّرف على هويات
�أ�صحابها.
و�أفاد مدير مكتب "اجلزيرة" يف طهران ،عبد القادر فايز،
�أن الطائرة التي كانت تقوم برحلة داخلية باجتاه مدينة طب�س يف
�شرق البالد� ،سقطت بعد حلظات من �إقالعها� ،إثر عطل �أ�صاب
�أحد حم ّركاتها .و�أو�ضح رئي�س منظمة الطريان املدين ،علي ر�ضا
جانغرييان� ،أن "الطائرة �سقطت على �أ�شجار ،وهو ما حال دون وقوع
�ضحايا من غري ركاب الطائرة وطاقمها.
ونقلت وكالة "فار�س" للأنباء عن �شاهد عيان قوله �إن "ذيل
حل�سن ّ
الطائرة �سقط على الطريق .و ُ
احلظ� ،أن ج�سم الطائرة �سقط
على بعد خم�سمئة مرت من �أحد الأ�سواق ،ولو �سقط فوقه لت�س َّبب يف
موت عدد كبري من الأ�شخا�ص".

انتقادات...
وقررت احلكومة الإيرانية فتح حتقيق حتت �إ�شراف الرئي�س
ح�سن روحاين ،ملعرفة مالب�سات ّ
حتطم الطائرة .و�شهدت �إيران
وتوجه �إليها انتقادات كثرية ب�ش�أن
العديد من احلوادث اجلويةَّ ،
قِدَ م �أ�سطولها اجل ّوي ،و�ضعف ال�صيانة ،ويبلغ متو�سط عمر
الطائرات امل�ستخدمة من قبل �شركات الطريان الأربع بالبالد
� 22سنة .ويذكر يف هذا ال�سياق� ،أن قطاع الطريان املدين يف
�إيران �شهد �سل�سلة من احلوادث يف االعوام الأخرية ،ب�سبب قدم
الطائرات امل�ستخدمة وتدنيّ م�ستوى ال�صيانة� ،إذ ما زالت �إيران
ت�ستخدم طائرات ا�شرتتها قبل اندالع الثورة اال�سالمية يف العام
 .1979وي�ستخدم يف العديد من الطائرات االيرانية الداخلة يف
اخلدمة قطع غيار غري �أ�صلية.
ويقول الإيرانيون �إن العقوبات الغربية املفرو�ضة على طهران،
حرمت �شركات الطريان من �شراء طائرات جديدة .الأمر الذي
دفع بع�ض ال�شركات القتناء طائرات من ال�سوق ال�سوداء.
ويعود �آخر حادث طريان يف �إيران �إىل يناير ،2011حني َّ
حتطمت
طائرة من طراز "بوينغ  ،"727تابعة للخطوط اجلوية الإيرانية،
عندما كانت حتاول الهبوط ا�ضطراري ًا ب�سبب �سوء الأحوال اجلوية
مما �أدّى �إىل مقتل � 77شخ�ص ًا.
يف �شمال غرب البالدَّ ،

أدى إلى وفاة نحو  400شخصًا وتدمير وتض ُّرر ألفي مبنى
َّ

زلزال بقوة  7درجات يضرب جنوب غرب الصين
�ضرب زلزال بقوة  6.3درجات على مقيا�س ريخرت ،منطقة �شينجيانغ الواقعة جنوب غرب ال�صني ،والتي تبعد حوايل مئتي
كيلومرت عن مدينة هوتان .وذكرت و�سائل الإعالم املحلّية �أنه ت�س َّبب يف م�صرع نحو � 400شخ�ص ًا ،و�إ�صابة نحو �ألفني �آخرين،
�إ�ضافة �إىل خ�سائر مادية كبرية.
وت�س َّبب الزلزال ،الذي وقع يف منطقة نائية يف �إقليم يونان ،وهو
الأ�شد الذي ي�ضرب املنطقة منذ قرن ،يف انهيار �أكرث من � 80ألف منزل
وت�ض ُّرر نحو � 124ألف مبنى �آخر ،من بينها مدار�س.
وقد �أُجرب عدد كبري من ال�سكان على مغادرة منازلهم ،والفرار
�إىل الطرقات عقب وقوع الزلزال ،الذي �أدّى �أي�ض ًا �إىل ّ
تعطل �شبكات
الكهرباء واملاء يف خمتلف �أنحاء املنطقة ،و�إ�صابة و�سائل االت�صاالت
بعطب �شديد.
و�أفاد �شهود عيان �أن ال�شوارع كانت "�أ�شبه ب�ساحة معركة بعد
عملية ق�صف بالقنابل ،الآثار التي �أعقبت هذا الزلزال كبرية ،و�أ�سو�أ
مما حدث بعد الزلزال الذي وقع قبل عامني� ...إن ما ن�ستطيع
بكثري ّ
ر�ؤيته كله �أطالل".
وذكرت وكالة �أنباء ال�صني اجلديدة "�شينخوا"� ،أن ال�سلطات
�أر�سلت �إىل املنطقة املنكوبة �آالف ًا من �أفراد ال�شرطة واجلنود وعمال
الإطفاء ،للم�شاركة يف �أعمال الإغاثة ،حيث واجهت �صعوبات يف
مهامها نتيجة هطول الأمطار الغزيرة و�صعوبة الأحوال اجلوية.
وزار رئي�س الوزراء ال�صيني ،يل كه ت�شياجن ،املنطقة وحثَّ على
الإ�سراع يف عمليات البحث عن املفقودين واملحا�صرين حتت الأنقا�ض.
وقد ُحدِّ د مركز الزلزال يف بلدة لونغتو�شان يف مقاطعة لوديان
و�س ِّجل �سقوط � 145ضحية يف منطقة
اجلبلية ،على عمق  12كيلومرتاُ .
لوديان ،كما �أو�ضحت وكالة "ت�شاينا نيوز �سرفي�س" للأنباء ،فيما تويف
� 30شخ�ص ًا يف منطقتني جماورتني.

وبعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي -رعاه اهلل ،بربقية مماثلة �إىل
الرئي�س ال�صيني.
كما بعث الفريق �أول �سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ،ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،بربقية تعزية مماثلة.

 ...والأمم املتحدة ُتعرب عن �أ�سفها
من جانبه� ،أعرب �أمني عام الأمم املتحدة ،بان كي مون عن
�أ�سفه على ال�ضحايا والأ�ضرار التي حلقت باملنازل والبنية التحتية.
وق َّدم التعازي �إىل حكومة ال�صني و�أُ�سر ال�ضحايا ،معرب ًا عن متنياته
للم�صابني بال�شفاء .و�أعلن يف بيان �صدر عنه �أن الأمم املتحدة على
ا�ستعداد لتقدمي امل�ساعدة يف جهود اال�ستجابة لالحتياجات الإن�سانية
وتعبئة الدعم الدويل الالزم.
ي�شار �إىل �أن ال�صني �شهدت العديد من الزالزل ،بينها الزلزال
الذي �ضرب �إقليم �سي�شوان يف العام  ،2008وخ َّلف � 90ألف قتيل.
و�شهدت املناطق اجلبلية الواقعة بني �أقاليم يونان و�سي�شوان وغيزهو،
التي ي�صعب الو�صول �إليها ،زالزل قوية يف العقود الأخرية.

الإمارات تُعزِّ ي بال�ضحايا
وبعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س الدولة
 حفظه اهلل ،بربقية �إىل فخامة الرئي�س ال�صيني� ،شي جني بينغ،�أعرب فيها عن خال�ص تعازيه و�صادق موا�ساته يف �ضحايا الزلزال.
كما �أعرب �سم ّوه عن تعازيه وموا�ساته �إىل �أُ�سر ال�ضحايا ،متم ِّني ًا
للم�صابني ال�شفاء العاجل.
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خالل مشاركتها في أعمال المؤتمر الوزاري السادس لدول آسيا

"الهيئة" تستعرض إنجازات الدولة في مجال
الحد من مخاطر الكوارث
ّ
أ� َّكدت "الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث" ،على التزام دولة الإمارت العربية املتحدة بتنفيذ م�ضمون
"�إطار عمل هيوغو  :2015 – 2005بناء قدرة الأمم واملجتمعات على مواجهة الكوارث" ،الذي اعتمده امل�ؤمتر العاملي املعني
باحلدّ من الكوارث يف جل�سته العامة التا�سعة التي عقدها يف  22يناير  ،2005و َّ
مت التوقيع عليه من قبل  168دولة مبا فيها
دولة الإمارات العربية املتحدة.
وا�ستعر�ضت "الهيئة" ،خالل م�شاركتها
يف امل�ؤمتر الوزاري ال�ساد�س لدول �آ�سيا ،الذي
ُعقد م� ّؤخر ًا يف العا�صمة التايلندية بانكوك،
�سل�سلة الإجنازات واجلهود التي تبذلها
الإمارات يف جمال احل ّد من خماطر الكوارث.
وع َّدد ال�سيد علي را�شد النيادي ،مدير
�إدارة العمليات يف "الهيئة الوطنية لإدارة
الطوارئ والأزمات والكوارث" ،يف كلمته
�أمام امل�ؤمتر� ،أهم الأعمال والربامج التي َّمت
�إجنازها خالل الأعوام ال�سابقة ،والتي تتع ّلق
بالتزام الدولة بتنفيذ ما جاء يف "�إطار عمل
هيوغو".
وتط َّرق النيادي �إىل �إن�شاء "الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ
والأزمات والكوارث" ،كهيئة م�ستقلة على امل�ستوى الوطني ،تتبع
املجل�س الأعلى للأمن الوطني ،بالإ�ضافة �إىل �إعداد اخلطط الالزمة
للطوارئ ،مبن ّية على درا�سة وافية للمخاطر الطبيعية وال�صناعية .كما
تط َّرق �إىل جهود الدولة وم�ساهمتها يف التقليل من االنبعاث الكربوين
التوجه �إىل ا�ستخدام الطاقة املُتجدِّ دة
واالحتبا�س احلراري ،من خالل ُّ
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وم�شاريع الطاقة ال�شم�سية ،واحت�ضان العا�صمة �أبوظبي ملقر الوكالة
الدولية للطاقة املتجدِّ دة "�أيرينا".
و�أ�ضاف النيادي �أن جهود الدولة �شملت كذلك التعاون الإقليمي،
من خالل امل�شاركة يف ت�أ�سي�س مركز دول جمل�س التعاون لإدارة احلاالت
الطارئة ،والتعاون الدويل من خالل توقيع مذكرات التفاهم مع العديد
من الدول ال�صديقة ،يف ما يتعلق مبنظومة �إدارة الطوارئ والأزمات
والكوارث املتكاملة .وتناول الر�ؤية امل�ستقبلية التي ت�سعى الإمارات �إىل
ت�ضمينها الإطار العاملي للح ّد من خماطر الكوارث ،ال�سيما يف ما يتع َّلق
بتوعية املجتمع وربط مراكز العمليات على م�ستوى الدول.
وقد �أ�شادت رئا�سة اجلل�سة باجلهود الإماراتية املبذولة يف هذا
املجال.
ُيذكر �أن امل�ؤمتر الوزاري لدول �آ�سيا ،قد انطلق يف عقد دوراته منذ
العام  ،2005وقد �شارك فيها �أكرث من  42دولة ،بالإ�ضافة �إىل حوايل
خم�سة �آالف �شخ�صية متثل جهات حكومية و�شبه حكومية والقطاع
اخلا�ص.

في إطار المشاركة في فعاليات "يوم زايد للعمل اإلنساني"

وفد من "الهيئة" يزور مدينة الشيخ خليفة الط ِّبية
يف �إطار امل�شاركة يف فعاليات "يوم زايد للعمل الإن�ساين" ،قام وفد من "الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات
والكوارث" ،بزيارة �إىل مدينة ال�شيخ خليفة الط ّبية يف �أبوظبيّ ،
اطلع خاللها على �أحوال املر�ضى والنزالء ،كما جال على
خمتلف العيادات والأق�سام ،والتقى �إدارة "املدينة".
ونقل الوفد ،الذي تر�أ�سه ال�سيد �صقر حممد
البنعلي ،رئي�س ق�سم التثقيف وتوعية املجتمع يف
�إدارة الإعالم والتوا�صل اجلماهريي ،حت ّيات
�أ�سرة "الهيئة" �إىل �إدارة "املدينة" وكافة
العاملني فيها ،وتقديرها جلهودها الرائدة
ومراعاتها لظروف ال�صوم و�شهر رم�ضان
الكرمي.
و�أ َّكد البنعلي حر�ص "الهيئة الوطنية
لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث" الدائم،
على امل�شاركة الفاعلة يف �شتى املبادرات والربامج
التط ّوعية والإن�سانية ،التي ت�سعى �إىل تقدمي �أف�ضل
املمار�سات املجتمعية الهادفة �إىل حتقيق الرفاه االجتماعي لأبناء
الدولة واملقيمني على �أر�ضها ...م�ضيف ًا �أن "الهيئة" ت�شارك يف مبادرة
"يوم زايد للعمل الإن�ساين"� ،إميان ًا منها ب�أه ّمية و�ضرورة تعزيز ثقافة
العمل الإن�ساين بني خمتلف فئات املجتمع.
وقال �إن الزيارة تهدف �إىل م�شاركة املر�ضى والتخفيف عنهم،
واحلر�ص على االطمئنان على �صحتهم" ...وذلك �ضمن �سعينا
للريادة يف ال�شراكة املجتمعية يف كافة جماالت العمل
االجتماعي ،مبا ي�ساهم يف تعزيز التالحم الوطني
واملجتمعي وتعزيز روح الت�ضامن الإن�ساين".
و�أ�ضاف� :إن دولة الإمارات متثل منوذج ًا للعطاء
الإن�ساين ،و�أ�صبحت عنوان ًا للخري على م�ستوى العامل،
وذلك �إميان ًا وانطالق ًا من دعم القيادة الر�شيدة للعمل
الإن�ساين والنهو�ض به ،والذي ي�شكل امتداد ًا مل�سرية
اخلري والعطاء الإن�ساين التي �أر�سى دعائمها املغفور له
ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان  -رحمه اهلل وط َّيب
ثراه  -من خالل مواقفه النبيلة جتاه الق�ضايا الإن�سانية
على م�ستوى العامل".

وكان يف ا�ستقبال الوفد عدد من امل�س�ؤولني يف �إدارة
رحبوا باملبادرةُ ،م�شيدين بجهود
"املدينة" ،الذين َّ
"الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات
والكوارث" ،وحر�صها على تعزيز التعاون
امل�شرتك مع امل�ؤ�س�سات املختلفة يف الدولة.
وحتتفل دولة الإمارات العربية املتحدة،
يف التا�سع ع�شر من رم�ضان من كل عام،
وهو اليوم الذي ي�صادف ذكرى رحيل املغفور له
ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان – ط َّيب اهلل ثراه –
بـ "يوم زايد للعمل الإن�ساين" ،عم ًال بقرار جمل�س الوزراء
الرقم ( )295/14/1/7لل�سنة .2012
يتم �إطالق �سل�سلة من املبادرات الإن�سانية
ويف �إطار هذه املنا�سبة ّ
يف خمتلف م�ؤ�س�سات الدولة ،و ُيفتح الباب �أمام الأفراد وامل�ؤ�س�سات
احلكومية والأهلية واخلا�صة ،للم�شاركة يف �إحياء الذكرى ،وعرفان ًا
بدور زايد يف ت�أ�سي�س م�سرية العطاء الإن�سانية يف الدولة.
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أشاد بالدور “الوطني والمش ِّرف”
لوسائل اإلعالم في المشروع

اللـواء الركـن طيـّـار الشـيخ

أحمد بن طحنون آل نهيان
رئيس “هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية”

لـ «

»:

تجاوب شرائح المجتمع مع
التجربة كان ط ِّيبًا ومثمرًا

إقرار الخدمة الوطنية في هذا
التوقيت بالذات ارتكز إلى
اعتبارات استراتيجية
32
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�أ َّكد اللواء الركن ط ّيار ال�شيخ �أحمد بن
طحنون �آل نهيان ،رئي�س “هيئة اخلدمة
الوطنية واالحتياطية”� ،أن جتاوب جميع
�شرائح املجتمع حيال جتربة اخلدمة الوطنية
واالحتياطية ،التزام ًا بالقانون الذي �أ�صدره
�صاحب ال�سمو رئي�س الدولة  -حفظه اهلل  -يف
يونيو املا�ضي ،كان “ط ِّيب ًا ومثمر ًا” .و�أ�ضاف:
“لقد مل�سنا حما�س ًا كبري ًا و�إقبا ًال وا�سع ًا من
الفئة العمرية التي �شملتها الدفعة الأوىل،
وهذا م� ِّؤ�شر على وعي �أبناء الوطن ،ب�أهداف
هذه اخلدمة ،وا�ست�شعارهم امل�س�ؤولية جتاه نداء
الواجب”.
” ،يف حوار خا�ص� ،إن
وقال لـ “
حداثة التجربة على املجتمع الإماراتي ،م َّثلت
حتدّ ي ًا ،و�إن الإقبال الكبري الذي �شهدته مراكز
التجنيد والعيادات الط ّبية ،تطلَّب و�ضع خطط
بديلة ،مت َّثلت يف متديد �أوقات العمل ،وزيادة
الكادر الط ِّبي والفنّي والإداري .و�أ�شاد بالدور
الكبري للقوات امل�سلَّحة يف تذليل ال�صعوبات التي
واجهت �إطالق الدفعة الأوىل يف جميع املراحل.
و�أ�شار اللواء الركن ط ّيار ال�شيخ �أحمد بن طحنون �آل نهيان� ،إىل �أن �إقرار اخلدمة الوطنية يف هذا التوقيت بالذات ،ارتكز على العديد من
االعتبارات اال�سرتاتيجية ،منها توعية �أبناء الوطن وحت�صينهم �ضد املخاطر الناجمة عن الأحداث وال�صراعات ال�سيا�سية التي ت�شهدها ال�ساحة،
�إقليمي ًا وعاملي ًا ،وت�أكيد الدولة على م�س�ؤوليتها جتاه �أبنائها ،من خالل متكينهم وتقوية البنية الوطنية لديهم وغر�س القيم التي تعود عليهم وعلى
الوطن باخلري والرفعة.
خت�صة خالل امل َّدة املُح َّددة قانون ًا� ،أو�ضح رئي�س “هيئة اخلدمة
وبالن�سبة �إىل املتخ ِّلفني عن �أداء خدمتهم ،وعن تقدمي �أنف�سهم �إىل اجلهات املُ َّ
املخت�صة ،و�ستُط َّبق عليهم العقوبات الواردة يف املادة ( )1/36من
والوطنية واالحتياطية”� ،أنهم �سيخ�ضعون لإجراءات قانونية تتخذها اجلهات
َّ
القانون.
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واعترب و�سائل الإعالم “�شريك ًا ا�سرتاتيجي ًا لعب دور ًا هام ًا
يف م�شروع اخلدمة الوطنية واالحتياطية ،منذ الإعالن عن �صدور
القانون االحتادي يف �ش�أنها ،مرور ًا مبراحل الت�سجيل ،وانتهاء بالتحاق * ما هي من وجهة نظركم ،التحدّ يات التي واجهت
انطالق الدفعة الأوىل ،وحتديد ًا يف مرحلة اال�ستدعاء
املُج َّندين مبع�سكرات التدريب ،وذلك من خالل توعية املجتمع وتثقيفه،
والت�سجيل وااللتحاق باملع�سكرات التدريبية؟
حول اخلدمة الوطنية و�أهدافها و�أبعادها” ...وو�صفه بالقول“ :هذا
 حداثة جتربة اخلدمة الوطنية على املجتمع الإماراتي عموماً،يف احلقيقة دور وطني و ُم�ش ِّرف”.
و�أ َّكد �أن اخلدمة الوطنية واالحتياطية� ،ستعمل على بناء �شخ�صية م ّثلت حتدٍّ َّمتت مواجهته والتعامل معه ،من خالل احلمالت الإعالنية
التوعوية ،التي ر َّكزت على �أهمية خدمة الوطن،
ال�شباب الإماراتي ،و�إك�سابه الثقة يف نف�سه،
والأهداف امل�أمولة من اخلدمة الوطنية على
واالعتماد عليها ،كما �ستع ِّلمه مهارات
املدَ َيني القريب والبعيد ،كما �أنّ الإقبال الكبري
جديدة ،كالدفاع عن النف�س ،وتعزِّ ز لديه
الخدمة الوطنية
الذي �شهدته مراكز التجنيد والعيادات الط ِّبية،
العمل بروح الفريق الواحد والتعاون
تط َّلب و�ضع خطط بديلة ،مت َّثلت يف متديد �أوقات
شرف ال يعلوه
�صحية
وامل�شاركة ،و�ستك�سبه عادات
ِّ
العمل ،وزيادة الكادر الط ّبي والف ّني والإداري
جديدة.
شرف ،والدفاع
يف بع�ض العيادات واملراكز .وهنا ن�شيد بالدور
توجه اللواء الركن ط ّيار
ويف اخلتامَّ ،
الكبري الذي قامت به القوات امل�سلحة لتذليل
عن الوطن وأمنه
ال�شيخ �أحمد بن طحنون �آل نهيان� ،إىل
ال�صعوبات ،التي واجهت �إطالق الدفعة الأوىل
الأ�سرة الإماراتية ،بال�شكر والتقدير،
واستقراره واجب
يف جميع املراحل ،والذي ي�ؤ ِّكد ا�ستعدادها
لدورها الكبري يف تن�شئة �أبناء الوطن،
وجاهزيتها ،ويربهن عزمها و�إ�صرارها على
وتربيتهم على الوالء والطاعة والوفاء
الجميع
على
�إجناح هذا امل�شروع الوطني ،وجعله منوذج ًا
للقيادة ...م�ؤ ِّكد ًا لأولياء الأمور �أن
م�ش ِّرف ًا ُيحتذى� ،إقليمي ًا وعاملي ًا.
“�أبناءهم وبناتهم يف �أيدٍ �أمينة ،حري�صة
عليهم حر�ص الوالد على ولده” .وقال” “اخلدمة الوطنية �شرف * ،ملاذا ُف ِر َ�ضت اخلدمة الوطنية واالحتياطية يف هذا
والدفاع عن �أمن الوطن وا�ستقراره واجب على اجلميع ،و�أن ثقة
العام حتديد ًا  ،وهل هناك ظروف مع َّينة اقت�ضت ذلك؟
احلكومة الر�شيدة يف ال�شباب الإماراتي الويف كبرية”.
 �إن �إقرار اخلدمة الوطنية جاء بعد درا�سات م�ستفي�ضة ،و� ِّإطالعويف ما يلي ن�ص احلوار
وا�سع على املمار�سات الدولية الرائدة يف هذا املجال� .أما ف ْر�ضها
*	�أما وقد انطلقت عجلة اخلدمة الوطنية واالحتياطية ،يف هذا الوقت حتديد ًا ،فقد ارتكز على العديد من االعتبارات
ّ
والتحق املجنَّدون من �أبناء الوطن مبع�سكراتهم اال�سرتاتيجية ،التي ر�أت حكومتنا الر�شيدة �إيالئها �أهمية كبرية ،منها
توعية �أبناء الوطن ،وحت�صينهم �ضد املخاطر التي جنمت عن الأحداث
التدريبية ،كيف تق ِّيمون حما�س املجنَّدين؟
وال�صراعات ال�سيا�سية التي ت�شهدها ال�ساحة� ،إقليمي ًا وعاملي ًا ،وت�أكيد ًا
ً
ً
ً
ً
 لقد مل�سنا حما�سا كبريا و�إقباال وا�سعا ،من الفئة ال ُعمرية التي على م�س�ؤولية الدولة جتاه �أبناء الوطن ،من خالل متكينهم وتقويةِّ
�شملتها الدفعة الأوىل ،وهذا م�ؤ�شر على وعي �أبناء الوطن ب�أهداف البنية الوطنية لديهم ،وغر�س ال ِق َيم الوطنية التي تعود عليهم وعلى
اخلدمة الوطنية وا�ست�شعارهم امل�س�ؤولية جتاه نداء الواجب.
الوطن باخلري والرفعة.
الوطنية.

* كيف تق ِّيمون جتاوب مك ّونات املجتمع الإماراتي مع هذه
التجربة اجلديدة ؟
 التجاوب  -وهلل احلمد  -كان ط ِّيب ًا ومثمر ًا ،من جميع �شرائحاملجتمع� ،سواء امل�ؤ�س�سات �أو الأفراد �أو الأ�سرة الإماراتية ،وخري
�سجلتها مواقع التوا�صل
�شاهد على ذلك ،ردود الأفعال ال�شعبية التي َّ
رحبت بهذه التجربة و�أ َّكدت على �أهمية اخلدمة
االجتماعي ،التي َّ
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* ما هو امل�س َّمى الذي �سيطلق على املجنَّد ،بعد انتهائه من
�أداء اخلدمة الوطنية ،وما هي الآلية التي �سرتبطه بـ
«هيئة اخلدمة الوطنية واالحتياطية « الحق ًا؟
 بعد انتهاء املُج َّند من �أداء اخلدمة الوطنيةُ ،ينقل �إىل �سج ّالت«االحتياط» ،وتُط َّبق عليه قواعد اخلدمة االحتياطية ،و�أحكامها،

الواردة يف القانون االحتادي الرقم ( )6لل�سنة  ،2014يف �ش�أن اخلدمة
الوطنية واالحتياطية.

�سيتم التعامل من خاللها مع املتخ ِّلفني
* ما هي الآلية التي
ّ
عن �أداء اخلدمة الوطنية؟
املخت�صة
 �إنّ الفئة التي تخ َّلفت عن تقدمي نف�سها �إىل اجلهاتَّ
لن�ص
باخلدمة الوطنية ،خالل املدة املح َّددة قانون ًا ،تُعترب خمالفة ّ
املادة ( )9من القانون االحتادي املذكور �أعاله ،يف �ش�أن اخلدمة
و�سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها،
الوطنية واالحتياطية،
ّ
املخت�صة ،و�ستُط َّبق عليها العقوبات الواردة يف املادة
من ِق َبل اجلهات
َّ
ُ
( )1/36من القانون امل�شار �إليه.

املُ
�ستدعيني م�ستقب ًال؟
َ
 لقد �صدرت التوجيهات ب�أن ت�شتمل كل دفعة على عدد يرتاوح مابني خم�سة �آالف و�ستة �آالف مجُ َّند ،ويف حال �صدور توجيهات جديدة
�سيتم التق ُّيد بها.
يف هذا ال�ش�أنّ ،

للمجنَّد
* حفظ قانون اخلدمة الوطنية واالحتياطية ُ
(املوظف) كافة حقوقه الوظيفية ،عند عودته �إىل
مكان عمله الذي كان فيه قبل االلتحاق باخلدمة
�سيتم تعوي�ض الطلبة عن ال�سنة
الوطنية ،كيف
ّ
الدرا�سية التي �سيق�ضونها بعيد ًا عن مقاعد الدرا�سة؟
 يف احلقيقة ،الأمر ال ُيقا�س بهذه الطريقة ،لأن الطالب الذيالتحق باخلدمة الوطنية ،ي�ؤدّي واجب ًا وطني ًا يعود عليه وعلى الوطن
و�سيتم تدريبه ،وتطوير قدراته و�صقل مهاراته،
* يف حال رغب �أحد املجنَّدين يف االن�ضمام �إىل العمل بالنفع والفائدة،
ّ
يف القوات امل�سلَّحة ،هل �ستكون له
و�إك�سابه مهارات وخربات جديدة� ،ست�ساهم
�أف�ضلية مع َّينة ،من حيث التعيني
يف تقوية �شخ�صيته وتو�سيع مداركه وزيادة
حداثة تجربة
واالمتيازات والرتقية وغري ذلك؟
ثقته بنف�سه .وك ّل هذا �سينعك�س �إيجاب ًا على
الخدمة الوطنية
 �إذا رغب �أحد املُج َّندين يف العمل يفم�سريته العلمية واملهنية والأ�سرية .فاخلدمة
القوات امل�س َّلحة� ،أو وزارة الدفاع �أو وزارة
الوطنية تُعترب نقطة االنطالق نحو م�ستقبل
على المجتمع
الداخلية  ...وغريها من الهيئات وامل�ؤ�س�سات
زاهر وم�شرق لأبنائنا الطلبة .ونن ِّوه �إىل �أن
اإلماراتي عمومًا،
ذات النظام الع�سكري ،وا�ستوفى �شروط
العمل جا ٍر على درا�سة االعتماد الأكادميي
التعيني ،و َّمتت املوافقة عليه ،ف�إن املدة التي
للمناهج التي تد َّر�س يف اخلدمة الوطنية،
ّ
ت
تم
تحد
لت
مث
ٍّ
َّ
ً
ُ
َّ
وهذا – حتما � -سيعود بالفائدة على املجند،
ق�ضاها يف اخلدمة الوطنية ،تُعترب ك�أنها
عند التحاقه للدرا�سة يف اجلامعات� ،سواء
خدمة يف اجلهة التي �سيعمل بها ،وتدخل
مواجهته.
داخل الدولة �أو خارجها.
�ضمن الأقدمية وا�ستحقاق الزيادات املق َّررة،
وت َُ�ض ّم �إىل خدمته الفعلية املح َّددة لأغرا�ض
املكاف�أة واملعا�ش التقاعدي ،وغريها من احلقوق واالمتيازات النا�شئة * هل الإعفاء امل�ؤ َّقت من اخلدمة الوطنية ،يرتبط مبدّ ة
زمنية حمدَّ دة� ،أم بظروف مع َّينة؟
عن الوظيفة والعمل.
 الإعفاء امل�ؤ َّقت من اخلدمة الوطنية ،تناولته املادة ( )2/13من* على �ضوء الأهداف املن�شودة من اخلدمة الوطنية القانون االحتادي الرقم ( )6لل�سنة  ،2014يف �ش�أن اخلدمة الوطنية
واالحتياطية ،هل من املُمكن �إجراء تعديالت على واالحتياطية ،وهو ال يرتبط مب َّدة زمنية حم َّددة ،بل بظروف مع َّينة
مناهج اخلدمة وبراجمها؟
ا�ستدعت الإعفاء م�ؤ ّقت ًا من اخلدمة ،منها على �سبيل املثال ال احل�صر،
�سيتم �إعداد تقييم �شامل جلميع �أ�سباب تتع َّلق بالأحوال ال�شخ�صية ،ك�أن يكون ال�شخ�ص هو املعيل
 بعد انتهاء الدفعة الأوىل،ّ
�سيتم تطوير وحت�سني الوحيد لأبيه �أو لأمه �أو لكليهما� ،أو العائل الوحيد لأبيه غري القادر
مراحل اخلدمة .وبنا ًء على نتائج هذا التقييمّ ،
ن�ص املادة امل�شار �إليها
اجلوانب التي حتتاج �إىل ذلك ،مبا فيها الربامج واملناهج التدريبية ،على الك�سب ...وغريها من الأحوال الواردة يف ّ
�أعاله ،و�أ�سباب �أخرى تتع َّلق بعدم اللياقة الط ِّبية ب�صفة م�ؤ َّقتة .وهنا
ل�ضمان حتقيق الأهداف اال�سرتاتيجية امل�أمولة من اخلدمة الوطنية.
املوجبة للإعفاء امل�ؤ ّقت ،يجب �أن
أ�سباب
ل
ا
جميع
أن
�
إىل
�
إ�شارة
ل
ا
جتدر
ِ
�سيتم االكتفاء بخم�سة �أو �ستة �آالف مجُ نَّدّ ،
لكل
* هل
املخت�صة يف الدولة ،ويلتزم ك ّل َمن ّمت
يتم �إثباتها بقرار من اجلهات
ّ
َّ
ّ
ً
توجه لزيادة �أعداد �إعفا�ؤه من اخلدمة م�ؤ ّقتا ،بتحديث بياناته لدى «هيئة اخلدمة الوطنية
من الدورات املقبلة� ،أ ْم �أن هناك ُّ
أكتوبر 2014
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 �إنّ دعم ا�ستمرارية الأعمال يف القطاعات احليوية يف الدولة،واالحتياطية» �سنوي ًا� ،أو عند زوال �سبب الإعفاء.
�ستتم من خالل اخلدمة البديلة ،والتي ي�ؤدِّيها املُج َّند يف �سبيل الوطن
ّ
* هل ميتلك املُجنَّد احلقّ يف اختيار اجلهة التي �سيتلقّى بال�صفة املدنية ،والتي تت�ساوى يف ُم َّدتها مع اخلدمة الوطنية ،حيث َّمت
فيها التدريب
ُّ
التخ�ص�صي� ،أم �أن «الهيئة» هي �صاحبة التن�سيق يف هذا ال�ش�أن ،مع «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات
ً
ا
ووفق
ة
ي
املعن
اجلهات
مع
بالتن�سيق
ذلك،
القرار يف
َّ
والكوارث» ،واالجتماع معهم ،لتحديد القطاعات احليوية يف الدولة،
لالحتياجات؟
واحل ّد الأدنى من احتياجاتها من اخلدمة
 ال ميلك املُج َّند حقّ اختيار اجلهةوالتخ�ص�صات املطلوبة لدعم
البديلة
ُّ
التخ�ص�صي،
التي �سيتل ّقى فيها تدريبه
ا�ستمرارية الأعمال فيها.
ُّ
القوات المسلحة
فالأمر منوط بـ «جلنة اخلدمة الوطنية
واالحتياطية» ،وفق ًا لالعتبارات التي تراها قامت بالدور الكبير * هل توجد �آلية مع َّينة ال�ستدعاء
املجنَّدين بعد انتهاء مدة خدمتهم
منا�سبة ،وبنا ًء على
تقارير التدريب الأ�سا�سي لتذليل الصعوبات
الوطنية واالحتياطية ،يف حاالت
واملهارات التي اكت�سبها املُج َّند.
التي واجهت إطالق الطوارئ والأزمات والكوارث؟
* كيف تق ِّيمون تعامل و�سائل
 تناولت املادة ( )22من قانون اخلدمةفي
األولى
الدفعة
الإعالم مع م�شروع اخلدمة
الوطنية واالحتياطية ،احلاالت التي ُي�ستدعى
الوطنية واالحتياطية ،وما الدور
فيها االحتياط ،ومنها على �سبيل املثال،
جميع المراحل.
الذي ّ
تتوقعونه منها م�ستقب ًال؟
حاالت التعبئة العامة� ،أو التعبئة اجلزئية،
 تعترب و�سائل الإعالم �شريك ًا�أو احلرب� ،أو �إعالن الأحكام العرفية� ،أو � ّأي
ا�سرتاتيج ّي ًا ،لعب دور ًا ها ّم ًا يف م�شروع اخلدمة الوطنية واالحتياطية ،خطر يهدِّ د الدولة  -ال ق َّدر اهلل .ويكون اال�ستدعاء ومتديده وت�أجيله
�إبتدا ًء من الإعالن عن �صدور القانون االحتادي يف �ش�أن اخلدمة وانتها�ؤه� ،إىل جهات حم َّددة ،وذلك وفق ًا للغر�ض منه.
الوطنية واالحتياطية ،مرور ًا مبرحلة الإعالن والت�سجيل ،وانتها ًء
توجهونها �إىل
بالتحاق املُج َّندين مبع�سكراتهم التدريبية ،وذلك من خالل توعية * بكلمة �أخرية ،ما هي الر�سالة التي ِّ
ال�شباب الإماراتي ،والأ�سرة الإماراتية واملجتمع؟
املجتمع وتثقيفه ،باخلدمة و�أهدافها و�أبعادها اال�سرتاتيجية ،واملواد
أتوجه بال�شكر والتقدير �إىل الأ�سرة الإماراتية ،التي هي نواة
الإعالنية التي َّمت تداولها يف الإعالم املرئي وامل�سموع واملقروء ...وهذا
 � َّاملجتمع ،والركيزة الأ�سا�سية يف بنائه ،لدورها الكبري يف تن�شئة �أبناء
يف احلقيقة دور وطني م�ش ِّرف.
جت�سد
الوطن ،وتربيتهم على الوالء والطاعة والوفاء للقيادة ،والذي َّ
* بعيد ًا عن التدريب الع�سكري والتن�شئة الوطنية يف الإقبال الكبري له�ؤالء الأبناء على االلتحاق باخلدمة الوطنية .و�أ�ؤ ِّكد
والأمنية والفكرية وال�سيا�سية والدينية ،ما هي لأولياء الأمور� ،أن �أبناءهم وبناتهم يف �أ ْيدٍ �أمينة ،حري�صة عليهم حر�ص
املهارات التي �سيكت�سبها املُجنَّدون؟
الوالد على ولده .و�أذ ِّكر ال�شباب الإماراتي الو ّيف ،ب�أنهم رجال الوطن،
 �ستعمل اخلدمة الوطنية على بناء �شخ�صية ال�شباب الإماراتي ،و�أن اخلدمة الوطنية �شرف ال يعلوه �شرف ،و�أن الدفاع عن الوطن و�أمنهو�إك�سابه الثقة بنف�سه ،واالعتماد عليها ،كما �ستع ِّلمه مهارات جديدة ،وا�ستقراره واجب على اجلميع ،و�أن ثقة احلكومة الر�شيدة فيهم كبرية،
منها الدفاع عن النف�س ،من خالل ح�ص�ص ريا�ضة «اجليوجيت�سو» ،وما يقدِّ موه اليوم من جهود� ،سيقطف �أبنا�ؤهم و�أحفادهم ثمارهْ � ،أمن ًا
كما �أن اخلدمة �ستعزِّ ز لديه العمل بروح الفريق الواحد ،والتعاون و�أمان ًا وا�ستقرار ًا وتطور ًا .فليكونوا كما عهدناهم ،مثا ًال لالن�ضباط
�صحية جديدة.
أتوجه �إىل املجتمع الإماراتي� ،أفراد ًا
وامل�شاركة ،و�ستك�سبه عادات ِّ
وااللتزام وال�شجاعة والإقدام .و� َّ
وم�ؤ�س�سات ،بر�سالة اعتزاز ،لدروهم يف هذا امل�شروع الوطني ،و�أدعوهم
* هل �ست�أخذ «ا�ستمرارية الأعمال» يف القطاعات �إىل م�ضاعفة اجلهود ،واال�ستمرار يف البذل والعطاء واالرتقاء يف �سبيل
احليوية يف الدولة ،ح ِّيز ًا يف املواد التي �ست�شملها الوطن ،الذي �أعطى وال يزال يعطي  -بال حدود �أو قيود  -وينتظر م ّنا
التدريبات يف اخلدمة الوطنية واالحتياطية؟
العمل اجلاد الد�ؤوب لرفعته ونه�ضته واملحافظة على �إجنازاته.
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في
المواجهة
س َّباقة في مبادراتها على المستو َيين الحكومي والمدني وباعتراف العالم

اإلمــارات تواصـل دورهـا اإلنسـاني اإلغاثي
في مختلف دول العالم

جوية وقوافل تحمل المساعدات إلى متض ِّرري األزمات والكوارث
جسور ّ
ممن ال حول لهم وال قوة على حت ّملها،
مع تواتر الأزمات والكوارث يف العامل ،وتفاقم �ضحاياها ،الذين غالب ًا ما يكونون ً
تزداد احلاجة �إىل َمن يغيث و ُيعني على مللمة اجلراح ،دون مقابل ،ودون متييز بني جن�سية �أو لون �أو عرق �أو ديانة.
و�إذا كانت اجلهات الدولية املعن َّية ،ويف مقدّ متها املف َّو�ضية العليا ل�ش�ؤون الالجئني ،التابعة للأمم املتحدة ،هي التي تقع
على عاتقها هذه امل�س�ؤولية ر�سم ّي ًا ،غري قادرة متام ًا ،يف بع�ض الأحيان ،على القيام بالدور الكايف ،تبادر العديد من اجلهات
احلكومية واملدنية� ،إىل لعب دورها يف هذا الإطار.

وال يختلف اثنان ،على �أن دولة الإمارات العربية املتحدة هي
ال�س ّباقة يف هذا املجال .فهي ،على امل�ستويني احلكومي واملدين ،تت�ص َّدر
ال�صفوف يف مبادراتها اخليرِّ ة ،وذلك باعرتاف وتقدير كافة اجلهات
ال�سواء .وهذه "الدبلوما�سية اخليرِّ ة" ،قد �أر�سى �أ�س�سها
الدولية على ّ
املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان – ط َّيب اهلل ثراه ،وتوا�صلها
من بعده قيادتنا الر�شيدة ،التي جعلت من هذا الدور الإن�ساين ثقافة
مجُ تمعية خال�صة تعت ّز بها.
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ومع كل �أزمة �أو كارثة تقع يف �أيِّ مكان ،طبيعية كانت� ،أم من فعل
الإن�سان ،نرى دولتنا ،مبختلف م�ؤ�س�ساتها املعن َّية ،تت�سابق �إىل املبادرة
بالقيام مبهامها ،يف كل اجتاه ،وعلى خمتلف الأ�صعدة املُمكنة.
ويف هذا ال�سياق ،ي�ؤ ِّكد �سمو ال�شيخ حمدان بن زايد �آل نهيان،
ممثل احلاكم يف املنطقة الغربية رئي�س هيئة الهالل الأحمر� ،أن الهيئة
ال�صحية
ت�ضاعف من حمالتها الإغاثية وم�ساعداتها العينية وبراجمها
ّ
يف العديد من املناطق امللتهبة حول العامل ،وفق �سيا�سة ثابتة اختطتها

في
المواجهة
الإمارات منذ فرتة طويلة ،قوامها الرتكيز على الإن�سان وحاجاته
الأ�سا�سية ،و�ضمان ح ّقه يف احلياة والكرامة الإن�سانية ،خا�صة يف
ظ ّل تزايد وترية الأزمات والكوارث والنزاعات ،التي تطال بت�أثرياتها
املدمرة قطاعات وا�سعة من املجتمعات املنكوبة.
من لبنان� ،إىل فل�سطني املحتلة� ،إىل العراق� ،إىل �سوريا� ،إىل
الأردن ،وغريها الكثري ...جند قوافل الإغاثة الإماراتية تهرع،
يف حركية ال تك ّل ،تباركها �آيات الدعم من لدن قيادتنا الر�شيدة،
ومبباركتها وتوجيهاتها الكرمية.

■ لبنان
بعد تع ّهد دولة الإمارات العربية املتحدة بتنفيذ م�شروع �إزالة
الألغام التي زرعها العدو ال�صهيوين يف جنوب لبنان ،خالل فرتة
احتالله للأرا�ضي اللبنانية ،والوقوف الدائم �إىل جانب هذه الدولة
ال�شقيقة ،يف كافة امل َِحن التي �أملَّت بها ،وامل�ساهمة يف �إعادة �إعمار ما
هدمته الآلة الع�سكرية الإ�سرائيلية ،من موانئ ومدار�س وم�ست�شفيات
و ُبنى حتتية ،يتوا�صل الدور الإماراتي مع كل �أزمة طارئة يف هذا البلد.
ومنذ انطالق الأحداث الدموية يف �سورية ،وما نتج عنها من جلوء
مئات الآالف من املواطنني ال�سوريني �إىل داخل الأرا�ضي اللبنانية،
الأمر الذي جعل لبنان يئنّ حتت وط�أة هذا املتغيرِّ الدميوغرايف
الب�شري ،مبا ال قدرة له على حت ّمله ،ال�سيما على امل�ستو َيني املعي�شي
وال�صحي ،تق َّدمت قوافل امل�ساعدات الإغاثية الإماراتية ،واحدة
ّ
ً
ً
ِّ
تلو الأخرى ،م�شكلة عونا �أ�سا�س ّيا ،كان له الأثر الط ِّيب لدى خمتلف
الأو�ساط الر�سمية وال�شعبية.
هيئة الهالل الأحمر
وفور وقوع الأحداث الأخرية يف منطقة "عر�سال" البقاعية،
املُحاذية للحدود مع �سوريا يف �شرق لبنان ،حت َّركت قوافل الإغاثة
الإماراتية ،ال�سيما عرب "هيئة الهالل الأحمر"� ،إىل املناطق املنكوبة،
لتقدمي الدعم والعون وامل�ساندة بكافة �أ�شكالها ،تخفيف ًا من وط�أة
املعاناة للنازحني ال�سوريني يف املخ ّيمات التي ا�ستحدثت لإيوائهم داخل
احلدود اللبنانية ،كما لأهايل عر�سال ،الذين ا�ضطروا ملغادرة بلدتهم
�إىل القرى املجاورة ،عند اندالع القتال يف حميطها وتع ُّر�ضها للق�صف
املدفعي .خا�صة و�أن تلك الأحداث �ش َّكلت �ضغط ًا هائلاً على الإمكانات
الذاتية ،ما دعا العديد من امل�ؤ�س�سات الر�سمية واملحلية �إىل توجيه
نداءات لتقدمي امل�ساعدات للأ�سر النازحة.
 5ماليني درهم مل�ساعدة نازحي عر�سال
ووجه �سمو ال�شيخ حمدان بن زايد �آل نهيان ،ممثل احلاكم يف
َّ

املنطقة الغربية رئي�س "هيئة الهالل الأحمر" ،بتخ�صي�ص مبلغ خم�سة
ماليني درهم ،وب�شكل عاجل لإغاثة �آالف النازحني الذين ا�ضط ّروا
�إىل مغادرة منازلهم� ،إىل القرى والبلدات املجاورة ،هرب ًا من املعارك
والقتال.
وقال �سم ّوه�" :إننا يف دولة الإمارات ،وبتوجيهات من القيادة
الر�شيدة ،ن�سارع �إىل تلبية النداءات الإن�سانية من �أيِّ مكان يف العامل
يتع َّر�ض فيه الإن�سان �إىل امل َِحن وال�شدائد والأزمات ،وعلى الفور
تتح َّرك قوافل الإغاثة عرب الهالل الأحمر الإماراتي �إىل املناطق
املنكوبة ،لتقدمي الدعم والعون وامل�ساندة ب�أ�شكالها كافة ،للتخفيف من
وط�أة املعاناة ،خا�صة و�أن معظم �ضحايا هذه الأزمات هم من الن�ساء
والأطفال".
و�أ�شار �سم ّوه �إىل �أن نزوح �أعداد كبرية من ال�سكان يف منطقة
عر�سال اللبنانية� ،ضاعف من الأعباء لتلبية حاجات ه�ؤالء النازحني،
�إ�ضافة �إىل العبء الناجم عن وجود حواىل � 120ألف الجئ �سوري
يف املنطقة ،حيث يقوم الهالل الأحمر الإماراتي بتقدمي امل�ساعدة
ال�صحية والإعا�شية والإيوائية لهم.
ّ

"م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد اخلريية"
و�إىل بريوت ،ومنها �إىل احلدود اللبنانية – ال�سورية ومنطقتي
البقاع و�صيدا ،و�صل وفد من "م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم
للأعمال اخلريية والإن�سانية" ،لتقدمي امل�ساعدات �إىل �آالف النازحني
والالجئني ،يف املجاالت ال�ضرورية ،يف ظ ّل الظروف ال�صعبة التي
يعي�شونها يف هذه املخيمات.
وقال امل�ست�شار �إبراهيم بوملحة ،نائب رئي�س جمل�س �أمناء
امل�ؤ�س�سة�" :إن امل�ؤ�س�سة ،كعادتها يف تنفيذ براجمها الإغاثية ،تر�سل
فريقها الإغاثي �إىل موقع احلدث ،للإ�شراف ميداني ًا على �إي�صال
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وتوزيع امل�ساعدات �إىل املت�ض ِّررين هناك.
و�أو�ضح �أن الوفد ،فور و�صوله� ،أ�شرف على التدقيق على نوعية
هذه املواد الإغاثية وك ّمياتها ،ومن ثم الإ�شراف على عمليات نقلها �إىل
مناطق خميمات النازحني متهيد ُا لتوزيعها.
ون ّفذت "امل�ؤ�س�سة" عمليات �إغاثية عاجلة ،تو َّزعت على عدة
مراحل ،وا�شتملت على املواد الغذائية والط ّبية ال�ضرورية والأ�سا�سية.

■ فل�سطني
ومل ت ِغب محِ نة غزة عن االهتمام الإماراتي ،ال�سيما خالل العدوان
ال�صهيوين الأخري الذي �أدّى �إىل �سقوط املئات من ال�شهداء واجلرحى،
�إ�ضافة �إىل تدمري مئات املنازل وامل�ؤ�س�سات الط ّبية والرعائية ،وحمل
الآالف من �سكان القطاع على النزوح �إىل مناطق �أكرث �أمن ًا ،و�سط
ظروف معي�شية حياتية قا�سية.
وبتوجيهات من قيادتنا الر�شيدة ،ويف �إطار اال�ستجابة ال�سريعة
لنداء اال�ستغاثة ،الذي وجهته وكالة غوث وت�شغيل الالجئني
الفل�سطينيني التابعة للأمم املتحدة الـ "�أونروا" �إىل العامل ،مل�ساعدتها
يف متويل مواجهة املِحنة الإن�سانية الكبرية ل�سكان قطاع غزة ،وعمليات
القتل والتدمري التي فاقت كل ت�ص ّور ،بادرت "هيئة الهالل الأحمر "
و"م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم للأعمال اخلريية والإن�سانية"،
وغريها من امل�ؤ�س�سات اخلريية املدنية� ،إىل تقدمي خمتلف �أ�شكال
العون �إىل املت�ض ِّررين ،عرب قوافل من امل�ساعدات الإغاثية الدورية،
الغذائية والط ّبية والإيوائية ،التي تقاطرت تباع ًا ،متحدِّ ية الظروف
للو�صول �إىل م�ستح ّقيها .وقد �ش َّكلت امل�ساعدات الإماراتية رافد ًا
�أ�سا�سي ًا يف دعم �صمود �سكان القطاع.
هيئة الهالل الأحمر
وقد �أع َّدت "هيئة الهالل الأحمر" برناجم ًا مك ّثف ًا للتخفيف عن
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املت�ض ِّررين يف قطاع غزة ،يف ظ ّل الظروف الع�صيبة التي يعي�شونها
نتيجة للح�صار والعدوان ال�صهيونيني ،عرب ت�سيري �سل�سلة من القوافل
املمتالية و�إقامة ج�سر ج ّوي لإي�صال امل�ساعدات �إىل القطاع ،حتمل
�آالف الطرود الغذائية والط ّبية وامل�ستلزمات احلياتية ال�ضرورية.
وت َّربعت "الهالل الأحمر" مبو ّلدات كهربائية ،بعدما د َّمر الق�صف
الإ�سرائيلي حمطة توليد الكهرباء الوحيدة يف غزة ،ما �أ َّدى �إىل تعطيل
�إمدادات الكهرباء ،وعرقلة جهود الإغاثة و�ش�ؤون احلياة اليومية.
و�شملت امل�ساعدات� ،إىل ال�ست�شفى امليداين ،الأغطية وحليب
الأطفال واملياه ال�صاحلة لل�شرب و�صهاريج مياه لال�ستخدام اليومي،
وقد جرى توزيعها بالتعاون مع الهالل الأحمر الفل�سطيني واجلمعيات
اخلريية املح ّلية ووكالة الـ "�أونروا" وال�صليب الأحمر الدويل.
و�أ�شار الدكتور حممد عتيق الفالحي� ،أمني عام "هيئة الهالل
الأحمر" �إىل �إن "هذه اخلطوة ت�أتي تنفيذ ًا لتوجيهات القيادة الر�شيدة
للدولة ،بتقدمي الدعم الالزم لأهايل قطاع غزة يف مواجهة الظروف
امل�أ�ساوية التي يعي�شونها ،و�ضمن "م�شروع �سقيا املاء" ،الذي �أطلقه
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،لتوفري املياه ال�صاحلة لل�شرب
خلم�سة ماليني �إن�سان حول العامل ،وتوجيهات �سم ّوه �أي�ض ًا ب�إعطاء
�شح �شديد
الأولوية لتوفري مياه ال�شرب لأهايل غزة ،الذين يعانون من ّ
فيها ،والعمل على وجه ال�سرعة ،على توفري �إمدادات كافية من مياه
ال�شرب لهم" .وقال �إن جهود الإمارات لإغاثة �أهايل غزة م�ستمرة يف
كافة املجاالت الإن�سانية منذ بدء الأحداث امل�ؤ�سفة ،بالتن�سيق الفاعل
مع �سفارات الدولة يف كل من م�صر والأردن وجمعية الهالل الأحمر
الفل�سطيني.
من جانبه� ،أعلن الدكتور حمدان م�سلم املزروعي ،رئي�س جمل�س
�إدارة هيئة الهالل الأحمر الإماراتي� ،أن هذه الأخرية انتهت من بناء
 200وحدة �سكنية داخل قطاع غزة ،و�أن العمل جا ٍر على �إجناز 400
�سيتم ت�سليمها �إىل �أهايل القطاع خالل �أ�شهر .و�أ�ضاف
وحدة �أخرىّ ،
�أن "الهيئة" و ّقعت اتفاقية مع الـ“�أونروا” ،قيمتها مائة وخم�سون
مليون درهم ،لإعادة بناء ما د ُِّمر من بيوت ومدار�س وم�ست�شفيات،
وغريها من امل�ؤ�س�سات املجتمعية يف غزة.
ويف الإطار نف�سه� ،أ َّكد حميد ال�شام�سي ،نائب �أمني عام "الهيئة"
للم�ساعدات الدولية� ،أن "�أهل غزة ي�ستحقون كل عون ،و�أن م�ساعدتهم
واجبة" .وقال ،يف ت�صريح �أثناء توزيع امل�ساعدات� ،إن "�أبناء غزة هم
�أطفالنا و�أهلنا ،وابت�سامتهم هي ابت�سامة �شعب الإمارات" ...م�ؤ ِّكدا
التزام دولة الإمارات بالوفاء بتعهداتها وتقدمي امل�ساعدات.
�إىل ذلك ،قال عماد �أبو اللنب ،مدير مكتب "الهيئة" يف غزة �إن
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حملة توزيع الطرود الإغاثية على �سكان القطاع ،ت�أتي �ضمن برنامج را�شد �آل مكتوم ،لإغاثة قطاع غزة.
مكثف و�ضعته "الهيئة" للتخفيف عن املت�ض ِّررين ...م�ضيف ًا �أن اجلهود
من جهته ،قال عدنان �أبو ح�سنة ،الناطق الر�سمي با�سم الوكالة،
التي تبذلها م�ستمرة .و�أ�شار �إىل �أن امل�ست�شفى امليداين الإماراتي يف �إن مدينة ال�شيخ زايد ،هي �أول مدينة �سكنية متكاملة ت ُبنى يف فل�سطني
مدينة رفح ،جنوب قطاع غزة ،يعمل على قدم و�ساق يف تقدمي العالج ب�صفة عامة ،منذ �أكرث من  60عام ًا ،وال توجد مدينة م�شابهة لها
جلرحى الأحداث اجلارية وامل�صابني واملر�ضى الذين يحتاجون �إىل بخدماتها ومزاياها كافة.
العالج ،خا�صة منهم �أ�صحاب الأمرا�ض املزمنة.
و�أ�ضاف" :خالل العدوان احلايل د ُِّمرت � 35شقة دمار ًا كبري ًا ،فيما
وقد عبرَّ امل�ستفيدون من امل�ساعدات ،عن �شكرهم لقيادة الإمارات نزح �أكرث من  % 95من �سكان املدينة" ،و�أ�شار �إىل االتفاق الذي و َّقعته
و�شعبها ،ولـ "هيئة الهالل الأحمر" التي تقدِّ م لهم العون الإغاثي يومي ًا ،الوكالة مع الهالل الأحمر الإماراتي ،لإعادة �إعمار قطاع غزة ،حيث
م�ؤ ّكدين �أن الهالل الأحمر الإماراتي من بني الهيئات التي تتواجد يف كانت "الهيئة" �أول امل�ستجيبني لنداء اال�ستغاثة الذي �أطلقته "الوكالة".
�أر�ض احلدث منذ بدايته ،وظ ّل على الدوام يقدِّ م العون �إىل املحتاجني
وتابع" :نحن ننتظر وقف ًا كام ًال لإطالق النار يف غزة لإعادة
دون كلل.
الإعمار" ،الفت ًا �إىل �أن املنحة الإماراتية تتعلق ب�إعادة الإعمار ،يف
الوقت الذي �أ�شار فيه �إىل العديد من املنح واملبادرات والتعاون الكبري
"�أونروا" ت�شيد بالدور الإماراتي
واال�سرتاتيجي مع الهالل الأحمر الإماراتي
وقد ث ّمنت وكالة غوث وت�شغيل الالجئني
والإمارات وم�ؤ�س�سات �أخرى يف الدولة.
الفل�سطينيني ،الـ "�أونروا" ،الدعم
المفوض العام لـ «أونروا»:
وقال �أبو ح�سنة "�إن منحة �إعادة الإعمار
الإماراتي لغزة ،م�شرية �إىل �أن الهالل
الأحمر الإماراتي كان �سباق ًا دائم ًا و�أول التبرع اإلماراتي سيخصص �ستكون للمنازل التي د ُِّمرت بالكامل
َّ
ّ
وجزئي ًا ،حيث �سن�ستطيع من خاللها �إعادة
امل�ستجيبني لنداء اال�ستغاثة الذي �أطلقته
لعمليات إعادة اإلعمار،
�إعمار �آالف امل�ساكن املد َّمرة ،بالذات يف
لإغاثة املت�ض ّررين من العدوان الإ�سرائيلي
وحي
كحي ال�شجاعية ّ
املناطق ال�شرقيةّ ،
على غزة.
التي تشمل المشاريع
التفاح ،واملناطق اجلنوبية ك�شرق رفح
فقد �أ�شاد بيري كرينبول ،املفو�ض العام
اإلسكانية والتعليم
وخانيون�س".
لـ "�أونروا” بدعم الإمارات لـ الوكالة" بـ
و�أ�ضاف�" :إن اجلميع يذكر خميم
الصحية
والخدمات
ّ
 40مليون دوالر ...من ِّوه ًا بدعمها لقطاع
جنني عندما د ُِّمر بالكامل ،حيث مل تتوانَ
غزة وبامل�ساعدات الإن�سانية التي قدمتها.
واإلغاثية ،ومساعدة
الإمارات ،بقيادة املغفور له  -ب�إذن اهلل
�سيخ�ص�ص
ربع الإماراتي
َّ
و�أ�شار �إىل �أن الت ّ
تعاىل  -ال�شيخ زايد ،عن بنائه فور ًا
المهجرين الذين ُد ِّمرت
لعمليات �إعادة الإعمار ،التي ت�شمل
ب�إ�شراف الهالل الأحمر الإماراتي الذي
امل�شاريع الإ�سكانية والتعليم واخلدمات
بيوتهم ،على مواجهة
يوا�صل عملياته يف فل�سطني عامة وغزة
ال�صحية والإغاثية ،وم�ساعدة املهجرين
ّ
التدهور الكبير في
خا�صة ،وب�شكل يومي".
الذين د ُِّمرت بيوتهم ،على مواجهة التدهور
ولفت �أبو ح�سنة �إىل تعاونٍ يف جمال
الكبري يف م�ستويات احلياة.
مستويات الحياة.
التعليم ،كتب ّني املدار�س� ،إذ هناك مدار�س
و�أعرب ،خالل االجتماع الطارئ للدول
يتم ال�صرف عليها ك ّلي ًا من قبل الهالل
ّ
املانحة ،الذي ُعقد م� ّؤخر ًا يف العا�صمة
احلي
إىل
�
إ�ضافة
�
إماراتي،
ل
ا
أحمر
ل
ا
ّ
الأردنية ع َّمان ،يف �ش�أن الأو�ضاع يف غزة ،عن �شكره لدولة الإمارات
ي�ضم  600وحدة �سكنية متكاملة يف جنوب
وتقديره لدورها وموقفها يف تلبية نداءات اال�ستغاثة واملنا�شدات الإماراتي ال�ضخم الذي ّ
العاجلة التي �أطلقتها الوكالة خالل احلرب الأخرية على القطاع ،من قطاع غزة ،للعائالت التي د ُِّمرت منازلها بالكامل نتيجة العدوان.
خالل املبالغ وامل�شاريع العاجلة التي ق َّدمتها ،بتوجيهات �صاحب ال�سمو
و�أ�شاد �أبو ح�سنة بامل�ؤ�س�سات الإماراتية اخلريية ،كـ "م�ؤ�س�سة خليفة
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س الدولة  -حفظه اهلل ،حيث َّمت بن زايد �آل نهيان للأعمال اخلريية والإن�سانية" ،التي لها تعاون كبري
ت�شكيل ج�سر ج ّوي متوا�صل ،بتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن مع الـ "�أونروا" بالذات يف القطاع اخلدماتي والتعليمي.
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وقال :هناك م�شاريع �أخرى ،كدعم الفقراء عرب تقدمي امل�ساعدات
النقدية وحمالت "�إفطار �صائم" ،وم�ساعدات ُقدِّ مت ب�أوامر من
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،قد و�صلت �إىل غزة
�أثناء احلرب ،وقمنا بتوزيعها على املحتاجني ،كما �أن هناك العديد من
امل�ؤ�س�سات التي تقدِّ م معوناتها وقد ال تكون عن طريق الأونروا".
و�سيرَّ ت "املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية" التابعة للأمم
املتحدة� ،سل�سلة رحالت من دبي �إىل الأردن ومنها �إىل غزة ،كما �أقيم
ج�سر ج ّوي لنقل مئات الأطنان من املواد الإغاثية �إىل القطاع ،بالتعاون
مع "الهيئة اخلريية الأردنية الها�شمية" والـ "�أونروا" .واحتوت �شحنات
املخ�ص�صة للنوم ،وامل�ستلزمات
الإغاثة على الأغطية ،واحل�صائر
َّ
ال�صحية والأدوية ،وم�ستلزمات الإ�سعافات الأولية واجلراحة ،من
بينها امل�ضادات احليوية وامل�س ّكنات واملع ّقمات.

"برنامج �سلمى للإغاثة الغذائية العاجلة للمنكوبني
حول العامل"
وبناء على توجيهات �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س الوزراء حاكم دبي  -رعاه
اهلل ،توا�صل تد ّفق املعونات الإن�سانية
من دبي �إىل غزة ،لإغاثة �أكرث
من � 200ألف من �سكان القطاع،
ممن ا�ضط ّرتهم ظروف العدوان
َّ
�إىل الإقامة يف مالجئ م�ؤقتة ،يف
املدار�س وغريها من املن�ش�آت التي
تديرها الـ "�أونروا" .وت َّربع �سم ّوه بع�شر �شاحنات لتوزيع املياه تق َّدر
قيمتها مبليون دوالر.
والتزام ًا من دولة الإمارات مب�س�ؤولياتها الإن�سانية جتاه �أ�شقائنا
يف غزة ،ويف �إطار "برنامج �سلمى للإغاثة الغذائية العاجلة للمنكوبني
حول العامل”� ،أ�صدر �سم ّوه تعليماته ب�إر�سال وجبات غذائية يومية
�إىل �أهايل القطاع .وكان �سم ّوه قد �أطلق م�شروع “�سلمى” ،م�ؤخر ًا،
بهدف توفري الإغاثة الغذائية املحفوظة للمنكوبني من ج ّراء الكوارث
الطبيعية �أو احلروب �أو النزاعات ،وذلك بطريقة �آنية و�سريعة ،وفق
برنامج وقفي متكامل ي�ضمن ا�ستدامته.
اتفاقية بني "م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد" والـ "�أونروا"
ويف �إطار اجلهود املبذولة لإغاثة �أهايل غزة ،و َّقعت "م�ؤ�س�سة حممد
بن را�شد �آل مكتوم للأعمال اخلريية والإن�سانية" ،اتفاقية تعاون مع
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وكالة "�أونروا" ،ت�أتي تنفيذ ًا لتوجيهات �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة،
حفظه اهلل  -و�أخيه نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم
دبي  -رعاه اهلل ،بتقدمي الإغاثة العاجلة �إىل املت�ض ّررين وامل�صابني يف
قطاع غزة ،من �أجل تخفيف املعاناة عن �أبنائه ،و�ضرورة تكثيف العمل
الإغاثي مل�ساعدة الأُ َ�سر املت�ض ِّررة هناك.
تن�ص
وقال �صالح زاهر املزروعي ،مدير امل�ؤ�س�سة� :إن االتفاقية ّ
على �أن تقدِّ م "امل�ؤ�س�سة" م�ساعدات �إىل الأُ�سر النازحة واملت�ض ِّررة من
العدوان الإ�سرائيلي داخل مدار�س "�أونروا" ،بحيث ت�شرف "م�ؤ�س�سة
فار�س العرب للتنمية والأعمال اخلريية" على تنفيذها.
ُيذكر �أن امل�ؤ�س�سة بد�أت يف تنفيذ برناجمها الإن�ساين لإغاثة
املت�ض ِّررين الفل�سطينيني من العدوان الإ�سرائيلي امل�ستمر على قطاع
غزة ،منذ الأيام الأوىل ،حيث جنحت امل�ؤ�س�سة يف تنفيذ عمليات
الإغاثة التي �ساهمت يف تقدمي الطرود الغذائية ملئات الأ�سر التي
فقدت منازلها و�أ�صبح �أهلها نازحني
يف املالجئ.

"م�ؤ�س�سة ُ�سقيا الإمارات"
ووجه �صاحب ال�سمو ال�شيخ
َّ
حممد بن را�شد" ،م�ؤ�س�سة �سقيا
الإمارات" ،ب�إعطاء الأولوية لتوفري
مياه ال�شرب لأهايل غزة ،والعمل
على وجه ال�سرعة على توفري
�إمدادات كافية من مياه ال�شرب،
رغم �ضخامة التحدّيات املرتبطة
بتحقيق ذلك يف ظ ّل العدوان امل�ستمر على القطاع.
و�أكد �سم ّوه التزام دولة الإمارات الدائم بالوقوف �إىل جانب ال�شعب
الفل�سطيني يف خمتلف ق�ضاياه العادلة ،وحر�صها على دعم وم�ساندة
�سكان غزة يف حمنتهم.
وت�أتي مبادرة “�سقيا �أهل غزة” يف �إطار اجلهود املكثفة التي
تبذلها م�ؤ�س�سة "�سقيا الإمارات" ،لتوفري مياه ال�شرب يف مناطق
خمتلفة من العامل ،حيث قامت امل�ؤ�س�سة بحفر مئات الآبار يف دول
عديدة منها تنزانيا و�أفغان�ستان وباك�ستان والهند ويف �شمال العراق
وخميمات الالجئني ال�سوريني يف �أربيل ويف عدة دول �أفريقية كالنيجر
وتوغو وغانا وغريها.
حملة «�ساعدوا �أطفال غزة»
وتربعت حملة "�ساعدوا �أطفال غزة" مببلغ مليون دوالر� ،إىل

في
المواجهة
"م�ؤ�س�سة التعاون الفل�سطينية" ،ل�س ّد االحتياجات الأ�سا�سية لتوفري
امل�ساعدات الغذائية لأكرث من خم�سة �آالف من الأ�سر الفل�سطينية
املت�ض ِّررة من ج ّراء العدوان� ،إىل جانب ثالثني �ألف وجبة �ساخنة
للمر�ضى القابعني يف امل�ست�شفيات واملراكز ال�صحية.
وقد �أطلقت هذه احلملة مبادرة "�سالم يا �صغار" ،حتت رعاية
قرينة �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة� ،سمو ال�شيخة جواهر بنت
حممد القا�سمي ،رئي�سة املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون الأ�سرة ،وذلك يف �إطار
اال�ستجابة لنداء "�أغيثوا غزة .2014
وت�سعى احلملة �إىل توزيع املالب�س واحلقائب املدر�سية والقرطا�سية
ممن تع َّر�ضوا و�أ�سرهم �إىل الق�صف الإ�سرائيلي،
على �آالف الأطفالّ ،
لت�أمني ا�ستكمال حت�صيلهم العلمي ،وحماولة التخفيف من َّ
ال�ضرر
الالحق بالعملية التعليمية يف القطاع.
وقالت �سمو ال�شيخة جواهر �إن مبادرة "�سالم يا �صغار"،
موجهة لرعاية
التي �أُطلقت يف العام  ،2007كانت َّ
�أطفال فل�سطني قبل احلرب الأوىل على غزة،
التو�سع يف عملياتها الإغاثية
وعلى الرغم من ّ
والإن�سانية ،فقد بقي االهتمام بالطفل
الفل�سطيني على ر�أ�س �أولويات هذه املبادرة.
والآن مع ت أ� ّزم الو�ضع الإن�ساين لأطفال
غزة ،بات لزام ًا التح ّرك لإنقاذ الطفولة
املع ّذبة هناك ،و�أخذ روح املبادرة يف م ّد يد
العون والتخفيف من معاناتهم الراهنة ج ّراء
احلرب الثالثة عليهم".
ور�سمت حملة "�سالم يا �صغار" ا�سرتاتيجية عمل
للتعاون مع الوزارات وامل�ؤ�س�سات الفل�سطينية ،لو�ضع �أُ�س�س عمل
م�شرتكُ ،ي�سهم يف احل ّد من الآثار الإن�سانية املد ّمرة التي �أملَّت بالقطاع،
وحتقيق �أكرب قدر من الفاعلية يف العمليات الإغاثية .ولدى "احلملة"
ربعات من �أجل عدة �أغرا�ض� ،أه ّمها
ا�سرتاتيجية طويلة الأمد جلمع الت ّ
رفع جاهزية �أق�سام الطوارئ يف امل�ست�شفيات ،وتنفيذ برامج العالج
ل�ضحايا العدوان من املعاقني وذوي االحتياجات اخلا�صة ،الأمر
الذي من �ش�أنه �إنقاذ حياة العديد من الأ�شخا�ص ،حيث تعاين تلك
ال�صحية من غياب ع�شرات الأ�صناف الدوائية
امل�ست�شفيات واملراكز
ّ
من على رفوف �صيدلياتها ،ناهيك عن ع�شرات الأ�صناف الأخرى التي
ت�شارف على النفاد .وتت�ض َّمن قائمة امل�ؤ�س�سات امل�ستفيدة من الدعم
العاجل ك ًّال من جمعيتي "�أ�صدقاء املري�ض" و"بنك الدم" ،وم�ست�شفيى
ال�صحي.
"الكرام" و "دار ال�سالم"� ،إ�ضافة �إىل مركز يافا
ّ

■ العراق
و�إىل �شمال العراق ،حيث �أ َّدت التط ّورات امل�أ�ساوية التي �شهدتها
املنطقة ،نتيجة الجتياحها من جانب م�س َّلحي تنظيم ما ي�س َّمى
"الدولة الإ�سالمية يف العراق وال�شام  /داع�ش"� ،إىل نزوح الآالف
من �أبناء الأقليات الدينية ،وجلوئهم �إىل اجلبال النائية و�إىل داخل
�إقليم كرد�ستان العراق ،و�سط ظروف �إن�سانية �س ّيئة للغاية ،ل َّبت دولة
الإمارات العربية املتحدة ،عرب "هيئة الهالل الأحمر" و"م�ؤ�س�سة خليفة
بن زايد �آل نهيان للأعمال الإن�سانية" ،نداء الإغاثة ،مل�ساعدة الأعداد
املتزايدة من النازحني ،الذين وجدوا �أنف�سهم بني ليلة و�ضحاها يف
العراء خارج ديارهم و�أرا�ضيهم ،و�أر�سلت كميات من املعونات العاجلة،
من املواد الغذائية والدوائية ،وامل�ستلزمات احلياتية ال�ضرورية ،وذلك
بالتن�سيق مع ال�سلطات املح َّلية يف الإقليم ،ووكاالت الأمم املتحدة
العاملة يف كرد�ستان العراق ،مثل املفو�ضية العليا ل�ش�ؤون الالجئني
ومنظمة الأمم املتحدة للطفولة "اليوني�سيف" ومنظمة
ال�صحة العاملية ،وب�إ�شراف قن�صلية الإمارات يف
�أربيل.
ويف �إطار توجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ
خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س الدولة
 حفظه اهلل ،وتعليمات الفريق �أول �سموال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ،ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة،
ومبتابعة من �سمو ال�شيخ حمدان بن زايد
�آل نهيان ،ممثل احلاكم يف املنطقة الغربية
رئي�س هيئة الهالل االحمر ،ب�ضرورة العمل على
تقدمي م�ساعدات �إغاثية عاجلة �إىل النازحني يف اقليم
كرد�ستان العراق ،نتيجة الأحداث الأخرية� ،سيرَّ ت "هيئة
الهالل الأحمر" الإماراتي طائرة �شحن �إىل �أربيل ،حتمل  36طن ًا من
الأدوية والتجهيزات الط ّبية بقيمة  7ماليني درهم.
وكان يف ا�ستقبال الطائرة الوفد الإماراتي ،املتواجد هناك لالطالع
على الو�ضع امليداين وتف ّقد �أحوال النازحني وتقدير االحتياجات
العاجلة املطلوبة مل�ساعدة الأعداد املتزايدة منهم .وبا�شر وفد الهالل
الأحمر ،فور و�صول ال�شحنة ،بتفريغها و�إجراء االت�صاالت مع اجلهات
ال�صحية يف كرد�ستان العراق ،للقيام بعملية التوزيع يف �أقرب وقت،
ّ
ال�صحية وامل�ست�شفيات
املراكز
يف
أدوية
ل
ا
لهذه
ة
امللح
للحاجة
نظر ًا
ّ
ّ
املح ّلية.
وكانت املنظمات الدولية قد نا�شدت دولة الإمارات توفري الأدوية
املطلوبة ،ملواجهة االحتياجات الط ّبية العاجلة للنازحني العراقيني.
أكتوبر 2014
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في
المواجهة
كما قام وفد "الهالل" بتوزيع ال�سالل الغذائية مبا�شرة ،وبالتن�سيق
مع قن�صلية الدولة ،على الأُ�سر النازحة والأمهات والأطفال ،على �أن
يتم الحق ًا توفري اخليام ال�ضرورية ،لإيواء النازحني ،والتن�سيق مع
ّ
حكومة الإقليم لإن�شاء عدة خميمات لهم.
وقال د .حممد عتيق الفالحي� ،أمني عام "هيئة الهالل الأحمر"،
�إن هذه ال�شحنة ت�أتي تنفيذ ًا لربنامج �إغاثة عاجلة تنفذه "الهيئة"
بتوجيهات من القيادة الر�شيدة .و�أ�ضاف� ،أن �سرعة حت ّرك "الهالل"
�إىل مناطق النزاعات والكوارث ،رغم الأخطار الأمنية وامل�صاعب
اللوج�ستية ،ي�ؤ ِّكد م�صداقية الإمارات يف �إغاثة املنكوبني �أينما كانوا،
ّ
بغ�ض النظر عن �أ َّية اعتبارات �أخرى� ،سوى �شدّة حاجة ال�ضحايا،
خا�صة الن�ساء واالطفال� ،إىل العون واالغاثة .وهذا هو جوهر الر�سالة
الإن�سانية التى حتر�ص "هيئة الهالل االحمر" على تطبيقها يف كل
مكان يتواجد فيه �ضحايا �أو منكوبون �أو نازحون.
ويف �إطار جولته امليدانية ،زار وفد من اللجنة الإماراتية لتن�سيق
امل�ساعدات الإن�سانية اخلارجية ،الذي يتابع احتياجات النازحني
العراقيني يف حمافظة �أربيل ،برفقة را�شد حممد املن�صوري ،القن�صل
العام للدولة لدى الإقليم ،منطقة عنكاوا ،والتقى فيها املطران ب�شار
وردة ،حيث َّمت البحث يف االحتياجات الأ�سا�سية للنازحني ،متهيد ًا
لتلبيتها يف �أ�سرع وقت ممُ كن.

■ �سوريا
خ�ص�صت الإمارات ،يف يوليو املا�ضي44,1 ،
ويف ال�ش�أن ال�سوريَّ ،
مليون درهم ،لال�ستجابة خلطة الأمم املتحدة ملعاجلة الأزمة يف
الداخل واخلارج ،بواقع  18,4مليون درهم �إىل املفو�ضية ال�سامية
للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني ،ل�صالح الالجئني ال�سوريني يف كل
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من خميم الزعرتي ،و 25,7مليون درهم لال�ستجابة �إىل خطة منظمة
الأمم املتحدة للطفولة "اليوني�سيف" ،وذلك لتوفري برامج التغذية
ال�صحية للأطفال الذين تق ّل �أعمارهم عن خم�سة �أعوام،
والرعاية
ّ
والن�ساء داخل �سوريا.
و ُيعترب هذا املبلغ جزء ًا من قيمة التع ُّهد الثاين ،الذي كانت
الإمارات قد �أعلنته خالل م�ؤمتر الكويت الثاين للمانحني �إىل الالجئني
ال�سوريني مطلع العام اجلاري ،بقيمة �إجمالية بنحو  220مليون درهم،
م�ساهمة منها يف التخفيف من معاناة الأ�شقاء ال�سوريني ،وجتاوب ًا مع
خطة الأمم املتحدة لال�ستجابة حل ّل الأزمة ال�سورية ،وخطة الأمم
املتحدة لال�ستجابة الإقليمية حل ّل م�شكلة الالجئني ال�سوريني ،وذلك
عرب وكاالت وم�ؤ�س�سات الأمم املتحدة وبراجمها الإن�سانية.

■ الأردن :خميم الزعرتي
�إىل ذلك� ،أو�ضح حميد را�شد ال�شام�سي ،نائب الأمني العام
للم�ساعدات الدولية يف الهالل الأحمر الإماراتي� ،أن "الهيئة" م�ستمرة
املوجهة �إىل الالجئني ال�سوريني يف دول اجلوار،
يف براجمها الإن�سانية َّ
لتوفري احتياجاتهم وحت�سني ظروفهم .وقال �إن برامج امل�ساعدات
�إىل الالجئني ال�سوريني يف الأردن ،ت�سري وفق اخلطط التي و�ضعتها
"الهيئة ،لت�شمل �أكرب عدد من امل�ستفيدين يف خميمات اللجوء وخارجها
يف مناطق جتمعاتهم.
ويعمل املتط ّوعون والعاملون يف املخيم الإماراتي الأردين يف مريجيب
الفهود ،الذي يتجاوز عدد �سكانه حالي ًا �أربعة �آالف �شخ�ص ،على توفري
كل احتياجات الالجئني ،يف ظ ّل ظروف اللجوء التي يعي�شونها.
وكانت �إدارة املخيم قد �أعلنت �أنه َّمت االنتهاء من املرحلة الثانية
من تو�سعة املخيم ،وبد�أ العمل على ا�ستقبال
الالجئني ال�سوريني ،والذين و�صل عددهم يف
املرحلة الثانية �إىل �ستة �آالف الجئ ،لي�صل
العدد الكلي لالجئني يف املخيم �إىل ع�شرة �آالف
التو�سع
الجئ ،حيث ت�ض َّمنت املرحلة الثانية من ّ
يف امل�شروع �إ�ضافة �ألف بيت متن ّقل جمهزة بكل
احتياجات الأُ َ�سر الالجئة .و�أ�شارت �إىل �أن
املخيم ي�شتمل على مدر�سة نظامية يبلغ عدد
طالبها من الإناث والذكور  1300يف خمتلف
املراحل الدرا�سية .كما َّمت توفري ور�ش عمل
تدريبية لل�شباب والراغبني باال�ستفادة من هذه
الدورات وللن�ساء �أي�ض ًا.

في
المواجهة

حمدان بن محمد يصدر قرارًا بإضافة عضوين إلى
"فريق إدارة األزمات" في دبي
�أ�صدر �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ،ويل عهد
ب�ضم ع�ضوين
دبي رئي�س املجل�س التنفيذي للإمارة ،قرار ًا يق�ضي ّ
جديدين �إىل "فريق �إدارة الأزمات والكوارث" يف دبي ،على �أن ُيعمل
بالقرار الذي حمل الرقم ( )19لل�سنة  ،2014اعتبار ًا من تاريخ
�صدروه ،و ُين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
ين�ضم �إىل ع�ضوية "الفريق" ممثل واحد عن ك ّل من
ووفق ًا للقرار،
ّ
"م�ؤ�س�سة دبي خلدمات الإ�سعاف" و"هيئة دبي للطريان املدين".
ويهدف القرار �إىل رفد "الفريق" مبمثلني عن عدد من القطاعات
احليوية ،التي من �ش�أنها تعزيز قدراته لال�ضطالع باملهام املُوكلة �إليه
يتم تنفيذها عند
على الوجه الأكمل ،والتي ت�شمل و�ضع اخلطط التي ّ
حدوث �أ َّية �أزمة �أو كارثة  -ال قدّر اهلل ،و�ضمان قيام كافة اجلهات
املعن َّية بتطبيق خطط التدريب على ال�سيناريوهات املُعدّة م�سبق ًا،
والعمل على حتديد املنهجيات والتجهيزات الالزمة للتعامل مع
الأزمات حال وقوعها يف �أيِّ وقت.
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في
المواجهة

ِّ
يؤكد
المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل
امتالكه لشبكة من المحطات لرصد النشاط
الزلزالي عند حدوثه
�أ َّكد املركز الوطني للأر�صاد اجلوية والزالزل� ،أنه ميتلك �شبكة من حمطات الر�صد الزلزالية ،التي تقوم بر�صد الن�شاط
الزلزايل عند حدوثه .ونفى املركز ما تناقلته بع�ض امل�صادر الإعالمية ومواقع التوا�صل االجتماعي ،يف �ش�أن اقرتاب دولة
الإمارات العربية املتحدة من التنب�ؤ بالزالزل ،و أ� َّكد �أنه" ...ال مُيكن التنب�ؤ بحدوث الزالزل".
خمتارة ،خم�سة منها يف مدينة �أبوظبي،
وواحدة يف العني ،و�أخرى يف مدينة زايد
يف املنطقة الغربية ،وذلك لدرا�سة �سلوك
هذه املباين خالل الزالزل.

و�أ�شار �إىل �أن �أهم م�صادر الن�شاط
الزلزايل املح�سو�س تقع خارج الدولة،
وعادة ما حتدث فيها الزالزل القوية،
وهي منطقة جبال زاغرو�س جنوبي
�إيران ،ومنطقة �صدع مكران جنوبي
ويف �إطار �سيا�سته العامة ،فتح املركز
باك�ستان.
�أبواب التعاون مع خمتلف اجلهات
ودعا املركز �إىل عدم اتباع
ال�شائعات ،واحلر�ص على �أخذ
الدولية ذات العالقة ،حيث و َّقع اتفاقية
املعلومات ال�صحيحة منه ،باعتباره
لتبادل البيانات مع مركز ر�صد الزالزل
امل�صدر الر�سمي ملعلومات الأر�صاد اجلوية والزالزل.
يف جامعة ال�سلطان قابو�س ،كما يبحث التعاون مع املراكز املماثلة يف
وكانت م�صادر �إعالمية قد زعمت �أن الإمارات "تقرتب من التنب�ؤ
اململكة العربية ال�سعودية والكويت ومملكة البحرين.
بالزالزل ،عرب بناء قاعدة معلومات ت�سهم يف فهم �آلية حدوثها يف
وي�سعى املركز ،على امل�ستوى املحلي� ،إىل فتح باب التعاون مع
املنطقة".
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن املركز الوطني للأر�صاد اجلوية والزالزل ،جميع م�ؤ�س�سات الدولة املختلفة والبلديات ،فقد نفَّذ بالتعاون مع بلدية
�أبوظبي ،م�شروع تقييم املخاطر الزلزالية لإمارة
قام منذ �إن�شائه يف العام  ،2007وبتوجيهات من
�سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان ،وزير �ش�ؤون
�أبوظبي .كما َّمت ربط �شبكتي الزالزل الوطنية مع
نفي في شأن
الرئا�سة ،ب�إن�شاء ال�شبكة الوطنية لر�صد الزالزل،
�شبكة زالزل دبي وحمطة زالزل جامعة ال�شارقة.
اقتراب دولة
حيث بلغ عدد حمطاتها  12حمطة زلزالية،
ويقوم املركز الوطني للأر�صاد اجل ّوية
بالإ�ضافة �إىل الربط مع  4حمطات ل�شبكة بلدية
العربية
اإلمارات
والزالزل ،ب�إجراء البحوث والدرا�سات العلمية،
دبي ،وحمطة جامعة ال�شارقة ،و 6حمطات من
ال�شبكة العمانية ،و 23حمطة من ال�شبكة العاملية
بالتعاون مع خمتلف املعاهد العلمية واجلامعات يف
المتحدة من
(.)GSN
الدولة ،بالإ�ضافة �إىل التعاون مع وزارة الداخلية
التنبؤ بالزالزل
وبالتعاون بني املركز الوطني وبلدية �أبوظبي،
و"الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات
َّمت ت�شغيل حمطات ومركز بيانات م�شروع تقييم
والكوارث" .كما يقوم ،بالتعاون مع دائرة �ش�ؤون
املخاطر الزلزالية لإمارة �أبوظبي ،حيث َّمت من خالله ن�شر �أكرث من
 50حمطة لر�صد احلركة القوية يف �إمارة �أبوظبي ،بالإ�ضافة �إىل ن�شر البلدية لإمارة �أبوظبي ،للعمل على �إ�صدار خرائط اخلطورة الزلزالية،
جم�سات ملراقبة بعد التعاون مع جهات ذات خربة يف هذا املجال ،والتي بدورها
�أنظمة مراقبة �سالمة املباين ،الذي يتك َّون من عدة َّ
احلركة يف املباين عند حوث االهتزازات الزلزالية ،يف �سبعة مبانٍ �ست�ستخدم يف كود �أبوظبي الدويل للبناء.
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في
المواجهة
حدده مركز إدارة أنظمة المرور في أبوظبي
َّ

زمن االستجابة لحوادث الطرق 15 ...دقيقة
و�ضع مركز �إدارة �أنظمة املرور يف �أبوظبي ،معايري دقيقة وم�ؤ�شرات �أداء ،لقيا�س ومراقبة فاعلية التعامل مع البالغات
الواردة �إىل عمليات الدعم وم�ساندة الطرق ،التابعة لدائرة النقل ،تتعلَّق بزمن اال�ستجابة ،وزمن الإخالء ،ل�ضمان املحافظة
على ان�سيابية احلركة ،حيث َّ
مت حتديد زمن الو�صول يف فرتة ال تتجاوز الـ  15دقيقة ،بالن�سبة �إىل �أغلبية احلوادث الب�سيطة
واملتو�سطة.

و�سجل املركز زيادة بلغت  20%يف عدد البالغات الواردة ،خالل
َّ
العامني املن�صرمني .ويف ال�سياق نف�سه�ُ ،س ّجلت زيادة بلغت 35%
عن العام ال�سابق  2013يف ن�شاطات املركز اخلا�صة ب�إدارة حركة
املرور ،وذلك للتعامل مع االزدحامات وتخفيف �أثر الأحداث يف احلركة
املرورية .
ويقوم مركز �إدارة �أنظمة املرور ب�إدارة احلوادث ،من خالل
اال�ستجابة الفورية لبالغات احلوادث واملركبات َّ
املعطلة ،الأمر الذي
ي�ساعد على تفادي االختناقات املرورية على �شبكة الطرق ،وتقليل
�إمكانية وقوع حوادث ثانوية .كما يعمل على رفع م�ستوى ال�سالمة
املرورية ،واملحافظة على ان�سيابية احلركة على الطرقات ،وهو ما
ينعك�س �إيجابي ًا على االقت�صاد و�سالمة م�ستخدمي الطرق.
وي�ضم املركز ،الذي ُيع ّد مبثابة غرفة حتكم مركزية لإدارة
ّ
املتخ�ص�صني وامل�س�ؤولني عن
احلركة املرورية ،امل�شغلني واملهند�سني
ّ
عمل الإ�شارات املرورية يف �أبوظبي ،ويقوم ب�شغيل الدوريات التي
تو ّفر خدمات الدعم وامل�ساندة للحوادث واملركبات املتعطلة ،وبتوجيه

املركبات التي تقوم بقطر املركبات املتعطلة ،بحيث ال تُعيق حركة
ي�ضم ممث ًال عن �شرطة �أبوظبي ،يقوم
ال�سري على �شبكة الطرق .كما ّ
مبه َّمة التن�سيق يف �إدارة احلوادث.
ويعترب املركز حمور ًا لأنظمة النقل الذكية ،التي تعمل ب�شكل
متوا�صل على تطوير اخلدمات مل�ستخدمي الطرق ،وحت�سينها ،وت�شمل
النظم امل�ستخدمة حالي ًا حمطات التعداد املروري املن�شرة على �شبكة
الطرق يف �أبوظبي ،والتي تقوم بت�سجيل �أعداد املركبات والأحجام
املرورية� ،إ�ضافة �إىل معدل �سرعة املركبات ،نظام احت�ساب متو�سط
زمن الرحالت وكامريات املراقبة التي ّ
تغطي الطرق كافة يف مدينة
�أبوظبي.
كذلك ،يو ّفر املركز خدمات ن�شر املعلومات ،والتوا�صل مع
م�ستخدمي الطريق ،من خالل تطبيق "درب" على الأجهزة الذكية،
عرب نظام معلومات النقل واملالحة املتكامل ،وو�سائل التوا�صل
االجتماعي ،مثل "تويرت"� ،إ�ضافة �إىل اللوحات الإلكرتونية املتغيرِّ ة
املتنقلة ،التي تُ�ستخدم لإدارة احلوادث والفعاليات.
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يهدف إلى استقطاب  3آالف في مرحلته األولى

"التطوع واجب وطني"
برنامج
ّ
يستقبل  960طلب انتساب إلى صفوفه
�أعلنت "الهيئة الوطنية لإدارة الطوارىء والأزمات والكوارث"� ،أن �إدارة الربنامج الوطني التط ّوعي حلاالت الطوارئ
والأزمات والكوارث "التطوع واجب وطني" ،التابع لـ "الهيئة" ،قد تلقّت حتى الآن ما يقارب الـ  960طلب ًا لالن�ضمام �إىل
ممن ال تقلّ �أعمارهم عن � 18سنة ،معطي ًا
الربنامج ،الذي يف�سح يف املجال لالنت�ساب �إليه� ،أمام املواطنني واملُقيمني يف الدولةَّ ،
التخ�ص�صات العلمية �أو الفنية.
�أف�ضلية لذوي
ُّ
ويف هذا الإطار ،عقدت "الهيئة" م�ؤمتر ًا �صحافي ًا يف مقرها يف
�أبوظبي ،للإعالن عن �آخر م�ستجدّات الربنامج التط ّوعي ،يف ح�ضور
عدد من مديري الإدارات والأق�سام ،حت َّدث خالله الدكتور جمال
حممد احلو�سني ،مدير �إدارة التكنولوجيا واالت�صاالت املتحدث
الر�سمي با�سم الهيئة ،والدكتور �سيف جمعة الظاهري ،مدير �إدارة
ال�سالمة والوقاية يف "الهيئة" مدير الربنامج الوطني التط ّوعي.
التن�سيق مع الربامج
التط ّوعية الأخرى
و�أ�شار د .احلو�سني �إىل �أن
الربنامج ال يعمل منفرد ًا ،و�إمنا
بالتن�سيق والتعاون مع الربامج
التط ّوعية الأخرى يف الدولة،
�أما التط ّوع حلاالت الطوارىء
والأزمات والكوارث ،ف�سيكون حتت
مظلة "الهيئة" ،و�سيتم ا�ستدعاء
املتط ّوعني يف هذه احلاالت عن
طريق "مركز العمليات الوطني"،
التابع لـ "الهيئة" ،واملراكز الفرعية
يف خمتلف الإمارات ،باعتبار
�أن "الهيئة" هي اجلهة املعن ّية
بالطوارىء يف الدولة ...معرب ًا عن
�أمله يف �أن يكون ك ّل مواطن ومقيم من�ضوي ًا حتت مظلة �أحد هذه
الربامج التط ّوعية.
و�أ�ضاف� ،أن الكثري من الدول واحلكومات حتر�ص على تعميم
ثقافة التط ّوع يف جمتمعاتها ،عرب العمل على غر�س بذرة هذا املفهوم
يف �أذهان الأجيال املتعاقبة ،لكي ُي�صبح العمل التط ّوعي ،يف خمتلف
�أنواعه واجتاهاته جز ًءا من امل�س�ؤولية املجتمعية ،وواجب ًا �أخالقي ًا
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ّ
يتخطى �أحيان ًا
و�إن�ساني ًا ،على م�ستوى الأفراد واجلماعات� ،أو قد
احلدود اجلغرافية للدول نف�سها� ،إىل جوارها الإقليمي �أو �إىل ما �أبعد
من ذلك ب�آالف الأميال.
دعوة لالن�ضمام �إىل الربنامج
و�أو�ضح �أن برنامج "التط ّوع واجب وطني" ،الذي �سي�شرف
عليه فريق ذو كفاءة عالية ،ي�ش ِّكل �أحد الروافد املُجتمعية لـ"الهيئة
الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات
والكوارث" ومكاتبها املو َّزعة على
م�ستوى �إمارات الدولة كافة،
و�سي�شارك يف ع�ضويته ك ّل َمن لديه
الرغبة يف تقدمي خدمات تط ّوعية،
لال�ستجابة يف حاالت الطوارئ
والأزمات والكوارث.
ودعا احلو�سني �أبناء املجتمع
الإماراتي بجميع �شرائحه وفئاته،
وخا�صة القوى الفاعلة فيه ،من
طلبة وموظفني و�أ�صحاب �أعمال
ح َّرة ِوم َهن خا�صة ،لالن�ضمام
�إىل ع�ضوية �شبكة هذا الربنامج
التط ّوعي ،الذي يفتح ذراعيه
ال�سواء،
للمواطنني واملُقيمني على ّ
من الذكور والإناث ،وااللتحاق بقافلة التط ُّوع ،تعزيز ًا لروح االنتماء
والتالحم بني �أفراد املجتمع و�أجهزة الدولة ،واال�ستعداد للوقوف جنب ًا
�إىل جنب �أثناء حاالت الطوارئ والأزمات والكوارث.
اخلدمة البديلة
�سيتم مع "هيئة اخلدمة الوطنية
وذكر د .احلو�سني �أن التن�سيق ّ
واالحتياطية" يف الدولة ،يف �ش�أن من ال تنطبق عليهم �شروط التجنيد

بتوجيهات �سديدة من قيادتنا الر�شيدة،
الإلزامي ،ب�أن يلتحقوا بربنامج التط ّوع،
مبا ُي�ساهم يف تعزيز هويتنا وانتمائنا،
ن�ص عليه
كخدمة بديلة ،وفق ًا ملا َّ
البرنامج ال يعمل منفردًا ،وإنما
وير�سخ ِم ْن َعة جمتمعنا واحلفاظ على
قانون اخلدمة الوطنية واالحتياطية...
ِّ
البرامج
مع
والتعاون
بالتنسيق
الأرواح واملكت�سبات.
م�شري ًا �إىل وجود تعاون وتكامل يف هذا
التطوعية األخرى في الدولة،
ّ
اجلانب بني الهيئتني ،مبوجب مذكرة
و�أ�ضاف� ،أن برنامج "التط ّوع
التطوع لحاالت الطوارىء
أما
تفاهم و ِّق َعت على هام�ش "ندوة اخلدمة
ّ
واجب وطني" ،الذي �ستكون له �صفة
الوطنية وتعزيز الهوية" التي عقدت
واألزمات والكوارث ،فسيكون
اال�ستمرارية ،يهدف يف املرحلة الأوىل
م� ّؤخر ًا يف �أبوظبي ،بحيث يكون هناك
�إىل ا�ستقطاب ثالثة �آالف متط ّوع
ّ
مظلة «الهيئة» ،وسيتم
تحت
تن�سيق وارتباط بني الفئات التي ال تنطبق
ومتط ِّوعة ،على �أن يزيد العدد يف
المتطوعين في
استدعاء
ّ
عليها �شروط التجنيد الإلزامي ،كالعائق
املراحل التالية .و�أ�شار �إىل �أن "الهيئة"
هذه الحاالت عن طريق «مركز
يتم �إخ�ضاعهم
ال�صحي وغريه ،على �أن ّ
ّ
تتيح للراغبني يف الت�سجيل تعبئة
لـ
التابع
الوطني»،
العمليات
الربنامج.
يف
البديلة
للخدمة
ً
اال�ستمارة �إلكرتونيا عرب موقعها على
«الهيئة» ،والمراكز الفرعية في
�شبكة الإنرتنت (volunteers@ncema.
� 3آالف متط ِّوع للمرحلة الأوىل
و�سيتم �إ�شراك املتط ّوعني
،)gov.ae
مختلف اإلمارات.
ّ
من جانبه ،ر�أى الدكتور �سيف
يف كافة التمارين ،ب�إ�شراف "الهيئة"،
الظاهري� ،أن التط ّوع واجب �إن�ساين
وبالتعاون مع �شركائها اال�سرتاتيجيني،
ووطني ،ت�سعى �إليه الدول بهدف خلق
بهدف الو�صول �إىل اجلاهزية ،حتقيق ًا للأهداف التي �أُطلق من �أجلها
جيل ٍ
واع يتح َّمل امل�س�ؤولية ،و ُي�سهم يف بناء �صرح املجتمعات وتقدُّمها .الربنامج ...م�شري ًا �إىل �أن تدريبات الدفعة الأوىل من املتط ِّوعني،
وقال :لقد �أدركت دولة الإمارات �أهمية التط ّوع من خالل عدة البالغ عدد �أفرادها  50متطوع ًا� ،سوف تنطلق فور االنتهاء من
مبادرات ِّ
ت�شجع على انخراط �أبناء الدولة يف جماالت التط ّوع املختلفة ،الرتتيبات الالزمة.

طالبت الجمهور بإبداء اآلراء والمالحظات بشأنها

مسودة الئحة لتحديد
«االتحادية للرقابة النووية» تصدر
َّ
معايير األمان األساسية للمرافق غير النووية في الدولة
�أ�صدرت “الهيئة االحتادية للرقابة النووية” م�ؤخر ًا ،م�س َّودة الئحة
ووجهت الدعوة �إىل اجلمهور ّ
لالطالع عليها
حول الأمان النوويَّ ،
و�إبداء الآراء واملالحظات حولها ،متهيد ًا لال�ستفادة منها عند �إعداد
الن�سخة النهائية من الالئحة الحق ًا.
وح َّددت الئحة "معايري الأمان الأ�سا�سية للمرافق والأن�شطة
التي ُي�ستخدم فيها الإ�شعاع امل�ؤ َّين بخالف املعايري املتَّبعة يف املرافق
النووية" ،متط ّلبات �إنتاج املواد امل�ش َّعة� ،أو حيازتها �أو ا�ستخدامها،
�أو التخ ّل�ص منها ،يف كافة املواقع با�ستثناء املرافق النووية ،يف دولة
يتم فيها ا�ستخدام كميات
الإمارات العربية املتحدة ،مثل تلك التي ّ
كبرية من املواد النووية.

وتت�ض َّمن املرافق املعن َّية :امل�ست�شفيات ،اجلامعات ،مراكز البحوث،
مواقع النفط والغاز ،وخمتلف الأماكن ال�صناعية الأخرى.
يتم �إن�شا�ؤها
وتنطبق لوائح خمتلفة على حمطة الطاقة النووية التي ّ
حالي ًا يف موقع "براكة" ،يف املنطقة الغربية من �إمارة �أبوظبي.
وجاءت امل�س َّودة املُ�شار �إليها كتعديل لالئحة احلالية " FANR-
 ،"REG-24جلعلها �أكرث توا ُفق ًا مع معايري الأمان الأ�سا�سية التي
ح َّددتها “الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وكان تقرير �أ�صدرته بعثة “خدمة اال�ستعرا�ض الرقابي املتكامل”،
التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ،قد طرح بع�ض املقرتحات
والتو�صيات ذات ال�صلة.
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وزير البيئة والمياه:

نعتزم إطالق عدد كبير من المشروعات االستراتيجية
سعيًا إلى تحقيق استدامة األمن المائي في الدولة
�أعلن معايل الدكتور را�شد �أحمد بن فهد ،وزير البيئة واملياه� ،أن الوزارة� ،سعي ًا منها �إىل حتقيق ا�ستدامة الأمن املائي يف
الدولة ،تعتزم �إطالق عدد كبري من امل�شروعات اال�سرتاتيجية ،على ال�صعيدين املحلّي واخلليجي ،وتتبنّى �سيا�سة زراعية
جديدة ،تهدف �إىل املحافظة على املياه .وقال �إن الفرتة املقبلة �ست�شهد �إطالق �أول نظام وطني متكامل لإدارة املياه اجلوفية،
واحلفاظ عليها من املمار�سات غري ال�سو َّية.
و�أ�ضاف �أن هناك م�شروع ًا حول التخزين اال�سرتاتيجي للمياه ،حتلية املياه اجلوفية يف املزارع .وكان ت�شريع قد �صدر يف وقت �سابق،
تتعاون فيه الوزارة مع هيئة البيئة يف �أبوظبي ،لتقييم ا�ستخدام من خالل قرار املجل�س الوزاري للخدمات ،يف �ش�أن حظر ت�صدير
تقنية احلقن ال�صناعي ،واال�سرتجاع للمياه املحالة يف اخلزانات املياه املع ّب�أة من م�صدر املياه اجلوفية ،ودخل ح ِّيز التنفيذ يف �سبتمرب
اجلوفية للمنطقة ال�شرقية من �إمارة �أبوظبي والإمارات ال�شمالية ،املا�ضي ،تتابع الوزارة تنفيذه مع اجلهات املعنية.
بهدف اال�ستخدام يف حاالت الطوارئ .كما تتابع الوزارة جمموعة من
وقال �إن الوزارة تعتمد م�ؤ�شر ًا ا�سرتاتيجي ًاُ ،يعنى بخف�ض الطلب
وتتم متابعته بالتن�سيق مع �شركاء الوزارة ،ومن
امل�شاريع ذات �أولوية كبرية ،مثل م�شروع الربط املائي ال�شبكي الداخلي على املياه اجلوفيةّ ،
يف الدولة ،وم�شروع الربط ال�شبكي املائي اخلليجي على م�ستوى دول خالل تطوير �سيا�سات زراعية معن َّية بخف�ض اال�ستهالك املائي يف
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،وم�شروع الأمن املائي ،و�إعداد القطاع الزراعي ،امل�ستهلك الرئي�س للمياه اجلوفية ،مما ي�ساهم يف
ا�سرتاتيجية مائية �شاملة لدول جمل�س التعاون.
احل ّد من م�ستوى ا�ستنزاف املياه ،وتطوير ا�سرتاتيجية وطنية للتنمية
و�أ�شار �إىل �أن الوزارة تعتزم �إ�صدار �أول خريطة وطنية للرتبة الزراعية ،وم�سح وتقييم حديث للمياه اجلوفية لتطوير نظام وطني
وا�ستخدامات املياه اجلوفية يف الزراعة ،و�إقامة م�شروعات للربط متكامل لإدارة املياه اجلوفية ،بالإ�ضافة �إىل امل�شاريع املتعلقة باحل�صاد
املائي ال�شبكي� ،أحدها بني �إمارات الدولة ،والآخر على م�ستوى دول املطري ،وت�شييد �سدود التغذية ،وم�شروع درا�سة زيادة معدالت التغذية
اخلليج العربي� ،إ�ضافة �إىل م�شروع ا�ستخدام تقنية احلقن ال�صناعي اجلوفية من بحريات ال�سدود ،كما جتري درا�سة الأثر البيئي لإعادة
ا�ستخدام مياه ال�صرف ال�صحي املعاجلة يف الزراعة ،مع املركز
ال�سرتجاع املياه اجلوفية يف حاالت الطوارئ.
وذكر �أن الوزارة تعمل على مراجعة حقيقية للتعرفة املائية ،الدويل للزراعة امللحية وبلدية دبي.
و�أ�شار وزير البيئة واملياه �إىل �أن من بني امل�شاريع الرائدة ،التي
وو�ضع خريطة وا�ضحة حول تر�شيد اال�ستهالك� ،إىل حدود املعدل
َّمت تنفيذها ،م�شروع م�سح الرتبة للإمارات ال�شمالية ،وتطوير قاعدة
العاملي لال�ستهالك الفردي ،وحت�سني �إدارة املياه املعاجلة وتنويع
بيانات لرتبة الدولة ،وربط بيانات الرتبة لإمارتي �أبوظبي ودبي ،مع
ا�ستخداماتها.
و�ش َّدد د .بن فهد ،يف حديث �صحايف ،على �أن الرثوة املائية هي خريطة تربة الإمارات ال�شمالية ،و�إنتاج خريطة الرتبة الوطنية ،وهو
من الأولويات لدى الوزارة حالي ًا" ...ونعمل عليها �ضمن �أهدافنا م�شروع مهم يف جمال �إدارة الأرا�ضي و�إدارة ا�ستخدامات املياه يف
اال�سرتاتيجية ،على املد َيني القريب والبعيد ،من خالل �ضمان الإدارة القطاع الزراعي.
املتكاملة للموارد املائية الطبيعية وموارد املياه غري التقليدية" .و�أ�شار
�إىل جمموعة من املبادرات لتطوير ت�شريعات و�آليات عمل وطنية
للإدارة املتكاملة للموارد املائية الطبيعية ،واملحافظة على املياه
اجلوفية العذبة ،ودعم املخزون اال�سرتاتيجي.
و�أو�ضح �أن العمل يجري لإعداد ت�شريعني احتاديني ،يف �ش�أن الإدارة
املتكاملة للموارد املائية ،و�آخر يف �ش�أن تر�شيد ا�ستهالك الطاقة واملياه،
�إ�ضافة �إىل �إعداد م�س ّودة ت�شريع يف �ش�أن تنظيم ا�ستخدام وحدات
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في إطار استراتيجية تهدف إلى جعل زمن االستجابة أربع دقائق

"كن مسعفًا" :حملة لتدريب موظفي
الدولة على مواجهة حاالت الطوارىء

�أطلقت القيادة العامة ل�شرطة �أبوظبي ،حملة حتت عنوان" :كن م�سعف ًا" ،ت�ستهدف تثقيف وتدريب  70%من موظفي
الوزارات وامل�ؤ�س�سات والدوائر احلكومية يف الإمارة ،على ثالث مراحل ،خالل ثالث �سنوات.
و�أو�ضح املقدم حممد �إبراهيم العامري ،مدير �إدارة الطوارئ وال�سالمة ،التابعة للإدارة العامة للعمليات املركزية يف
�شرطة �أبوظبي� ،أن املرحلة الأوىل من احلملة �ست�شمل تدريب  30%من املوظفني ،على �أن ت�شمل كلّ من املرحلتني التاليتني
خالل عامني 20% ،منهم.
ور�أى ،يف م�ؤمتر �صحايف عقده يف قاعة الأد َّلة اجلنائية
يف �شرطة �أبوظبي� ،أن الآثار املبا�شرة على اجلمهور
والفئات امل�ستهدفة� ،ستخ ِّفف من امل�ضاعفات يف حاالت
الطوارئ الط ِّبية ،وزيادة ثقافة املجتمع بكل فئاته ،حول
طرق ّ
التدخل يف احلاالت الطارئة ،وو�سائل طلب اخلدمات
ال�صحية املحتملة ،و�أهمية
باملخاطر
وتعريفه
احلاجة،
عند
ّ
التدريب على الإ�سعافات الأولية ،وا�ستخدام املعدّات
الالزمة.
وذكر �أن املتد ِّربني يف احلملة �سيتع َّرفون على �شروط
و�إجراءات ال�سالمة العامة ،وخماطر احلوادث املنزلية
واملرور ،وحاالت االختناق واحلرائق واالنزالق والغرق،
وكيفية التعامل مع الإ�صابات الناجتة عن تلك احلوادث،
ثقة املجتمع واال�ستخدام الأمثل للموارد الب�شرية ،وتفعيل دور الإ�سعاف
واحلاالت
كر،
ال�س
والنوبات القلبية وال�سكتات الدماغية ومر�ضى ُّ
املجتمعي للوقاية من الأمرا�ض واحلوادث ،ون�شر ثقافة التعامل مع
�سيتم تدريب املوظفني خالل احلملة
املر�ضية الأخرى ،لتقليل امل�ضاعفات .كما �سيتع َّرفون على خطوات احلاالت الطارئة .و�أ�ضاف �أنه ّ
وطرق طلب خدمات الإ�سعاف ،ب�إعطاء الو�صف الدقيق للموقع.
على ا�ستخدام �أجهزة الإنعا�ش القلبي الرئوي ،مبا ُي�سهم يف خف�ض
وقال� :إن الأمهات العامالت يف امل�ؤ�س�سات امل�ستهدفة ،ي�ستفدن من ن�سبة الوفيات يف حاالت تو ّقف القلب املفاجئ خارج امل�ست�شفى.
احلملة ،بتثقيفهن وتدريبهن على كيفية التعامل مع احلاالت الطارئة
و�أ َّكد �أن دورات الإ�سعاف التي تقوم بها �إدارة الطوارئ ،تتطابق
يف البيوت ،وطريقة االت�صال بغرف العمليات ،و�آلية الإدالء باملعلومات مع معايري الهيئة و�شروطها يف هذا ال�ش�أن ...م�ضيف ًا �أن احلملة
املفيدة والدقيقة عن احلادث ،ما ُي�سهم يف عملية املحافظة على ت�ش ِّكل جزئية من منظومة ا�سرتاتيجية �شرطة �أبوظبي يف تقليل زمن
ا�ستقرار احلالة ،ويخدم تقليل زمن اال�ستجابة ب�شكل ف َّعال.
اال�ستجابة ،ح�سب ر�ؤية احلكومة االحتادية ب�أن تكون �أربع دقائق.
ولفت العامري �إىل �أن فريق الإ�سعاف املُجتمعي ،الذي �سين ّفذ و�أ�شار �إىل ا�ستخدام �أف�ضل و�سائل التدريب على الإ�سعافات الأولية،
والتو�سع يف نقاط الإ�سعاف ،لتكون مك ِّملة جلهود �شرطة �أبوظبي ،عرب
احلملة� ،سيقوم بتدريب العاملني يف القطاع احلكومي ،يف جميع مناطق
ُّ
�إمارة �أبوظبي على الإ�سعافات الأولية ،على نحو مي ّكنهم من �إ�سعاف �إدارة الطوارئ وال�سالمة العامة ،وتقدمي خدمات الإ�سعاف املختلفة،
امل�صابني واملر�ضى ...م�ضيف ًا �أن هذه احلملة تع ّد ترجمة لر�ؤية ور�سالة على نحو يتوافق مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية املتحدة
القيادة العامة ل�شرطة �أبوظبي ،يف �ضمان ا�ستمرار �إمارة �أبوظبي ،لل�سنوات ال�سبع املقبلة ،لتكون الإمارات البقعة الأكرث �أمان ًا على
كمجتمع ينعم بالأمن وال�سالمة ،وحتقيق �أولوية ا�سرتاتيجيتها يف زيادة امل�ستوى العاملي ،واال�ستجابة ملكاملات الطوارئ كافة يف زمن قيا�سي.
أكتوبر 2014
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حدد معايير واضحة واشترط وجود تراخيص خاصة
َّ

محمد بن راشد يصدر قرارًا بشأن النظام الوطني
الخاص بالمواد المستنفذة لطبقة األوزون
�أ�صدر �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم،
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي  -رعاه
اهلل ،قرار ًا ب�ش�أن النظام الوطني اخلا�ص باملواد امل�ستنفذة
لطبقة الأوزون.
ويوجب القرار ،ال�صادر عن جمل�س الوزراء حتت الرقم
( )26لل�سنة  ،2014على املن�ش�أة الراغبة يف ا�سترياد �أو ت�صدير
�أو �إعادة ت�صدير املواد امل�ستنفذة لطبقة الأوزون اخلا�ضعة
للرقابة ،والأجهزة واملعدات واملنتجات املحتوية ،الت�سجيل
املخت�صة واحل�صول على ت�صريح ا�سترياد �أو
لدى اجلهة
َّ
ت�صدير �أو �إعادة ت�صدير لها.
ويت�ض َّمن القرار ملحقان ،الأول يتع َّلق باملواد واملعدات واملنتجات
وي�ضم الثاين جدول
امل�ستنفذة لطبقة الأوزون اخلا�ضعة للرقابة،
ّ
التخلُّ�ص التام من املواد اخلا�ضعة للرقابة ،والأجهزة واملعدات
واملنتجات امل�ستنفذة لطبقة الأوزون.
كما يت�ض َّمن القرار قائمة باملنتجات املحتوية على مواد خا�ضعة
للرقابة ،وهي وحدات تكييف هواء ال�سيارات وال�شاحنات ،ومعدات
التربيد وتكييف الهواء ،ومزيالت الرطوبة ،وم ِّربدات املياه ،و�آالت
�صنع الثلج ،ومنتجات الأيرو�سول ،فيما عدا العبوات الط ِّبية ومعدات
�إطفاء احلرائق و�ألواح ورقائق العزل و�أغطية الأنابيب.
وتن�ص املادة الرابعة من القرار على �أن يقوم وزير البيئة واملياه
ّ
باتخاذ الإجراءات الالزمة حلماية طبقة الأوزون .ومن بينها ،حتديد
�أو خف�ض �أو منع الأن�شطة امل�ؤثرة على الأوزون ،تنفيذ ًا ملتطلبات
االتفاقية وبروتوكول مونرتيال.
يتم خف�ض ا�ستخدام املواد
ووفق ًا للمادتني اخلام�سة وال�ساد�سةّ ،
ً
ُّ
امل�ستنفذة لطبقة الأوزون اخلا�ضعة للرقابة ،وفقا جلدول التخل�ص
التام امللحق بالقرار ،على �أن ّ
املخت�صة الكميات
تنظم وحتدِّ د اجلهة
َّ
واحل�ص�ص امل�سموح با�ستريادها من هذه املواد.
وحتظر املواد  7و 8و 9و 10من القرار الرتخي�ص لأ َّية من�ش�آت
جديدة� ،أو تو�سعة من�ش�آت قائمة تعتمد ا�ستخدام املواد امل�ستنفذة
لطبقة الأوزون ،وحظر ت�صنيع �أو ا�ستخدام املواد اخلا�ضعة للرقابة
والأجهزة واملعدات واملنتجات اخلا�ضعة للرقابة يف ال�صناعات،
وحظر ا�سترياد جميع �أنواع الأجهزة واملعدات واملنتجات امل�ستعملة،
التي ت�ستخدم فيها املواد امل�ستنفذة لطبقة الأوزون اخلا�ضعة للرقابة،
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و�أي�ض ًا حظر ا�سترياد �أو ت�صدير �أو �إعادة ت�صدير املواد امل�ستنفذة
لطبقة الأوزون اخلا�ضعة للرقابة من و�إىل الدولة غري الأطراف يف
بروتوكول مونرتيال.
ويلزم القرار ال�شاحنات العابرة (ترانزيت) ،التي حتمل مواد
خا�ضعة للرقابة �أو �أجهزة �أو معدات �أو منتجات حمتوية للمواد
امل�ستنفذة للأوزون ،تقدمي ت�صريح اال�سترياد من اجلهة املعن َّية يف
الدولة امل�ستوردة .كما توجب املادة ( )12على املن�ش�أة التي تتعامل مع
املخت�صة حتدِّ د فيه
املواد امل�ستنفذة ،تقدمي تقرير �سنوي �إىل اجلهة
َّ
ا�سم املواد ونوعها وكمياتها وتاريخ ا�ستريادها �أو �إعادة ت�صديرها،
وامل�ستخدم النهائي لها.
املخت�صة ،بالتن�سيق مع ال�سلطات
وح�سب القرار ،تقوم اجلهة
َّ
املعن َّية املح ّلية �أو االحتادية ،بو�ضع اال�شرتاطات واملعايري الالزمة ملنع
�إطالق املواد اخلا�ضعة للرقابة يف اجلو ،وكذلك ترخي�ص ال�شركات
والور�ش والأفراد العاملني يف قطاع التربيد التكييف ،وفق ًا لال�شرتاطات
واملعايري املعتمدة.
ُّ
وحتظر املادة ( )14من القرار التخل�ص من املواد اخلا�ضعة للرقابة
�أو الأجهزة واملعدات واملنتجات املحتوية عليها� ،إ ّال بعد احل�صول على
املخت�صة ،ويف حال التخلُّ�ص منها عرب
موافقة ُم�سبقة من ال�سلطة
َّ

اشـــترك فــي
احلدود ،يجب الأخذ يف عني االعتبار �إجراءات "اتفاقية" بازل ب�ش�أن
التح ُّكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلُّ�ص منها عرب احلدود.
ووفق املادتني ( )15و( ،)16يلتزم امل�ستورد ب�إعادة ال�شحنة
امل�ستوردة �أو العابرة� ،أو الكمية الزائدة منها� ،إىل الدولة امل�صدِّ رة
على نفقته اخلا�صة ،يف حاالت اال�سترياد دون ت�صريح ُم�سبق� ،أو عدم
مطابقة ال�شحنة لبيانات الت�صريح� ،أو جتاوز احل�ص�ص امل�سموح بها،
�أو تقدمي �أ َّية بيانات غري حقيقية.
ويوجب القرار على جميع املن�ش�آت العاملة يف جمال املواد امل�ستنفذة
لطبقة الأوزون يف الدولة ،توفيق �أو�ضاعها مع �أحكام هذا القرار خالل
� 3أ�شهر من تاريخ �صدوره.
وتن�ص املادة ( )19من القرار على �أن يقوم وزير البيئة واملياه،
ّ
باتخاذ الإجراءات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القرار
ن�ص يف � ّأي قرار �آخر� ،إىل
وتن�ص املادة ( )20على �أن ُيلغى � ّأي ّ
ّ
املدى الذي يتعار�ض فيه و�أحكام هذا القرار ،و�أن ين�شر يف اجلريدة
الر�سمية ،و�أن يعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
غرامات للمخالفني
حتدِّ د املادة ( )17من القرار ،غرامات على خمالفي �أحكامه،
املخت�صة ،ك ّل
وين�ص على �أن "تتولىّ وزارة البيئة واملياه� ،أو ال�سلطة
ّ
َّ
ح�سب اخت�صا�صها ،فر�ض غرامات �إدارية ،وذلك مبعاقبة كل من
يخالف �أحكام املادة الثالثة من القرار ،بغرامة قدرها � 5آالف درهم،
و ُيعاقب بغرامة قدرها � 50ألف درهم ،ك ّل َمن يقوم بتو�سعة من�ش�آت
قائمة تعتمد على ا�ستخدام املواد امل�ستنفذة لطبقة الأوزون املب َّينة يف
امللحق الرقم ( .)1كما ُيعاقب بالغرامة نف�سها ،ك ّل من يخالف �أحكام
املادتني ( )8و( )9من القرار ،وغرامة � 10آالف درهم ،ملن يخالف
املادة العا�شرة من القرار ،وغرامة ت�صل �إىل مئة �ألف درهمَ ،ملن
يخالف �أحكام املادة ( )14من القرار.
ُ�ضاعف قيمة الغرامة يف حال معاودة
ن�ص القرار على �أن ت َ
كما َّ
ارتكاب املخالفة ذاتها ،خالل �سنة واحدة من ارتكاب املخالفة ال�سابقة
لها ،على �أ َّال تزيد قيمة الغرامة يف حال م�ضاعفتها عن � 200ألف درهم.
ون�صت املادة ( )18من القرار ،على �أنه يحقّ للوزارة وال�سلطة
َّ
املخت�صة ،بالإ�ضافة �إىل الغرامة الإدارية املق َّررة ،اتخاذ �أيٍّ من
َّ
التدابري واجلزاءات الإدارية ،ومنها� :إغالق املن�ش�أة التي تخالف
�أحكام القرار� ،إدار ّي ًا ملدة ال تزيد عن � 3أ�شهر ،ولها احلق يف �إ�صدار
القرارات التي ت�سمح للمن�ش�آت مبعاودة عملها قبل انتهاء مدة الإغالق
الإداري يف حال ت�صحيح الو�ضع و�إزالة املخالفة .وكذلك �إغالق املن�ش�أة
ب�شكل نهائي ،و�سحب ترخي�صها ،يف حالة العجز عن �إزالة املخالفة
بعد انتهاء فرتة الإغالق الإداري .ويحقّ ملالك املن�ش�أة التظلُّم للوزارة
املخت�صة ،من القرار ال�صادر بالإغالق امل�ؤ َّقت �أو النهائي،
�أو ال�سلطة
َّ
ً
وذلك خالل  30يوما من تاريخ �إبالغه بالقرار.
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ُ
احت ِفل به هذا العام تحت عنوان" العالم يحتاج إلى مزيد"...

 19أغسطس :اليوم العالمي للعمل اإلنساني
تت�س َّبب الكوارث على خمتلف �أنواعها يف كل عام ،يف معاناة هائلة للماليني من النا�س ،الذين يكونون غالب ًا من فقراء العامل
وامله َّم�شني وال�ضعفاء .ويف املقابل ،ي�سعى العاملون يف جمال العمل الإن�ساين جاهدين� ،إىل تقدمي امل�ساعدة املُنقذة للأرواح �إىل
املت�ضررة من هذه الكوارث ،و�إعادة ت�أهيلها لآجال طويلة ،ب َغ ّ
�ض النظر عن مكانها يف العامل ،وبدون متييز
املجتمعات املحلّية
ِّ
على �أ�سا�س اجلن�سية �أو الفئة االجتماعية �أو الدين �أو اجلن�س �أو العرق �أو � ِّأي عامل �آخر.
وتقوم امل�ساعدة الإن�سانية على عدد من املبادئ الأ�سا�سية ،مبا يف
ذلك احلياد والنزاهة واال�ستقالل .ويعك�س العاملون يف املجال الإن�ساين
يوحدهم التزامهم
كل الثقافات والأيديولوجيات واخللفيات� ،إذ ِّ
بالإن�سانية .وينبغي �أن ُيحرتم ه�ؤالء ،و�أن تُتاح �أمامهم �إمكانية الو�صول
�إىل املحتاجني ،من �أجل تقدمي امل�ساعدة احليوية لهم.
وي�ستطيع كل فرد �أن يكون عام ًال يف املجال
الإن�ساين .فاملت�ض ّررون من الكوارث غالب ًا ما
يكونون �أوائل من ميدّون يد امل�ساعدة ملجتمعاتهم
عقب حدوث الكوارث.
ولي�ست اال�ستجابة حلاالت الطوارئ� ،سوى
جانب واحد من العمل الإن�ساين .ويدعم العاملون
يف املجال الإن�ساين املجتمعات املحلية لإعادة بناء
حياتها بعد الكوارث ،لت�صبح �أكرث قدرة على
مقاومة الأزمات يف امل�ستقبل ،والدعوة لأن ت�سمع
�أ�صواتهم ،ولبناء �سالم م�ستدام ودائم يف مناطق
ال�صراع.
يف التا�سع ع�شر من �أغ�سط�س من كل عام،
ً
يحتفل العامل بـ "اليوم العاملي للعمل الإن�ساين"� ،إ�سهاما منه يف زيادة
الوعي العام ب�أن�شطة امل�ساعدة الإن�سانية يف جميع �أنحاء العامل ،و�إحيا ًء
لذكرى من ق�ضوا نحبهم �أثناء تقدميهم للخدمات الإن�سانية ،ولأولئك
امل�ستم ّرين يف تقدمي الإغاثة �إىل املاليني ،و�سعي ًا �إىل لفت االنتباه نحو
االحتياجات الإن�سانية يف كل �أرجاء العامل ،و�إىل �أهمية التعاون الدويل
يف تلبية تلك االحتياجات.
ففي  11دي�سمرب من العام  ،2008ق َّررت اجلمعية العامة للأمم
املتحدة حتديد يوم � 19أغ�سط�س ،موعد ًا �سنو ّي ًا لتكرمي الذين يواجهون
الأخطار وامل َِحن من �أجل م�ساعدة الآخرين ،وفر�صة لالحتفال بالروح
التي تلهم العمل الإن�ساين يف جميع �أنحاء العامل.
ويوافق "اليوم العاملي للعمل الإن�ساين" ،الذكرى ال�سنوية لعملية
تفجري مقر الأمم املتحدة يف العا�صمة العراقية بغداد ،يف العام ،2003
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التي �أودت ب�أرواح � 22شخ�ص ًا ،من بينهم املمثل اخلا�ص للأمني العام،
�سريجيو فيريا دي ميلو.
وبحلول � 19أغ�سط�س  ،2014يكون قد م�ضى �أحد ع�شر عام ًا ،على
تلك احلادثة امل�أ�ساو َّية ،حيث يقف املجتمع الدويل كل عام وقفة حداد،
لتذ ّكر الذين قتلوا ،ف�ض ًال عن الع�شرات من عمال الإغاثة الذين لقوا
حتفهم يف ال�سنوات التي تلت.
وي�أتي االحتفال بهذا اليوم �أي�ض ًا ،للت�أكيد على
االحتياجات والتحدِّ يات الإن�سانية الراهنة يف
توجهها
جميع �أنحاء العامل ،مثل التهديدات التي ِّ
الأطراف املت�صارعة �إىل العاملني يف جهود
الإغاثة ،والتحدِّ يات التي تعرت�ض و�صول العاملني
يف املجال الإن�ساين� ،إىل النا�س الذين يحتاجون
�إىل امل�ساعدة ،والتعقيد املتزايد للظروف الإن�سانية
التي ترجع ،على �سبيل املثال� ،إىل �صدمات �أ�سعار
الغذاء ،واال�ضطرابات التي ت�شهدها الأ�سواق
العاملية ،ونق�ص املياه ،وتغري املناخ.

�إتفاقية �سالمة موظفي الأمم املتحدة
ن�صت االتفاقية الدولية اخلا�صة يف �ش�أن �سالمة موظفي
وقد َّ
الأمم املتحدة والأفراد املرتبطني بها ،التي دخلت ح ِّيز التنفيذ يف 15
دي�سمرب  ،1999مبوجب القرار ال�صادر عن اجلمعية العامة للأمم
املتحدة الرقم  ،59/49وامل�ؤرخ يف  9دي�سمرب  ،1994على ما يلي:
 .1ال يجوز جعل موظفي الأمم املتحدة والأفراد املرتبطني بها،
ومعدّاتهم و�أماكن عملهم ،هدف ًا لالعتداء� ،أو ل ّأي �إجراء مينعهم
من �أداء الوالية املنوطة بهم.
 .2تتخذ الدول الأطراف جميع التدابري املنا�سبة ل�ضمان �سالمة و�أمن
موظفي الأمم املتحدة والأفراد املرتبطني بها .وبوجه خا�ص ،تتخذ
الدول الأطراف جميع اخلطوات املنا�سبة حلماية موظفي الأمم
املتحدة والأفراد املرتبطني بها ،الذين يتم وزعهم يف �إقليمها.

 .3تتعاون الدول الأطراف مع الأمم املتحدة والدول الأطراف الأخرى،
ح�سب االقت�ضاء ،يف تنفيذ هذه االتفاقية ،وبخا�صة يف �أي حالة
تعجز فيها الدول امل�ضيفة نف�سها عن اتخاذ التدابري املطلوبة.
و�أ�ضافت االتفاقية� ،إذا �أُ ِ�سر �أو احتجز موظفو الأمم املتحدة �أو
الأفراد املرتبطون بها� ،أثناء �أدائهم لوجباتهم ،وقد َّمت �إثبات هويتهم،
ال يجوز تعري�ضهم لال�ستجواب ،ويطلق �سراحهم على الفور ويعادون
املخت�صة الأخرى .ويعامل ه�ؤالء
�إىل الأمم املتحدة �أو �إىل ال�سلطات
َّ
الأفراد ،ريثما يطلق �سراحهم ،وفق ًا ملعايري حقوق الإن�سان املعرتف بها
عاملي ًا وملبادئ وروح اتفاقيات جنيف للعام .1949
وح َّددت االتفاقية اجلرائم التي يمُ كن �أن يتع َّر�ض لها العاملون معها بـ :
•قتل �أو اختطاف �أحد موظفي الأمم املتحدة �أو الأفراد املرتبطني
بها� ،أو االعتداء ب�شكل �آخر على �شخ�صه �أو حريته,
•� ّأي اعتداء عنيف على �أماكن العمل الر�سمية ل ّأي من موظفي
الأمم املتحدة �أو �أحد الأفراد املرتبطني بها �أو على �سكنه
اخلا�ص� ،أو و�سائل تنقله ،قد يع ِّر�ض �شخ�صه �أو حريته للخطر.
•التهديد بارتكاب � ّأي اعتداء من هذا القبيل ،بهدف �إجبار
�شخ�ص طبيعي �أو اعتباري على القيام بعمل ما� ،أو االمتناع عنه.
•ال�شروع يف ارتكاب � ّأي اعتداء من هذا القبيل.
•� ّأي عمل ي�شكل ا�شرتاكا يف جرمية اعتداء� ،أو يف ال�شروع يف
ارتكاب اعتداء من هذا القبيل� ،أو تنظيم �آخرين الرتكاب اعتداء
من هذا القبيل� ،أو �إ�صدار الأمر �إليهم للقيام بذلك.
و�ش َّددت االتفاقية على كل دولة طرف� ،أن جتعل الأعمال املب َّينة
�أعاله ،جرائم تفر�ض عليها عقوبات منا�سبة تراعي الطبيعة اخلطرة
لها.
عامل مليء بالعنف
�إ ّال �أن خدمة ق�ضايا ال�سالم ،يف عامل مليء بالعنف ،تُعترب يف حدِّ
ذاتها عم ًال خطر ًا .فمنظمة الأمم املتحدة ،التي ت�ضطلع بالدور الأكرب
على هذا ال�صعيد ،فقدت منذ ت�أ�سي�سها املئات من الرجال والن�ساء
خالل قيامهم مبهامهم يف خدمتها.
وكان الرنويجي �آويل باكي� ،أول من �سقط �أثناء خدمته يف فل�سطني،
ب�إطالق النار عليه يف يوليو � .1948أما الثاين ،فكان و�سيط الأمم
املتحدة يف فل�سطني ،الكونت فولك برنادوت من ال�سويد ،الذي اغتيل
بعد ذلك ب�شهرين.
ويف العام  ،1961تلقت قيادة الأمم املتحدة �ضربة قا�صمة ،عندما
لقي الأمني العام داغ همر�شولد و�ستة من زمالئه حتفهم يف حادث

ّ
حتطم طائرتهم يف الكونغو� ،أثناء �سعيهم لإحالل ال�سالم فيها.
وبعد ثالثة عقود� ،أ َّدت زيادة عدد وحجم بعثات حفظ ال�سالم
للأمم املتحدة �إىل و�ضع عدد �أكرب من موظفي املنظمة الدولية يف
مواجهة امل�صاعب والتع ُّر�ض للمخاطر .فقد فاقت �أعداد من ق�ضوا يف
ت�سعينيات القرن املا�ضي جمموع ما فقدت املنظمة من �أرواح يف العقود
الأربعة ال�سابقة.
ويف العقد الأخري� ،أ�صبحت الأمم املتحدة هدف ًا يف حدِّ ذاتها،
وتع َّر�ضت مبانيها للهجوم يف كل من بغداد يف العام  ،2003ويف اجلزائر
العام  ،2007ويف كابول يف العام .2009
ممن يعملون يف
كما وح�صدت الكوارث الطبيعية �أي�ض ًا حياة العديد َّ
�إطار بعثات الأمم املتحدة .فقد �أودى الزلزال الذي �ضرب هايتي يف
العام  2010بحياة  102من العاملني معها ،وهي �أكرب خ�سارة تتلقاها
املنظمة دفعة واحدة يف تاريخها.
ر�سالة بان كي مون
يف ر�سالته ،ملنا�سبة اليوم العاملي للعمل الإن�ساين  ،2014الذي
احتفل به هذا العام حتت عنوان" :العامل يحتاج �إىل مزيد ،"...ج َّدد
�أمني عام الأمم املتحدة ،بان كي مون ،التزام املنظمة الدولية بجهود
الإغاثة املُنقذة للأرواح .وقال :ن�ستح�ضر ذكرى جميع َمن ماتوا يف
خدمة هذه الق�ضية ال�سامية".
و�أ�ضاف" :يف العام املا�ضي ،تع َّر�ض العاملون يف املجال الإن�ساين
للخطف والإ�صابات اخلطرية واملوت� ،أكرث من �أيِّ وقت م�ضى� .إن هذا
لو�ضع م�شني .وخالل الأ�سابيع املا�ضية لقي ع�شرات العاملني يف املجال
الإن�ساين م�صرعهم يف ال�سودان وغزة ،ومنهم �أفراد �أ�سرة الأمم
املتحدة .ولقد امتدت رقعة املوت واملعاناة من جراء الهجمات املتع َّمدة،
والعاملون يف املجال الإن�ساين و�أُ�سرهم ،هم الأ�ش ّد ت�ض ّرر ًا من هذه
مت�س املاليني غريهم".
اجلرائم ،غري �أنها ّ
و�أ�شار �إىل �أن الهجمات على العاملني يف املجال الإن�ساين تعيق
تقدمي امل�ساعدة املُنقذة للأرواح ،ملن يحتاجون �إليها �أ�ش ّد احلاجة،
فيظ ّل الأطفال دون حت�صني ،واملر�ضى واجلرحى دون عالج ،و ُيرتك
املُجبرَ ون على ترك ديارهم دون غذاء �أو ماء �أو م�أوى ،عر�ضة للعنف
واملر�ض �أو غريهما من الأخطار.
وختم بالقول" :يف اليوم العاملي للعمل الإن�ساين ،نحتفي ب�أبطال
العمل الإن�ساين ،الذين ُيهرعون ب�شجاعة مل�ساعدة املحتاجني ،ونتذ َّكر
ت�ضحياتهم ،ونلتفت �إىل ماليني الب�شر الذين يع ِّولون على العاملني يف
املجال الإن�ساين لت�أمني �أ�سباب البقاء لهم ...فلنك ِّرم �أولئك الذين
�ضحوا بحياتهم ،ب�أن نحمي من ينوبون عنهم يف �أداء الواجب ،ولن�ساند
ّ
عمليات الإغاثة الإن�سانية يف �أنحاء العامل".
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"اليوم العالمي للعمل اإلنساني"
حمدان بن زايد:

ال يكفي اإلعالن عن التضامن مع الضحايا بل
ينبغي العمل على تخفيف معاناتهم

�أ َّكد �سمو ال�شيخ حمدان بن زايد �آل نهيان ،ممثل احلاكم يف املنطقة الغربية رئي�س هيئة الهالل الأحمر� ،أن العامل اليوم
املن�سقة ،ملواجهة التحدّ يات الكبرية التي تطال بت�أثرياتها كثري ًا من املجتمعات ،نتيجة
يحتاج اىل املزيد من اجلهود الإن�سانية َّ
تفاقم النزاعات واحلروب والكوارث والأزمات.
و�أ�شار �سم ّوه �إىل "ازدياد ح َّدة الأخطار التي تواجه العاملني
واملتط ّوعني يف احلقل الإن�ساين ،يف بع�ض املناطق ،حيث يدفع بع�ضهم
حياته �أثناء ت�أديته لواجبه الإن�ساين ،ويتع َّر�ض �آخرون �إىل �شتّى �أنواع
وال�صعاب وامل�ش ّقات ..ومع ذلك كله ،يتنامى الإ�صرار على
املخاطر ِّ
االنخراط يف التط ّوع خلدمة الإن�سانية ،والإ�سهام يف بناء املجتمعات
وال�صحية وحتدّيات
ال�ضعيفة وتنميتها ،والتقليل من الأخطار البيئية
ّ
الإعاقة وم�شاكل اللجوء والنزوح واحلرمان من العي�ش الآمن وامل�ستقر".
و�ش َّدد �سمو ال�شيخ حمدان بن زايد �آل نهيان على "�ضرورة
تكاتف كافة جهود املنظمات الإن�سانية الدولية والأممية� ،إ�ضافة �إىل
اجلمعيات اخلريية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين واحلكومات ،ملواجهة
تعم
تداعيات الأخطار العديدة على م�ستقبل عاملنا الذي ن�صبو �إىل �أن ّ
فيه روح التكافل واملحبة وال�سالم".
وث َّمن �سم ّوه "جهود �آالف املتط ِّوعني الذين يقومون بتحدّي الأخطار
لتقدمي العون للمنكوبني ،يف �ساحات عديدة تفتقر �إىل �أب�سط مق ّومات
وجه ال�شكر �إىل املُح�سنني الذين يدعمون برامج الهالل
الأمان" ...كما ِّ
و�ش َّدد �سم ّوه ،يف منا�سبة "اليوم العاملي للعمل الإن�ساين" الذي الأحمر الإن�سانية و�أن�شطته يف خمتلف ال�ساحات ...م�شري ًا �إىل جهود
احتُفل به هذا العام حتت �شعار" :العامل يحتاج �إىل مزيد  ،"...على الهالل الأحمر احلالية يف قطاع غزة ولبنان وباك�ستان ،وغريها من
�أن احتفال العامل بهذا اليوم" ...هو فر�صة لالحتفال بالروح التي املناطق التي يواجه فيها العاملون يف الإغاثة �أخطار ًا �شتّى ،حيث
التوجه فور ًا �إىل املناطق
تُلهم العمل الإن�ساين يف جميع �أنحاء العامل ،وتدفع بع�شرات الآالف با�شرت فرق الهالل الأحمر الإغاثية يف ّ
لالن�ضمام �إىل قوافل املتط ّوعني ،لإنقاذ وم�ساعدة املنكوبني وال�ضعفاء املنكوبة ،رغم كل الأخطار ،لنجدة �آالف الأطفال والن�ساء ،وتقدمي
ال�صحي واملعي�شي والإيوائي لهم.
بفعل الكوارث والأزمات ،خا�صة الفئات الأ�ضعف يف املجتمع ،كالن�ساء الدعم
ّ
والأطفال وامل�س ّنني و�أ�صحاب الإعاقات ،الذين يدفعون الثمن م�ضاعف ًا
وختم �سم ّوه�" :إن العامل يحتاج �إىل مزيد من الت�ضامن والتكاتف
يف �أ َّية �أزمة �أو كارثة".
ملواجهة كافة �أ�شكال التحدّيات ،و�إىل املزيد من اجلهد للتخفيف من
و�أ�ضاف �سم ّوه �أن "هذه احلملة الأممية ،هي الأوىل من نوعها ،الآالم التي تعاين منها الب�شرية يف خمتلف بقاع العامل ،و�إىل املزيد
لتحويل الكلمات �إىل م�ساعدات ،فال يكفي الإعالن عن الت�ضامن مع من الدعم ملنظمات العمل الإن�ساين لتو�سيع مظ ّلتها الإن�سانية �إىل �أبعد
ال�ضحايا بل تنبغي املبادرة بالفعل والعمل �إىل تخفيف معاناة ه�ؤالء مدى ...وقبل هذا وبعده ،يحتاج العامل �إىل تعزيز ِق َيم اخلري وت�أ�صيلها
ال�ضحايا ،ب�شتّى ال�صور املُمكنة ،وح�شد الطاقات الإن�سانية الكامنة يف النفو�س ،حتى ن�صنع لأحفادنا عامل ًا ي�سوده ال�سالم ،وترفرف فوقه
مما هم فيه من �أو�ضاع �إن�سانية �صعبة".
النت�شالهم ّ
راية املحبة والإخاء".
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العدد 10

«اليوم العالمي للعمل اإلنساني»
لبنى القاسمي:

اإلمارات تتط َّلع إلى عالم يسوده األمن
وفلسفة التآخي اإلنساني
�أكدت معايل ال�شيخة لبنى بنت خالد القا�سمي ،وزيرة التنمية والتعاون الدويل رئي�سة اللجنة الإماراتية لتن�سيق
امل�ساعدات الإماراتية اخلارجية� ،أن دولة الإمارات تتطلّع �إىل عامل ي�سوده الأمن وفل�سفة الت�آخي الإن�ساين ..ودعت �إىل «�أن
ي�شحذ العامل جهوده عرب ر�ؤى م�شرتكة ،لكي ن�ضمن �صيانة �أرواح العاملني يف امل�ؤ�س�سات الدولية ذات ال�صلة بالن�شاط الإن�ساين،
الن العمل الإن�ساين هو حلقة واحدة وجزء ال يتجزّ �أ ،كونه منظومة متكاملة تبد�أ بقدراتنا على اال�ستجابة الفاعلة ملناطق
الأزمات ،وتنتهي ب�ضمان احلياة وال�سالمة لفرق الإغاثة الإن�سانية.

وقالت معاليها يف كلمة ملنا�سبة "اليوم العاملي للعمل الإن�ساين"،
�إن العامل "ي�شهد حتدّيات كبرية على �صعيد العمل الإن�ساين العاملي،
ومنها �أهمية تفعيل قدراتنا ،دو ًال ومنظمات دولية ،على جمابهة
�ضحوا بحياتهم
املخاطر التي تته َّدد ه�ؤالء الأ�شخا�ص الذين ّ
امل�ستقرة الآمنة ،لكي يكونوا �شرايني ،حياة ويد ًا حانية لآخرين
يعانون من وط�أة �أزمات وكوارث �إن�سانية يف خمتلف مناطق العامل".
و�أ�ضافت" :ال �شك �أننا نقدر دور ه�ؤالء الأ�شخا�ص ،وندرك ج ّيد ًا
حجم التحدّيات التي يجابهونها ،لأنها تظهر لنا ال�صورة الأخرى
لهم كجنود ال نراهم �إ ّال حني يختطفهم املوت� ،أو حوادث االعتداء
عليهم خالل ت�أدية مهامهم املقدّ�سة ،ولكن يبقى علينا دائم ًا ،ف�ض ًال
على تذ ّكر م�آ�سي ه�ؤالء التي ت�ؤرق م�سرية العمل الإن�ساين العاملي،
�أن ن�سعى �إىل تقليل املخاطر التي يتع َّر�ض لها ه�ؤالء العاملون،
والت�صدّي لها".
و�أ�شارت �إىل تزامن "اليوم العاملي للعمل الإن�ساين" مع حادثة
تفجري مقر الأمم املتحدة يف بغداد العام " ...2003التي �أودت
بحياة �أ�شخا�ص عديدين ،اتخذوا قرارات جريئة ،لكي ي�ساهموا
يف تقدمي العون الإن�ساين لآخرين" ..م�ؤ ِّكدة �أن "هذه الذكرى
متثل منا�سبة ج ّيدة ،تذ ّكرنا على الدوام ب�أهمية �أن نتذ َّكر ه�ؤالء،
وبالأخ�ص عرب ر�سم �سيا�سات وخطط وا�ضحة وتن�سيق م�شرتك بني
كافة الدول وامل�ؤ�س�سات الفاعلة والنا�شطة يف العمل الإن�ساين".
و�أ َّكدت ال�شيخة لبنى القا�سمي "�إننا  -بطبيعة احلال  -ندرك
ج ّيد ًا �أنه ال ميكننا �إي�صال امل�ساعدات ،مهما تنامت قدراتنا ،ومهما

بلغ حجم تلك امل�ساعدات وقيمتها ونوعيتها� ،إذا مل يوجد ه�ؤالء
الذي يتح َّملون عبء �إي�صالها ،متحدِّ ين خماطر االقتتال وخماطر
الكوارث الطبيعية ،من زالزل وفي�ضانات وم�ؤخرا انت�شار الإمرا�ض
املعدية".
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أمام مؤتمر عالمي في كاليفورنيا

أبوظبي تعرض تجربتها
في مراقبة الهواء وإدارة النفايات
�أ َّكدت "هيئة البيئة" يف �أبوظبي �أنها جنحت ،من خالل حملة "التزام" ،يف التوا�صل مع من�ش�آت قطاع اخلر�سانة اجلاهزة،
لتعزيز م�ستوى الوعي ب�أهمية تخفي�ض ن�سبة اجل�سيمات العالقة امل�ستن�شقة يف الغالف اجلوي ،وتقدمي القطاع توجيهات
ب�ش�أن �أف�ضل املمار�سات واالمتثال.
وقدم ك ّل من املهند�س خالد الهاجري ،و�أحمد الوهيبي ،مدير
ورئي�س االمتثال والتطبيق يف "هيئة البيئة � -أبوظبي" ،عر�ض ًا حول
جهود "الهيئة" يف مراقبة جودة الهواء و�إدارة.
وعملت الهيئة ،من خالل حملة "التزام" ،مع  160من�ش�أة يف
�إمارة �أبوظبي ،لتعزيز الوعي حول �أهمية االمتثال ال�شامل ل�شروط
الرتاخي�ص البيئية يف قطاع �صناعة اخلر�سانة اجلاهزة ،وحتديد ًا
يف ما يتع َّلق ب�إطالق اجل�سيمات العالقة امل�ستن�شقة يف الغالف اجلوي،
�إحدى خم ّلفات �صناعة اخلر�سانة الإ�سمنتية.
وتت�ض َّمن هذه احلملة �سل�سلة من برامج تدريبية وزيارات تفتي�شية
مكثفة ،للت�أ ّكد من تنفيذ املن�ش�آت للقوانني واللوائح البيئية.
وخالل م�شاركتها يف م�ؤمتر "جمعية �إدارة الهواء والنفايات"،
حت�سن ًا ملحوظ ًا يف االمتثال داخل
وقال الوهيبي :لقد َّ
�سجلنا ُّ
ً
الذي ُعقد م�ؤخَّ را يف والية كاليفورنيا الأمريكية ،و�شارك فيه �أكرث من القطاع ،بن�سبة  46يف املئة ،خالل �سنة واحدة فقط.
مائة من �أبرز اخلرباء البيئيني يف العامل ،ا�ستعر�ضت "الهيئة" جتربة
من جانبه ،قال املهند�س الهاجري" :منذ قيامنا ب�إطالق هذه
�أبوظبي وخربتها يف مراقبة جودة الهواء و�إدارة النفايات ،وذلك عرب
عر�ض الثنتني من درا�ساتها الهادفة �إىل مراقبة وتنظيم من�ش�آت قطاع التقنية احلديثة� ،أ�صبحت عملية جتميع املعلومات �أكرث كفاءة،
ٍ
اخلر�سانة اجلاهزة ،وهي حملة "التزام" البيئية ،و�أدوات "التفتي�ش و�ساعدتنا على الرتكيز ب�شكل �أف�ضل لتقليل الآثار البيئية يف جميع
واالمتثال" التي ت�ستخدمها "الهيئة" يف مراقبة التزام املن�ش�آت �أنحاء الإمارة .كما ومت ِّكننا �أدوات مثل هذه ،من امل�ساهمة يف حتقيق
التنمية امل�ستدامة واال�ستمرار يف العمل نحو م�ستقبل �أف�ضل للجميع.
وامل�شاريع.
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تجاوز أزمات !

تنفيذًا لتوجيهات رئيس الدولة وفي إطار مبادرة محمد بن زايد

حملة "المشروع اإلماراتي لمساعدة باكستان"
تنجز تلقيح أكثر من  8ماليين طفل ضد الشلل
ترجمة لتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س الدولة  -حفظه اهلل ،ب�ضرورة دعم القطاع
ال�صحي وتعزيز براجمه الوقائية يف جمهورية باك�ستان الإ�سالمية ...وعم ًال مببادرة الفريق �أول �سمو ال�شيخ حممد بن زايد
ّ
�آل نهيان ،ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،الهادفة �إىل ا�ستئ�صال مر�ض �شلل الأطفال يف العامل� ،أعلنت
�إدارة "امل�شروع الإماراتي مل�ساعدة باك�ستان"� ،أنها �أجنزت بنجاح تلقيح �أكرث من ثمانية ماليني طفل باك�ستاين ،يف �إطار حملة
الإمارات للتطعيم �ضد املر�ض.

حملة حتقق �أهدافها
و�أو�ضحت �إدارة امل�شروع� ،أن حملة التلقيح ،تر َّكزت ب�شكل مكثف ،يف
 24منطقة يف �إقليمي خيرب بختونخو واملناطق القبلية ،و�شملت ثمانية
ماليني و�سبعة و�ستني �ألفا ومائتني و�ستة وت�سعني طف ًال باك�ستانيا،
ممن تق ّل �أعمارهم عن خم�س �سنوات .وتو ّزعت احلملة على مناطق
َّ
بي�شاور احلدودية ،بانو� ،شار�صده ،ديرة �إ�سماعيل خان ،هانغو ،كرك،
كوهات ،لكي مروت ،تانك ،باجور ،مهمند ،خيرب� ،أوركازاي ،كورام،
�شمال وجنوب وزير�ستان ،تانك احلدودية� ،إ�ضافة �إىل بارا.
واجلدير بالذكر �أن حملة الإمارات الإن�سانية للتطعيم ت�ستهدف
تطعيم �أكرث من ع�شرة ماليني طفل باك�ستاين �ضد مر�ض �شلل الأطفال.
و�أ�شارت �إدارة امل�شروع �إىل �أن النجاح الكبري للحملة منذ انطالقها،
يربهن للعامل �أن اجلهود واملبادرات الإن�سانية لدولة الإمارات العربية
املتحدة ،بتوجيهات القيادة احلكيمة ،ف ّعالة ومتم ِّيزة يف حتقيق
�أهدافها النبيلة ،وتعزيز تنمية �صحة الإن�سان وحمايته من الأمرا�ض
والأوبئة .كما تُربز الدور القيادي للإمارات يف م�ساعدة ال�شعوب
الفقرية واملحتاجة ،ودعم اجلهود الدولية وبرامج هيئة الأمم املتحدة
لوقاية املجتمعات من الأمرا�ض والأوبئة والأزمات والكوارث ،وت�أمني
احلياة الكرمية للإن�سان.
و�أ َّكدت �إدارة امل�شروع على �أهمية مبادرة الفريق �أول �سمو ال�شيخ
حممد بن زايد �آل نهيان ،ال�ستئ�صال مر�ض �شلل الأطفال يف �أ�صعب
و�أكرب املناطق احلا�ضنة له يف العامل ،مو�ضحة �أن م� ّؤ�شرات النجاح
اال�ستثنائي التي بد�أت منذ اليوم الأول لإطالقهاّ ،
تدل على مدى
تقدير �أبناء ال�شعب الباك�ستاين وحمبتهم وثقتهم الكبرية يف ما
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تقدّمه الأيادي البي�ضاء للقيادة الإماراتية الر�شيدة لهم .و�أ�شارت �إىل
�أن املناطق اجلغرافية التي �شملتها احلملة كانت متثل مع�ضلة كربى
جلميع احلمالت املحلية والدولية ،التي حاولت ا�ستهدافها والعمل فيها
�سابق ًا ومل تنجح .وكان القلق كبري ًا ،من زيادة عدد حاالت املر�ض فيها،
وانت�شاره منها �إىل مناطق �أخرى خارجها ،حيث ُ�س ِّجلت فيها حوايل
 95يف املائة من عدد الإ�صابات ب�شلل الأطفال التي حدثت يف باك�ستان
خالل الأ�شهر ال�ستة الأوىل من العام .2014

تعاون م�شرتك
و�أرجعت �إدارة امل�شروع النجاح الكبري يف التنفيذ امليداين الدقيق
حلمالت التلقيح من خالل الفرق الثابتة واملتنقلة� ،إىل عوامل
التخطيط اجل ِّيد والتن�سيق والتعاون امل�شرتك بينها وبني قيادة اجلي�ش
الباك�ستاين ومنظمة ال�صحة العاملية ووزارة ال�صحة الباك�ستانية
ووزارات الأقاليم ،التي حر�صت جميعها على تعزيز جناح احلملة
ودعم جهود الفرق املعن َّية يف عملها.
وقد ن ّفذت احلملة ،مب�شاركة �أطباء ومم ّر�ضني وفرق للتدقيق
واملتابعة والإ�شراف وت�سجيل البيانات ،با�ستخدام خيارين لإعطاء

جرعات اللقاحات ،الأول من خالل الفرق الثابتة يف املراكز ال�صحية،
خ�ص�صت لتغطية املناطق والقرى
والثاين من خالل الفرق املتنقلة التي ِّ
التي ال ي�ستطيع �سكانها الو�صول �إىل مراكز التلقيح الرئي�سة.

حمالت توعية
وتزامنت احلملة مع تنفيذ جهود توعوية لتنبيه ال�سكان ب�ش�أن
خطورة وباء �شلل الأطفال ،وت�شجيعهم وح ّثهم على املبادرة �إىل تلقيح
�أبنائهم ووقايتهم من املر�ض حتت �شعار "ال�صحة للجميع ..م�ستقبل
�أف�ضل".
وكانت منظمة ال�صحة العاملية قد َّ
حذرت من خطورة انت�شار وباء
�سجلت يف العام � ،2011أعلى عدد من
�شلل الأطفال يف باك�ستان ،التي َّ
حاالته يف ع�شر �سنوات ،بواقع  198حالة مقارنة بـ  58حالة يف العام
�سجلت يف الأ�شهر ال�سبعة الأوىل
 ،2012و 93حالة يف العام  .2013كما َّ
من العام اجلاري  99حالة ،مقارنة بـ  24حالة يف الفرتة نف�سها من
العام  .2013و ُت َع ّد باك�ستان واحدة من ثالث دول فقط يف العامل ال يزال
�شلل الأطفال ّ
متوطن ًا فيها.
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وفاة  11شخصا في فيضانات
وانهيارات أرضية في نيبال

نيبال :لقي � 11شخ�ص ًا ،على الأقل ،حتفهم يف انهيارات �أر�ضية
وفي�ضانات وقعت يف البالد ،فيما �أُع ِلن عن فقدان �آخرين .وذكرت
تقارير �إخبارية �أن �شخ�صني على الأقل ُقتال عندما طمر انهيار
�أر�ضي منز ًال يف منطقة رولبا يف غرب البالد ..يف حني ق�ضى �آخران
نحبهما ب�سبب انهيار مماثل ناجم عن هطول �أمطار يف منطقة
جاجاركوت غرب البالد ،كما ُقتل �شخ�صان يف انهيار ثالث يف
منطقة روكوم املجاورة ،وخم�سة �آخرون ،عندما جرفتهم مياه نهر
كو�شي بعد �أن فا�ضت على �ضفافه يف مناطق موراجن و�سيندهويل
و�أودايبور.

مقتل  33شخصا وإصابة  41آخرين
فى حادث تصادم حافلتين
سياحيتين جنوب سيناء

م�صر :قتل � 33شخ�ص ًا و�أ�صيب � 41آخرون ،يف حمافظة جنوب
�سيناء ،فى حادث ت�صادم وقع بني حافلتني �سياحيتني و�سيارة ن�صف
نقل ،على بعد  51كيلو مرت ًا من �شرم ال�شيخ.
و�أكد وكيل وزارة ال�صحة امل�صرية �أن من بني امل�صابني يف
احلادث  4حاالت حتمل جن�سيات عربية و�أجنبية منهم �سعوديتان
و�أوكرانية وميني ،وقد نقلوا �إىل م�ست�شفى �شرم ال�شيخ الدويل.
واحت�شد �أهايل طور �سيناء �أمام م�ست�شفى "الطور" يف جنوب
ربع بالدّم للحاالت امل�صابة.
�سيناء من �أجل الت ّ

 40قتيال و  47مفقودا حصيلة انزالقات هيروشيما
اليابان� :أ َّدت انزالقات للرتبة ،حدثت �أواخر �أغ�سط�س املا�ضي يف
هريو�شيما ،جنوب غربي اليابان� ،إىل م�صرع � 66شخ�ص ًا ،يف وقت
�أُعلن فيه �أن � 21آخرين ال يزالون يف عداد املفقودين.
وقالت ال�شرطة �إن �أكرث من  60%من ال�ضحايا ،من بينهم العديد
من امل�س ِّنني ،ق�ضوا اختناق ًا ،بعد �أن فاج�أتهم انزالقات الرتبة �أثناء
نومهم ،وغمرت الأوحال منازلهم.
وقد �شارك �أكرث من ثالثة �آالف �شخ�ص من رجال الإطفاء
وال�شرطة واجلنود وخرباء يف الكوارث ،مب�ساعدة متط ّوعني ،يف
عمليات البحث عن املفقودين �أو الناجني.
وتوجه رئي�س الوزراء الياباين� ،شينزو �آبي� ،إىل مكان الكارثة
َّ
التي تُعترب الأ�سو�أ خالل ال�سنوات الأخرية يف الأرخبيل ،واعداً
مب�ساعدة احلكومة على �إعادة ترميم ال ُبنى التحت َّية املد َّمرة و�إعادة
�إ�سكان املنكوبني.ذذو�أعلنت بلدية هريو�شيما ،التي فتحت موقع ًا
خا�ص ًا للم�ساعدات� ،أن املئات من املنازل د ُِّم َرت ك ّل ّي ًا �أو جزئ ّي ًا �أو
ّ
غمرتها الأوحال.
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وقد جل�أ نحو  1500مقيم ،يف منطقتي �أ�ساميناين و�أ�ساكيتا
الأكرث ت�ض ّرر ًا من الكارثة� ،إىل القاعات الريا�ضية واملدار�س وغريها
للإقامة امل�ؤقتة فيها.
واعتربت هذه االنزالقات واحدة من ا�سو�أ الكوارث الطبيعية يف
اليابان ،منذ الت�سونامي الذي ح�صل يف مار�س  2011وح�صد اكرث
من � 18ألف قتيل.

وهناك

وفقًا لدراسة اتحادية:

 16والية أميركية عرضة لمخاطر زالزل مدمرة
الواليات املتحدة الأمريكية� :أعلنت "هيئة امل�سح اجليولوجي
الأمريكية" االحتادية� ،أن هناك �ستة ع�شر والية مع َّر�ضة ملخاطر عالية
مدمرة خالل ال�سنوات اخلم�سني املقبلة ،و�أن مناطق مع َّينة يف
لزالزل ِّ
الواليات املتحدة تواجه تهديد ًا بالتع ُّر�ض لهزّات �أر�ضية ب�شكل �أكرب
مما كان ُيعتقد يف ال�سابق.
ّ
وجاءت هذه النتائج من خرائط خماطر الزالزل املُحدثة ،التي
�أ�صدرتها "الهيئة" م� ّؤخر ًا .وقال التقرير �إن هذه اخلرائط تُ�ستخدم
للم�ساعدة يف حتديد قوانني للبناء الآمن ،وم�ساعدة املعن ِّيني باال�ستجابة
للطوارئ يف التخطيط بعد الزالزال ،ويف الت�أثري على �أ�سعار الت�أمني.
وقال مارك بيرت�سون ،رئي�س "امل�شروع الوطني لر�سم خرائط
خماطر الزالزل" يف "الهيئة"� ،إن "تكلفة التقاع�س عن التخطيط من
�أجل الزالزل امل�ستقبلية والكوارث الطبيعية الأخرى ،يمُ كن �أن تكون
املدمرة الأخرية يف جميع
فادحة ،كما تبينَّ من العديد من الأحداث ِّ
�أنحاء العامل".
و�أ�ضاف التقرير �أن غرب الواليات املتحدة يواجه خطر ًا كبري ًا من
املدمرة على امتداد ال�ساحل ويف املنطقة الواقعة بني اجلبال.
الزالزل ِّ
و�شهدت مدن �سان هوزيه وفاليغو و�سان دييغو ،يف والية كاليفورنيا،
تهديد ًا متزايد ًا ،حيث اكتُ�شفت م�ؤخَّ ر ًا خطوط لت�صدّعات جديدة.
و�أ�شار التقرير �إىل �أن التهديدات التي تواجه مدن �إيرفني و�سانتا
باربرا و�أوكالند قد خف�ضت .كما رفع التقرير من املخاطر التي تواجه
�أجزاء من و�سط و�شرق الواليات املتحدة ،حمدِّ د ًا مناطق قريبة من
نيو مدريد ،يف والية مي�سوري ،وت�شارل�ستون يف والية �ساوث كارولينا.

لكن العلماء خف�ضوا التهديد الذي يواجه ناطحات ال�سحاب يف مدينة
نيويورك ،نظر ًا �إىل �أن الزالزل بطيئة االهتزاز التي ت�ؤثر يف املباين
العالية� ،أقل احتما ًال للحدوث يف هذه املنطقة ع ّما كان ُيعتقد يف
ال�سابق.
والواليات ال�ستة ع�شر التي توجد فيها مناطق تواجه �أعلى خماطر،
هي� :أال�سكا و�أركن�سو وكاليفورنيا وهاواي وايداهو و�إللينوي وكنتاكي
ومي�سوري ومونتانا ونيفادا و�أوريغون و�ساوث كارولينا وتيني�سي ويوتا
ووا�شنطن ووايومنغ.
و�أ�شارت الدرا�سة �إىل �أن هناك ارتفاع ًا حا ّد ًا يف عدد الزالزل
البالغ قوتها فوق  3درجات ،والتي ُيحتمل �أن تكون مدفوعة بالته�شيم
الهيدروليكي ،يف واليات مثل تك�سا�س و�أوكالهوما و�أركن�سا�س.

تملكه وكالة األمن القومي

فيروس أميركي مضاد لل َّرد على القراصنة تلقائيًا
الواليات املتحدة الأمريكية� :أكد امل�ست�شار ال�سابق لال�ستخبارات
الأمريكية� ،إدوارد �سنودن� ،أن وكالة الأمن القومي الأمريكية متلك
برجميات م�ضادّة للفريو�سات ،قادرة على القيام بهجوم م�ضاد تلقائي
بدون � ّأي ّ
تدخل ب�شري� ،ض ّد قرا�صنة معلوماتية ،حتى و�إن مل تكن هذه
االعمال الث�أرية منا�سبة دوم ًا.

و�أو�ضح امل�ست�شار ال�سابق ،الالجىء حال ّي ًا يف رو�سيا ،يف حديث
مطول ن�شرته جملة "وايرد"� ،أن هذا الفريو�س ،الذي ُيك�شف النقاب
عنه للمرة الأوىل ،وامل�س َّمى "مان�سرت مايند" هو �سالح خميف ،النه
ي�سمح ،يف حال هجوم قرا�صنة معلوماتية على م�صالح �أمريكية،
بالقيام بعمل انتقامي تلقائي �ضد احلا�سوب الذي يت�ض َّمن عنوان
م�صدر الهجوم.
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حصيلة وفيات اإلعصار «راماسون» في الفلبين ترتفع إلى  77شخصًا
الفلبني :ذكرت احلكومة الفلبينية �أن ما ال يقل عن � 77شخ�ص ًا
قتلوا يف حوادث جنمت عن الإع�صار "راما�سون" الذي �ضرب
البالد م�ؤخَّ ر ًا ،كما �أ َّدت �أقوى عا�صفة ت�ضربهاهذا العام� ،إىل نزوح
�أكرث من ن�صف مليون �شخ�ص.
و�أو�ضحت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث� ،أن �أغلب حاالت
الوفاة وقعت نتيجة للأ�شجار املت�ساقطة واملباين املنهارة والأنقا�ض
التي جرفتها رياح" راما�سون" يف مانيال والأقاليم ال�شرقية ،والتي
ا�شت َّدت �سرعتها لتبلغ  150كيلومرت ًا يف ال�ساعة.
وت�س َّبب الإع�صار يف انقطاع التيار الكهربائي يف مناطق وا�سعة،
لي�ؤثر على ماليني الأ�شخا�ص منذ و�صوله �إىل الياب�سة .كما �أ�سفر
الإع�صار عن تدمري �أكرث من � 110آالف منزل ،حيث حلقت �أ�ضرار
بالبنية التحت ّية والزراعة ،مبا يقدر بـ  5.86مليار بيزو�س (136
مليون دوالر).

عطل كهربائي
يحتجز  2300شخص في فرنسا
فرن�سا� :أم�ضى حوايل  2300راكب ًا الليل بطوله ،عالقني يف
قطارين �سريعني كانا يف رحلة بني العا�صمة الفرن�سية باري�س
ومدينة ني�س يف جنوب البالد ،بعد انقطاع يف التغذية بالتيار
الكهربائي.
و�أ�شارت متحدثة با�سم "هيئة �إدارة �سكك احلديد" يف
باري�س �إىل �أن العطل قد يكون ناجم ًا عن �إطالق نار على العوازل
الكهربائية لأ�سالك القطارات.
ً
و�أ�ضافت املتحدثة �أن "الليل كان �صعبا بالن�سبة للم�سافرين
ولعمال �سكك احلديد" ،الفتة �إىل �أن �إدارة هذه احلادثة كانت
مع ّقدة ،بفعل الإ�ضراب الذي كان ّ
يعطل حينها حركة القطارات
يف فرن�سا.
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و�ضرب "راما�سون" الفلبني يف الوقت الذي مازالت تتعافى فيه
من الإع�صار "هايان"� ،أحد �أقوى الأعا�صري يف العامل ،والذي �أودى
بحياة �أكرث من � 6200شخ�ص ًا،و�ش َّرد �أكرث من �أربعة ماليني �آخرين
نوفمرب .2013

زلزال في الجزائر بقوة 5.6
يودي بحياة  6أشخاص
اجلزائر� :أعلن م�س�ؤولون جزائريون �أن الزلزال الذي �ضرب
مدن بومردا�س واجلزائر العا�صمة وبليدة ،م�ؤخَّ ر ًا ،قد �أودى
بحياة �ستة �أ�شخا�ص.
وذكر م�س�ؤول يف الطوارئ اجلزائرية� ،أن �أربعة �أ�شخا�ص لقوا
حتفهم نتيجة قفزهم من �شرفات منازلهم ،بينما فارق اثنان
احلياة نتيجة �سكتة قلبية ،يف الزلزال الذي وقع فجر ًا ،بلغت
قوته  5.6درجات على مقيا�س ريخرت.
ونقلت وكالة "فران�س بر�س" عن �أحد �أع�ضاء فريق الإنقاذ
الذي �ش َّكلته احلكومة اجلزائرية ،قوله �إن � 420شخ�ص ًا قد
�أ�صيبوا بجراح خمتلفة نتيجة الهزة ،عاد معظمهم �إىل البيت
بعد تل ّقي �إ�سعافات �أولية ،بينما مكث  20منهم يف امل�ست�شفى .
وقال م�س�ؤول الدفاع املدين ،العقيد فاروق عا�شور� ،إن العديد
من �سكان اجلزائر العا�صمة وبومردا�س قد اندفعوا �إىل ال�شوارع
خوف ًا من �أن تنهار املباين التي يقيمون فيها.

من ابتكار مهندسات إماراتيات

نظام أمان يمنع االختناق داخل المركبات
ورادار يبتسم للسائقين في حال التزامهم
المحددة
بالسرعة
َّ
د�أبت مديرية �شرطة العا�صمة يف �أبوظبي على دعوة
�أولياء الأمور �إىل عدم ترك �أبنائهم داخل مركباتهم
وحدهم ،وتوفري الرعاية الالزمة لهم ومراقبتهم حفاظ ًا
على �سالمتهمِّ ،
تعر�ض حياتهم ملخاطر
حمذرة من �إمكانيات ُّ
االختناق وامل�س الكهربائي ،وحا َّثة �أولياء الأمور على
االلتزام ب�شروط ال�سالمة العامة يف هذا ال�ش�أن.

�أه ّمية التوعية
وت�ؤ ّكد املديرية على �أهمية توعية املواطنني واملقيمني بتلك الظواهر
وخماطرها ،حفاظ ًا على الأبناء ،ذلك �أن معظم احلوادث التي تقع
تكون نتيجة �سوء تقدير من الوالدين �أو م�صطحبي الأبناء ،ينجم عنها
�إهمال غري مق�صود ،في�ؤدّي �إىل حالة اختناق الأبناء داخل ال�سيارة،
ب�سبب حرارة اجلو التي تنتج غاز ثاين �أك�سيد الكربون داخلها،
�إ�ضافة �إىل ت�س ّرب بع�ض الغازات ال�سامة من املقاعد ...م�شرية يف
هذا ال�صدد �إىل �أن هناك بع�ض حاالت انح�صار الأبناء نتيجة لإهمال
الأهل وال�سماح للأطفال بالعبث مبفتاح املركبة ،ما ينتج عنه �إغالقها
من الداخل بوا�سطة جهاز التح ُّكم عن ُب ْعد ا"لرميوت كونرتول"،
وخ�صو�ص ًا احلديثة منها.
كما د�أبت املديرية با�ستمرار ،على حثّ ال�سائقني على �ضرورة
توفري مقاعد ال�سالمة للأطفال دون �سنّ العا�شرة يف مركباتهم� ،إذ

من �ش�أنها �أن حت ّد من عدد الإ�صابات والوفيات التي تلحق بهذه الفئة
العمرية يف احلوادث املرورية ،خ�صو�ص ًا اخلطرة .منها ..م�شرية �إىل
�أن ركوب الأطفال من هذه الفئة العمرية يف املقعد الأمامي ،خمالف
لقوانني ال�سري واملرور ،وعقوبة ذلك غرامة مالية مقدارها 400
درهم� ،إ�ضافة �إىل �أربع نقاط مرورية ،وذلك ن�سبة ملخاطرها على
الأطفال يف حال تو ّقف ال�سيارة ب�صورة مفاجئة ،ويف حالة وقوع � ّأي
حادث مروري ،ما ي�ؤدّي �إىل اندفاع ج�سم الطفل �إىل الأمام ،لريتطم
بالأجزاء الداخلية للمركبة ،وقد يندفع �إىل خارج املركبة يف حال �شدّة
اال�صطدام �أو االنقالب.

نظام �أمان �إلكرتوين مينع االختناق داخل املركبات
وبهدف حماية الأطفال من االختناق داخل املركبات ،ابتكرت
ثالث مهند�سات مواطنات ،خريجات كلية التقنية العليا يف الفجرية،
و�أع�ضاء يف نادي الفجرية العلمي ،نظام ًا �أمني ًا متط ّور ًا ،وطالنب
ب�ضرورة فر�ضه على جميع ال�سيارات العائلية واحلافالت املدر�سية يف
الدولة ،ملنع احلوادث املرتتبة على ن�سيان الأطفال داخل ال�سيارات.
وذكرت املهند�سات �أمرية باحلاج ،هند الكندي وموزة ال�سماحي،
�أن الفكرة جاءت بعد �أن تك َّرر مثل هذه احلوادث ،ب�سبب ترك الأطفال
وحيدين يف املركبات من جانب ذويهم� ،أو دخولهم ال�سيارات دون علم
ذويهم ،و�إغالقها ،وعدم ا�ستطاعتهم فتحها من الداخل.
و�أو�ضحن �أنه ب�إمكان النظام الإلكرتوين الك�شف عن وجود طفل
داخل ال�سيارة من خالل ر�صد الأ�صوات واحلركات ،بعد �إطفاء حم ّرك
ال�سيارة و�إقفال �أبوابها ،حيث يقوم النظام ب�شكل �آيل بت�شغيل مك ّيف
ال�سيارة ،و�إر�سال ر�سالة ن�صية �إىل الوالدين لغر�ض التنبيه.
و�أ�شارت املهند�سة باحلاج ،خالل عر�ضها امل�شروع يف م�سابقة
"مبتكر � ،"2014أن "يف حال عدم وجود جتاوب من الأب �أو الأم،
يقوم النظام ب�إعطائهما مهلة ن�صف �ساعة ،ويف حالة تك َّرر عدم
التجاوب ،يبعث النظام بر�سالة ن�صية مرفقة مبوقع ال�سيارة �إىل
اجلهات املعنية لإ�شعارها بوجود طفل مع َّر�ض لالختناق".
و�أ�ضافت �أن النظام يعمل �أي�ض ًا على فتح ز ّر الأمان اخلا�ص
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�أبوظبي ،لتعاونها يف جناح امل�شروع ،الذي
بال�سيارات احلديثة التي حتتوي على
نظام �إغالق كامل ،والذي مينع فتح
دخل مرحلة الت�شغيل التجريبي.
الأبواب من الداخل بعد �إغالقها .كما بإمكان النظام اإللكتروني
و�أو�ضحت الطالبة رمي القمزي التي
المانع لالختناق ،الكشف
ن�صية �إىل الأب والأم
يقوم ب�إر�سال ر�سالة ِّ
�شاركت يف ت�صميم الرادار� ،أن �آلية
لتنبيههما بوجود الطفل داخل ال�سيارة.
عن وجود طفل داخل
عمل اجلهاز ترتكز على فكرة التحفيز
وتابعت" :يف حال و�ضع طفل �صغري
السيارة ،من خالل رصد
الإيجابي ل�سائقي املركبات� ،إذا ما
يف املقعد الأمامي ،تقوم ال�سيارة ب�إ�صدار
التزموا وتق َّيدوا بال�سرعات املح َّددة على
األصوات والحركات ،بعد
�إنذار لتنبيه الأهل بخطورة جلو�س الطفل
الطرقات.
محركها وإقفال
إطفاء
ّ
يف املقعد الأمامي" ...م�شرية �إىل �أن
و�أ�شارت الطالبة فاطمة املهريي
للنظام العديد من الإيجابيات ،منها أبوابها ،حيث يقوم النظام
�إىل �أنها قامت وزميالتها امل�شاركات
ت�شغيل املك ِّيف �إىل حني و�صول النجدة
بشكل آلي بتشغيل
يف امل�شروع بت�شغيل "الرادار املبت�سم"
للطفل ،خ�صو�ص ًا �أن �أ�شعة ال�شم�س يمُ كن
مكيف السيارة ،وإرسال
ّ
يف البداية داخل احلرم اجلامعي ،على
�أن حت ّول ال�سيارة فرن ًا م�شتع ًال يف دقائق
نصية إلى الوالدين
رسالة ِّ
احلافالت التي تعمل على نقل الطالب
معدودة.
والطالبات بني الكليات.
لغرض التنبيه.
وللإ�شارة ،ف�إن "مبتكر"هي فعالية
�سنوية ّ
تنظمها "جلنة �أبوظبي لتطوير
وقالت الطالبة رمي �سعيد الأحبابي،
التكنولوجيا" ،اجلهة امل�س�ؤولة عن دعم
�إن اجلهاز يتك َّون من لوحة �ضوئية تت�صل
وتعر�ض
أبوظبي،
�
يف
واالبتكار
وتطوير قطاع العلوم والتكنولوجيا
بكامريا ،مو�صلة بدورها بجهاز حا�سوب ،حيث تقوم الكامريا بالتقاط
وتتم معايرتها
ابتكارات فريدة للموهوبني يف الإمارات العربية املتحدة ،ي�صنعونها ال�صورة وحتدِّ د �سرعة ال�سيارات التي مت ّر بجوارهاّ ،
ب�أنف�سهم ،وت�شمل جماالت وا�سعة يف العلوم والتكنولوجيا والت�صميم بال�سرعات املح َّددة على ال�شارع بو�ساطة احلا�سوب.
والفنون .ويحظى احل�ضور ،خالل الفعالية ،بفر�صة التع ّرف على
�أما الطالبة الرمي الكعبي فقالت �إنها تعكف ،وزميالتها على �إدخال
االبتكارات ب�شكل مبا�شر ،واال�ستماع �إىل الأفكار ،وامل�شاركة يف
التجارب التفاعلية ،وم�شاهدة العرو�ض ال�ش ِّيقة ..وقد �أطلقت فعالية بع�ض التعديالت الب�سيطة يف �ضوء نتائج عملية الت�شغيل ،بدعم ورعاية
ت�شجع ثقافة "�إ�صنعها بنف�سك" يف �شرطة �أبوظبي.
"مبتكر" موجة من االبتكار ّ
يف ال�سياق ذاته� ،أو�ضحت الطالبة منى الكعبي �أن "الرادار" َّمت
الإمارات العربية املتحدة ،من خالل التوا�صل والتعاون بني امل�شاركني
يف الفعالية واحل�ضور.
و�ص ِّمم ب�شكل خا�ص للعمل على �شارع املدار�س
أ�شهر،
�
4
خالل
إجنازه
�
ُ
يف العني.
و ...رادار يبت�سم لل�سائقني
�إجناز �آخرُ ،يعترب  -بالفعل  -فريد ًا من نوعه ،ويتّ�صف
بالظرافة� ...إنه الرادار املبت�سم .فقد مت َّكنت خم�س طالبات
�إماراتيات يف ال�سنة النهائية يف كلية تقنية املعلومات – جامعة
الإمارات ،من ت�صميم جهاز لقيا�س �سرعات املركبات على
الطرقات� ،أطلقن عليه "الرادار املبت�سم" .وقد ُ�ص ِّمم امل�شروع
بحيث ال ت�صدر عنه �أ َّية �إ�شارة� ،إذا جتاوز �سائق املركبة
ال�سرعة املحدّدة ،فيما يحتوي على لوحة �ضوئية تُظهر وجه ًا
مبت�سم ًا يف حال التزام ال�سائق بال�سرعة الأقل �أو املح َّددة.
وي�أتي "الرادار املبت�سم"� ،ضمن م�شروع تخرج الطالبات
الالتي �أع َر ْبن عن خال�ص تقديرهن و�شكرهن ل�شرطة
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في مواجهة اإلرهاب الكيميائي أو البيولوجي أو اإلشعاعي

المصابين بالتلوث
إجراءات تطهير األشخاص ُ
الإرهاب ،هو �أحد مظاهر العنف الذي مُيار�سه الإن�سان داخل املُجتمع ،وارتبط ،من حيث املعنى ،بـ "الرهبة
�ستخدم العنف والقوة �ضد املدنيني ،ويهدف �إىل �إ�ضعاف
والتخويف" .وقد ع َّرفه البع�ض ،ب�أنهّ � :أي عمل عدواين َي
ِ
الروح املعنوية لـ "العدو" ،عن طريق �إرهاب املدنيني ب�شتّى الو�سائل العنيفة.
و�إذا ما نظرنا �إىل الإرهاب ،ك�أحد �صور العنف التي عرفها
املجتمع الدويل منذ � َأمد بعيد ،وتط َّور مع تط ُّور املجتمع ومع العالقات
االجتماعية املختلفة ..ف�إن العمليات الإرهابية ،مهما كانت درجة
ب�شاعتها ،مل تكن على نف�س اخلطورة التي تكت�سيها اليوم ،من حيث
زيادتها وات�ساع نطاقها وخطورتها و�أعداد �ضحاياها ،ال�سيما ،بعد
ظهور �أ�شكال جديدة ،ت�ستخدم مبتكرات التط ُّور العلمي والتكنولوجي.
وقد �أ�ضحى م�صطلح "الإرهاب" من �أكرث امل�صطلحات �شيوع ًا
يف العامل ،يف وقت تزداد فيه ن�سبة اجلرمية ارتفاع ًا ،و�أ�شكالها
تن ُّوع ًا ،فيما �أ�صبح الإرهاب واقع ًا مقلق ًا ومزعج ًا بالن�سبة للعديد من
اجلماعات الب�شرية وال�شعوب والدول.
وتتَّ�سم الأعمال الإرهابية بالتخويف املقرتن بالعنف ،مثل التفجري
وتدمري املن�ش�آت العامة وحتطيم ال�سكك احلديدية واجل�سور وت�سميم
مياه ال�شرب ون�شر الأمرا�ض املعدية والقتل اجلماعي.
اخلطوة 1

اخلطوة 2

حم�صن من خماطره.
ال يعرف الإرهاب حدود ًا ،وما من بلد
َّ
وهناك قلق متزايد من احتمال ا�ستعمال الإرهابيني للمواد الكيماوية
�أو البيولوجية �أو الإ�شعاعية �أو املتفجرة ،لإحلاق الأذى باملدنيني
الأبرياء وقتلهم .لذلك ،من ال�ضروري �أن نفهم طبيعة هذا النوع
من التهديدات ،و�أن نعرف الإجراءات احلمائية التي يمُ كن اتخاذها
لتدارك خماطرها.
نتط َّرق يف هذا الباب �إىل الإجراءات الواجب اتخاذها ،يف مواجهة
� ّأي تل ّوث باملواد الكيماوية �أو البيولوجية �أو الإ�شعاعية ،ال�سيما جلهة
كيفية تطهري الأ�شخا�ص املُ�صابني بالتل ّوث.
ففي حال وقوع حادث – ال�سمح اهلل  -ينطوي على وجود مادة
خطرية ،ومنها املواد الكيماوية �أو البيولوجية �أو الإ�شعاعية ،تلج�أ اجلهة
املخت�صة �إىل �إقامة من�ش�آت خا�صة يف املوقع املل َّوث ،لتطهري
�أو الإدارة
َّ
الأ�شخا�ص املُ�صابني ،وتوزيع مواد العالج الالزمة .و ُيعترب هذا الإجراء
عملية مه َّمة لإنقاذ احلياة ،ومنع انتقال التل ُّوث.
اخلطوة 3
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وتت�ض َّمن عملية التطهري ال�شخ�صية املتكاملة ،يف حال اال�شتباه
بالإ�صابة� ،ست خطوات .ات َبع التعليمات املو�صى بها من جانب اجلهات
خت�صة ،لكن ...تذ َّكر دائم ًا� ،أن التخلُّ�ص من املالب�س ,يمُ كن
املعنية املُ َّ
�أن ي�ساعد يف التخلُّ�ص من ن�سبة كبرية من املادة امللوثة ،قد ت�صل حتى
.80%

•	 ا ْن َح ِن �إىل الأمام ،واغ�سل �شعرك �أو ًال.
•	 ب ِّلل ج�سمك ب�أكمله ،و�ض ْع املادة ِّ
املنظفة ال�سائلة غري الأيونية
التي يتم تزويدك بها.
•	 د ّلك ج�سمك بهذه املادة بالكامل ،مع الرتكيز على منطقة
حتت الإبطني ومنطقة �أ�صل الفخذ.

اخلطوة الأوىل :اجمع مقتنياتك اخلا�صة
•	 اجمع اقتنياتك ال�شخ�صية يف كي�س �أو حقيبة �صغرية.
اكتب رقم �سج ِّلك الوطني على كي�س /حقيبة املقتنيات بقلم ال
•	
ْ
تمُ
حى مادته.
أخرج املقتنيات ال�صغرية وامله َّمة �أو الق ّيمةَ ،
و�ض ْعها يف كي�س
•	 � ْ
(حقيبة) املقتنيات ال�شخ�صية� .أغلق الكي�س و�س ِّلمه �إىل �إدارة
خت�صة.
الدفاع املدين �أو اجلهة املُ َّ
•	 اجمع النفايات يف كي�س خا�ص ،اربطه ب�إحكام ،ثم انتقل �إىل
وحدة اال�ستحمام.

ارم قطعة الإ�سفنج امللوثة يف برميل القمامة.
•	 ِ
ا�ستحم ب�شكل كامل ،ملدة دقيقتني ،للتخلُّ�ص من ال�سائل املل ِّوث.
•	
ْ

اخلطوة  :2انزع مالب�سك
•	 انز ْع مالب�سك وبقية متعلقاتك ال�شخ�صية.
•	 َ�ض ْعها يف كي�س النفايات.
•	 �أقفل الكي�س ،واربطه ب�إحكام بوا�سطة خيط �أو حبل متني.
و�ض ِعه يف برميل النفايات.
•	 تخ َّل�ص من الكي�س ،عرب ْ
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اخلطوة  :5الفح�ص
•	 افتح ذراعيك ،على �شكل حرف تي (  ،) Tبحيث يتم َّكن
امل�سعفون من م�سح فعالية �إجراء التطهري.
•	 �إذا ما ف�شلت يف الفح�ص ،يجب عليك تكرار �إجراء التطهري
املذكور يف اخلطوة (( )3اال�ستحمام).

ارتد مالب�سك
اخلطوة ِ :6
ا�سرتح يف منطقة احلجز امل�ؤقتة ،يف انتظار التوجيهات الالحقة.
•	
ْ

اخلطوة 5

العدد 10

م�ستوعب النفايات.
رميها يف
َ
•	 تخ َّل�ص من املن�شفة امللوثة ،عرب ْ

•	 تناول ثوب احل َّمام ،الب�سه ،وانتعل زوج ًا من الأحذية.

ا�ستح ْم
اخلطوة :3
ِ
•	 تناول قطعة من الإ�سفنج.
اخلطوة 4

اخلطوة ُ :4قم بتجفيف ج�سمك
•	 تناول من�شفة ،و ُقم بتجفيف ج�سمك بالكامل.

اخلطوة 6

الثورة اإلعالمية التكنولوجية القادمة
ومدى نجاحها في إدارة األزمات؟
ت�سعى احلكومات جاهدة �إىل جعل و�سائل التوا�صل
االجتماعي ،يف متناول يدها ،ال�ستخدامها على �أكمل
وجه واال�ستفادة الق�صوى من تقنياتها وم�ضامينها ،بكافة
�أطيافها اجلديدة والقادمة منها عرب التكنولوجيا احلديثة،
والتي ال مُيكن لأ َّية م�ؤ�س�سة �أو �شخ�ص ،مهما كانت قدرته
التكنولوجية ،التنب�ؤ بحدودها ،و�أين مُيكن �أن تو�صلنا ،و�إىل
� ّأي مدى �أو نقطه مُيكن �أن نقف عندها.
" ...نريد الو�صول بخدمتنا �إىل النا�س ،قبل �أن ي�صلوا هم �إلينا...
نريد تقريب امل�سافات ،واخت�صار الأوقات بني حاجات املواطنني
واملُقيمني وما نقدِّ مه �إليهم".
تلك هي �أهداف احلكومة يف دولتنا ،التي �أعلن عنها �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
الوزراء حاكم دبي ،والتي ت�سعى �إىل جعل الإمارات يف مقدمة الدول،
على م�ستوى تب ّني تطبيقات التكنولوجيا احلديثة.
�إن ما ق َّدمته و�سائل التوا�صل االجتماعي حتى الآنُ ،ي َع ّد ثوره يف
عامل االت�صال والتكنولوجيا ،مل ُيتو َّقع �أن تكون �ضمن ا�سرتاتيجيات
الدول واملجتمعات املتقدّمة ،وكذلك ،مل يكن ليخطر يف البال ،كيف
يمُ كن للدول النا�شئة والفقرية ،التوا�صل ونقل املعلومة والأحداث،
بهذه الطريقة وال�سرعة وال ُبعد الزماين يف تفعيل خدماتها وتطويرها،
لتح ِّقق تط ّلعات �أبنائها ،وتواكب قطار العوملة الإلكرتوين.
ومتثل و�سائل الإعالم ،ب�ش ّقيها التقليدي واحلديث ،عام ًال حمور ّي ًا
حم ِّرك ًا وم�ؤ ّثر ًا يف �صياغة عامل اليوم ،ويمُ كن للإعالم االجتماعي
�أن يلعب دور ًا توعوي ًا و�إر�شادي ًا وتربوي ًا مه ّم ًا ،يف خلق وعي الأفراد
واملجتمعات بالأزمات ،من خالل تغطية مو�ضوعية ال يغلب عليها
الت�سطيح وتغييب وعي الأفراد ،بل تتعاطى بعمق مع ما يدور ،وترتكز
على احرتام عقل املتل ّقي ،والتزام امل�صداقية وال�شفافية وال�سرعة
واملواكبة والتحديث املتوا�صل.
كيف يكون الإعالم �أداة فاعلة وم�ؤ ّثره يف �إدارة الأزمات وال�سيطرة
عليها؟ مبعنى �آخر ،هل هناك “ ثقافة” معرفية ومهن َّية خا�صة" ،ت�ؤهِّ ل
الإعالميني العاملني يف ميدان �إدارة حاالت الطوارئ ،للتعامل مع

الأزمات بطريقة احرتافية ومهن َّية عالية اجلودة؟
يتم توظيف الإعالم و�إدارته �أثناء حدوث الأزمات؟
كيف ّ
هل تتعامل و�سائل الإعالم مع الأزماتّ ،
بغ�ض النظر عن طبيعتها،
�صحية ،بيئية ،ريا�ضية ،ثقافية� ،سيا�سية ،اجتماعية،
مالية ،اقت�صاديةّ ،
بنف�س الوترية ؟
هل تت�ساوى و�سائل الإعالم بني جمتمع و�آخر ،من حيث ت�أثريها
وتوجيهها للأزمات؟
هل هناك اختالف بني و�سائل الإعالم التقليدية واحلديثة يف
تغطيتها للأزمات؟
هل ت�ؤ ّثر الأزمات على حيادية و�سائل الإعالم وم�صداقيتها،
مت�س جوهر ن�شاطها املهني؟
بطريقة ّ
�أ�سئلة نبحث لها ،وال زلنا ،عن �إجابات على مقاعد اجلامعات
ورفوف املكتبات التي تغطي الزوايا املتعدِّ دة فيها ،ويف �أروقة قاعات
مراكز الدرا�سات والبحث العلمي اال�سرتاتيجي والأمني ،ويف بيوت
اخلربة ،وبني مف ّكرات قادة تعاملوا مع العديد من �سيناريوهات �إدارة
الأزمة.
على الدول واحلكومات �أن ته ّيئ نف�سها للثورة القادمة ،و�أن ت�ستفيد
منها يف توفري وتو�سيع وت�سهيل �إجراءات اخلدمات التي تقدِّ مها �إىل
املواطن ،و�أن تحُ ِ�سن ا�ستغالل اال�سرتاتيجية والأهداف التي ر�سمتها
احلكومة للأعوام القادمة ،من خالل �سرعة ركوب املوجة ،التي اذا
ت�أخرنا فيها مقدار ثانية ،ف�إن ال�سفينة �سوف تُبحر ،وترتك وراءها
الآخرون ،يتخ َّبطون بني �أمواج ثورة التكنولوجيا ،تتقاذفهم بني �ضفة
و�أخرى ،غري قادرين على اللحاق بها ،و�سوف ترتكهم يف ظلمات اجلهل
والتخ ُّبط ،ورمبا َّ
ال�ضياع نحو عامل جمهول.

نا�صر حممد اليماحي

مدير �إدارة الإعالم والتوا�صل اجلماهريي
الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
أكتوبر 2014
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والدس
شبكة المعلومات الدولية :بين الحقائق
ّ
منذ وجوده على قيد احلياة ،وانطالقه يف عملية حتريك خم َّيلته ملعرفة ذاته والكون الذي ُيحيط به ،و�إدراك
ما يوجد حوله من كائنات ح َّية ونباتات وف�ضاء ومياه وتراب وجماد ،وغري ذلك ...والإن�سان ي�سعى جاهد ًا وراء
احلقيقة ،التي ي�أمل �أن ت�س ِّهل عليه �أمور حياته ،وجتعله �أكرث ثقة بنف�سه ،و�أكرث قدرة على الت�ص َّرف ال�صحيح والبقاء
والنجاح والتقدّ م واال�ستمرار.
ويف �سعيه �إىل تو�سيع مداركه و�إغنائها ،مل يرتك الإن�سان ،عرب
م�سريته احلياتية ،و�سيلة ُمتاحة �إ ّال وجل�أ �إليها ،وكان هاج�سه على
حب ّ
االطالع لديه،
الدوام الو�صول �إىل ما يمُ كن �أن ُير�ضي نزعة ّ
ويروي بالتايل عط�شه �إىل املعرفة .فكانت التجربة هي البداية
التي من خاللها �أ ْيقن قدرته على االكت�شاف والتغيري.
ويف حميطه الأُ�سري ،يوا�صل الإن�سان تدعيم معارفه وتطوير
مفاهيمه ،والتد ّرب على الت�ص ّرف ال�سليم ،والتعاطي مع �أقرانه،
وترت�سخ معه يف ما بعد،
واكت�ساب ال�سلوكيات وال ِق َيم ،التي تنمو
َّ
عندما ينتقل �إىل مراحل الدرا�سة املختلفة ،ويبحر يف م�شواره
التعليمي والأكادميي ،ومن َّثم العملي الوظيفي.
من هنا� ،إن املعرفة ت�ش ِّكل املدخل الأ�سا�س وال�صحيح� ،إىل
تف�سري وفهم العالقة بني الإن�سان ووجوده ،على امل�ستويني الذاتي
والروحي ،وكذلك ،بينه وبني الآخرين من حوله ،و�صو ًال �إىل حتديد
ُوجهته ومه ّمته يف احلياة .وهذه املعرفة ،هي التي تلعب الدور
الأ�سا�س يف ت�شكيل الوعي بالأمور ،وت�ساعد الإن�سان على التمييز
بني ال�صواب واخلط�أ ،بقدر اقرتابها من منابعها ال�صافية،
واخلالية من ال�شوائب� ،أو ابتعادها عنها.
�أما طريق اكت�ساب املعرفة ،فدونه �صعاب� ،إذ كثري ًا ما يكون
يتم ال�سعي �إليه ...من هنا ت�أتي
حمفوف ًا بخطر الوقوع يف نقي�ض ما ّ
�أه ّمية � ّأي طريق يجري اختياره ،مبعنىّ � :أي م�صدر هو الذي يجب
اللجوء �إليه من �أجل اكت�ساب هذه املعرفة.
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العدد 10

يف عاملنا هذا ،ومع تط ّور تقنيات االت�صال وو�سائله وو�سائطه،
وتو�سع نطاق ا�ستخداماتها ،حيث �أ�صبحت تطال خمتلف املجاالت،
ُّ
انت�شرت املعارف بكافة �أ�صنافها واجتاهاتهاَ ،
وغدَ ت امل�سافات
قريبة بني الإن�سان يف � ّأي مكان كان ،وبني عوامل الثقافات والعلوم
والأفكار والأحداث ،يط ّل �إليها من نافذة �أجهزة االت�صال التي
دخلت كل البيوت ،و�إذ بف�ضاء املعارف املتن ِّوعةُ ،يفتح �أمام عيني
وعقل �أيٍّ م ّنا ،وهو جال�س يف بيته �أو مكتبه� ،أو حتى كيفما و�أينما
تنقَّل .ذلك �أن �أجهزة االت�صال اللوحية ،من هواتف وحوا�سيب،
�أ�صبحت الرفيق الذي ال غنى عنه.
وتزخر �شبكة تبادل املعلومات الدولية ،الـ "�إنرتنت"� ،أو
"ال�شبكة ال َب ْينية" ،التي تربط حوا�سيب العامل ببع�ضها ،ب�آالف
املواقع العامة واخلا�صة ،وب�أكرث منها من النوافذ وال�صفحات
واملد ّونات� ،إىل جانب التطبيقات الأخرى كالربيد الإلكرتوين ونقل
يتم من خاللها تداول
امللفات وخدمات التخاطب الفوري ،التي ّ
املعلومات املتن ِّوعة والبيانات واخلدمات.
فعرب هذه ال�شبكة العاملية من الروابط بني احلوا�سيب ،ي�ستطيع
النا�س االت�صال والتوا�صل بع�ضهم مع بع�ض ،واكت�ساب ونقل
املعلومات من ال�شبكة املمتدة �إىل جميع �أرجاء الأر�ض ،بو�سائل
ون�صية مكتوبة ،وب�صور تتجاوز حدود الزمان
ب�صرية و�صوتية ِّ
واملكان والكلفة وقيود امل�سافات ،وتتح َّدى يف الوقت نف�سه �سيطرة
الرقابات احلكومية.

وحب ّ
االطالع لديه،
وقد زاد هذا التط ّور من �شغف الإن�سان ّ
كم هائل من املواقع
ف�شرع ُيبحر يف ف�ضاءاته الوا�سعة ،باحث ًا يف ٍّ
وال�صفحات واملد َّونات ،ويف �أكدا�س من امللفات والأخبار والتقارير
والتحليالت ،ع َّله ُي�شبع غريزته املعرفية ،ويجد – بالتايل � -أجوبة
على ك ّل الأ�سئلة التي تتوارد يف خم ّيلته ،منبهر ًا مبا و�صل �إليه
العقل الب�شري ،ومن هذا التط ّور التقني الذي جعله يرى العامل
وما فيه ،مفتوح ًا �أمامه دون حواجز �أو معوقات ،ودون احلاجة �إىل
االنتقال وحت ُّمل م�ش ّقات ال�سفر وتكاليفه.
لقد ح َّولت هذه التقن ّيات ،ال�سيما يف وجود الأقمار اال�صطناعية
و�شبكة "الإنرتنت" ،العوامل املختلفة �إىل قرية �صغرية ،ال بل �إىل
غرفة بنافذة ،يمُ كن من خاللها الو�صول �إىل � ّأي من هذه العوامل
ب�سهولة و ُي ْ�سر .وب�ضغطة رقيقة من �إ�صبع يف يده ،تتد َّفق املعارف
�أمام الناظرين �أنهار ًا غزيرة تتجاوز �ضفاف جماريها ،حاملة
وال�سمني من املعلومات ،التي كثري ًا ما تفي�ض على قدرات
الغثّ َّ
الباحث على ا�ستيعابها كلها .وما عليه �إ َّال �أن ي�أخذ منها ما يبحث
عنه ،ويرتك الباقي لأ�صحابه.
ما من ٍّ
�شك يف �أن �شبكة الـ "�إنرتنت" اليومْ � ،أ�ض َحت لها �آثار
اجتماعية وثقافية يف جميع بقاع العامل ،وقد �أ َّدت �إىل تغيري
املفاهيم التقليدية لعدة جماالت ،مثل العمل والتعليم والتجارة،
وبروز �شكل �آخر ملجتمع املعلومات .لكن ال�س�ؤال الأهم يبقى:
كيف نحر�ص على اال�ستفادة من هذه الثورة التقنية واالت�صالية،
ونو�سع نطاق معارفنا
ّ
ومما حتمله هذه ال�شبكة ،فنط ِّور مفاهيمنا ِّ
ُ
ومداركنا ،ونغنيها ونحدِّ ثها ،لت�ساعدنا يف م�سريتنا احلياتية ويف
خدمة جمتمعاتنا و�أوطاننا؟
وبقدر �أه ّميتها ،من حيث دورها الإيجابي ،ف�إن لهذه التقنيات،
وال�سيما ما ارتبط بها من �شبكة عنكبوتية وما تبعها ،ح ُّد �آخر �أكرث
م�ضا ًء من حدِّ ال�سيف .وكثري ًا ما يظنّ النا�س ب�أن ُج َّل ما يقر�أونه
�أو ي�سمعونه �أو ي�شاهدونه ،عرب الـ "�إنرتنت" ،من �أخبار و�صور
ّ
ال�شك مب�صداقيتها
ومعلومات وما �شابه ،هي وثائق ال حتتمل
قيد �شعرة .فرتاهم – عن ج ْهل – يق�ضون الأوقات الطويلة يف

متابعتها وحفظها ،ويتناقلون م�ضامينها على �أو�سع نطاق ،وك�أنها
حقائق ال تقبل املغالطة ،دون �أن ُيتعبوا �أنف�سهم بالتح ِّري عن
م�صادرها ومدى م�صداقيتها وقربها من احلقيقة ،ويعتربون �أن
جم َّرد ن�شرها ،يعني �أنها ال تقبل املناق�شة �أو املغالطة .وقد يفوتهم،
يف الوقت عينه� ،أن الكثري من اجلهات والأفراد ،ي�ستخدمون �أي�ض ًا
هذه التقنيات ،من �أجل حتقيق م�آرب م�شبوهة ،عرب �ضخّ ما
ا�ستطاعوا �إليه �سبي ًال ،من الأخبار والأفكار واملعلومات والتقارير
وال�صور والأكاذيب ،م�ستغ ّلني �شغف النا�س �إىل املعرفة ،و�سعيهم
�إىل �إدراك َك َنه ما يدور حولهم من �أحداث وتطورات.
�إن ال�سعي وراء املعرفة وبلوغ احلقائق ،دونه م�صاعب و�أفخاخ
ت�ستوجب قدر ًا كافي ًا من الوعي واجلدِّ ية وامل�س�ؤولية ،ذلك �أن
الكثريين قد يقعون �ضحايا الب�ساطة يف االقتبا�س وترداد ما تقع
عليه �أعينهم� ،أو ما تلتقطه �آذانهم ،فينتج عن هفوتهم هذه،
�سقوطهم يف املحظور ،فيغدو ما ب�أيديهم من تقنيات� ،سالح ًا
موجها �إىل عقولهم قبل �صدورهم ،وت�صبح احلقيقة التي يلهثون
َّ
�سراب ُيدخلهم يف ّ
ال�شك يف � ّأي �شيء ،فت�ضيع ُفر�ص تنمية
وراءها،
ٌ
قدراتهم املعرفية ،وتُ�ش ّل م�سريتهم نحو التط ّور.

�صقر حممد البنعلي

رئي�س ق�سم التثقيف وتوعية املجتمع
�إدارة الإعــالم والتوا�صـل اجلماهريي
الـهيــــئـة الـوطـنــــية لإدارة
الطوارئ والأزمات والكوارث
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أضف إلى معلوماتك
الغالف اجلوي للأر�ض
يتك َّون من خليط من الغازات ،يحيط بالكرة الأر�ضية بفعل
اجلاذبية الأر�ضية ،ويحميها من امت�صا�ص الأ�شعة فوق البنف�سجية،
ويعمل على اعتدال درجات احلرارة على �سطح الكوكب.
ي�ضم الغالف اجل ّوي للأر�ض  78%من غاز النيرتوجني ،و 21%
ّ
من الأوك�سجني� ،إ�ضافة �إىل  1%من الأرغون وثاين �أك�سيد الكربون
وبخار املاء ،والهيدروجني ،والهليوم ,والنيون ,والزينون .وهو يتك ّون
من �ست طبقات رئي�سة متداخلة يف ما بينها ،هي:
املتك ّور الد ّوار (تروبو�سفري) ،املتك ِّور الطبقي (�سرتاتو�سفري)،
املتك ّور الأو�سط (ميزو�سفري) ،املتك ّور احلراري (ثريمو�سفري) ،املتك ّور
املت�أ ِّين ،واملتك ّور اخلارجي (�إكزو�سفري) ،وهي نهاية الغالف اجل ّوي.

عالمة فارقة
بحرية هيللري
تقع يف غربي �أ�سرتاليا ،وتتم َّيز بلون مياهها الوردي الغامق ،الذي
ال يتغيرَّ عند نقلها.

رجح العلماء لون
يتك َّون قاع البحرية من كثبان رملية ونباتات .و ُي ِّ
مياهها �إىل الأمالح التي حتتوي عليها ،و�إىل نوع الأع�شاب البحرية
والطحالب املوجودة فيها.
ُيعتقد �أن �أول اكت�شاف للبحرية كان من قبل بعثة "ماثيو فلندرز"
الربيطانية ،يف العام  .1802وذكر قائد البعثة �أنه �شاهد البحرية
عندما �صعد �إىل �أعلى منطقة يف اجلزيرة.
وتتو�سط بحرية هيللري �أكرب اجلزر يف الغرب الأ�سرتايل ،والتي
َّ
ت�ش ِّكل �أرخبيل ري�شري�شي.
ي�صل طول البحرية �إىل  600مرت ،وهي حماطة بالرمال والغابات
الكثيفة من �أ�شجار الكينا ،ويف�صلها �إىل ال�شمال من جنوب املحيط
�شريط �ضيق من الكثبان الرملية التي تغطيها النباتات.

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

أرقام وتواريخ
�أ�سو�أ حادثة يف تاريخ الطريان املدين
�أ�سو�أ حادثة طريان عرفها التاريخ وقعت يف  27مار�س ،1977
عندما �أ�صطدمت طائرتان من طراز "بوينغ  "747الأوىل تابعة
ل�شركة ( )PANAMالأمريكية ،والثاين ل�شركة اخلطوط اجلوية امللكية
الهولندية ( ،)KLMعلى مدرج مطار لو�س روديو�س (مطار تنزيف
ال�شمايل حل ّي ًا) ،الواقع يف تنزيف� ،إحدى جزر الكناري الأ�سبانية.
وقد �أ َّدت الكارثة �إىل م�صرع  583راكب ًا على الفور�،إ�ضافة �إىل طاقمي
الطائرتني .وقد جنا من الطائرة الأوىل  70راكب ًا ،لكن  9منهم تو ّفوا
الحق ًا بعد نقلهم �إىل امل�ست�شفى .وقد نتجت الكارثة عن خط�أ ب�شري
ت�س َّبب به �أحد الط ّيارين� ،إ�ضافة �إىل �سوء الأحوال اجل ّوية ،حيث كان
ال�ضباب كثيف ًا �إىل درجة �أ َّدت �إىل انعدام الر�ؤية
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صورة وحدث

بركان "مون بيليه" ..بعد قرن من االنفجار
ُي�ص َّنف من بني الرباكني ال َّن ِ�شطة ،موقعه على الطرف ال�شمايل لـ "املارتنيك" يف جزر الهند الغربية الفرن�سية ،على قمة جبل يبلغ ارتفاعه نحو
 1380مرت ًا عن �سطح البحر ،و ُيعترب �أ�شهر براكني القرن الع�شرين.
انفجر يف العام  ،1902و�أ َّدى ،خالل ثالث دقائق� ،إىل م�صرع نحو � 38ألف �شخ�ص ،هم �سكان مدينة �سان بيري  ،التي د ُِّم َرت مع مينائها� ،إ�ضافة
ينج �أحد من �سكان املنطقة� ،سوى �سجني واحد ،حفظته جدران �سجنه ال�سميكة جد ًا� ،إ�ضافة �إىل �أع�ضاء طاقم
�إىل عدد من القرى املحيطة. مل ُ
متم�سكني بحطام �سفينتهم.
من البحارة ،بقوا ّ
يف الأيام التي �سبقت انفجار الربكان ،ظهرت عدة عالمات �إنذار يف املكان ،انت�شار روائح كربيت قوية ,جفاف بحرية كانت حتتل و�سط الفوهة،
هزة �أر�ضية خفيفة ,ف�أعمدة من البخار الأ�سود و�أمطار من الرماد  .وع�شية امل�أ�ساة كانت ت�سود حرارة �ساحقة ،وخ ّيم �شبه ظالم على اجلزيرة،
واجتاحت �سيول من الطني ،مرتافقة مع كتل �صخرية الوادي م�س ِّببة حدث ًا زلزالي ًا ،وتكونت �أكوام من احلمم بارتفاع 300م يف ُف َّوهة البرُ كان ،كما
اندفعت قمة رفيعة من ال�صخور �إىل ارتفاع 300م �أخرى من ال ُف َّوهة .واجنرفت ال ُكتَل وا ُ
ال�ساخنة �إىل �أ�سفل اجلبل.
ْ
حل َمم احلمراءُ ،
و�س ُحب الغاز ّ
وبعد �أن محُ ِ َقت املدينة وجوارها ،جنح بركان "مون بيليه" �إىل ال�سكون وخمد عدة �أ�شهر� ،إىل �أن اكت�شف اجليولوجيون قبة من احلمم� ،أطلقت
عليها ت�سمية "برج بيليه" ،ارتفعت �إىل �أكرث من
 300مرت عن قاع الفوهة ،قبل �أن تنهار يف نهاية
املطاف ،وكان ذلك يف �آذار .1903
وعرف بركان "مون بيليه" بن�شاطه منذ القرن
ال�سابع ع�شر ،وي�سمى اجلبل الأ�صلع. ويرجع �أول
ت�سجيل لن�شاطه �إىل العام  ،1630كما ن�شط يف
العامني  1792و ،1851وكان �آخر ن�شاط له بني
العامني  1929و  ،1932وحالي ًا الربكان هادئ.
وحتتفظ احلكومة الفرن�سية الآن َمب ْر َ�صد
بركاين يف مونت بيليه.
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الكلمات المتقاطعة
�أفق ّي ًا:
� .1أكرث املناطق املائ ّية ملوحة يف العامل
 .2تقال يف حالة �إعادة ا�ستخدام املخ ّلفات والنفايات
(معكو�سة) ـ الإ�سم الأ ّول لأحد كبار �شعراء "متيم" يف
اجلاهل ّية
 .3يج ّود ويز ّوق ـ تدويل (مبعرثة)
 .4حيوان �أليف ـ دولة �آ�سيو ّية �ضربها زلزال عنيف يف �سبتمرب
 1999ق ّوته  7.6درجات على مقيا�س ريخرت
 .5التّعب ّ
ال�شديد (معكو�سة) ـ ن�صف كافح
َ .6ي�شرع يف ..ـ �أحد الوالدين
 .7خدع و�أطمع بالباطل (معكو�سة) ـ جزر �سياح ّية يف املحيط
الأطل�سي ذات طبيعة بركان ّية وقمم ،ودرجات حرارتها
ال�سنة
دائمة االعتدال على مدار ّ
 .8كابدت وحت ّملت ـ �إع�صار �ضرب والية تك�سا�س الأمريكية يف
�سبتمرب  ،2008م�س ّبب ًا �أ�ضرار ًا ج�سيمة وفيا�ضانات
� .9صفة لأ�ضرار كبرية وج�سيمة
 .10الغبار و�سائر املواد املوجودة يف الهواء نتيجة
النفجار نووي ـ ترك عمد ًا �أو ن�سيان ًا
عمود ّي ًا:
ً
 .1منطقة يف الت�شيلي تعترب �أكرث الأماكن جفافا يف العامل ـ
�أ�شفق وحنّ
� .2أطول نهر يف العامل (معكو�سة) ـ �سا ٍه و ُمهمل
 .3مدينة يف جنوبي �إيطاليا ُحفظت ب� ّ
أدق تفا�صيلها بعد
�أن غمرتها احلمم امل�صهورة لربكان ثائر يف العام 79
ميالدي ،وبدا ما يف داخلها كاملنحوتات ـ تد ّبر وتولىّ
� .4شدّد النظر  -قد "ا�ستم ّر يف( "..معكو�سة)
 .5ن�صف "�أق ّرت" ـ ناق�ص (ح ّقه) (معكو�سة) ـ هبط من ُعل ٍّو
لت�صب يف نهر عظيم
 .6كهبوط املياه من مرتفعات عالية
ّ
(معكو�سة)
 .7حيث نعي�ش ون�سكن مع �أبناء جمتمعنا
� .8أحد �شهور ال�سنة ـ عا�ضده
تفجر بركاين يف التّاريخ
�سجل عام � 1883أكرب ّ
 .9بركان ّ
(معكو�سة)
 .10الإ�سم املتداول لـ "املوجات املد ّية" ـ �سئم و�ضجر
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الكلمة المفقودة
الكلمة املفقودة م�ؤ ّلفة من �ستّة حروف :مر�ض وبائي ّ
يتف�شى يف العامل حال ّي ًا ،الأمر الذي دفع
ال�صحة العامل ّية م� ّؤخر ًا� ،إىل �إعالن حالة طوارىء �صح ّية دول ّية ب�سببه).
منظ ّمة
ّ
�أ� :أجهزة حكومية ـ �أدوات ـ �إ�ستعدادات ـ �أ�ضرار فادحة ـ �أعا�صري ـ اجلفاف ـ الدفاع ـ�إهمال
ت :ت�أهّ ب – تدريب  -تعايف
ح :حجر �صحي – حل  -حماية
خ :خدمات الطوارىء  -خطط
12 11 10 9
8
7
6
5
4
3
2
1
د :دمار كبري
 1ب ة ي خ ا ن م ث ر ا و ك
�ش� :ش ّل
 2خ د م ا ت ا ل ط و ا ر ا
غ :غاز
 3ر د ا س ت ع د ا د ا ت ج
ق :ق ّرر
 4ي ح م ض ا ل د ف ا ع ح ه
ك :كوارث مناخية
 5ص م ن ا ر ت ع ا ف ي ج ز
م :منكوبة
ا ظ ق ر ا ت غ ا ز ر ة
 6ا
ن :نظام
و :وباء  -ود
 7ع ي ا ر ش ك ر د و د ص ح
8

ا

ة

م

ر

ل

ا

ب

ف

ر

ا

ح

ك

9

خ

ه

ا

د

و

ا

ت

ي

ا

ي

ي

و

10

ط

ح

م

ت

ا

ه

ب

و

ر

د

ب

م

11

ط

ل

ي

ا

ا

ل

ج

ف

ا

ف

ح

ي

12

و

ب

ا

ا

ل

ل

م

ن

ك

و

ب

ة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

أكتوبر 2014

75

ّ
حل الكلمة المفقودة :جاهزية
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ب
خ
ر
ي
ص
ا
ع
ا
خ
ط
ط
و

ة
د
د
ح
م
ا
ي
ة
ه
ح
ل
ب

ي
م
ا
م
ن
ظ
ا
م
ا
م
ي
ا

خ
ا
س
ض
ا
ق
ر
ر
د
ت
ا
ا

ا
ت
ت
ا
ر
ر
ش
ل
و
ا
ا
ل

ن
ا
ع
ل
ت
ا
ك
ا
ا
ه
ل
ل

م
ل
د
د
ع
ت
ر
ب
ت
ب
ج
م

ث
ط
ا
ف
ا
غ
د
ف
ي
و
ف
ن

ر
و
د
ا
ف
ا
و
ر
ا
ر
ا
ك

ا
ا
ا
ع
ي
ز
د
ا
ي
د
ف
و

و
ر
ت
ح
ج
ر
ص
ح
ي
ب
ح
ب

ك
ا
ج
ه
ز
ة
ح
ك
و
م
ي
ة

1
2
3
4
5

1
ا
ر
ي
ك
ا

2
ل
ي
ن
ل
ا

6
7
8

ا

3

4

ب ح
و
م

غ

ف

س

5
ر

د

ا
ا
ل

6
ا

ا
ل
ش
ك

ت
د

7
ل

د
ي

8

و

ر

ة

ط

ي

ا

ن
ا

ح

م
ا

ل
ت

ع
ب
ا

ا

ت

ق

ب
ي
ي

ر
ق

9
10

ا

ل

س

ق

ا
ي

ن

ا

و

ت

س

و

ت

ي

10

9

م

ا

ا

ك

ي

ر

�أفق ّي ًا:
البحر امليت
تدوير (معكو�سة) � -أو�س
ين ّمق  -ل د ي ت و
كلب  -تايوان
الإعياء (معكو�سة)  -كا
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غ ّر (معكو�سة)  -الكناري
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فادحة
ال�سقط � -أهمل
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حدّق – قد تابع (معكو�سة)
رت – الئت (معكو�سة) -
ّ
حط
ك�ش ّالل (معكو�سة)
ديارنا
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ّ
حل الكلمات المتقاطعة

الحلول

اإلرهــاب...
إلى الهاوية
كــاريكــاتيـــر

process includes the following six steps…
Nonetheless, it is important to remember that
discarding of the victim’s clothes can help get rid
of up to 80 per cent of the contaminating substance.

shower liquid that is provided to you.
• Use the sponge to rub all your body with the
shower liquid with special focus on your armpits
and groin.

Step 1/ Gather your personal belongings
• Place your personal belongings in a small bag.

• Dispose of the contaminated sponge in the trash
bin.

• Write your national register number on the bag
with a marker.

• Shower completely for two minutes to wash off
the contaminated liquid.

• Place any small or important items in the
personal effects bag and hand the bag to Civil
Defence or the relevant authority.
• Place any garbage in a separate bag and close it
tight then proceed to the showering unit.
Step 2/ Remove your clothes
• Remove your clothes and the remaining personal
effects and place them in a trash bag.
• Close the bag and seal it tight with a piece of
threat or rope.

Step 4/ Dry off
• Use a towel to dry off completely.
• Discard of the contaminated towel in the trash
bin.
Step 5/ Examination
• Lift your arms in a T to allow paramedics to test
for contamination.

• Discard of the trash bag by placing it in the trash
container.

• If the individual fails examination, he/she must
repeat step 3 (showering)

Step 3/ Shower
• Use a sponge.

Step 6/ Put on clothes

• Lean forward and wash your hair first.

• Proceed to the temporary quarantine area and
await further instructions.

• Put on a bathrobe and a pair of shoes.

• Soak yourself in water and use the non-ionising
Step 4
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Step 5

Step 6

Addressing chemical, biological or radioactive terrorist attacks

Decontamination procedures
Terrorism is an aspect of violence committed by humans within communities. Its meaning is related
to “terror and terrorising” and is defined by some as “any hostile act using violence and force against
civilians, with the aim of demoralising the ‘enemy’, by terrifying civilians using any means of violence.”

If we look at terrorism as an image of violence
witnessed by the international community since
long, and developing with the progress of the
community and different social relations… we
notice that terrorist attacks, regardless of their
atrocity, have never been as threatening as they
are today. Indeed, they are gaining in momentum
and claiming innumerable lives, particularly with
the appearance of new forms of terrorism based on
scientific and technological innovations.
Consequently, “terrorism” has become one of the
most commonly used terms worldwide, in a time
where crime rates are soaring and crimes are taking
increasingly diversified forms. Hence, terrorism
has become a perturbing and disturbing reality for
many communities, nations and countries.
Acts of terrorism are characterised by the terror
they instil along with the violence they cause,
such as explosions, destruction of public facilities,
wreckage of railways and bridges, poisoning of
potable water, propagation of infectious diseases
Step 1

Step 2

and mass murders.
Terrorism knows no boundaries; no country
is immune to its risks. There is growing concern
about the potential use of chemical, biological,
radiological or explosive materials by terrorists
against innocent civilians. Thus, it is necessary to
understand the nature of the threats and to become
acquainted with the protective measures that can
be taken to anticipate the risks of terrorism.
This article lists the safety procedures and steps
to be observed to address chemical, biological
or radioactive contamination and explains
decontamination steps.
In case of an incident involving hazardous
material such as chemical, biological or radioactive
substances, the relevant authority sets up special
installations on site to decontaminate any
potentially contaminated people. This process is
crucial for saving lives and preventing the spread
of contamination. The integrated decontamination
Step 3
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permits to any new establishments or the
expansion of any existing establishments that use
ozone-depleting substances. They prohibit the
manufacturing or use or import of any controlled
substances, systems, equipments and products that
contain controlled ozone-depleting substances.
The same articles prohibit the import or export
or re-export of controlled substances from and to
countries that aren’t signatories to the Montreal
Protocol.
The resolution requires transit trucks carrying
controlled substances or any equipments or
products containing ozone-depleting substances
to provide import permits from the relevant
authorities in the importing country. Article (12)
requires establishments that use such substances
to file an annual report to the relevant authority in
the country listing the substances, their quantities,
their date of import or re-export and their final
destination.
Article (14) prohibits disposal of controlled
substances, products and equipments without prior
authorisation from the competent authority. In case
of disposal across borders, the procedures listed
in the Basel Agreement on the Control of Transborder Transport and Disposal of Hazardous Waste
shall be enforced.
Articles (15) and (16) stipulate that importers
shall return any imported or transit shipments, or
any surplus thereof, to the export country, at their
own expense, in case of unauthorised importation
or in case shipments didn’t meet the data mentioned
in the authorisation.
The resolution gives all establishments that use
or deal with ozone-depleting substance operating
in the country a three-month deadline to adhere to
its provisions.
Article (19) of the resolution also prescribed the
authorities and powers delegated to the Ministry of
Environment and Water to enforce any procedures
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or actions to protect the ozone layer.
Article (20) stipulates that any texts or
resolutions contradicting the provisions of the
resolution shall be demed void.
Fines for Violations
Article (17) sets the fines to be imposed
for violations. It stipulates “the Ministry of
Environment and Water, or the relevant authority,
shall impose a Dh5,000 fine as sanction for any
infractions to article (3) of the resolution. A fine
of Dh50,000 shall be imposed for expansion
of existing establishments that use the ozonedepleting substances listed in appendix (1). The
same fine shall be given to violators of articles
(8) and (9). Additionally, a fine of Dh10,000 shall
be given to infractions to the provisions of article
(10). A fine of up to Dh100,000 shall be given to
violations of article (14).
Repeat violations within a period of one year
shall be met with a doubled fine, provided the
doubled fine doesn’t exceed Dh200,000.
Article (18) stipulated that in addition to the
determined administrative fine, the relevant
ministry or authority shall take any administrative
measures or sanctions as it deems necessary,
including: shutting down establishments for a
maximum of three months, and it retains the rights
to re-open the same establishment before the end of
the administrative shutdown in case the violation
was rectified. The ministry or the authority may
terminate an establishment’s operations and revoke
its licence in case said establishment was unable
to rectify its situation. Establishment owners shall
be entitled to complain to the ministry or to the
relevant authority regarding the final or temporary
shutdown decision within 30 days of receiving the
official shutdown notice.

Clear criteria set and special permits required

Mohammed bin Rashid issues resolution
on the national system for ozone-depleting substances
UAE Vice President, Prime Minister and Ruler of Dubai His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid
Al Maktoum has issued Cabinet Resolution No (26) of 2014 on national regime of ozone depleting
substances.
Pursuant to the Cabinet Resolution published in the last edition of the Official Gazette, all importers,
exporter and re-exporters of any materials, equipments and products containing ozone-depleting
substances must register duly with the authorised authorities and obtain prior permission to import,
export or re-export any of the materials prescribed by the law.

control pursuant to the resolution. Additionally,
the second appendix constitutes an index for
substances subject to proper disposal.
The products prescribed by the resolution
include vehicles’ air-conditioning, refrigerators,
air conditioners, freezers, dehumidifier, water
coolers, ice-makers and aerosol products,
with the exception of medical containers, fire
fighting equipment, isolation chips and panels
and tube covers.=
Article (4) of the resolution stipulates that
the Minister of Environment and Water shall
take the necessary measures and steps to ensure
the protection of the ozone layer. These include
determining, reducing or banning all activities
that impact the ozone layer, as per the Montreal
Protocol.

The Resolution encloses an appendix prescribing
the materials, equipments and products subject to

According to articles (5) and (6), all
controlled ozone-depleting substances shall be
reduced as per the appended list of substances.
The relevant authority shall regulate the
permitted quantities and quotas for import of
such substances.
Articles (7), (8), (9) and (10) prohibit issuing
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Abu Dhabi’s air monitoring and waste management experience

At an international conference in California
The Environment Authority – Abu Dhabi affirmed that it succeeded, thanks to its campaign “Eltizam”
(commitment), in communicating with ready-mix concrete establishments in order to promote awareness
about the need to reduce the percentage of suspended particles in the atmosphere and to provide
instructions to the sector about best practices and compliance.

During its participation in the “Air and Waste
Management Association” Convention in California,
USA, which featured more than one hundred
environmental experts from around the world, the
Environment Authority shed light on Abu Dhabi’s
experience in the field of monitoring the quality of
air and waste management. The authority talked
about two studies it conducted aimed at monitoring
and regulating the ready-mix concrete sector, namely
the “Eltizam” Campaign and the “inspection and
compliance tools it uses to monitor the compliance of
establishments and projects.
Architect Khalid Al Hajeri and Ahmed Al Wahibi,
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Director of compliance at the Environment Authority –
Abu Dhabi, delivered a presentation on the authority’s
efforts to monitor the quality of air and manage waste.
Through its “Eltizam” campaign, the authority
worked with 160 establishments in the emirate of
Abu Dhabi to raise awareness about the need to fully
comply with the terms of environmental permits in the
sector of ready-mix concrete manufacture, especially
in terms of releasing suspended particles into the
atmosphere.
The campaign includes a range of training
programmes and inspection visits to establishments
to ensure compliance with environmental laws and
regulations.
“We have made significant progress in terms of
compliance in the sector by 46 per cent within a single
year,” said Al Wahibi.
For his part, Al Hajeri said: “Since we launched this
new technology, information gathering has become
more efficient. It has helped us to better focus on
reducing environmental impacts across the emirate.
Such tools allow us to contribute to sustainable
development and to continue to work for a better
future for all.”

Lubna Al Qasimi:

UAE looking forward to a world where peace
and fraternity prevail
Sheikha Lubna bint Khalid Al Qasimi, Minister of International Cooperation and Development (Micad)
said the UAE is looking forward to a world where peace and fraternity prevail. She called for better
international efforts and common visions for protecting the lives of international humanitarian and aid
workers.
capabilities, as countries and international
organisations, to address the risks that threaten
these people who sacrifice own their stable lives
for the sake of supporting the lives of others reeling
under humanitarian crises and disasters around the
globe.”
“We appreciate the extent of the challenges
facing them and these show us the other side of
their characters as unseen soldiers whom we do not
see until they die or fall victim to attacks during
their holy mission. In addition to remembering the
tragedies that interrupt international humanitarian
work, we should also seek to reduce and counter
the risks these aid workers are exposed to.” She
noted that the World Humanitarian Day coincides
with the commemoration of the 2003 attack on the
UN Headquarters in Baghdad.

“Humanitarian work is one integrated whole,
and a consistent system where our effective
response to crisis-hit areas represents the beginning
that eventually leads to the protection of the lives
and safety of humanitarian and relief teams,”
said Sheikha Lubna in a statement on the World
Humanitarian Day.
She went on to say: “The world faces several
challenges when it comes to global humanitarian
action, mainly the need to strengthen our

This occasion, Sheikha Lubna noted, should
always serve as a reminder of the importance of
those victims, particularly through the drawing up of
clearly defined policies and plans and coordination
between all states and effective humanitarian
agencies.
“We very well understand that we are unable to
deliver aid of whatever volume, value or quality to
those in need without the help of these aid workers
who defy the dangers of conflicts, natural disasters
such as earthquakes, floods and epidemics,” added
Sheikha Lubna.
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Hamdan bin Zayed:

Expressing solidarity with victims isn’t enough
We must work to ease their suffering

The world needs more coordinated humanitarian efforts in order to face the huge challenges the
consequences of which are affecting a large number of communities as a result of conflicts, wars,
disasters and crises, said H.H. Sheikh Hamdan bin Zayed Al Nahyan, Ruler’s Representative in the
Western Region, and President of Emirates Red Crescent (ERC).
Speaking on the World Humanitarian Day,
celebrated this year under the slogan “The World
Needs More” he said the day “is an opportunity to
celebrate the spirit that inspires humanitarian action
everywhere in the world, driving tens of thousands
of people to join the droves of volunteers to rescue
and assist victims of crises and disasters, mainly
the most vulnerable categories of society, women,
children, the elderly and people with disability who
pay a hefty price in crises.”
He added: “This international campaign is
unprecedented. It aims to turn words into action
in the form of aid. Declaring solidarity with the
victims isn’t enough. Action is needed to ease
the suffering of victims, in any way possible, and
to join capabilities to rescue victims from dire
humanitarian conditions.”
His Highness Sheikh Hamdan observed that the
risks facing humanitarian workers and volunteers
are on the rise in some areas of the world where
some of them are sacrificing their lives in the line
of duty and others are made to endure hardships…
nonetheless, he said, there is a rising persistence
to take part in volunteer missions and in efforts
to build vulnerable communities and mitigate
environmental and health risks as well as the
challenges of disability, refugee situations and
immigration.
“The efforts of all governments, international
humanitarian organisations, charities and civil
society organisations should be combined in order
to for them to counter the consequences of the
many dangers on the future of our world in which
we hope to see the spirit of solidarity, peace and
love prevailing everywhere,” he emphasised.
He praised the efforts of “thousands of
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volunteers that encounter all kinds of risks to
provide assistance to victims of crises in areas
that lack the basic requirements of security and
safety.” He also expressed gratitude to all those that
are supporting the programmes and events of the
Red Crescent in various areas… and he shed light
on the Red Crescent’s current ongoing efforts in
Gaza, Lebanon and Pakistan and other dangerous
areas. Red Crescent teams are being dispatched
immediately to crisis-hit areas to offer assistance
and rescue services to children and women and to
provide medical and welfare aid.
He concluded saying: “The world needs more
solidarity to address challenges of all kinds, and
more efforts to alleviate the suffering of humanity is
various parts of the world, as well as more support
for humanitarian organisation to allow them to
maximise their reach.”
“Even more important is the fact that the
world needs to reinforce the values of charity and
philanthropy, instil them on the mind in order for
us to make the world of our grandchildren a place
where love and fraternity prevails,” he added.

campaign bore fruit thanks to its proper planning
and to the joint coordination and collaboration
between the on-field units, the Pakistani army, the
World Health Organization (WHO), the Pakistani
Ministry of Health and the authorities of the
provinces, all of which contributed to the success of
the campaign and bolstered the efforts of the units.
The implementation team included doctors,
nurses as well as check-up, follow-up, supervision
and data entry personnel who were either stationed
at health centres or deployed to remote areas and
villages.

the highest in ten years, in comparison with
58 cases in 2012 and 93 in 2013. A total of
99 cases were reported during the first seven
months of 2014 compared to 24 cases recorded
in the same period of 2013. Pakistan is one of
only three countries in the world where polio
still constitutes an endemic.

Awareness Campaigns
The campaign coincided with efforts to raise
people’s awareness about the gravity of the polio
endemic and to promote children vaccination
against this disease under the slogan “Health for
All-Better Future.”

The WHO had warned of the polio endemic
in Pakistan which reported 198 cases in 2011,
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Under the President’s directives and as part of Sheikh Mohammed bin Zayed’s initiative

UAE Project to Aid Pakistan campaign
vaccinates 8 million children against polio

The campaign to vaccinate three million Pakistani children against polio has been successful, the UAE
Project to Aid Pakistan (UAE PAP) management announced. The campaign was launched under the
directives of UAE President His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan to support the health
sector and promote its prevention programme in the Islamic Republic of Pakistan. It is part of the
initiative undertaken by His Highness General Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of
Abu Dhabi, Deputy Supreme Commander of the UAE Armed Forces, to eradicate polio worldwide.
world how effective the UAE’s humanitarian
efforts and initiatives have been in achieving the
country’s noble goals, promoting human health and
preventing diseases and endemics. It also reflects
the key role played by the UAE in helping needy
peoples, supporting international efforts as well as
the United Nations’ disease, endemic, crisis and
disaster prevention programmes and ensuring a life
of dignity for all.

Hitting the mark
According to the project management, the
campaign was centred in 23 regions of Khyber
Pakhtunkhwa Province and the Federally
Administered Tribal Areas and covered Frontier
Region Peshawar, Bannu, Charsadda, Dera Ismail
Khan, Hangu, Karak, Kohat, Lakki Marwat, Tank,
Bajaur, Mohmand, Khyber, Orakzai, Kurram,
North and South Waziristan, Frontier Region Tank
and Bara. A total of 8,067,896 children under the
age of 5 were vaccinated.
The campaign’s overwhelming success during
the first month of its launching proves to the
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The project management highlighted the
importance of the initiative launched by His
Highness General Sheikh Mohammed bin Zayed Al
Nahyan to eradicate polio in the toughest and deeply
plagued areas of the world. The exceptional success
indicators recorded by the campaign since day one
show the Pakistani people’s great appreciation of
and confidence in the helping hand offered by the
Emirati leadership, it added. The geographical
areas covered by the campaign have constituted
a great challenge to national and international

campaigns alike which vainly tried to reach
them. Hence the great concern about an increase
in polio cases in these areas and their spread to
other regions, given that these areas accounted
for 95 per cent of the total polio cases reported
in Pakistan during the first six months of 2014.
Concerted efforts
According to the project management, the

In line with the strategy aiming to reduce response time to four minutes…

“Be a Paramedic”: a campaign to train
government employees to address emergencies

Abu Dhabi Police GHQ launched a new campaign called “Be a Paramedic” that aims to educate and
train 70 per cent of all staff in ministries, and government departments and institutions in the emirate.
The three-phase campaign would be rolled out during three years. The director of emergency and safety
at the General Department of Central Operations at AD Police Lieutenant Colonel Mohammed Ibrahim
Al Ameri explained that the first phase of the campaign would include 30 per cent of staff. Each of the
next two phases, in the coming two years, shall include 20 per cent of the remaining targeted staff.
Speaking at a press conference that was held
in the forensic evidence hall at AD Police, he
said the direct impact on the public and the
targeted categories would contribute to reducing
complications in medical emergency cases. The
community as a whole would become more about
the different intervention methods and the means
to request services when necessary. It would be
more knowledgeable about potential health risks
and the importance of first-aid training and the use
of required tools.
Lieutenant Colonel Al Ameri said the campaign’s
trainees would be introduced to public safety rules
and procedures, home and traffic accident risks,
and how to deal with asphyxiation, fire, falls and
drowning as well as heart attacks, strokes, diabetes
and other medical conditions in order to reduce their
complications. Trainees would be initiated in the
appropriate ways to ask for ambulance services by
providing precise location and contact information.
He went on to say: mothers working in the
targeted institutions would benefit significantly
from the campaign as they learn how to deal with
emergencies at home, how to call operations centres,
how to provide precise and useful information about
the incident, which could help in stablising the case
at hand and in efficiently reducing response time.
Al Ameri observed that the community
ambulance team, which would be delivering the
campaign, would offer training to government staff
across Abu Dhabi emirate, to equip them with the
necessary first-aid capabilities. He added that the

campaign embodies the vision and the mission of
Abu Dhabi Police General Command to ensure
continued safety and security in Abu Dhabi and to
increase the community’s confidence and its ability
to make optimum use of its human resources, as
well as activate the role of community first-aid to
prevent diseases and accidents. Trainees would also
learn how to use defibrillators, which could reduce
fatalities in cases of cardiac arrest.
He confirmed that the first-aid courses that the
emergency department is organising are in line
with NCEMA’s criteria and requirements. The
campaign is part of Abu Dhabi Police’s strategy
to reduce response time to four minutes only as
per the federal government’s vision. He pointed
out that the best first-aid training methods would
be implemented and first-aid locations would be
expanded to become complementary to Abu Dhabi
Police’s efforts and in a way that conforms with the
UAE’s national agenda for the next seven years to
make the UAE the world’s most secure place, and
to respond to emergency calls in record times.
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Minister of Environment and Water:

Gearing up to launch a large number of strategic projects
to ensure water security sustainability in the UAE
HE Dr Rashid Ahmed bin Fahd, Minister of Environment and Water, announced that the ministry, in
its quest to ensure sustainable water security in the country, is planning to launch a large number of
strategic projects, locally and in the Gulf area, as well as to adopt a new agricultural policy that aims to
conserve water resources. He said an integrated national system for underground water management
and conservation would be launched in the coming phase.
The minister added that the ministry is cooperating
with the Environment Authority in Abu Dhabi over a
project for the strategic storage of water, which inspects
such techniques as the industrial injection technique and
storage of desalinated water in underground reservoirs
in the eastern region of Abu Dhabi emirate and the
northern emirates, for emergency use. The ministry is
also following up on several important projects such as
the linking of the internal water network in the UAE and
the GCC water network, as well as the water security
project and the development of a comprehensive water
strategy for the GCC.
Bin Fahd said the ministry is working on producing
the first national map for soil and underground water
uses in agriculture. He noted that the ministry would be
conducting a real review of water consumption fees and
developing a clear map for the rationing of consumption
to be on par with the global per capita water consumption
rate. The plans also include improving processed water
management and diversification.
In a newspaper interview, Minister bin Fahd stressed
that water resources are a priority for the ministry at
present… “It is one of our strategic objectives for the
short and long terms. We seek to achieve it by ensuring
an integrated management of natural and unconventional
water resources.” He pointed to a range of initiatives to
develop national legislation and mechanisms to ensure
the integrated management of natural water resources,
the preservation of fresh underground water and support
for the strategic reserve.
He explained that work is underway to prepare two
pieces of federal legislation pertaining to the integrated
management of water resources and the rationalisation of
water and energy consumption. A draft legislation is also
being developed to regulate the usage of underground
water desalination units in farms. A piece of legislation
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has already been issued banning the export of bottled
underground water. It came into effect last September.
The minister said the ministry is adopting a strategic
index meant to reduce demand on groundwater. It is
being followed up in coordination with the ministry’s
partners. It aims to develop agricultural policies to
reduce water consumption in the agricultural sector,
the main consumer of groundwater. This would help in
limiting the level of water depletion and developing a
national strategy for agricultural development as well as
conducting a survey and an assessment of groundwater
as a basis for an integrated system for groundwater
management, in addition to projects related to rainfall
harvest, supply dam building and a study project to
increase the levels of ground supply from dam lakes.
A study is also underway, in collaboration with the
international centre for saltwater agriculture and Dubai
Municipality, to assess the environmental impact of reuse of treated wastewater for agriculture.
The Minister of Environment and Water pointed out
that several pilot projects have been implemented to
date including a project to survey the soil in the northern
emirates and developing a database for soil in the
country along with linking the soil data for Abu Dhabi
and Dubai with the soil map for the northern emirates.
A national soil map was created, which is a significant
project in the area of land and water use management in
the agricultural sector.

of an emergency of any type.
Al Hossani called on all the members of UAE
community, especially active members, students,
employees, business owners and professionals
to join the programme’s membership network,
which is open to citizens and residents, men
and women alike, in order to foster the spirit of
belonging and solidarity amongst the community
and the state.
Alternative Service

volunteering is a humanitarian and national duty
that countries around the world seek to instate
in order to establish vigilant and responsible
generations. It is an important building bloc for
society and a conduit for advancement.

“Upon the directives of our wise leadership,
the UAE has recognised the importance of
volunteering through several initiatives that
encourage
citizens
to
volunteer in various areas
The programme
in a way that promotes our
does’nt work separately,
identity and our sense of
but in coordination and
belonging, entrenches the
cooperation with other
security of our society, and
volunteer programmes.
contributes to the protection
of lives and property,” he
Volunteering for
said.
emergencies, crises

Dr Al Hossani went on
to explain that coordination
is underway with the
National
and
Reserve
Service Authority regarding
citizens that don’t meet
the
requirements
for
national service to join the
volunteering programme, as
and disasters will be
He added that the
an alternative service, as per
volunteering
programme,
done under NCEMA’s
the provisions of the national
established to be a permanent
supervision. Volunteers
and reserve service law. He
programme, aims in the
noted that both authorities
would be called upon
first phase to attract three
are working in synergy on
through the National
this matter according to a
thousand
volunteers.
Operations
Center
and
Memorandum of Agreement
Applications should be
sub-centers in various
they signed on the sidelines
submitted
electronically
of the “Forum on National
emirates.
through the NCEMA website
Service and Promotion of
and sent to volunteers@
National Identity”, which
ncema.gov.ae
was held recently in Abu
Dhabi. The MoU provides for coordination and
Volunteers would engage in training under the
communication with the categories that don’t supervision of NCEMA and in cooperation with
meet the requirements of mandatory military
its strategic partners in order to reach a level of
service for medical and other reasons, to join an
readiness. He observed that the first batch of
alternative form of service.
volunteers, which comprises 50 applicants, would
Three thousand volunteers in the first phase begin their training as soon as the necessary
For his part, Dr Saif Al Dhaheri deemed that preparations are in place.
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Aims to attract 3 thousand volunteers in phase 1

“Volunteering: National Duty” Programme
receives 960 applications
The National Emergency, Crisis and Disaster Management Authority (NCEMA) announced that nearly
960 enrolment applications have been received for its volunteering programme “Volunteering: National
Duty”. The programme is open to citizens and residents of over 18 years of age, with priority given to
scientific or technical specialisations.

NCEMA held a
press conference at its
headquarters in Abu
Dhabi to announce the
latest
developments
in the programme. A
number of department
and section heads
were present at the
conference. Dr Jamal
Mohammed
Al
Hossani, the Director
of Technology and
Communication and
NCEMA’s spokesman,
and Dr Saif Jomaa Al Dhaheri, the Director
of Safety and Prevention at NCEMA and the
programme’s director both delivered speeches.
Coordination
programmes

with

other

volunteering

Dr Al Hossani noted that the programme
works in coordination and cooperation with other
volunteering programmes in the UAE. However,
volunteering for emergencies, crises or disasters
would be done under NCEMA’s umbrella. In
such cases, volunteers would be called in via the
National Operations Centre at NCEMA and the
various branches in all the emirates, as NCEMA
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is the authority on
emergencies in the
country. He went on
to express hope that all
citizens and residents
would
become
volunteers in any of the
programmes available
to them.
He
added
that
several states and
governments are keen
to promulgate a culture
of volunteerism across
their communities from an early age, making
volunteerism an integral part of social
responsibility and an ethical and humanitarian
duty, which isn’t restricted to one geographical
area, but could cross borders to regional and even
international territories.
Call to enrol in the programme
He explained that the programme, which
would be overseen by a highly qualified team,
constitutes an element of strong community
support to NCEMA and its branches throughout
the country. Membership is open to anyone
wishing to offer volunteer services in the event

Abu Dhabi Traffic Systems Management Centre:
15 minutes to respond to road accidents
Abu Dhabi Traffic Systems Management Centre has set criteria and performance indices to measure
and monitor the efficiency of processing reports at the support operations and road support section at
the Department of Transport. They focused on response and evacuation time in an effort to maintain
fluid traffic. Arrival time (at the scene) was set at a maximum of 15 minutes for most minor to medium
accidents.

The centre noted a 20 per cent increase in the
number of incoming reports in the past two years.
In the same vein, a 35 per cent increase was
noted compared to last year in the centre’s traffic
management activities aimed at finding solutions to
congestions and reducing road accidents.
The centre manages accidents by responding
immediately to accident and car failure reports,
which prevents congestion and reduces chances
of secondary accidents. The centre work towards
increasing traffic safety and maintaining fluidity
on roads, which in turn reflects positively on the
economy and protects the safety of road users.
The centre is a central control room for traffic
management. It comprises operators, engineers and
controllers of street signals. It dispatches patrols
that provide support in cases of road accidents
or vehicle breakdown. They also provide car-

towing trucks. The centre’s staff also includes a
representative from Abu Dhabi Police who is in
charge of coordinating traffic management.
The centre is a hub for smart transport systems
that work continuously to develop and enhance
services offered to road users. The systems
currently in use include the traffic count stations
distributed across the road network in Abu Dhabi,
which record the numbers and sizes of cars on
roads and average speed, trip duration calculators
and surveillance cameras that are installed on all
streets in Abu Dhabi City.
The centre provides information services and it
communicates with road users via its smartphone
application “Darb” (Road), through an integrated
transport and navigation information system and
via social media platforms in addition to electronic
panels used to manage accidents and events.
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National Centre for Meteorology and
Seismology confirms possession of a network of
stations to monitor seismic activity as it occurs
The National Centre for Meteorology and Seismology (NCMS) affirmed that it possesses a network of
seismic monitoring stations that detect and monitor seismic activity as it occurs.
The centre denied media reports that the UAE is close to reaching the ability to predict earthquakes
before they happen saying: “No, the UAE can’t predict earthquakes.”
The NCMS observed that the
most significant seismic activity
that can be felt in the UAE occurs
outside its territory, mainly in the
Zagros Mountains area south of
Iran and in the Makran Trench in
southern Pakistan.
The centre urged the public
to ignore rumours, stressing that
it is the only official source of
meteorology and seismology related news in the UAE.
Media sources had published news stating that
the UAE is near to acquiring the capability to
predict earthquakes through a database that helps in
understanding the pattern of seismic activity in the
region.
It should be noted that the NCMS, since its
inception in 2007, and upon directives from HH
Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Minister of
Presidential Affairs, has established the national grid
for earthquake monitoring, which includes a total of 12
earthquake stations and is linked to four stations from
the Dubai Municipality network as well as the Sharjah
University station and 6 of the Omani network stations
and 23 stations from the Global Seismic Network.
In cooperation between the NCMS and Abu
Dhabi Municipality the stations and the data centre
for the seismic risks assessment project for Abu
Dhabi were put to operation. More than 50 strong
activity monitoring stations were created in Abu
Dhabi in addition to building safety systems, which
include several motion sensors installed in seven
selected buildings (5 in Abu Dhabi, one in Al Ain and
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another in Madinat Zayed in
the Western Region) to study
building behaviour during
seismic activity.
In line with its policy, the
centre opened the way for
collaboration with several
relevant international agencies.
A data exchange agreement was
signed with the earthquakemonitoring centre at Sultan Qabus University in
Oman. Similar cooperation agreements are being
reviewed with similar centres in Saudi, Kuwait and
Bahrain.
At the local level, the centre seeks to establish
cooperation with the various state institutions and
municipalities. A project to assess earthquake risks
in Abu Dhabi was carried out in collaboration with
Abu Dhabi Municipality, and the national earthquake
network was linked to the earthquake network in
Dubai and the earthquake-monitoring station in
Sharjah University.
The National Centre for Meteorology and
Seismology conducts scientific research and studies
in cooperation with various scientific institutes and
universities in the country. It collaborates with the
Ministry of Interior and the National Emergency,
Crisis and Disaster Management Authority. It also
collaborates with Abu Dhabi’s Department of
Municipal Affairs to develop and issue seismic risk
maps, following cooperation with experts. These
maps would be used in Abu Dhabi’s International
Building Code.

agencies and humanitarian programmes.
Jordan: Al Zaatari Refugee Camp
The Red Crescent Authority is pursuing its
humanitarian programmes to meet the needs
and improve the conditions of Syrian refugees
in neighbouring countries, said Humaid Rashid
Al Shamsi, Acting Deputy Secretary-General of
the International Aid in the Authority. “The aid
programmes launched for Syrian refugees in Jordan
are on the right track and will benefit as many
refugees as possible both inside and outside the
camps”, he added.

In Mrajeeb Al Fhood Refugee Camp, which
currently accommodates more than 4,000

people, volunteers and workers ensure that all
the needs of the refugees are met. Moreover,
the camp management has announced the
completion of the second expansion phase of the
camp, which will be welcoming another 6,000
refugees, hence raising the total number of its
population to 10,000 people. The second phase
included the installation of 1,000 mobile homes
that meet all the needs of the refugee families,
in addition to a school that accommodates
1,300 female and male students from different
school levels. Training workshops have also
been provided, particularly for young people
and women.

Hamdan bin Mohammed issues a decision
to add two new members to Dubai’s Crisis
Management Team
His Highness Sheikh Hamdan bin Mohammed
bin Rashid Al Maktoum, the Crown Prince of Dubai
and Chairman of the Executive Council of Dubai
issued a decision to add two new members to the
Crisis and Disaster Management Team in Dubai.
The decision, No 19 of 2014, became effective as
of the date of its issuance and its publication in the
Official Gazette.
According to the decision, one representative
from each of Dubai Corporation for Ambulance
Services and Dubai Civil Aviation Authority shall
join the team.
The decision aims to provide the team with
representatives from several vital sectors to
support its ability to carry out its tasks, which
include developing contingency plans for any
type of emergency and ensuring that all relevant
agencies and determining the necessary means and
equipment to deal with emergencies at any time.
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they could receive their education.
Her Highness explained that “Salam Ya Seghar”
was launched in 2007 and targeted Palestinian
children prior to the first war on Gaza, and even
though its relief and humanitarian activities
expanded to other fields, its main focus remained the
children of Palestine. “Now, with the aggravation of
their situation, it is imperative to take action to help
the children of Gaza and step forward to alleviate
their suffering from this third war waged against
them,” she added.

the Ruler’s Representative in the Western Region
and Chairman of the UAE Red Crescent Authority.
International organisations had called upon the
UAE to provide for the urgent medical needs of the
displaced population in Iraq.
Additionally, a Red Crescent delegation
proceeded to distribute food baskets directly to the
displaced families in coordination with the UAE
Consulate, with the promise to provide tents later
on and to orchestrate with the authorities in the
province to set up a number of camps.

Iraq
The dramatic events resulting from the invasion
of north Iraq by the armed forces of the so-called
Islamic State of Iraq and al Sham (ISIS) forced
thousands of people from religious minorities to
flee to the remote mountains and to Iraqi Kurdistan.
Amid such harsh humanitarian conditions, the
UAE has responded to the distress call through its
Red Crescent Authority and the Khalifa bin Zayed
Al Nahyan Foundation, rushing to the help of the
growing numbers of displaced who were stripped
of their homes and lands overnight. Food, medicine
and essential supplies were sent in coordination
with the local authorities in the province as well
as the United Nations agencies operating in Iraqi
Kurdistan - namely the UNHCR, the UNICEF and
the WHO - under the close supervision of the UAE
Consulate in Erbil.
Under the directives of His Highness Sheikh
Khalifa bin Zayed Al Nahyan, UAE President,
and His Highness General Sheikh Mohammed
bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu
Dhabi and Deputy Supreme Commander of the
UAE Armed Forces, to provide emergency relief
for those displaced to Iraqi Kurdistan as a result
of the latest events, the Red Crescent Authority
transported 36 tonnes of medicine and medical
supplies worth Dh7 million to Erbil. This initiative
was undertaken under the close supervision of His
Highness Sheikh Hamdan bin Zayed Al Nahyan,

Syria
Last July, the UAE donated Dh44.1 million to
the United Nations’ internal and external crisis
management plan, of which Dh18.4 million were
allocated to the United Nations High Commissioner
for Refugees (UNHCR) to help refugees in Al
Zaatari Refugee Camp and Dh25.7 million were
allocated to the United Nations Children Fund
(UNICEF) to provide feeding and health care
programmes for children below 5 years of age and
women inside Syria.
This amount is part of the second commitment
announced by the UAE during the Kuwait Second
International Pledging Conference for Syria held in
early 2014. The overall pledge was Dh220 million
to help alleviate the suffering of Syrians and as a
response to the Syrian Humanitarian Assistance
Response Plan (SHARP) and the UN Regional
Response Plan for Syrian refugees through UN
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The United Nations International Humanitarian
City conducted a number of flights from Dubai
to Jordan and also to Gaza, and an air bridge was
formed to carry hundreds of tonnes of aid to the
Gaza Strip, in collaboration with both the Jordanian
Hashemite Charity Authority and the UNRWA.
The relief packages included covers, sleeping mats,
medicines, first aid kits and surgical supplies such
as antibiotics, painkillers and antiseptics.
Salma Relief Programme
Under the directives of His Highness Sheikh
Mohammed bin Rashid Al Maktoum, UAE Vice
President, Prime Minister and Ruler of Dubai,
the humanitarian aid kept flowing from Dubai to
meet the needs of more than 200,000 people in
Gaza who were forced to
seek temporary shelter
at schools and other
establishments managed
by the UNRWA. His
Highness also donated ten
water supply trucks worth
one million dollars.
True to its humanitarian
commitment to Gaza, the
UAE has also sent daily
meals to its people as part of
the Salma Programme launched by His Highness to
provide urgent food relief to those affected around
the world according to a comprehensive endowment
programme that ensures its sustainability.
Agreement between Mohammed bin Rashid
Foundation and the UNRWA
As part of the efforts to provide relief to the
people of Gaza, the Mohammed bin Rashid
Al Maktoum Foundation signed a cooperation
agreement with the UNRWA under the directives
of the UAE President and Vice President to send
urgent relief to those affected and wounded in the
Gaza Strip in order to alleviate their suffering.
It is noteworthy that the Foundation has started

implementing its humanitarian relief programme
in Gaza since the start of the Israeli attacks, by
successfully sending food packages to hundreds of
families who have lost their homes and were forced
to move to shelters.
UAE Water Aid
His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid has
given directives to the UAE Water Aid to prioritise
the drinking water needs of the people in Gaza
and to provide sufficient drinking water supplies,
despite the great challenges facing this mission in
light of the relentless Israeli attacks on the Gaza
Strip.
His Highness highlighted the UAE’s commitment
to lending its full support
to the Palestinian people
in all its causes and to
helping them in times of
distress.
Help the Children of
Gaza
Help the Children
of Gaza Campaign has
donated
one
million
dollars to the Palestinian
Welfare Association to meet the basic food needs
of over 5,000 Palestinian families affected by the
Israeli attacks, in addition to providing 30,000
hot meals to patients at hospitals and health care
centres.
Help the Children of Gaza is part of “Salam
Ya Seghar”, an initiative launched under the high
patronage of Her Highness Sheikha Jawaher bint
Mohammed Al Qassimi, wife of the Ruler of
Sharjah and Chairperson of the Supreme Council
for Family Affairs, in response to Save Gaza 2014
humanitarian appeal.
The campaign aims to distribute clothes, school
bags and stationery to thousands of children
affected by the Israeli attacks in order to ensure that
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from there to the Lebanese-Syrian borders, Bekaa
and Saida, to provide vital aid to thousands of
displaced people and refugees in light of the tough
conditions prevailing in the camps.
As with all its humanitarian programmes, the
Foundation dispatches a relief team to the affected
area to supervise the distribution of the aid in the
field, explained Chancellor Ibrahim Boumelha,
Vice Chairman of the Board of Trustees of the
Foundation.
The Foundation has also undertaken emergency
relief operations where food, medical supplies and
other necessities were distributed in several phases.
Palestine
The UAE is not indifferent to the plight of Gaza,
especially after the most recent Israeli attacks that
left hundreds of victims, destroyed homes and
healthcare centres and forced people to seek shelter
in safer areas amid harsh living conditions.
Under the directives of our wise leadership, we
responded to the appeal of the UNRWA to provide
relief for the people of Gaza. Consequently, the
Red Crescent Authority, the Mohammed bin Rashid
Al Maktoum Foundation and other civil charity
foundations stepped forward to aid those affected
by sending periodic convoys of food, medicine and
shelter.
Red Crescent Convoys
The Red Crescent Authority has developed
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an intensive programme aimed at alleviating the
suffering of those affected in the Gaza Strip, in
light of the harsh living conditions prevailing in the
area as a result of the Israeli siege and attacks. The
programme consists of sending successive convoys
and building an air bridge to transport thousands
of packages containing food, medicine and other
essential supplies to Gaza.
The Authority has also donated electric generators
after the Israeli attacks destroyed the only power
plant in Gaza, causing power cuts that hindered
relief efforts as well as daily activities.
Covers, formula milk, drinking water and water
tanks for daily use were sent to the field hospital and
distributed in collaboration with the Palestinian Red
Crescent, local charity foundations, the UNRWA
and the International Red Cross.
UNRWA praises UAE efforts
The UNRWA praised the UAE for its unflinching
support to the people of Gaza, indicating that
the Emirati Red Crescent has always been at the
forefront of humanitarian aid and was the first to
respond to the appeal of the UNRWA to help those
affected by the Israeli attacks on Gaza.
The UAE has delivered 40 million dollars in
humanitarian aid to the UNRWA, said UNRWA
Commissioner-General Pierre Krähenbühl. The
funds will be used to rebuild the affected area in
addition to helping refugees who have lost their
houses to face the great decline in their lifestyle.
During the recent emergency meeting held
in Amman for donor States, the UNRWA
Commissioner-General thanked the UAE for
responding to the appeal made by the UNRWA during
the most recent war that ravaged the Gaza Strip.
The UAE has offered cash aid and implemented
emergency projects under the directives of its
President His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed
Al Nahyan, whereas an air bridge was formed under
the directives of His Highness Sheikh Mohammed
bin Rashid Al Maktoum to provide relief for Gaza.

in the Western Region and Chairman of the Red
Crescent Authority, announced that the Red
Crescent is stepping up its relief campaigns, inkind aid and health programmes in many affected
areas around the world. This strategy is part of the
country’s deep-rooted policy that revolves around
the people and their basic needs and protects their
right to a life of dignity, especially in light of the
successive crises, disasters and conflicts that are
proving devastating to the affected communities.
From Lebanon to the occupied Palestinian
territories, Iraq, Syria, Jordan and many other areas,
we see aid convoy after aid convoy being sent under
the directives of our wise leadership.
Lebanon
The UAE has pledged to implement the demining project in South Lebanon, to support the
country in times of distress and to contribute to
the reconstruction of its ports, schools, hospitals
and infrastructure that were destroyed by Israel. As
such, we remain true to our pledge with every crisis
that hits Lebanon.
Ever since the bloody events that broke out in
Syria and led to the influx of hundreds of thousands
of Syrian refugees into its territory, Lebanon has
been sagging under the weight of this demographic
change which it was unable to accommodate,
particularly at the subsistence and health levels.
Consequently, Emirati convoys have been carrying
aid after aid, playing a key role in this humanitarian
mission and receiving positive feedback from
officials and people alike.
Red Crescent Authority
As soon as the recent events broke out in the
town of Arsal near the Syrian border in eastern
Lebanon, Emirati aid convoys were dispatched to
the affected areas, particularly by the Red Crescent
Authority. The aid helped to alleviate the suffering
of Syrian refugees seeking shelter in the camps set
up for this purpose on Lebanese territories. Aid was
also offered to the people of Arsal who were forced

to leave their hometown to escape the fights and
bombings.
Dh5 million worth of aid to the displaced in
Arsal
His Highness Sheikh Hamdan bin Zayed Al
Nahyan, Ruler’s Representative in the Western
Region and Chairman of the Red Crescent
Authority, has issued directives to allocate Dh5
million to provide relief for the thousands of people
who were forced to flee their homes to neighbouring
towns and villages in order to escape the fights and
bombings.
“Under the directives of its wise leadership, the
UAE rushes to heed distress calls from any affected
part of the world,” His Highness said.

The displacement of such large numbers
of people in the Lebanese town of Arsal has
increased the challenge of meeting their needs,
not to mention the burden resulting from the
presence of 120,000 Syrian refugees in the
region. Consequently, the Emirati Red Crescent
has been providing the town of Arsal with food,
medicine and shelter.
Mohammed bin Rashid Foundation
The Mohammed bin Rashid Al Maktoum
Foundation has sent a delegation to Beirut, and
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Globally recognised as being at the forefront of government and civil initiatives

The UAE pursues its humanitarian role in
different directions
Air bridges and convoys to assist those affected by crises and disasters

With the successive crises and disasters hitting the world, and the rising toll of victims who are often
left helpless in the face of these calamities, there is a growing need for a helping hand that does not
discriminate on the basis of nationality, colour, race or religion.
And if the concerned international authorities, particularly the United Nations Higher Commissioner
for Refugees (UNHCR), upon whom this duty is officially incumbent, are sometimes unable to take on
this responsibility entirely, many government and civil parties readily step up to fill this role.

There is no doubt that the UAE is the forerunner
of humanitarian action. It has been unanimously
recognised by international authorities as being
at the forefront of charitable initiatives at both
government and civil levels. This “charitable
diplomacy” was founded by His Highness Sheikh
Zayed bin Sultan Al Nahyan, May Allah Rest his
soul in peace, and adopted by our wise leadership,
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which turned it into a national culture.
With each crisis or disaster that befalls the world,
be it natural or manmade, we see our country rush
to carry out its duties in all directions and at all
possible levels through its different institutions.
In this context, His Highness Sheikh Hamdan
bin Zayed Al Nahyan, the Ruler’s Representative

● How do you rate the handling of the military
service project by the media? What role do you
expect the media to play in the future?
We consider the media as a strategic partner
that played a key role in the military service
project, starting with the announcement of the
federal law promulgation and then the different
stages of enlistment up to the recruits joining the
training camps, by raising awareness and educating
the society about national service as well as its
strategic objectives and dimensions and through
the advertising materials used in the audiovisual
and printed media... a national and honourable role
indeed.

● Is there any particular call-up method upon
completion of the military service in case of
crisis, emergency or disaster?
Article 22 of the Law regarding National and
Reserve Service stipulates the cases of calling
up the reserve, including without limitation
general mobilisation, partial mobilisation, war,
proclamation of martial law or any danger that
threatens the country. The call-up as well as its
extension, postponement and discontinuation are
decided by specific authorities depending on the
purpose thereof.

● In conclusion, what would you like to say to
the Emirati youth, family and society?
● Besides the military training and the national,
I would like to thank the Emirati families, the core
security, intellectual, political and religious
and cornerstone of our society, for their great role in
education, what skills will the recruits acquire?
teaching their children to obey and be loyal to their
The military service will develop the personality
leadership, values that were clearly reflected in the
of Emirati youth, boost their self-confidence and
huge number of enlistments. I assure parents and
self-reliance
and
guardians that their children
teach them new skills,
are in good hands and cared
such as self-defence
for like a father cares for his
The endorsement of
thanks to jiu-jitsu
own. I would like to remind
military service came after
classes. Besides, it
our loyal youth that they are
will reinforce their
the men of our nation, that
extensive research and
team spirit, sense of
military service is an honour
in-depth familiarisation
collaboration
and
beyond all honours and that
engagement and will
defending the security and
with leading international
instil new healthy
stability of our country is a
practices in this field.
habits in them.
duty incumbent upon each
and every one of us. Our wise
●
Will business
leadership puts great trust in
continuity in the UAE’s vital sectors be included
its loyal youth. What they sow today will be reaped
in the military service training material?
by their children and grandchildren in terms of
security, safety, stability and development. Let them
Business continuity in the UAE’s vital sectors
be as we have known them, a model of discipline,
will be supported through the alternative civilian
commitment, courage and bravery. I also take pride
service performed by the recruit for a duration equal
in the members and institutions of our society for
to that of the military service. We have met and
their role in this national project, and I call on them
coordinated with NCEMA to determine the UAE’s
to step up their efforts and endeavours in serving
vital sectors as well as their minimum needs for
our country which has given us much and expects
alternative service and the specialisations required
the same from us.
to support business continuity in these sectors.
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of all its stages. Based on the results of such an
assessment, the required improvements will be
introduced, including programmes and training
curriculum, to ensure that the desired strategic
objectives are achieved.

● Is temporary exemption from military service
related to a specific period of time or specific
circumstances?

Temporary exemption from the military service
is provided for in Article 13(2) of Federal Law
6/2014 regarding the National and Reserve Service.
● Will five or six thousand recruits be sufficient
It is not related to a specific period of time, but
for each of the coming batches, or do you intend
rather to specific circumstances, including without
to increase their numbers in the future?
limitation personal status-related reasons such as
exempting a citizen who is the sole provider for
Each batch is to include between five and six
his father, mother or both
thousand recruits as per the
his parents, or the sole
directives. We will comply
provider for his father
with any new directives.
The armed forces played a
who is unable to earn a
living, as well as other
great role in overcoming the
● The law regarding
cases stipulated in said
the national and reserve
obstacles that stood in the
article or reasons related
service preserves all the
to temporary physical
way of launching the first
employment rights of the
unfitness. It is noteworthy
recruit (employee) upon
batch at all levels.
that all the reasons for
their return to work.
temporary
exemption
How will you make up
should
be
proven
by a
for the lost academic
decision issued by the competent authorities in the
years?
UAE, and whoever is temporarily exempted from
To tell you the truth, we do not see things from
the military service should update their data at
this perspective because students who join the
the National and Reserve Service Authority on an
military service are carrying out a national duty,
annual basis or when the reason for the temporary
which benefits both them and the country. They will
exemption is over.
undergo training, develop their capacities and hone
their skills in addition to acquiring new skills and
● Do recruits have the right to choose the
expertise, all of which will contribute to improving
authority where they will undergo specialised
their personality, expanding their knowledge and
training, or is the matter decided by the National
boosting their self-confidence and will reflect
and Reserve Service Authority in coordination
positively on their academic, professional and
with the concerned authorities and according to
family life. Military service is a starting point
the requirements?
towards a prosperous and brighter future for our
Recruits have no say in the choice of the authority
students. It is noteworthy that we are currently
where they will undergo their specialised training.
examining the academic accreditation of the
It is the National and Reserve Service Authority that
military service curriculum which will undoubtedly
decides the matter according to the considerations
be useful to recruits who enrol at universities inside
it deems appropriate and to the reports on the basic
or outside the UAE.
training and skills acquired by recruits.
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a challenge that could be overcome through
awareness ad campaigns focusing on the importance
of serving one’s nation as well as the expected
objectives in the short and long terms. Besides, the
huge number of enlistments at recruiting centres
and medical clinics required new alternative plans,
such as extending working hours and increasing the
number of medical, technical and administrative
staff in some of these clinics and centres. We praise
the great role of the armed forces in overcoming
the obstacles that stood in the way of launching the
first batch at all levels, proving their readiness and
determination to carry this national project through
and turn it into a regional and international model.

Upon completing their service, recruits will be
transferred to the “reserve” registers and will be
subject to the reserve rules and provisions under
Federal Law 6/2014 regarding the National and
Reserve Service.
● How will those who fail to join the military
service be dealt with?
Those who fail to report to the competent
authorities within the prescribed time limit will
be deemed as violating Article 9 of Federal Law
6/2014 regarding the National and Reserve Service.
Consequently, the competent authorities will take
the necessary legal measures against them and they
will face the sanctions stipulated in Article 36(1) of
said law.

● Why was the military
service imposed this year
● If a recruit wishes to
in particular? Was it
join the armed forces,
dictated by any specific
The novelty of the military
will he be given any
circumstances?
service experience for the
particular preference in
The endorsement of the
terms of appointment,
Emirati society in general
military service came after
privileges, promotion...?
extensive research as well
constituted
a
challenge
that
The military service
as in-depth familiarisation
time of a recruit wishing
with leading international
could be overcome.
to join the armed forces,
practices in this field.
the Ministry of Defence,
It was imposed at this
the Ministry of Interior
precise time based on
or another military authority or institution, and
several strategic considerations to which our
qualified and approved for such a position, will be
wise leadership attached great importance. These
considered as spent at the service of this authority
include raising awareness among the UAE people
or institution. It will be included in the agreed
and protecting them against any risks resulting
seniority and increases and will be added to his/her
from the political events and conflicts witnessed
actual service for the purpose of determining his/
at both regional and international levels as well as
her benefits and retirement pension, in addition to
highlighting the country’s duty towards its people
the other rights and privileges that such a position
by empowering them, strengthening their national
entails.
infrastructure and instilling values that benefit them
and the UAE.
● Is it possible to amend the military service
curriculum and programme in light of the
● What will the recruits be called after
expected objectives?
completing their service? And how will they be
subsequently associated with the National and
Reserve Service Authority?

Upon completion of the first batch, a
comprehensive assessment will be conducted
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HE Staff Colonel Pilot Sheikh Ahmed Bin
Ahmed Bin Tahnoon Al Nahyan thanked the
Emirati families for their great role in teaching
Tahnoon Al Nahyan explained that the endorsement
their children obedience and allegiance to their
of the military service at this precise time is based
leadership. He assured parents and guardians that
on several strategic considerations. These include
“their children are in good hands and cared for like
raising awareness among the UAE people and
a father cares for his own children”, are adding
protecting them against any risks resulting from
that “military service is an honour and defending
the political events and conflicts witnessed at
the security and stability of our country is a duty
both regional and international levels as well as
incumbent upon each and every one of us whereas
highlighting the country’s duty towards its people
our wise leadership puts great trust in its loyal
by empowering them, strengthening their national
youth.”
infrastructure and instilling values that benefit them
and the UAE.
Here-below is the interview:
Those who fail to join the military service and
● Now that the military service is launched and
to report to the competent authorities within the
that the recruits joined the training camps, how
prescribed time limit will face legal measures as
do you rate the level of enthusiasm among the
well as the sanctions provided by Article 36(1) of
recruits?
the law, the National and
We have noticed great
Reserve Service Authority
enthusiasm
and widespread
Military
service
is
an
honour
Chairman added.
enlistment
among
the age
His
Excellency
beyond all honours, and
group included in the first
considered the media
batch, which shows our
defending the security and
“a
strategic
partner
people’s awareness of
that played a key role
stability of our country is a
the objectives of military
in the military service
service and their sense of
duty incumbent upon each
project, starting with the
responsibility towards the
announcement of the
call of duty.
and every one of us.
federal law promulgation
and then the different
●
How do you rate
stages of enlistment up to
the response of the
the recruits joining the training camps, by raising
different segments of Emirati society to this new
awareness and educating the society about national
experience?
service as well as its objectives and dimensions.”
It was met with favourable response from all
A role he described as “national and honourable
segments of society, be they institutions, individuals
indeed”.
or families. Case in point, the popular reactions
The military service will undoubtedly develop
on the social media where this experience was
the personality of the Emirati youth and will boost
welcomed and its importance highlighted.
their self-confidence and self-reliance. Besides, it
will teach them new skills such as self-defence, will
● In your opinion, what were the challenges
reinforce their team spirit, sense of collaboration
that faced the first batch, particularly the draft,
and engagement and will instil new healthy habits
enlistment and training camp joining processes?
in them.
The novelty of the military service experience
Concluding, HE Staff Colonel Pilot Sheikh
for the Emirati society in general constituted
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HE Staff Colonel Pilot Sheikh
Ahmed Bin Tahnoon Al Nahyan,
Chairman of the National and
Reserve
Service
Authority,
highlighted the “favourable”
response to the call for military
service from all segments
of society under the law
promulgated by UAE President
last June. “We have noticed great
enthusiasm and widespread
enlistment among the age group
included in the first batch,
thus indicating our people’s
awareness of the objectives of
military service and their sense
of responsibility towards the call
of duty,” he added.
In a special interview with “TAWARE’E wa AZAMAT” , His Excellency said the novelty of
the military service experience for the Emirati society constituted a challenge, and the huge
number of enlistments at the recruiting centres and medical clinics required new alternative
plans, such as extending working hours and increasing the number of medical, technical and
administrative staff. The Chairman of the National and Reserve Service Authority praised the
great role of the armed forces in overcoming the obstacles that stood in the way of launching
the first batch at all levels.
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Praising the “national and honourable” role
of the media in the project

HE Staff Colonel Pilot
Sheikh Ahmed Bin
Tahnoon Al Nahyan
Chairman of the National
and Reserve Service
Authority

to:“

”

Experience met with
favourable response
from the community
Military service endorsed at this
precise time based on strategic
considerations
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As part of it participation in Zayed Humanitarian Day events

NCEMA delegation visits Sheikh Khalifa Medical City
As part of its participation in Zayed Humanitarian Day, a delegation from the National Emergency,
Crisis and Disaster Management Authority (NCEMA) visited Sheikh Khalifa Medical City in Abu
Dhabi where they checked on the health conditions of patients and guests and toured the hospital’s
various clinics and departments and met with SKMC management.
The Head of Education and Community Outreach
at the Media and Mass Communication Department
Mr Saqr Mohammed Al Binali headed the
delegation and conveyed NCEMA’s
regards to SKMC’s management
and staff. He expressed NCEMA’s
appreciation for the medical
establishment’s pioneering efforts
to provide quality medical and
health services to patients. The
delegation praised the hospital’s
role in ensuring care and comfort
to patients, especially during the holy
month of Ramadan.
Al Binali stressed NCEMA’s keenness
to actively participate in various initiatives and
volunteering and humanitarian programmes that
seek to showcase the best community practices,
which aim at achieving the welfare of UAE citizens
and residents. NCEMA’s participation in Zayed
Humanitarian Day comes from its belief in the
importance of and the need to promote the culture
of humanitarian action within the various segments

of society, he noted.
He explained that the purpose of the visit is to
check on patients and try to alleviate their
hardship… “This visit falls under our
quest for leadership in community
partnership in all fields of social
work in a way that contributes
to the promotion of national
and community cohesion and
strengthens
humanitarian
solidarity,” he said.
And he added: “The UAE is a
model of humanitarian benevolence
and it has become a beacon of goodness
in the world, thanks to our wise leadership’s
support for humanitarian action, which is but a
continuation of the march that the late Sheikh Zayed
bin Sultan Al Nahyan initiated and demonstrated
through the noble stances he marked towards
humanitarian causes around the world.”
A number of officials from SKMC’s management
greeted the delegation and praised the initiative
and NCEMA’s efforts and keenness to promote
collaboration with the various institutions in the
country.
Zayed Humanitarian Day marks the UAE’s
commemoration of the passing of Sheikh Zayed bin
Sultan Al Nahyan on the 19th of Ramadan of every
year, as per Cabinet decision 7/1/14/295 of 2012.
A series of humanitarian initiatives across all
UAE institutions marks the occasion. Individuals
and institutions, government and private, celebrate
the day in recognition of Sheikh Zayed’s role in
initiating the humanitarian quest in the country.
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During its participation in the sixth Asian Ministerial Conference

NCEMA showcases the UAE’s achievements in
disaster risk reduction
The National Emergency, Crisis and Disaster Management Authority (NCEMA) reaffirmed the UAE’s
commitment to implementing the Hyogo Framework for Action 2005-2015: Building the Resilience
of Nations and Communities to Disasters, which was adopted by the World Conference on Disaster
Reduction at its ninth plenary session on January 22, 2005, which was ratified by 168 countries including
the United Arab Emirates.

During its participation in the sixth Asian
Ministerial Conference, which was held recently
in the Thai capital Bangkok NCEMA, highlighted
a series of achievements and efforts made by the
UAE in the field of disaster risk reduction.
The Director of Operations at NCEMA Mr
Ali Rashid Al Niyadi delivered a speech at the
conference in which he cited the most significant
actions and programmes that have been completed
during the previous years and which demonstrate
the UAE’s commitment to implement the
provisions of the Hyogo Framework for Action.
Mr Al Niyadi spoke of the establishment of
NCEMA as an independent national body under
the Supreme Council for National Security and of
the planning that was carried out for emergencies
based on extensive studies of natural and industrial
risks. He underlined the UAE’s efforts and its
contribution to reduce carbon emissions and global
warming by relying on renewable energy sources
and solar energy projects, especially that the
capital Abu Dhabi is the permanent headquarters
for the International Renewable Energy Agency
(IRENA).
Al Niyadi added that the country’s efforts
also included regional cooperation, through its
participation in the establishment of the GCC
Centre for Emergency Management, as well
as international cooperation through MoUs on
the integrated emergency, crisis and disaster
management systems with a number of friendly
16 October 2014

states. He touched on the future vision that the
UAE is seeking to include in the global framework
for risk reduction, especially in relation to raising
community awareness and linking operations
centres around the world.
The session’s chairmanship praised the UAE’s
efforts in the domain.
It is noteworthy that the Asian Ministerial
Conference’s first session was held in 2005. A total
of 42 countries took part in it in addition to nearly
five thousand attendees representing government,
semi-government and public sector entities.

“This important step coincides with the
introduction by ESMA of a new Emirati
monitoring system for equipment used in
hazardous areas in order to ensure the highest
standards of safety and security in industry,” bin
Fahd observed.
He went on to note that the UAE would
be the first Middle East country to issue the
aforementioned system, which was initiated
in coordination with the relevant government
authorities and private institutions.
There are different ways to refer to explosionprone areas, bin Fahd said, such as “hazardous
locations”, “hazardous areas”, “explosive
atmospheres” and others. They all refer to areas
that contain flammable liquids, fumes or gases
that may cause explosions. He added that the
European Economic Committee recommended
the IECIX system as a model for best practice
worldwide to ensure conformity.
The minister explained that ESMA began
coordination and cooperation with the
international group in 2012, during its first
international-Gulf conference. Last May, ESMA
hosted the group’s international regular meetings

in Dubai, which was attended by experts from 35
countries.
“All industrial sectors and installations that
contain flammable or explosive materials or
locations have benefited from these international
meetings,” he commented.
Bin Fahd observed that hosting these
significant international meetings in Dubai
promotes the country’s reputation and emphasises
its advancement in all fields ad sectors, namely
in the field of standardisation and metrology.
These meetings would help in speeding the
final development of the new Emirati system
for monitoring of equipment used in hazardous
areas before it is officially issued. They allow for
exchange of expertise and information between
international experts and specialists.
He went on to confirm that implementation
of international standardised criteria and
specifications would ensure availability of quality
goods in the market and achieve ESMA’s strategic
objectives to ensure health and environmental
safety, which in turn would support national
economy.
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UAE First Arab and Gulf country
To gain membership of international group
for certification for equipment for use in explosive
The UAE, represented by the Emirates Authority for Standardisation and Metrology (ESMA), became
member of the working group International Electrotechnical Commission System for Certification to
Standards Relating to Equipment for use in Explosive Atmospheres (IECEx SYSTEM), to become the
first Gulf and Arab state to join the international group. Chris Agius, Chief Executive of the International
Working Group “IECEX”, has formally accepted the membership of the ESMA as it met the required
criteria.

Dr. Rashid Ahmed bin Fahd, Minister of
Environment and Water, Chairman of ESMA
said in a statement that this membership comes
in line with the directives of His Highness Sheikh
Khalifa bin Zayed Al Nahyan, the President, and
HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum,
Vice President and Prime Minister and Ruler of
Dubai, to develop the UAE in all fields, provide
decent living conditions to all community
14 October 2014

members, and support national economy.
He affirmed that ESMA’s membership in the
international group would bring benefits to the
main industries in the country, namely oil & gas,
aviation, petrol stations, warehouses and depots,
silos and others. It reflects EMSA’s commitment
to ensure the protection and safety of people
working in hazardous locations.
HE noted that the UAE has been a member
of the international electrotechnical commission
(IEC) for the past four years upon receiving the
votes off all member states in the organization, one
of the largest and most influential international
organisations in the field of standardization and
metrology besides the ISO in Geneva.
He went on to say that ESMA’s membership
is in line with its strategy aiming to ensure
the UAE’s prominence and to apply the best
international practices in the field, and benefit
from the experience of advanced countries.
The UAE’s adherence to the group helps in
removing technical barriers that separated it from
other member states in terms of implementation
of international standardised specifications and
ensuring mutual recognition of certificates of
conformity amongst member states. It would help
in providing a specifications database for national
factories and industries.

budgets due to rising healthcare spending.
Around the World
The Jordanian National Commission for
Epidemics decided to form a small committee to
develop an action plan to deal with the disease and
all of its implications, despite the kingdom being
Ebola-free. Jordanian Health Minister, Dr. Ali
Hayasat, stressed that Jordan’s Ebola-free status
is no excuse to relax. On the contrary, he said all
precautionary measures should be taken and the
country should be prepared and swift in dealing
with any suspicious or proven cases that might
enter its territory.
Furthermore, Europe received its first Ebola case
last August. The patient was a Spanish missionary
who was transported from Liberia, after two infected
Americans went back to their homeland. The US,
on its part, issued the highest-level health warning.
Senior American health officials observed that
some individuals, who have traveled to Ebolainfected African countries, come back to the US
carrying the disease. But they are not worried about
a large-scale virus outbreak within the country.
Canadian Tekmira
Pharmaceuticals
has
announced that the American Food and Drugs
Administration (FDA) has partially approved an
experimental treatment, which could pave the way
for its use to fight the disease in Africa.
As a sign of fear over an international outbreak
of the virus, an employment agency in Berlin
closed its doors after a Nigerian lady got ill, despite
the hospital’s confirmation that her symptoms
correspond to those of a digestive inflammation.
Moving to Spain, a resident in Biscay, a province
to the north, who had came back from Sierra Leon
suffering from fever, was put in quarantine after
his Ebola test came back negative. The healthcare
institution which conducted the test suggests that he
might be suffering from Malaria.
In Austria, Josef Pühringer, governor of the upper
region, declared suspicions about a couple of Ebola

cases, these are two men who arrived in Austria
from Nigeria on August 13th.
Obama…Experimental Drug

US President, Barack Obama, held talks with
his Liberian and Sierra Leonean counterparts,
Ellen Johnson and Earnest Bai, respectively,
to reassure them about the role played by
experts from US disease observation and
protection centers who were dispatched to
assist their countries. At the same time, the US
Department of State announced the evacuation
of its diplomatic staff’s family members from
Freetown as a “preventive” measure. Obama
sees that it is still too early to resort to an
experimental drug to treat Ebola patients.
Ebola: Facts and Figures

The Ebola virus causes hemorrhagic
fever, vomiting and diarrhea within days of
infection. It borrows its name from a river
located in the north of Congo, where it was
first discovered in 1976. There is still no
vaccine for this disease, which kills between
25 and 90 per cent of people who carry it.
The virus is transmitted through direct
exposure to the carrier’s bodily fluids,
blood or tissue. This applies to animals as
well. Burial ceremonies where relatives
and friends come into contact with the
victim’s body are a major cause of the virus
transmission.
The first Ebola case in this new outbreak
was recorded in Guinea last February,
after which it spread throughout Liberia
and Sierra Leon. It is the most lethal virus
known to date.
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entertainment venues have decreased dramatically.
Sierra Leone: Specialised Staff Needed

Sierra Leone Chief Medical Officer, Brima
Kargbo, said “to contain a disease as deadly
as Ebola, we need a specialised medical staff,
which we do not have at the moment.” Health
authorities in Sierra Leone confirmed that 32
nurses died after contracting the virus.
In late July, President Ernest Bai Koroma
declared a state of emergency “to enable us to
take a more robust approach to deal with the
Ebola outbreak.” “Extraordinary challenges
require extraordinary measures. The Ebola
virus disease poses an extraordinary challenge
to our nation”, he said in a televised address to
the nation.
Koroma announced a raft of measures
as part of the state of emergency, including
quarantining Ebola-hit areas, deploying police
forces to protect medical workers, prohibiting
public gatherings that are not related to the
anti-Ebola campaign, and cancelling foreign
trips by ministers. He said these measures
would be enforced for a period
ranging between 60 to 90 days, to
be followed by an assessment.
Nigeria: Weakest Link
Nigeria is considered the weakest
link with regard to the fight against
Ebola due to the limited number
of medical workers. According to
WHO, there is only 1 doctor for
every 1000 Nigerians, as opposed to
an average of 2.6 in the rest of Africa.
The African economic giant
recorded a fourth death in Lagos,
sub-Saharan Africa’s most densely
populated city. The authorities fear a
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new case in Enugu, as a local nurse contracted the
disease.
Flights Suspended
West Africa’s biggest airline, Asky, has decided
to suspend flights to Liberia and Sierra Leone
amidst increasing fears over the spread of the deadly
virus. For its part, Nigerian airline Arik Air said that
while it will not suspend its flights, it would test its
passengers for Ebola infection.
Guinea
In Guinea, where the outbreak hit earlier this
year, President Alpha Conde declared that the nation
is facing “a state of national health emergency”. He
announced a broad array of measures, including
the establishment of quarantine zones overseen
by the health administration and police forces on
Guinea’s borders. Other measures include imposing
stricter control on movement of people and transfer
of victims’ bodies, taking blood samples, and the
obligatory admission of any suspected case to the
nearest hospital until test results are available.

According to a study published by American
credit rating agency, Moody’s, Ebola could
have a direct financial impact on governments’

Circular to Health Care Providers
In the meantime, Abu Dhabi’s Health Authority
compelled health care providers to immediately
report any suspected or confirmed cases of Ebola,
urging them to exercise alertness in diagnosis, and
deal with any case in conformity with requirements
of both the Authority and WHO.
Urgent Gulf Coordination Meeting
The Gulf Cooperation Council’s Committee of
Health Ministers Executive Bureau has recently
held an urgent coordination meeting on the disease
in Riyadh. The meeting aimed at discussing the
latest global developments, as well as exchanging
expertise on precautionary measures, readiness,
monitoring, and emergency response.
The bureau prepared the outline of the Gulf
framework on “Prevention, Treatment, and
Management” in case of suspicion or discovery
of any infection cases. It also discussed a unified
gulf position in dealing with all aspects related to
prevention, travel bans and refusal of entry visas
and work permits, work on further gulf synergy in
the fight against emerging diseases, and preparing a
unified media statement concerning the epidemic.
In the meantime, Saudi Arabia decided to stop
issuing visas to pilgrims from Ebola-infected
countries.
West Africa: Ebola’s Heartland
While WHO announced that the virus is spreading
rapidly in Liberia and Sierra Leone, it also reported
encouraging signs in Nigeria and Guinea.
Liberia
Several factors combine to make Liberia the
hardest-hit country by Ebola. The outbreak ravaged
densely populated Monrovia, while the country
suffers a severe shortage of doctors.
UN System Coordinator for Ebola Virus Disease,
David Nabarro, arrived in Liberia as part of his visit
to the Ebola-hit countries. The British expert said

“the challenge is whether we can handle a new
outbreak or not.”
Liberia recently received experimental Zmapp
drug and initiated expansion works of the
overcrowded treatment centre in Monrovia.
However, despite stringent measures, Ebola is
spreading rapidly in the capital. Liberian authorities
declared a state of emergency, just five days after it
was first announced in Sierra Leone.
Liberian President Declares ‘State of Emergency’
On August 6, President Ellen Johnson Sirleaf
declared a 90-day state of emergency, as the
government struggles to deal with the Ebola
outbreak. “The government and people of Liberia
require extraordinary measures for the very
survival of our State,” said the Liberian president in
a statement addressed to her nation. She also noted
that the measures taken by the Liberian authorities
to address the epidemic, including giving all nonessential staff a 30-day compulsory leave, the
closure of schools, and the cleansing of public
places, did not succeed in stopping the spread of
the virus. WHO declared that the death toll from
the epidemic in West Africa rose to 932 deaths out
of 1711 infection cases.
Schools and Universities Closed
As part of efforts to curb the spread of the
worst Ebola outbreak in West Africa, the Liberian
government announced the closure of all schools in
the country, and imposed quarantine on some areas.
It also closed all universities in Monrovia.
The Liberian authorities have deployed police
forces at Monrovia’s international airport to
tighten testing procedures and make sure that the
passengers do not show any of the symptoms. They
also closed their borders and suspended all soccer
activities to contain the virus.
BBC reported that the number of community
awareness campaigns in the city is increasing,
while the numbers of customers at restaurants and
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which includes representatives of all health bodies
and departments, as well as the Ministry of Interior
and the Ministry of Environment and Water, is
developing the necessary precautionary measures
across all regions, to prevent the disease from
entering the country.

In this regard, Dr. Al Amiri confirmed that the
Ministry of Health will issue a statement, based on
international efforts dealing with the virus, which
will include the measures to be taken by the state to
prevent the entry of any infected persons.

Warnings Against Travel to West Africa
The UAE warned nationals against travel to
Liberia and regions of West Africa. In a warning
posted on its twitter page, the Ministry of Foreign
Affairs stated that this is a precautionary measure
against the virus. Last July, the ministry has warned
citizens from travel to Sierra Leone for the same
reason.

As for the General Authority of Islamic Affairs
and Endowments’ preparations for Hajj pilgrimage
season, Dr. Ahmed Al Moussa, Studies and
Research Expert at the Authority, said the latter
has encouraged pilgrimage campaigns and media
outlets to advise elderly, chronic patients, and
children against travelling this year, considering the
current health condition, to avoid contracting any
contagious diseases and to preserve their health.

Emirates Airlines suspends Guinea flights due to
Ebola
Emirates Airlines has suspended its flights to
Guinea as of August 1st, until further notice. The
company posted a statement on its website saying:
“...the safety of our passengers and crew is of the
highest priority and will not be compromised.”

He insisted on the authority’s commitment to
any preventive health procedures and precautionary
measures issued by the competent authorities in the
state and those in Saudi Arabia, as well as following
the latest news on the matter. He pointed out that
they will comply to and apply any new health
instructions on the virus.
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control,” said Dr. Bart Janssens, MSF director of
including the National Emergency, Crisis and
operations, “With the appearance of new sites in
Disaster Management Authority (NCEMA), are
Liberia and Sierra Leone, there is a real risk of
taking all precautionary measures.
it spreading to other
He also said the
areas.” Dr Janssens said
Nigerian Lady’s Death
ministry is in contact
MSF is concerned over
Abu Dhabi Health Authority announced that with WHO for updates
how fast the situation is the results of the medical tests conducted on the over any developments.
developing, especially in Nigerian lady, who died on August 17th while
Liberia and Sierra Leone, waiting for her next transit flight in the waiting Measures of Protection
where there is a lack of area at Abu Dhabi Airport, showed that she did
Dr. Al Amiri reiterated
vision on the matter. He not suffer from Ebola. In fact, her death was the that the procedures taken
warned of a real risk of result of her health complications due of cancer.
so far are sufficient to
outbreak if no change
The 35-year-old lady was traveling from protect the country, ruling
occurred, calling for
Nigeria to India, on a medical trip to seek out the entry of any Ebola
WHO and governments
case.
treatment for her advanced cancer.
to make more efforts to
The
ministry,
in
A statement by the Health Authority-Abu
launch an operation to
coordination
with
the
Dhabi,
which
is
the
regulatory
body
of
the
control this epidemic.
authorities,
healthcare sector in the emirate of Abu Dhabi, competent
explained that in response to her condition and is implementing all the
The UAE is Ebola-free
On August 11, the despite the obvious medical symptoms she was resolutions of the last
UAE officially confirmed exhibiting, precautionary measures were taken WHO meeting with the
countries where Ebola
that it is free of the Ebola by the medical team.
The statement also added that the HAAD had has been detected, to
virus disease, and said it
is unlikely that any cases taken all the necessary precautionary measures prevent the entry of the
would enter the country. It while dealing with the suspected case. The disease into the Emirates.
stated that all preventive victim’s husband was put in quarantine along Dr. Al Amiri stressed that
and
precautionary with the 5 members of the medical team, which the UAE is prepared to
measures were taken, in participated in the medical rescue operation. deal with any incoming
line with World Health They remained quarantined until test results cases.
Organization regulations came back negative.
He pointed out that the
to keep the disease at bay.
On the day of the Nigerian lady’s death, the
ministry will continue
HAAD
had
released
a
statement,
in
which
it
its coordination efforts
Dr. Amin Al Amiri,
explained
that
her
health
deteriorated
while
with local health bodies
Assistant Undersecretary
she was waiting for her next flight, which
in the state, and other
of the Ministry for
necessitated
the
medical
team’s
emergency
competent
authorities,
Public Health Policies
intervention.
But
all
attempts
to
save
her
to follow the procedures
and
Licensing
and
life have failed. HAAD also mentioned that
and instructions to be
Ministry
Spokesman,
during
the
resuscitation
process,
she
showed
made in this regard,
confirmed that the UAE
symptoms
similar,
or
possibly
related
to
Ebola
in line with WHO’s
is Ebola-free, adding
infection. However, they are attributed mostly
resolutions. Dr. Al Amiri
that the ministry, health
to
her
advanced
cancer
condition.
affirmed that the National
institutions and other
competent
authorities,
Higher
Committee,
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with the leaders of Guinea, Liberia, and Sierra
Leone to review the situation and adopt common
strategies to eradicate the disease from the region.
The heads of state and government of the Mano
River Union, including Ivory Coast, Guinea, Liberia
and Sierra Leone, pledged in a joint declaration to
offer additional resources to fight the outbreak.

WHO: Way bigger than previously thought
In mid-August, WHO said that the magnitude
of the epidemic is “way bigger than previously
thought,” while many African countries admitted
that they don’t have the capabilities to halt Ebola’s
spread.
The WHO announced in a statement that the
epidemic continues to surge in West Africa and is
likely to go on spreading for some time. It pointed
out that its action plan to respond to the epidemic
will cover the next six months, emphasising that it
coordinated efforts for an increased international
response to fight this outbreak.
In its statement, the WHO reported that “there is
no need to place travel or trade bans over the virus.”
Despite the spread of the disease, the organization’s
field team asserts that the number of cases and
deaths is decreasing.
The Director-General of WHO Dr. Margaret
Chan, called the international community to provide
the West African countries with the necessary
support “on the most urgent basis possible”. She
stated that the “countries affected to date simply do
not have the capacity to manage an outbreak of
this size and complexity on their own,” stressing
that West African countries “cannot face Ebola by
themselves.”
International and national measures
Dr. Chan has visited Guinea and held meetings
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International health emergency
On August 9, 2014, WHO declared that Ebola
requires “a public international health emergency,”
and said that “the international coordinated response
is necessary to halt the spread of the epidemic
and ensure its decline globally.” Following the
two-day meeting of the emergency committee
established to face the virus, WHO stated that the
epidemic is “extraordinary and an international
health threat with serious consequences, given its
aggressiveness.”
The organisation did not impose bans on the
Ebola-affected countries to protect their economy;
however, it required border control measures and
special procedures from airline companies, which
have not suspended their flights to these countries.
MSF: Six Months to hold the virus under control
MSF said controlling the Ebola virus would
require six month in West Africa. Dr. Joanne
Liu, the director of MFS, urged the international
community to consolidate efforts, led by WHO,
and asserted that controlling the virus in Liberia,
where 300 fatality cases have been recorded, is of
paramount importance to contain the epidemic. “If
we don’t stabilise Liberia, we will never stabilise
the region”, she said, and she added: “In terms of
timeline, we’re not talking in terms of weeks, we’re
talking in terms of months. We need a commitment
for months, I would say at least six months.”
Ebola threatens to spread to other countries
MSF declared last July that the situation is
exacerbating in West Africa, and Ebola might
spread to other countries. “The epidemic is out of

Deadly virus has spread in West Africa with a death toll of more than 3,439 people

UAE free from Ebola

WHO declares a ‘state of emergency’ to combat Ebola outbreak
Doctors Without Borders: The disease is out of control
Just as the world started to breathe a sigh of relief from the threat of Corona virus, a new state of panic
ensued over yet another disease: Ebola.
The epidemic has spread drastically throughout four West African countries: Guinea, Liberia, Sierra
Leone and Nigeria, leading the World Health Organization (WHO) to declare an “international health
emergency.” Doctors Without Borders (MSF) also asserted that the outbreak is out of control.
In the UAE, the Ministry of Health announced
that the country is Ebola-free and that it is taking
preventive and precautionary measures in line with
the WHO’s regulations to prevent the disease’s
entry to the country. The UAE is not at risk, affirmed
Dr. Amin Al Amiri, Assistant Undersecretary of
the Ministry for the Public Health Policies and
Licensing and Ministry spokesman. Nevertheless,
the UAE Ministry of Foreign Affairs has warned its
citizens from traveling to the four African countries.
A containable disease
In mid-September, WHO announced that the

outbreak has spread and is the worst since the
discovery of the first Ebola human infection case 40
years ago. The organisation reported that the Ebola
death toll has reached 3439 out of 7429 known
cases, in addition to 142 new recorded cases, as
well as 77 deaths in the four countries where the
virus broke out.
“This is not something to turn around overnight,
it is not going to be easy,” said Dr. Keiji Fukuda,
WHO’s Assistant Director-General for Health
Security. But, he asserted that it is possible to stop
this outbreak, if right steps and measures were
taken dealing with infected
people, adding that “it is not a
mysterious disease and it spreads
from person to person. It is not an
airborne virus.”
Meanwhile, many experts
deem it unlikely that the epidemic
would be brought under control
this year. The president of MSF
urged WHO to intensify efforts
in this regard, as Reuters reported
him saying that the “fight against
Ebola was being undermined by
a lack of international leadership
and emergency management
skills.”
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Funding terrorism
manages a centre for training for terrorist activity.
The court shall rule in favour of dissolving the
According to the law, shall be punished by
centre in question and closing all of its locations.
imprisonment from 10 years to life anyone found
Shall be punished by temporary imprisonment
guilty of offering, collecting, raising or facilitating
for a maximum of 10 years anyone found guilty
funding to be used partly or entirely to perpetrate
of promoting, praising – verbally or in writing or
a terrorist crime, and anyone found guilty of
by any other means – a terrorist
offering, collecting, raising or
organisation or a terrorist crime
facilitating funding for a group
or a known terrorist.
or an individual with prior
“The
law
reaffirms
the
knowledge that the funds in
Shall be punished by
questions would be used for
UAE’s commitment to its
imprisonment for a maximum
terrorist purposes.
of 10 years anyone found
international pledge to
guilty of acquiring, directly
Cooperation with terrorist
fight terrorism, confront
or indirectly, any publication
organisations is punishable by
or recording that include
it and criminalise it, and
imprisonment from 5 years
promotion or recruitment for a
to life. The sanction becomes
to prevent terrorists
terrorist organisation or crime
the death penalty in case the
or for a terrorist, in case these
and their financiers
perpetrator is a member of the
materials were prepared for
armed forces, the police or
and supporters from
distribution.
security forces and has received
accessing funds, weapons
The law empowers the
military or security training.
Cabinet, upon a proposal from
or even a safe haven.”
Shall be punished by life
the Minister of Presidential
imprisonment or death anyone
Affairs, to issue a decision to
found guilty of providing
create a list or lists of terrorist
conventional or unconventional
organisations or persons that endanger the state.
weapons or any other substances that may be
harmful, to terrorist organisations or individuals
Prohibited meetings
with prior knowledge that these weapons or
The law prohibits holding meetings or gatherings
substances would be used for terrorist purposes.
anywhere on the state’s territories with a terrorist
The law also provides punishment for helping an
group or with terrorists. The public authority shall
arrested or convicted terrorist to escape.
be entitled to resolve the meeting or gathering in
question by use of force when necessary. Shall
Failure to report terrorist crimes
be punishable by temporary to life imprisonment
A prison term of a maximum of 10 years is given
anyone found guilty of taking part in preparing for
to
anyone
found guilty of failing to report a terrorist
such meetings or gatherings.
crime or scheme to the competent authorities.
A life sentence shall be given to anyone found
Special exemption is granted to the criminal’s
guilty of working for or communicating with a
spouse and relatives.
foreign country or for a terrorist organisation or
A prison penalty of no more than 5 years shall
individual or anyone working on their behalf.
be issued to anyone found guilty of intentionally
Capital punishment shall be given in case the crime,
reporting a false terrorist crime.
subject of communication, was committed.
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Crimes and corresponding sanctions
The federal anti-terrorism law identifies terrorist
crimes and the corresponding sanctions. It sets the
death sentence to anyone found guilty of attacking
or endangering the life of the President, Vice
President or any of the Rulers and their families.
The death sentence applies whether the perpetrator
committed the crime or was about to commit it.
A life sentence punishment is given to anyone
who resorts to violence or threats of violence to
force the President, the Vice President, the Prime
Minister, a Minister, the Chairman of the FNC or
any of its members to perform or to abstain from
performing an action under its power.
International Protection
The law provides for capital punishment or life
imprisonment for anyone who attempts or initiates
an attack against a person that is granted international
protection. Capital punishment is warranted in
case the crime was committed. Imprisonment for
a minimum of seven years to life is the sanction
for kidnap, holding someone hostage, detainment
or deprivation of liberty by any means for terrorist
purposes.
State safety
According to the law, shall be punished by death
or life imprisonment anyone who committed or
abstained from carrying out an action, which – by
nature or by context – jeopardises the stability,
safety, unity, sovereignty or security of the state,
or contradicts the basic principles of the ruling
system in the state, or is aimed at overthrowing
or overtaking the regime or unlawfully disable
provisions of the Constitution, or prevent a state
institution or a public authority from exercising
its duties, or cause harm to national unity or social
peace.
Transportation
Shall be punished by life imprisonment anyone

who hijacks a means of air, land and water transport
for terrorist purposes. The penalty shall be death
or life imprisonment in case such actions were to
result in injury to anyone or in case the perpetrator
forcefully and violently resisted public authorities
while performing their jobs in regaining control of
the hijacked means of transport. The penalty shall
be death in case the crime leads to fatalities.
A life sentence shall be given to anyone who
deliberately causes damage or malfunction
and endangers a means of transport and shall
be punished by life imprisonment anyone who
produces, prepares, imports, exports, possesses or
transports non-conventional weapons for terrorist
purposes.
Unconventional weapons
Shall be punished by death or life imprisonment
anyone who smuggles or steals or acquires by
violence or threats or by means of deception, fraud
or blackmail unconventional weapons to be used
for terrorist purposes. The law provides for capital
punishment or life imprisonment for possession
with intent to use of unconventional weapons. The
penalty for the same crime would be death in case
the suspect uses any of the aforementioned weapons
for terrorist purposes.
Membership in terrorist organisations
A 10-year minimum prison term is the penalty
the law sets for public declaration of non-allegiance
to the state’s leadership or hostility towards the state
and the ruling system.
As for organised terrorism, the law stipulates that
shall be punishable by death or life imprisonment
anyone who creates, establishes, organises, manages
or leads a terrorist organisation. The court shall rule
in favour of dissolving the organisation in question
and closing all of its locations and premises. A
penalty of 10 years to life shall be issued to anyone
who coerced or incited others to join or participate
or stay in a terrorist organisation. And shall be
punishable by death anyone who establishes or
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With punishments ranging from 5 year prison terms to execution

Khalifa issues federal anti-terrorism law
HH Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, the UAE President, issued a federal anti-terrorism law that
sets harsh punishments according to crimes type, perpetrators and effect on security and stability.
The new law reflects “the UAE’s commitment to its international obligations towards combating
terrorism and criminalising all terrorism forms around the world, and preventing terrorists and their
financiers and supporters from receiving money, weapons and safe haven. As the state is an integral part
of the international community and in view of the continued propagation of terrorism, which became an
international phenomenon that threatens the internal and international communities, a comprehensive
review and update of the anti-terrorism law and its sanctions was in order to keep up with internal and
international developments.”
closed session on July 21st. The law is based on the
pre-existing anti-terrorism law of 2004.
The federal law consists of 70 articles and covers
areas not included in the 2004 law. The first article
consisted of definitions to terms and expressions
included in it. The second article focused on the
types of crimes that are subject to the provisions of
this law. Article 3 and 4 classify crimes and victims,
and list the rules for the application of the law in
terms of time and place. Article 5 through 18 listed
the sanctions for terrorist crimes that range from
imprisonment to capital punishment.

From 5 year prison terms to capital punishment
Federal law no. 7 of 2014 sets harsh sanctions
that range between 5 year prison terms, as a
minimum, for suspects that engage in terrorist acts
or cooperate with terrorist organisations, and the
death sentence for perpetrators of terrorist crimes
against the UAE, its interests, assets and citizens.
The law was passed from the Federal Government
to the Federal National Council for consideration
and approval. It was passed in an extraordinary
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Terrorist Threats
Articles 19 to 21 are dedicated to terrorist threats.
Articles 22 to 27 revolve around crimes related to
organised terrorism. Articles 28 and 29 classify
crimes of conspiracy to commit terrorist actions.
Articles 30 and 31 address crimes of financing
terrorism and articles 32 to 34 classify terrorism
supporting crimes. Article 35 addresses promotion
of terrorism.
Articles 36 to 39 address terrorism-related
crimes. Article 41 addresses all terrorist crimes
stipulated in other laws. Articles 41 to 63 deal with
substantive provisions and special crimes. The
remaining articles deal with administrative antiterrorist measures.

Hamdan bin Zayed:
Declaring solidarity with
victims isn’t enough.
Action is needed to ease
their suffering
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National and Reserve Service
Honour.. Loyalty.. Sacrifice
A historic day it was indeed, the day the UAE’s
young men and women answered the call of duty and
enrolled at the National and Reserve Service camps, as
per the law issued by HH the president Sheikh Khalifa
bin Zayed Al Nahyan last June.
In joining the National and Reserve Service, the UAE
youth express a sincere sense of belonging, unflinching
loyalty and willingness to sacrifice for the defence of
homeland security, prosperity and dignity. They prove
to one and all that the homeland is truly united and that
young generations under Khalifa recognise the value
of their country, cherish their leader and tackle their
obligations head-on.
They came in droves from all across the country to
stand proudly at the gates of the five training centres that
the National and Reserve Service Authority indicated
for them. They were there driven by the urge to give
back to their homeland and to express gratitude to their
ever-watchful wise leadership as it strives to guarantee
prosperous living conditions and to provide the best
opportunities for Emirati nationals by offering them
the best living, social and economic conditions, all the
while arming them with education and knowledge.
It was called the “national” service rather than the
“compulsory” service for a reason. In fact, it was the
recruits’ love for their nation which had them rushing
to registration centres, where, under the banner of “One
Country for All”, they enthusiastically competed for
the chance to contribute to the country’s strength and
security.
Five thousand young citizens have joined the ranks
of national service fully aware of the righteousness of
their decision. They are deeply mindful of the positive
effects national service would have on enhancing
their experience, shaping their character, heightening
their self-confidence and sharpening their discipline
and commitment, in addition to invaluable military,
organisational, managerial and leadership skills that
would support them in their life’s journey and motivate
them to be forerunners in defending the homeland, its
national unity, its resources and its accomplishments.

Training that the recruits would receive isn’t
limited to military combat skills. They would receive
various cultural and knowledge skills that include time
management, commitment and discipline. They would
be initiated in the importance of volunteering and
providing relief in emergencies, crises and disasters.
National service is an opportunity for recruits to
demonstrate creativity and reap maximum benefits
from their capabilities and efforts,
These incentives aren’t restricted to recruits in
military camps. Their parents and loved ones, too, who
accompanied them as they reported for registration and
enrolment, were overjoyed as they proudly watched
their children, the country’s youth, embark on a journey
to become valuable assets for the homeland and for the
future. In the words of late Sheikh Zayed bin Sultan
Al Nahyan, “I believe in youth… they abound with
enthusiasm” and “The country recognises its loyal
citizens and is proud of them, just as are their parents
and their tribes.”
The ultimate goal of the National and Reserve
Service isn’t to increase the number of troops in the
Armed Forces or the number of arm-bearers, although
they would be called for duty when necessary… but
to establish generations of young men and women
armed with national values, principles and knowledge
that would shield them against destructive beliefs
and movements. Thus, they would become an
impregnable fort against hostile movements and would
be able to assume their responsibilities away from any
dependency, indifference or false appearances.
Vigilant young men and women, who are devoted
to their homeland and to their people as well as to the
teachings of their religion and their civilisation, who
must bear the patriotic values and principles of the
Armed Forces, are an essential basis for enhanced social
coherence, popular unity and solidarity. They are a vital
element in the journey towards more development and
they, too, have an important role to play in ensuring the
country’s sustainability, stability and security.
God save the homeland, our leaders and may the
bliss of security always be upon us.
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