ومعان
ذكرى
ٍ
ألن الذكرى استحضار ملرحلة بني تاريخني ،يوم قيام دولة
اإلمارات العربية املتحدة يف الثاين من ديسمرب من العام ،1971
ومرور  43عاماً عىل ذلك اليوم املجيد ،فإن لالحتفال باملناسبة هذا
العامَ ،عبَق خاص ،استم َّد أريجه من زهور ومثار اإلنجازات ،التي – لو
استطاعت  -لتح َّدثت عن نفسها ،قبل أن يتح َّدث أحد عنها ،وقد حفل
بها أكرث من أربعة عقود ،انتقلت عربها الدولة الفت َّية الصغرية بعدد
سكانها ومساحتها ،إىل أن تصبح رقامً هاماً يف املعادلة الدولية ،يُحسب
حسابه يف الكثري من املفاصل واملحافل ،وتركت بصمة بيضاء تُحتذى،
يف العمل من أجل العدل واألمن والسالم وحقوق اإلنسان والتسامح
والعطاء يف العامل.
ومل يكن هذا ليحدث ،لو مل ينعم الله عىل هذه البالد بقيادة حكيمة،
منفتحة ،خالَّقة ،وضعت اإلنسان يف سلَّم أولوياتها ،ففتحت أمامه
أبواب الرعاية والعلم واملعرفة واالستقرار والسعادة ،ليمحضها انتام ًء
وطنيّاً صافياً ووالء خالصاًَّ ،قل نظريهام ،فنالت بجدارة ،وبكل فخر
واعتزاز ،لقب «دولة الشعب السعيد».
أىت اليوم الوطني الثالث واألربعون إلعالن قيام دولة االتحاد:
أقل من شهر عىل االحتفال بـ
اإلمارات العربية املتحدة ،بعد مرور ّ
«يوم العلم» ،الذي تزامن مع الذكرى العارشة للجلوس امليمون لصاحب
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة – حفظه الله ...وقد
شكَّلت املناسبتان ،عرساً وطن ّياً ،رسم ّياً وشعب ّياً ،ممت ّدا ً عىل مدى شهر
ويزيد ،أكًّد خالله أبناء اإلمارات وامل ُقيمون عىل أرضها الطيِّبة ،يف آن
معاً ،عىل معاين التامسك والوالء للوطن وعلَمه وقيادته الرشيدة ،وعىل
التكاتف والتضامن ،من أجل أن تبقى اإلمارات واحة خري وأمن وأمان
واستقرار وازدهار.
وإن كانت املناسبة املزدوجة ،قد م َّرت ،من حيث موعدها امل ُح َّدد
والتمسك
يف عقارب ساعة الزمن ،إالَّ أن معانيها وااللتزام مبضمونها،
ّ
بق َيمها ،يستمر فعالً يومياً متواصالً ال يتوقَّف ،بني يوم وآخر ،ومن
عام إىل الذي يليه .ويف ِّكل دورة تاريخ ،تتج َّدد اإلرادات ،ويتعاظم
يجسده
االستعداد للوفاء للوطن ،ويكرب االلتفاف حول علم الدولة وما ِّ
من رمز لوحدة الشعب والرتاب يف دولة االتحاد ،من رشقها إىل
غربها ،ومن شاملها إىلجنوبها.

لقد بُ ِن َيت دولة االتحاد عىل أيدي قادة أفذاذ ،انتهجوا للمستقبل
نهج االنفتاح والعطاء والتسامح ،ووضعوا املصلحة العليا نُصب أعينهم،
وفوق كل اعتبار ،فرفعوا علم الدولة االتحادية ،ليشمخ خفاقاً إىل ال ُعال،
فيستظل بفيئه أبناء اإلمارات السبع ،ويتكاتفوا يف مسرية البناء ،اليد
ّ
يف اليد ،والساعد بجانب الساعد ،أعينهم شاخصة نحو الغد األفضل،
وقلوبهم عامرة باإلميان ،وبسامحة ديننا الحنيف و ِق َيمه ،وعقولهم
ممتشقة سالح التسامح.
ومن السلف إىل الخلف ،انتقلت املسرية من مرحلة التأسيس والبناء،
متاسك بنيان الوطن،
إىل مرحلة التمكني ،يف مختلف اتجاهاته ،فتع َّزز ُ
وزادت صالبة عوده ،فأصبح عصيّاً عىل أن تنخره أيَّة آفة .ويف خ ٍّط
موازٍ ،ع َّززت الدولة من دورها الفاعل عىل املستوى الخارجي ،منارصة
لقضايا الحق والعدل ،باحثة عن مستغيث لتم ّد له يد العون اإلنساين
امل ُن َّزه عن أيَّة مصالح خاصة ،داعمة لألمن والسالم الدوليني ،مشاركة
يف التص ّدي لإلرهاب بكافة مظاهره وتجلِّياته ...األمر الذي أكسبها
تقدير املجتمع الدويل واحرتام شعوب العامل من أقصاه إىل أقصاه.
إن مسرية كهذه ،مجلًّلة بكل معاين االحرتام والتقدير ،لعص َّية عىل
بالسمعة ...وإن مجتمعاً
أيَّة محاولة – فاشلة سلفاً  -للتشويش أو اإلرضار ِّ
رشباً
مت
باآلخر،
واالعرتاف
متحصنا بالوعي ،متسلِّحاً بعقيدة التسامح
ِّ
ِّ
ً
لعيص
واعتداله،
وثقافته
وتقاليده
بعاداته
ا
ز
ومعت
الكريم،
آن
ر
الق
ق َيم
ّ
ّ
أيضاً عىل االخرتاق من جانب أيٍّة أفكار ظالمية قروسطية ،ومعتقدات
متت إىل قيَمنا املجتمعية التي نشأنا عليها ،وال إىل
مارقة مستو َردة ،ال ّ
طُ ْهر ونقاوة الدين الحنيف ،بأيَّة ِصلَة.
ما أحوجنا ،ونحن نيضء الشمعة الثالثة واألربعني لـ«اليوم
الوطني» ،إىل تعزيز التكاتف والتضامن والتكافل ،وإىل العمل املتواصل
لتعميق الوعي املجتمعي السليم ،وااللتزام بقيمنا األصيلة وبرتاثنا العريب
العريق ،ونبذ الفكر العصبوي واإلرهايب ،مبختلف وجوهه ومظاهره،
والتمسك بوحدة
وتجذير انتامئنا إىل الوطن ووالئنا لقيادته الحكيمة،
ُّ
أي مرتبِّص،
دولتنا و ِم ْن َعة مجتمعنا .بهذا ،نستطيع تفويت الفرصة عىل ّ
بحارضنا ومستقبلنا ،واالستمرار يف املسرية التنموية املظفَّرة لدولتنا.
أرسة التحرير
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(وام)
مل يكن الثاين من ديسمرب املنرصم ،عيد وطن وشعب فحسب ،بقدر ما كان عيد أ َّمة من محيطها إىل خليجها ،بل عيد
عامل بأرسه ،حيث احتفل أبناء اإلمارات العربية املتحدة ،باليوم الوطني الثالث واألربعني لقيام دولة االتحاد ،جنباً
إىل جنب ،مع املُقيمني عىل أرض الدولة ،من رعايا عرشات الدول الشقيقة والصديقة ،وقد جمعتهم فرحة املناسبة
ج ّل ،أن يشمل دولة اإلمارات العربية املتحدة ،بدوام األمن واألمان واالزدهار ،وينعم
رضعني إىل الله ع َّز و َ
وعظَ َمتها ،مت ِّ
عىل قيادتها وشعبها واملقيمني عىل ترابها ،باالستقرار والرفاه والتقدُّ م املستمر.
خليفة :يوم لتعميق ُح ّب الوطن

وللمناسبة ،تق َّدم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس
الدولة – حفظه الله ،بال ّرجاء «من املوىل الكريم ،أن يُعيدها علينا ،وبلدنا
يتمتَّع مبزيد من األمن واالستقرار والتق ّدم واإلنجازات ،وأن يعيدها وأنتم
تشاركون يف مسرية البناء والرخاء بذالً وعطاء».
وقال سم ّوه يف كلمة تو َّجه بها إىل «أبناء الوطن األوفياء» ،إن الثاين
من ديسمرب «محطة راسخة يف األذهان ،فهي يوم لتعميق ُح ّب الوطن
4
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السرية ال َع ِطرة آلبائنا
وتعزيز ِقيَم االنتامء والوالء ،ويوم نستعيد فيه باإلكبار ِّ
املؤسسني الذين صاغوا تطلّعات الوطن واملواطن توافقاً ،فجعلوا من تع ُّدده
ّ
كياناً سياسياً واحدا ً مو َّحدا ً ،هو دولة اإلمارات العربية املتحدة ،التي نحتفل
بالذكرى الثالثة واألربعني لتأسيسها».
وش َّدد سم ّوه عىل أن «صون التجربة االتحادية ،هدف وطني ُمستدام،
يتطلَّب من الجميع وعياً ووحدة وتالحامً ..إعال ًء ل ِق َيم االتحاد ،وترسيخاً
لثوابته ،ومتكيناً ملواطني دولته ،وتأكيدا ً للتفاعل والتكامل القائم بني الدولة

االتحادية والحكومات املحلّية ،مبا يمُ كِّن أجهزتها من التص ّدي
للمسؤوليات الوطنية بكل أمانة وشفافية ،وذلك لبناء وطن قوي
راسخ املكانة ،يفخر أبناؤه بالذود عنه والحفاظ عىل مكتسباته».
وأضاف سم ّوه« :ونحن إذ نحتفل اليوم بذكرى تأسيس
دولتنا ،نستشعر ِعظَم العمل الوطني الذي ت َّم خالل عرشة
أعوام م َّرت عىل أداء قسم قطعناه عىل أنفسنا ،بأن نحمل ال ّراية
ونتح َّمل املسؤولية ونؤ ّدي األمانة رئيساً لدولة اإلمارات العربية
املتحدة ..كام أ ّداها الراحل الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل
املؤسسون بواسع رحمته
نهيان  -ط َّيب الله ثراه وتغ َّمده وإخوانه ّ
 ..فقد أنجزوا لدولتنا استقرارا ً وأمناً ورفاهية وتق ُّدماً ،فكانوا
ألمتهم منوذجاً يف ترسيخ ِق َيم الع َّزة والشموخ».
إرث اآلباء قدوة
وأكَّد سم ّوه»...عىل ذات العهد منيض ،إىل أن يكون إرث اآلباء قدوة
نستم ّد منها الع َّزة والعزم واملقدرة ،معت ّزين مبا وجدنا من دعم شعبي مخلص،
وسند حكومي قو ّي ،ترجم ال ّرؤى واملبادرات إىل اسرتاتيجيات وسياسات
وأنشطة ،غايتها تأمني الحياة الكرمية ألبناء الوطن ،ووضع الدولة عىل
خريطة الدول األكرث تط ّورا ً».
وتابع صاحب السمو رئيس الدولة :نحن ُسعداء مبا أنجز الوطن من
وثبة حضارية مشهودة ،فبفضْ ل مثابرتكم وبذل القيادة الوطنية القديرة،
تقف دولتنا اليوم ضمن الفئة «املرتفعة ج ّدا ً» يف مؤرشات التنمية البرشية،
واألوىل عربياً يف مؤرشات «االبتكار» و«السعادة» و«جودة الحياة»
و«مامرسة األعامل» ،واألوىل عاملياً يف «التامسك االجتامعي» و«الكفاءة
الحكومية» و«حسن إدارة األموال العامة» و«الثقة يف الحكومة» و«الثقة يف
متانة االقتصاد»  ..وقد أصبحت «مركزا ً إقليمياً رئيساً للتجارة الدولية» ورائدا ً
إقليمياً كذلك يف «متكني املرأة» ،وهي بني األفضل عاملياً يف «مؤشرّ ات
األمن واالستقرار» ،وشبابنا امللتزم بال ِقيَم الدينية واألخالقية ،املتسلِّح بالعلم
واملعرفة ،هم «األكرث تفاؤال باملستقبل» عربياً .وهي إنجازات تعكس ما
تنعم به بالدنا من استقرار سيايس ومنو اقتصادي ،وبنية تحتية متكاملة،
وقطاعات أعامل مزدهرة ،وخدمات ص ّحية وتعليمية وإسكانية وبيئية عالية
الجودة عاملية املستوى.
خصصت نحو نصف إجاميل موارد
وأشار سم ّوه إىل أن الحكومة َّ
ميزانيتها االتحادية للعام املايل  ،2015للرصف عىل قطاعات التنمية واملنافع
االجتامعية ،وهي قطاعات مو َّجهة بالكامل لتحسني نوعية حياة املواطن،
وضامن استقرار األُرسة التي هي موضع رعاية الدولة واهتاممها.
متكني الكفاءات املتم ِّيزة
ودعا سم ّوه «حفاظاً عىل هذه اإلنجازات» ،إىل «مزيد من الجهد لرعاية

(وام)
املتخصصة،
أبناء الوطن ورجال الغَد ،برتكيز العمل عىل بناء القدرات الوطنية
ِّ
ومتكني الكفاءات املتم ِّيزة ،وفتح املزيد من قنوات التواصل مع الشباب
لفهم تطلعاتهم وإرشاكهم يف وضع السياسات وتنفيذها ،واتخاذ القرارات
وتطبيقها مبا يع ّبئ الطاقات ُوميكّنها من املشاركة الف َّعالة يف النهضة التي
يعيشها الوطن .كام نأمل أن يت ّم بذل الجهود يف إطالق مبادرات جديدة
لرعاية املوهوبني يف كافة املجاالت ،وصياغة اسرتاتيجيات وطنية لتشجيع
األعامل الصغرية واملتوسطة ،مبا يع ِّزز الروح الريادية واملبادرات الفردية
للشباب ،الذين هم عامد هذا الوطن وثروته املتج ِّددة».
وأعرب سم ّوه عن الرضا عن مستوى التنفيذ الحكومي للمشاريع املض َّمنة
يف «مبادرات رئيس الدولة» و«رؤية اإلمارات  »2021و«األجندة الوطنية
لدولة اإلمارات العربية املتحدة  .»2014وقال :نحن فخورون بإطالق
«االسرتاتيجية الوطنية لالبتكار» ،وما تض َّمنته من خطط لتغيري منظومة
العمل الحكومي ،وتحفيز مامرسات االبتكار يف قطاعات الطاقة املتج ِّددة
والنقل والصحة والتعليم والتكنولوجيا واملياه والفضاء .وأضاف سم ّوه :لقد
أصدرنا قانون الخدمة الوطنية واالحتياطية بهدف ترسيخ ِق َيم الوالء واالنتامء
والفداء ،وإعالء روح الوطنية ،وتح ُّمل املسؤولية ،مبا يع ِّزز من جاهزية
الشباب ،ويمُ كِّنهم من اإلسهام يف حامية الدولة ،والحفاظ عىل استقاللها
وسيادتها ومنجزاتها ..ونحن فخورون بالحامس الكبري الذي استقبل به
الشباب قرارات ض ِّمهم إىل الخدمة العسكرية الوطنية ،التي هي ،إىل جانب
منافعها االجتامعية والثقافية والرتبوية وعوائدها الص ّحية والبدنية ...تكليف
وترشيف ومسؤولية وسند لقواتنا املسلحة الباسلة.
التنمية واإلرهاب ال يلتقيان
وتط َّرق سم ّوه إىل ثوابت السياسة الخارجية اإلماراتية ،مشريا ً إىل مشاركة
الدولة يف التحالف الدويل ملحاربة اإلرهاب ،وقال« :هو قرار اتخذناه
بكامل اإلرادة ،التزاماً مبسؤوليتنا التشاركية يف دعم أمن واستقرار املنطقة
والعامل ،وتأكيدا ً ملوقفنا الثابت الداعي إىل نبذ اإلرهاب والتط ّرف والعنف،
املؤسسة عىل ِق َيم االنفتاح واالعتدال
ودفاعاً عن خياراتنا وثوابت تجربتنا َّ
ينايـر 2015

5

والوسطية ..ولذا أصدرنا قانوناً متكامالً ملكافحة جرائم اإلرهاب ،وأكّدنا
عىل أن التنمية واإلرهاب متعارضان ال يلتقيان ،فالتنمية أمن واطمئنان
ورخاء ،بينام اإلرهاب ميثل أقرص الطّرق إىل إنتاج الدولة الفاشلة سياسياً
واقتصادياً ،املم َّزقة اجتامعياً ومعنوياً ،املنقسمةجغرافياً ومذهبياً.
الحلول...بالتوافق
وأضاف سم ّوه :ويف هذا السياق ،نشعر بكثري من الحزن والقلق ،ملا
تشهده بعض دول منطقتنا العربية من عنف وإخفاق للدولة وغياب لألمن،
الحل يكون بتضافر الجهود الرسمية والشعبية داخل الدولة
ونرى أن سبيل ّ
الواحدة ،لتحقيق التوافق وتوجيه الجهود ملقاومة اإلرهاب وتجفيف منابعه،
يف تزامن مع تنفيذ برامج تنموية تع ِّزز كرامة اإلنسان داخل وطنه ،وتحرتم
خياراته ،وتوفِّر حاجات عيشه ،من خالل تنمية مستدامة واقتصاد مستقر
وحكومة رشيدة ،فالتنمية هيجوهر األمن.
وبعد أن ع َّرج سم ّوه عىل األوضاع يف ٍّكل من مرص واليمن والصومال
والعراق وليبيا وسوريا وفلسطني ،تط َّرق إىل جهود األمن واالستقرار
يف املنطقة ،مؤكِّدا ً عىل أن اإلمارات تتطلَّع «إىل بناء عالقات أفضل مع
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية ،وهو أمر ال يعيقه إالّ استمرار احتاللها
لجزرنا الثالث ،طنب الكربى وطنب الصغرى وأبو موىس ،ذلك أن رفضها
أل ِّي تفاهم أو حلول سلمية عرب التفاوض أو التحكيم الدويل ،وتدخّلها غري
املرغوب فيه ،يف الشؤون الداخلية للدول العربية والخليجية ،هو أمر يحول
دون توافق أمني إقليمي مطلوب يف املنطقة».
وأضاف سم ّوه :إننا وإن ك ّنا حريصني عىل الرشاكات التاريخية
القوية التي تجمعنا اسرتاتيجياً بفاعلني إقليميني ودوليني ..إلاّ أن سياستنا
الخارجية تتّجه بقوة لتعزيز عالقات التعاون والرشاكة مع القوى اإلقليمية

والدولية الفاعلة واملؤثرة يف مختلف قارات العامل ...تحقيقاً للتوازن والتن ّوع
يف عالقاتنا الخارجية ،وتوسيعاً لآلفاق أمام اقتصادنا الوطني ،وتنويعاً
تجسد مصالحنا
الستثامرات الدولة يف الخارج ،وبناء ملواقف سياسية واضحة ِّ
الوطنية ،وتدعم خيارات األصدقاء والرشكاء ،مبا يعود بالخري واملنفعة عىل
شعبنا وشعوب محيطنا اإلقليمي.
وختم صاحب السمو رئيس الدولة بالقول« :سنميض يف مسريتنا بقوة
وعزمية  -بإذن الله ...يحدونا االعتزاز بالوطن والدفاع عن مصالحه وخري
أبنائه ،ويس ِّدد خُطانا حرص ال يتزعزع عىل حارض الدولة ومستقبلها،
وإرصار ال يلني عىل صنع املستقبل املرشق الذي نسعى إليه جميعاً».
تعميق للوالء واالنتامء
من جهته ،قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب«... ،يف الثاين من ديسمرب
من ّكل عام ،نتوقّف لنحتفل بذكرى قيام اتحادنا وتأسيس دولتنا ،وعام بعد
عام تزداد إرشاقات هذا اليوم يف نفوسنا ،ويتغلغل أكرث يف وجداننا ،ويع ِّمق
املؤسسني،
والءنا وانتامءنا لوطننا وقيادتنا ،ويزيدنا تقديرا ً واحرتاماً آلبائنا ِّ
ولرمز اتحادنا وعنوانه :الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان  -طيب الله ثراهم
جميعاً».
وأضاف سم ّوه ،يف كلمة عرب مجلة «درع الوطن» ،التي تصدر عن
القيادة العامة للقوات املسلَّحة :اليوم ميتلئ خاطرنا بطيف ٍّكل من الشيخ
املؤسسني ،ف ُنناجي أطيافهم الغالية،
زايد ،والشيخ راشد ،وإخوانهام الحكام ِّ
تجسدت أحالمكم لهذا الوطن،
ونقول :نحن ،كام أردمتونا أن نكون .لقد َّ
حقائق مرئية وملموسة .ولوال غرسكم الط ِّيب ملا كان لنا أن نحصد الثامر،
ونج ِّدد الغرس ،ونضيف إليه ونسري معه وبه إىل ال ُعال .هذا الوطن الذي
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غادرمتوه إىل دار البقاء ،نحمله مع أبناء وبنات اإلمارات يف قلوبنا ،ونحرسه
يظل
برموش عيوننا ،ونسهر عىل تنميته وأمنه واستقراره وتطويره ،ليك ّ
شامخاً عزيزا ً مرفوع الرأس.
وأضاف سم ّوه“ :أبناؤكم وأحفادكم اإلماراتيون ،عىل العهد باقون،
تتجسد فيهم مكارم األخالق و ِقيَم الوالء واالنتامء ،وتفيض قلوبهم ب ُح ّب
َّ
قائد مسريتنا صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة”.

املتخصصة يف أعقد العلوم وأحدثها .أبناؤنا
أحادي فحسب ،إنمّ ا نبني الكوادر
ِّ
وبناتنا اليوم ،مؤ َّهلون يف علوم الذ َّرة والفضاء والتقن ّيات الذكية والتكنولوجيا
فائقة التط ّور .لقد انتقلنا يف التعليم من الك ّم إىل الكيف ،وتسري خططنا
يف توطني التكنولوجيا ،وفق الربامج املوضوعة ،ونتفاعل بكفاءة وإيجابية
مع العامل الرقمي وتجلِّياته العملية ...يف عقد االتحاد األول ،كان ُحلمنا أن
نع ِّوض ما فاتنا ،والوصول إىل مستوى دولنا الشقيقة التي سبقتنا يف التق ُّدم
والتحض ...يف عقد االتحاد الرابع مل يَ ُع ْد هناك سقف لطموحاتنا ،ومل
رُّ
نَ ُع ْد نقف عند َح ّد تطبيق أفضل املامرسات العاملية ،بل نوطِّنها ونضيف إليها
ونحقق التم ُّيز فيها».

مجد البدايات
وتو َّجه سم ّوه إىل صاحب السمو رئيس الدولة ،بالقول« :وأقول ألخي
ورفيق دريب الشيخ خليفه :لك يومنا الوطني كلّه ،ولك مجد البدايات والبواكري
سباق مع النفس
والبناء والعطاء ،فأنت من ص َّناع الثاين من ديسمرب ،ع ِمل َْت إىل جوار الشيخ
زايد ،وكنت ساعده األمين ،وواك ْب َت مبع َّيته بناء دولتنا منذ مدماكها األول،
وختم سم ّوه بالقول« :نحن نسعى إىل املراكز األوىل ،ومل يكُن سعينا
وحني انتقلت ال ّراية إليك ،قبل عرش سنوات ون ّيفَ ،
كنت األمني عىل إرث يوماً بحثاً عن شهرة أو أرقام قياسية ،أو لتسجيل سبق عىل غرينا ...سباقنا
معنى،
اإلنجازات
لرتاكم
زايد ،حفظته وصنته وط َّورته وأضفت إليه ،فأعطيت
مع أنفسنا وليس مع اآلخرين ونحن نسابق لنحقِّق أفضل املامرسات العاملية،
ولالستمرارية مضموناً ،وق َّدمت لتواصل األجيال منوذجاً يُحتذى ،وها هي ولنتميَّز فيها ،خدمة لشعبنا وتحسيناً لنوعية الحياة يف بالدنا ...ونحن نسابق
بالدنا تس ِّجل يف عهدك امليمون قفزات تنموية وحضارية كربى ،وها هو
لنضمن استدامة التنمية الشاملة يف بالدنا ،ولننهض
برنامجك للعمل الوطني يحقِّق التمكني لوطننا
مبسؤولياتنا تجاه أبنائنا وأحفادنا وأجيالنا
وشعبنا يف كافة املجاالت».
القادمة ،ليعيشوا زمنهم بكرامة ِ
وس َعة ورخاء،
وأضاف سم ّوه ،متو ِّجهاً إىل املواطنني
يف وطن عزيز مقتدر ،ينعم فيه أبناؤه باألمن
الشامسي:
واملواطنات«... ،أعرف أن مشاعركم تفيض
واالستقرار والرضا .إن أحد الدروس الذهبية يف
من
األصعب
حبورا ً وفخرا ً واعتزازا ً بأنكم إماراتيون
جدلية تق ُّدم الدول وتخلُّفها ،هو أن الدولة التي
ُملت ِحمون بوطنكم ،و ُملتَفّون حول قيادتكم
ال تسعى إىل املركز األول ،لن تستطيع الحفاظ
الوصول إلى القمة
التي صنعت معكم وبكم خالل السنوات الثالث
عىل املرتبة التي وصلت إليها ..سترتاجع وتقف
عليها...
الحفاظ
هو
واألربعني املاضية منوذجاً تنمويّاًفريدا ً ،تحظى
يف منتصف الطريق ،فتكون كاملنبت الذي ال
نجاحاته باعرتاف اآلخرين وتقديرهم».
أرضاً قطَع وال ظهرا ً أبقى .لذلك ال خيار لنا،
التحدي
وهذا هو
ّ
السعي إىل املركز األول ،وسيكون علينا
سوى َّ
أن نعمل برسعتني ،إذا أر ْدنا أن نحافظ عىل
أعوام وإنجازات
مواقعنا املتق ِّدمة يف مؤشرِّ ات التنافسية العاملية،
ورأى سم ّوه أن «ثالثاً وأربعني سنة يف تاريخ الدول
فكيف إذا ً ،ونحن نتطلَّع إىل الوصول إىل املراكز األوىل ،مع حلول العام
لكنها
الزمن،
بحر
يف
والشعوب ،ال تعدو أن تكون مج ّرد لحظة عابرة ونقطة
 ،2021الذي يصادف الذكرى الخمسني لتأسيس دولتنا؟».
بالنسبة إلينا دهر ممت ّد وبحر واسع ،فنحن ال نَ ُع ّد األعوام باأليام واألسابيع
والشهور ،إمنا نع ّدها باإلنجازات التي تتح َّدث عن نفسها وال تحتاج م ّنا
غي مستقبل الدولة
تاريخ رّ
لحديث عنها ،ويكفيني تعبريا ً عن هذه اإلنجازات مكانة دولتنا اليوم ،ودورها
يف خليجنا وعاملنا العريب والعامل بأرسه ..فأين ك ّنا وأين أصبحنا ،لقد انتقلنا
وقد ع ّمت احتفاالت الفرح ،التي انطلقت يف  30نوفمرب املايض
من الهوامش إىل امل ُتون ،ومن األطراف إىل القلب ،ومن الرتقّب واالنتظار وتواصلت حتى  5ديسمرب املنرصم ،أرجاء دولة اإلمارات العربية املتحدة ،من
ور ّد الفعل ،إىل املبادرة والفاعلية ،وقد فرض حضورنا السيايس واالقتصادي أقايص رشقها إىل غربها ،ومن أقايص شاملها إىل جنوبها ،لتشمل إماراتها
والثقايف نفسه ،فأصبح مطلوباً ومر َّحباً به يفجميع أرجاء العامل».
السبع ،التي توشَّ حت بأعالم الدولة وصور صاحب السمو رئيس الدولة،
واستعرض سم ّوه محطات يف مسرية اإلمارات ،شكَّلت مفاصل هامة وأصحاب السمو أعضاء املجلس األعىل حكام اإلمارات ،مزنَّرة بزينات اليوم
رب ،وكانت مسارحها
فيها« ...كانت أسمى غاياتنا يف عقد االتحاد األول ،نرش التعليم وتقليص الثالث واألربعني .وقد شملت االحتفاالت الج ّو والبحر وال ّ
نسبة األُ ّمية املرتفعة ...يف عقد االتحاد الرابع ،مل نقلِّص هذه النسبة إىل رقم امليادين والشوارع الرئيسة والعديد من املعامل الرتاثية ،يف حضور حشود
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السواء.
جامهريية من املواطنني وامل ُقيمني عىل ّ
وعكست االحتفاالت فرحة شعب اإلمارات وامل ُقيمني فوق ترابها ،بهذه
الذكرى الوطنية املجيدة ،ومبنجزاتها الحضارية والتنموية التي تحقَّقت عىل
ظل قيادة حكيمة قادت سفينة االتحاد
مدى أكرث من أربعة عقود مضت ،يف ّ
إىل الع َّزة والتق ّدم واالزدهار.
وتحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة
– حفظه الله ،أُقيم للمناسبة احتفال مركزي ،حمل عنوان« :سعدك يا وطن»،
املنصة الخارجية لـ «مركز أبوظبي الوطني للمعارض» ،شهده عاهل
أمام َّ
اململكة املغربية ،امللك محمد السادس ،وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد
آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب ،وأصحاب
السمو أعضاء املجلس األعىل حكام اإلمارات ،والفريق أول سمو الشيخ محمد
بن زايد آل نهيان ،ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة،
والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ،ويل عهد ديب .كام شهده
حشد من كبار الشيوخ واملسؤولني يف الدولة ،وأعضاء السلك الدبلومايس
امل ُعتمدين لدى الدولة ،وجمع غفري من املواطنني واألرس اإلماراتية.
منجهتها ،احتفلت «الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث»
باليوم الوطني الثالث واألربعني ،عرب عدد من الفعاليات والربامج واألنشطة،
التي نظَّمتها ،وشارك فيها مديرو اإلدارات واملوظفون والعاملون فيها.
وبينام ازدانت كافة مباين املق ّر الرئيس لـ «الهيئة» يف أبوظبي ،بأعالم
الدولة ،ت ّم تشكيل علم برشي من املوظّفني .وشملت فقرات االحتفال عروضاً
لفرق العيَّالة ،وأخرى تراثية متن ِّوعة ،وبعض الفعاليات التي عكست جوانب
من العادات والتقاليد ،ض َّمت تقديم أصناف من املأكوالت واملرشوبات
الشعبية.
الشاميس :الوصول إىل القمة ليس صعباً طاملا هناك إرصار
ومثابرة
ويف كلمة ألقاها أثناء فعاليات االحتفال ،أعرب سعادة سيف محمد ارحمه
يحل “السالم واألمن
الشاميس ،نائب املدير العام بالوكالة ،عن األمل يف أن ّ
واألمان دامئاً عىل هذا الوطن الغايل” ،داعياً الله“ ...أن يحفظ قيادتنا
الرشيدة التي تسري بهذا الوطن إىل املجد يف طريق التق ُّدم والرخاء”.
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مؤسس دولتنا ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،
وقال“ :السالم عىل ِّ
وعىل رفيق دربه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم ،وعىل إخوانهام الحكام
الذين اجتمعوا يف الثاين من ديسمرب  1971عىل الحق والخري ،معتصمني
ومتمسكني بالعروة الوثقى ،واضعني ن ُْصب أعيُنهم مصالح وطنهم
بحبل الله ِّ
ومواطنيهم ،فكانت والدة دولة اإلمارات العربية املتحدة وانطالق ملحمة
البناءوالنهضة”.
ورفع الشاميس أسمى آيات التهاين والتربيكات إىل مقام صاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة  -حفظه الله ،وإىل صاحب
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس
الوزراء حاكم ديب  -رعاه الله ،وإىل إخوانهام أصحاب السمو أعضاء املجلس
األعىل لالتحاد حكام اإلمارات ،وإىل الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد
آل نهيان ،ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة ،وإىل سمو
أولياء العهود والنواب ،وإىل سمو الشيخ ه ّزاع بن زايد آل نهيان ،مستشار
األمن الوطني ،وإىل شعب اإلمارات الغايل وكل املقيمني عىل أرضها الطيِّبة   .
وقال :لقد بذلت قيادتنا الرشيدة كل الجهد والص ّحة واملال ،من أجل
إسعاد هذا الوطن وأهله ،وهي تقود مسرية هذا الوطن يف معارج ال ّرقي
والتق ّدم باقتدار ،وترفد دولة االتحاد بكل ما يزيدها قوة و ِم ْنعة ومهابة
ومكانة ،للوصول إىل املراكز األوىل بني دول العامل األكرث تق ّدماً واستقرارا ً،
وتحضا ً.
وشعوب األرض األكرث سعادة رُّ
وأوضح أن “عامنا قد كان حافالً باإلنجازات ،وكانت بالدنا متألّقة
بالعطاء ،وها نحن نستقبل عاماً جديدا ً لنكمل مسرية العمل من أجل تحقيق
أهداف دولتنا يف الحفاظ عىل األرواح واملكتسبات ،وكل هذا ،ترجمة
تجسد لنا دامئاً العمل بإخالص وتفان من
لتوجيهات القيادة الرشيدة التي ِّ
والتمسك بالثوابت التي كتبت مسرية النجاح ،والنهج الذي خطَّه
أجل الوطنّ ،
مؤسس دولة االتحاد ،والذي استم َّرت عليه الدولة ،للحفاظ عىل مجتمع
لنا ِّ
متامسك متالحم يف بيئة يسودها األمن واألمان واالستقرار الذي يساهم
بدوره يف استدامة التنمية وتحقيق مزيد من اإلنجازات والتق ّدم الذي نصبو
إليهجميعاً”.
وأشار إىل أن إنجازات بالدنا ونجاحاتها وتق ُّدمها ،مل ِ
تأت من فراغ ،بل
هي نتائج رؤية القيادة الحكيمة وعملها املخطَّط واملنظَّم والواعي وامل ُخلص
والدؤوب ،الذي يتوخَّى رفعة الوطن وسعادة املواطنني ،وهو نتاج االستمرارية
والتواصل بني األجيال ،ونتاج العالقة الفريدة العامرة بالحب
والثقة والوفاء بني الشعب وقيادته ،ونتاج تطوير الذات والفكر
واملعرفة ،ونتاج مواكبة العرص ومتغيرِّ اته ،واالنفتاح عىل كل
جديد مفيد وكل تجربه ناجحة.
وأكَّد الشاميس أن “الوصول إىل القمة ليس صعباً طاملا
هناك إرصار ومثابرة ،لكن األصعب هو الحفاظ عىل تلك
الق َّمة ،وهذا هو التح ّدي الذي يواجهنا اآلن ،لذلك فإننا نتطلّع
الصلبة التي نقف عليها ،وبالقيادة
إىل املستقبل بثقة يف األرض َّ
الرشيدة الحكيمة التي مت ّدنا بالحافز لإلبداع واالبتكار الذي
يلهم أبناء وطننا الغايل من أجل مزيد من العمل والجهد من
(وام) أجل املساهمة يف صناعة مستقبل بالدنا”.

تحت شعار "ارفعه عاليًا ..ليبقى شامخًا"

الع َلم"
"الهيئة" تحتفل بـ "يوم َ
محمد بن راشد :يمثل اتحاد إرادتنا وعزيمتنا وقدراتنا ووحدة بيتنا ورؤيتنا ومستقبلنا

«ار َف ْعهُ عالياً ...ليبقى شا ِمخاً» ...تحت هذا الشعار احتفلت دولة اإلمارات العربية املتحدة ،حكومة وشعباً ،يف الثالث
من نوفمرب املايض ،بـ «يوم ال َعلَم» ،الذي يصادف ذكرى تسلُّم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس
الدولة – حفظه الله ،مقاليد الحكم ورئاسة الدولة .وتجسيداً لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،
نائب رئيس الدولة ،رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب -رعاه الله ،ازدانت أسطح املباين الحكومية ورشفات املنازل
السكنية ،وكذلك الشوارع يف مختلف إمارات الدولة ومدنها ،بعلم الدولة ،كام احتفلت الهيئات واملؤسسات الرسمية
والخاصة باملناسبة ،تأكيداً عىل عمق االنتامء وصدق الوالء للوطن ولقيادته الرشيدة.
محمد بن راشد :يو ِّحد قلوبنا عىل عشق تراب وطننا
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،قد دعا خالل كلمة
و َّجهها إىل شعب دولة اإلمارات صباح الثالث من نوفمرب املايض ،إىل بدء حملة
وطنية وشعبية شاملة ومستمرة احتفاال بـ»يوم العلم» ،الذي يصادف ذكرى
تويل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئاسة الدولة.
ودعا سم ّوه أبناء اإلمارات وبناتها كافة ،إىل رفع العلم ،ومشاركة الجميع
هذه اللحظات .كام و َّجه سم ّوه الجهات والدوائر والوزرات االتحادية ،إىل رفع
علم الدولة بشكل متزامن يف متام الساعة  12ظهرا ً من يوم األربعاء املوافق
للسادس من شهر نوفمرب املايض ،كإشارة لتوحيد علم دولة اإلمارات عرب
أراضيها ومبانيها كافة .وأصدر مجلس الوزراء دليالً إجرائ ّياً وإرشادياً متكامالً،
حول استخدامات علم الدولة ،تض َّمن رشحاً تفصيل ّياً حول التعامل مع العلم يف
األحوال كافة ،مبا يو ِّحد استخداماته ويحفظ هيبته من العبث ،ويحافظ عليه
رمزا ً للوطن وشعارا ً لشعب اإلمارات.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يف كلمة و َّجهها إىل
شعب اإلمارات ،قائالً« :إن َعلَم الدولة ميثل اتحاد إرادتنا وعزميتنا ،واتحاد
قدراتنا ،ووحدة بيتنا ورؤيتنا ومستقبلنا ،ويو ِّحد قلوبنا عىل عشق تراب وطننا،
ويو ِّحد طاقاتنا وإمكاناتنا لصنع مستقبل بلدنا».
للمؤسسني،
وأضاف سم ّوه« :إننا يف هذا اليوم ،نستذكر األيادي الطاهرة ِّ
التي رفعت العلم أول مرة قبل  42عاماً ،ونستحرض التضحيات التي أبْقَته
ُكتسبات
مرفوعاً خفّاقاً عالياً عىل م ّر أربعة عقود ماضية ،ونتذكَّر امل ُن َجزات وامل َ
رسخت مكانته بني دول العامل ،وحجزت له مكاناً متق ّدماً بني األمم
التي َّ
والشعوب».
ودعا سم ّوه الجميع لالحتفاء بال َعلَم ورفعه عالياً خفّاقاً يف كل مكان،
ومشاركة الجميع هذه الصور عرب وسائل اإلعالم واالتصال كافة ،ألنه رمز ع َّزة
هذا الشعب ،وسرِ ّ قوته ومصدر فخره واحرتامه.

األرقام ال تُحيص بعضاً من ُحكم خليفة وحكمته

واعترب سم ّوه أن األرقام واإلحصاءات ال تستطيع أن تقيس عرش سنوات
من حكم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة  -حفظه
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ومديرو اإلدارات ورؤساء األقسام واملوظفون والعاملون .وقام سعادة سيف
محمد ارحمه الشاميس ،نائب املدير العام بالوكالة ،برفع علم الدولة ،عىل مبنى
مدخل املق ّر.

الله .وقال سم ّوه ،يف كلمة مبناسبة «يوم العلم» والذكرى العارشة لتوليّ صاحب
السمو رئيس الدولة  -حفظه الله  -مقاليد الحكم ،إن عرش سنوات من حكم سم ِّوه
م َّرت رسيعة يف تطوراتها ،عظيمة يف إنجازاتها ،عميقة يف حكمتها ،وواضحة
يف رؤيتها.
وأضاف :ليس من العدل أن نقيس عرش سنوات من إنجازات خليفة بن
تجسد قيمة الوحدة الوطنية
الشاميس :مناسبة عظيمة ِّ
زايد ،باالعتامد فقط عىل أعداد املواطنني الذين وفّر لهم مساكنهم ،أو أعداد
وألقى الشاميس كلمة أكَّد خاللها عىل أن هذا اليوم ميثل مناسبة وطنية
املرىض الذين عالجهم ،أو أعداد املديونني الذين تكفّل بهم ،أو مساحات
تجسد قيمة الوحدة الوطنية ،املتمثلة يف ال َعلَم ،الذي يعكس اتحادنا
العمران التي رفعها ،أو ميزانيات البنية التحتية التي وضعها ،أو أعداد السدود عظيمة ِّ
التي أنشأها أو الجسور التي م َّدها .كام ليس من العدل أن نقيس سنوات حكمه ووحدتنا تحت مظلّة وقيادة واحدة ،األمر الذي من شأنه تعزيز أوارص الوالء
بأرقام املساعدات التي ق َّدمها أو اإلغاثات التي وزَّعها أو الشعوب التي ساهم يف واالنتامء بني صفوف أفراد املجتمع.
املؤسسني ،يتق َّدمهم املغفور
التخفيف من أزماتها ،أو أعداد الالجئني الذين وفَّر لهم معيشتهم ،أو غري ذلك
وأضاف :إن هذا ال َعلَم الذي رف َعتْه أيادي اآلباء ِّ
له بإذن الله ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان  -ط َّيب الله ثراه ،يف الثاين من
من لغة األرقام التي يُجيد العامل التح ّدث بها دون التح ُّدث بغريها.
ديسمرب من العام  ،1971ليصبح رمزا ً لقيام دولة
وخلص سم ّوه ،إىل أن عرش سنوات من حكم
السجل
ّ
االتحاد منذ ذلك التاريخ ،يعبرِّ عن
لغة
صاحب السمو رئيس الدولة ،وحكمته ،أكرث بكثري من
هزاع بن زايد:
رشف لهؤالء القادة ،ويُسهم يف دعم الهوية
امل
ّ
األرقام واإلحصائيات .وتابع سم ّوه :شخص ّياً ،أُفضّ ل أن
اإلماراتيين
تالحم
الوطنية لدى الجميع ،ويؤكِّد عىل الشعور
أقيس عرش سنوات من حكمه بأعداد القلوب التي ملكها
القوي باألمل والتفاؤل مبستقبل هذه الدولة
وترابطهم وتضامنهم،
خليفة بن زايد ،بأعداد الدعوات التي ُر ِف َعت إىل السامء
العظيمة .وقال :إن ال َعلَم ميثل رمزا ًلوحدة أبناء
بأن يحفظه الله ويرعاه ،مبشاعر ال ُحب التي رسخت يف
والتفافهم المستمر
الوطن وبناته ،وح ّبهم لدولتهم ،وما يشعرون به
نفوس الناس ،دون سعي منه لذلك ،بحجم الفرحة التي
حول وطنهم
من والء وانتامء ،وأصبح رمزا ً العتزازنا وفخرنا
أدخلها عىل قلوب شعبه وشعوب أخرى كثرية ،أقيسها
وقيادتهم ،واحتفاءهم
مبا متثله دولة اإلمارات من منوذج حضاري
بضحكاتاألطفالاليتامىالذينكفلهم،بدعواتأ َّمهات
الفريد والنابع من القلب
فريد يف التعايش والتسامح والتنمية والبناء،
تكفّل بهن وبأرسهن بعد فقدهن معيلهن ،بحجم التغيري
ِّ
يرثي روح االنتامء والوالء لدولة االتحاد.
يؤكد
بع َلم بالدهم،
َ
الذي أحدثه يف حياة املاليني من أبناء شعبه ومن شعوب
واعتربالشاميسأنهذهالفعالية،كمناسبة
أخرى كثرية ،بلمعة الفرح التي كنت أراها يف عيون
ُعمق إيمانهم بما يمثله
الخريجني من شباب الوطن .أقيسها مبشاعر الفخر
وطنية سنوية يحتفل فيها الشعب ب َعلَم الوطن،
الع َلم بالنسبة
هذا َ
التي أملسها دامئاً يف نفوس بنات اإلمارات ،مبشاعر
الحس الوطني واالعتزاز
هي تعبري عن
ّ
إليهم
الثقة التي أراها عندما أقابل مهندسينا وأطباءنا الذين
بالوطن ،الذي يجسده ال َعلَم يف شتى املجاالت
أحس بها
واملحافل ،وتأكيد عىل اعتزاز أبناء الوطن
درسوا يف أفضل الجامعات ،مبشاعر الوالء التي ّ
أينام ذهبت ،بالكلامت التي أسمعها ومشاعر الشّ كر واالمتنان التي
وبناته بهذه الدولة الرائعة ،التي شكّلتها قيادات
أراها كل يوم يف نفوس شعب اإلمارات تجاه هذا القائد الذي عمل دون كلل أو حكيمة وأياد قوية وعزائم صادقة ،ومواطنون حريصون كل الحرص عىل أن
ملل ليكون شعب اإلمارات من أسعد شعوب العامل.
تكون دولتهم دامئاً يف املق ّدمة والطليعة بني دول العامل.
ووصف سم ّوه ذلك كلّه بأنه :اإلرث الحقيقي لصاحب السمو رئيس الدولة -
ودعا الشاميس أبناء اإلمارات إىل «االلتحام صفاً واحدا ً مع القادة ،والسري
حفظه الله ،والدرس الرئيس لكثري من القادة ،من السنوات العرش التي م َّرت من بهذا الوطن نحو مزيد من النجاحات ،تحت راية هذا ال َعلَم الذي و َّحدنا نحو
حكمه وحكمته .وقال« :من السهل أن تحكم الناس بالخوف ،ولكن قلَّة نادرة من تحقيق اإلنجازات التي تخدم أبناء الدولة»...
الزعامء هم الذين استطاعوا أن يحكموا الناس بال ُحب.
احتفال«الهيئة»
واحتفا ًء باملناسبة ،نظَّمت «الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات
والكوارث» احتفاالً يف مق ِّرها الرئيس يف أبوظبي ،شارك فيه كبار املسؤولني
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ه ّزاع بن زايد :خليفة راعياً أميناً آلمال اإلماراتيني وحامياً
ف ّذاًملصالحهموتطلعاتهم

واعترب سمو الشيخ ه ّزاع بن زايد آل نهيان ،مستشار األمن الوطني نائب
رئيس املجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي ،أن تالحم اإلماراتيني وترابطهم

من محبَّة صادقة لقيادتنا الحكيمة .ون ّوه سم ّوه إىل أن اليوم يُعترب يوماً وطنيّاً،
وتالحامً بني القيادة والشعب ،يعبرِّ عن اعتزاز أبناء هذا الوطن وانتامئهم
الحسيّ والوطني ،تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو رئيس الدولة ،الذي
يُ َع ّد رمزا ً وطنيّاً ،وقائدا ً وفيّاً لوطنه ولشعبه.
وأشاد سم ّوه باإلنجازات التي تحقَّقت يف عهد صاحب السمو رئيس
الدولة ،والتي تُ َع ّد إنجازات عمالقة وشامخة ،يف مختلف املجاالت الحضارية
واالقتصادية واالجتامعية .وعبرَّ سم ّوه عن سعادته بهذا اليوم األغ ّر ،وتجا ُوب
الجميع مع الحملة الوطنية ،واالحتفاالت التي تعكس مدى فخر واعتزاز أبناء
الوطن وانتامئهم الوطني.

وتضامنهم ،والتفافهم املستمر حول وطنهم وقيادتهم ،واحتفاءهم الفريد
والنابع من القلب ب َعلَم بالدهم ،يؤكِّد ُعمق إميانهم مبا ميثله هذا ال َعلَم
بالنسبة إليهم ،بوصفه تجسيدا ً اللتقاء إرادتهم الجامعية حول الدولة التي
جمعت كلمتهم وو َّحدت صوتهم ،ورسمت آفاقا زاهرة لحارضهم ومستقبلهم.
وقال سم ّوه ،يف كلمة ملناسبة يوم ال َعلَم ،إن هذا اليوم املبارك يتزامن
ويوم توليّ صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة -
حفظه الله  -مسؤولياته راعياً أميناً آلمال اإلماراتيني ،وحامياً ف ّذا ً ملصالحهم
مؤسس الدولة ،الراحل الكبري الشيخ زايد بن
وتطلّعاتهم ،سريا ً عىل نهج ِّ
سلطان آل نهيان – ط َّيب الله ثراه ،الذي ما زال إرثه االستثنايئ يُلهم أجيال
اإلماراتيني نحو مزيد من التعاضد والتكافل والوحدة الضامنة الستمرار
مسرية التنمية واالزدهار.
سيف بن زايد :أعطى الوطن جهده ومنح األبناء قلبه
وأضاف :من هنا كانت الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن
ومن جهته ،و َّجه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان ،نائب
راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ،كلمة جاء فيها:
الوزراء حاكم ديب  -رعاه الله ،بأن يكون يوم
«ع ْق ٌد واحد من الزمن فاق مبنجزاته القرون ،ذلك
تسلُّم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل
هو عقد الخري الذي م ّر عىل ذكرى توليّ سيدي
نهيان  -حفظه الله ،مقاليد الحكم ،يوماً نرفع
حمدان بن زايد:
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس
فيه جميعاً راية وطننا ،تعبريا ً عن وحدته ،واحتفاء
الع َلم الوطني ،ألنه
َ
الدولة  -حفظه الله ،س َّدة الحكم يف وطن الخري،
بإنجازاته ،وتفاؤالً مبستقبله املرشق .ورأى سم ّوه
الذي َّأسس دعامئه األوىل خري السلف ونهض به
جزء من ُ
أن ما مي ِّيز «يوم العلم» ،باإلضافة إىل كل ما سبق،
اله ّوية،
خري الخلف» .وقال :إن اللسان ليَعجز عن وصف
أنه يعبرِّ بصدق عن القناعة الراسخة لدى جميع
وعنوان االنتماء إلى
وإحاطة ما ت َّم تحقيقه من إنجازات تنوء بحملها
اإلماراتيني ،بأنهم متساوون جميعاً يف الحقوق
الجبال ،لكن ال تنوء بها عزائم الرجال ،الذين
الوطن ،والتضحية
والواجبات ،تحت راية الدولة الواحدة ،دولة ال ِعلْم
شارفوا الكامل خلقاً وصدقاً ورحمة وحن ّوا ً وتواضعاً
والعمل ،دولة العدل والعدالة واملؤسسات والقانون،
من أجل سيادته
ال يعوزه جالل.
دولة األمن واألمان واإلنجازات والفرص ،وهو ما
وتقدمه
ورفعته
ّ
وأضاف» كلنا يذكر ذاك الخطاب السامي
يكسب هذا اليوم معنى خاصاً ومختلفاً وعميقاً ،إذ
استهل به سيِّد البالد مقاليد حكم البالد،
ّ
الذي
يوصل من خالله اإلماراتيونجميعاً رسالة مو َّحدة
وكانت الوعود بالنامء والتمكني واالستقرار وال ّرخاء
إىل العامل أجمع ،مفادها أن نجاح األمم وازدهارها
ومواصلة نهج اآلباء وق ََسم الحفاظ عىل وحدة البالد
وتق ّدمها ال يكون إلاّ باجتامع أبنائها تحت راية واحدة.
ولُحمة العباد ،ها هي اليوم جميعاً حارضة للعيان يتل ّمسها يف واقعنا اليومي
كائن من كان ،ويف كل مكان ،حتى َغ َدت ربوع البالد د َّرة العرص واألوان.
حمدان بن زايد :إنجازات عمالقة يف ظل قيادة خليفة
وج َّدد سم ّوه «العهد والوالء لقائد املسرية ،أدامه الله ذخرا ً ورمزا ً ومنارة
من جانبه ،أكَّد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ،ممثل الحاكم يف يستيضء بنورها الوطن ،وتقتدي بحكمته الشعوب والبلدان».
املنطقة الغربية ،أن الثالث من نوفمرب ميثل رمزا ً للوحدة والوفاق عىل الساحة
اإلماراتية ،مبا انطوى عليه من انتقال سلِس للسلطة ،والتفاف اإلماراتيني عىل
البادي 10 :سنوات تحت قيادة رائد التمكني
مختلف فئاتهم حول قيادتهم .وقال سم ّوه :إن للرموز أهمية كبرية يف حياة
األمم والشعوب ،ويف مق ّدمتها ال َعلَم الوطني ،ألنه جزء من ال ُه ّوية ،وعنوان
إىل ذلك ،اعترب معايل سلطان سعيد البادي ،وزير العدل ،الثالث من
االنتامء إىل الوطن ،والتضحية من أجل سيادته ورفعته وتق ّدمه .وهذه هي نوفمرب «ذكرى عزيزة عىل أبناء اإلمارات ،لرائد التمكني ومنوذج القيادة
الفلسفة التي قامت عليها مبادرة «يوم ال َعلَم».
الحكيمة واملتفردة» .وأشار إىل أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل
وأضاف سم ّوه :إن االحتفال برفع َعلَم دولة اإلمارات يف جميع أنحاء نهيان – حفظه الله  -دامئاً ما يسترشف املستقبل ،ويؤكِّد عىل أهمية اإلنسان
حي لوحدة الوطن ،وتعبري صادق عماّ يك ّنه شعب اإلمارات اإلمارايت يف الحفاظ عىل مكتسبات وإنجازات دولة عرصية تتص َّدر مع ّدالت
الدولة ،هو تجسيد ّ
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التنمية البرشية ،وتحمل إىل العامل رؤى وخططاً طموحة للريادة والتميُّز
واألداء القائم عىل الجودة.
وختم معاليه« :لهذا ولغريه من األسباب ،فإن السنوات العرش كانت
ملحمة للوفاء ،نراها يف كل مكان ،لنج ِّدد لسم ّوه العهد والوالء ،كرمز للحكمة
والعطاء والقدوة ،وقائد لدولة عرصية تسترشف املستقبل بكل ثقة ونجاح».

مختلف دول العامل ،يف بيئة تع ِّزز مفهوم دولة القانون واملؤسسات ،وتشيِّد
رصوحاً تعليمية وص ّحية ودينية ،بتوجيهات من صاحب السمو رئيس الدولة.

لبنى القاسمي :علم اإلمارات يرفرف عالياً
يف غضون ذلك ،أكدت معايل الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي،
وزيرة التنمية والتعاون الدويل ،أن َعلَم دولة اإلمارات بات يرفرف خفّاقاً
الرومي :إنجازات خليفة ع َّززت ِق َيم العدالة
عالياً يف كافة دول العامل ،وينال االحرتام والتقدير يف كافة املحافل
ورأت معايل مريم محمد خلفان الرومي ،وزيرة الشؤون االجتامعية ،واملنتديات ،إذ إن وراءه قيادة أدركت  -بفضل الله  -مسؤولية احرتام ذلك
ال َعلَم ،كرمز خفّاق يُلهمنا نحو تحقيق املزيد من اإلنجاز
أن ذكرى توليّ صاحب السمو الشيخ خليفة
عىل درب التالحم والتو ّحد ،وتحقيق التط ّور
بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة  -حفظه
والريادة يف كافة املجاالت.
الله ،مقاليد الحكم ،تحمل يف ط ّياتها األمل
سيف بن زايدْ :
عق ٌد واحد
وقالت معاليها :تحتفل دولة اإلمارات العربية
مبستقبل زاهر ،وتنمية مستدامة ،ومبزيد من
املتحدة بـ «يوم العلم» ،مبعاين التو ّحد والتالحم
ال ِّرفعة والتق ّدم .وقالت إن السنوات العرش
من الزمن فاق بمنجزاته
وبناء األوطان ،بفضل من الله وبعزمية الرجال
املنرصمة أظهرت عظيم اإلنجازات التي
املؤسسني الذين تجاوزت
األوائل
من
األفذاذ،
تحقَّقت يف عهد سم ّوه امليمون .وأضافت أن
ِّ
القرون ،ذلك هو عقد
ِ
رؤيتهم وبصريتهم الحارض لتالمس املستقبل،
هذه اإلنجازات تس َّجل بحروف من ذهب،
مر على ذكرى
الخير الذي ّ
وهم يف ذلك كانوا يسعون إىل هدف أسمى ال
وقد شملت جميع املواطنني وامل ُقيمني عىل
يحيدون عنه ،وهو أن يرفرف َعلَم اإلمارات َعلَم
أرض هذا الوطن الغايل.
تو ّلي سيدي صاحب
الوحدة واالتحاد والع َّزة والقوة خفّاقاً عالياً ،وها
وتابعت :إن اإلمارات أصبحت يف عهد
نحن بعد عقود من رؤية الر ّواد الُبناة ،نرفعه
صاحب السمو رئيس الدولة امليمون ،من
السمو الشيخ خليفة،
اليوم ال يف ربوع اإلمارات فحسب ،بل نرفعه
الدول التي تنافس عىل مراكز الصدارة يف
بفخر يف املحافل الدولية كافة ،وذلك بعد أن
سدة الحكم.
َّ
جميع امليادين ،فيام أصبح شعب اإلمارات
رسخناه شعارا ً لدولتنا واستق ّر يف وجداننا.
ّ
يف طليعة الشعوب األكرث سعادة ،ويف
وأضافت معاليها« :اليوم ،وبعد مرور ما
املراتب األوىل عاملياً .وأشارت إىل أن تلك
يناهز األربعني عاماً من ُعمر دولتنا ،نتذكّر
السعادة جاءت نتيجة النجاحات الكبرية ...من ِّوهة
املؤسسون ،وما سعوا إليه جاهدين وباذلني الغايل
ظل قيادة سم ّوه ،وتع َّززت ِق َيم العدالة ما علّمنا إيّاه آباؤنا ِّ
إىل أن مؤسسات الدولة تط َّورت يف ّ
والنفيس ،لتكون دولة اإلمارات دولة الع ّز واملجد ،إننا ندرك املغزى
والدميقراطية.
الحقيقي والرسالة السامية التي تبعثها قيادة دولة اإلمارات ،ممثلة يف
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة  -حفظه
غباش :خليفة قيادة ت َّتصف بأعىل معاين
الله ،وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس
الحكمةواإلنسانية
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب  -رعاه الله ،وأخوانهام أصحاب
ورأى معايل صقر غباش ،وزير العمل ،أن التط ّور الذي تشهده دولة السمو الشيوخ حكام اإلمارات ،والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل
اإلمارات العربية املتحدة عىل أكرث من صعيد ،جاء تتويجاً ملسرية وطن نهيان ،ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة ،إىل العامل
يقودها صاحب السمو رئيس الدولة -حفظه الله ،بفكره السديد ...مضيفاً أن أجمع.
اإلمارات حباها الله بقيادة رشيدة تتَّصف بأسمى معاين الحكمة واإلنسانية،
وختمت معاليها بالقول :مام يُبهج النفس ،ويزيدنا فخرا ً بني الدول
واإلرصار عىل مواصلة النهوض بالدولة وتعظيم امل ُنجزات.
واألمم ،أن نرى يف عمق اللون األبيض الناصع لعلم الدولة ،ما يدلِّل عىل
وأكَّد معاليه أن منهج القيادة واضح يف متكني املواطنني ،وتحقيق الرفاه بِيض صنائع اإلمارات ،وتعميق فلسفة الدولة اإلنسانية ،وتزايد خارطة
والرخاء ألبناء الوطن ،ويف إعالء قيمة العمل واإلنتاج ،ما ساهم يف أن مساعداتها التنموية واإلنسانية إىل كافة الدول النامية واملجتمعات
تصبح دولتنا بيئة جاذبة للباحثني عن فرص العمل والعيش الكريم ،من واملناطق املنكوبة باألزمات.
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محمد بن زايد يأمر بإطالق اسم «محمد بن راشد» عىل
أعىل برج يف أبوظبي
ويف إطار االحتفاالت ،وبتوجيهات من صاحب السمو رئيس الدولة -
حفظه الله ،أمر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،بإطالق
اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم  -رعاه الله ،عىل
أعىل برج يف أبوظبي.
جاء ذلك يف كلمة ألقاها سمو الشيخ ه ّزاع بن زايد آل نهيان ،أثناء
افتتاحه «برج محمد بن راشد» ،بالتزامن مع يوم ال َعلَم ،وأكَّد خاللها أن
«توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة  -حفظه الله ،وأمر سمو الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان ،بإطالق اسم الشيخ محمد بن راشد عىل هذا
لتجسد مشاعر الوحدة واألخ ّوة
امل َ ْعلم والرصح العمراين املنيف ،تأيت ِّ
واملح ّبة واالعتزاز ،بني جميع اإلماراتيني ،فصاحب السمو الشيخ محمد
بن راشد آل مكتوم قامة شامخة ورفيعة ،من قامات اإلمارات والعامل،
وهو صاحب اإلسهامات الفريدة والرؤى البعيدة التي كان لها األثر
يل يف دفع مسرية التنمية واالزدهار يف الدولة .وما اقرتان
الواضح والج ّ
اسم سم ّوه بأعىل برج يف العاصمة ،إلاّ تعبري عماّ يحمله هذا االسم من
سمو وارتقاء وعل ّو إرادة وشموخ قامة».
وأضاف سم ّوه« :متلؤنا مشاعر الفخر والع ّز والبهجة ،يف هذه
اللحظة املجيدة البهيَّة ،وهذه املناسبة الوطنية العظيمة التي يجتمع
حولها ّكل اإلماراتيني ،وتسمو مشاعرهم وهم يرفعون َعلَم بالدهم
عالياً خفّاقاً ،محتفلني مبرور عرش سنوات عىل توليّ صاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد رئاسة
الدولة ،سنوات عرش ،عرفت
خاللها اإلمارات مزيدا ً
من التألّق والنجاح وتعزيز
الحضور واملكانة يف املنطقة
والعامل ،سنوات عرش شكَّل
كل يوم منها ،وكل لحظة
فيها ،مصباحاً أضاء دربنا
وأنار طريقنا ورسم مالمح
مستقبلنا الزاهر».
وأكَّد سم ّوه عىل أن هذه
تجسد
اللحظة امل ُرشقة،
ِّ
مسرية اإلماراتيني الناجحة
نحو بناء دولتهم ورفع رايتها
عالياً ،منذ تأسيسها عىل يد
املغفور له الراحل الكبري
الشيخ زايد بن سلطان آل
نهيان  -ط َّيب الله ثراه،
وأخوانه أصحاب السمو

حكّام اإلمارات ،وهي اللحظة التي يعبرّ ون فيها بكل جوارحهم عن
اعتزازهم الكبري بقائدهم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
 حفظه الله ،الذي واصل مسرية التنمية واإلنجازات ،جنباً إىل جنبمع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم  -رعاه الله،
وأخوانهام أعضاء املجلس األعىل حكّام اإلمارات.
نهيان بن مبارك يطلق أول طابع بريدي خاص بيوم
العلم
عىل صعيد آخر ،ويف إطار االحتفال بـ «يوم ال َعلَم» ،أطلق معايل
الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان ،وزير الثقافة والشباب وتنمية املجتمع،
الطابع الربيدي الذي أصدرت منه مجموعة بريد اإلمارات  25ألف
نسخة من فئة  3دراهم ،وذلك بالتنسيق مع الوزارة تحت شعار «ارفعه
عالياً ...ليبقى شامخاً».
وأشاد معاليه بالجهد الذي بذلته مجموعة بريد اإلمارات إلصدار
الطابع ،بالتعاون مع الوزارة ،مؤكِّدا ً أن املجموعة تُسهم ،مع مختلف
املؤسسات الوطنية ،يف التنمية الوطنية وترسيخ الوالء واالنتامء لدى
شباب الوطن ،من خالل هذه امل ُنجزات التي تع ِّرف اآلخرين باإلمارات
وثقافتها وحضارتها بوجه عام.
وقال إن الطوابع دليل عىل ثقافة الدول وعىل مكانتها التاريخية،
كام أنها تعكس صورة حقيقية ومثرية بالنسبة للز ّوار والس ّياح ،من خالل
تصوير مختلف املعامل والبيئات ،وكل ما متتلكه الدولة الصادرة لهذه
الطوابع أو يعكس حضارتها.
وأضاف معاليه أن إصدار
املجموعة طابعاً تذكارياً
مبناسبة حملة ال َعلَمّ ،
يدل
الحس الوطني الكبري
عىل
ّ
للمسؤولني عن هذه املؤسسة
العريقة ،وتعميقاً إلسهاماتها
الوطنية ،معبرِّ ا ً عن تقديره
لهذه اللَّفتة الط ِّيبة من جانب
بريد اإلمارات بإصداره
الطابع التذكاري يف هذه
املناسبة الوطنية التي يحتفل
بها املواطنون واملقيمون كافة
عىل أرض الدولة ،مبا يع ِّزز
من ِق َيم اله ّوية الوطنية،
ويفعل ِق َيم الوالء واالنتامء
لهذا الوطن العزيز وقيادته
الرشيدة.
ينايـر 13 2015

َّ
أكدت على ضرورة تنحية الخالفات بين أصحاب البيت الخليجي الواحد

القمة الـ  35لـ "التعاون" تعتمد إنشاء
موحد للشرطة
"قوة الواجب البحري  "81وجهاز
َّ
مقره أبوظبي ...وتسريع آليات تشكيل
ّ
الموحدة لدول المجلس
القيادة العسكرية
َّ
محمد بن راشد :ترسيخ وحدتنا الخليجية بقوة االقتصاد وتعزيز االستقرار

(وام)
اختتمت القمة الـ  35لقادة املجلس األعىل ملجلس التعاون لدول الخليج
العربية ،أعاملها يف العاصمة القطرية ،الدوحة ،باعتامد القادة إنشاء «قوة
الواجب البحري  »81املو َّحدة ،ومصادقتهم عىل قرارات وتوصيات وزراء
الداخلية ،يف شأن إنشاء جهاز رشطة مو َّحد ،يكون مبثابة أنرتبول خليجي
ومق ّره يف أبوظبي ،وموافقتهم عىل ترسيع آليات تشكيل القيادة العسكرية
املو َّحدة لدول املجلس ...كام أق ّروا «إعالن حقوق اإلنسان» لدول الخليج العربية،
داعني إىل استمرار جهود التعاون والتكامل بني الدول األعضاء ،السيام يف ما
يتصل بالتكامل االقتصادي بني دول املجلس.
واعترب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة
رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب ،أن القمة «قمة خري وأخ َّوة ومحبة» .وقال
سم ّوه يف تغريدات عىل حسابه الشخيص يف موقع «تويرت»« :تاريخنا واحد،
وخليجنا واحد ،و َمن يعتقد غري ذلك ،فهو يخالف حقائق التاريخ ،ويجهل وحدة
الهوية ،ويستهني بوشائج القرىب بيننا» .وأضاف« :إن ترسيخ وحدتنا بني دول
الخليج ،مفتاحه تقوية املصالح املشرتكة ،وتعزيز استقرار دولنا مو َّحدة واحدة،
وبناء روابط اقتصادية قوية».
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وأكَّد قادة دول املجلس ،يف البيان الختامي للدورة ،الذي تاله الدكتور
عبد اللطيف الزياين ،أمني عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،عىل
رضورة تنحية الخالفات بني أصحاب البيت الخليجي الواحد ،جانباً ،وتعزيز
العمل املشرتك يف شتّى املجاالت ،وصوالً إىل مرحلة االتحاد .وش َّددوا القادة
عىل أه ّمية األمن الخليجي ،وج َّددوا التأكيد عىل مواقف دول «التعاون»
الثابتة الرافضة الستمرار احتالل جمهورية إيران اإلسالمية للجزر اإلماراتية
الثالث ،طنب الكربى وطنب الصغرى وأبو موىس .وأكَّد املجلس األعىل يف هذا
الخصوص عىل التايل:
• دعم حق السيادة لإلمارات العربية املتحدة عىل جزرها الثالث ،وعىل
املياه اإلقليمية واإلقليم الج ّوي والجرف القا ّري واملنطقة االقتصادية الخالصة
للجزر الثالث باعتبارها جز ًءا ال يتج ّزأ من أرايض اإلمارات العربية املتحدة.
• اعتبار أن أيَّة قرارات أو مامرسات أو أعامل تقوم بها إيران عىل الجزر
الثالث ،باطلة والغية وال تغيرِّ شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع
حق سيادة اإلمارات عىل هذه الجزر.
عىل ّ

• دعوة جمهورية إيران اإلسالمية إىل االستجابة ملساعي دولة اإلمارات من حضور أصحاب الجاللة والسمو :الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب
أجل حلّ القضية عن طريق املفاوضات املبارشة أو اللجوء إىل محكمة العدل رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب ،وامللك حمد بن عيىس آل خليفة،
الدولية.
عاهل مملكة البحـرين ،واألمري سلامن بن عبدالعزيز آل سعود ،ويل العهد نائب
وأكد املجلس األعىل عىل أهمية عالقات التعاون بني دول املجلس وإيران ،رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يف اململكة العربية السعودية ،والسيد فهـد بن
عىل أسس ومبادئ ُحسن الجوار ،وعدم التدخّل ىف الشؤون الداخلية ،واحرتام محمود آل سعيد  ،نائب رئيس الـوزراء لشؤون مجلس الوزراء يف سلطنة ُعامن،
والشيخ صباح األحمد الجابر الصـباح ،أمري دولة الكويت ،إضافة إىل معايل د.
سيادة دول املنطقة ،واالمتناع عن استخدام القوة ،أو التهديد بها.
ومث َّن املجلس الجهود التى تبذلها سلطنة ُعامن لتسهيل وصول مجموعة دول عبد اللطيف بن راشد الزياين ،أمني عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة
( )1 + 5وطهران إىل اتفاق حول الربنامج النووي اإليراين ،معرباً عن أمله يف
أن يفيض متديد املفاوضات إىل حلّ يضمن سلمية الربنامج النووي اإليراين ،رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب ،وفد الدولة إىل أعامل الدورة .وض َّم الوفد
املرافق لسم ّوه ،الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان ،نائب رئيس مجلس
آخذا ً بعني االعتبار املشاغل البيئية لدول املجلس.
وأكَّد املجلس عىل أهمية جعل منطقة الخليج العريب والرشق األوسط ،خالية الوزراء وزير الداخلية ،وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ،وزير الخارجية،
ومعايل الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي ،وزيرة التنمية
من كافة أسلحة الدمار الشامل ،مبا فيها األسلحة
والتعاون الدويل ،ومعايل سلطان بن سعيد
النووية ،مش ِّددا ً عىل حق كافة الدول باالستخدامات
املنصوري ،وزير االقتصاد ،ومعايل الدكتور
السلمية للطاقة النووية.
ِّ
تؤكد على أهمية
القمة
أنور بن محمد قرقاش ،وزير الدولة للشؤون
وج َّدد القادة مواقف دول «التعاون» الثابتة،
جعل منطقة الخليج
الخارجية ،ومعايل سهيل بن محمد فرج فارس
يف دعم مرص وبرنامج الرئيس عبد الفتاح السييس
املزروعي ،وزير الطاقة ،ومعايل الفريق
العربي والشرق األوسط
املتمثل يف خارطة الطريق ،مؤكّدين مساندة املجلس
مصبح بن راشد الفتان ،مدير مكتب صاحب
خالية من كافة أسلحة
الكاملة ،ووقوفه التام مع مرص حكومة وشعباً ،يف
السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
كل ما يحقِّق استقرارها وازدهارها .
الدمار الشامل ،بما فيها
حاكم ديب ،وخليفة سعيد سليامن ،مدير عام
وس َّجل القادة ارتياحهم ملا ت َّم إنجازه من
الترشيفات والضيافة يف ديب ،وصالح محمد
وتشدد
األسلحة النووية،
ِّ
خطوات إجرائية يف مجال الرشاكة االسرتاتيجية
بن نرصة العامري سفري الدولة لدى قطر.
على حق كافة الدول
مع األردن واملغرب واالستمرار ىف الحوارات بهذا
ودعا أمري قطر ،يف افتتاح أعامل
باالستخدامات السلمية
الشأن .وج َّددت دول املجلس موقفها الرافض لكل
القمة ،إىل ما وصفها بـ «مواجهة اإلرهاب
صور التط ُّرف واإلرهاب ،مؤكِّدة التزامها بنبذ الغلو
للطاقة النووية.
والتط ّرف» .وقال إن ظاهرة اإلرهاب التي
الفكرى.
يشهدها عاملنا املعارص ،ومنطقتنا العربية عىل
وأكَّد البيان الختامي للقمة ،أن دول الخليج تقف
نحو خاص ،تتطلَّب اتخاذ كافة التدابري الالزمة
ً
يف
ا
ب
ح
مر
متويله،
ومصادر
ص ّفاً واحدا ً ضد اإلرهاب ،وتسعى إىل تجفيف منابعه
ِّ
ملواجهتها واستئصال جذورها ،وعالج أسبابها الحقيقية السياسية واالجتامعية
الوقت ذاته بقرار مجلس األمن الدويل الذي يدين انتهاكات حقوق اإلنسان ىف واالقتصادية.
كل من العراق وسوريا.
ويف موضوع الخالفات الخليجية ،التي كادت أن تعصف بقمة الدوحة ،دعا
كام أب َدت دول املجلس دعمها ملق َّررات الحوار الوطني الشامل يف اليمن ،أمري قطر إىل عدم االنشغال بـ «خالفات جانبية» ،مش ِّددا ً عىل أن «الظروف
داعية كافة األطراف إىل حلّ الخالفات بالطرق السلمية ،وش ْجب أعامل العنف اإلقليمية والدولية بالغة التعقيد  ...وتضعنا أمام مسؤوليات جسام» .كام دعا
التي متارس هناك.
متس قطاعات اجتامعية
إىل عدم تحويل الخالفات السياسية إىل «خالفات ّ
وطالب البيان بالوقف الفوري ألعامل العنف يف ليبيا مش ِّددا ً عىل وجوب واقتصادية وإعالمية وغريها».
اعرتاف جميع األطراف برشعية مجلس النواب امل ُنتخب .واعترب أن استمرار
توصلت الشهر املايض إىل اتفاق
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قد َّ
تدهور األوضاع ىف سوريا ال يخدم أمن املنطقة واستقرارها ،مر ّحباً بنتائج مصالحة ،سمح بعودة سفراء اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة
اجتامع مجلس األمن الذي ق َّرر فرض عقوبات عىل الجامعات اإلرهابية.
ومملكة البحرين ،إىل الدوحة ،بعد قطيعة استمرت مثانية أشهر ،وذلك يف أسوأ
لحق الشعب الفلسطيني يف إقامة دولته ،أزمة شهدها مجلس التعاون منذ تأسيسه يف العام .1981
وأكَّد املجلس الدعم الدائم ّ
وعاصمتها القدس الرشقية ،مديناً
ائيل
رس
إ
متارسها
التي
الوحشية
االعتداءات
ّ
من جهته ،دعا أمري الكويت ،الذي ترأست بالده العمل الخليجي خالل
ضد املدنيني الع ّزل.
السنة املاضية ،إىل التعاون االقتصادي يف مواجهة تداعيات انخفاض أسعار
وكانت القمة قد عقدت دورتها الـ  ،35يومي  9و  10ديسمرب املنرصم ،النفط .وقال :إن انخفاض أسعار النفط بنسبة  40%منذ حزيران /يونيو املايض
برئاسة صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاين ،أمري دولة قطــــر ،يف بات يؤثر عىل مداخيل دولنا وبرامجنا التنموية.
ينايـر 15 2015

«مؤتمر مكافحة القرصنة البحر ّية» يعقد دورته ال ّرابعة في دبي

عبداهلل بن زايد:
ّ
تمثل أولو ّية إماراتية قصوى...
مكافحة الظاهرة
وسنواصل إجراءاتنا باال ّتفاق مع الشركاء لمنع
تأثيراتها على اليابسة وفي البحر
أكّدت دولة اإلمارات العربية املتحدة ،عىل أنّها ستواصل إجراءاتها ،باالتّفاق مع الحكومات والرشكات املعن ّية ،من أجل مكافحة
تأثريات القرصنة البحريّة عىل اليابسة ويف البحر ،وأنها ستبقى ثابتة يف التزاماتها بضامن سالمة محيطات العامل ورفاه السكّان
والب ّحارة عىل السواء.
وأكّد املشاركون يف «مؤمتر مكافحة القرصنة البحرية» ،الذي انعقد يف دورتة الرابعة يف ديب ،أنّ إيجاد الحلول العالج ّية عىل
اليابسة وتحقيق االستقرار يف هذه املنطقة ،رشط أسايس لضامن استمرار األمن واألمان ملستخدمي الخطوط التجاريّة العامل ّية
البحر ّية.
وأوضح املشاركون ،يف البيان الختامي ألعامل الدّورة ،أنّهم متكّنوا من وضع إطار عمل عىل املستويات الوطن ّية واإلقليم ّية
والدول ّية ،لتعزيز تنسيق الجهود ،من أجل ضامن فعال ّية مكافحة القرصنة البحريّة يف البحر ،وال ّتهديدات اإلقليم ّية عىل
ظل هذه الظروف الصعبة ،وذلك بفضل جميع املناقشات التي سعت للوصول إىل حلول
اليابسة ،حيث تحقّقت نتائج بارزة يف ّ
ب ّناءة سيكون لها أثر عميق وطويل األمد عىل مستقبل إفريقيا والعامل أجمع.

الدّعوة إىل استمرار العمل ملواجهة مخاطر القرصنة
ودعا سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ،وزير الخارجيّة ،املجتمع
ال ّدويل ،إىل توخّي الحذر من التّهديدات الجديدة املتمثّلة باملجموعات
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اإلرهاب ّية ،مثل تنظيم «الدولة اإلسالمية يف العراق
والشام  -داعش» ،وغريه من التنظيامت القادرة
عىل متتني عالقاتها مع شبكات الجرمية وشبكات
املتاجرة باألسلحة ،وإىل رضورة إيقاف أنشطة
الجامعات اإلرهاب ّية قبل أن تصل إىل البحر
وتؤث ّر مخاطرها عىل أقنية ال ّنقل يف مضيق هرمز
والبحر األحمر وخليج عدن .وتساءل سم ّوه عماّ إذا
كان العامل سريى مستقبالً نوعاً من التّعاون بني
«داعش» وتنظيم الشباب اإلرهايب يف الصومال.
وأوضح أ ّن الجهود الدوليّة املشرتكة أمثرت تحقيق
تق ّدم ملموس يف مكافحة القرصنة البحريّة،
حيث تناقصت اعتداءات القراصنة خالل السنتني
املاضيتني حتى انعدمت كل ّياً .الفتاً إىل قرار مجلس
(وام) األمن األخري الرقم ( ،)2182الذي «يع ّزز من قدرتنا
كمجتمع دويل يف تقويض نفوذ حركة الشباب
اإلرهابيّة».
ورأى سم ّوه أ ّن «ال ّدرب ال يزال طويالً أمامنا ،خصوصاً وأنّه من امل ُمكن
أن يجد القراصنة طريقاً للعودة إذا تناقصت الجهود» .مش ّددا ً عىل «رضورة

وقال سم ّوه «إ ّن املجتمع الدويل بحاجة إىل القيام بأمرين ،حتى
حثّ ال ّنفس عىل االستمرار يف تطبيق مد ّونة جيبويت التي تُعترب ال ّدافع
حل مستدام ملحنة القرصنة .األ ّول هو الحفاظ عىل
األ ّول لتبادل املعلومات وبناء القدرات ،وأن نتوخّى الحذر ،فهنالك مناطق يتمكّن من إيجاد ّ
أُخرى باتت اآلن يف حالة تستدعي القلق ،مثل خليج غينيا وإندونيسيا ،وال زخم ال ّنجاحات التي تحقّقت مؤخّرا ً عىل البحر ،وهذا يتطلّب متديد مه ّمة
مكان لدينا أل ّي تهاون ،وال يزال الكثري من العمل واإلنجاز مطلوب تحقيقه العمليّات الدوليّة يف القرن األفريقي ،عىل ال ّرغم من انحسار الهجامت،
من مساهامت لبناء القدرات املؤ ّهلة ملكافحة مخاطر القرصنة يف ال ّدول وبدون هذه العمل ّيات فإن القرصنة رسعان ما ستعود لالنقضاض عىل
الواقعة عىل خطوط املواجهة ،وال سيّام العمل عىل تعزيز مجاالت تبادل حركة النقل البحري عىل مم ّراتنا البحريّة الحيويّة .أ ّما الثّاين فهو أ ّن
املعلومات وتطبيق القانون والحوكمة حتى تتمكّن تلك ال ّدول من الوقوف معالجةجذور وأسباب القرصنة والجرائم البحريّة األُخرى ،يتطلّب مجابهة
عىل قدميها واالعتامد عىل نفسها يف مواجهة القرصنة».
األوضاع غري املستق ّرة عىل اليابسة ،وهذا يتطلّب بدوره جهودا ً دول ّية
وأكَّد سمو وزير الخارجية عىل رضورة «اتّخاذ خطوات ملعالجة األسباب متواصلة لبناء قدرات محليّة لحفظ األمن وال ّنظام ،وتوفري حوكمة رشيدة
الكامنة وراء القرصنة ،وهذا يعني أالّ نكتفي بتطوير الحوكمة لتفكيك وفرص اقتصاديّة .كام أنّها تتطلّب أيضاً مجابهة املنظّامت الراديكال ّية
شبكات القرصنة يف املناطق الخارجة عىل القانون فحسب ،بل أيضاً واإلجراميّة التي تنطلق من اليابسة مثل «بوكو حرام» و «الشباب
تعزيز الفرص االقتصاديّة وتقديم ُسبل عيش بديلة ملن يت ّم استدراجهم الصومايل» ،وهي الجهات التي تُعترب مح ّركاً رئيساً لالضطرابات وغياب
األمن ،كام أن ّها متثّل ال ّداعم والرشيك الرئيس للجرمية البحريّة ،ونعني
إىل اقتصاد القرصنة».
هنا أ ّن بعض أعامل القرصنة ترتقي إىل مصاف
وأوضح سم ّوه «أ ّن الجهود املبذولة
األعامل اإلرهاب ّية».
ساهمت يف تطوير طرق االستجابة للتص ّدي
ِّ
يؤكد ّ
أن إيجاد
المؤتمر
للقرصنة ومكافحتها يف مجايل بناء القدرات
املحليّة ووضع املبادرات» .الفتاً يف هذا اإلطار
العالجية على
الحلول
ّ
املؤمتر :محاور ومق ّررات ومواقف
إىل «أهم ّية العمل مع الصومال من أجل بناء
اليابسة وتحقيق االستقرار
يُعترب «مؤمتر اإلمارات العربية املتحدة
للصمود أمام التح ّديات الكبرية التي
قدراتها ّ
ملكافحة القرصنة البحريّة» ،من أكرب
في المنطقة ،شرط أساس
تواجهها» .وأشار إىل أن دولة اإلمارات كانت
االجتامعات الدولية عالية املستوى ،التي
س ّباقة يف قيادة جهود مكافحة القرصنة
لضمان استمرار األمن
تتص ّدى لقضايا مكافحة القرصنة البحريّة،
البحريّة يف هذه املنطقة .وأضاف :هناك
واألمان لمستخدمي
والبحث عن حلول دامئة لها .وقد جمع هذا
رضورة للترّ كيز عىل االحتياجات اإلنسان ّية ملن
اللّقاء الذي أُقيم يف ديب ،أكرث من مئتي
الخطوط التجار ّية
يعيشون محنة األسرْ لدى القراصنة ،وتقديم
مشارك من  45دولة ومنظّمة ،منهم وزراء
الرعاية لهم وألرسهم ،بل واالهتامم باألرسى
العالمية البحر ّية.
ّ
ومسؤولون حكوم ّيون رفيعو املستوى ،ومدراء
الذين أطلق رساحهم لكن ّهم ال يزالون تحت
مؤسسات ،وخرباء دوليّون ،وممثّلو رشكات
ّ
وطأة تبعات فرتة األسرْ  .وعلينا أالّ ننىس أيضاً
املالحة البحريّة .وت ّم يف هذا املؤمتر بحث
أ ّن «هناك  37بحا ّرا ً ال يزالون أرسى لدى القراصنة،
ومن أجل أولئك الب ّحارة وأرسهم فإنّنا سنواصل جهودنا ملكافحة القرصنة أفضل الحلول ملكافحة القرصنة البحريّة .وسعى هذا اللّقاء إىل استثامر
النتائج اإليجاب ّية لسلسلة دورات املؤمتر السابقة التي انعقد أ ّولها يف العام
البحرية».
ويف مقالة له ،نُرشت بالتّزامن مع انعقاد املؤمتر ،أكّد سمو الشيخ  ،2011وساهمت يف انخفاض حوادث القرصنة البحريّة بنسبة  40يف
عبدالله بن زايد «أ ّن مكافحة القرصنة البحريّة متثّل أولويّة قصوى املائة.
وتوزّع برنامج املؤمتر بني ع ّدة محاور شملت« :ال ّدروس املستفادة
لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،التي لها مصلحة قويّة يف أمن وانسياب ّية
املم ّرات البحريّة الدوليّة ،وهي تضطلع بدور رياد ّي يف التّعاون اإلقليمي من القرصنة البحريّة يف القرن اإلفريقي وإطار للتعاون املستقبيل»،
وال ّدويل ،من خالل سعيها املتواصل إىل تعزيز الوعي بالقرصنة يف و«تعزيز التّنسيق بني الوكاالت واملنظّامت الحكوم ّية ض ّد الجرمية املنظّمة
الوطن العريب .وتُسهم ال ّدولة يف مجموعة اتّصال مكافحة القرصنة عرب الوطن ّية :الطّريق نحو إيجاد حلول طويلة األمد يف إفريقيا» ،و«نظرة
الصناعة البحريّة تُجاه الصومال:
قبالة سواحل الصومال ،والتي تنضوي تحت لوائها  80دولة ومنظّمة عامة حول مبادرات ومساهامت قطاع ّ
دوليّة ومك ّونات القطاع البحري ،حيث تتولىّ الرئاسة املشرتكة ملجموعة التأثري ،واالستدامة ،والتقييم» ،و«تحديد خارطة التّهديدات اإلقليميّة
خاصة حول «قادة
عمل مكافحة القرصنة البحريّة وعمل ّيات الح ّد من القرصنة البحريّة ،مع وتأثريها عىل األمن البرشي» ،إىل جانب تنظيم جلسة ّ
املستقبل يف إفريقيا :الشباب ومتكني املرأة».
اليابان وسيشيل».
ينايـر 17 2015

َّ
نظمته "أمانة تنفيذي أبوظبي" بمشاركة قيادات لـ  81جهة حكومية مح ّلية

«الملتقى األول الستدامة األعمال» يعرض
خططًا ويناقش خطوات مستقبلية خاصة
بالجهات الحكومية
تحت رعاية سمو الشيخ ه ّزاع بن زايد آل نهيان ،مستشار األمن الوطني نائب رئيس املجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي ،ويف
تم خالله االطّالع عىل مستجدّات العمل والخطط
حضور سم ّوه ،أُقيم «امللتقى األ ّول الستدامة األعامل» يف اإلمارة ،حيث ّ
الرئيسة يف مجال استدامة األعامل عىل املستوى الحكومي إلمارة أبوظبي.
ويهدف امللتقى الذي نظّمته األمانة العا ّمة للمجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي ،إىل تعزيز ال ّتكامل بني الجهات الحكومية،
بالصورة األمثل ،تحقيقاً لألهداف
بعرض خطط ومستجدّات تطبيق برنامج استدامة األعامل فيها ،ومتكينها من تطبيقه ّ
االسرتاتيجية املتمثلة يف الحفاظ عىل مكتسبات التنمية الشاملة املستدامة لإلمارة .وأُقيم امللتقى تأكيداً للسعي املستمر يف
مؤسسية ،وجعلها مك ّوناً أساس ّياً يف بيئات العمل املختلفة ضمن حكومة أبوظبي ،عالوة
تعزيز استدامة األعامل بوصفها ثقافة ّ
عىل تطوير قدرات العاملني وتأهيلهم ،لتحقيق أفضل املامرسات يف مجاالت الخدمة واإلدارة.

(وام)
18

العدد 11

وقد جمع امللتقى األ ّول من نوعه ،قيادات  81جهة تابعة لحكومة أفضل النتائج يف هذا املجال .وقال« :إ ّن األحداث واملتغيرّ ات املتالحقة
املؤسسية ملختلف السيناريوهات
أبوظبي ،تق ّدمهم معايل الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان ،رئيس يف العامل تفرض علينا رفع الجاهزية ّ
دائرة النقل عضو املجلس التنفيذي لإلمارة ،ومعايل الدكتور أحمد والظروف ،لنكون عىل أهبة االستعداد حفاظاً عىل مكتسبات التنمية
مبارك املزروعي ،األمني العام للمجلس التنفيذي رئيس اللجنة التي ّأسسها املغفور له بإذن الله ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان-
التنفيذية ،ومعايل حمد ال ّحر السويدي ،رئيس دائرة املالية عضو ط ّيب الله ثراه ،وأرساها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان،
املجلس التنفيذي ،ومعايل سعيد عيد الغفيل ،رئيس دائرة الشؤون رئيس الدولة  -حفظه الله .لذلك أتت أهميّة إنشاء برامج تدعم وتع ّزز
وتنسق األدوار بني مختلف الجهات ،لتتمكّن من بناء
البلدية عضو املجلس التنفيذي ،ومعايل الدكتورة أمل عبدالله القبييس ،الخطط التنمويةّ ،
املؤسسية القادرة عىل الوفاء بالتزاماتها وخدماتها الحيوية
مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم عضو املجلس التنفيذي ،ومعايل اللواء القدرات ّ
محمد خلفان الرميثي ،نائب قائد عام رشطة أبوظبي عضو املجلس تجاه املجتمع ،خالل حاالت الطوارئ واألزمات والكوارث».
التنفيذي ،ومعايل عبدالله نارص السويدي،
ون ّوه معاليه بتوجيهات الفريق أول سمو
مدير عام رشكة برتول أبوظبي الوطنية،
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ويل عهد
ومعايل رياض عبدالرحمن املبارك ،رئيس
أبوظبي نائب القائد األعىل للق ّوات املسلحة،
اللواء الرميثي :ضرورة
جهاز أبوظبي للمحاسبة ،والشيخ محمد بن
بكل ما من شأنه أن يدعم ويط ّور
يف األخذ ّ
تعزيز وعي الجهات
حمدان بن زايد آل نهيان ،وخالد بن شيبان
كفاءة منظومة العمل يف حكومة أبوظبي.
ببرنامج
الحكومية
املهريي ،مدير عام األمانة العامة للمجلس
وش ّدد معاليه عىل أ ّن رعاية وحضور سمو
التنفيذي.
الشيخ ه ّزاع بن زايد آل نهيان ،مستشار
استدامة األعمال،
األمن الوطني نائب رئيس املجلس التنفيذي
افتتح امللتقى بعرض رشيط مص َّور
والسعي الحثيث
للملتقى ،يعكسان حرص القيادة عىل نجاح
تناول مالمح التط ّور وأبرز املنجزات
لتطبيق مخرجاته عبر
برنامج استدامة األعامل .معلناً عن تطوير
املتحقّقة ،واملشاريع الكربى التي يجري
جائزة "إدارة املخاطر واستدامة األعامل"،
العمل عىل إنجازها يف إمارة أبوظبي .ث ّم
اآلليات الم ّتبعة ووفق
ضمن فئاتجائزة أبوظبي لألداء الحكومي
ت ّم استعراض خطط عدد من الجهات
الخطط الموضوعة لها
املتم ّيز ،بهدف تطبيق أفضل املامرسات يف
الحكومية يف تطبيق برنامج استدامة
هذا املجال ،ومتكني الجهات من التّقييم
األعامل ،والتي تض ّمنت أبرز األهداف التي
واإلدارة والتحكّم باملخاطر ،واالستمرار يف
وضعتها ملواجهة املخاطر املتوق ّعة خالل أوقات
الطوارئ ،واملسؤولياّت امللقاة عىل عاتقها لضامن استمرار الخدمات تقديم خدماتها والقيام مبهامها الحيوية خالل الطوارىء.
يف جميع األحوال ،مبا يضمن استمرار تدفّق الخدمات الحيوية خالل
من جهته ،أكّد ماجد عبدالله املهريي ،مدير إدارة استدامة األعامل
هذه الظروف.
التابعة لألمانة العامة للمجلس التنفيذي ،يف الكلمة الختامية للملتقى،
ومؤسسة أ ّن ال ّرغبة التي أب َدتها الجهات الحكومية يف تطبيق برنامج استدامة
وناقش ممثّلو ّكل من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية،
ّ
اإلمارات للطاقة النووية ،ورشكات "أبوظبي للخدمات الص ّحية" األعامل ،ذلّلت العديد من التح ّديات التي واجهتها ،وذلك عرب تضافر
و"أبوظبي للمطارات" و"االت ّحاد للطريان" ،برامجهم وآل ّيات تطبيق الجهود والسعي ال ّدائم للوصول إىل التّكامل يف األداء الحكومي،
برنامج استدامة األعامل ،والتي تتض ّمن خطوات سري العمل وامل ّدة والذي من شأنه فتح آفاق واسعة حول تطوير الربنامج وتحقيق
الزمنية لتنفيذ املراحل املطلوبة ،والتّنسيق مع الرشكاء ،وآليّة عمل فرق األهداف التي أنشئ من أجلها.
استدامة األعامل واملهام املوكلة إليها ،باإلضافة إىل التح ّديات التي
إىل ذلك ،عبرّ ت الجهات املشاركة عن التزامها بامل ّدة الزمنية
تواجِه هذه الفرق وأه ّم توصيات مواجهتها.
املح ّددة لتنفيذ برنامج استدامة األعامل ،مبا يضمن تطبيق أفضل
ويف الكلمة االفتتاحية للملتقى ،أكّد معايل اللواء محمد خلفان املامرسات املتّبعة يف هذا املجال الحيوي ...مش ّددة عىل أهميّة تأهيل
الرميثي رضورة تعزيز وعي الجهات الحكومية بربنامج استدامة وتدريب الكوادر الوطنية العاملة فيها حول هذا املجال ،ورضورة
األعامل ،والسعي الحثيث لتطبيق مخرجاته عرب اآلل ّيات املتّبعة ووفق إعطائها ال ّدعم الكايف ،ليكون لها ال ّدور األبرز يف دفع عجلة التنمية
الخطط املوضوعة لها ،واالستفادة من كافّة األدوات ال ّداعمة لتحقيق التي تشهدها العاصمة يف مختلف املجاالت.
ينايـر 19 2015

قمة «جلوبال جاب» حول سالمة الغذاء واالستدامة
تطلق «إعالن أبوظبي لألمن الغذائي والممارسات الزراعية الجيدة»

منصور بن زايد:
استراتيجية ترتكز على تعظيم
نعمل وفق
ّ
اإلنتاج الزراعي المح ّلي
أكَّد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ،نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة جهاز أبوظبي لل ّرقابة
الغذائ ّية ،أ ّن دولة اإلمارات العربية املتحدة تعمل وفق اسرتاتيج ّية
ترتكز عىل تعظيم اإلنتاج الزراعي املحليّ  ،وتعزيز االستثامر الخارجي
يف قطاع الزراعة ،من منطلق إدراكها التّام ألهم ّية تدعيم مظلّة األمن
الغذايئ ،وتأمني إمدادات الغذاء يف املستقبل.
وأشاد سم ّوه ،يف كلمة افتتاحية ألعامل مؤمتر ق ّمة «جلوبال جاب
 »2014حول سالمة الغذاء واالستدامة ،بالتعاون الذي يُبديه أصحاب
املزارع املواطنون ،وتف ّهمهم ألهمية إعادة هيكلة قطاع الزراعة يف
أبوظبي ،ودعم خطط الزراعة املستدامة التي تنهض بها الحكومة،
مؤكِّدا ً أن الهدف الرئيس للدولة هو تعظيم دخل املواطنني مع
املحافظة عىل املوارد الطبيعية من الرتبة واملياه لتستفيد منها األجيال
القادمة.
وأضاف سم ّوه ،يف كلمته التي ألقاها نيابة عنه ،معايل الدكتور
راشد أحمد بن فهد ،وزير البيئة واملياه ،أ ّن اإلمارات أصبحت «ال ّدولة
األكرث ديناميك ّية وحيويّة يف املنطقة» ،وهو ما جعلها مقصدا ً ملختلف
الفعال ّيات الدول ّية التي تستهدف املنطقة .واعترب أ ّن انعقاد ق ّمة
«جلوبال جاب» يف أبوظبي ،ميثّل اعرتافاً مبا أنجزته ال ّدولة من
سياسات وترشيعات تربط الزراعة واألمن الغذايئ بسالمة املواطنني
واملقيمني ورفاهيّتهم ،وتأكيدا ً لدورها اإلقليمي وال ّدويل ،وتتويجاً
لإلنجاز الحضاري الذي حقّقته يف مجال رفاه ّية اإلنسان وجودة
الحياة ،بفضل الرؤية السديدة لقيادة ال ّدولة الرشيدة.
رشاكة القطاعني العام والخاص
مؤسسات مبادرة الزراعة
ون َّوه سم ّوه بالجهد املبذول من قبل ّ
امل ُستدامة ومركز التّجارة ال ّدويل و«جلوبال جاب» ،من أجل إطالق
«إعالن أبوظبي لألمن الغذايئ العاملي» ...مؤكّدا ً «أ ّن هذا اإلعالن
يشكّل دعوة إىل أصحاب املصلحة الرئيس ّيني يف النظام الغذايئ
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العاملي ،من أجل االنضامم إىل مبادرة رشاكة جديدة بني القطاعني
العام والخاص ،بهدف بلورة حلول عمل ّية لتح ّديات «األمن الغذايئ
والسالمة الغذائ ّية».
وأثنى سم ّوه عىل تجربة أبوظبي يف تأهيل مئة مزرعة تط ّبق
معايري الزراعة وفقاً للمامرسات امل ُتعارف عليها عامليّاً ،واملطبّقة يف
منظّمة «جلوبال جاب».
وأعرب سم ّوه يف ختام كلمته عن ثقته بأ ّن «هذا االجتامع سيحقّق
أهدافه ،وسينجح يف بلورة مجموعة من األفكار واإلجراءات وال ّنظم
التي تضمن املحافظة عىل سالمة الغذاء ومراقبة جودته ،وتحديد
ُسبلٍ لتبادل املعلومات عن الزراعة املستدامة واملامرسات الزراع ّية
ستظل عىل عهدها يف دعم
ّ
الجيّدة» مش ّددا ً عىل أ ّن دولة اإلمارات

كافّة الجهود العامليّة من أجل تحسني السالمة الغذائيّة واألمن الغذايئ
ألجل مستقبل األجيال القادمة.
وكان مؤمتر قمة املعيار العاملي الضامن لتطبيق للمامرسات
الزراعية الجيدة «جلوبال جاب  ،»2014قد عقد دورته الثانية عرشة
يف أبوظبي أواخر أكتوبر املايض ،تحت رعاية سمو الشيخ منصور
بن زايد آل نهيان ،نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة
رئيس مجلس إدارة «جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية» ،بهدف رسم
والخاصة واملحل ّية والدول ّية
مستقبل املامرسات الزراع ّية الج ّيدة العا ّمة
ّ
والصغرية والكبرية ،وتربية األحياء املائ ّية الج ّيدة ،مبا يف ذلك
ّ
سالمة األغذية واألمن الغذايئ واالستدامة ،وإمكان ّية املراقبة والتت ّبع،
واملسؤوليّات االجتامعية ،وتلك املرتبطة بالحيوانات والبيئة.
وقد شارك فيه خرباء من أكرث من  50دولة ،واستمر ثالثة
أيام .وجرى عىل هامشه حفل تكريم خاص ملئة مزارع من أبوظبي،
حصلوا عىل شهادة «جلوبال جاب» بدعم وتدريب من مركز خدمات
املزارعني يف أبوظبي.
«إعالن أبوظبي»
وت َّم خالل القمة إطالق «إعالن أبوظبي لألمن الغذايئ
واملامرسات الزراعية الج ِّيدة» ،الذي ركَّز عىل ثالث قضايا جوهرية،
هي :ربط املامرسات الزراعية الجيِّدة بتحقيق األمن الغذايئ العاملي،
وقبول مجموعة مو َّحدة من معايري املامرسات الزراعية الجيِّدة
كمصدر مفتوح ،ثم االلتزامات امل ُعلنة للجمهور ،مبا يف ذلك قبول آلية
محفزات ُملزمة ،حيث ستطلق املنظمة عىل هذه املعايري وااللتزامات
املوحدة للمامرسات الجيدة اسم «نظام أبوظبي».
وسوف يلعب «نظام أبوظبي» دورا ً رئيساً يف الجهود الرامية إىل
زيادة إنتاج الغذاء اآلمن وتوفري الغذاء لسكان العامل الذين يتزايد
عددهم ..وسيساعد الرشكات يف البلدان النامية عىل أن ت ُصبح أكرث
قدرة عىل املنافسة يف األسواق العاملية ،واإلرساع بالتنمية االقتصادية،
واملساهمة يف تحقيق أهداف األلفية اإلمنائية لألمم املتحدة.
وقال محمد جالل الرييس ،مدير إدارة االتصال وخدمة املجتمع
يف «جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية» ،إن إعالن أبوظبي لألمن
الغذايئ واملامرسات الزراعية الجيدة ،يُ َع ّد مبثابة إقرار من العامل
بجهود الدولة يف تحقيق األمن الغذايئ والحرص عىل تب ّني املامرسات
الزراعية الحديثة.
وأوضح أن هذا اإلعالن يركِّز عىل قضايا جوهرية ،تشمل ربط
املامرسات الزراعية الج ّيدة بتحقيق األمن الغذايئ العاملي ،وتحديد

مجموعة مو ّحدة من معايري املامرسات الزراعية الجيّدة.
إىل ذلك ،قال معايل الدكتور راشد أحمد بن فهد ،وزير البيئة
واملياه يف ترصيحات عىل هامش انطالق القمة ،إن قيادة الدولة
الرشيدة تويل اهتامماً كبريا ً بالزراعة وتشجيع املزارعني املواطنني
عىل تب ّني أرقى املامرسات الزراعية الحديثة يف عملهم ،مبا يسهم
يف استدامة هذا القطاع الحيوي ،وتدعيم منظومة األمن الغذايئ يف
الدولة من أجل أجيال املستقبل.
وأوضح أن استضافة العاصمة أبوظبي لهذا الحدث العاملي تؤكِّد
عىل تقدير العامل أجمع للجهود التي قامت وتقوم بها الدولة لتشجيع
الزراعة وتحقيق األمن الغذايئ ،وربطهام برفاهية اإلنسان وجودة
الحياة.
اجتامع أبوظبي :أهمية خاصة
ويكتسب مؤمتر ق ّمة «جلوبال جاب  - »2014الذي تنظِّمه هذه
املنظمة العاملية للمرة األوىل يف منطقة الرشق األوسط ،بدعم من
«جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية» و«مركز خدمات املزارعني»  -أهمية
خاصة ،حيث ناقش عددا ً من القضايا الرئيسة يف مجال سالمة
األغذية واالستدامة واملسؤولية االجتامعية وتنسيق املعايري ،باإلضافة
إىل التح ّديات التي تواجه صناعة املنتجات الغذائية ،ومستقبل
صناعات التوريد والخدمات.
املؤمتر :نظرة عامة
ويجمع املؤمتر ،الذي يُعقد كل سنتني يف بلد مختلف ،أبرز الخرباء
واملتخصصني يف العامل ،للعمل معاً عىل رسم مستقبل املامرسات
ِّ
الزراعية الجيدة ،وتغطية جميع جوانب هذه املامرسات .ويهدف إىل
دراسة أبرز القضايا املرتبطة بالغذاء ،منها تعزيز مجاالت سالمة
الغذاء ،وتحقيق أعىل معايري االستدامة ،وتدعيم مبادارات املسؤولية
والتح ّديات التي تواجه صناعة املنتجات الغذائية ،باإلضافة إىل بحث
مستقبل الصناعات والتوريد والخدمات املرتبطة بالغذاء.
اختصاصات «جلوبال جاب» وأهدافها
تختص بوضع
الجدير بالذكر أن «جلوبال جاب» ،هي منظمة
ّ
املعايري الطوعية ،التي تؤ ِّهل لنيل شهادة املامرسات الزراعية الجيدة،
وعىل مدى العقد املايض تح َّولت املنظمة من نظام فردي لوضع
املتخصصة .وهي تهدف إىل توسيع دائرة
املعايري ،إىل توفري الحلول
ِّ
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الزراعة ،من أجل إمداد املستهلكني بالغذاء ،إضافة إىل تكريس دورها
يف إرساء رشاكة قوية مع املزارعني واملشرتين ،اليوم ويف املستقبل،
وتدعيم مبادرات اإلنتاج الزراعي اآلمن وامل ُستدام يف جميع أنحاء
العامل .وت ُعترب شهادة «جلوبالجاب» نتاج نظام شفاف ومستقل لوضع
املعايري ،يعتمد عىل التشاور املكثّف مبساهمة وتعاون اللجان الفنية
الخاصة باملنظمة ،ولجان أصحاب املصلحة ،واألعضاء واملجموعات
الوطنية الفنية العاملة ،وجهات منح الشهادات والصناعة.
وتتب ّنى املنظمة هدفًا يف غاية األهمية وهو :الزراعة اآلمنة
امل ُستدامة حول العامل .وهي تضع معايري طوعية العتامد املنتجات
الزراعية حول العامل ،وأصبحت أعداد متزايدة من امل ُنتجني واملو ِّردين
وامل ُشرتين تلتزم مبعايري االعتامد لديها ،لتتوافق مع معايريها .ويقوم
أعضاؤها بتوفري حوافز ُمق َّدمة من القطاع الخاص إىل املنتجني
الزراعيني من شتى أنحاء العامل ،ت ُش ّجعهم عىل تب ّني مامرسات آمنة
ومستدامة ،بهدف جعل العامل مكاناً أفضل لحياة األجيال القادمة.
وتهتم املنظّمة بتوفري شبكة عاملية تربط املزارعني وأصحاب
العالمات التجارية ،يف مجال إنتاج األغذية اآلمنة وتوزيعها ،لتحقيق

االطمئنان لدى املستهلكني ،وإرساء دعائم حامية املوارد النادرة،
عن طريق تطبيق املامرسات الزراعية الجيدة بغرض إقامة مستقبل
مستدام.
أبوظبي ..استثامرات وحوافز
وتقوم حكومة أبوظبي باالستثامر بكثافة يف القطاع الزراعي،
وتق ّدم العديد من الحوافز إىل املزارعني الصغار ،ناهيك عن تقديم
الرعاية لالبتكار يف قطاع الزراعة ..ويتامىش ذلك مع سياسة حكومة
أبوظبي وخاصة جدول أعاملها للعام  ،2030الذي يهدف إىل تحقيق
التنمية املستدامة البيئية يف قطاع الزراعة ،من أجل ضامن تحقيق
سالمة األغذية واإلمدادات الغذائية يف دولة اإلمارات العربية
املتحدة ..وتحاول اإلمارات اعتامد املامرسات الزراعية املستدامة يف
كافة القطاعات الزراعية يف الدولة ،وتلتزم بالتايل إىل َح ّد كبري
بضامن أعىل معايري السالمة الغذائية امل ُمكنة يف املنتجات الزراعية
وتربية األحياء املائية واملنتجات الحيوانية.

وجه بترشيد الري الزراعي لمنع الهدر في المخزون المائي
َّ

منصور بن زايد يشيد بمستوى ثقة
المستهلكين بالغذاء المتداول في الدولة
أعرب سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ،نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ،رئيس مجلس إدارة جهاز
أبوظبي للرقابة الغذائية ،عن تقديره البالغ للجهود التي يبذلها
الجهاز لتحسني مستوى جودة الحياة للمواطنني واملُقيمني يف
إمارة أبوظبي ،وكذلك التط ّور الذي يشهده قطاع الزراعة وتنمية
ترسخت
الرثوة الحيوانية ...مشيداً سم ّوه مبستوى الثقة التي َّ
لدى املستهلك يف شأن الغذاء الذي يجري تداوله يف األسواق،
وهي الثقة التي تدفع نحو مزيد من رقي وتقدم اإلمارة.
وو َّجه سم ّوه برضورة االهتامم برتشيد املياه املُستخدمة يف
الزراعة ،والتنسيق يف هذا الشأن ،مع هيئة البيئة يف أبوظبي،
حيث ينبغي عىل املزارعني التق ُّيد باالحتياجات املائية للمحاصيل
الزراعية وعدم اإلفراط يف ال َّري الذي يرتتب عليه هدر املخزون
الحيوي من املياه.
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وأكَّد سم ّوه خالل االجتامع الدوري ملجلس إدارة جهاز
أبوظبي للرقابة الغذائية ،الذي انعقد برئاسة سم ّوه ،عىل رضورة
االهتامم ببلورة األهداف االسرتاتيجية للمبادرات والربامج التي
ينفّذها الجهاز ،وتحديد املُستهدف تحقيقه من كل مبادرة أو
برنامج ،مع الوضع يف عني االعتبار دور الجهات الحكومية ذات
الصلة ،وتعزيز التعاون والتنسيق معها.
وشدَّ د سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ،عىل أهمية وجود
ألي
آلية واضحة لتنفيذ املشاريع ،ليك تكتمل عنارص النجاح ّ
مرشوع ،وعىل رضورة التعامل مع الربامج واألنشطة املرتبطة
بالرثوة الحيوانية من منظور اقتصادي يحقِّق املنفعة إلمارة
وملرب الحالل يف وقت واحد ،مع تأكيد أهمية استغالل
أبوظبي
يّ
املزارع يف األغراض التي ُحدِّ دَت لها.

التصدي للفيروس القاتل ...وإشادة دولية بدورها
بقوة على خط
اإلمارات تدخل
ّ
ّ

بتوجيهات من خليفة:
محمد بن زايد يأمر بمنح  18.3مليون درهم
لمكافحة "إيبوال"

السادس من يناير من العام  ،1995كان بائع فحم نبايت ،يعدّ
عند أطراف غابة مطرية يف زائري تُس ّمى "كيكويت" ،ويف ّ
بضاعته لينطلق بها إىل منزله .يف طريقه ،سقط عىل األرض م ّرتني قبل الوصول ،وشعر بصداع وح ّمى .وخالل األيّام
ثم أخذ الدّم ينزف من أنفه وأذنيه بشكل
القليلة ال ّتالية تدهورت حالته الص ّحية ،ف ُنقل إىل املستشفى ،وهناك بدأ بالتق ّيوءّ ،
كان يتع ّذر وقفه .وما لبث أن تويف يف الخامس عرش من الشهر ذاته.
وبعد نحو شهرين عىل تلك الواقعة ،توفيّ اثنا عرش شخصاً من أفراد عائلته ،م ّمن ملسوا جسده .ويف أواسط شهر أبريل
ثم انترش املرض يف
من العام نفسه بدأ املرض يظهر عىل عدد من العاملني يف املستشفى التي نُقل إليها بائع الفحم الراحلّ ،
بلدتني يف املنطقة ،األمر الذي دفع أحد العلامء إىل ج ْمع ع ّينات من دم املرىض ،وإرسالها إىل مراكز مكافحة األمراض يف
"أتالنتا" يف والية جورجيا األمريك ّية ،وتبينّ أنّ املرض هو متالزمة الرشق األوسط التنفسية" :إيبوال" ،الذي كان قد ظهر
أل ّول م ّرة يف العام  ،1976فبدأ املجتمع الدّويل التربّع باملال واملعدّات الطب ّية ،واستقلّت فرق الباحثني الطائرات من أوروبا
تفش املرض ،والثّاين هو اكتشاف مكان
وجنوب إفريقيا والواليات امل ّتحدة ،لتحقيق هدفني :األ ّول هو املساعدة عىل ضبط يّ
متركز الفريوس.
سيتفش يف العام  ،2014وسيقتل اآلالف ،وس ُيصيب أشخاصاً يف الواليات
ىّ
مل يدرك أحد يف ذلك الحني أنّ هذا املرض
ِ
مكتشفة املرض ،وأنّ العامل سيتكاتف ،ويرصف األموال الطّائلة ،وي ّتخذ ال ّتدابري املختلفة ،للحدّ من انتشاره والقضاء
امل ّتحدة
عليه .وها هو العامل عىل أبواب العام  ،2015ومل يزل يكافح لدرء أخطار هذه الكارثة الصح ّية ،وللحدّ من تأزّمها.

ينايـر 23 2015

تفش مرض "إيبوال"؟ وأين أصبح العامل يف
فام الجديد يف تط ّور يّ
التغلّب عليه؟ وما ال ّدور الذي تقوم به اإلمارات العربيّة املتّحدة يف
هذا الشّ أن؟
إحصائ ّيات للكارثة

تفش بشكل رئيس يف
عىل ال ّرغم من أ ّن الوباء حال ّياً  -والذي ىّ
غرب أفريقيا  -غري مسبوق الحجم منذ التع ّرف إىل نوعه قبل مثانية
وثالثني عاماً ،إالّ أ ّن املسار الرسيري للعدوى وقدرة الفريوس عىل
السابقة .وميكن االستنتاج أ ّن
االنتقال ،ال يختلفان عن حاالت إيبوال ّ
الوباء الحايل كبري للغاية ،ليس فقط عىل أساس الخصائص البيولوج ّية
رضرين ،وحالة ال ُنظُم
للفريوس ،وإنمّ ا أيضاً بسبب ِسامت السكّان املت ّ
الصح ّية ،وعدم كفاية جهود املكافحة لوقف انتشار العدوى.
بتفش هذا
وعىل ال ّرغم من إبالغ منظمة الص ّحة العامليّة أل ّول م ّرة يّ
الوباء ،يف  23مارس من العام  ،2014إالّ أ ّن املعلومات أشارت إىل
بدء ظهور تفشّ يه يف شهر ديسمرب من العام  .2013ويف الفرتة ما
بني  30ديسمرب  2013و  14سبتمرب املايض ،ت ّم إبالغ املنظمة عن ما

اإلمارات الس ّباقة
مع مطلع شهر أكتوبر املايض ،وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة  -حفظه الله ،أمر الفريق أ ّول
سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل
للقوات املسلحة ،بتقديم منحة بـ  18,3مليون درهم "خمسة ماليني دوالر
أمرييك" ،ملكافحة مرض فريوس "إيبوال" يف الدّول املتأثّرة ،والتي تشمل غينيا
وسرياليون وليبرييا يف غرب إفريقيا ،وذلك حرصاً من قيادة الدّولة عىل
التصدّي لألمراض املعدية ،واالنضامم إىل الجهود الدول ّية الرامية إىل وقف
انتشارها.
وجاءت هذه املنحة التي تقدّم من خالل منظّمة األمم امل ّتحدة لألمومة
والطفولة "اليونيسف" ،استجاب ًة لنداء األمم امل ّتحدة ملكافحة مرض فريوس
"إيبوال".
ومثّنت معايل الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي ،وزيرة التنمية والتعاون
الدويل ،التي أعلنت تقديم املنحة ،توجيهات القيادة الرشيدة ،مت ّمثلة بصاحب
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة  -حفظه الله ،وأخيه
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدّولة رئيس
مجلس الوزراء حاكم ديب  -رعاه الله ،ودعم الفريق أول سمو الشيخ محمد بن
زايد آل نهيان ،ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلّحة ،واملتابعة
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مجموعه  4507حالة وفاة ج ّراء اإلصابة بفريوس "إيبوال" .وبعد ستّة
وس ّجلت  13ألف إصابة،
أسابيع ارتفع هذا العدد إىل  4818حالة وفاةُ ،
حسب تقرير ملنظمة الص ّحة العامليّة .ويف تقرير نرشته منتصف شهر
نوفمرب املايض ،تبينّ أ ّن حصيلة الوفيّات بلغت خمسة آالف و 177يف
مثاين دول .وتأيت هذه الوفيّات من بني  14ألفاً و 413إصابة .وقد
س ّجلت أعىل نسبة وف ّيات يف غينيا التي ظهر فيها املرض أل ّول م ّرة،
ويف دول إفريق ّية أخرى ،مثل سرياليون وليبرييا ومايل ونيجرييا .كام
ُس ّجلت أربع إصابات يف الواليات املتّحدة األمريك ّية ،تويف من بينها
زائر ليبريي.
ناقوس الخطر
هذه اإلحصاءات وال ّدراسات التي ت ّم ذكرها ،تشري بق ّوة إىل حجم
التح ّديات التي فُرضت عىل العامل الحتواء الفريوس بشكل رسيع من
جهة ،واالستفادة من كيفيّة مواجهة هذا الشّ كل من الكوارث ،بخطط
وخطوات استباق ّية مدروسة ورسيعة من جه ٍة أُخرى .فال ّدول الثالث،
غينيا وسرياليون وليبرييا ،كانت تعاين من انهيار ال ّنظم الصح ّية فيها
الحثيثة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ،نائب رئيس مجلس الوزراء
ِ
مصاف الدّول ال ّرائدة
وزير شؤون الرئاسة ،التي وضعت دولة اإلمارات يف
يف العامل للتصدّي لألمراض الخطرية واملُعدية التي تهدِّد استقرار البرشيّة
يف بقاع األرض كافة .مشرية إىل أنّ الدّولة تسعى عرب جهودها املتعدّدة إىل
ضامن عامل خال من األمراض ،وذلك من خالل تعاونها ال ّراسخ ورشاكتها مع
املنظّامت الدول ّية املعن ّية.
وأكّدت معاليها أنّ تلك املساعدات تعكس التزام دولة اإلمارات بأه ّمية تعزيز
الجهود العاملية ،وتقديم قنوات الدّعم واإلغاثة والرعاية الصح ّية وحمالت
التطعيم كافّة إىل الدّول املتأثّرة بانتشار األمراض الخطرية واملُعدية ،مح ّذرة
من أنّ انتشار فريوس مرض "إيبوال" ال ميثّل فقط تهديداً لحياة البرش يف
منطقة غرب إفريقيا ،بل يشكّل خطراً عىل حياة البرشيّةجمعاء.
وتهدف االستجابة اإلماراتية لنداء األمم امل ّتحدة ،إىل تحقيق خمسة
أهداف رئيسة ،تشمل وقف انتشار املرض ومعالجة املصابني ،وتوفري الخدمات
األساس ّية ،إىل جانب املحافظة عىل االستقرار والوقاية يف الدّول التي مل تتأثّر
بالعدوى حتى اآلن.
ويف هذا اإلطار ،تشارك وزارة التنمية والتعاون الدويل منظّمة "يونيسيف"،
لتنفيذ مرشوع بتكلفة خمسة ماليني دوالر ملكافحة فريوس "إيبوال" يف
ليبرييا وغينيا وسرياليون .ودعت الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد
آل نهيان ،رئيسة منظمة التحالف الدّويل لص ّحة املرأة والطفل "واحا" ،إىل

بعد سنوات من الرصاع ،ناهيك عن النقص الكبري يف عدد العاملني
الصح ّيني ،مام جعل هذه النظم أضعف من تلك املوجودة يف البلدان
تفش "إيبوال" فيها ،كنيجرييا والسينغال
األخرى التي عانت أيضاً من يّ
مثالً ،حيث أعلنت منظمة الصحة العاملية يف سبتمرب املايض ،أنّهام
نجحتا يف وقف انتشار فريوس "إيبوال" ،عىل ال ّرغم من ارتفاع العدد
اإلجاميل للوف ّيات فيهام إىل  2793من بني  5762حالة إصابة .ومن
الصارمة هي العامل الحاسم يف
ث ّم ت ُعترب رسعة تنفيذ تدابري املكافحة ّ
تفش املرض.
تحديد حجم يّ
هذا األمر يقودنا إىل االستنفار العاملي ملواجهة هذا الوباء ،ومنع
مت ّدده إىل العديد من ال ّدول .فباإلضافة إىل التّدابري التي ات ّخذتها
ال ّدول يف هذا اإلطار ،من إجراءات وقاية متع ّددة الجوانب ،وعىل
ال ّرغم من ظهور بعض الحاالت يف الواليات املتّحدة األمريكيّة
ٍ
خطوات ع ّدة ت ّم ات ّخاذها للقضاء عىل هذا
وإسبانيا ،وغريها ،إالّ أ ّن
الوباء ،وأبرز ما حصل يف هذا الشّ أن ،م ّد يد العون لل ّدول املنكوبة،
باإلضافة إىل إنجاز خطوات علم ّية تساعد يف االنتهاء من املشكلة.

الدّعم املايل
يف شهر سبتمرب املايض ،أعطى األمني العام لألمم املتّحدة ،بان
يك مون ،مهلة بني  6و 9شهور لوقف انتشار فريوس "إيبوال" يف
البلدان امل ُصابة به ،ودعا يف ختام لقاء مع كبار املسؤولني عن امللف،
إىل توفري مبلغ  600مليون دوالر لدعم دول غرب إفريقيا يف مواجهة
الوباء .وقال إ ّن الهدف أيضاً هو تج ّنب انتشاره يف العامل ،وهذا ال
ميكن أن يحصل ما مل ت ُق ْم الدول امل ُصابة به واملجتمع الدويل بحملة
تعبئة عاجلة" .وأضاف" :نحن هنا لتوجيه نداء عىل املستوى ال ّدويل
لتقديم املساعدات .نحن بحاجة إىل مساهامت باألشخاص واملع ّدات
املؤسسات املال ّية
والتّمويل من الحكومات ومن القطاع الخاص ومن ّ
واملنظّامت غري الحكوم ّية.
ووعد قادة دول مجموعة العرشين خالل ق ّمتهم يف أسرتاليا
يف منتصف نوفمرب املايض ،بأن يفعلوا ما بوسعهم للقضاء عىل
وباء "إيبوال" .وقال قادة ال ّدول العرشين األغنى يف العامل ،يف بيان
نُرش يف ختام اليوم االول من الق ّمة" :إ ّن أعضاء مجموعة العرشين
يتع ّهدون فعل ما يجب للقضاء عىل الوباء وتغطية انعكاساته االقتصاديّة

تكثيف املساعدات الدول ّية يف إفريقيا ملواجهة الوباء .وقالت" :إنّ املنظّمة وباء "إيبوال" ،وهي يف دعم نظام ال ّتعليم ،حيث أُجربت املدارس عىل اإلغالق
استجابت للنداءات الدول ّية ملكافحة وباء "إيبوال" ابتداء من يناير  2014خوفاً من انتشار املرض بشكل أرسع ،نظراً لعدمجاهز ّية املعلّمني لل ّتعامل مع
يف غرب إفريقيا ،وبالتعاون مع الصليب األحمر الفرنيس يف غينيا ،حيث الحاالت املشكوك يف إصابتها بالعدوى.
قامت بتوفري عاملني يف مجال الص ّحة ،باإلضافة إىل
وقامت منظّمة "واحا" ،وبالتعاون مع وزاريت
عقد الدّورات التدريب ّية ودعم املجتمع يّ
املحل من خالل
ال ّتعليم والص ّحة يف غينيا وسرياليون ،بتنفيذ
لبنى القاسمي:
نرش ال ّتوعية وتنظيم نقل الحاالت املُصابة وإعداد
مرشوع يف املدارس يف كال البلدين ،باإلضافة
الدولة تسعى عبر
ّ
برنامج تدريبي متكامل للعاملني يف مجال الص ّحة،
إىل تدريب املعلّمني لتعليم الطالّب طرق الوقاية
المتعددة
جهودها
ّ
وإقامة مراكز االتّصال لإلبالغ عن الحاالت وتحويلها
والسيطرة عىل وباء "إيبوال" ،وذلك لرفع الوعي
إلى ضمان عالم
إىل أقرب مركز ص ّحي ،وإنشاء نظم لتتبع الحاالت
يّ
املحل ،كام شمل هذا املرشوع
يف مجتمعهم
خال من األمراض،
ومراقبتها .وأضافت" :إنّ يّ
تفش املرض بهذا الشكل يُعدّ
توزيع ميازين الحرارة ،حتى يتمكّن املعلّمون من
خالل
من
وذلك
األكرث تدمرياً يف غرب إفريقيا عىل اإلطالق ،وأنّ ال ّنظم
فرز الحاالت املشكوك فيها ،وإحالتها إىل املراكز
اسخ
الر
تعاونها
ّ
الصح ّية املحل ّية تكافح للتعامل مع املرض ،وهناك حاجة
الصح ّية للفحص والعالج.
وشراكتها مع
مل ّحة ملساعدات دول ّية للوقوف مع هذه املجتمعات يف
من جه ٍة أُخرى ،قال مكتب "يونيسيف" لدول
ّ
معركتها ملكافحة هذا املرض الف ّتاك".
الدولية
المنظمات
ّ
الخليج العرب ّية ،إنّ مساهمة دولة اإلمارات تأيت
إىل ذلك ،واستجاب ًة لحالة الفوىض التي شهدها
المعنية.
ّ
يف لحظة حاسمة ،حيث من املتوقّع أن يرتفع عدد
احا"
مستشفى ماكيني يف سرياليون ،متّت دعوة منظّمة "و
املصابني بالوباء ،كام سوف تساعد هذه املنحة
إىل وضع تدابري الوقاية واملكافحة ،وتوريد املواد الالزمة،
"يونيسيف" عىل مواصلة تنفيذ الربامج التي تركّز
وتدريب العاملني يف مجال الص ّحة والوقاية ،وتوفري العالج املناسب بشكل خاص عىل تثقيف املجتمعات حول كيف ّية فهم ومعالجة ووقف انتشار
للحاالت املرض ّية .ومثّة فجوة أخرى يف االستجابة الدول ّية الحال ّية يّ
لتفش املرض ،فضالً عن رشاء اللّوازم األساس ّية لالستخدام يف وحدات املعالجة
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يتم القضاء على «إيبوال» قريبًا؟
هل
ّ
تفش فريوس «إيبوال» ،التّابع
يعترب فريق االستجابة ملقتضيات يّ
تفش هذا الوباء
ملنظّمة الص ّحة العامل ّية ،أنّه ميكن اإلعالن عن انتهاء يّ
أي بلد ،ملج ّرد مرور  42يوماً دون اكتشاف أيّة حاالت جديدة .ومتثّل
يف ّ
فرتة الـ  42يوما ً ضعف فرتة الحضانة القصوى لـ «إيبوال» ،وهي 21
أي
يوماً .وتبدأ فرتة الـ  42يوماً هذه ،اعتبارا ً من آخر يوم ملخالطة ّ
شخص يف البلد لحالة «إيبوال» مؤكّدة أو محتملة .وهذا يشمل العاملني
يف مجال ال ّرعاية الصح ّية الذين تع ّرضوا ملرىض فريوس «إيبوال»،
حتى ولو كان العامل الص ّحي يضع مع ّدات الحامية الشخص ّية ،ويتّبع
إجراءات مكافحة العدوى ،نظرا ً إىل أ ّن مثل هذا الشخص قد يتع ّرض
بطريق الخطأ للعدوى دون أن يدري.
فهل سيسمع العامل قريباً أنّه م ّر  42يوماً دون أن تُس ّجل أيّة إصابة
بفريوي «إيبوال» يف غينيا أو ليبرييا أو سرياليون أو غريها؟

اإلمارات الس ّباقة
ومراكز ال ّرعاية املجتمع ّية.
وأضاف املكتب أنّ "يونيسيف" تقوم باستعادة تقديم الخدمات االجتامع ّية
الصف الص ّحي
األساس ّية ،مثل ال ّرعاية الصح ّية لألم والطفل واملياه و رّ
والنظافة وال ّتغذية وال ّتعليم وحامية األطفال الذين فقدوا والديهم.
وعن مساهمة اإلمارات املال ّية ،قال الدكتور إبراهيم الزيق ،ممثل
"يونيسيف" يف منطقة الخليج" :إنّ هذه املساهمة الق ّيمة من دولة اإلمارات
العربية املتحدة ،ليست باملُستغ َربة ،حيث تواصل اإلمارات دعمها القوي
لقضايا الص ّحة واالستجابة لحاالت الطوارئ ،ومتكّنت من خالل هذا الدّعم،
من تحقيق نتائج الفتة يف عدّة مجاالت ،مثل القضاء عىل شلل األطفال".
وأضاف" :لقد كانت يونيسيف وحكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة
رشيكني وثيقني يف عدد من حاالت الطوارئ ،مثل االستجابة لألزمة يف
الصدر أن نرى
سوريا وغزة واآلن املعركة ضد فريوس إيبوال ..ومام يثلج ّ
هذا الفهم القوي الحتياجات األطفال ،وهذا االلتزام الذي ال يتزعزع لتوفري
الدّعم الالزم لهم من جانب حكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة".
من جهته ،شدّد الدكتور عالء العلوان ،املدير العام للمكتب اإلقليمي
ملنظّمة الص ّحة العامل ّية ،عىل أنّ اإلمارات تتقدّم دامئاً صفوف دول املنطقة
والعامل يف الدّعم والعطاء واملساندة ،ويشمل هذا بالطبع إسهاماتها الكبرية
واملعروفة يف دعم القضايا الصح ّية يف املنطقة العربية وحول العامل،
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املتوسط ،وسنعمل عن طريق التعاون الثنايئ
واإلنسانيّة يف األمد
ّ
واإلقليمي ومتع ّدد الجنسيات ،وبالتعاون مع جهات غري حكومية".
وانتهز البنك الدويل فرصة ق ّمة العرشين لل ّدفاع عن مرشوعه
إقامة "صندوق للطوارىء من أجل الح ّد من انتشار أوبئة مقبلة،
وتج ّنب عدم تكرار ر ّد الفعل البطيء واملتأخّر واملج ّزأ عىل إيبوال".
ودعا بان يك مون يف الق ّمة قادة ال ّدول األكرث ثراء يف العامل
إىل تعزيز جهودهم للتص ّدي لوباء "إيبوال" بهدف تفادي أزمة غذائيّة
كبرية .وقال يف مؤمتر صحايف" :أو ّد التشديد عىل رضورة تكثيف
الر ّد ال ّدويل ملواجهة انتشار إيبوال يف غرب افريقيا" .وأضاف أن عدد
الحاالت يرتاجع يف منطقة لك ّنه يزداد يف مناطق أخرى ،وأن انتقال
الفريوس أرسع من ر ّد املجتمع الدويل ،داعياً دول مجموعة العرشين
اىل تكثيف جهودهم.
ويف عريضة مشرتكة ،طالبت منظّامت غري حكوم ّية بينها
"أوكسفام" و"سيف" ،دول مجموعة العرشين التي متثّل  85يف املئة
املخصصة ملساعدة ضحايا حاالت الطوارئ والكوارث
وتربّعاتها الكرمية
ّ
ّ
الصاعات ،وتخفيف األعباء التي تثقل كاهل الحكومات واملنظامت الدول ّية
و رّ
من ج ّراء تلك الحاالت ،وكذلك دعمها للمرشوعات اإلمنائ ّية والعمليات
رضرة من
اإلغاث ّية ،ومساندتها لربامج إعادة إعامر املناطق املنكوبة واملت ّ
الكوارث والنزاعات.
ويف املساهامت اإلمارات ّية أيضاً ،قدّمتجمعية الشارقة الخري ّية مساعدات
تقدّر بـ  350ألف درهم إىل ليبرييا وسرياليون والنيجر .وذكر محمد
حمدان الزري ،مدير إدارة املشاريع يف الجمعية ،أنّ هذه األخرية قدّمت
أدوية ومساعدات غذائ ّية ،ملواجهة األزمة القامئة يف ليبرييا وسرياليون
والنيجر .وأوضح أنّه من بني املساعدات ،رشاء  1000دلو لتوضع فيه سوائل
املبيدات الحيويّة ،حسب تعليامت وزارات الص ّحة يف تلك الدّول بقيمة 15
ألف دوالر أمرييك ،وتوفري  2500من "الكلوراد" .كام نظّمت الجمعية أربع
الطب النبوي ،وتدريب األمئّة
دورات تدريب ّية لألمئّة ،يف فقه الطاعون و ّ
عىل توعية ر ّواد املساجد يف الوقاية منها .وأشار إىل أنّ الجمعية تربّعت لبناء
معسكري عزل للحاالت املُصابة ،إضافة إىل تزويد هذه الدول بأجهزة كشف
للمرض بكلفة  23,520ألف درهم.

إشادة بتدابري اإلمارات

تفش
مل يقترص دور اإلمارات العربية املتحدة يف العمل عىل مواجهة يّ
فريوس "إيبوال" ،عىل تقديم الدّعم املايل واللّوجستي إىل البلدان األكرث
رضراً ،إنمّ ا شمل أيضاً خطوات اتُّخذت داخل البالد ،الس ّيام وأنّ اإلمارات
ت ّ

من الرثوة العامل ّية إىل توحيد جهودها لتأمني ما يكفي من التّمويل
والطواقم البرشيّة والتّجهيزات ملواجهة تح ّديات "إيبوال".
أموال دول ّية لـ «إيبوال»

ويف إطار التّقدميات املال ّية لل ّدول الغن ّية ،طلب الرئيس األمرييك،
باراك أوباما ،من الكونغرس يف نوفمرب املايض ،أكرث من ستّة
مليارات دوالر بشكل عاجل ،من أجل التص ّدي لـ «إيبوال» يف غرب
إفريقيا وإدارة املخاطر يف الواليات املتّحدة ،بحسب ما أعلن مسؤول
يف البيت األبيض.
وتلبي ًة لالحتياجات الحرجة ألزمة «إيبوال» ،تلقّى برنامج األغذية
العاملي التابع لألمم املتّحدة يف نوفمرب املايض ،مبلغ  24مليون يورو
من الحكومة األملان ّية ،لدعم الحاجة املتنامية للمساعدات الغذائ ّية
رضروا من وباء فريوس «إيبوال».
ألكرث من مليون شخص ت ّ
استحق
تستقبل الوافدين من مختلف أنحاء العامل ،بشكل كثيف ،األمر الذي
ّ
إشادة الجهات الدّول ّية باليقظة واالستعدادات اإلمارات ّية ملواجهة كارثة إنسان ّية
من هذا ال ّنوع.
ففي أكتوبر املايض ،أعلنت وزارة الص ّحة يف اإلمارات عن عزل أحد ركاب
طائرة قادمة من ليبرييا عن طريق املغرب ،يف مطار ديب الدّويل ،من أجل
إجراء الفحوصات الالّزمة له ،بعد إصابته بحالة إسهال ،وذلك للتأكّد من
خلّوه من أعراض "إيبوال" .وأوضحت الوزارة حينها يف بيان لها بهذا الشأن،
خاصة وأنّه مل
أنّ جميع املؤشرّ ات استبعدت إصابة ال ّراكب بأعراض املرضّ ،
يكن يعاين من ارتفاع يف درجة حرارة جسمه ،مشري ًة يف الوقت ذاته ،إىل أنّه
تم عزل ال ّراكب
الصدد ،فقد ّ
يف إطار اإلجراءات االحرتازية امل ّتبعة يف هذا ّ
ومواصلة مراقبته ،وإجراء الفحوصات الالّزمة له حسب األنظمة الطب ّية
واإلجراءات التي أق ّرتها منظّمة الص ّحة العامل ّية يف مثل هذه الحاالت .وقالت
تم كذلك إجراء الفحوصات الالّزمة لجميع ركاب الطائرة للتأكّد
الوزارة إنّه ّ
من سالمتهم جميعاً .وأكّدت وزارة الص ّحة أنّ أجهزتها املختلفة والهيئات
الصح ّية يف الدّولة وجميع املنافذ الجويّة والربيّة قد اتّخذت منذ بداية ظهور
الوباء جميع االحتياطات الالّزمة لضامن سالمة املُقيمني عىل أرض الدولة.
وقد دفعت ال ّتدابري اإلمارت ّية مبسؤول بارز يف منظّمة الص ّحة العامل ّية،
إىل اإلشادة مبا قامت به السلطات الصح ّية يف الدولة ،من خالل تعزيز
استعدادها ملواجهة مرض "إيبوال" ،ودورها يف تكثيف ال ّتدابري الصح ّية
األساس ّية للكشف املبكر عن أيّة حالة يُشتبه يف إصابتها بهذا املرض.
وأكّد الدكتور عالء العلوان ،املدير العام للمكتب اإلقليمي ملنظمة الص ّحة

وأشار بيان صادر عن الربنامج إىل أنّها أكرب مساهمة تلقّاها
الربنامج حتى اآلن لالستجابة لـ «إيبوال» .وقد ت ّم تخصيص األموال
عىل الفور ،لرشاء املواد الغذائية ،ومتويل عملية الجرس الج ّوي لجلب
املتخصصة للمرىض يف وحدات معالجة فريوس
األطعمة املغذّية
ّ
«إيبوال» ،وال ّناجني الذين يتامثلون للشفاء من الفريوس ،واملجتمعات
رضرة من انتقال العدوى .وقال املدير اإلقليمي لربنامج
املحل ّية املت ّ
األغذية العاملي لغرب أفريقيا ،دنيس براون« :سوف ندعم االستجابة
تفش إيبوال .وتتض ّمن االستجابة
الصح ّية واملساهمة يف التّخفيف من يّ
الطارئة لربنامج األغذية العاملي تقديم املساعدات الغذائيّة إىل
رضرة حتى ال يخرج السكّان بحثاً عن الطعام،
املجتمعات املحليّة املت ّ
وال ّدعم اللوجستي للمنظّامت والهيئات الحكوميّة املعنيّة باالستجابة
الطب ّية» .وقد قام الربنامج بإيصال املساعدات ج ّوا ً إىل ليبرييا
وسرياليون من مستودع األمم املتّحدة اإلقليمي يف الس باملاس يف
إسبانيا .وعالوة عىل ذلك ،ت ّم تخصيص خمسة ماليني يورو لدعم
العامل ّية ،أنّ السلطات الصح ّية يف دولة اإلمارات استجابت كذلك برسعة ،بعد
ظهور حاالت إصابة بفريوس كورونا يف منطقة الرشق األوسط ،وذلك
خالل شهري مايو ويونيو املاضيني .وأضاف أنّ بعثة فن ّية من منظّمة
الص ّحة العامل ّية زارت اإلمارات يف يونيو املايض .وأشاد باالنفتاح والشفاف ّية
يتم تبادل
اللتني تتحلىّ بهام الجهات املعن ّية بقطاع الصحة يف الدّولة ،حيث ّ
املعلومات مع الجمهور ووسائل اإلعالم ،وكذلك مع منظّمة الص ّحة العامل ّية.
وأشار إىل أنّ دولة اإلمارات العربية املتحدة هي من بني الدول املحوريّة
يف العمل اإلقليمي والدّويل ،ويف دفع وتعزيز ال ّتعاون القائم بني املكتب
اإلقليمي ملنظّمة الص ّحة العامل ّية يف منطقة رشق املتوسط وبني دولها
األعضاء ،ويحظى املكتب اإلقليمي بقدر كبري من ال ّتعاون مع السلطات
الصح ّية الوطن ّية يف اإلمارات عىل صعيد تعزيز قدرات أجهزة الص ّحة
السيطرة عليها .ولكونها
العا ّمة فيها عىل إدارة أيّة حاالت أوبئة والتصدّي لها و ّ
املتوسط ،فإنّ وزارة الص ّحة يف دولة اإلمارات تعمل
من أعضاء إقليم رشق ّ
بشكل وثيق مع املكتب اإلقليمي ،من أجل تحسني قدراتها يف مجال املراقبة
ومكافحة العدوى ،واإلبالغ عن املخاطر وال ّتوعية ومختربات تشخيص
خاصة األمراض الوبائ ّية.
األمراض املعديةّ ،
ورأى العلوان أنّ دولة اإلمارات تتعاون مع منظّمة الص ّحة العامل ّية بشكل
كامل ومنوذجي وف ّعال ،يف العديد من متطلّبات العمل متعدّد األطراف يف
مجال الص ّحة العا ّمة مبختلف مجاالته .موضحاً أنّ املسؤولني يف املنظّمة
ليظل منوذجاً بارزاً
يقدّرون هذا ال ّتعاون ويتطلّعون إىل استمراره وتعزيزهّ ،
يُحتذي من ِقبل دول أخرى يف املنطقة وخارجها.
ينايـر 27 2015

الخدمات اللوجست ّية ،مبا يف ذلك الخدمات الجويّة اإلنسان ّية لألمم
رضرة.
املتّحدة ورحالت نقل موظفي اإلغاثة إىل املجتمعات املت ّ
وكان االت ّحاد األورويب قد تع ّهد بتعزيز الجهود ملكافحة «إيبوال»
يف ليبرييا وسرياليون وغينيا ،وتقديم مساعدات بقيمة  500مليون
يورو ،وبضامنات إلجالء عاميل القطاع اإلنساين الذين يصابون
بالعدوى.
ومن جانبه أعلن االت ّحاد األفريقي أنّه متكّن من جمع  28.5مليون
ربعات األفراد والرشكات األغنياء يف القا ّرة،
دوالر أمرييك من ت ّ
إلنشاء صندوق ملكافحة «إيبوال» .وعالوة عىل ذلك ،وافقت رشكات
االت ّصاالت اإلفريق ّية أيضاً عىل توفري منرب لعمالئها لتقديم ما ال يقل
عن دوالر واحد ،آملني أن يصلوا إىل  700مليون مستخدم للهاتف
املحمول.
وأعلنت أسرتاليا عزمها تقديم سبعة ماليني دوالر أسرتايل (6.4
مليون دوالر أمرييك) إضاف ّية لدعم الجهود الدول ّية للتص ّدي لفريوس
السابق بتقديم مليون دوالر
«إيبوال» .وكانت أسرتاليا وعدت يف ّ
تفش هذا الفريوس.
أسرتايل ملواجهة يّ
اجتامع رفيع املستوى لتمويل لقاحات اإليبوال
يف الثّالث والعرشين من أكتوبر املايض ،عقدت منظّمة الص ّحة
العامل ّية اجتامعاً رفيع املستوى يف جنيف ،حرضه مسؤولون رفيعو
املستوى من وزارات الص ّحة والخارج ّية يف العديد من دول العامل،
إىل جانب ممثلني لعدة منظامت دولية ورشكات عاملية لتصنيع الدواء
لبحث إمكانيّة إتاحة لقاحات لـ «إيبوال» ومتويلها ،بنا ًء عىل طلب
حكومة اململكة املتّحدة ورشكة «غالكسو سميث كالين  »GSKاملص ِّنعة
لألدوية .وترأّست االجتامع املديرة العا ّمة ملنظّمة الص ّحة العامل ّية،
الدكتورة مارغريت تشان .وكان الغرض منه:
الخاصة بلقاحات «إيبوال»
	•تناول األولويّات
ّ
	•التحقّق من كم ّية اللّقاحات الالّزمة ومكان وموعد إتاحتها.
	•مناقشة ال ّدراسات الرسيريّة ،ومناقشة كيف ومتى س ُيعرف
أ ّن اللّقاحات ستحقّق مفعولها.
	•تحديد من سيم ّول اللّقاحات وبرامج التطعيم.
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تجربة ثانية في سويسرا للقاح «إيبوال»
يف ال ّنصف األ ّول من شهر نوفمرب املايض ،صدر البيان التّايل:
تر ّحب منظّمة الص ّحة العامل ّية مبوافقة السلطة السويرسيّة املعن ّية
بتنظيم املنتجات العالجية ( )Swissmedicعىل إجراء تجربة ثانية يف
سويرسا بشأن لقاح تجريبي لـ «إيبوال» ،وذلك بقيادة مستشفياتجنيف
الجامعيّة .وإن تق ّرر أ ّن التجربة آمنة ،فستُجرى تجارب مثلها عىل
نطاق أوسع يف بلدان أفريق ّية يف أوائل يناير  .2015وتعني املوافقة
عىل إجراء التجربة أ ّن اللّقاح س ُيخترب عىل حوايل  115متط ّوعاً من
جنيف .وهذه التجربة املدعومة من املنظّمة هي األحدث يف سلسلة
تجارب يتواصل إجراؤها يف ّكل من سويرسا ومايل واململكة املتّحدة
والواليات املتّحدة ،والتي تشمل لقاحني مختلفني من لقاحات «إيبوال»
املرشّ حة لعالج املرض .هذه التجربة هي الثانية التي تُنظّم يف سويرسا
بتنسيق من املنظّمة ،أ ّما التّجارب املتعلّقة باللّقاح األ ّول “»ChAd3
املع ّدل من فريوس يصيب قرود الشامبانزي Chimpanzee- -
 – Adenovirus ChAd3-ZEBOVفقد استُ ِهلّت يف لوزان يف نهاية
أكتوبر املايض.
وتقول الدكتورة ماري  -بول كييني ،املدير العام املساعد إلدارة
ال ّنظم الصح ّية واالبتكار يف املنظّمة ،إ ّن «هذه التجارب تظهر تعبئة
غري مسبوقة تقريباً منجانب البلدان ووكاالت الص ّحة ودوائر الصناعة
املتل ّهفة لالنضامم إىل الجهود املبذولة لكبح جامح وباء «إيبوال» .وإن
ثبُت أ ّن الّلقاحني مأمونان وناجعان وانتقلنا إىل مرحلة تعزيز إنتاجهام
وتوزيعهام عىل نطاق واسع ،فستكون هذه أرسع عمل ّية بدأناها حتى
اآلن لتجربة اللّقاحات يف سياق االستجابة إلحدى طوارئ الص ّحة
العموميّة».
من جهتها ،أعلنت منظّمة «أط ّباء بال حدود» يف نوفمرب املايض،
أنّها ستبدأ أوىل تجارب ثالثة عالجات رسيريّة لل ُح ّمى النزفيّة التي
يس ّببها فريوس «إيبوال» يف مراكزها يف غينيا وليبرييا .وقالت إ ّن
نتائج التّجارب ستكون متوفّرة بحلول فرباير  . 2015وقال الطبيب
ينسق االختبارات يف هذه املنظّمة غري
«أنيك أنتريينس» الذي ّ
الحكوم ّية« :إنّها رشاكة دول ّية ال سابق لها تشكّل أمالً للمرىض يف
التوصل إىل عالج ملرض يقتل اليوم بني خمسني ومثانني يف املئة من
ّ
الذين يصابون به».
وكانت كندا قد أعلنت يف منتصف نوفمرب املايض ،أنّها بدأت
تجارب إكلينيك ّية عىل لُقاح تجريبي لعالج «إيبوال» ،ومن املتوقّع إعالن
النتائج يف مطلع العام  .2015وتجري تجربة العقار أيضاً يف معهد
«والرت ريد» لألبحاث التابع للجيش األمرييك واملعاهد القوم ّية للص ّحة،
وكالهام يف «ماريالند» يف الواليات املتّحدة.

ّ
أكد على ضرورة مجابهة التط ّرف وجماعاته

"ملتقى أبوظبي االستراتيجي" يدعو
للتحديات اإلقليمية
إلى إيجاد فهم عربي  -دولي
ِّ

(وام)
دعا «ملتقى أبوظبي االسرتاتيجي» إىل إيجاد فهم عريب دويل مشرتك للتحدّيات اإلقليمية ،من أجل كبح التهديدات الناشئة
عن التط ّرف ،وجامعاته التي نشأت مع التح ّوالت الجذرية التي تشهدها املنطقة يف الوقت الحارض .وشدَّد عىل أهمية العمل عىل
بلورة نظام إقليمي يف الخليج العريب ،يقوم عىل التعاون والتنسيق املشرتك ملحاربة أيَّة تنظيامت متط ّرفة يف املستقبل .كام دعا
إىل رضورة تب ّني اسرتاتيجية دولية واضحة ،ورؤية شاملة ملجابهة التنظيامت املتط ِّرفة يف منطقة الرشق األوسط ،وعىل رأسها
تنظيم «داعش».
وح ّذر السياسيون وص َّناع القرار واملفكّرون واالسرتاتيجيون ،الذين شاركوا يف امللتقى الذي التأم يف أبوظبي ،بتنظيم من
«مركز اإلمارات للسياسات» ،بالتعاون مع وزارة الخارجية اإلماراتية ،من أن السلْم واالستقرار اإلقليميني يرزحان يف الرشق
األوسط ،مرة أخرى ،تحت التهديد ،وأن هذا يتطلَّب توافقاً دولياً ملواجهة املخاطر املُحدقة.
ون َّبه امللتقى ،الذي استمر عىل مدى يومني يف العاصمة اإلماراتية ،إىل خطورة الحرب الطائفية يف كل من العراق وسورية،
مشرياً إىل مجموعة من املخاطر التي يحملها الصعود الرسيع لتنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام «داعش» ،والذي يذكيه
املقاتلون األجانب من كل أنحاء العامل ،مع التأكيد عىل تحذيرات دولة اإلمارات من التهديد املُتنامي الذي يشكِّله الالعبون
املتط ِّرفون واأليديولوجيات املتط ِّرفة عىل املنطقة.
وأجمع املشاركون يف امللتقى عىل أن استعادة مرص لدورها املحوري واالسرتاتيجي ،من شأنه أن ُيعيد التوازن إىل املنطقة ،وشدَّدوا
عىل أهمية استقرارها وأمنها ،بالنسبة إىل املنطقة عموماً ودول مجلس التعاون بشكل خاص.
يّ
التخل عن عقلية القرن العرشين املبن َّية عىل سوء الظّن وتبادل االتهامات بني
إىل ذلك ،دعا املشاركون يف امللتقى إىل رضورة
الدول العظمى ،واالستعاضة عن ذلك بعقلية جديدة للقرن الحادي والعرشين ،تتعاطى مع قضايا العرص الحديث ،التي أصبحت
تهدِّد مصالح الجميع.
ينايـر 29 2015

قرقاش :التحدّيات كثرية ومسبوقة
وأكد معايل الدكتور أنور قرقاش ،وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير
الدولة لشؤون املجلس الوطني االتحادي ،يف كلمة خالل الجلسة االفتتاحية
للملتقى ،أن هناك حاجة ُمل َّحة ،يف هذه األوقات املضطربة ،إىل تعزيز فهمنا
املشرتك للتح ّديات اإلقليمية والعاملية ،وتوحيد تفكرينا االسرتاتيجي ملواجهة
التهديدات الناشئة .وقال إن هذا األمر ينطبق متاماً عىل منطقة الرشق
األوسط ،حيث يتع َّرض السالم واالستقرار اإلقليميني للخطر مرة أخرى.
وع َّدد معاليه التح ّديات الكثرية التي تواجهها املنطقة اليوم ،واصفاً إيّاها
بأنها «غري مسبوقة» ،وهي :الحرب الطائفية يف سوريا والعراق ،الناتجة عن
أنظمة ال ُحكم القمعية ،والظهور الرسيع لتنظيم «داعش» ،املدعوم بوصول
املقاتلني األجانب من أرجاء العامل ،وأعامل العنف من جانب امليليشيات،
وفشل الدولة يف ليبيا ،والهجامت ضد سيادة اليمن من جانب املتم ِّردين
الحوثيني املم َّولني من الخارج ،وأعامل العنف األخرية يف غزة ،واستمرار
االحتالل اإلرسائييل لفلسطني .وقال :يف مواجهة هذه التهديدات ،هناك
حاجة إىل زيادة الحوار ،وتنسيق الجهود ...مؤكِّدا ً أن «دولة اإلمارات العربية
املتحدة تدرك مسؤولياتها اإلقليمية ،وهي عىل استعداد للعمل يف إطار جهد
جامعي».
اسرتاتيجيةشاملة
وأشار معاليه إىل أنه ال يمُ كن التعامل مع أ ٍّي من هذه التح ّديات ،من
جانب الفاعلني اإلقليميني فقط ،بل إن ذلك يتطلَّب تنسيق الجهود من
خالل اسرتاتيجية شاملة ،وحشد سلسلة من الوسائل .وأضاف :من الرضورة
مبكان ،أن نرى الصورة االسرتاتيجية من بني حطام الوضع الراهن املعقّد،
ويتعينَّ علينا معرفة ال ِق َيم التي تتو َّجب حاميتها ودعمها بنجاح ،مثل :اله ّوية
الوطنية ،واالستقرار ،وتو ُّجه منفتح حول الطريقة التي يجب من خاللها حكم
امل ُجتمعات والدول.
وقال د .قرقاش :يجب علينا رفض عدم االستقرار الناجم عن الطائفية
والتفسريات الدينية املتح ِّجرة واملنغلقة ،وهذه النظرة االسرتاتيجية املدعومة
تظل حارضة خالل التعامل مع االضطرابات الراهنة .ومن
بال ِق َيم ،يجب أن ّ
دون هذه الرؤية الواضحة ،فإن الكثري من أفعالنا وجهودنا الجامعية ستبدو
عقيمة وغري فاعلة.
وأشار معاليه إىل أن الحضور الواسع للملتقى شاهد عىل الحاجة املل َّحة
املنسقة التي تستند إىل اسرتاتيجية شاملة .وسلَّط
إىل مزيد من الجهود َّ
الضوء عىل بعض القضايا املركزية امله َّمة لدولة اإلمارات يف املنطقة.
تحذير من التط ّرف
وأكد معاليه أن دولة اإلمارات حذَّرت ،بشكل متك ِّرر عىل مدى السنوات
القليلة املاضية ،من التهديد املتزايد الذي يشكله الفاعلون واأليديولوجيات
30
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املتش ِّددة عىل منطقتنا ،يف حني أن بعض حلفائنا اعتقدوا أننا نبالغ يف الحذر.
غري أن صعود تنظيم «داعش» ،يؤكِّد حجم هذا التهديد .وبدالً من التح ّول
نحو االعتدال ،من خالل االنخراط ،فإن ما يُس ّمى «اإلسالميون امل ُعتدلون»،
ين َج ّرون بشكل متزايد نحو صفوف الجامعات املتط ِّرفة .وهذا يثبت خطأ
محاولة التفريق بني األشكال «املعتدلة» و«املتط ِّرفة» للتش ُّدد األيديولوجي.
ومماّ ال ّ
شك فيه ،أن الكثري من هذه الحركات التي يصفها البعض بأنها
«معتدلة» ،توفّر البيئة لتط ّرف أكرب ،وظهور مجموعات مثل «القاعدة»
و«داعش» ،لذلك فإن مواجهة التهديد الذي تشكّله هذه الجامعات ،تتطلَّب
اسرتاتيجية واضحة وشاملة.
الحاجة إىل إطار اسرتاتيجي وفكري
من جهة أخرى ،أكد معايل وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة
لشؤون املجلس الوطني االتحادي ،أنه يتعينَّ علينا االعرتاف بأن هؤالء
الفاعلني وأيديولوجياتهم املتط ّرفة بطبيعتها ،ال يمُ كن تحويلها نحو االعتدال
أو التأثري عليها أو احتواؤها ،فهي تتعارض أساساً مع قيم التسامح واألجندة
املعتدلة التي تجمعنا هنا يف دولة اإلمارات مع رشكائنا يف العامل ،ويتعينَّ
علينا الحفاظ عىلجبهة مو َّحدة يف مواجهة هذه الجامعات واأليديولوجيات.
وقال معاليه :ال ميكننا محاربة التش ُّدد يف مكان ما ،يف الوقت الذي
نحاول فيه اسرتضاءه يف مكان آخر ،من أجل مصالح سياسية .ولهذا السبب
هناك حاجة إىل إطار اسرتاتيجي وفكري حول أسباب التش ُّدد والطريقة
امل ُثىل للتعامل معه.
وأشار معاليه إىل أن «محاربة التش ُّدد تتطلَّب سلسلة واسعة من األدوات
والجهد امل ُستدام من جانب املجتمع الدويل ،ومع أن العمليات العسكرية
والتعاون االستخبارايت سيشكالن جز ًءا مهماّ ً من هذه الجهود ،غري أنه من
األهمية مبكان ،توسيع التعاون يف ما بيننا إىل مجاالت أخرى أيضاً ،خاصة
قدرتنا عىل إصالح األوضاع السياسية عىل األرض من أجل تعزيز املكاسب
العسكرية ،ومن الطبيعي أن تشتمل اإلجراءات األخرى عىل فرض قيود عىل
األموال والهجرة ،إضافة إىل خطوات أخرى يف املجاالت الثقافية والتعليمية،
ودولة اإلمارات عىل استعداد للتعاون مع رشكائها يف هذه املجاالت كافة».
سوريا والعراق
ويف ما يخص سوريا والعراق ،أشار د .قرقاش إىل أن حالة عدم
االستقرار الراهنة يف سوريا والعراق تُ َع ّد مثارا ً لقلقناجميعاً ،حيث يتَّسع نطاق
العنف واأليديولوجية الطائفية بشكل متزايد ،ليتجاوز حدود الدولتني للتأثري
عىل الدول املجاورة.
ويشكل ماليني الالجئني السوريني والعراقيني عبئاً اقتصادياً قوياً
عىل الدول املجاورة ،وتهديدا ً لالستقرار السيايس ،كام أن الرصاع يف كال
الدولتني أ ّدى إىل تو ّرط فاعلني خارجيني يستغلّون الوضع عىل األرض من

أجل توسيع نطاق نفوذهم.
وأضاف معاليه :لك ّن دوافع عدم االستقرار يف سوريا والعراق تتجاوز
التح ّدي الراهن الذي يشكله «داعش» والجامعات املتش ِّددة األخرى ،وقال:
لعل صلب املشكلة يتعلّق بالسياسات االقصائية والطائفية التي انتهجتها
ّ
الحكومات املعن َّية ،ما م َّهد الطريق أمام الفاعلني املتش ِّددين ،ويف العراق
وفَّر تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة ،إىل جانب األمر الذي طال انتظاره
وهو تعيني وزيرجديد للدفاع ،سبباً للتفاؤل الحذر.
وأضاف أن فشل املجتمع الدويل ،يف عدم التح ّرك ُمبكرا ً حول الوضع يف
سوريا ،ساعد عىل انزالق الوضع نحو الفوىض ،وهناك حاجة اآلن إىل عمل
دويل من أجل دعم الفاعلني املعتدلني ،وتزويدهم بالوسائل ملحاربة التش ُّدد
وعدم التسامح ،ويف حني أن الرضبات الج ّوية الدولية تلعب دورا ً مهماّ ً يف
وقف تقدم «داعش» ،غري أنها يف نهاية املطاف غري كافية مبفردها.
االستقرار يف مرص
يخص مرص قال معاليه :إن أيَّة اسرتاتيجية تهدف إىل إحالل
ويف ما ّ
السالم واالستقرار واالعتدال يف العامل العريب ،تتطلَّب نجاح مرص ،التي
بدأت أخريا ً ،بعد سنوات من عدم االستقرار ،بالعودة إىل األمن والتنمية،
وهي يف طريقها إىل استعادة مكانتها التاريخية والرضورية يف قلب العامل
العريب .وهذا األمر يف غاية األهمية ملنطقتنا بأكملها ،وي َع ّد إحالل االستقرار
واالعتدال يف مرص حجر الزاوية لالستقرار اإلقليمي ،ويقف حاجزا ً أمام
انتشار التش ُّدد.
وأوضح معاليه بأنه يتعينَّ عىل املجتمع الدويل تقديم كل وسائل الدعم
امل ُتاحة إىل الحكومة املرصية ملنع البالد من العودة إىل االنزالق نحو الفوىض
وعدم االستقرار .وتح َّملت دولة اإلمارات والعربية املتحدة واململكة العربية
السعوديةجزءا ًكبريا ًمن املسؤولية عندما تعلَّق األمر بدعم التنمية االقتصادية
يف مرص.
وأشار إىل أن «ضامن إحالل االستقرار يف مرص ومنطقة الرشق
األوسط ،يتطلَّب من املجتمع الدويل أن يحذو ح ْذ َونا ،من خالل تقديم دعم
أكرب إىل الحكومة املرصية ،واحرتام حقوق السيادة املرصية بالتعامل مع
اإلرهاب واالضطرابات عىل أراضيها بطريقة عادلة.
امللف النووي اإليراين
وتط َّرق د .قرقاش إىل امللف النووي يف إيران ،مشريا ً إىل أن دول الخليج
وإيران تعيش يف منطقةجغرافية واحدة ،وتتح َّمل مسؤولية مشرتكة تجاهها،
ويف هذا اإلطار تر ِّحب دولة اإلمارات باملفاوضات النووية بني «مجموعة 5
 »1 +وإيران ،لكن يتعينَّ عىل أ ّي اتفاق مستقبيل مع إيران حول برنامجها
التوصل إىل اتفاق راسخ مينع االنتشار
النووي أن يكون ُم ْحكَام ،والفشل يف ّ
النووي ،قد ينطوي عىل انعكاسات خطرية ،ليس عىل املنطقة فحسب ،بل عىل
العامل ،من خالل تقويض اتفاقية ال َح ّد من االنتشار النووي.

التوسعية
وفَ َّرقَ بني الدولة واملجتمع اإليراين من جهة ،وسياسة إيران ّ
والعدائية من جهة أخرى ،وقال :نحن نر ِّحب باألوىل ،ونعتربها جارا ً تاريخياً
وجغرافياً يستحق االحرتام ،ونرى إمكانية استمرار التعاون معها ،لك ْن مواصلة
توسيع النفوذ اإليراين يف العامل العريب ،تمُ ثل مشكلة رئيسة يف العالقات بني
مجلس التعاون وإيران ،والعالقات بني إيران والعرب بشكل عام ،والقامئة
طويلة وتض ّم البحرين وسوريا والعراق ولبنان واليمن مؤ ّخرا ً .كام أن حقيقة
متأصلة تؤ ّدي إىل زيادة ح َّدة التوتر يف
أن سياسة طهران الخارجية طائفية ّ
ولعل إقامة عالقات تعاون ُمريحة بني العرب وإيران ،ستعتمد كثريا ً
املنطقةّ ،
عىل عدم التدخُّل ،واحرتام الكيانات الوطنية ،وسيادة السياسات الوطنية.
مناقشاتامللتقى
وتناول امللتقى التح ّوالت املؤث ّرة يف منظومة مجلس التعاون لدول الخليج
العربية ،واملتأثرة بها إقليميا ودوليا ،وتناول بالتحليل والتشخيص ،فرص دول
الخليج العريب أمام ما تفرضه املشاريع اإلقليمية املتصارعة ،ومسارات تنافس
القوى الدولية يف املنطقة من تح ّديات.
وعىل مدى تسع جلسات ،ناقش امللتقى أثر اسرتاتيجيات القوى العاملية
الرئيسة ،ورؤاها األمنية ،يف بلورة نظام إقليمي يف الخليج العريب ،واتجاهات
السياسة الخارجية للقوى الرئيسة تجاه الخليج العريب :الواليات املتحدة
واالتحاد األورويب والصني وروسيا ،وأثر الديناميات الداخلية يف السياسات
الخارجية للفاعلني الدوليني الرئيسيني تجاه الخليج العريب ،والتأثري
الجيوسيايس للمشاريع اإليرانية والرتكية اإلقليمية عىل املنطقة العربية ،وأثر
التطورات السياسية يف مرص عىل دول الخليج العريب ،وأثر البؤر الساخنة
يف كل من العراق وسوريا واليمن وليبيا ،عىل دول الخليج العريب.
ويسعى امللتقى ،الذي شارك فيه سياسيون وخرباء بارزون من منطقة
الخليج والدول العربية والغربية ،إىل املساهمة يف تحقيق فهم مشرتك بني
الفاعلني الدوليني واإلقليميني ،حول خريطة اتجاهات القوى اإلقليمية
والدولية ،وكذلك تعزيزجهود صناعة السياسات بينهم.
الكتبي :النظام الدويل يعيشجملة من التح ّوالت
من جانبها ،أشارت الدكتورة ابتسام الكتبي ،مديرة «مركز اإلمارات
للسياسات» ،إىل أن امللتقى ض َّم نُخباً وص ّناع قرار ،من أجل تحقيق فهم
أفضل بني الفاعلني الدوليني واإلقليميني ،وتعزيز جهود صناعة السياسات
بينهم ،واملساهمة يف إيضاح املش َهدين اإلقليمي والدويل ،ومقاربة خريطة
العالقات الدولية وتحوالتها.
ولفتت ،يف الكلمة االفتتاحية للملتقى ،إىل أن «املركز» انطلق ،يف تنظيمه
للملتقى واختيار محاوره ،من أن دول مجلس التعاون ،مبا لديها من عمق
اسرتاتيجي ،ليست متأثرة بالقوى اإلقليمية والدولية فحسب ،بل باعتبار
املنظومة الخليجية فاعالً إقليم ّياً ودول ّياً.
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وأوضحت أن النظام الدويل يعيشجملة من التح ّوالت ،منها :تزايد درجة
عدم االستقرار يف النظام الدويل الحايل ،وتغيري طبيعة العوامل املح ّركة
للرصاعات والنزاعات ،التي مل تَ ُع ْد اقتصادية فحسب ،وإمنا حضارية ودينية
وطائفية أيضاً ،وظهور متغيرِّ األقليات الذي بات يه ّدد ُدوالَ كثرية بظهور
حركات انفصالية أو مطالبات باالستقالل ،وتصا ُعد دور الفاعلني من غري
الدول ،وتشابك دورهم مع مصالح وأهداف قوى إقليمية ودولية.
وقالت إن ثالثة مناذج نظرية قد سادت لتفسري النظام الدويل ما بعد
الحرب الباردة ،وهي القطبية األحادية ،والتع ّددية القطبية ،والفوىض وانعدام
التوازن .وأضافت :لكن هذه النامذج شابَتْها عيوب يف قدرتها عىل تفسري
قواعد وحركة النظام الدويل الحايل .ويقتيض هذا قراءة جديدة وواقعية
لخريطة العالقات الدولية ،ونأمل أن يكون هذا امللتقى خطوة صحيحة يف
هذا االتجاه.
وأوضحت د .الكتبي أن دول الخليج ،وبحكم وجودها يف محيط جيو –
اسرتاتيجي ،تلتقي فيه املصالح الدولية ،فإنها تواجِه العوامل اإلقليمية التي
تساهم يف التغيري يف النظام الدويل خالل السنوات العرشين املقبلة ،ومن
أهمها :القدرة عىل هندسة التحالفات مع القوى القدمية والقوى الصاعدة،
والتنافس حول األدوار اإلقليمية ،والطاقة وبدائلها ،والنموذج االقتصادي
واالستقرار اإلقليمي والتسابق نحو املجاالت الحيوية الجديدة وأمن املمرات
املائية واملضائق البحرية.
مشاريعجيوسياسية
وأضافت :كام أن هناك تح ّوالت طرأت عىل مفهوم القطب الواحد يف
النظام الدويل ،فإن النظام اإلقليمي يف منطقة الخليج والرشق األوسط ال
يحتمل فكرة القطب اإلقليمي الواحد ،أو حتى مفهوم القوة العظمى اإلقليمية،
خاصة بعد الثورات التي حصلت يف بعض البالد العربية ،وما نتج عنها من
رصاع املشاريع الجيوسياسية يف املنطقة ،وانحسار قوة بعضها وإعادة ترتيب
أولويات بعضها اآلخر ،ولذلك أخفقت كل القوى التي تريد فرض نفسها قوة
إقليمية أوىل ،ومل تؤ ِّد مساعيها إلاّ إىل تفاقم الرصاعات وعدم االستقرار
يف املنطقة.
وأشارت إىل أن املشهد اإلقليمي للدول العربية يف الرشق األوسط ،يف
السنوات الثالث األخرية ،امتاز بأهم املعامل التالية :أوالً تداخل الثورات
العربية مع التح ّوالت الدولية واملشاريع الجيوسياسية ،وثانياً ،انفجار الجغرافيا
السياسية الناتجة عن تفكّك اإلمرباطورية العثامنية والهندسة االستعامرية
األوروبية «سايكس  -بيكو» ،وثالثاً ،دخول بعض القوى اإلقليمية ،مثل إيران
وتركيا ،العباً داخلياً فاعالً يف املنطقة ومؤثرا ً يف أزماتها وتوازناتها ،ورابعاً،
للحل الرسيع ،وأخريا ً،
دخول املنطقة يف حرب طائفية طويلة ليست مرشحة ّ
تجذّر فاعلية التط ّرف الديني يف مرحلة االنتقال السيايس الذي عرفته الدول
التي شهدت ثورات.
وقالت« :ألنه ال يوجد نظام إقليمي ،تعرتف برتاتبيته دول املنطقة ،فقد
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ظلَّت دول مجلس التعاون ،مبا فيها دولة اإلمارات ،تسعى إىل أن تتأسس
يف املنطقة منظمة للتعاون واألمن اإلقليمي ،عىل غرار اتفاقية هلسنيك التي
نظَّمت العالقات بني الدول األوروبية».
وأشارت الدكتورة ابتسام الكتبي إىل أن دولة اإلمارات ق َّدمت منوذجاً
إيجابياً ميتلك عنارص القوة بشفافية ومبنطق التعاون مع املجتمع الدويل،
وليس عرب تح ِّديه وزعزعة أمنه ،وهذا النموذج يساهم يف بلورة نظام إقليمي
قائم عىل التعاون واملصالح املشرتكة ،مبا يحقِّق األمن اإلقليمي .وأوضحت أن
دولة اإلمارات تستضيف عىل أراضيها أكرث من مئتي جنسية ،تعيش جميعها
يف بيئة من التسامح والتعايش ،مبا يعكس رؤيتها للعامل كيف يجب أن يكون،
فقد ق َّدمت منوذجها عاملاً مص ّغرا ً يؤكِّد إمكانية العيش املشرتك ،وفق قاعدة
املنافع املتبادلة وحق كل إنسان باالختالف..
وقالت إن من أهم إنجازات هذا النموذج  ..تب ّني رؤية للتنمية الشاملة،
وتنويع القاعدة االقتصادية ،وتبادل تجاري مع جميع دول املنطقة ودول
العامل ،وبرنامج طاقة نووية سلمية شفافة بالتعاون مع «الوكالة الدولية»،
ومرشوع لعلوم الفضاء ،وصناعة نفطية متق ِّدمة ،ودينامية سياسية وإنسانية
إقليمية ودولية بهدف ترسيخ أُ ُسس السالم وتطويق تداعيات األزمات
والكوارث الطبيعية حيث بلغ إنفاق اإلمارات  9مليارات درهم عىل محاربة
الفقر يف العامل.
قواعدجديدة لبناء نظام إقليمي
وأضافت :ليك تثمر جهود بناء نظام إقليمي قائم عىل التعاون وحفظ
األمن الجامعي ،البُ ّد من االتفاق عىل أن مخاطر الوضع القائم هي أكرث
من منافعه ،وعليه ال بُ ّد من وضع قواعد جديدة يتفق عليها الجميع ،لوقف
تصادم الرؤى األمنية للقوى اإلقليمية والدولية ،والبحث عن نقاط االلتقاء
تقل فيهام
التي تع ِّزز التعاون وتساهم يف بناء نظامني إقليمي ودويل ّ
الرصاعات والحروب ..وتصبح األولوية للبناء والتنمية يف املنطقة ،من خالل
تب ّني منوذج للتكامل االقتصادي بني دولها وشعوبها مبا يجعل هذه املنطقة
من أسس االستقرار العاملي.
واستعرضت د .ابتسام الكتبي آخر مستجدات األحداث عىل الساحة
ظل الحملة الدولية عىل «داعش» ،والتي ال
اإلقليمية والدولية .وقالت :يف ّ
ظل احتامل تفكُّك بعض دول املنطقة ،كام
يمُ كن معرفة نتائجها ،وكذلك يف ّ
حالة اليمن ،وليك ننجح يف القضاء عىل «داعش» ،ال بد أن تكون لدى كل
األطراف املشاركة يف الحملة الدولية رؤية مشرتكة ملحاربة اإلرهاب .وليس
ُممكناً النجاح يف القضاء عىل تنظيم «داعش» ،دون محاربة البيئة املحفّزة
التي أنتجت هذه الظاهرة .وكذلك البُ ّد من محاربة «الدواعش» األخرى يف
يصح لبعض الدول ال َّزعم برغبتها يف
املنطقة ،برصف النظر عن مذهبها ،وال ّ
محاربة اإلرهاب ،يف الوقت الذي تحفِّز سلوكياتها يف املنطقة ،عىل بقائه
وتصاعده ،كام أنها تنتج «دواعش» أخرى بالفتات مختلفة وتتب ّنى مرشوعاً
جيوسياسياً مذهبيّاً يجعل بعض املجتمعات تقبل أمثال «داعش» فحسب ،من
باب حفظ وجودها!.

ُعقد في أبوظبي بمشاركة  44مؤسسة حكومية وخاصة

يشدد على ضرورة التم ُّيز
للتطوع"
"مؤتمر اإلمارات
ِّ
ّ
واالبتكار وأهمية الشراكة بين المؤسسات الحكومية
والقطاع الخاص في تب ّني مبادرات مشتركة

(وام)
اختتم "مؤمتر اإلمارات للتط ّوع" ،فعاليات دورته السادسة يف أبوظبي ،بالتشديد عىل رضورة التم ُّيز واالبتكار يف
املؤسسية والفردية ،واملحافظة عىل التوازن االجتامعي وتحقيق التنمية املستدامة ،وشدَّد
العمل التط ّوعي ،لتعزيز التنافسية َّ
املشاركون فيه عىل أهمية مواصلة عقد دورات املؤمتر سنويّاً ،بهدف تشجيع رجال األعامل واملؤسسات والجهات املختلفة ،عىل
بكل أشكاله ،إىل جانب املشاركة يف مشاريع املسؤولية االجتامعية.
العمل التط ّوعي ّ
املؤسسات عىل تب ّني مبادرات
وقد شاركت يف فعاليات املؤمتر ،الذي يهدف إىل ترسيخ ثقافة العمل التط ّوعي وتحفيز َّ
ُمبتكَرة تساهم يف مسرية التنمية االجتامعية واالقتصادية املستدامة ،نخبة من ر ّواد العمل التط ّوعي من املؤسسات الحكومية
والخاصة وغري الربحية ،املحلية والدولية ،وتض َّمن العديد من الجلسات العلمية الستعراض املبادرات التط ّوعية لر ّواد األعامل
االجتامعيني من الشباب.
وسلّط املؤمتر ،عىل مدى ثالثجلسات ،الضوء عىل أهمية املشاركة الفاعلة
للقطاع الخاص ،يف تب ّني مبادرات ُمجتمعية ،انطالقاً من مسؤوليته االجتامعية.
وت َّم خالله استعراض التجربة التطوعية لـ "مبادرة زايد العطاء" ،منذ انطالقها
العام  ،2002إىلجانب مناقشة آليات تطوير العمل اإلنساين يف إطار مؤسسات
املجتمع واملنظومة اإلنسانية ،وتطبيق املعايري العاملية يف املشاريع والربامج
التط ّوعية ،إضافة إىل ُسبل تحقيق الحوكمة والشفافية يف األعامل التط ّوعية.
كام عرضت إدارة الرشطة امل ُجتمعية يف القيادة العامة لرشطة أبوظبي ،تجربتها
يف العمل الرشطي التط ّوعي ،حيث ق َّدم النقيب طارق جمعة الجنيبي ،ورقة
عمل عن مبادرة رشطة أبوظبي ،والتي تُعترب األوىل من نوعها عىل مستوى

األجهزة الرشطية يف الدولة.
توزيع "جائزة اإلمارات للتط ّوع"
وكان املؤمتر ،الذي شهد إطالق أول مبادرة للتط ّوع الط ّبي امليداين لألطباء
اإلماراتيني ،قد انعقد بالتزامن مع "ملتقى أبوظبي للمسؤولية االجتامعية"،
مبشاركة ف ّعالة من  44مؤسسة حكومية وخاصة ،وجرى خالله منح "جائزة
اإلمارات للتط ُّوع" إىل نخبة من كبار ر ّواد العمل التط ّوعي هم :الشيخه عزة بنت
راشد النعيمي ،مديرة مدرسة مزيرع رئيسة مجلس األباء ،و د .سليامن الجاسم،
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مدير جامعة زايد (سابقاً) ،و د .ريم عثامن ،املدير التنفيذي للمستشفى
السعودي – األملاين ،وأحمد شبيب الظاهري ،مدير "مؤسسة الشيخ زايد بن
سلطان لألعامل اإلنسانية والخريية" ،و د .خالد بومطيع ،أمني عام "الجمعية
العربية للمسؤولية االجتامعية" والرشطة امل ُجتمع ّية ،تقديرا ً لجهودهم يف دعم
األعامل التط ّوعية .كام شهد تكريم الرشكاء من مؤسسات الدولة الحكومية
والخاصة ،تثميناً لجهودها يف تفعيل العمل التط ّوعي وتب ّني املبادرات امل ُجتمعية
املستدامة.
وتهدف الجائزة ،التي أطلقت يف العام  ،2011إىل تحفيز األفراد
واملؤسسات عىل التنافس اإليجايب يف املشاركة الف ّعالة يف الخدمة امل ُجتمعية،
من خالل طرح أفكار ُمبتكَرة يف مجال العمل التط ّوعي يف مختلف املجاالت،
وتب ّني تنفيذها ،سواء من خالل الجهود الفردية أو املؤسسية.
وكان "برنامج اإلمارات للتط ّوع" قد اعتمد أسامء الفائزين بـ "جائزة
اإلمارات للتط ّوع" يف دورتها األخرية .وأكَّد د .عادل الشامري ،الرئيس التنفيذي
لـ "مبادرة زايد العطاء" ،أ ّن العمل التط ّوعي أصبح اليوم أحد أه ّم األركان يف
تحقيق نهضة املجتمعات ،وركيزة أساسية لنرش روح التامسك االجتامعي بني
أفراد املجتمع ،كونه مامرسة إنسانية ارتبطت ارتباطاً وثيقاً مبعاين الخري والعمل
الصالح ،لدى التج ّمعات البرشية كافة منذ القدم.
ومت ّنى د .الشامري للفائزين ،مواصلة ما ُهم عليه ،ليكونوا داعمني لغريهم
من أفراد املجتمع ،لخوض تجربة التط ّوع .وقال إ ّن الجائزة تُ َع ّد من الجوائز
التي تهتم بالعمل التط ّوعي ،وتدعمه محلياً يف الدولة ،وعىل الصعيد العريب،
وتنبع أهميتها من كونها تدعم وتشجع الجهود التط ّوعية من جميع جوانبها.
وأضاف أن الجائزة انطلقت منذ بدايتها بهدف نبيل ،وغاية سامية من أجل نرش
ثقافة التط ّوع ،وأعامل الخري ،والعمل االجتامعي ،باعتباره سمة حضارية تعكس
مدى رقي الشعوب ،مشريا ً إىل أن العمل التط ّوعي أصبح مبثابة فلسفة لكثري
من ال ِقيَم التي تع ِّزز مسرية العمل يف خدمة املجتمع.
وأكَّد أن الجائزة ،التي أطلقت العام  ،2011تهدف إىل تحفيز األفراد

التوصيات
ركَّزت توصيات املؤمتر ،يف ختام أعامله ،عىل أهمية الرشاكة بني
املؤسسات الحكومية والخاصة ،ورضورة تب ّني مبادرات مشرتكة تساهم
بشكل ف ّعال يف التنمية االجتامعية واالقتصادية املستدامة ،إىل جانب
التأكيد عىل أهمية تح ّمل القطاع الخاص مسؤولياته االجتامعية تجاه
املجتمع ،من خالل تب ّني مبادرات ُمجتمعية يف مختلف املجاالت ،الص ّحية
والتعليميةوالبيئيةوالثقافية.
وأكَّد املشاركون عىل أهمية ترسيخ ثقافة العمل التط ّوعي يف املجتمع.
وأوصىوا بأهمية تفعيل التنسيق املشرتك بني مختلف املؤسسات الحكومية
والخاصة املعن َّية يف مجال العمل التط ّوعي ،ورضورة العمل املشرتك
والرشاكة لتب ّني مبادرات يف مجال البحث والتطوير ،ورضورة تدشني
متخصصة للتدريب يف مجال العمل التط ّوعي وفق أفضل املعايري،
مراكز
ِّ
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واملؤسسات عىل التنافس اإليجايب يف املشاركة الف ّعالة يف الخدمة امل ُجتمعية،
من خالل طرح أفكار ُمبتكّرة يف مجال العمل التط ّوعي يف مختلف املجاالت،
وتب ّني تنفيذها ،سواء من خالل جهود فردية أو مؤسسية.
كام أشار إىل أن "جائزة اإلمارات للتط ّوع" تأيت استكامالً ملبادرات زايد
العطاء ،والتي دشنت العام  ،2002بهدف ترسيخ ثقافة العطاء والعمل التط ّوعي
يف املجتمع ،محلّياً وعاملياً ،وانسجاماً مع الروح اإلنسانية للمغفور له الشيخ زايد
بن سلطان آل نهيان ،وامتدادا ً لجسور الخري والعطاء ألبناء زايد العطاء ،بقيادة
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة  -حفظه الله .وأشار
الشامري إىل أن "مبادرة زايد العطاء" حرصت عىل تب ّني مبادرات مبتكرة يف
مجال العمل التط ّوعي واإلنساين ،وق َّدمت منوذجاَ مميَّزا ً يُحتذى.
منجانبه ،رأى سعادة يوسف كاظم ،أمني عام "االتحاد العريب للتط ّوع" ،أن
املؤمتر يشكِّل منربا ً لتعزيز العمل امل ُجتمعي والتط ّوعي .ومث َّن الجهود اإلماراتية
يف مجال تحفيز العمل التط ّوعي واإلنساين يف املنطقة ،مؤكِّدا ً حرص االتحاد
العريب للتط ّوع عىل دعم املبادرات امل ُبتكرة ،وتقديم الدعم اللوجستي للشباب،
لتمكينهم من خدمة مجتمعاتهم.
وقال خالد بو مطيع ،أمني عام "الجمعية العربية للمسؤولية االجتامعية" إن
مؤمتر اإلمارات للتط ّوع يأيت استكامالً لإلنجازات التي حقَّقتها "مبادرة زايد
العطاء" يف السنوات املاضية ،مق ِّدمة منوذجاً مم َّيزا ً يُحتذى ،للعمل التط ّوعي
واإلنساين وامل ُجتمعي ،محلّيّاً وعامليّاً ،من خالل تب ّنيها العديد من األفكار للتط ّوع
امل ُجتمعي ،التي من أبرزها التنظيم السنوي ملؤمترات إقليمية ومحلّية ،وإطالق
العديد من الجوائز التحفيزية ،وتدشني حملة العطاء لعالج مليون طفل،
وتأسيس أكادميية اإلمارات للتط ّوع ،وتب ّني املهرجان العاملي للتط ّوع ،وتنظيم
امللتقى العريب لتمكني الشباب يف العمل التط ّوعي ،وإطالق ر ّواد األعامل
االجتامعيني ،ومبادرات االستثامر االجتامعي ومشاريعها املستدامة ،واحتضان
ملتقى العطاء العريب سنويّاً ،يف حضور ر ّواد العمل التط ّوعي ،والعطاء اإلنساين
الذي يت ّم فيه تكريم فرسان العطاء العريب ،من امللوك ورؤساء الدول ور ّواد
واالستفادة من الخربات العاملية.
وش َّدد املشاركون عىل أهمية العمل التط ّوعي من منظور إسالمي ،ومن
منطلق اجتامعي واقتصادي يساهم يف االرتقاء بالفرد والجامعة .ون َّوهوا
بأهمية العمل التط ّوعي والتعريف بآثاره اإليجابية عىل التنمية االقتصادية
واملجتمعية ،كمح ّرك ثالث يساهم يف االرتقاء بالفرد واملجتمع ،وبأهمية
تضافر جهود مختلف مؤسسات الدولة الحكومية يف دعم برامج وأنشطة
العمل التطوعي ،وإدراجها ضمن خططها وبرامجها.
وحثّ املشاركون القطاع الخاص عىل تب ّني مرشوعات وبرامج تط ّوعية،
يساهم فيها الفرد وتوفّر له عمالً يقيض فيه فرتة فراغه ،مبا يعود عليه
وعىل مجتمعه بالنفع والفائدة .كام حثَّ عىل رضورة إدراج ثقافة العمل
التط ّوعي يف املناهج واملق ّررات الدراسية ،وتحفيز الطالب والطالبات عىل
مامرسة العمل التط ّوعي ،إضافة إىل أهمية تكثيف الربامج اإلعالمية التي

العمل االجتامعي ،إضافة إىل تب ّني حملة العطاء اإلنسانية العاملية ،التي وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس
استطاعت أن تق ِّدم العالج امل ّجاين إىل املاليني من البرش يف مختلف دول مجلس الوزراء حاكم ديب  -رعاه الله ،ومتابعة الفريق أول سمو الشيخ محمد
بن زايد آل نهيان ،ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة ،للعمل
العامل.
وأضاف :إن تنظيم مؤمتر اإلمارات للتط ّوع ،تزامناً مع ملتقى أبوظبي التط ّوعي بأشكاله املختلفة ،انطالقاً من حرصهم عىل التخفيف من معاناة
للمسؤولية االجتامعية يف دورته الحالية ،يأيت انسجاماً مع الروح اإلنسانية الشعوب ورفع مستوى الخدمة املقدمة .
ورأت موزة العتيبة ،عضو مجلس أمناء "مبادرة زايد
للمغفور له بإذن الله تعاىل ،الشيخ زايد بن سلطان
العطاء" رئيسة مجلس إدارة "مجموعة العتيبة -
آل نهيان – طيَّب الله ثراه ،وإلبراز دوره  -رحمه
إمناء" ،أن أهمية الجائزة ترتكَّز يف تشجيع
الله  -يف مجاالت العمل التط ّوعي واإلنساين العاملي.
للتطوع
جائزة اإلمارات
ّ
العمل التط ّوعي يف الدولة وتحفيزه ،وإيجاد
ورأى املق ّدم مبارك بن محريوم ،مدير إدارة
تهدف إلى تحفيز األفراد
القاعدة األساسية له ،من خالل تثقيف مختلف
الرشطة امل ُجتمعية ،أن العمل التط ّوعي هو أرقى
والمؤسسات على
فئات املجتمع ،للخوض يف األعامل التط ّوعية.
سامت العطاء اإلنساين الذي يهدف لخدمة مختلف
التنافس اإليجابي في
وقالت إن الجائزة ب َّينت مستوى الوعي امل ُجتمعي
فئات املجتمع .وأكّد عىل الدعم الالمحدود من
الفعالة في
المشاركة
ّ
بأهمية العمل التط ّوعي ،الذي يوفر الجهد
القيادة الرشيدة لتعزيز ثقافة التط ّوع ،واستقطاب
المجتمعية،
الخدمة ُ
واملال والطاقات والوقت ،عىل كل دولة لديها
مختلف الرشائح امل ُجتمعية ،خاصة منهاجيل الشباب،
من خالل طرح أفكار
برامج تط ّوعية منظَّمة ومستدامة .مشرية إىل أن
فضالً عن إقامة املرشوعات التط ّوعية وتب ّنيها.
ُم َ
بتكرة في مجال العمل
الجائزة تحثّ الخطى نحو دعم منظومة العمل
التطوعي ،وتب ّني تنفيذها،
ّ
وقال إن إدارة الرشطة امل ُجتمعية تسعى بشكل
التط ّوعي يف الدولة ،بتكوين قاعدة تط ّوعية
سواء من خالل الجهود
مستمر إىل نرش ِق َيم املسؤولية االجتامعية ،وتعزيز
كبرية فيها ،تض ّم أفرادا ً ،ومؤسسات تطوعية.
المؤسسية.
أو
الفردية
ثقافة التط ّوع مبا يُسهم يف دعم وتعزيز مسرية
وأضافت أن "مؤمتر اإلمارات للتط ّوع" ،يعمل
عن
األمن والتق ّدم والتنمية يف إمارة أبوظبي ،فضالً
عىل إبراز الدور التط ّوعي لدولة اإلمارات ،الذي
الحرص عىل تفعيل العمل التط ّوعي ضمن املبادرات
أرىس دعامئه املغفور له باذن الله ،الشيخ زايد بن
املجتمع
قدرات
تطوير
االسرتاتيجية للقيادة العامة لرشطة أبوظبي ،من أجل
سلطان آل نهيان ،ويتابع مسريته املعطاء ،صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد
يف تعزيز األمن والسالمة العامة.
آل نهيان ،رئيس الدولة ،وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم،
وقال أحمد شبيب الظاهري ،مدير عام "مؤسسة زايد بن سلطان آل نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب ،ويعكس رؤية الفريق أول
نهيان لألعامل الخريية واإلنسانية" ،إن انعقاد املؤمتر يف العاصمة أبوظبي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،نائب القائد األعىل للقوات املسلحة ويل
للسنة السادسة عىل التوايل ،يؤكِّد االهتامم الذي توليه القيادة الرشيدة برئاسة عهد أبوظبي ،لتعزيز مفهوم العمل التط ّوعي واإلنساين ،وتفعيل مشاركة مختلف
واملؤسسات يف الخدمة املجتمعية املستدامة.
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة  -حفظه الله ،فئات املجتمع من األفراد ّ
تساهم يف توعية الفرد واملجتمع بأهمية العمل التط ّوعي ،وما يحقّقه من
مردود إيجايب يساهم يف ارتقاء األمة وعل ّو شأنها.
وطالب املشاركون يف املؤمتر بتفعيل دور األرسة يف توجيه أفرادها
للمشاركة يف األعامل التط ّوعية ،وأثنوا عىل الدور الذي تقوم به املرأة من
خدمات تط ّوعية يف املجتمع االمارايت ،ومساهمتها الفاعلة يف األعامل
الخريية ودعم هذا الدور وتطويره.
ورفع املشاركون برقية شُ كر وتقدير ،إىل صاحب السمو الشيخ خليفة
بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة  -حفظه الله ،وصاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم
ديب ،والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ويل عهد أبوظبي
نائب القائد األعىل للقوات املسلحة ،عىل دعم املبادرات التي تف ِّعل العمل
التط ّوعي والتالحم االجتامعي ،وتشجيع تب ّني املبادرات امل ُجتمعية التي

وترسخ ثقافة العمل التط ّوعي وامل ُجتمعي.
تع ِّزز مفهوم التالحم االجتامعي ِّ
وأشاد املشاركون بجهود الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان،
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ،يف دعم األنشطة التط ّوعية،
من خالل تأسيس فريق متط ّوعي الرشطة ،الذي ساهم بشكل كبري يف
الحركة التط ّوعية يف الدولة.
وقال د .عادل الشامري ،الرئيس التنفيذي لـ "مبادرة زايد العطاء" ،إن
العمل عىل تنفيذ هذه التوصيات سيت ّم خالل املرحلة املقبلة ،من خالل
التنسيق مع العديد من الجهات .وأضاف :إن نجاح املؤمتر يعكس اهتامم
اإلمارات باألعامل التط ّوعية ...مؤكِّدا ً أن اإلمارات ،قيادة وشعباً ،تويل
العمل التط ّوعي واإلنساين وامل ُجتمعي اهتاممها ،وتحرص عىل تحفيز
الشباب لالنخراط يف األعامل التط ّوعية واإلنسانية ،محل ّياً وعامل ّياً ،وهي
من الدول السبّاقة يف مجال األعامل التط ّوعية عىل املستوى العاملي.
ينايـر 35 2015

مقر « الهيئة» في أبوظبي
خالل زيارة وزير العدل األسترالي
ّ

اجتماع إماراتي – أسترالي يبحث في تعزيز
التعاون في مجال مواجهة وإدارة األزمات والكوارث

يف إطار تعزيز التنسيق القائم بني اإلمارات وأسرتاليا،
يف مجال مواجهة األزمات والكوارث ،قام وفد أسرتايل،
برئاسة معايل مايكل كينان ،وزير العدل ،بزيارة إىل مق ّر
«الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث» يف
أبوظبي ،التقى خاللها سعادة سيف محمد ارحمه الشاميس،
نائب مدير عام «الهيئة» بالوكالة.
وبحث الوفد األسرتايل مع كبار املسؤولني يف «الهيئة»
وس ُبل تعزيز التنسيق الثنايئ بني
أو ُجه التعاون املشرتكُ ،
الجانبني ،يف مجاليَ مواجهة األزمات والكوارث ،وإدارتها.
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كام تناول اللقاء توطيد العالقات بني الجانبني ،لجهة
تبادل الخربات واملعارف ،وتنظيم الدورات التدريبية،
لالستفادة من التجارب ،من أجل تعزيز القدرات يف مواجهة
حاالت الطوارئ والكوارث ،وكيفية إدارتها ،مبا يساهم يف
التخفيف من مخاطرها وح َّدتها ،واملحافظة عىل األرواح
واملمتلكات واملكتسبات.
وقد حرض اللقاء سعادة بابلو كانج ،سفري أسرتاليا لدى
الدولة ،وأعضاء الوفد الزائر ،وعدد من كبار املسؤولني يف
الهيئة.

في إطار مبادرة تعزيز التالحم الوطني والمجتمعي

«الهيئة» تشارك في معرض «توعية »2014
ِّ
مؤشرات األداء
المجتمعية وتطوير
الشامسي :فرصة ج ِّيدة لتعزيز الشراكة ُ

يف إطار مبادرة تعزيز التالحم الوطني ،شاركت "الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث" يف فعاليات
الدورة الرابعة للمعرض الوطني للتوعية املُجتمعية والخدمات اإلنسانية "توعية  ،"2014الذي نظَّمته اللجنة العليا
ملبادرة تعزيز التالحم الوطني واملُجتمعي ،مبشاركة واسعة من الهيئات الحكومية ومؤسسات النفع العام والقطاع الخاص،
واستمرت فعالياته لثالثة أيام يف مركز أبوظبي للمعارض.

وتفقدت معايل الدكتورة ميثاء سامل الشاميس ،وزيرة الدولة
رئيسة اللجنة العليا ملبادرة تعزيز التالحم الوطني واملجتمعي،
جناح "الهيئة" ،واستمعت إىل رشح عن الربنامج الوطني
التط ّوعي لحاالت الطوارئ واألزمات والكوارث "التط ُّوع واجب
وطني" ،وعن برامج التوعية امل ُجتمعية التي تنفّذها "الهيئة"،
وجهودها يف مجاالت التوعية امل ُجتمعية املختلفة.

وأثنت معاليها عىل حرص املؤسسات الوطنية عىل املشاركة يف
هذه الفعاليات التوعوية ،التي ت ُقام للمرة الرابعة يف أبوظبي،
ُمشيدة مبا تقوم به من جهود ف ّعالة من أجل توعية املجتمعّ ،كل
يف مجال عمله ،لتعزيز ِق َيم التالحم امل ُجتمعي مفهوماً ومامرسة،
تأكيدا ً للدعم املستمر من القيادة العليا يف الدولة ،وحشد
وتنسيق الجهود االجتامعية التي تقوم بها املؤسسات الحكومية
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والخاصة واألفراد ،من خالل
متخصصة تع ِّزز
مبادرات
ِّ
ُ
التامسك األرسي والتكافل
ُ
وترسخ
الدولة،
يف
ُجتمعي
امل
ِّ
مبدأ الرشاكة امل ُجتمعية
بني القطاعات املختلفة،
تعزيزا ً للصورة اإليجابية عن
ُمنجزات التنمية يف دولة
اإلمارات العربية املتحدة.
من جانبه ،قال سعادة
سيف محمد ارحمه الشاميس"
نائب مدير عام "الهيئة
الوطنية إلدارة الطوارئ
واألزمات والكوارث" بالوكالة ،إن مشاركة "الهيئة" يف هذا
املعرض تعكس سعيها لتحقيق أهدافها االسرتاتيجية ،والتزامها
بتوعية كافة رشائح املجتمع باملخاطر وطرق الوقاية منها
وتج ُّنبها ،وهي فرصة جيِّدة لتعزيز الرشاكة امل ُجتمعية وتطوير
وتحسني مؤشرِّ ات األداء .مشريا ً إىل أن املعرض يساهم يف
التعريف بـ "الهيئة" ،ودورها ومهامها ،بشكل مبارش ،لز ّواره من
طلبة املدارس والجامعات واألرس اإلماراتية وامل ُقيمة ،كام يُساهم
يف تحقيق أعىل درجات الوعي بني رشائح املجتمع يف مختلف
تخص اإلنسان ،سواء يف حياته اليومية أو لناحية
املجاالت التي ّ
مستقبل األجيال القادمة ،حيث يعمل عىل تعريف أبناء الدولة
وامل ُقيمني عىل أرضها بكافة برامج التوعية امل ُجتمعية.
وأضح الشاميس أن مشاركة "الهيئة" يف مثل هذه املعارض
املتخصصة تساهم يف فرص تبادل الخربات واملعلومات بني
ِّ
مختلف الجهات الوطنية التي تقدم خدمات ُمجتمعية ،مام
يساعد عىل تحقيق أكرب قدر من التكامل بني هذه الخدمات،
وتحسني امل ُخرجات ،وتطوير آليات العمل ،ومبا يخدم املصالح
الوطنية العليا ...مؤكِّدا ً أن التالحم امل ُجتمعي يُسهم يف تعميق
االنتامء الوطني ،ويساعد عىل تنفيذ سياسات وخطط كثرية من
شأنها النهوض مبختلف فئات املجتمع ،ويساهم يف نرش الوعي
امل ُجتمعي واألمني والثقايف بني مختلف رشائح املجتمع ،مبا
يساهم ،بالتايل ،يف تعزيز التنمية االجتامعية ضمن بيئة آمنة
ومستقرة.
وطالب نائب مدير عام "الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ
واألزمات والكوارث" بالوكالة ،بالتكاتف وبناء الرشاكات امل ُجتمعية،
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من أجل التعاون يف مجال
توعية أفراد األرسة ،حيث إ ّن
ذلك يتطلَّب دورا ً ف ّعاالً من
جميع األطراف املعن َّية ،سواء
األرسة يف املجتمع املحيل ،أو
املؤسسات الحكومية ،أو قطاع
النفع العام ،أو حتى القطاع
الخاص ،لتحقيق تكامل يف
األدوار .كام سيحقق دعوة
صاحب السمو رئيس الدولة،
يف إحياء املامرسات الداعمة
للتالحم امل ُجتمعي ...مشريا ً
إىل أهمية التوعية امل ُجتمعية
بكافة أشكالها ،ضمن منظومة األمن والسالمة البيئية والصحة
والسالمة املرورية ،فهي تساهم بشكل ف ّعال يف االرتقاء بدور
أفراد األرسة يف حامية املجتمع وضامن أمنه واستقراره.
وأضاف الشاميس أن هذا املعرض يساهم يف نرش ثقافة
املبادرة والتط ُّوع بني أفراد املجتمع ،كام يساهم يف التعريف
بربنامج التط ُّوع امل ُجتمعي التابع لـ "الهيئة" ،وباملؤسسات
األخرى املعن َّية بالتط ُّوع وخدماتها ،وتكريس مفهوم العطاء لدى
أفراد املجتمع ،والتعريف مبؤسسات الخدمات اإلنسانية وذوي
االحتياجات الخاصة وخدماتها ،وتحقيق تواصل مبارش بني ز ّوار
املعرض وكافة املؤسسات املشاركة لتفعيل دور الفرد يف املجتمع.
وشهد املعرض حضورا ً جامهريياً واسعاً ،السيام من جانب
تالمذة املدارس وطلبة الجامعات ،إضافة إىل األرس واألفراد
من مختلف رشائح املجتمع .وقد تض َّمن فعاليات متن ّوعة ،شملت
ندوات ورشوحات وعروض وبرامج توعوية وورش عمل ،إضافة
إىل توزيع الكتيِّبات واملنشورات التوعوية وغريها ،عىل الز ّوار.
من ناحيته ،شهد جناح "الهيئة" إقباال ملحوظاً من جانب
الز ّوار وتالمذة وطالب املدارس والجامعات ،الذين أبدوا اهتامماً
بالغاً مبا تقدمه "الهيئة" .وقد أبدى األساتذة املرافقون للوفود
املدرسية اهتامماً بربامج التوعية امل ُجتمعية التي تنفِّذها "الهيئة"،
مطالبني بأن يت ّم إدراج مادة الطوارئ واألزمات يف املناهج
الدراسية .كام أبدى عدد كبري من الز ّوار الشباب اهتاممهم
بربنامج التط ُّوع الوطني ،مشريين إىل رغبتهم الحقيقية يف
االنضامم إليه مستقبالً ،للمساهمة يف خدمة الوطن وحامية
وصون مكتسبات الدولة.

"الهيئة" تفوز بجائزة "أفضل جناح" في معرض
القافلة الثقافية الثانية للعام  2014في العين
فازت "الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات
والكوارث" ،بجائزة "أفضل جناح" يف معرض القافلة
الثقافية الثانية للعام  ،2014ضمن أفضل خمسة أجنحة
مشاركة يف املعرض ،الذي نظَّمته وزارة الثقافة والشباب
وتنمية املجتمع أواخر أكتوبر املايض يف منطقة اليحر
يف مدينة العني ،واستمر ملدة يومني.
وتحت شعار "مجتمعنا أمانة" ،افتتح معايل الشيخ
نهيان بن مبارك آل نهيان ،وزير الثقافة والشباب
وتنمية املجتمع ،فعاليات املعرض بكلمة أكَّد فيها أن
مبادرة القوافل الثقافية ساهمت بشكل ف َّعال ،عىل
مدى السنوات املاضية ،يف دفع مسرية التنمية الثقافية
وامل ُجتمعية يف املجتمع اإلمارايت ،وتعزيزها بشكل مبارش،
باعتبارها متطلَّباً أساسياً لوحدة املجتمع وتالحمه.
ورأى أن املبادرة ساهمت بشكل كبري يف م ّد جسور
التعاون بني الوزارة ومئات الجهات االتحادية واملحلية والخاصة يف
جميع املجاالت ...مش ِّددا ً عىل رضورة العمل املشرتك لتب ّني مبادرات
جديدة يف مجال التنمية امل ُجتمعية ،مبا ينعكس إيجاباً عىل املجتمع
والثقافة اإلماراتية بشكل عام.
وجاء تكريم "الهيئة" خالل حفل أقامته الوزارة يف ختام القافلة
الثقافية ،التي شاركت فيها  125جهة اتحادية ومحلّية وخاصة ،يف
إطار برنامج شامل ومتن ّوع جمع ما يزيد عىل  130فعالية وخدمة
متنوعة .وقد شمل التكريم كالًّ من :هيئة الهالل األحمر ،هيئة اإلمارات
للهوية ،الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف ،ودار زايد للثقافة
اإلسالمية.
وتأيت مشاركة "الهيئة" يف فعاليات القافلة ،يف إطار تفعيل
املشاركات الخارجية يف املعارض وغريها ،لتوعية أفراد املجتمع،
وتعريفهم بدورها ،السيام يف تنسيق الجهود املحلية واملدنية ،ويف كيفية
إدارة الطارئ .وقد ض َّم جناحها مجموعة من إصداراتها ،من كتب
وأفالم وأقراص مدمجة ومنشورات تعريفية بأهداف الهيئة ورؤيتها
ورسالتها نحو خدمة املجتمع املحليّ يف التعامل الناجح يف األزمات
والكوارث.
وقال سعادة سيف محمد ارحمه الشاميس ،نائب مدير عام "الهيئة
الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث" بالوكالة ،إن املشاركة،

التي تأيت يف إطار توجيهات ومتابعة سمو الشيخ ه ّزاع بن زايد آل
نهيان ،مستشار األمن الوطني نائب رئيس املجلس التنفيذي إلمارة
أبوظبي ،وتنفيذا ً السرتاتيجية "الهيئة" ،تهدف  -يف ما تهدف إليه -
إىل التواصل مع أهايل املناطق املختلفة ،لتوعيتهم وتثقيفهم بشكل
مبارش ،وتعميم فكرة التواصل بني فئات املجتمع ،وتعزيز ِق َيم التالحم
املجتمعي ،ونرش الوعي الثقايف واالجتامعي يف أنحاء الدولة .وهي
فرصة لرشح أهداف "الهيئة" وأهميتها بالنسبة إىل ساكني املناطق
البعيدة ،كام تتيح للطلبة طرح أفكارهم يف حوارات مع املشاركني يغلب
عليها الطابع التوعوي.
وأشاد الشاميس مببادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل
نهيان ،رئيس الدولة  -حفظه الله ،ومبتابعة صاحب السمو الشيخ محمد
بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم
ديب  -رعاه الله ،وبحرص الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان ،ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة ،يف تعزيز
التالحم الوطني امل ُجتمعي.
وأضاف :لقد ت َّم تنظيم مسابقات تثقيفيه وتوعوية يف مجال
الطوارئ واألزمات ،بهدف توصيل املعلومة إىل الجمهور الزائر ملثل
هذه املعارض والفعاليات ...مشريا ً إىل أن أهمية مشاركة "الهيئة" ،تكمن
يف أهمية التواصل املبارش مع األجيال الجديدة ،من خالل حرصها عىل
املشاركة الف َّعالة يف الفعاليات امل ُجتمعية.
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يتوج بط ً
ال لدوري
فريق أمانة «األمن الوطني» َّ
«الهيئة» لمنافسات النسخة الثالثة لسباعيات
كرة القدم

ت ِّوج فريق األمانة العامة لـ «املجلس األعىل لألمن الوطني» بطالً
ملنافسات النسخة الثالثة لدوري «الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ
واألزمات والكوارث» ،لسباعيات كرة القدم ،والتي أقيمت عىل مدى
أسبوعني بتنظيم «الهيئة» ،بالتعاون مع مجلس أبوظبي الريايض.
شهد ختام البطولة ،التي أقيمت عىل ملعب «الهيئة» يف أبوظبي،
سعادة سيف أرحمه الشاميس ،نائب مدير عام «الهيئة الوطنية إلدارة
الطوارئ واألزمات والكوارث» بالوكالة ،وجاسم محمد الزعايب،
مدير عام «الهيئة العامة ألمن املنافذ والحدود واملناطق الحرة»،
إىل جانب ممثيل الفرق املشاركة.
واكد الشاميس ،خالل كلمته االفتتاحية للدورة التي اقيمت ما بني
 2و  16نوفمرب املايض ،عىل أهمية ترسيخ مفهوم املشاركة امل ُجتمعية،
من منطلق أنه واجب وطني و ُمجتمعي ،من أجل إبراز املسؤولية تجاه
منح العنرص البرشي مساحة من التفاعل وإبراز مهارته وخرباته يف
جو أُسرَ ي يلفّه رباط األخ َّوة والتعاون واملشاركة والتالحم املجتمعي،
نحو تحقيق مزيد من النجاحات ،نظرا ألنها رضورية لخلق بيئة
عمل مناسبة ...متم ِّنياً املزيد من التفاعل واملشاركة التنافسية بني
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املشاركني يف البطولة.
وقام الشاميس بتقديم كأس البطولة وامليداليات الذهبية إىل
فريق «األمانة العامة للمجلس األعىل لألمن الوطني» .وجاء فريق
حل فريق «أمن
«الهيئة الوطنية لألمن اإللكرتوين» وصيفاً ،فيام َّ
املنافذ والحدود» ،يف املركز الثالث ،يف حني نال نارص مفتاح
الخاطري ،من فريق «األمانة العامة للمجلس» عىل جائزة أفضل
حارس ،وحصل زميله من الفريق نفسه ،إبراهيم عبيد الزعايب ،عىل
جائزة أفضل العب يف البطولة ،وظفر بـ «جائزة هداف الدوري»،
اللاّ عب عبيد املهريي ،من فريق هيئة «األمن اإللكرتوين».
وكانت البطولة قد أُقيمت مبشاركة خمسة فرق هي :الهيئة الوطنية
إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث ،األمانة العامة للمجلس األعىل
لألمن الوطني ،الهيئة العامة ألمن املنافذ والحدود واملناطق الحرة،
الهيئة الوطنية لألمن اإللكرتوين ،ومركز املتابعة والتحكّم ،بهدف
تحقيق الرشاكات الحكومية ودعم املنتسبني واملوظفني العاملني
يف جميع الجهات والهيئات املشاركة بالبطوالت الرياضية ،وتنمية
أوارص التعاون وتبادل األفكار والخربات عرب امللتقيات الرياضية.

بالتنسيق مع «مدينة الشيخ خليفة الط ّبية»

ِّ
للتبرع بالدم
تنظم حملة
«الهيئة»
ّ
جرياً عىل عادتها ّكل عام ،نظَّمت "الهيئة الوطنية
إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث" ،يف نوفمرب املايض،
ربع بالدم يف مق ِّرها يف العاصمة ،استم َّرت
حملة للت ّ
يوما واحدا ً ،وذلك بالتعاون مع بنك الدم املتنقل التابع
لـ "مدينة الشيخ خليفة الط ّبية" يف أبوظبي.
وقد ساهم يف الحملة موظفو "الهيئة" والعاملون
فيها ،يف إطار تأكيد االلتزام باملساهمة يف املسؤولية
امل ُجتمعية وخدمة املجتمع.
ويف مبادرتها هذه ،ترتجم "الهيئة" اسرتاتيجيتها،
الهادفة إىل مشاركة املجتمع .وتأيت خط َوتها يف إطار

دعمها لألنشطة اإلنسانية يف الدولة ،ومبا يخدم أهدافها
يف املساهمة يف الحفاظ عىل حياة الكثري من املرىض
واملحتاجني لعمليات نقل الدم ،وخصوصاً للمساهمة يف
إنقاذ حياة امل ُصابني والجرحى من ضحايا الحوادث
والطوارئ ...وتأكيدا ً عىل تعزيز املشاركة امل ُجتمعية،
ونرش الثقافة الص ّحية ضمن املجتمع وبني موظفيها،
ربع بني أفراد املجتمع ،السيام
وتعميم ثقافة التط ّوع والت ّ
ربع ،فهو –
ربع بالدم يُعترب من أسمى أنواع الت ّ
وأن الت ّ
إضافة إىل مساهمته يف إنقاذ حياة اآلخرين ،له فوائده
ربع نفسه.
الصحية التي تنعكس إيجاباً عىل املت ّ
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رأى أن عدد األزمات في العالم ازداد
بشكل َّ
مطرد

معالي أنطونيو
غوتيريس
المفوض السامي لألمم المتحدة
َّ
لشؤون الالجئين لـ «

»:

العالقة مع اإلمارات ذات أهمية
كبيرة ومتم ِّيزة واإلرث اإلنساني
للشيخ زايد ما زال مثا ً
ال ُيحتذى
األزمة اإلنسانية السورية هي أكبر
أزمات القرن الواحد والعشرين
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وصف معايل أنتونيو غوترييس ،املف َّوض السامي
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،العالقة بني «املف َّوضية»
ودولة اإلمارات العربية املتحدة ،بأنها «ذات أهمية كبرية
ومتم َّيزة» .وأكَّد عىل أن اإلرث اإلنساين للمغفور له الشيخ
زايد بن سلطان آل نهيان -ط َّيب الله ثراه« ،ما زال يُعتبرَ
مثاالً ُيحتذى ،لِام قدَّمه لصالح الالجئني والنازحني يف
ليحتل هذا اإلرث مكانته يف صميم
َّ
مختلف أنحاء العامل،
سياسة الدولة ،مماّ وضَ عها يف مصاف الدول األكرث سخا ًء ،من
حيث عملها اإلنساين والخريي».
» ،إن اإلمارات العربية
وقال ،يف حوار خاص ،لـ «
املتحدة تُعتبرَ داعامً رئيساً عىل خارطة املعونات اإلنسانية
واإلمنائية الدولية ...مشرياً إىل أن أكرب مخازن الطوارئ
العاملية لدى املف َّوضية السامية لشؤون الالجئني ،موجود يف
املدينة العاملية للخدمات اإلنسانية يف ديب .وأضاف« :نحن
السخي الذي نتلقاه من حكومتي ديب
ممت ّنون جدّ اً للدعم َّ
واإلمارات العربية املتحدة».
وأشار غوترييس إىل أن عدد األزمات يف العامل ازداد بشكل مطَّرد.
واعترب أن األزمة اإلنسانية السورية ،هي أكرب أزمة يف القرن الواحد
والعرشين ،ذلك أن األحداث يف هذا البلد ،تسبَّبت يف «أكرب عملية
نزوح منذ الحرب العاملية الثانية ،وميثّل األطفال نصف أعداد الالجئني،
وهم يعيشون ظروفاً إنسانية صعبة» .وقال :لقد وضعت األزمة يف
سوريا جميع آليات إدارة الطوارئ لدينا أمام اختبار صعب .واآلن هناك
ما يقارب من  3.2ماليني الجئ سوري ُم َس َّجل يف املنطقة ،باإلضافة
إىل أكرث من  7.5ماليني نازح يف داخل سوريا ،وجميعهم يف حاجة
إىل املساعدة.
ورأى أن «مؤمتر إدارة الطوارئ واألزمات» ،الذي تنظّمه «الهيئة
يحتل درجة
الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث» يف أبوظبيّ ،
كبرية من األهمية ،فهو الحدث األول والوحيد من نوعه عىل مستوى
منطقة الخليج والرشق األوسط ،ويأيت يف الوقت املناسب ج ّدا ً ،خاصة
ظل ما تشهده املنطقة العربية من أزمات ،كام أنه ين ّم عىل حرص
يف ّ
قيادة دولة اإلمارات العربية املتحدة ،عىل االستمرار يف العمل الدؤوب،
مع املجتمع الدويل ،ملواجهة وتخفيف آثار وتداعيات األزمات اإلنسانية.
ون ّوه بأ ّن مف َّوضية الالجئني بصدد عقد أول دورة تدريبية يف إدارة
الطوارئ يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،بالتنسيق مع «املدينة العاملية
للخدمات اإلنسانية».
وإذ أشار إىل أن االحتياجات تنمو بشكل مطَّرد ،وأن ليس مبقدور
املف َّوضية – مبفردها  -تلبيتها كلّها ،ج َّدد املف َّوض السامي لألمم املتحدة
لشؤون الالجئني ،الدعوة إىل الدول املانحة واملجتمع الدويل« ،للتعبري
عن تضامنهم مع الالجئني واملجتمعات ،يف ٍ
وقت أصبحت فيه األموال
امل ُتاحة للعمل اإلنساين غري كافية عىل اإلطالق».

وأكَّد عىل أن تعزيز االستجابة لحاالت الطوارئ أصبح أولويَّة بالنسبة
إىل املف َّوضية ...موضحاً أن هذه األخرية قامت بإنشاء مخازن لحاالت
الطوارئ تض ّم موادا ً إنسانية أساسية ،تستطيع إيصالها إىل ُمستحقّيها
خالل  72ساعة .وأوضح أن «ليس من والية املف َّوضية االستجابة للكوارث
الطبيعية ،إلاّ أنه يُطلب منها ذلك ،يف بعض األحيان ،بحكم خربتها
يف مجال االستجابة للحاالت الطارئة» .وأضاف أن املف ّوضية شكَّلت
فريقاً
متخصصاً يف االستجابة للطوارئ ،قوامه عدد من املوظَّفني،
ِّ
من املسؤولني واملدراء من ذوي الخربة والكفاءة يف جميع املجاالت
اإلنسانية .ويبقى هذا الفريق عىل استعداد تام ،ويت ّم استدعاؤه عىل
أي ظرف طارئ ،حيث يمُ كن نرشه يف
و ْجه الرسعة ،يف حال نشوء ّ
غضون  72ساعة.
ورأى معايل أنتونيو غوترييس أن اإلعالم يلعب دورا ً بارزا ً ،وميكن أن
يكون رشيكاً هاماً يف مواجهة حاالت الطوارئ واألزمات والكوارث ،من
خالل تقديم املعلومات اإلرشادية حول كيفية التعامل ملواجهة الطوارئ
واألزمات والكوارث ،باإلضافة إىل تسليط الضوء عىل القضايا اإلنسانية
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رضرين من أجل تشجيع الدعم واملساندة.
واحتياجات املت ِّ
واعترب أن التنبؤ امل ُس َبق باألزمات قبل وقوعها ،يشكِّل أحد أهم
جوانب اإلدارة الناجحة لألزمة ،مماَّ يجعل نتائجها السلبية يف َح ِّدها
األدىن ،من خالل التدابري االستباقية ملنعها ،أو التعامل الف َّعال معها يف
حال وقوعها.
ويف ما يأيت نص الحوار:

الدول املانحة واملجتمع الدويل ،للتعبري عن تضامنهم مع الالجئني
واملجتمعات ،يف ٍ
وقت أصبحت فيه األموال املتاحة للعمل اإلنساين غري
كافية عىل اإلطالق.

■ حازت املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني
عىل «جائزة نوبل للسالم» يف مناسبتني ،ما هي
تم اعتامدها ملنح هاتني الجائزتني إىل
املعايري التي َّ
املف َّوضية؟

نعم ،لقد فازت املف َّوضية ،يف العام  ،1954بجائزة نوبل للسالم ،لعملها
■ نبدأ من أحداث الساعة ...كيف تتعاملون مع التطورات
واألزمات التي يعيشها العديد من الدول ،وما نتج عنها الرائد يف مساعدة الالجئني من أوروبا .وكان قد ت َّم متديد واليتها حتى
نهاية العقد آنذاك .وبعد أكرث من ربع قرن،
رشد
ٍ
من
مآس اقلُّها نزوح وت ُّ
حصلت املف َّوضية عىل الجائزة نفسها يف العام
اآلالف من الناس عن منازلهم،
«مؤتمر إدارة الطوارئ
 ،1981ملا ُعرِف عنها من تقديم املساعدة إىل
مثل :سوريا ولبنان واألردن
واألزمات» ،في أبوظبي ،الالجئني يف جميع أنحاء العامل ،مع اإلشارة إىل
والعراق ،وفلسطني وغريها،
العقبات السياسية التي تواجه املنظمة.
ولجوئهم إىل العراء أو إىل دول
ّ
يحتل درجة كبيرة من
وأي من هذه األزمات
أخرى؟ ّ
وجهة
من
قساوة
هي األشدّ
األهمية ،فهو الحدث
■ بدأت املف ّوضية السامية لألمم
نظركم؟
األول والوحيد من نوعه املتحدة لشوؤن الالجئني ،منذ
عدة سنوات ،يف العمل عىل تعزيز
كام تعلمون ،إن عدد األزمات يف العامل
على مستوى منطقة
إمكانيات االستجابة للطوارئ ...ماذا
ازداد بشكل مطَّرد .توجد حالياً أزمات يف
أوكرانيا وسوريا والعراق وجنوب السودان الخليج والشرق األوسط ،تحقَّق عىل هذا الصعيد؟
وجمهورية أفريقيا الوسطى .باإلضافة
ويأتي في الوقت
غالباً ما تواجِه املف َّوضية حاالت طوارئ
إىل ذلك ،لدينا أزمات طال أ َمدها ومل
مفاجئة ،تتطلَّب استجابة فورية ،كاندالع قتال
جدًا ،خاصة
المناسب ّ
ت ُ َح ّل بعد ،مثل أفغانستان والصومال
يتس َّبب بفرار عرشات اآلالف من األشخاص من
ّ
وجمهورية الكونغو الدميقراطية .إضافة
في ظل ما تشهده
منازلهم ،أو زلزال مد ِّمر يؤ ِّدي إىل نزوح مئات
إىل ذلك ،فإن الوضع يف نيجرييا صعب
اآلالف من السكّان .وعىل الرغم من أنه ليس
المنطقة العربية من
جدا ً.
من والية املف َّوضية االستجابة للكوارث الطبيعية،
أزمات.
وتعترب األزمة اإلنسانية السورية أكرب
إلاّ أنه يُطلب منها ذلك ،يف بعض األحيان،
أزمة يف القرن الواحد والعرشين .نحن
بحكم خربتها يف مجال االستجابة للحاالت
نتحدث عن أكرب عدد لالجئني يف العامل
الطارئة .ويعني ذلك أنه يتعينَّ عىل املف َّوضية أن
العاملية
الحرب
منذ
نزوح
عملية
بعد الالجئني الفلسطيينيني وعن أكرب
تكون قادرة عىل تأمني املساعدات والخربات بشكل عاجل يف املناطق
أي تأخري .وغالباً ما يشكِّل تقديم املساعدة الطارئة إىل
رضرة دون ّ
الثانية .ميثل األطفال نصف أعداد الالجئني وهم يعيشون ظروفاً املت ِّ
إنسانية صعبة .فهناك أكرث من نصف عدد األطفالِ ،م َّمن هم يف س ّن املدنيني الفا ّرين من منازلهم ،الخطوة األوىل يف اتجاه توفري الحامية
الدراسة ،خارج مقاعد دراستهم ،ويضطر العديد منهم للعمل بأجور وإعادة التأهيل عىل املدى الطويل.
زهيدة لتوفري لقمة العيش ألُسرَ هم ،ويتح َّملون املسؤولية مبكرا ً ،وقد
لقد أصبح تعزيز االستجابة لحاالت الطوارئ أولويَّة بالنسبة إىل
غابت معاين الطفولة من حياتهم .لذا نحن نتح َّدث عن جيل ُمه َّدد املف َّوضية .فقد قمنا مبراجعات داخلية شاملة ،لتحديد الطرق املثىل
بالضَّ ياع.
لضامن االستجابة للطوارئ وبشكل فوري ومرن .ففي العام ،2011
مؤسيس» يسمح بالوصول إىل كافة الخربات
إن االحتياجات تنمو بشكل مطَّرد ،وليس مبقدور املف َّوضية – قمنا بصياغة «نهج َّ
مبفردها  -تلبيتها كلّها ،وهذا ما يدفعنا إىل تجديد الدعوة إىل واملوارد البرشية ،وغريها من أشكال ال َّدعم املطلوب يف املف َّوضية أثناء
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عمليات الطوارئ .كام قامت املف َّوضية بتجميع فرق من األشخاص
الذين يتمتَّعون مبجموعة واسعة من املهارات األساسية ،واملستع ِّدين
لالنتشار يف أيَّة بقعة يف العامل ،ويف أيَّة لحظة .كام قامت املف َّوضية
بإنشاء مخازن لحاالت الطوارئ تض ّم موادا ً إنسانية أساسية ،وتستطيع
إيصالها خالل  72ساعة .كام أب َرمنا اتفاقيات طويلة األ َمد مع وكالء
شحن ورشكات لوجستية ،وط َّورنا شبكة عاملية من املو ِّردين والوكاالت
املتخصصة والشرُّ كاء.
ِّ

يتم تأمني
إغاثية هائلة ومتن ِّوعة ،ما أه ّمها ،وكيف ّ
هذه اإلمكانيات؟

يف ما يتعلَّق مبواد اإلغاثة يف حاالت الطوارئ ،فإن املف َّوضية تحافظ
عىل املقدرة لتوفري املواد الرضورية ،مثل الخيام والبطانيات وأدوات
املطبخ وأوعية املاء واملصابيح الشمسية...إلخ ،إىل ما يُقارب الـ 600ألف
شخص خالل  72ساعة .لقد قمنا بتنظيم إدارة املخزون العاملي لدينا،
وعملنا عىل تأسيس محاور إقليمية يف أجزاء مختلفة من أفريقيا وأوروبا
والرشق األوسط ،األمر الذي زاد من املرونة وتقليل وقت النقل والتكلفة.
ِّ ً
■ شكَّلت املف ّوضية فريقا
متخصصا يف االستجابة واآلن ،يُعترب املخزن املوجود يف «املدينة العاملية للخدمات اإلنسانية» يف
72
مهلة
للطوارئ ،مُيكن نرشه يف
يتألف
ن
م
م
ساعة..
َّ
ديب ،يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،أكرب
هذا الفريق ،وعىل ماذا يعتمد
مخازن الطوارئ العاملية لدينا ،ونحن ممت ّنون
يف تح ّركه؟
السخي الذي نتلقاه من حكومة
ج ّدا ً للدعم َّ
األزمة في سوريا
ديب وحكومة اإلمارات العربية املتحدة.
هذا الفريق هو عبارة عن عدد من
وضعت جميع آليات
املوظَّفني ،من املسؤولني واملدراء من
لدى
الطوارئ
إدارة
ذوي الخربة والكفاءة يف جميع املجاالت
■ ما هو أصعب االمتحانات التي
اإلنسانية .ويبقى هذا الفريق عىل استعداد
المفوضية أمام
خاضتها املف َّوضية؟
َّ
تام ،ويت ّم استدعاؤه عىل وجه الرسعة،
هناك
صعب...
اختبار
لقد وضعت األزمة يف سوريا جميع آليات
أي ظرف طارئ ،حيث يت ّم
يف حال نشوء ّ
إدارة الطوارئ لدينا أمام اختبار صعب .فمنذ
إرساله يف غضون  72ساعة .كام أن لدينا
نحو  3.2ماليين الجئ
صيف العام  ،2012تصاعد تدفق الالجئني
اتفاقيات احتياطية مع 17رشكة دولية،
في
ل
ج
س
م
سوري
َّ
َ
ُ
بوترية كبرية ،وعىل نطاق مل تشهده املف َّوضية
تستطيع توريد خرباء تقنيِّني يف مجاالت
املأوى ،والخدمات اللوجستية ،وإدارة المنطقة ،باإلضافة إلى منذ وقت طويل .فخالل العام  2013وحده،
املعلومات والتنسيق .وقد وضعت املف َّوضية
كان مع َّدل اللجوء إىل دول الجوار هو أكرث
أكثر من  7.5ماليين
أيضاً آليات للتعبئة الفورية للموارد املالية،
من  4000شخص كل يوم .واآلن هناك ما
نازح في داخل سوريا،
للمساعدة عىل تلبية احتياجات االستجابة
يقارب من  3.2ماليني الجئ سوري ُم َس َّجل
أي تأخري.
وجميعهم في حاجة
يف املنطقة .هذا باإلضافة إىل أكرث من 7.5
لحاالت الطوارئ دون ّ
ماليني نازح يف داخل سوريا ،وجميعهم
وللمحافظة عىل هذه القدرة والتأ ُّهب،
إلى المساعدة.
بحاجة إىل املساعدة.
قامت املف َّوضية بإعداد برامج تدريبية تُقام
عىل فرتات ُمنتظمة .وتشمل هذه الربامج
ُو َرش عمل حول إدارة حاالت الطوارئ ،حيث يجري تجهيز كافة ■ كيف تلخِّصون اآلليات التي تعتمدها املف َّوضية إلدارة
املشاركني امل ُندرجني يف قوائم فريق االستجابة للطوارئ ،ويت ّم خاللها
الطوارئ؟
بذل كافة الجهود امل ُمكنة لتهيئة أجواء مشابهة متاماً لعملية انتشار
تعتمد املف َّوضية عىل تأمني إرسال فرق الطوارئ خالل م َّدة ال
فعلية خالل حاالت الطوارئ .وتشمل املوضوعات الرئيسة التي يت ّم
التد ُّرب عليها :بناء الفرق ،والتخطيط للعمليات ،وال ُّنظُم املالية واإلدارية ،تتجاوز  72ساعة ،ومن ثم تبدأ بالتنسيق من أجل تأمني احتياجات
رضرين من نازحني والجئني .وتعمل املف َّوضية ،بالتنسيق مع
والرشاكات العملياتية ،ومهارات التواصل ،والتفاوض ،واألمن ،والتنسيق األفراد املت ِّ
باقي الشرُّ كاء ،عىل تقديم املساعدات الطارئة امل ُنقذة للحياة ،من خالل
وتبادل املعلومات ،واالتصاالت ،والحامية اإلنسانية.
تأمني مواد اإليواء وغريها من مواد اإلغاثة ،مثل البطانيات والفرش،
وأوعية املياه ،وامل ُستلزمات املنزلية ،واملياه النظيفة والصالحة للشرُّ ب،
■ تحتاج مسألة اإلغاثة يف الحاالت الطارئة ،إىل إمكانيات والرعاية الصحية ،وأحياناً املواد الغذائية.
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يتم اعتامدها لتنظيم عالقة الرشاكة
■ ما هي األسس التي ّ
مع الدول التي تستقبل الالجئني عىل أراضيها؟
تعتمد الحكومات يف أغلب األحيان عىل املجتمع الدويل للمساعدة
يف تقاسم األعباء ،وتوفِّر املف َّوضية املساعدات لالجئني بنا ًء عىل طلب
الحكومات .وتعكف املف َّوضية عىل اعتامد أعىل درجات التنسيق مع الدول
تنسق مع الحكومات،
امل ُضيفة ،بشأن كل القضايا املتعلِّقة بالالجئني ،كام ِّ
بشأن الربامج الخاصة بخطط االستجابة ،وذلك لضامن توفري الحامية
لالجئني عىل أرايض تلك الدول ،مع األخْذ
بعني االعتبار احرتام الالجئني لقوانني
الدول امل ُضيفة.

املنارصة البارزة ملف َّوضية الالجئني ،بجهود استثنائية من خالل
«حملة القلب الكبري» لصالح األطفال الالجئني السوريني.
عالوة عىل ذلك ،تربطنا رشاكة هامة مع «املدينة العاملية
للخدمات اإلنسانية» يف ديب ،والتي تستضيف أكرب مخازن املفوضية
يف العامل.

■ عىل ضوء مشاركتكم يف الدورة الرابعة ملؤمتر إدارة
الطوارئ واألزمات يف أبوظبي ،كيف تنظرون إىل
هذه املبادرة اإلماراتية؟

رشفت بالدعوة أل ُح َّل ضيفاً
بداية ،لقد ت َّ
عىل الدورة الرابعة ملؤمتر إدارة الطوارئ
■ كيف تصفون دور دولة اإلمارات اإلعالم يلعب دورًا بارزًا ،واألزمات يف أبوظبي .إن هذا املؤمتر
يحتل درجة كبرية من األهمية ،فهو الحدث
ّ
العربية املتحدة يف جهود ويمكن أن يكون شريكًا
مساعدة املنكوبني عىل مستوى
األول والوحيد من نوعه عىل مستوى
مواجهة
في
هامًا
العامل؟
منطقة الخليج والرشق األوسط .يأيت هذا
تنظر املفوضية إىل العالقة مع دولة حاالت الطوارئ واألزمات املؤمتر يف الوقت املناسب ج ّدا ً ،خاصة
َّ
ظل ما تشهده املنطقة العربية من
يف ّ
والكوارث ،من خالل
اإلمارات العربية املتحدة عىل أنها عالقة
أزمات ،كام أنه ين ّم عىل حرص قيادة دولة
ذات أهمية كبرية ومتم َّيزة .إن اإلرث
تقديم المعلومات
اإلمارات العربية املتحدة ،عىل االستمرار
اإلنساين للمغفور له الشيخ زايد بن
يف العمل الدؤوب ،مع املجتمع الدويل،
اإلرشادية حول كيفية
سلطان آل نهيان -رحمه الله ،ما زال يُعتبرَ
ملواجهة وتخفيف آثار وتداعيات األزمات
الالجئني
مثاالً يُحتذى ،لِام ق َّدمه لصالح
التعامل والمواجهة.
اإلنسانية .فضالً عن أن املؤمتر هدف إىل
ليحتل
والنازحني يف مختلف أنحاء العاملَّ ،
صياغة وتنسيق الخطط االسرتاتيجية إلدارة
هذا اإلرث مكانته يف صميم سياسة الدولة،
الطوارئ واألزمات والكوارث ،مبا يف
مماَ وضَ عها يف مصاف الدول األكرث
ذلك خطط االستجابة ،واتخاذ اإلجراءات
سخا ًء ،من حيث عملها اإلنساين والخريي.
الالزمة لتنفيذها ،وتنسيق أدوار الجهات املعن َّية عند وقوع طوارئ أو
فقد ساندت دولة اإلمارات العربية املتحدة جهود املف َّوضية أزمات أو كوارث ،باإلضافة إىل تشجيع وتنظيم التعاون املشرتك بني
وعملياتها ،يف أماكن مختلفة من العامل ،حيث ت ُعتبرَ داعامً رئيساً الدول املجاورة عىل املستوى اإلقليمي.
عىل خارطة املعونات اإلنسانية واإلمنائية الدولية ،وذلك من خالل
تقديم املساعدات الثنائية بالدرجة األوىل .ويف السنوات األخرية
حرصت دولة اإلمارات العربية املتحدة ،وعىل نحو متزايد ،عىل ■ كيف تق ّيمون دور املؤمترات الدولية واإلقليمية،
وكيف مُيكن ملثل هذه املؤمترات أن تحقق املطلوب؟
توجيه معوناتها من خالل نظام متع ِّدد األطراف .كام دخلت بشكل
ن َِشط يف رشاكات مع وكاالت األمم املتحدة الرئيسة ،ومنها املف َّوضية،
تكمن أه ِّمية املؤمترات الدولية واإلقليمية الخاصة بإدارة
يف االستجابة للجهود اإلنسانية يف األردن ،وتونس وباكستان ،الطوارئ ،يف الحاجة إىل زيادة الوعي ،وتحسني أداء وفعالية
وأفغانستان وغريها من الدول.
جهود وقدرات االستجابة للطوارئ .فهذه املؤمترات ت ُعتبرَ منربا ً
كام ساهمت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ،رئيسة االتحاد هاماً لتبادل الخربات والتجارب والتقنيات العاملية ،للدول والهيئات
النسايئ العام الرئيس األعىل ملؤسسة التنمية األرسية رئيسة املجلس واملنظامت الدولية واملحلّية ،وكذلك تنسيق العمل لتعزيز القدرات يف
األعىل لألمومة والطفولة ،بدعم َسخي للمف َّوضية والالجئني مواجهة وإدارة الطوارئ واألزمات والكوارث .ويف هذا اإلطار ،فإننا
السوريني ،وقامت سم ّوها بإنشاء «صندوق الشيخة فاطمة» لدعم بصدد عقد أول دورة تدريبية يف إدارة الطوارئ يف دولة اإلمارات
الالجئني .كام قامت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي ،العربية املتحدة ،بالتنسيق ما بني مف َّوضية الالجئني و«املدينة العاملية
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للخدمات اإلنسانية».

■ ما هي – من وجهة نظركم – أهم مرتكزات اإلدارة
الناجحة للطوارئ واألزمات والكوارث؟
يُعتبرَ التنبؤ امل ُسبَق باألزمات قبل وقوعها ،أحد أهم جوانب
اإلدارة الناجحة لألزمة ،مماَّ يجعل نتائجها السلبية يف َح ِّدها األدىن،
من خالل التدابري االستباقية ملنعها ،أو التعامل الف َّعال معها يف
حال وقوعها .ويف حال حدوث األزمة ،فإن
الجاهزية (بالكوادر الف َّنية املد َّربة واملواد
اإلنسانية الطارئة) ،والتخطيط والتنسيق،
تساهم بشكل أسايس يف استجابة ناجعة
ملواجهة التح ّديات الناجمة عن األزمة.

■ من املتأكَّد أن عمل االستجابة
للطوارئ لن يكون ناجعاً ،ما مل
تعمل املنظامت املعن َّية كلها بشكل
تعاوين ...كيف تصفون عالقة
املف َّوضية بهذه املنظّامت؟

السلب َّية يف َح ِّدها األدىن ،من
الناجحة لألزمة ،مماّ يجعل نتائجها َّ
خالل التدابري االستباقية ملنعها ،أو التعامل الف ّعال معها يف حال
وقوعها.

ظل التنافس بني وسائل اإلعالم عىل املعلومة
■ يف ّ
والسبق والنقل الرسيع لألحداث ،كيف ميكن لإلعالم
َّ
أن يكون رشيكاً فاعالً يف مواجهة حاالت الطوارئ
واألزمات والكوارث؟

أكبر مخازن الطوارئ
العالمية لدى
المفوضية السامية
َّ
لشؤون الالجئين،
موجود في المدينة
العالمية للخدمات
اإلنسانية في دبي.

إن املف َّوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون
الالجئني ،هي منظَّمة إنسانية ،تقوم بقيادة
وتنسيق العمل الدويل الرامي إىل حامية
وحل مشاكلهم يف كافة أنحاء
الالجئنيّ ،
العامل .وتتمتَّع املف َّوضية بعالقات تعاون وطيدة
مع الشرُّ كاء ،مق ِّدمي الخدمات يف املجاالت
لكل االحتياجات
اإلنسانية املختلفة ،وذلك لضامن االستجابة ّ
اإلنسانية.

■ أين تكمن أهمية الرشاكات مع املنظامت األخرى،
ومع منظامت املجتمع املدين ،يف نجاح دور املف َّوضية
ومهامها؟
يف أوقات الطوارئ ،تكون األزمة كبرية ،لدرجة أنها تتع َّدى قدرة
منظمة مبفردها .لذا فإن املف َّوضية ،تعمل مع ّكل الشرُّ كاء ،من أجل
تلبية احتياجات الالجئني والنازحني حول العامل.

■ ماذا يعني «التنبؤ الوقايئ» ،وما هي حدود تأثريه يف
مواجهة الطوارئ واألزمات والكوارث؟
يُعتبرَ التن ّبؤ امل ُس َبق باألزمات قبل وقوعها ،أحد أهم جوانب اإلدارة

يلعب اإلعالم دورا ً بارزا ً ،وميكن أن
يكون رشيكاً هاماً يف مواجهة حاالت
الطوارئ واألزمات والكوارث ،من خالل
تقديم املعلومات اإلرشادية حول كيفية
التعامل ملواجهة الطوارئ واألزمات
والكوارث ،باإلضافة إىل تسليط الضوء عىل
رضرين
القضايا اإلنسانية واحتياجات املت ِّ
من أجل تشجيع الدعم واملساندة.

يل إىل
■ يفتقر املجتمع الدو ّ
القدرة عىل تج ّنب الرصاعات
وحلّها ،يف وقت أصبح تعزيز
قدرات االستجابة للطوارئ،
السبيل
مطلباً دول ّياً مل ّحاً ...كيف َّ
إىل تحقيق ذلك؟

إن املساعدات اإلنسانية التي تق ِّدمها
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،والشرُّ كاء ،هي
املف َّوضية َّ
مبثابة مساعدات « ُمنقذة للحياة» ،ولكنها ليست ب َح ّل أسايس.
يف نهاية املطاف تبقى الحلول السياسية السيناريو الوحيد إلنهاء
األزمات.

■ تتزايد حدّ ة املخاطر يوماً بعد يوم يف هذا العامل حيث
نعيش ،وحيث تتكاثر الرصاعات املُميتة ،ويبقى
النزوح القرسي واحداً من العواقب األكرث وضوحاً
وعمقاً التي ينطوي عليها الرصاع واالضطهاد ...مباذا
جهون إىل العامل؟
تتو َّ
نحن  -دامئاً  -ننادي املجتمع الدويل ،بأن يتقاسم األعباء مع
الدول امل ُستضيفة لالجئني ،من أجل توفري أبسط مق ّومات الحياة
الكرمية لهم ،إىل حني انتهاء األزمة.
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في
المواجهة
َّ
أكد أن«...علينا أن نسابق الزمن البتكار حلول أكثر استدامة»

محمد بن راشد يعتمد إنشاء
شبكة اإلمارات لجودة الهواء

أكَّد صاحب السمو الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس
مجلس الوزراء حاكم ديب -رعاه الله ،أن
الحفاظ عىل سالمة البيئة املحلّية ونظافتها
وحاميتها ،تأيت يف مقدمة اهتامماته
متس صحة
ومتابعته املبارشة« ...ألنها ّ
املجتمع وحياته ،التي هي فوق كل اعتبار».
ورأى سم ّوه أن« ...اإلمارات وشعبها
يستحقون م ّنا الكثري ،ويف مقدمة ذلك،
توفري بيئة صحية وهواء نقي» .وقال:
«علينا أن نسابق الزمن البتكار حلول أكرث
استدامة» .وأضاف سم ّوه ،متو ِّجهاً إىل
املشاركني يفجلسة العصف الذهني ملخترب
اإلبداع الحكومي التي نظَّمتها وزارة البيئة
واملياه مؤخّرا ً ،حول أهمية االبتكار يف
العمل البيئي ،أن« ...أخي الشيخ خليفة بن
زايد آل نهيان  -حفظه الله  -تابع مسرية
الوالد  -املغفور له بإذن الله  -الشيخ زايد ،يف
مجال الحفاظ عىل البيئة ،واملساهمة يف الجهود الدولية التي تهدف
إىل تطبيق اسرتاتيجية االقتصاد األخرض ،واسرتاتيجية اإلمارات للتنمية
الخرضاء ،وإطالق مشاريع عمالقة تخدم شعبنا واملجتمع اإلنساين
بأرسه وتحافظ عىل املوارد الطبيعية».
ودعا سم ّوه الجهات الحكومية والخرباء إىل تقديم أفكار واقعية
قابلة للتطبيق ،قائال« :هذا يتطَّلب منكم النزول إىل امليدان والتعامل مع
الناس ،والتع ّرف إىل التح ّديات البيئية وإيجاد الحلول املناسبة لها»...
مضيفاً« :نحن نتطلَّع إىل توسيع مساحة الحوار ،والخروج بأفكار غري
مسبوقة ،تشمل كل القضايا البيئية والرثوات واملوارد الطبيعية ،والتواصل
مع أهل االختصاص ومشاركتهم الحوار ،لتتع َّرفوا إىل التح ّديات التي
تواجههم وتساعدوهم يف التغلب عليها».
وأشار سم ّوه إىل أهمية دور القطاع الخاص يف هذه املسؤولية،
كرشيك وداعم رئيس للمبادرات واملشاريع البيئية ،التي تسهم يف تحقيق
بيئة نظيفة خالية من التل ّوث لصحة املجتمع وسالمته ،وللحفاظ عىل
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املوارد الطبيعية.
واعتمد صاحب السمو الشيخ محمد
بن راشد آل مكتوم ،فكرة إنشاء «شبكة
اإلمارات لجودة الهواء» ،املعن َّية برصد
بيانات بيئية مو َّحدة عىل مستوى الدولة،
لتوفري بيانات دقيقة حول جودة الهواء.
وأبدى سم ّوه إعجابه بالفكرة ،التي
كانت إحدى ُمخرجات جلسات العصف
الذهني ملخترب اإلبداع الحكومي.
وو َّجه سم ّوه ،الذي حرض جانباً من
جلسة املخترب ،حول أهمية االبتكار يف
العمل البيئي ،يرافقه سمو الشيخ مكتوم
بن محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب
حاكم ديب ،برضورة اإلرساع يف استيفاء
الدراسات حول الفكرة ،وإطالقها كمرشوع
خالل الفرتة القريبة املقبلة.
وشارك يف الجلسات أكرث من 100
شخص ،ميثلون عددا ً من القطاعات الحكومية االتحادية واملحلية،
والخرباء ،وممثلون عن القطاع الخاص ،وجمع من املهت ّمني باملجال
البيئي ،الذين ناقشوا مجموعة من القضايا البيئية امله َّمة.
يذكر أن مخترب وزارة البيئة واملياه ،هو األول الذي يستضيفه مركز
محمد بن راشد لالبتكار الحكومي ،ويهدف إىل تطوير مبادرات
ابتكارية وبلورة اسرتاتيجية مشرتكة يف مجال البيئة ،لتحقيق أهداف
األجندة الوطنية ذات الصلة ،واإلسهام يف تحقيق رؤية اإلمارات .2021
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،و َّجه بتعميم
تجربة «مخترب اإلبداع الحكومي» ،عىل جميع الجهات االتحادية،
كمامرسة قياسية ورسمية معتمدة لتطوير الخدمات الحكومية ومواجهة
التح ّديات امليدانية واملساهمة يف رفع كفاءة وأداء العمل اإلداري
الحكومي ،وذلك بعد النجاح الكبري الذي حققه «مخترب اإلبداع
الحكومي» ،الذي عقد أثناء الخلوة الوزارية األخرية يف جزيرة صري
بني ياس.

في
المواجهة
خطوات حثيثة وواثقة نحو االكتفاء الذاتي الدوائي واقتحام األسواق العالمية

في اإلمارات 30 :مصنعًا مع حلول 2020
وإنتاج أدوية عالج السرطان يبدأ اعتبارًا من 2016
تتقدَّم دولة اإلمارات العربية املتحدة خطوات حثيثة
وواثقة ،نحو تحقيق األمن واالكتفاء الذايت الدوايئ ،بعد أن
متكَّنت من كرس احتكار الرشكات الدولية لصناعة األدوية،
وتصديرها إىل أسواقنا .واقتحمت الصناعات الدوائية
اإلماراتية ،بجرأة وكفاءة" ،مناطق نفوذ" هامة ،عرب تحقيق

االكتفاء الذايت عىل مستوى حاجة السوق الداخلية ملئات
األصناف الدوائية ،ومن ث ّم ،عرب تصدير منتجاتها إىل عرشات
الدول حول العامل ،السيام وأن الصناعات الدوائية اإلماراتية
قد استطاعت فرض نفسها يف أسواق املنافسة العاملية ،بعد أن
نالت شهادات من أشهر الهيئات الدوائية يف العامل.

وهكذا ،فبعد تدشني مصنع إنتاج مادة
األنسولني الخام ،ملعالجة مرىض السكَّري،
يف العام  ،2012والذي ميكنه إنتاج هذه املادة
بكميات تصديرية ،من املتوقَّع أن يبدأ يف أبوظبي
إنتاح األدوية والعقاقري الخاصة بعالج مرىض
الرسطان ،مع حلول العام  ،2016يف وقت أعلنت
وزارة الصحة اإلماراتية أن عدد مصانع األدوية
يف الدولة سيصل إىل ثالثني مصنعاً ،مع حلول
العام .2020
فقد أوضح الدكتور أمني حسني األمريي،
وكيل وزارة الصحة املساعد لسياسة الصحة العامة
والرتاخيص رئيس لجنة الرتاخيص الصيدالنية ،أن
هناك  15مصنعاً دوائياً مرخَّصاً يف دولة اإلمارات العربية
املتحدة ،تقوم  8منها بإنتاج  990صنفاً دوائياً عىل اختالف الجرعات،
أما الـمصانع السبعة املتبقِّية ،فتقوم بإنتاج املع ّدات واملستلزمات الطبية.
وأشار إىل أن هناك طلبات مق َّدمة إىل الوزارة ،إلنشاء  15مصنعاً
إضافياً ،ومن املتوقّع أن تكون يف طور العمل واإلنتاج بحلول العام
 ،2020مماّ يصل بعدد املصانع الدوائية يف الدولة إىل  30مصنعاً ،وهذا
مؤشرّ قوي لإلنتاج الدوايئ يف اإلمارات ،والدخول يف منظومة اإلبداع
واالبتكار الدوايئ ،مماّ يدعم الدولة يف مجال التنافسية العاملية يف
قطاع الصحة.
إىل ذلك ،بدأت مؤخّرا ً يف أبوظبي ،أعامل البناء يف أول مركز
لألبحاث وتصنيع األدوية لعالج مرض الرسطان يف اإلمارات العربية
املتحدة ،وذلك يف منطقة خليفة الصناعية ،ومن املتوقَّع أن يبدأ املصنع
إنتاج األدوية والعقاقري العالجية الخاصة بالرسطان اعتبارا ً من العام
.2016

وذكر بيان لرشكة "اليف فارما" ،التي تتعاون يف املرشوع مع وزارة
الصحة اإلماراتية ،أن الجانبني يسعيان إىل وضع أبوظبي
واإلمارات عىل خارطة الدول امل ُنتجة لألدوية يف العامل،
عن طريق إجراء بحوث متق ِّدمة عىل مرىض الرسطان
والعديد من األمراض األخرى ،بهدف إيجاد أدوية تساعد
عىل عالجها.
وأشار البيان إىل أن املصنع الجديد سيتقيَّد
باملعايري الدولية والقواعد املُتَّبعة يف املنظامت
الصحية الدولية ،مثل "وكالة تنظيم منتجات
الرعاية الصحية" يف بريطانيا ،و"إدارة األغذية
والدواء" يف الواليات املتحدة األمريكية.
ويُشار يف هذا الصدد ،إىل أن اإلمارات أصبحت مح ّط
أنظار الرشكات العاملية املعن َّية بالدواء واملع ّدات الط ّبية ،وذلك
إلنتاج أدويتها يف الدولة ،نظرا ً لوجود الدعم املستمر واملتواصل من قبل
وزارة الصحة ،كجهة ترشيعية ومعنيَّة بتنظيم القطاع الدوايئ ،إىل جانب
البنية التحتية واألنظمة الحديثة ،التي تساعد عىل االستثامر يف القطاع
الدوايئ وتش ّجع الرشكات العاملية لرتسيخ مكانتها اإلقليمية ،وفوق كل
ذلك دعم القيادة الرشيدة لدولة اإلمارات لالبتكار واإلبداع ،وتشجيع
االستثامر يف القطاع الص ّحي بشكل عام ،والقطاع الدوايئ بشكل خاص.
وكان أول مصنع لألنسولني يف منطقة الرشق األوسط ،قد ت َّم
تدشينه من جانب رشكة الخليج للصناعات الدوائية "جلفار" يف سبتمرب
متخصص يف إنتاج خام األنسولني ،إيذاناً ببدء مرحلة
 .2012وهو
ِّ
اإلنتاج التجاري للخام بطاقة سنوية تبلغ  1500كيلوغرام ،تكفي لتوفري
 45مليون حقنة الستخدام مرىض السكري ،وتس ّد حاجة السوق الخليجي
والعريب له.
واعترب الرئيس التنفيذي لـ "جلفار" الدكتور أمين ساحيل ،أن
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في
المواجهة
املرشوع ميثّل إنجازا ً دوائياً غري مسبوق يف منطقة الرشق األوسط،
كام أنه يرسخ املكانة العلمية والتصنيعية لإلمارات ،التي بلغت ذروتها
بالحصول عىل تقنية إنتاج خام األنسولني ،وهو ما يفتح األبواب عىل
مرصاعيها الزدهار صناعة مستحرض األنسولني االسرتاتيجي ،عىل
النحو الذي يجعله يف متناول الجميع بصورة دامئة وبأسعار تنافسية.
وأضاف ،أن دخول الرشكة مجال التقنية الحيوية ،استوجب جهودا ً
علمية ومادية شاقة ،امت َّدت عىل مدى مثاين سنوات متواصلة ،حتى
التوصل إىل إنتاج خام األنسولني ،الذي يتمتع مبواصفات الجودة
ت َّم
ّ
العاملية ذاتها ،وبكميات تغطي حاجة االستهالك يف منطقة الرشق
األوسط وآسيا وإفريقيا.
وقال إن عملية اإلنتاج استلزمت حصول الرشكة عىل موافقات من
جهات عاملية مرموقة ،مثل "اللجنة األوروبية لتسجيل الدواء" ،و"هيئة
الدواء الربيطانية" ،وبلغت تلك الجهود ذروتها باالتفاق الذي ت َّم مع
رشكة "باراكسيل العاملية" ،وهو ما مكَّن من تطوير إنتاج الخام فنياً
ورقابياً ،وم ّهد الطريق إىل مرحلة اإلنتاج التجاري.

والجدير بالذكر ،أن الرشكات األربع األكرب إنتاجاً ونفوذا ً يف سوق
الدواء اإلمارايت ،هي :الخليج للصناعات الدوائية "جلفار" ،أكرب وأقدم
هذه الرشكات ،وتقع مصانعها العرشة يف إمارة رأس الخيمة ،و"جلوبال
فارما" ،وتأيت يف املرتبة الثانية ،وهي الرشكة األوىل يف ديب ،والتابعة
لرشكة ديب لالستثامر الصناعي ،و"نيو فارما" ،التي يقع مق ّرها يف
منطقة مصفَّح الصناعية يف أبوظبي ،وهو ثالث أكرب مصانع األدوية يف
الدولة ،و"ميد فارما" ،الرابعة يف الرتتيب .وهناك مصانع أخرى صغرية
مثل "فارما كري" و "جلف انجيكت" ،تنتج مستحرضات ومحاليل ط ّبية.
وتنتج هذه الرشكات أدوية متنوعة ،تشمل املضادات الحيوية وأدوية
الجهاز الهضمي وأدوية عالج السكري والقلب واألوعية الدموية
والروماتيزم ومسكّنات اآلالم ،سواء للكبار أو األطفال .كام تنترش أدوية
هذه الرشكات يف صيدليات الدولة.
وقد نالت املنتجات الدوائية اإلماراتية شهادات يف التصنيع الجيّد
من وزارة الصحة يف الدولة ،كام من العرشات من وزارات الصحة يف
العامل.

تزيد مخ َّلفاتها عن  10آالف طن سنو ّيًا

«البيئة» :نحو قانون اتحادي إلدارة
النفايات اإللكترونية
يف إطار جهود تعزيز االستدامة البيئية ،تنفيذا ً لألولويات
االسرتاتيجية لحكومة دولة اإلمارات ،تعكف وزارة البيئة واملياه
عىل إعداد قانون اتحادي إلدارة النفايات ،يشمل اإللكرتونية منها
والكهربائية ،ويوضح اإلجراءات والخطوات الخاصة بتنظيم التعامل
معها ،ووسائل التخلُّص منها.
وتُعترب النفايات اإللكرتونية ،أحد أكرث العنارص خطرا ً عىل البيئة،
وأش ّدها اتساعاً ،حيث أ ّدى التط ّور التكنولوجي الرسيع ،من خالل
توالد االبتكارات واالخرتاعات املتالحقة يف مجال اإلنتاج اإللكرتوين،
وانخفاض أسعار األجهزة اإللكرتونية والكهربائية ،إىل زيادة استخدام
األجهزة اإللكرتونية وتراكمها ،ورمي القدمية منها وغري املستعلمة يف
املكبّات ،مماّ يؤدي إىل زيادة يف حجم النفايات اإللكرتونية عىل
مستوى العامل.
وأوضح عبد الرحيم محمد الحامدي ،وكيل قطاع شؤون البيئة
بالوكالة ،أ ّن عزم وزارة البيئة عىل إعداد القانون ،ناجم عن حرصها
عىل تطوير الترشيعات واللوائح التنظيمية الخاصة بإدارة النفايات،
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يف سبيل تعزيز اإلدارة املتكاملة لها ...مشريا ً إىل أ ّن كمية النفايات
اإللكرتونية املتولدة يف الدولة ،تفوق  10آالف طن ،يف حني تبلغ
الكمية املتولدة سنوياً عىل مستوى العامل بني  20و 50مليون طن.
وتختلف أنواع املخلَّفات وأحجامها وكمياتها من فرد إىل آخر ،ومن
منشأة إىل أخرى.
وتط َّرق الحامدي إىل الدور التوعوي الذي تقوم به وزارة البيئة
واملياه عىل هذا الصعيد ،فن َّوه إىل حرص الوزارة عىل طرح قضايا
البيئة كافة ،من خالل قيامها – باستمرار  -بتوجيه رسائل توعوية
إىل أفراد املجتمع .وذكر أن الوزارة و َّجهت مؤخرا ً مجموعة من
النصائح إىل املجتمع ،حول موضوع النفايات اإللكرتونية وال َح ّد منها،
تض َّمنت بيع األجهزة اإللكرتونية املستعملة ،بدالً من التخلّص منها
بشكل عشوايئ ،وعدم رشاء األجهزة اإللكرتونية الفائضة عن الحاجة،
ربع باألجهزة اإللكرتونية التي ما زالت يف حالة جيدة ،إىل
والت ّ
الجمعيات الخريية ،وعدم اقتناء أجهزة مقلَّدة ذات عمر افرتايض
قصري ،والتي تتح َّول إىل نفايات مبجرد حدوث عطل فيها.

في
المواجهة
ِّ
وتهدد أمنها القومي
تشكل انتهاكًا لسيادة الدول
ألنها
ِّ

اإلمارات تدعو لوضع تشريع دولي يج ِّرم
عمليات اإلرهاب اإللكتروني
د َعت دولة اإلمارات العربية املتحدة ،إىل رضورة العمل عىل وضع
إطار قانوين دويل ،أو ترشيع دويل منوذجي ،يج ِّرم عمليات اإلرهاب
اإللكرتونية ،باعتبارها انتهاك لسيادة الدول .وأكَّدت عىل أهمية بناء
روابط وعالقات رشاكة وثيقة ،بني الحكومات ومؤسسات القطاع
الخاص ،والرشكات العاملة يف مجال الفضاء اإللكرتوين ملنع وسائل
التوصل إىل اتفاق دويل،
اإلرهاب اإللكرتوين .وأشارت إىل أهمية
ّ
أو تفاهم ،حول مفاهيم مشرتكة للتوازن بني حرية التعبري واإلعالم
والحفاظ عىل األمن ،حيث إن أرضار الحرب اإللكرتونية ،وما ميكن أن
متثله من تقويض لألمن والسلم الدوليني ،ميكن أن تت ّم يف إطار حرية
استخدام وسائل املعلومات ،باعتبار أن ذلك أساس يف حقوق اإلنسان،
حق الدول يف سيادتها واألمن والحفاظ عىل
إال أن تلك النظرة تتجاهل ّ
ذاتها املستقلة ،ومن ثم فإنه من املهم أن يكون للربملانات دور يف توفري
بيئة آمنة لالستخدام السلمي للفضاء اإللكرتوين.
جاء ذلك يف كلمة ألقاها سلطان سيف السامحي ،عضو املجلس
الوطني االتحادي عضو مجموعة االتحاد الربملاين الدويل ،خالل
مشاركته يف اجتامع اللجنة الدامئة األوىل يف االتحاد« :لجنة األمن
والسلم الدوليني» ،الذي ُع ِقد يف مقر مركز املؤمترات الدولية يف
العاصمة السويرسية جنيف.
وأشار السامحي إىل أن اإلرهاب اإللكرتوين ازداد مع تطور
التكنولوجيا الذي يعيشه العامل اليوم ،إذ إنّه مرتبط ارتباطاً وثيقاً باألمن
والسلم الدوليني ،ويقوم عىل اخرتاق شبكات الدول ،بهدف تحقيق
ِّ
أرضار بالغة أو تعطيل األنظمة اإللكرتونية املتعلقة بالبنية التحت ّية،
كمحطات املياه والكهرباء ،أو املنشآت العسكرية ،حيث ميكن لإلرهابيني
الولوج إىل املعلومات الخاصة املتعلقة بالجيوش ،والتي قد تؤثر سلباً عىل
األمن والسلم الدوليني.
وقال إن الحرب اإللكرتونية تحدث تطورا ً خطريا ً يف العالقات
الدولية ،من حيث انتهاك مفاهيم السيادة الوطنية ،عرب تهديد أو
تقل خسائرها عن األعامل
مامرسة األعامل العدائية اإللكرتونية ،التي ال ّ
العسكرية التقليدية ،مماّ يزيد من أهمية هذا اإلطار ،حيث إنه ال توجد
اتفاقية دولية أو التزام دويل مح َّدد ،يج ِّرم مثل هذا النوع من العمليات،
وتكتفي دول العامل حالياً باالعتامد عىل املادة « »51من ميثاق األمم
حق الدول يف الدفاع عن نفسها يف حال تع ُّرضها لهجوم
املتحدة ،بشأن ّ
مسلَّح.

وأضاف :هناك الكثري من التح ّديات التي تواجه مكافحة اإلرهاب
اإللكرتوين ،مثل غياب الترشيعات الدولية يف هذا الشأن ،كام أن أكرث
من  80يف املائة من الفضاء اإللكرتوين ملك خاص برشكات ومؤسسات
القطاع الخاص ،وذلك يعيقجهود الحكومات يف مجال تنظيم النشاطات
اإللكرتونية ذات الطابع الدويل.
ورأى أنه  -وبعكس الهجامت العسكرية التقليدية  -من الصعب الر ّد
عىل الهجامت اإلرهابية اإللكرتونية ،لصعوبة معرفة مصادرها ،إلاّ يف
حالة تب ّني جهات لتلك الهجامت ،وهو ما ال يحدث عادة ،لذلك من
الرضوري العمل عىل تعزيز التعاون بني الدول للح ّد من الهجامت التي
تُشَ ّن من داخل أراضيها ،من خالل املؤسسات األمنية مثل األنرتبول
الدويل.
ون َّوه السامحي إىل أنه عىل الرغم من عدم وجود مفهوم مح َّدد
ودقيق لإلرهاب اإللكرتوين ،إلاّ أن بعض الخرباء أجمعوا عىل تعريفه
باألعامل التي تقوم بها دولة تحاول من خاللها اخرتاق أجهزة الحاسوب
والشبكات التابعة لدولة أخرى ،بهدف إلحاق أرضار بالغة بها أو تعطيلها.
ويف ختام مداخلته ،ق َّدم السامحي عددا ً من املقرتحات ،أهمها دعوة
الربملانات الوطنية لحثّ حكوماتها عىل اقرتاح معاهدات تهدف إىل
العمل عىل وقف الهجامت اإللكرتونية ،وذلك من خالل تحديد مفهوم
الهجامت اإللكرتونية ،وما تشمله من نشاطات قد تشكّل خطرا ً وانتهاكاً
لسيادة الدول ،والعمل عىل وضع بنود يف تلك املعاهدات تعترب اإلرهاب
اإللكرتوين مبثابة الهجامت العسكرية ،وذلك لتشابه أرضارها عىل األمن
القومي للدول ،وكذلك أمنها االقتصادي.
وأكد عىل رضورة حثّ الربملانات عىل س ّن قوانني وطنية مبا ال
يتعارض مع الدساتري ،لتشديد العقوبات عىل الهجامت اإللكرتونية التي
تُشَ ّن من داخل الدول وتستهدف مؤسسات حكومية يف دول أخرى،
والعمل عىل تعزيز التعاون األمني بني الحكومات والقطاعات الخاصة،
التي متتلك  80يف املائة من املواقع واملؤسسات اإللكرتونية ،مبا ال
يتعارض مع خصوصية األفراد داخل الدول ،مماّ سيساهم يف ال َح ّد من
الهجامت األمنية الحكومية ،والسعي إليجاد إطار قانوين ،كاتفاقيات
ثنائية أو مذكرات تعاون أمنية بني الدول ،تكفل ال َح ّد من الجرائم
اإللكرتونية وتسليم املجرمني ،إضافة إىل زيادة التعاون األمني يف ما
يخص الجرائم اإلرهابية اإللكرتونية الدولية ،يف إطار األنرتبول الدويل.
ّ
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في
المواجهة

«الهيئة» تنظم ورشة عمل في عجمان
المعدية
حول وبائيات األمراض ُ

نظَّمت «الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث» ،ورشة عمل يف عجامن ،حول «وبائيات األمراض املُعدية»،
تحدّث فيها خبري يف الطب الوقايئ ومسؤولون يف الجهات املحلية يف اإلمارة.
حرض الورشة سعادة العميد عيل عبدالله بن علوان النعيمي ،قائد عام رشطة عجامن ،وسعادة العميد محمد عبدالله
علوان ،مدير عام اإلقامة وشؤون األجانب ،وعبدالله إبراهيم أبو الشوارب ،مدير مكتب التنسيق واالستجابة الوطني يف
اإلمارة ،إىل جانب عدد من املسؤولني يف الجهات املحلية.

(وام)
بعد كلمة ترحيبية ألقاها عبد العزيز الوحيدي ،نائب مدير منطقة
عجامن الط ّبية ،بالنيابة عن سعادة حمد تريم ،مدير املنطقة ،ألقى د.
حسن عبد املنعم ،استشاري أول الصحة العامة وطب املجتمع مدير إدارة
الطب الوقايئ يف منطقة عجامن الط ّبية ،محارضة افتتحها بالتعريف
بـ «الوباء» عىل أنه« ...حدوث حاالت من املرض ،أو حدث آخر متعلق
بالصحة يف مجتمع معينَّ أو بقعة جغرافية مح َّددة ،بأعداد تفوق بوضوح
ما هو متوقَّع ،وفق الخربة السابقة يف البقعة نفسها والزمن نفسه».
وأكَّد عىل أن عملية الوقوف عىل العوامل املس ِّببة ،أو املرتبطة بذلك،
لحل املشكلة أينام ُوج َدت .وقال :رغم
تُعترب من األساسيات اللاّ زمة ّ
التق ّدم الكبري الذي شهدته البرشية يف مجال الوقاية من األمراض
السارية ومكافحتها ،خاصة يف الدول املتقدمة ،فإن هذه األمراض ال
تزال تُعترب املشكلة الص ّحية األوىل عىل نطاق العامل ،السيام يف الدول
النامية والفقرية ،حيث إ ّن ظاهريت التخلّف االقتصادي واالجتامعي
تعرقالن عملية وقاية ومكافحة هذه األمراض.
من جانبه ،استعرض جمعة النعيمي ،من مكتب التنسيق واالستجابة
يف عجامن ،املراحل األربع للدورة املتكاملة إلدارة الطوارئ واألزمات،
والتي تشمل :املنع والحامية ،ثم االستعداد ،تليها االستجابة ،وأخريا ً
التعايف .وق َّدم رشحاً تفصيلياً عن مراحل إدارة األمراض امل ُعدية واألوبئة،
مستندا ً إىل املراحل األربع املذكورة.
52

العدد 11

أما العميد عيل علوان النعيمي ،فقد أشار إىل أن الدولة مل تس ِّجل
أرقاماً تُذكر يف مجال انتشار األمراض السارية وامل ُعدية ،وأنها قطعت
أشواطاً كبرية يف مجال مكافحتها قبل ظهورها ،وشهدت لها مختلف
الجهات املعن َّية يف ذلك عاملياً .ورأى أن اإلمارات س ّباقة يف تقديم
املساعدة إىل مختلف الدول التي تتع َّرض لألوبئة ،وكذلك إىل املؤسسات
العاملية واملحلّية التي تُعنى بالحفاظ عىل الجنس البرشي وإيجاد الحلول
الناجعة واألدوية للقضاء عىل مختلف اآلفات واألوبئة مبختلف أشكالها.
من جهته ،أكَّد العميد محمد عبدالله علوان ،أن التدابري الوقائية التي
تتّخذها دولة اإلمارات يف هذا الشأن مطابقة متاماً للمستويات العاملية
نصت عليه ترشيعات منظمة
التي تتبعها الدول املتق ّدمة ،ومتوافقة مع ما َّ
الصحة العاملية وإجراءاتها ،خاصة لجهة التدابري املُتَّبعة يف املطارات
واملنافذ الحدودية ،األمر الذي ينعكس إيجاباً عىل الوضع العام يف
الدولة.
إىل ذلك ،أكد عبدالله إبراهيم أبو الشوارب ،أن اإلمارات تتَّخذ كل
التدابري ،يف شأن مكافحة األمراض السارية واألوبئة املختلفة ،قبل
وصولها ،بهدف الحفاظ عىل سالمة أبنائها وامل ُقيمني عىل أرضها...
مشريا ً إىل وجود تنسيق وتعاون مثمر من أجل ذلك ،بني مختلف الجهات
يف الدولةّ ،كل يف مجال عمله واختصاصه ،حيث أن الدولة تعمل وفق
آليات واضحة ملواجهة أ ٍّي من األمراض واآلفات واألوبئة.

أولياء عهود رأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين نحو الخدمة الوطن ّية

محمد بن زايد إلى المج ّندين:
سنظل أوفياء آلبائنا وأجدادنا وأرضنا
في المحافظة على إنجازاتنا الحضار ّية

ال خوف عىل وطنٍ تتفاىن قيادته وأبناؤه لخدمته ورفعته ونهضته ..وال خوف عىل ش ّبان وشابّات الوطن الذين
يتقنون أعاملهم ،ويحرصون عىل تحقيق أهدافهم بجد ّية وتفاين وإخالص ..ال خوف عليهم من تح ّمل مسؤول ّياتهم عىل
أكمل وجه ،وبشجاعة ،وروح وطن ّية عالية..
كل نداء وطني ،وتجلىّ ثباتهم واندفاعهم أكرث مع
الصفات بثبات ،مع ّ
لقد أظهر ش ّبان اإلمارات وشابّاتها ،تلك ّ
ُ
بعزم ،وأمام عيونهم
تلبيتهم لدعوة االلتحاق بالخدمة الوطن ّية واالحتياط ّية يف دفعتها األوىل ،فمضوا كمج ّندين
ٍ
إمارات تزخر مبستقبل واعد ،من خالل شعورهم بتأدية أسمى الواجبات الوطن ّية ،ليثبتوا إخالصهم إىل وطنهم أ ّوالً،
وإىل أنفسهم ثانياً ،وإىل أبنائهم وأبناء مجتمعهم ثالثاً ،وليؤكّدوا أنّ اإلمارات دولة جديرة بالحياة والحضارة والتط ّور.

محمد بن زايد مع املج ّندين
إىل "مركز املنامة" التّدريبي األقدم يف عجامن ،والذي أُنىشء يف
العام  ،1957كانت ال ّزيارة الالّفتة التي قام بها الفريق أول سمو الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان ،ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات
املسلحة ،فحرص عىل االلتقاء بأبناء الوطن املج ّندين ،ونقل إليهم تحيّات
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة  -حفظه الله،
واعتزازه بتلبيتهم لنداء الواجب ،قائالً" :إ ّن شباب الوطن رضبوا أروع
ظل
األمثلة يف التّفاين واإلخالص لخدمة وطنهم ورفعته ونهضته ،يف ّ
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قيادة حكيمة تؤمن مبحوريّة مواردها البرشيّة يف مسرية التنمية الشاملة
واملستدامة".
وأكّد سم ّوه يف املناسبة "أ ّن اإلمارات ماضية بعزم وثبات نحو مزيد
وجل،
من اإلنجازات الحضاريّة ،وبناء مستقبل واعد ومرشق ،بعون الله ع ّز ّ
وبفضل سواعد أبنائها وه ّمتهم ،وطموحهم غري املحدود لبلوغ املراتب
املتق ّدمة والعالية لوطننا الغايل يف مختلف املجاالت".
وتو ّجه سم ّوه إىل املج ّندين بالقول" :اليوم نغتنم الفرصة لنو ّجه إليكم
تح ّية إكبار وافتخار مبا تحلّيتم به من روح وطن ّية عالية ،واستجابة فاعلة،

محل اعتزاز وطني وشعبي ،عكست صدى طيّباً وارتياحاً كبريا ً لدى
كانتا ّ
قيادة البالد ،وهذا كان ظ ّنها دامئاً بأبنائها".

وتنظر إىل املستقبل بنظرة طموحة وواعية ،وشباب الوطن هم يف ُصلب
هذه االسرتاتيج ّية".

نريد لوطننا الصدارة دامئاً
أبناء بالدنا أدرى مبسؤولياتهم
وأعرب سم ّوه عن سعادته بال ّزيارة ،قائالً" :أنا سعيد ج ّدا ً بوجودي
وش ّدد سم ّوه عىل أنّنا "نحن جميعاً أبناء وطن واحد ،سنظل أوفياء
اليوم مع أبناء بالدي ،أبناء زايد ،أبناء خليفة ،ألله يحفظهم ..نحن فرحون آلبائنا وأجدادنا وأرضنا يف املحافظة عىل إنجازاتنا الحضاريّة ،وسنكون
بانضباطهم ومبعنويّاتهم العالية ،ومبا يتحلّون به من شجاعة ..ألله س ّباقني يف األخذ بكافّة األسباب علامً ومعرفة وقوة لحامية وطننا وتعزيز
يحفظهم لبالدهم وألهلهم" .مضيفاً "أ ّن أبناء بالدنا أدرى باملسؤوليّة امللقاة مكتسباته الوطنية ،وأنّنا جميعاً نريد لوطننا الصدارة دامئاً ،واملوقع األ ّول،
عىل عاتقهم ،وهم جيل جديد يخدم أمن دولة اإلمارات واستقرارها" .كام ومنافسة ال ّدول املتق ّدمة ،وهذا سيتحقّق  -بعون الله – بأمثالكم ،وفق
أعرب عن ارتياحه "ملا مل َسه من حرص واهتامم وجديّة يف اتّقان العمل اسرتاتيجيّة عمل طموحة للوصول إىل أهدافنا الوطنيّة العليا".
من ِقبل املج ّندين يف الخدمة الوطن ّية" .واعترب أنّه "بال ّرغم من الفرتة
وأوضح سم ّوه "أ ّن مواجهة التح ّديات والشدائد تحتاج إىل التكاتف
الوجيزة يف ميادين التّدريب ،إالّ أنّنا رأينا يف عيونهم ما ك ّنا نراهن عليه ،والتالحم مع اليقظة والجاهزيّة واالستعداد الدائم ،وأ ّن درء املخاطر
ورهاننا عليهم يف محلّه ولن يضيع ،وقد أثبتوا أنّهم عىل قدر املسؤوليّة والتّهديدات يستدعي العمل الجامعي ،ولكن هذا ال يعني أن ننتظر
والثّقة".
اآلخرين للتّعاون ،بل علينا املبادرة إىل أخذ
وتح ّدث سم ّوه عن اندفاع املج ّندين،
لكل
الحيطة والحذر ،وأن نكون جاهزين ّ
التحديات
مواجهة
ّ
فقال" :إ ّن الحامس الالّفت يف التواجد يف
الظروف واألحوال" .مشريا ً إىل "أ ّن املرحلة
إلى
تحتاج
والشدائد
ساحات الع ّز وميادين الرشف هو تعبري قوي
املقبلة التي تتطلّع إليها دولة اإلمارات يف
حب
النم ّو والتق ّدم ،تحتّم علينا جميعاً ،انتهاج
ملا يحمله شبابنا وبناتنا يف نفوسهم من ّ
التكاتف والتالحم مع
كبري ووالء عظيم لبلدهم املعطاء ،وهو ما
جامعيّة العمل والتّنسيق املتكامل لتحقيق
اليقظة والجاهز ّية
يجسد معاين الوفاء والوالء والتّفاين لخدمة
أهدافنا ورؤيتنا الوطن ّية .ففي عامل اليوم
ّ
نداء
مع
اإليجايب
فاعل
ت
ال
وهذا
الوطن.
الكثافة العدديّة عامل جيّد ،إالّ أ ّن النوعيّة
ّ
واالستعداد الدائم
الواجب هو مثرة غرس املغفور له  -بإذن
ذات املستوى العلمي والكفاءة الرفيعة هي
الله تعاىل  -الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل
جوهر الطّاقات التي يُستفاد منها ،وبرغم
نهيان  -ط ّيب الله ثراه ،من القيم السامية
تظل
التط ّور التّقني يف املع ّدات واألجهزةّ ،
والحب والتّفاين واإلخالص والتّضحية من
القوى البرشيّة الوطن ّية ذات الكفاءة ،هي
ّ
ِ
الحكيمة
قيادتنا
ّدها
ك
وتؤ
زها
ز
تع
التي
ذاتها
م
ي
ق
ال
وهي
الوطن،
ثرى
أجل
الق ّوة الفاعلة وأه ّم مح ّركات العمل الوطني".
ّ
َ
اليوم ،برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة
هذا وقد رافق سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،يف زيارته إىل
 حفظه الله ،ومبؤازرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،مركز املنامة ،سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان ،رئيس مجلس أمناء "زايدنائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب  -رعاه الله ،وأخوانه الخريية" ،ومعايل محمد أحمد البواردي الفاليس ،وكيل وزارة ال ّدفاع،
أعضاء املجلس األعىل حكّام اإلمارات".
وعدد من املسؤولني .وكان يف استقبال سم ّوه لدى وصوله ،الفريق الركن
وأضاف سمو ويل عهد أبوظبي" :إ ّن ال ّروح العالية لشبابنا وبناتنا ألداء حمد محمد ثاين الرميثي ،رئيس أركان الق ّوات املسلّحة ،واللواء الركن
الخدمة الوطنيّة واالحتياطيّة ،ليست باألمر الغريب عليهم ،فقد تع ّودنا دامئاً عيىس سيف بن عبالن املزروعي ،نائب رئيس أركان الق ّوات املسلّحة ،وعدد
من أبناء اإلمارات وبناتها أنّهم عىل قدر املسؤول ّية يف أ ّي موقع يوجدون من كبار قادة الق ّوات املسلّحة ،واللواء الركن ط ّيار الشيخ أحمد بن طحنون
فيه ،وأنّهم واعون مبا تحتّمه هذه املسؤوليّات من واجبات وطنيّة ينبغي بن محمد آل نهيان ،رئيس "هيئة الخدمة الوطنيّة واالحتياطيّة".
لكل
تح ّملها والقيام بها ،ومدركون أ ّن حامية الوطن وال ّدفاع عنه رشف ّ
يحب بالده ،وأمانة يسعى الجميع إىل الوفاء بها .والخدمة أولياء عهود رأس الخيمة والفجرية وأم القيوين إىل
مواطن مخلص ّ
الوطن ّية هي خطوة إيجاب ّية وب ّناءة لشباب اإلمارات ،ومجال واسع لهم الخدمة الوطنية
ويف ٍ
لتعزيز قدراتهم وإمكاناتهم يف خدمة الوطن .وإنّنا اليوم مطالَبون أكرث
مشهد يمُ ّيز اإلمارات عن غريها من ال ّدول ،ويعكس التّكامل بني
من أ ّي وقت مىض ،أن نع ّزز سياساتنا التنمويّة واالسرتاتيج ّية برؤية تستند قيادتها الحكيمة وأبناء شعبها ،وقيام الجميع بواجباتهمّ ،كل يف موقع
إىل اإلرث التاريخي لإلمارات ،وتتفاعل مع املتغيرّ ات ،وتواكب املستج ّدات ،مسؤول ّياته يف سبيل ع ّزة اإلمارات ،قام سمو الشيخ محمد بن سعود بن
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صقر القاسمي ،ويل عهد رأس الخيمة ،وسمو الشيخ محمد بن حمد بن
محمد الرشقي ،ويل عهد الفجرية ،وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد
املعال ،ويل عهد أم القيوين ،باستكامل إجراءات التّسجيل يف الخدمة
الوطنية واالحتياطية يف معسكر الرحامنيّة يف مركز تجنيد الشارقة.
وأكّد سمو ويل عهد رأس الخيمة "أ ّن الخدمة الوطن ّية وسام رشف عىل
صدور أبناء ال ّدولة ،وواجب وطني مق ّدس تُجاه الوطن الذي مل ي ّدخر
ظل القيادة الرشيدة لصاحب
جهدا ً يف سبيل ع ّزة واستقرار شعبه ،يف ّ
السمو رئيس الدولة ،والتيجعلت من اإلمارات رصحاً لإلنجازات الحضاريّة
والعمران ّية ،ويف مق ّدمة دول العامل يف التنمية البرشيّة والحضاريّة" .ورأى
"أ ّن إقبال أبناء الوطن عىل االلتحاق بالخدمة الوطنيّة ّ
يدل عىل الروح
الوطن ّية العالية ،والشعور باملسؤول ّية الوطن ّية وتأصيل ِق َيم الوالء واالنتامء
لدولة االمارات وقيادتها الرشيدة ،والقيام بال ّدور الوطني يف حامية تراب
وصون منجزاته ومكتسباته" .وأشار سم ّوه إىل "أ ّن أبناء الوطن
الوطن َ
هم الحصن املنيع لل ّدولة ،التي هي يف حاجة إىل سواعد تحميها وتحافظ
لكل ما
عليها ،وأبناء اإلمارات هم منوذج يُحتذى يف التّضحية واالخالص ّ
هو فيه خري للوطن واملواطن" .موضحاً "أ ّن قانون الخدمة الوطنيّة يرسي
عىل الجميع ،وأنّه من ضمن الفئة العمريّة التي طالبتهم هيئة الخدمة
الوطن ّية واالحتياط ّية مبراجعة مراكز التّسجيل الستكامل اإلجراءات.
بحق ،ألنّهم يعيشون يف مرحلة املشاركة
وأنّه وشباب الوطن محظوظون ّ
الوطن ّية".
واعترب سمو ويل عهد الفجرية "أ ّن االلتحاق بالخدمة الوطن ّية واجب
محب للوطن الذي نفاخر به
مق ّدس ورشف كبري يسعى لنيله ّكل مواطن ّ
أمام العامل ،ونعمل جاهدين للحفاظ عىل مكتسباته" .وقال باملناسبة" :إ ّن
املتابع إلقبال شباب اإلمارات عىل االلتحاق بالخدمة الوطنيّة منذ بدايته،
الصادق
الحب ّ
لن يرى يف هذا املشهد الباعث عىل الفخر واالعتزاز إالّ ّ
الصدر،
والروح الوطنيّة العالية والشعور باملسؤوليّة الوطنيّة ،صورة تثلج ّ
نبرص فيها كيف هو الوالء واالنتامء لدولة اإلمارات وقيادتها الرشيدة،
وصون
وحرص الشباب عىل القيام بال ّدور الوطني يف حامية تراب الوطن َ
منجزاته ومكتسباته .وهؤالء الذين ل ّبوا نداء الوطن هم مثال للتّضحية
واإلخالص ،ونحن أتينا هنا لتلبية هذا النداء الذي يزيدنا رشفاً وفخرا ً،
وإنّنا جميعاً نبذل الغايل وال ّنفيس يف الحفاظ عىل إنجازات الوطن".
مش ّددا ً عىل "أ ّن قانون الخدمة الوطن ّية يرسي عىل الجميع ،لذا أتينا لنكون
مع ّكل امللتحقني بالخدمة الوطنيّة نقف ص ّفاً واحدا ً لخدمة وطننا الغايل".
من جهته ،قال سمو ويل عهد أم القيوين" :إنّه لرشف كبري أن ألتحق
اليوم مع إخواين وأخوايت أبناء اإلمارات لتلبية نداء الواجب وااللتحاق
بالخدمة الوطنيّة ،تجسيدا ً لروح الوالء واالعتزاز بوطننا وقيادته الرشيدة،
بكل فخر واعتزاز
والتّضامن بني أبناء شعبنا وال ّدفاع والذّود عن حياضه ّ
وتضحية .لقد ع ّززت قيادتنا الحكيمة منذ تأسيس االتّحاد يف عهد املغفور
املؤسسني،
له بإذن الله تعاىل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه ِّ
مسؤول ّياتنا الوطن ّية يف بناء الوطن وتعزيز وحدته وحامية مكتسباته".
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وأكّد "أ ّن قانون الخدمة الوطن ّية واالحتياط ّية قد ع ّزز التّالحم الوطني بني
وجسد التّالحم بني الشعب والحكومة
أبناء اإلمارات وقيادتها الرشيدةّ ،
لتحقيق رؤية القيادة يف استرشاف آفاق املستقبل ،ونيل رشف تحقيق هذه
التجربة الوطن ّية التي كشفت عن أصالة االنتامء الوطني وجاهزيّة أبناء
الوطن للبذل والعطاء يف كافّة املواقع ،وعمق والء املواطن لقيادته ،واعتبار
الخدمة الوطن ّية جزءا ً من املسؤول ّيات امللقاة عىل عاتق أبناء اإلمارات يف
جميع مواقعهم سواء القياديّة أو اإلداريّة".

خاصة
أحمد بن طحنون" :ال استثناءات ّ
يف الخدمة الوطن ّية"
وش ّدد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان ،رئيس
"هيئة الخدمة الوطنيّة واالحتياطيّة" ،عىل "أ ّن القانون االتّحادي الرقم
 6للسنة  2014يف شأن الخدمة الوطن ّية واالحتياط ّية ،يشمل ّكل مواطن
إمارايت تنطبق عليه رشوط االلتحاق بالخدمة" .كام ش ّدد عىل رضورة
الخاصة
االستجابة لرسائل "الهيئة" ،التي دعتهم إلنهاء عمل ّيات التّسجيل
ّ
بالخدمة يف مواعيدها ،لتج ّنب تعريضهم للمساءلة القانون ّية ،بالتّنسيق
مع الجهات املعنيّة يف ال ّدولة .مؤكّدا ً عدم منح استثناءات أل ّي من فئات
املجتمع اإلمارايت.
وأوضح رئيس هيئة الخدمة الوطنيّة واالحتياطيّة "أ ّن عمليّة التّسجيل
تشمل كل الفئات واألشخاص امل ُدرجني تحت الفئات العمريّة املعلنة ،دون
الخاصة التي تعفيه من
ال ّنظر إىل وضعه ال ّدرايس أو املهني أو ظروفه
ّ
"تخصص الهيئة وحدها يف عمل ّية تأكيد اإلعفاء بعد
الخدمة" .مشريا ً إىل ّ
تقديم املستندات والوثائق املطلوبة ،وإنهاء إجراءات التسجيل".
وقال اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان" :إ ّن
املطالبة بتأجيل أو ترحيل الخدمة إىل وقت الحق ،يندرج تحت اختصاص
جهات العمل ،وإ ّن عمل ّية تأجيل التحاق املوظّف لدورة الحقة ،يندرج تحت
صالحيات جهة عمله ،بال ّنظر إىل طبيعة مهام املوظف ومصلحة جهة
العمل ،ومراعاة الظروف الشخصيّة للموظفني" .كاشفاً "عن رشوع الهيئة
تخصصات مهن ّية
بدراسة اعتامد آل ّيات مرنة للتّعامل مع موظّفي عدد من ّ
معيّنة ،وهي تعقد اجتامعات تنسيقيّة مع عدد من الجهات الحكوميّة
متخصصة ،سعياً لتأمني
والخاصة ،التي ترتبط بها كفاءات فن ّية ومهن ّية
ّ
ّ
آل ّيات تضمن عدم املساس مبصالح تلك الجهات دون إسقاط لواجبات
املوظفني تجاه الخدمة الوطنيّة".
من جه ٍة أُخرى ،أكّد الشيخ أحمد بن طحنون "زيادة إقبال اإلناث
عىل االنتساب إىل الدفعة الثانية من الخدمة الوطنية" ،التي كان موعدها
السادس من نوفمرب املايض ...مشريا ً إىل أ ّن ذلك مرتبط
ال ّنهايئ يف ّ
"باالنطباعات اإليجابيّة التي متخّضت عن املرحلة األوىل لإلناث،
واالنطباعات اإليجاب ّية التي عكستها تلك املنتسبات عن الفرتة التي
قضينها يف معسكرات الخدمة".

متخصص في المجال
أول مواطن يحصل على اعتراف دولي كمد ِّرب
ِّ

«الهيئة» تنظم  3ورش عمل حول استمرارية
األعمال للمستوى المح ّلي في ٍّ
كل من دبي
والشارقة وأم القيوين

يف إطار برامجها الهادفة إىل تعزيز قدرات االستجابة لحاالت الطوارئ واألزمات ،لدى الجهات والقطاعات الحيوية
يف الدولة ،نظَّمت «الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث» ثالث ورش عمل حول «استمرارية األعامل»
يّ
كل من ديب والشارقة وأم القيوين.
املحل ،يف ٍّ
للمستوى
وتأيت هذه الورش تطبيقاً السرتاتيجية «الهيئة» من أجل ضامن استمرارية األعامل خالل حاالت الطوارئ واألزمات،
وذلك ضمن خطط واجراءات مواجهة التحدّ يات املستقبلية املستمرة التي تتع َّرض لها املجتمعات ،خاصة يف منطقتنا
العربية ،عىل مستوى مختلف املجاالت ،البيئية والتنموية واألمنية واالقتصادية ،إضافة إىل الظروف السياسية الراهنة
التي تح ِّتم علينا مواجهتها بكافة جوانب االستعداد والجاهزية والتنسيق املُسبق بني مؤسسات الدولة املختلفة.

يف ديب
ُع ِق َدت الورشة األوىل يف ديب ،يف السادس من نوفمرب املايض.
وأشار د .سيف جمعة الظاهري ،مدير «إدارة السالمة والوقاية» يف
مستهل كلمة
ّ
«الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث» ،يف
افتتح بها أعامل الورشة ،إىل أن مفهوم إدارة استمرارية األعامل يهدف

إىل بناء قدرة املؤسسة عىل االستمرار يف تقديم خدماتها ومهامها
األساسية والرضورية التي تق ّدمها إىل املجتمع ،خالل وبعد التع ّرض
لطارئ أو أزمة أو كارثة ،قد تتسبَّب يف إرباك العمل أو إيقافه.
وأكَّد عىل أن دولة اإلمارات العربية املتحدة ،بقيادة صاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة – حفظه الله ،وصاحب
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السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس
الوزراء حاكم ديب ،وأخوانهام أعضاء املجلس األعىل لالتحاد حكام
اإلمارات ،تويل اإلنسان أهمية كبرية ،وتحرص أش ّد الحرص عىل حامية
األرواح واملمتلكات ،وتضع أهمية بقاء مؤسسات الدولة الحيوية تعمل يف
كافة حاالت الطوارئ واألزمات بشكل اعتيادي.
ظل التطور الكبري واملستمر الذي تشهده الدولة
وأضاف :يف ّ
واملنطقة ،يف العديد من املجاالت ،وتحقيقاً لرؤية حكومة دولة اإلمارات
العربية املتحدة يف أن تكون اإلمارات من أفضل دول العامل مع حلول
العام  ،2021تسعى «الهيئة» إىل تنسيق الجهود وإدارتها ،للتعامل مع
مختلف حاالت الطوارئ واألزمات والكوارث .ومن هذا املنطلق ،تساهم
يف تعزيز الوعي واالرتقاء باملعرفة لدى الجهات املعنية بالدولة وجميع
فئات املجتمع ،ومن أجل أن تصبح دولة اإلمارات هي األوىل يف
املنطقة ،ومنها تنطلق إىل العاملية ،تحقيقاً لرؤية حكومتنا الرشيدة .من ّوهاً
بأنّ«هذه الورشة ،تؤكِّد اهتامم قيادتنا الرشيدة بضامن استمرارية
أعامل الجهات املعن َّية يف املستوى املحليّ  ،والذي يصب يف تكامل
منظومة االستعداد والجاهزية لكافة املستويات بالدولة.
وأكَّد الظاهري أن «الهيئة» تسعى إىل تأصيل مفاهيم إدارة الطوارئ
واألزمات والكوارث لدى جميع الجهات املعنيَّة يف الدولة ،بهدف تعزيز
يخص
قدراتها وإمكانياتها عىل املستويني املحليّ واالتحادي ،يف ما ّ
تطبيق برامج استمرارية األعامل لديها.
وتق َّدم الظاهـري بالتهنئة إىل السيد سلمـان عيل السلامن،
اختصاصـي استمرارية أعامل ،لحصوله عىل اعرتاف كأول مواطن
متخصص من معهد استمرارية األعامل العاملي( ،)BCIوالذي
مد َّرب
ِّ
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للمتخصصني يف استمرارية
يعترب معهد العضوية واملصادقة الرائدة
ِّ
األعامل يف العامل.
وتعترب عضوية املعهد اعرتافاً دولياً رفيعاً باإلنجازات واملساهامت
يف مجال إدارة استمرارية األعامل ،وتشري إىل املساهمة البارزة التي
املختصون والرشكات يف مجال استمرارية األعامل.
يقوم بها
ّ
واستعرض السيد عبد الله راشد رشار ،رئيس وحدة استمرارية
األعامل ،خالل الورشة ،العنارص واآلليات والنشاطات التي تُستخ َدم يف
وضع وتنفيذ واستخدام واستدامة إدارة استمرارية األعامل للمؤسسات
يف القطاعني العام والخاص ،إضافة إىل مجموعة مشرتكة من العمليات
واإلجراءات التي تُستخدم يف وضع إدارة استمرارية األعامل ،وتطبيقها
من قبل جميع املؤسسات ،عىل مستوى فهم أهداف األعامل ،وتحديد
األنشطة الرضورية لألعامل ،واختبار مدى تأثري املخاطر يف تعطيل
األعامل ،وطريقة اتخاذ القرارات لتحقيق استمرارية تلك األنشطة.
وأشار إىل أن الورشة تُعترب واحدة من أهم الورش التي تدعم
وتساهم يف نجاح الربنامج عىل املستوى املحليّ  ،يف املحافظة عىل رفع
الوعي لديها يف تطبيق برنامج نظام إدارة استمرارية األعامل.

يف ا لشارقة
ويف العرشين من نوفمرب املايض ،نظَّم مكتب «الهيئة» املحليّ يف
الشارقة ،ورشة عمل مامثلة لفريق الطوارئ املحيل ،يف حضور سعادة
اللواء حميد محمد الهديدي ،قائد عام رشطة الشارقة قائد الفريق،
وأعضاء الفريق.

استُهلَّت الورشة ،التي ُع ِق َدت يف مقر رشطة الشارقة ،بكلمة ترحيبية
ألقاها اللواء الهديدي ،ث َّم ق َّدم د .سيف جمعة الظاهري ،نبذة عن
مفهوم إدارة استمرارية األعامل ،واملعيار والدليل اإلرشادي الصادر عن
«الهيئة» .واستعرض عبدالله راشد رشار ،تطبيق برنامج إدارة استمرارية
األعامل عىل املستويات االتحادية واملحلّية ،واآلليات التي تُستخدم
يف وضع وتنفيذ برنامج إدارة استمرارية األعامل ،وأهمية استمرار
املؤسسات املحلّية يف تقديم خدماتها الحيوية تجاه املجتمع ،وذلك عرب
بناء القدرات واإلمكانيات لجميع الجهات ،واالطالع عىل مدى الجاهزية
ألي طارئ قد يقع عىل مستوى الجهات املحلّية يف اإلمارة.
واالستجابة ّ

ويف أم القيوين
ويف السادس والعرشين من نوفمرب املايض ،نظَّمت «الهيئة» ورشة
عمل مامثلة للمستوى املحليّ يف أم القيوين ،حرضها ّكل من سعادة
الشيخ راشد بن أحمد املعلاّ  ،قائد عام رشطة اإلمارة رئيس فريق إدارة
الطوارئ واألزمات والكوارث املحليّ  ،والدكتور سيف جمعة الظاهري،
ومدير مكتب التنسيق واالستجابة الوطنية نائب رئيس الفريق املحليّ ،
ومدير إدارة الدفاع املدين يف أم القيوين ،ومدراء الجهات الحكومية
املحلّية واالتحادية أعضاء الفريق املحيل واعضاء اللجنة التنفيذية
للمجلس التنفيذي يف اإلمارة.
واستعرضت الورشة ،التي تشكِّل الخطوة األوىل لتطبيق مفهوم
استمرارية األعامل لجميع الجهات الحكومية املحلية واالتحادية يف

اإلمارة ،العنارص واآلليات والنشاطات التي تُستخدم يف وضع وتنفيذ
واستخدام واستدامة ادارة استمرارية األعامل للمؤسسات يف القطاعني
العام والخاص ،إضافة إىل مجموعة مشرتكة من العمليات واإلجراءات
التي تُستخدم يف وضع وتطبيق إدارة استمرارية األعامل من ِقبَل جميع
املؤسسات ،من أجل فهم أهداف األعامل وتحديد األنشطة الرضورية
لألعامل واختبار مدى تأثري املخاطر يف تعطيل األعامل ،وطريقة اتخاذ
القرارات لتحقيق استمرارية تلك األنشطة.
ويعني مفهوم «إدارة استمرارية األعامل» :بناء قدرة املؤسسة عىل
االستمرار يف تقديم خدماتها ومهامها األساسية والرضورية ،التي
تق ِّدمها إىل املجتمع بعد وخالل التع ُّرض لطارئ أو أزمة أو كارثة ،قد
تتس َّبب يف إرباك العمل أو توقّفه.
والجدير بالذكر ،أن «الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات
والكوارث» قامت بإصدار كتاب «معيار استمرارية األعامل» ،ليق ِّدم
منظومة متكاملة لنظام إدارة استمرارية األعامل ،مبا يواكب طبيعة
سجل
وتكوينات الدولة ،ويتامىش معها ،حيث يُضاف هذا املعيار إىل ّ
إنجازات الدولة باعتباره انجازا ً وطنياً ،وذلك استنادا ً إىل املرسوم
بقانون اتحادي الرقم ( )2للسنة  ،2011ومن أجل تعزيز أدوار الجهات
املعنيّة ومسؤولياتها ،للمحافظة عىل إنجازات الدولة ،وما يليها من
أهداف وخطط اسرتاتيجية ومجهودات تُبذل لتحقيقها .وهو األمر الذي
أي
يُحتّم عىل الجميع أن يكونوا عىل أُ ْهبة االستعداد والجاهزية ملواجهة ّ
طارئ أو أزمة أو كارثة قد تصيب  -ال سمح الله  -أمن واستقرار دولتنا
الحبيبة ،من خالل مؤسساتنا الوطنية واملحلِّية.
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َّ
نظمتها "أمانة التنفيذي" وشاركت فيها دوائر ومراكز وأجهزة مح ّلية

ورشة عمل تناقش خطة أبوظبي
في مجال األمن والعدل والسالمة
نظَّمت األمانة العامة للمجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي ،ورشة عمل ،ملناقشة مس َّودة خطة اإلمارة يف مجال األمن
كل من دائريت "القضاء" و"املالية" ،والقيادة العامة لرشطة أبوظبي ،ومراكز "أبوظبي
والعدل والسالمة ،شارك فيها ٌّ
للبيئة والصحة والسالمة" ،و"األمن الغذايئ" ،و"خدمات املزارعني" ،و"التحكّم واملتابعة" ،إضافة إىل جهازي "أبوظبي
للرقابة الغذائية" ،و"حامية املنشآت الحيوية والسواحل".
متوسطة األجل،
وتتض َّمن خطة اإلمارة األهداف الحكومية
ّ
والربامج املرتبطة بها ،باإلضافة إىل املؤشرّ ات الرئيسة لتحقيق
هذه األولويات عىل مستوى الحكومة ككل ،يف السنوات الخمس
املقبلة .وقد ت َّم تطوير هذه الخطة عىل مراحل ،وفقاً آللية تتيح
املشاركة الف ّعالة للجهات املعن َّية .وتغطّي الخطة مجتمعة ،كافة
أنشطة العمل الحكومي ومجاالته ،األمر الذي سيسهم يف ربط
جهود كافة الجهات ،لتحقيق رؤية اإلمارة ومتابعة األداء بشكل
دوري.
وتأيت الورشة ،التي حرضها معايل اللواء محمد خلفان
الرميثي ،رئيس لجنة األمن والعدل والسالمة عضو املجلس
التنفيذي إلمارة أبوظبي ،ومسؤولو الجهات الحكومية التي تندرج
تحت قطاع األمن والعدل والسالمة ،ضمن املرحلة املخطَّطة
ملراجعة القطاعات الحكومية ملس َّودة خطة اإلمارة ،والتي تعكس
األهداف الحكومية ومجاالت عمل الربامج املوضوعة للجهات
الحكومية ،عالوة عىل تحديد نطاقات العمل بني الجهات
الُمدرجة تحت القطاع.
وقامت الجهات الحكومية باالطّالع عىل أهداف وبرامج
القطاع املوضوعة ،ومناقشتها ،وبَ ْحث خطط وآليات دعمها
وتعزيزها ،عند اعتامد خطة اإلمارة للوصول إىل النتائج املرجوة.
ويف هذا الصدد قال معايل اللواء محمد خلفان الرميثي ،إن
القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان،
رئيس الدولة -حفظه الله ،والفريق أول سمو الشيخ محمد بن
زايد آل نهيان ،ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات
املسلحة ،تؤكِّد العمل الحثيث واملستمر وفق أهداف مح َّددة
وواضحة ،للحفاظ عىل مكتسبات التنمية املتحقَّقة عىل أرض دولة
اإلمارات ،والتطلّع لبلوغ أعىل املراتب يف جميع املجاالت .ومن
هذا املنطلق ت َّم إعداد خطة الخمسية املقبلة لإلمارة ،بالتعاون
60

العدد 11

مع الجهات الحكومية ،من خالل ورش عمل مكثفة اعتمدت عىل
رؤية إمارة أبوظبي وتوجيهات املجلس التنفيذي ولجانه والخطط
االسرتاتيجية للجهات والدراسات والبحوث الخاصة باملجاالت
الرئيسة وتقارير األداء الحكومي.
وأضاف معاليه أن األهداف التي ت َّم وضعها يف خطة اإلمارة،
ت ُعنى بتو ّجهات مح َّددة وملموسة عىل أرض الواقع ،وت ُعترب وصفاً
واملحصلة التي تسعى إىل إنجازها،
ملا تطمح الحكومة إىل بلوغه،
ّ
وأن تحقيق هذه األهداف يت ّم من خالل برامج مح َّددة تتطلَّب
عمل جميع الجهات وفق ن ََسق واحد.
وأشار معاليه إىل أن منظومة األمن والعدل يف اإلمارة تسعى،
ظل النمو الكبري الذي تشهده أبوظبي يف مختلف املجاالت،
يف ّ
إىل حامية الفرد ،وتوفري حياة آمنة وكرمية للمجتمع ،متكِّنه من
أداء وظيفته يف دعم مسرية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.
وقال الرميثي إن إمارة أبوظبي ت ُ َع ّد من املناطق األكرث أمناً
يف العامل ،كام يتَّضح من املع ّدالت امل ُنخفضة للجرمية ،واملستوى
العايل من الطأمنينة والثقة ،حيث إ ّن نسبة الشعور باألمن ،مل
تقل عن  % 94خالل األعوام األربعة السابقة .ولقد ت َّم إحراز
العديد من اإلنجازات يف مجال العدل ،مع تحسينات ملحوظة
يف إدارة القضايا وإجراءات التسجيل ،عالوة عىل الشوط الكبري
الذي قطعته الحكومة يف تهيئة منظومة األمن الغذايئ ،وتحقيق
تنمية مستدامة يف القطاع الزراعي .وبالتايل ،فإن خطة اإلمارة
يف مجال األمن والعدل والسالمة تستند عىل قاعدة صلبة ،تدعم
أهدافها املرحلية ومخرجاتها املتوقَّعة.
ويتض َّمن قطاع األمن والعدل والسالمة ،مجاالت القضاء
والعمل الرشطي يف الحفاظ عىل األمن واألمان ،وإدارة الطوارئ
واألزمات والكوارث يف اإلمارة ،والقطاع الزراعي واألمن الغذايئ.

حادثة «الريم» :إعالم شريك في إدارة ناجحة لألزمة
يلعب اإلعالم دورا ً هاماً يف توجيه الرأي العام ،قد يزيد من حيث
أي مجتمع .وإالّ،
أي من األدوات األخرى يف ّ
مفعوله وتأثريه ،عن ّ
فلامذا ُس ّمي منذ عابر السنني بـ «السلطة الرابعة» .ال بل ،فلقد أصبح
يف عامل اليوم ،ينافس نظرياته ،التنفيذية والترشيعية والقضائية ،من
حيث األهمية والقدرة عىل التأثري بل والتفاعل يف ضوء القرار وتوجيه
الراي العامل .
فإضافة إىل دورها التقليدي ،يف إيصال الخرب واملعلومة إىل
القارئ واملشاهد وامل ُستمع ،بهدف اإلطْالع واإلنباء والتزويد باملعرفة...
تُعترب وسائل اإلعالم من أهم الطرق واألساليب الحديثة لنرش الوعي
والثقافة وتنمية املدارك ،ووسيلة ُمثىل إلقناع مختلف فئات املجتمع،
عىل تن ّوع ثقافاتها ودرجة وعيها ،وتوجيه اهتاممها ،وذلك ألنها تخاطب
عقول الناس ،حيث مركز اتخاذ القرار الذي يسبق التنفيذ.
وال يَخفى عىل أحد ما أصبح للوسائل اإلعالمية ،عىل مختلف
أنواعها وأدواتها ،التقليدية والحديثة ،من إمكانيات وتقنيات ،متنحها
قدرة أكرب عىل اخرتاق كافة الحواجز ،املكانية والزمانية ،والوصول
إىل املتلقّي أينام كان ،لتضعه يف صورة الحدث بعد ثوانٍ من وقوعه،
وتواكب تفاصيله ،فتنقلها له لحظة بلحظةُ ،مستخدمة الكلمة والصوت
والصورة املعبرِّ ة عنه.
ولعل الدور األبرز لإلعالم ،يظهر أثناء األزمات ،وعىل عاتقه يقع
ّ
جزء هام من وجوه إدارتها .فهو يتشارك املسؤولية مع الجهات املعن َّية
األخرى ،يف إطار وحدة الرسالة ،من أجل تطويق مخاطر األحداث،
والتخفيف من آثارها السلبية واحتامالت تفاقمها ،واملساهمة الف ّعالة
يف مرحلة التعايف من هذه اآلثار ،وبالتايل عودة األمور إىل مسارها
الطبيعي.
فاألزمات والكوارث تفرض نفسها عىل وسائل اإلعالم ،وتضعها دوماً
أمام امتحان ،إلثبات جدارتها ومستوى مهن ّيتها .فهي قد تُظهر مدى
ق َّوة هذه الوسائل وتف ّوقها ،كام قد تكشف العيوب التي تعرتي عملها.
واإلعالميون هم أهم الرشكاء يف املواجهة ،نظرا ً لقدرة تأثريهم عىل
الرأي العام.
إن جميع املجتمعات ع ْرضة لألزمات والكوارث ،وما ِمن مجتمع،
متق ِّدم أو نامٍ  ،إلاّ وهو عرضة ألزمة أو كارثة ،طبيعية كانت أم من ُصنع
البرش .وما تتناقله وسائل اإلعالم يومياً ،من أحداث ،يشكِّل خري دليل
نغض النظر عن الكوارث واألزمات
عىل هذا .وال ميكننا أن نتعامى أو ّ
التي تحيط بنا ،أو تتخ َّبط بها دول عديدة قريبة أو بعيدة عنا ،ذلك أن
بعض شظاياها قد تطال مجتمعاتنا ودولنا ،بدرجة أو بأخرى .وهذا
يستلزم وضع خطط وقائية ودفاعية ،بالتنسيق مع مختلف الجهات
املعنيَّة ،يجري تنفيذها عند اقتضاء الحاجة.
يف نظرة عامة عىل حادثة «شبح الريم» ،الحدث الذي تسارعت
وسائل االعالم يف نقله ودارت أحداثه مع احتفاالت الدولة بالعيد
الوطني الـ  43يف العاصمة أبوظبي ،البُ ّد من االلتفات إىل الدور الكبري
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الذي لعبته وسائل اإلعالم املحلّية ومنها جهاز اإلعالم األمني لوزارة
الداخلية ،يف مواكبة الحدث وتداعياته ،عرب حرصها عىل التعامل
رصفت بإدراك ومسؤولية ،وتابعت
األمني مع تفاصيل ما حدث ،فت َّ
بوعي إجراءات الجهات األمنية ،ناقلة إىل املتلقّي واملتابع صورة ما
حدث ،بشفافية ودقَّة ومهن َّية عالية ،تستحق معه الثناء.
وترجمة اللتزامه الوطني ،أثبت اإلعالم املحليّ رشاكة حقيقية يف
«إدارة األزمة» مع كافة الجهات املعنيَّة ،فتح َّرك رسيعاً للعب دوره
بفعالية ،واضعاً الحدث يف نصابه ،ويف إطاره الطبيعي ،كجرمية فرديّة،
ٍ
تأسس عىل روحية
واقرتاف بعيد عن بيئتنا وأخالقيات مجتمعنا ،الذي َّ
التسامح ومبادئ الوسطية .وهكذا ،تعامل مع ما حدث مبنتهى الهدوء
وعدم االنفعال ،وتج َّنب الوقوع يف اإلثارة.
والشك يف أن الحقائق الواضحة تعمل عىل تنوير أفراد املجتمع ،مماّ
يُساعدهم عىل تكوين رأي عام صحيح .والوقت عامل مه ّم ج ّدا ً يف
مواجهة األزمات ،لذلك يجب أن يستثمر استثامرا ً جيّ ًدا ،وهو ميثل أحد
العوامل امله َّمة يف نجاح الجهود املبذولة ملواجهة األزمات والكوارث.
إن لإلعالم دورا َ مهماّ ً وبارزا ً يف التخفيف من ح َّدة األزمات
والكوارث ،ومن أهم عنارصه وأبرزها يف هذا اإلطار ،الرسعة يف تزويد
الجامهري بالحقائق ،لل َح ّد من إمكانية انتشار الشائعات واألخبار الزائفة
حول األزمة .وهذا ما لجأت إليه وزارة الداخلية ،عرب الفريق سمو الشيخ
سيف بن زايد آل نهيان ،نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية،
الذي انربى يف اليوم التايل للحدث ،إىل تبيان الحقائق بشفافية أمام
الجمهور ،بعد أن متكَّنت القوى األمنية من اإلمساك بخيوط الجرمية
واعتقال الجاين يف زمن قيايس.
إن إدارة األزمة تحتاج إىل مشاركة مختلف الجهات الفاعلة
يف املجتمع ،حكومية كانت أم مدنية ،ليك تؤيت مثارها .وكغريه من
مؤسسات املجتمع املدين ،نجح إعالمنا يف لعب دوره ويف رسعة تفاعله،
وكسب ال ّرهان يف منع البلبلة والتشكيك ،ويف ترسيخ الثقة بالدولة
وبقدرة أجهزتها عىل ضامن أمن املجتمع واستقراره وسالمة أفراده،
كام يف توجيه املجتمع نحو الطأمنينة لجعل الدولة ربوع خري وامن
ورخاء بفعل رجالها الساهرين عىل راحتها .

نارص محمد اليامحي
مدير إدارة اإلعالم والتواصل الجامهريي
الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث

قراءة هادئة في مقالة:
وحدت العالم"
"داعش التي َّ
ليس من املبالغة مبكان القول إن عاملنا العريب واإلسالمي يعيش مخاضاً
عسريا ً ،مل يشهده من قبل ،لعلَّه أش ّد خطورة من حيث فاعليته وآثاره ،عماّ
مي ّر به غريه من عوامل األرض ،مبشارقها ومغاربها.
ما نشهده اليوم يف املنطقة والعامل جدير بأن نتوقَّف عنده مل ّياً ،لكن،
دون أن نكون يف وضع «مكتويف األيدي» .ويُخطئ َمن يعتقد أنه سيكون
السلبي ،ذلك أن
مبنأى عن املخاطر ،فينأى بنفسه ،ويأخذ موقف املتف ِّرج َّ
الجميع سيرُ غَم عىل تج ُّرع الكاس امل ُ َّرة ،ويدفع الثمن من وجوده وسالمته
وص َممنا األذان ،غري آبهني مبا يحيط بنا.
ومستقبله ،لو أغمضنا األعنيَ ،
 ...هو التط ُّرف بكل أنواعه وأشكاله ،هذا الخطر الداهم ،الذي – لو
متكَّن من اإلفالت نهائياً ِمن عقاله – فقد يأيت عىل األخرض واليابس من
مق ّومات التنمية ،بعد أن يفتك بحياة ومستقبل اآلالف من البرش ،الذين ال
ذنْب لهم سوى أن وجودهم املكاين الجغرايف ،يقع ضمن دائرة خطره.
لقد رفع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب – رعاه الله – الصوت عالياً ،ليك
يُس ِمع العامل ،قريبه وبعيده ،صوت العقل ،ودقَّ ب ُيمناه ناقوس اإلنذار ،للتَّنبيه
من الخطر التكفريي ،السيام «الداعيش» ،الذي يقف خلف األبواب ،ينتظر
الساعة لالنقضاض عىل مق ِّومات الحارض ومرتكزات املستقبل ،وليعيدنا إىل
املايض السحيق ،املُتْخَم بالجراح املؤملة النازَّة دون توقّف.
لقد خاطب سم ّوه ،يف مقالته الشهرية« :داعش التي و َّحدت العامل»،
العقول قبل القلوب ،واضعاً الجميع أمام مسؤولياتهم ،وذلك الخطر الداهم،
يف سياقه الواقعي ،دون أ ّي استخفاف بالقدرات البرشيّة والعسكرية
واملا ّدية لهذا التنظيم اإلرهايب ،أو مبا يحمله من فكر وأيديولوجية بربرية
الس ِمح  ،وديننا الحنيف منها براء،
ووحشية ،تتل َّحف بغطاء الدين اإلسالمي َّ
لتنفُذ من خالله إىل صميم معتقداتنا ،فتحرِفها عن رصاطها املستقيم،
لتوظّفها يف مشاريع و»أجندات» سياسية مكروهة ،ال مصلحة فيها لإلسالم
وال للمسلمني.
لقد ف َّند سم َوه ،بشفاف َّية املسؤول الواثق ،العوامل التي ساعدت وتساعد يف
خلق البيئات الخ َْصبة ،التي تسمح لفكر «داعش» وأخواته بالنمو واالنتشار،
ناقدا ًاملامرسات التهميشية والقمعية والتفقريية ،التي ارتكبتها بعض األنظمة
والحكومات والقوى السياسية ،يف حق رشائح وفئات ومجموعات من
شعوبها ،والتي ساهمت يف تخصيب األرض ،وشكِّلت الحاضنة النموذجية
لنمو الفكر التكفريي ،الذي ت َّم وضعه يف إطار اسرتاتيجيات إقليمية ودولية،
تعمل عىل دعمه لتوظيفه يف خدمة مصالحها.
ومبهارة الطبيب و ِحكمته ورصاحته ،شخَّص سم ّوه طبيعة ال ّداء وظروف
وجوده ونشوئه و َمواطن انتشاره ،ومخاطره ودرجة خطورته ...ومبنهج
الوصفة العالجية الف ّعالة له ،شارحاً طريقة هذا العالج
لمي واضح ،وضع ْ
ِع ّ
وجرعاته .لذلك ركَّز سم ّوه عىلجذور ال ّداء ،داعياً إىل معالجتها ،حيث بداية
الطريق الناجع نحو استئصاله والقضاء عليه.

من هذا املنطلق ،يجدر التأكيد عىل أن اإلرهاب التكفريي ،الذي يأخذ
من الفكر الديني عاممة يعتمرها إلخفاء حقيقة ارتباط أيديولوجيته مبشاريع
تفتيت املنطقة بر َّمتها ،ولحافاً يتخفّى تحته ليتسترَّ عىلجرامئه اليومية عرب
«فتاوى فقهية معلَّبة» ،هو «السلعة» القدمية /الجديدة التي يجري التداول
بها يف أسواق املشاريع الكربى ،التي تهدف إىل إعادة النظر يف جغرافية
املنطقة ،واللعب بالحدود وبوحدة الشعوب فيها ...وإالّ ،فمن أين تأيت هذه
اإلمكانيات العسكرية واملالية والتقنية ،التي أصبح ميتلكها تنظيم «داعش»
وأخواته؟ وكيف وصلته؟ وعرب أ ّي الطرق والبوابات؟
إن مرشوع التفتيت املرسوم لعاملنا العريب واإلسالمي ،يشكِّل تنظيم
«داعش» اليوم ،أحد رؤوس حربته الثالثية ،بعد املرشوع الصهيوين ،ومرشوع
تصدير الثورات .وما نعيشه منذ أواسط الربع األول من القرن املايض،
وحتى يومنا هذا ،يُشكِّل خري دليل عىل استمرارية هذا املرشوع /املؤامرة،
الذي يستهدفنا يف وجودنا ومستقبل أوطاننا وشعوبنا .والخطورة البارزة
يف «داعش» ،تكمن يف ما أصبح يشكِّله من خطر يومي متنامٍ  ،من حيث
حجمه ورقعة انتشاره وضخامة آلته العسكرية ،وتهديده املبارش واليومي،
لألمن والسلم يف الكثري من دول اإلقليم واملنطقة .وهو األمر الذي يستوجب
تكاتفاً إقليمياً ودولياً ،لوضع ح ٍّد له ،عرب اتجاهني متالزمني ،يتلخَّص األول
يف توجيه رضبات قاصمة ومتتالية إىل آلته العسكرية ،وتدمريها .ويف خ ٍّط
موازٍ ،تطويق أيديولوجيته عرب التوعية وترسيخ املواطنية الحقَّة ،وتعزيز
الوالء واالنتامء إىل الوطن ،وتعزيز الفكر االعتدايل املنفتح ،والعمل الج ّدي
للقضاء عىل املس ِّببات وتطويق الدوافع التي ينفُذ عربها الفكر التكفريي
للوصول إىل تجنيد األنصار ،ويأيت يف مقدمة هذا التو ُّجه ،إيجاد حلول
جذرية للبطالة ،وعدم التمييز يف تقديم الخدمات إىل الشعوب.
وكام يؤكِّد سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – رعاه الله ،إن التغلُّب
عىل هذا التنظيم ،ليس بالسهولة التي ميكن أن يتوقَّعها الكثريون ،فالبنية
العسكرية له تمُ ْ ِكن هزميتها خالل فرتة قريبة ،أما املواجهة الحقيقية ،فيجب
أن ترتكَّز يف اتجاه «الفكرة الخبيثة» ،التي ال تمُ ْ ِكن هزميتها باستخدام
التحالفات العسكرية فقط ،والتي تحتاج إىل عمل متواصل ومتش ِّعب ،ميت ّد
إىل سنوات .من هنا تأيت أهمية التثقيف والتوعية ،التي البّ ّد لها من أن
تؤ ّدي إىل تحقيق الهدف املرجو ،أ ْي تحصني املجتمع ،والسيام منه األجيال
الصاعدة ،عرب اللجوء إىل مختلف الوسائل واألساليب املتاحة ،ويف مق ّدمتها
الحوار العاقل ،الذي يكفل ترسيخ املفاهيم امل ُعتقدية الصحيحة ،ونرش ِقيَم
التسامح واملحبة والخري والتكافل والتضامن وقبول اآلخر.

صقر محمد البنعيل
رئيس قسم التثقيف وتوعية املجتمع
إدارة اإلعالم والتواصل الجامهريي
الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث
ينايـر 63 2015

ُي َّ
نظم للمرة األولى في المنطقة تلبية لدعوة من قرينة حاكم اإلمارة

مؤتمر «االستثمار في المستقبل  -حماية
األطفال الالجئين» يختتم أعماله باإلعالن عن
«مبادئ الشارقة»
سلطان القاسمي يدعو إلى تأمين الرعاية الشاملة لألطفال واليافعين
الفارين من أهوال النزاعات المس ّلحة

(وام)
أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي ،عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة ،عىل أهمية رعاية الهاربني
من أهوال الرصاعات والنزاعات املسلّحة ،ومساعدتهم ...داعياً إىل إقامة املخ ّيامت املؤقتة إليواء الالجئني والنازحني ،وتقديم
املساعدات املادّية والعينية والتنسيقية لهم ،والعمل عىل توفري الخدمات األساسية يف املخيامت التي تأويهم.
وأكد سم ّوه ،يف كلمة ألقاها خالل افتتاح فعاليات مؤمتر «االستثامر يف املستقبل  -حامية األطفال الالجئني يف منطقة الرشق
األوسط وشامل أفريقيا» ،أن االهتامم بإقامة وعقد املؤمترات املعن َّية بحامية ورعاية األطفال واليافعني ،ليس باألمر الجديد وال
السامية التي تعتنقها جميع شعوب العامل ،مهام اختلفت حضاراتها
املُستحدث ،بل ذو عالقة مبارشة بالفطرة واملبادئ اإلنسانية ّ
وهوياتها .وقد نتج عن تلك املؤمترات العديد من املواثيق الدولية والترشيعات والقوانني املحلية التي تُربز حقوق األطفال
واليافعني يف الحامية من االعتداء بكل أنواعه ومصادره ،والرعاية الشاملة ،خاصة الثقافية والص ّحية والتعليمية ،لينمو األطفال
واليافعون آمنني ،وليشاركوا يف ُص ْنع مستقبل ورخاء مجتمعاتهم أينام كانوا.

املاليني يف حالة مأساوية قاسية
وأبدى سم ّوه األسف الشديد حيال الظروف املختلفة واملتغيرّ ة التي
تحيط بالعديد من بالد العامل ،خاصة منطقتنا يف السنوات األخرية ،وقال:
«نجد أمامنا اآلن ماليني األطفال واليافعني والنساء ،يف حالة مأساوية
قاسية ،نزحوا من ديارهم هاربني من أهوال الرصاعات والنزاعات املسلّحة
التي تد ِّمر دون متييز كل ما هو أمامها من بَشرَ وممتلكات ،ويتجاهل
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منفّذوها ما تنادي به األديان الساموية كلّها ،وكل ما تحتويه الترشيعات
والقوانني املحلّية واملواثيق الدولية من الحقوق األساسية».
وأشاد صاحب السمو حاكم الشارقة بالجهود التي بذلتها دول جوار
مناطق الرصاع ،وبعض الدول األخرى واملفوضية السامية لألمم املتحدة
لشؤون الالجئني ،ومنظمة األمم املتحدة للطفولة «يونيسيف» ،واملنظامت
املعنيّة يف جامعة الدول العربية ،وبعض مؤسسات املجتمع املدينّ ،كل

يف مجاله ،بإقامة املخيامت املؤقّتة إليواء الالجئني والنازحني وتقديم
املساعدات املادية والعينية والتنسيقية ،والعمل عىل توفري بعض الخدمات
األساسية يف املخيامت.
وأضاف سم ّوه قائالً :لقد تب َّينت جل ّياً ،من خالل املامرسات الفعلية
يف أماكن تج ّمع الالجئني والنازحني ،الحاجة املل ّحة إىل زيادة ودعم
التعاون بني جميع املشاركني يف تقديم الحامية والرعاية الشاملة ،خاصة
يف مجايل الص ّحة والتعليم داخل وخارج املخيامت ،لتعظيم االستفادة من
الجهود املبذولة ولتأهيل األطفال واليافعني ملستقبل أفضل لهم وملجتمعاتهم.
وأعرب سم ّوه ،يف ختام كلمته ،عن أمله يف «أن تؤ ّدي الحوارات
واملناقشات إىل الخروج بتوصيات عملية مبتكرة تتالءم مع أوضاع منطقتنا،
لدفع الجهود املبذولة لحامية األطفال واليافعني النازحني من ديارهم يف
ظروف قهرية قاسية ،وتوفري الرعاية الشاملة لهم داخل بالدهم وخارجها».

جه اإلنسانية
امللكة رانيا :كارثة تصفع و ْ
من جانبها ،أكدت امللكة رانيا العبدالله ،أن كارثة الالجئني تُعترب
من أعظم الكوارث اإلنسانية ،التي يدرك الجميع حجمها وقوة صفعتها
عىل وجه إنسانيتنا .وقالت :نعلم بأن الجميع يحاولون مساعدة الالجئني
والوقوف إىلجانبهم يف محنتهم ،لكن الكوارث اإلنسانية تحتاج إىلجهود
كل الناس .فاالقتالع من الوطن يخلق واقعاً جديدا ً ،والدنيا صغرية عندما
ننظر إليها ونحن آمنني ،لكنها موحشة وكبرية وغريبة لِ َمن ال يعيش يف
أمان .وحني يخرج اإلنسان من وطنه قسرْ ا ً ،ينتقل من كونه َملِكاً يف بيته،
إىل رقم ،بالرقم يأكل ،وبالرقم يسكن ،وبالرقم يعيش.
ورأت ،يف كلمة خالل الجلسة االفتتاحية للمؤمتر ،أن «كثافة اللجوء
السوري يف األردن ،تشكِّل تح ّدياً كبريا ً لنا ،خاصة يف امل ُجتمعات املحلّية
امل ُستضيفة .هناك أكرث من مليون سوري يف األردن ،منهم  613ألفاً فقط
واضح يف العطاء
مس َّجلني يف الوثائق والسجلاّ ت» .وقالت« :هناك عج ٌز ٌ
اإلنساين ،فاالحتياجات لتخفيف املصائب واملِ َحن تفوق ما يقدم بكثري.
وعىل العامل دور كبري يف مساندة جميع الدول الحاضنة واملستضيفة
لالجئني ،ألن يف هذا استقرار ملنطقتنا».
وأشارت إىل أن تقديرات األمم املتحدة لحاجة الدول امل ُستضيفة
لالجئني السوريني ،تتجاوز الثالثة مليارات دوالر ،لتغطية نفقات احتضان
الالجئني يف العام  ،2014وحتى قبل شهرين من نهاية العام مل يت ّم تأمني
سوى  50باملائة من هذا الرقم ...مل ِّمحة إىل أن هذه األرقام تغطّي نفقات
ككل .فالعائلة النازحة،
الالجئني املس َّجلني ،وليس كلفة استضافة النازحني ّ
والعائلة املواطنة التي تشاركت معها يف مواردها الشحيحة ،من مياه وطاقة
وكهرباء ،والطفل الذي ترك مدرسته وبيته ووطنه ،والطفل الذي اكت ّظ
حصته الدراسية ،كلّهم يف حاجة إىل
صفّه ،وتقاسم عطاء معلمه ،ووقت َّ
الدعم ،لئلاّ يشعر أ ٌّي منهم بالقهر.
أيَّة طفولة وأ ّي مستقبل؟

وتساءلت« :أيَّة طفولة وأ ّي مستقبل ينتظر األطفال يف أوطاننا العربية
امل ُم َّزقة؟ وهل سرنىض لهؤالء األطفال ،للماليني من هذا الجيل ،أن يكربوا
وهم يعتقدون أننا رأينا حالهم والفراغ يف مستقبلهم ،ومل نفعل شيئاً؟»،
وقالت« :هناك مئات اآلالف من األطفال العرب خارج املدارس بسبب
النزاعات ،وأمثن ما قد نق ّدمه إىل هؤالء ،هو تعليم يقي ُهم ّذل الضَّ ياع ،حتى
ال تقعدهم د ّوامة اللجوء عن بناء حياة ملكهم».
وأضافت« :واجبنا هو أن نؤ ِّمن لهم تعليامً يرون من خالله مستقبلهم،
تعليامً يخرج بخيالهم وطموحهم من الشتات إىل عامل لهم فيه دور .فحني
ينقشع غبار الحرب سيبدأ أطفال اليوم وشبابه ،بالعودة إىل أوطانهم ،وليك
يبنوا وطناً ينعمون فيه باألمن واالستقرار ،يجب أن نعلّمهم اليوم .التعليم
هو أداتهم إلعادة بناء أنفسهم وإعادة إعامر أوطانهم» .وأكدت أن إغاثتهم
ومتكينهم من العيش ،هي مسؤولية كل شخص خارج تلك الد ّوامة ،ال عطفاً
بل واجباً إنسانياً.

العريب :تضامن باسم الضمري اإلنساين
من ناحيته ،أعرب معايل الدكتور نبيل العريب ،عن أمله ملناقشة قضية
تتعلّق مبستقبل املنطقة العربية بأَسرْ ها ،وهي قضية حامية األطفال أثناء
النزاعات املسلَّحة وأثناء اللجوء ،وقال ،يف كلمته خالل الجلسة االفتتاحية
للمؤمتر« :من واجبنا اليوم أن نتضامن جميعاً ،وباسم الضمري اإلنساين،
من أجل حامية األطفال من كل أشكال العنف» .وأضاف« :إن شالالت
ال ّدم التي نشهدها عىل األرض العربية يف مناطق مختلفة ،من بينها
سوريا ،أصبحت تُعبرّ عن نقص واضح يف وسائل وآليات التدخّل اإلنساين
للتعامل مع األزمات الدولية الكربى ،التي ال ته ِّدد مستقبل املنطقة فحسب،
والسلْم الدوليني ،ويؤكِّد مشهد
وإمنا متثل أيضاً تهديدا ً خطريا ً لألمن ِّ
موت وإصابة األطفال يف املنطقة العربية ،الفجوة الكبرية بني الترشيعات
والقرارات الدولية منجهة ،وإمكانية تطبيقها منجهة أخرى».
وقد استضافت الشارقة املؤمتر ،الذي يُنظَّم للمرة األوىل يف املنطقة،
تلبية لدعوة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة ،سمو الشيخة جواهر
بنت محمد القاسمي ،املنارصة البارزة لألطفال الالجئني يف املفوضية
السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،ويف حضور سم ّوها شخصياً،
إىلجانب امللكة رانيا العبدالله ،عقيلة ملك اململكة األردنية الهاشمية ،وسمو
الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ،ويل عهد ونائب حاكم
الشارقة ،وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ،مستشار األمن الوطني نائب
رئيس املجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي .كام حرض االفتتاحٌّ ،كل من معايل
الدكتور نبيل العريب ،أمني عامجامعة الدول العربية ،وأنطونيو غوترييس،
املف ّوض السامي لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،وعدد من الشيوخ
وأعيان البالد من كبار الشخصيات الرسمية ،وأعضاء السلك الدبلومايس
من السفراء والقناصل العاملني لدى الدولة ،وجمع غفري من الباحثني
واملهت ّمني واألكادمييني وممثيل وسائل اإلعالم املختلفة من داخل دولة
اإلمارات العربية املتحدة وخارجها.
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مناقشات املؤمتر
وأكَّدت مداوالت املؤمتر عىل أهمية تسجيل الالجئني يف الوثائق
والسجلاّ ت ،لتسهيل عملية تقديم الخدمات األساسية لهم بدقَّة ووضوح.
وطالب املشاركون يف الحلقات النقاشية باتخاذ إجراءات عملية لحامية
األطفال ،عىل ضوء التح ّديات واملخاطر ،نتيجة التهجري القسرْ ي ،وأن
تندرج حاميتهم يف جداول أعامل الحكومات .ور َهنوا نجاح حامية األطفال
من االستغالل والتجنيد والتشتيت والبعد عن عائالتهم ،باملنارصة العاملية
وااللتفاف الحقيقي حول أكرث الكوارث اإلنسانية حدوثاً منذ الحرب العاملية
الثانية ...واقرتحوا إنشاء شبكة لخدمة الالجئني ،تتض َّمن قاعدة بيانات
مو َّحدة للجمعيات األهلية والحكومات ،للوقوف عىل احتياجاتهم ،وإطالق
مبادرات تحميهم وتؤ ِّمن لهم ُسبل الحامية ،وإعداد بحوث ميدانية للتع ُّرف
إىل مهاراتهم واحتياجاتهم ،وتزويدهم ببطاقات هوية تس ِّهل لهم عملية
التنقّل ،وتوحيدها بني الدول امل ُضيفة.
اختتام املؤمتر
واختتم املؤمتر فعالياته بإعالن املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون
الالجئني ،عن «مبادئ الشارقة» ،الرامية إىل حامية األطفال واليافعني
الالجئني حول العامل وتوفري سبل العيش الكريم لهم يف مختلف أماكن
انتشارهم.
ومثنت سمو الشيخةجواهر بنت محمد القاسمي دور الدول والحكومات
واملنظامت ،التي شارك ممثلوها يف صياغة الـ «مبادئ» ،مشرية إىل أن
هذه األخرية تُسهم يف توفري الحامية لألطفال واليافعني الالجئني ،من
خالل تركيزها عىل األولويات الثالث التي تؤمن للاّ جئني مستقبالً آمناً،
وتتطّلب تح ّركاً عاجالً من املجتمع الدويل وهي :تسجيل وتوثيق األطفال
الالجئني ،وتزويدهم بالتعليم النوعي ،وحاميتهم من العنف واالستغالل،

وقالت سم ّوها« :سنعمل ،بالتعاون مع املفوضية السامية لألمم املتحدة
لشؤون الالجئني ،عىل أن ترقى هذه املبادئ إىل مرتبة إلزامية لكل دول
العامل».
من جانبه ،قال معايل الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان ،وزير الثقافة
والشباب وتنمية املجتمع ،إن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور
سلطان بن محمد القاسمي ،عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة ،باالهتامم
بالقضايا اإلنسانية ،وتأكيد معاين التكافل والرتاحم ،واإلسهام املشرتك يف
مجاالت العمل اإلنساين ،يف املنطقة والعامل ،مثلّت حافزا ً قويّاً ،يك يعمل
الجميع معاً ،من أجل حامية األطفال والشباب ،الذين ميثلون أكرث من
نصف الالجئني يف املنطقة.
إىل ذلك ،أشارت زينب بانغورا ،ممثلة األمني العام لألمم املتحدة املعنية
بقضايا العنف الجنيس يف حاالت الرصاع ،إىل أن أهم املشكالت التي
يعانيها األطفال الالجئون ،هي العاملة ،حيث يُضْ طر هؤالء إىل البحث عن
أ ّي عمل من أجل املساهمة يف تأمني لقمة العيش لهم ولعائالتهم ...إضافة
إىل مشكلة الزواج املبكر للفتيات ،ما يعني أن األطفال ،سواء كانوا فتياناً أو
فتياتُ ،مع َّرضون لالضطهاد ،وهم ضحايا .وتح َّدثت عن قصص مختلفة
حول هاتني القضيتني خالل زيارتها إىل سوريا ومخيامت الالجئني يف
لبنان.
ويف اإلطار نفسه ،أشارت آن يس .ريتشارد ،مساعدة وزير الخارجية
األمريكية يف مكتب السكّان والالجئني والهجرة ،إىل أن ماليني األطفال
يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا ،اضطروا نتيجة األحداث التي
م َّرت باملنطقة إىل ترك بيوتهم ،وتوزَّعوا إىل البلدان املجاورة .وأعربت عن
اعتقادها بأن «أفضل ما نق ِّدمه إليهم ،هو حاميتهم .وهذا املؤمتر عقد ألجل
هذه الغاية ،ومن أجل تقديم برامج تساهم يف تغيري حياتهم ملا هو أفضل».

«مبادئ الشارقة»

أعلن معايل أنطونيو غوترييس ،املفوض السامي لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،يف الجلسة الختامية للمؤمتر ،وثيقة «مبادئ الشارقة» ،التي تتض َّمن
مجموعة من املبادئ واملعايري التي خلص إليها ممثلو الدول والحكومات واملنظامت الدولية ومنظامت املجتمع املدين املشاركون يف املؤمتر ،وتُعترب مبثابة
خطة إرشادية لحامية األطفال الالجئني يف املنطقة ورفاههم .وجاء يف وثيقة «مبادئ الشارقة» ،ما ييل:
	•أن يتمتَّع األطفال واليافعون الالجئونجميعهم بالحامية الدولية.
	•أخذ املصالح الفُضْ ىل لألطفال واليافعني الالجئنيجميعهم ،بعني االعتبار ،كأولوية يف سائر املسائل التي تؤثر يف رفاههم ومستقبلهم.
	•تسجيل كل األطفال الالجئني ومنحهم وثائق ثبوتية عند والدتهم يف بلدان اللجوء.
	•أن يتمتَّع األطفال واملراهقون الالجئون بحقّهم يف وحدة األرسة ،وحاميتهم من انفصال العائلة.
	•أن يتمتَّع األطفال واليافعون الالجئونجميعهم بحقّهم يف التعليم النوعي ،يف بيئة آمنة تدعم احتياجاتهم الخاصة بتط ّورهم.
	•حامية األطفال واليافعني الالجئني كافة ضد العنف واإليذاء واالستغالل ،مبا يف ذلك عاملة األطفال ،وضامن وصولهم إىل ال ُّنظم والخدمات
الوطنية التي يت ّم تأمينها بطريقة تضمن حاميتهم ،مبا يف ذلك ال ّدعم الص ّحي والنفيس واالجتامعي.
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رأى أن البرامج المح ّلية لـ " الهالل األحمر" تستوجب شراكات أقوى
مع األفراد والمؤسسات

حمدان بن زايد:
ّ
اختطت نهجًا متم ِّيزًا في
اإلمارات
العمل الخيري واإلنساني
أكَّد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ،ممثل الحاكم يف املنطقة الغربية رئيس هيئة الهالل األحمر اإلمارايت ،أن دولة
جه العمل الخريي واإلنساين ،وحقَّقت نقلة نوعية وطفرة
اإلمارات اختطَّت لنفسها نهجاً متم ّيزاً ،وأسلوباً متف ّرداً يف تعزيز أو ُ
كبرية يف تحسني مجاالت العون اإلغايث.
وأشاد سم ّوه باالهتامم والدعم اللذين تحظى بهام أنشطة الهالل األحمر وبرامجه ،من جانب صاحب السمو الشيخ خليفة
بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة  -حفظه الله ،والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ويل عهد أبوظبي نائب القائد
األعىل للقوات املسلحة رئيس املجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي.
وأشار سم ّوه ،خالل استقباله مديري فروع ومكاتب هيئة
الهالل األحمر يف الدولة ،يف حضور الدكتور محمد عتيق
الفالحي ،أمني عام «الهيئة» ،إىل أن قوافل الهالل األحمر
ووفوده تنترش داخل الدولة وخارجها ،مل َ ّد يَد العون واملساعدة
إىل كافة املحتاجني وامل ُعوزين ...مش ِّددا ً سم ّوه عىل أهمية تحقيق
انتشار أوسع لخدمات «الهيئة» ،ومكتسبات إضافية للرشائح التي
ترعاها داخل الدولة ،وإحداث نقلة نوعية يف مستوى الخدمات
املو َّجهة إىل ذوي الحاجات واألُسرَ امل ُتعفّفة.
ورأى سم ّوه أن الربامج املحلّية التي تنشدها هيئة الهالل
األحمر ،وتسعى إىل إنجازها ،تستوجب ن َْسج رشاكات أقوى مع
األفراد واملؤسسات ،لتب ّني املشاريع الرائدة التي توفّر خدمات
أساسية إىل الرشائح امل ُستهدفة داخل الدولة ،يف عدد من
املجاالت الحيوية .وأشار سم ّوه إىل أن «الهيئة» تعمل بكل ج ّد
ومسؤولية ،ملواكبة املستج ّدات اإلنسانية عىل الساحة املحلّية،
وتخطيط الربامج التي تساند الفئات الضعيفة عىل مواجهة
ظروفها االقتصادية.
وناشد سم ّوه مديري الفروع واملكاتب بذْل املزيد من الجهود
وأعرب سم ّوه عن تقديره للدور الذي يضطلع به مديرو
لرتقية الربامج ،وتكثيف تح ّركات «الهيئة» عىل الساحة املحلّية ،فروع ومكاتب «الهيئة» ،يف توجيه ودعم مسريتها نحو املزيد
لكفاية االحتياجات املتزايدة للعمل اإلنساين داخل الدولة .وقال من التجويد يف األداء والتميُّز يف العطاء ،وحثَّهم عىل اإلخالص
إن «الهيئة» ُمقبلة عىل مرحلة جديدة من البذل والعطاء ،تتطلَّب يف العمل وتح ُّمل األمانة واملسؤولية امللقاة عىل عاتقهم ،هادفني
تضافر الجهود للتص ّدي للتح ّديات اإلنسانية التي تواجه املنظامت من وراء ذلك رىض الله سبحانه وتعاىل ،وخدمة لكل محتاج يف
الدول كافة.
العاملة يف هذا املجال الحيوي.
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شحذ
والمؤسسات اإلنسانية والمدنية إلى االستمرار في
دعت الدول
َّ
ْ
الجهود للقضاء على المشكلة

لبنى القاسمي :اإلمارات أنفقت  8.9مليار درهم
لمحاربة الفقر في العالم

أكَّدت معايل الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي ،وزيرة التنمية والتعاون الدويل ،أن دولة اإلمارات العربية املتحدة باتت،
ومبا ال يدَع مجاالً للشَّ ك ،من الدول الفاعلة وامللتزمة قوالً وفعالً ،يف إسهاماتها ومبادراتها لدعم جهود املجتمع الدويل،
املختصة ،وقيادة مبادرات إنسانية ،يف العمل للقضاء عىل الفقر يف العامل.
والتنسيق مع املؤسسات الدولية
َّ
ومؤسسات
جب علينا جميعاً ،دوالً
وشدَّدت معاليها ،يف كلمة لها مبناسبة "اليوم العاملي للقضاء عىل الفقر" ،عىل أنه" ...يتو ّ
َّ
إنسانية دولية ومنظامت مجتمع مدين ،االستمرار يف ش ْحذ جهودنا للقضاء عىل تلك املشكلة التي تؤرق الضمري اإلنساين
العاملي ،والعمل املشرتك الحثيث ،إن مل يكن للقضاء عىل آفة الفقر ،فعىل األقل تقليص انتشاره عاملياً".
وأشارت معاليها إىل أن املساعدات التي و َّجهتها اإلمارات للمساهمة
يف هذا املجال ،بلغت  8.9مليار درهم خالل األعوام الثالثة املاضية .وقالت:
استلهاماً من ال ُّرؤى اإلنسانية لقيادة دولة اإلماراتُ ،ممثلة بصاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة  -حفظه الله ،وأخيه صاحب
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس
الوزراء حاكم ديب  -رعاه الله ،واملتابعة الحثيثة للفريق أول سمو الشيخ محمد
بن زايد آل نهيان ،ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة،
فقد انبثقت الصورة امل ُرشفة لتعامل دولة اإلمارات مع مشكلة الفقر العاملية،
بتسخريها للعديد من الجهود ،واإلسهام الفاعل للتخفيف من معاناة شعوب
وأبناء املجتمعات الفقرية ،حتى باتت متثل عالمة ُمضيئة لدولتنا عىل صعيد
االلتزام تجاه تلك القضية ،وخري دليل عىل وفاء دولة اإلمارات ألغلب
التزاماتها تجاه تحقيق أهداف األلفية اإلمنائية ،ويف صدارتها هدف القضاء
عىل الفقر.
وأضافت :نشارك اليوم يف احتفال العامل بـ «اليوم العاملي للقضاء عىل
ورأت معايل الشيخة لبنى القاسمي أن «الفقر امل ُدقع يشكِّل دافعاً أساسياً
الفقر» ،الذي بات واقعاً مريرا ً يؤرق ضمري املجتمع الدويل ،فيام تشري
الحقائق إىل أن انتشار الفقر امل ُدقع يف دول ومناطق عديدة يف عاملنا إلحداث تغيرُّ ات وتط ّورات سلبيَّة يف املناطق والدول التي يسترشي فيها،
تفش الجهل وغياب
الشاسع ،هو نتاج لعوامل عديدة ،بعضها متأصل يف امل ُجتمعات التي تُعاين األمر الذي يوفِّر البيئة الحاضنة التي تساهم يف يّ
منه ،وبعضها يعود إىل تدنيّ الجهود الدولية وغياب الرؤية الشمولية للتص ّدي الخدمات األساسية ،وتدنيّ ال َح ّد األدىن لل ّرعاية الص ّحية ،إن مل يكن االفتقار
إليها ،وانتشار األمراض امل ُعدية ،وأن األخطر من ذلك كله ،أنه ميثل السيناريو
لتلكالقضية.
األكرث مأساوية يف حدوث املجاعات واندالع الرصاعات األهلية».
التحسن املضْ طَرد يف ما يتعلّق بإنجاز
ولفتت معاليها النظر ،إىل أنه «رغم ُّ
وقالت يف ختام كلمتها ،إن «اليوم العاملي للقضاء عىل الفقر» ،بقدر
األهداف األلفية اإلمنائية ،ويف صدارتها القضاء عىل الفقر ،كهدف أجمعت
دول العامل عىل تص ُّدره ألجندة أهداف األلفية اإلمنائية الثامنية ،إالّ أننا ما يحمل من رمزية وداللة تلفت أنظار العامل بأن هناك ماليني األشخاص
تفش مؤرشات الفقر والجوع وتناميها ،يف العديد من املناطق ،يف العامل يعانون الحرمان وشظف العيش ،فهو يدفعنا إىل مواصلة الخطط
مازلنا نشهد يّ
بل ويف أقاليم بأكملها ،وهو ما بات يه ِّدد االستقرار السيايس وامل ُجتمعي يف واالسرتاتيجيات ،ودعم الرشاكة العاملية ،وتوحيد الجهود ومطابقة وجهات
لحل إشكاليات الفقر.
النظر ،إليجاد حلول أكرثجدوى وفاعلية ّ
تلك املناطق».
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َّ
أكدت على استراتيجيتها القائمة على احترام االتفاقات الدولية

تجدد التأكيد على نهجها الداعم
اإلمارات
ِّ
لقضايا نزع السالح وعدم انتشاره
أكَّدت دولة اإلمارات العربية املتحدة ،من جديد ،عىل نهجها الوطني الثابت والداعم لجملة قضايا نزع السالح وعدم انتشاره،
والسلْم الدوليني .وشدَّدت ،أمام األمم املتحدة ،عىل أهمية
يف إطار الجهود الدولية التي تُبذل من أجل تحقيق أهداف األمن ِّ
وحل الرصاعات
تعزيز إرشاك املرأة يف الجهود الدولية لنزع السالح ،بوصفها رشيكاً مؤثراً ،وعامالً فاعالً يف منع الحروب ّ
ومكافحة العنف وتعزيز األمن والسالم العالَميني.
ويف مداخلة أمام املناقشة العامة ،التي أجرتها  -مؤ َّخرا ً  -اللجنة األوىل املعاهدة ،داعيةجميع دول املنطقة ،إىل العمل بشكل ب ّناء لتحقيق الهدف املتمثل
للجمعية العامة لألمم املتحدة ،املعن َّية مبسائل نزع السالح واألمن الدويل ،أكدت يفجعل املنطقة خالية من األسلحة النووية.
سعادة السفرية النا ن َُسيبة ،مندوبة الدولة الدامئة لدى األمم املتحدة ،عىل
وتط َّرقت مندوبة اإلمارات الدامئة لدى األمم املتحدة ،إىل برنامج إيران
ِّقة
اسرتاتيجية اإلمارات القامئة عىل احرتام االتفاقات الدولية ،السيام املتعل
النووي ،مج ِّددة موقف الدولة الداعي إىل رضورة استمرار املفاوضات بني
والسلْم الدوليني ،إضافة إىل دعمها ّ
منها باألمن ِّ
للتوصل إىل تسوية شاملة مللف إيران النووي خالل
لكل الجهود املبذولة من أجل ايران ومجموعة "ُّ ،"1+5
حل جميع القضايا العالقة مع الوكالة الدولية
توفري األمن واالستقرار لشعوب منطقة الرشق األوسط ،التي بات إخالؤها من فرتة مح َّددة .ود َعت إيران إىل ّ
السالح النووي وأسلحة الدمار الشامل األخرى ،أمرا ً ُملِ ّحاً.
السلمية الحرصية لربنامجها النووي،
للطاقة الذرية ،الستعادة الثقة يف الطبيعة ِّ
ورأت أن "االستخدام السلمي للطاقة النووية يتطلَّب نهجاً شفّافاً ،ووفاء واستبعاد أيَّة جوانب عسكرية ُمحتملة .وج َّددت السفرية ن َُسيبة ،موقف الدولة
ربمة الداعم لجميع الجهود الدولية الرامية إىل تعزيز التق ّدم يف تحقيق الهدف
بالتزامات حظْر االنتشار .ولذلك يشكّل االنضامم إىل االتفاقيات الدولية امل ُ َ
ٍ
يف مجال نزع السالح وحظْر االنتشار ،والتنفيذ الكامل لها ،أهمية قصوى العاملي املشرتك ،تجاه إقامة عامل خال من األسلحة النووية وأسلحة الدمار
بالنسبة إىل بالدي".
الشامل األخرى ...مش ِّددة يف هذا الخصوص عىل األهمية الخاصة التي توليها
وأشادت مندوبة الدولة ،يف مداخلتها ،بالجهود األخرية التي اتخذها الدولة ملعاهدة عدم االنتشار "أن يب يت" ،بوصفها حجر الزاوية لنظام عدم
املجتمع الدويل إلقامة عامل خا ٍل من األسلحة النووية ،وغريها من أسلحة االنتشار ونزع السالح النووي ،ونظام ضامنات الوكالة الدولية للطاقة الذرية،
الدمار الشامل ،ومن بينها اعتبار السادس والعرشين من سبتمرب ،يوماً دوليّاً والربوتوكول اإلضايف التابع لهذه االتفاقية ،كونه يشكِّل أداة رئيسة للتحقّق من
لإلزالة الكاملة لألسلحة النووية .وأبْ َدت تطلّع اإلمارات إىل عقد مؤمتر املراجعة عدم تحريف استخدامات املواد واملرافق النووية ،وحرص استخدامها لألغراض
املعني بنزع السالح ،امل ُز َمع عقده يف العام  ،2018وزيادة التوعية باآلثار السلميةفقط.
وأكَّدت عىل موقف الدولة الراسخ ،يف وجوب تنفيذ جميع الدول  -وبشكل
اإلنسانية لألسلحة النووية ،من خالل مؤمتَري أوسلو ونياريت ،ومؤمتر فيينا
كامل  -اللتزاماتها املتعلّقة بنظام الضامنات وااللتزامات الدولية األخرى ذات
امل ُزمع عقده يف هذا الصدد.
ِ
السلمي للطاقة النووية مبثابة الحاجة املُل َّحة لتلبية
وأعربت السفرية ن َُسيبة عن القلق إزاء عدم إحراز أ ّي تق ّدم يف مجاالت الصلةُ ،معتربة االستخدام ِّ
نزع السالح النووي ،وعدم االنتشار بشكل عام ،بجانب القلق البالغ  -بشكل الطلب املتزايد عىل الطاقة.
وأعربت عن الفخر «بأن تكون لدولتنا تجربة رائدة يف املنطقة ،يف
خاص  -إزاء عدم إحراز أ ّي تق ّدم ملحوظ يف إنشاء منطقة خالية من األسلحة
النووية يف الرشق األوسط ،وعدم تنفيذجميع التزامات مؤمتر مراجعة معاهدة االستخدام السلمي للطاقة النووية ،وإحاطة هذا االستخدام بأعىل معايري
حظر االنتشار النووية للعام  ،1995والخطوات الصادرة عن مؤمتر مراجعة الشفافية واألمن والسالمة"ُ ..مشرية إىل أن «شعوب منطقة الرشق األوسط ال
لحل كل املشاكل العالقة يف هذه
العام  ،2000وخطة عمل  .2010كام أعربت عن خيبة األمل لعدم عقد مؤمتر تزال تفتقد الشعور بالسالم ،وقد حان الوقت ّ
 ،2012الذي د َعت إليه الوثيقة الختامية للمؤمتر االستعرايض ملعاهدة حظر املنطقة ،والسيام إخالئها من األسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل».
االنتشار العام  ،2010مش ِّددة عىل أهمية عقد هذا املؤمتر يف أقرب وقت
ود َعت مندوبة الدولة الدامئة لدى األمم املتحدة يف ختام مداخلتها ،إىل
ُممكن ،من أجل الحفاظ عىل مصداقية معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية.
توصل املجتمع الدويل إىل توافق يف اآلراء حول تطوير عمل اللجنة
رضورة ُّ
وك َّررت الدعوة النضامم إرسائيل إىل معاهدة حظر االنتشار النووي ،األوىل للجمعية العامة املعن َّية بنزع السالح ،ومبا يُسهم يف بلوغ الهدف املنشود،
السالم واألمن االقليميني والدوليني.
باعتبارها الدولة الوحيدة يف منطقة الرشق األوسط ،التي مل تنض ّم بعد إىل يف تعزيز َّ
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اسضافتها وزارة البيئة والمياه وحضرها ممثلون عن منظمات دولية وإقليمية

اجتماعات «بروتوكول مونتريال» في دبي
تشدد على أهمية التعاون والتنسيق
ِّ
لتسريع وتيرة تنفيذ مشاريع حماية األوزون
يتواصل االهتامم الدويل يف شأن تطبيق اإلجراءات التي من املفرتض أن تساهم يف حامية طبقة األوزون ،يف مواجهة ما تتع َّرض
له هذه األخرية من استنزاف ،بفعل انبعاثات املواد املستنفدة لها ،فيام البحث عن الحدّ من األرضار التي يتس َّبب بها هذا االستنزاف
عىل صحة البرش والكائنات الح ّية والبيئة ،يبقى الشغل الشاغل لدى دول العامل .ويف هذا اإلطار تتكثَّف االجتامعات ويتج َّند الخرباء
واملختصون ،لوضع الربامج والخطط املستندة إىل األبحاث العلمية املع َّمقة ،كام يتواىل عقد مؤمترات املتابعة اإلقليمية والدولية ،التي
ّ
يؤمل أن تؤيت مثارها يف النجاح يف تطبيق التدابري الالزمة والرضورية يف هذا املجال.

يف هذا اإلطار ،استضافت
ديب مؤخَّرا ً ،اجتامعات
«بروتوكول مونرتيال» اإلقليمية
الخاصة بشبكة املسؤولني عن
وحدات األوزون الوطنية يف
إقليم غرب آسيا ،التي نظَّمتها
وزارة البيئة واملياه ،برعاية
معايل د .راشد أحمد بن فهد،
وقد حرضتها تينا بريمابييل،
األمني التنفيذي ألمانة األوزون،
إىل جانب ممثلني عن منظامت
دولية وإقليمية ،ومسؤويل وحدات األوزون الوطنية يف دول اإلقليم.
وت ّم ،يف االجتامعات التي ترأّستها دولة اإلمارات ،عرض النظام
الوطني للدولة الخاص باملواد املستنفدة لطبقة األوزون ،وجهودها يف
هذا املجال ،عرب وضْ عها برنامجاً زمنياً وطنياً للتخلّص التدريجي من املواد
الهيدروكلوروفلوروكربونية املستنزفة لطبقة األوزون ،حتى موعد حظرها
النهايئ يف العام  ،2040وإصدارها للعديد من القرارات للتحكّم يف
تداول املواد املستنزفة لطبقة األوزون ،والتي كان آخرها إصدار قرار من
مجلس الوزراء يف شأن النظام الوطني الخاص باملواد املستنفدة لطبقة
األوزون ،والذي ت ّم اعتامده يف يوليو املايض ،فيام أوجب قرار مجلس
الوزراء الرقم ( )26للسنة  ،2014املنشآت املتعاملة مع املواد املستنزفة
لطبقة األوزون ،بتوفيق أوضاعها خالل ثالثة أشهر من تاريخ إصدار
القرار ،وحظر استرياد جميع أنواع األجهزة واملع ّدات وامل ُنتجات امل ُستعملة
التي تستخدم فيها املواد املستنفدة لطبقة األوزون.
وأعلنت املهندسة عذيبة القايدي ،مديرة إدارة الكيامويات يف وزارة
البيئة واملياه ،أن استضافة دولة اإلمارات لهذا الحدث أمثر عن عدد من
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التوصيات التي ستع ِّزز التزام
الدولة اتفاقية فيينا وبروتوكول
مونرتيال ،وتدعم القدرات
الوطنية يف مجال مكافحة
االتجار واالستخدام غري
املرشوع للمواد املستنفدة لطبقة
األوزون الخاضعة للرقابة،
إضافة إىل األنشطة والربامج
(وام) املتعلقة بتوعية املنشآت العاملة
يف القطاع الصناعي وأفراد
املجتمع ،باآلثار السلبية عىل
صحة اإلنسان والكائنات الح ّية وال ُنظُم البيئية الناجمة عن استنفاد طبقة
األوزون.
وش َّددت توصيات االجتامعات عىل أهمية توفري معلومات حول أفضل
بدائل التربيد والتكييف وأنجحها ،التي ت َّم اعتامدها من جانب الوكاالت
املنفّذة التابعة لـ «بروتوكول مونرتيال» ،من واقع تجربتها يف تنفيذ
املشاريع يف القطاعات كافة ،لالستفادة منها عند تنفيذ مشاريع جديدة
يف دول املنطقة.
وأكَّدت التوصيات عىل أهمية التعاون والتنسيق بني الوكاالت املنفّذة،
وبرنامج الدعم ،لترسيع وترية تنفيذ املشاريع املوافق عليها من اللجنة
التنفيذية يف دول املنطقة ،يف مجال املواد املستنفدة لطبقة األوزون،
واقرتاح ما يلزم من إجراءات إلنهائها ،باإلضافة إىل أهمية عقد لقاءات
متخصصة ،بالتزامن مع أحد االجتامعات املقبلة
تشاورية أو ورش عمل
ِّ
للشبكة ،حول موضوع تراخيص مزاولة مهنة خدمة أجهزة التربيد
والتكييف وصيانتها ،لالستفادة من التجارب العاملية واإلقليمية ذات
الظروف املتشابهة لدول املنطقة.

للح ّد من الكوارث":
نائب مدير عام "الهيئة" ...في "اليوم العالمي َ

القدرة على الصمود أمام الكوارث يجب أن تكون
أولوية تنموية في جميع أرجاء العالم
رأى سعادة سيف محمد عيل الشاميس ،نائب مدير عام "الهيئة الوطنية
إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث" بالوكالة ،أن األنشطة التي تسعى إليها
الحكومات واملجتمعات ،لل َح ّد من مخاطر الكوارث ،وما يتبعها من مخاطر
ُمجتمعية وبيئية قد يتع َّرض لها األفراد بشكل خاص ،واملجتمع بشكل عام،
السبل الكفيلة بأن تجعلها تؤيت مثارها" ...بحيث ال نتأثر بها،
تحتاج إىل إيجاد ُّ
ونكون قادرين عىل العودة إىل ما ك ّنا عليه ،بالرسعة املطلوبة".
وأوضح أن ما قد تتع َّرض له امل ُجتمعات من مخاطر نتيجة الكوارث،
هو ما يدفع إىل رضورة اعتبار القدرة عىل الصمود أمام الكوارث ،مبثابة
السنُ ،هم من بني
أولوية تنموية يف جميع أرجاء العامل .وأشار إىل أن كبار ِّ
األشخاص الذين قد يتع َّرضون لقلَّة الدعم يف املجتمع ،وتتفاقم أوضاعهم
تحل كارثة ما ..فمن املرجح أن ال يتمكَّنوا من تلقّي ما يحتاجونه من
عندما ّ
املساعدة أثناء وقوع كارثة إنسانية ،العتبار ضعف القدرة الحركية التي يعاين
منها الكثري من املس ِّنني.
وقال الشاميس ،يف كلمة له ملناسبة "اليوم العاملي لل َح ّد من الكوارث"،
الذي يصادف الثالث عرش من أكتوبر من كل عام ،إ ّن امل ُجتمعات النامية،
السن ،تتأثر  -ومنذ فرتة طويلة
خاصة األُسرَ التي تض ّم أفرادا ً من كبار ِّ

للغاية – باملخاطر ،أكرث من غريها ،وذلك بسبب األدوار االجتامعية والفقر..
وعالوة عىل ذلك ،ال يحظى دور هؤالء ،وقدراتهم يف مجال ال َح ّد من
مخاطر الكوارث ،مبا يكفي من االعرتاف وس ّن القوانني وال ُّنظُم التي تساهم
يف ذلك.
وأضاف سعادته :إن احتفال العامل ،يف الثالث عرش من أكتوبر من كل
عام ملناسبة "اليوم العاملي لل َح ّد من الكوارث" ،الذي يُقام هذا العام تحت
السن ،وما قد
شعار" :الصمود من أجل الحياة" ،يركِّز عىل أوضاع كبار ِّ
تتع َّرض له امل ُجتمعات من مخاطر نتيجة الكوارث" ...وهو ما يدفع إىل رضورة
اعتبار القدرة عىل الصمود أمام الكوارث ،مبثابة أولوية تنموية يف جميع
أرجاء العامل" ..داعياً إىل استقصاء املستقبل واسترشافه ،من خالل الدراسات
واألبحاث ملعرفة إمكانية حدوث تلك الظواهر غري الطبيعية ومدى تأثريها.
ورأى سعادته أن "هذه املناسبة تتطلَّب م ّنا أن نستذكر تاريخ بناء نهضة
الدولة ،وتق ُّدمها عىل أيدي رجاالتها وقادتها ،الذين ك َّرسوا سنوات حياتهم
وسط ضنك العيش وقسوة الطبيعة وتقلبات األحوال ومواجهة املخاطر
املحدقة بهم ،لريسوا اليوم قواعد دولة عرصية تسبق غريها من الدول،
وتتف َّوق وتحصد العديد من الجوائز العاملية".
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وهناك

اإلمارات تناقش تطبيق استراتيجيتها لـ «التنمية الخضراء»
يف إطار تو ُّجه دولة اإلمارات العربية املتحدة نحو تعزيز
التنمية املتناغمة لالقتصاد واملجتمع والبيئة ،وكفاءة استخدام
املوارد وتسخري الطاقة النظيفة ،باعتبارها من أهم محركات
النمو الجديدة واملتج ِّددة ،ناقش املجلس الوزاري للخدمات،
برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ،نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير شؤون الرئاسة ،مؤخّرا ً ،مذكرة مق َّدمة من معايل
الدكتور راشد أحمد بن فهد ،وزير البيئة واملياه ،بشأن آلية تطبيق
«اسرتاتيجية اإلمارات للتنمية الخرضاء».
وتض َّمنت آلية التطبيق التي ح َّددتها املذكَّرة ،مجموعة من
املو ِّجهات االسرتاتيجية ،تنحرص يف اقتصاد معريف تنافيس،
وتنمية اجتامعية ،وجودة حياة عالية ،وبيئة مستدامة ،وتثمني
املوارد الطبيعية والطاقات النظيفة ،والتكيف مع تغيرُّ املناخ

ثورة بركان «مونت أونتكاي» تقتل
 48شخصًا في اليابان
يف كارثة هي األسواء من نوعها يف اليابان خالل الـ 90
عاماً األخرية ،ذكرت وسائل اإلعالم املحلّية أن عدد ضحايا
بركان «مونت أونتكاي» يف اليابان ،ارتفع إىل  48شخصاً .وكان
الربكان قد ثار فجأة أواخر سبتمرب املايض ،وفوقه عدد كبري
من املتسلِّقني .وهذا هو ثاين أكرب الرباكني يف اليابان بعد
بركان جبل «فوجي» .وكانت فرق اإلنقاذ قد اضطرت إىل وقف
عمليات البحث عن ضحايا أو ناجني محتملني ،بسبب املخاوف
من تأثريات الغازات السامة املتصاعدة من الربكان.
وكان مئات من املتسلّقني عىل الجبل عند ثورة الربكان.
ومتكَّن معظمهم من النزول بسالم ،لكن البعض حورص.
وشارك يف عمليات البحث واإلنقاذ ،أكرث من  1100من
قوات اإلطفاء والرشطة والجيش..
ويف وصفهم للوضع عىل قمة الجبل ،قال املتن ِّزهون الذين
متكَّنوا من النزول ،إن سحب الركام الربكاين غطَّت الجبل ،وكل
يشء صادفته يف مسارها.
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والحياة الخرضاء ،واالستخدام األمثل للموارد ...عىل أن يأيت
تنفيذ االسرتاتيجية عىل مرحلتني ،األوىل :مرحلة «برامج قيادة
التح ّول» ،والثانية :مرحلة «برامج التمكني».

صواعق البرق تقتل  11كولومبيا..
لقي  11شخصاً يف كولومبيا مرصعهم ،وأصيب  13آخرون،
يف أكتوبر املايض ،عندما رضب الربق موقعاً كان نحو  60من
السكان األصليني يؤ ّدون فيه طقوساً يف شاميل البالد.
وقال حاكم مقاطعة ماجدالينا ،لويس ميغيل كوتس ،إن
الربق رضب املنطقة الواقعة يف جبال سيريا نيفادا دي سانتا
مارتا يف الساعات األوىل من الفجر.
وتؤ ِّجج ظاهرة الربق سامء كولومبيا كثريا ً يف فرتات املطر،
وتنتج عنها كوارث طبيعية ..فهي من أكرث الدول التي تتع َّرض
لهذا النوع من األخطار الطبيعية ،نظرا ً ملوقعها الذي يُ ِ
خضعها
لألمطار والرعد والربق طوال العام.

وهناك

حماية لطبقة األوزون

دبي تستضيف ملتقى لمناقشة مخاطر أنظمة التبريد
ناقش «امللتقى الرابع لبدائل وسائط التربيد يف املناطق الحارة» ،الذي نظَّمته
وزارة البيئة واملياه ،السياسات والتدابري التقنية التي يجب عىل املص ِّنعني والحكومات
اعتامدها ،يف سبيل تعزيز أنظمة التربيد ،وأفضل الطرق واألساليب يف مجال تركيب
أنظمة التربيد الجديدة وصيانتها ،وذلك حامية لطبقة األوزون.
كام ناقش امللتقى ،الذي انعقد أواخر أكتوبر املايض يف ديب تحت شعار« :تقييم
مخاطر غازات التربيد املستقبلية يف أنظمة التربيد» ،التوصيات التي طرحتها الدول
واملنظامت املنفذّة ملبادرة برنامج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة األمم املتحدة للتنمية
الصناعية ،املتمثلة يف استخدام بدائل طويلة األمد ذات مع َّدل احتباس حراري منخفض.
وبحث امللتقى يف السياسات العاملية يف مجال صناعة التكييف والتربيد واملبادرات
الدولية واإلقليمية لتقييم تأثري غازات التربيد املستقبلية.
وأفادت املهندسة عذيبة القايدي ،مديرة إدارة الكيامويات يف وزارة البيئة واملياه،
بأن الوزارة تقوم باتخاذ اإلجراءات الالزمة لحامية طبقة األوزون ،من خالل تحديد
أو خفض أو منع األنشطة املؤثرة عليها ،تنفيذا ً ملتطلبات اتفاقية وبروتوكول مونرتيال.
وأضافت أن الوزارة تحرص عىل التعاون مع برنامج األمم املتحدة للبيئة واملنظامت
الدولية واإلقليمية كافة املعنية بحامية طبقة األوزون.

آالف الفلبينيين ينزحون هربًا من «روبي»
حمل اإلعصار «هاغيوبيت» عرشات اآلالف من الفلبينيني ،عىل
االحتامء يف املالجئ .وقد راوحت رسعة الرياح املصاحبة لإلعصار،
املعروف يف الفلبني باسم «رويب» ،بني  215و  250كيلومرتا ً
يف الساعة .ونزح السكان هناك عن املناطق الساحلية ،حيث لجأ
الكثريون منهم إىل مالجئ مؤقتة .وطال اإلعصار ،الذي ه َّدد
بخطره  33مقاطعة ،مناطق شامل ورشق سامار ،ومدينة تاكلوبان،
حيث قتل اإلعصار «هايان» اآلالف ،يف نوفمرب .2013
وأغلقت املدارس واملكاتب الحكومية يف بعض املناطق ،واصطف
املواطنون أمام املتاجر ومحطات الوقود لرشاء احتياجاتهم .وقال
املتحدث باسم مكتب الكوارث يف تاكلوبان ،إديراندو بريناداس،
إن حوايل  19ألف شخص من سكان القرى الساحلية انتقلوا خالل
األسبوع األول من ديسمرب املنرصم ،إىل  26مركز إجالء.
وكان اإلعصار هايان ،املعروف باسم «يوالندا» يف الفلبني ،أقوى
إعصار رضب البالد .وم َّر يف وسط الفلبني ،ليخلف أكرث من سبعة
آالف قتيل ومفقود.

ونقلت إذاعة «يب يب يس» عن عمدة تاكلوبان ،قوله« :مل َ
نتعاف
كلّياً من تبعات إعصار «هايان» ،وها نحن نعاود الكرة من جديد.
األمر أشبه بفيلم سيناميئ ،نك ِّرر فيه املشاهد من جديد».
وكان املركز األمرييك للتحذير من األعاصري ،التابع للبحرية ،قد
صنف «هاغيوبيت» كإعصار شديد ،وكأقوى عاصفة رضبت الفلبني
هذا العام.
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وهناك

ساللة شديدة العدوى من «إنفلونزا الطيور» تظهر في هولندا

أُعلِن يف هولندا ،منتصف نوفمرب املايض ،عن اكتشاف ساللة
جديدة شديدة العدوى من فريوس «إنفلونزا الطيور» ،يف إحدى
املزارع يف وسط البالد .وأكَّدت الحكومة الهولندية أن هذه الساللة
شديدة الخطورة .وعقب اكتشاف الساللة ،فرضت السلطات حظرا ً
عىل نقل الدواجن.
وأصدرت الحكومة الهولندية بياناً أوضحت فيه اإلجراءات التي
يت ّم اتخاذها ،مبا يتوافق مع القواعد األوروبية للتعامل مع الفريوس.
ورشعت السلطات يف إخالء املزرعة التي ظهرت فيها الساللة
الجديدة .وذكرت إذاعة «يب يب يس» ،أن العملية تشمل إعدام 150
ألف دجاجة.
وكانت حاالت االنتشار السابقة لـ «إنفلونزا الطيور» يف أوروبا
وآسيا شديدة العدوى ،وكانت تعرب أحيانا الحواجز الفاصلة بني
الكائنات وتنتقل إىل البرش.
وحظرت السلطات نقل الدواجن ومنتجاتها والقش املستخدم،
وذلك بسبب الخطورة الشديدة لإلصابة بالعدوى.
وأجرت السلطات عمليات فحص يف 16موقعاً يف املنطقة نفسها
التي ظهرت فيها الساللة.
جدير بالذكر أن آخر ساللة جديدة من الفريوس ظهرت يف
الصني يف ابريل  ،2013وأودت بحياة  17شخصاً ،قبل البدء يف

التحقيقات واألبحاث للتع ُّرف عليها.
وقالت منظمة الصحة العاملية حينها إن أكرث من  50يف املئة من
املرىض الذين أُصيبوا بالساللة الجديدة يف الصني ،مل تسبق لهم
مخالطة الطيور ،ما يثري تساؤالت حول احتامل انتقال العدوى بني
البرش.
وأصدر ممثل منظمة الصحة العاملية يف الصني ،مايكل أولريي،
البيانات الجديدة ،لكنه قال إن انتقال املرض من إنسان إىل آخر أمر
نادر الحدوث.

مقتل وفقدان العشرات في عواصف وسيول جنوب المغرب
لقي  32شخصا عىل األقل حتفهم وفقد  6آخرون،ج ّراء عواصف عاتية
وسيول جارفة رضبت جنوب املغرب خالل األسبوع األخري من نوفمرب
املايض .وأفادت مصادر رسمية ووسائل إعالم أن نحو  100منزل مبني من
الطّوبُ ،د ِّمر ،فيام ق ُِطع نحو  100طريق مبا فيها  6طرق دولية.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن وزير الداخلية املغربية ،قوله إن قوات
الجيش ومروحيات الدرك املليك أنقذت حوايل  200شخص من السيول
الجارفة .وأضاف ،أن نحو  130عربة إنقاذ و 335قارباً مطاطياً وقوارب
أخرى استُ ِ
خد َمت يف جهود اإلنقاذ .وأوضح أن «عواصف غري معهودة
رضبت مناطق كلميم وأغادير وورزازات ومراكش يف جنويب املغرب».
ونقلت الوكالة عن شاهد عيان ،قوله« :مل نشهد مثل هذه الفيضانات
منذ العام  ،»1986مضيفاً «لقد وصلت مياه وادي أم العرش مستوى مل
نشهده من قبل» .وقال سكان محليون إن العواصف والسيول التي رضبت
جنويب املغرب هي األعنف منذ عقود .من جانبها ،ذكرت وكالة «اسوشيتيد
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برس» أن أغلبية القتىل واملفقودين هم أفراد عائالت علقوا داخل سياراتهم
التيجرفتها السيول.
وترضرت منطقة كلميم ،التي تبعد عن مدينة أغادير الجنوبية بنحو
 200كيلومرت ،بشدة ،إذ شهدت سيوالً أ َّدت إىل مقتل  13شخصاً ،وفقاً
لوزارة الداخلية.
وأنشأت السلطات خاليا أزمة يف املناطق املنكوبة ،كام أعلن القرص
املليك أنه سيتكفَّل مبصاريف جنازات الضحايا وعالج امل ُصابني ،ووضعت
أنظمة إنذار يف منطقة األطلس بضواحي مدينة مراكش ،وخصوصاً
يف منطقة أوريكا ،جنوب املدينة السياحية ،حيث لقي مئات األشخاص
مرصعهم يف سيول مفاجئة وقعت يف املنطقة يف العام .1995
يذكر أن الفيضانات تحدث بشكل متك ِّرر يف هذه املناطق شبه
الصحراوية ،خالل الفرتة نفسها من السنة .وتشهد بعض مناطق املغرب
سيوالً ،إذ سبق أن جرفت يف شهر سبتمرب املايض أربعة أطفال.

في مواجهة البرق والصواعق:
خطوات وإجراءات ُتج ِّنبك المخاطر
الربق هو الضوء املُبهر ،الذي يظهر فجأة يف قلب السامء عند اضطراب األحوال الجوية .وهو عبارة عن رشارة قوية ناتجة عن تصادم
قوي قادم من السامء،
ٌ
بني سحابتني ،تحمل إحداهام شحنة كهربائية سالبة ،واألخرى شحنة كهربائية موجبة .ويعقب هذا الضوء
صوت ّ
يسمى «الرعد» ،أو العاصفة الرعدية .ويُطلق عىل الربق والرعد معاً اسم «الصاعقة».
وعموماً ،ترضب العواصف الرعدية معظم سطح األرض ،وخاصة املساحات اليابسة واملناطق الساحلية ،لكن املنطقة االستوائية هي األعىل
نشاطًا .وتأيت يف الدرجة الثانية أعايل قمم الجبال حول العامل .أما األماكن التي ال يرضبها الربق ،فهي القطبان الشاميل والجنويب ،مبا يف
ذلك القارة القطبية الجنوبية ،وأجزاء من املحيط املفتوح.
ويقول العلامء إن ارتفاع درجات حرارة األرض ،قد يس ِّبب زيادة كبرية يف عدد صواعق الربق ،واشتداد العواصف الرعدية .ويؤكِّد هؤالء،
أن هذه الزيادة مُيكن أن تؤدّي إىل اشتعال مزيد من الحرائق يف الرباري.

وال تُ َع ّد رضبات الربق ،األكرث فتكًا ،للنواتج الثانوية للعواصف
الرعدية ،ذلك أن الفيضانات العارمة الناتجة عن األمطار الغزيرة ،التي
قد تيل هذه العواصف ،قد تتس َّبب يف قتل أعداد أكرب من البرش .إال
السحاب إىل األرض تتسبَّب يف إشعال
أن رضبات الربق اآلتية من ّ
حرائق الغابات ،وهو أحد التهديدات الخطرية األخرى للكائنات الحيَّة
واملمتلكات .ففي عاصفة واحدة ،تستطيع املئات وأحيانًا اآلالف من
ألسنة الربق ،التي تحمل جميعها مقدارا ً هائالً من الطاقة الحرارية
والكهرومغناطيسية ،أن تشعل حرائق واسعة االنتشار.
ويص ِّنف علامء األرصاد الجوية الربق ،وفقاً ملساره .واألكرث خط ًرا
السحب إىل األرض ،حيث أن ألسنته قد تصيب
هو الربق اآليت من ُّ
األشياء أو الكائنات الحيَّة .بل إن الصعقة غري املبارشة للربق قد تكون
– أيضاً  -مؤذية أو قاتلة ،ألن التيار الكهربايئ قد ينتقل عرب األرض.
فإذا صعق الربق شجرة ،فإن التيار قد يقتل املوايش التي ترعى عىل
بُعد عدة أمتار منها .وهناك نوعان آخران من الربق ،األول« :بني
السحب ،وهو النوع األكرث شيوعاً،
السحايب»ْ ،
السحب إىل ّ
أي اآليت من ّ
ّ
حيث ينتهي يف هواء بال ُسحب ،وليس لديه هدف مح َّدد .والثاين،
هو الربق الصامت ،وقد يكون صامتاً للمشاهد البعيد ،ولكنه يعني أن
املوجات الصوتية للرعد قد تب َّددت.
والربق عادة ال يكون ضارا ً  ،أما السبب فهو أن معظم شحنات
الربق ال تصل إىل األرض .وعىل أية حال ،فإن الربق يُظهر قوته من
آن إىل آخر عرب اقتالع شجرة ،أو ه ْدم مدخنة أو مئذنة ،أو قتل شخص
أو حيوان.
وقد اتضح أن معظم أولئك الذين ص َعقهم الربق كانوا يستظلّون
بشجرة أو يحتمون تحتها ،وهذا هو أخطر ما يفعله اإلنسان حينام تثور
عاصفة رعدية .ذلك ألن األشجار واملباين العالية تساعد صواعق الربق

عىل الوصول إىل األرض .وقد تكون املباين هي أكرب األجسام املوجودة
يف نطاق ما ،وخاصة يف األماكن املفتوحة ،ولهذا فقد تجتذب الربق
أثناء العواصف .ومن أجل هذا كان الحرص عىل تزويد أسطح املباين
مبوانع للصواعق ،التي يقترص دورها عىل ترصيف الشحنة الكهربائية
القاتلة للصاعقة ،إىل جوف األرض.
ومانع الصواعق هو عبارة عن قضيب معدين طويل مرتبط بسلك
سميك وشبكة معدنية مدفونة تحت األرض .ويجتذب القضيب الربق
من خالل توفري مسار سهل وآمن للتيار الكهربايئ اآليت من الصاعقة،
ليك يصل إىل األرض بسالم ،دون أن يتس َّبب يف إحداث تلف كبري يف
أي يشء
املبنى ،ذلك أن الطاقة امل ُذهلة للصاعقة ،قادرة عىل تدمري ّ
يقع يف طريقها.

كيف تتج ّنب مخاطر الربق؟
رصف
عندما ته ِّدد عاصفة رعدية املنطقة التي تكون موجودا ً فيها ،ت َّ
بوعي ،وابحث عن مال ٍذ أكرث أماناً ،وتج ّنب االقرتاب من األجسام
املعدنية أو االحتامء تحت شجرة باسقة .باختصار ،عند مواجهة عاصفة
رعدية ،ال تجعل من نفسك هدفًا للربق.
كنت داخل البيت..
> >إذا َ
	•تج َّنب االستحامم ،ألن األنابيب ومتديدات الحماَّ م يمُ كن أن
توصل الطاقة الكهربائية للربق.
	•تج َّنب استعامل الهاتف املز َّود بأسالك ،إالّ يف الحاالت
الطارئة .فالهواتف الالسلكية والخليوية تكون آمنة االستعامل
يف مثل هذه الحاالت.
	•قُ ْم بفصل األجهزة واملع ّدات الكهربائية عن مصدر التيار،
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مثل الحاسبات اآللية ،وأطفئ
أجهزة تكييف الهواء .فالطاقة
الناتجة عن الربق يمُ كن أن
تس ِّبب رضرا ً خطريا ً.
> > إذا كُنت تنوي الخروج من املنزل،
واالنتقال إىل منطقة أخرى ،قبل
املغادرة:
	•استمع إىل النرشة الجوية ،أو
حاول معرفة حالة الطقس،
السيام يف املكان املقصود،
ويف املناطق التي ستسلكها.
	•أنظر دامئاً يف اتجاه السامء
ملراقبة حركة الغيوم ودرجة
كثافتها ولونها.
ُنت خارج البيت ،إبحثْ عن
> >إذا ك َ
املالذ اآلمن..
	• التجئ إىل مبنى أو َمركبة.
	• يف األماكن املفتوحة أو
الغابات ،احتمِ يف منطقة منخفضة ،مثل مكان تنمو فيه
أشجار صغرية بكثافة.
	• يف منطقة مفتوحة (سهل مثالً) ،تو َّجه إىل منطقة منخفضة
(وا ٍد أو ما شابه) ،و ُخ ْذ وضعية كروية بالزحف عىل األرض،
وحاذر االستلقاء عىل البطن أو الظهر.
	• إذا صادف وجودك يف البحر ،تو َّجه فورا ً نحو الشاطئ.
ُنت تقود دراجة هوائية أو نارية ،أو عربة غولف ،تر َّجل
	• إذا ك َ
عنها.
ُنت متج ِّمعاً مع أشخاص آخرين ،عىل الجميع أن يتف ّرقوا.
	• إذا ك َ
السحب
	• إذا صودف وجودك يف الرب ،وداخل خيمة ،وكانت ُّ
ثقيلة ،غادرها فورا ً واحتمِ داخل سيارتك .تج َّنب استخدام
الهاتف الج ّوال ،وحا ِذر أن تفتح هوايئ السيارة وتشغيل املذياع.
> >وأثناء حصول الرعد...
	• ال تلجأ إىل استعامل الهاتف ،واألجهزة واملع ّدات الكهربائية.
	• حاذر الوقوف تحت األشجار العالية.
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	• تج َّنب البقاء يف الخارج أو األرض
املرتفعة.
	• ابتعد عن مناطق املياه املفتوحة،
كاألنهار والبحريات واملسابح.
	• ال تمُ سك أيَّة أجسام معدنية ،وابتعد
عن الج َّرارات واملع ّدات الزراعية
املعدنية.
	• ال تقرتب من األسوار واألسالك
املعدنية ،واألنابيب وخطوط السكك
الحديدية.
	•تج َّنب الوقوف تحت ،أو بالقرب من
أعمدة الطاقة الكهربائية أو الهاتف.

كيف تتعامل مع ضحايا
الربق والصواعق؟
إذا تع َّرض املكان الذي توجد فيه
إىل صاعقة قوية ،أ َّدت – ال سمح الله
 إىل أصابة أشخاص ،بينام كُ ِت َبت لكالنجاة ،اتصل بالجهات املعن َّية ،أو بفرق
اإلنقاذ واإلسعاف ،وتح َّرك بحذر إلنقاذ املصاب ،يف انتظار وصول
أي خطأ قد يؤذيك.
طاقم اإلسعاف ،واحرص عىل أالّ ترتكب َّ
قد يحصل األشخاص الذين يُصابون بصعقة كهربائية نتيجة الربق،
عىل صدمة كهربائية عنيفة من املمكن أن تحرقهم ،لكن أجسامهم ال
تحمل أيَّة شحنة كهربائية ،وميكن ملسهم ومعالجتهم دون خوف من
أي خطر .قد يبدو أن شخصاً ما قد ُص ِعق بالربق ومات ،إالّ أن عمالً
ّ
إسعافياً فوريّاً ،من املمكن أن يؤ ّدي إىل إنقاذه.
إذا كان الضح َّية ال يتنفَّس ،يجب إسعافة يف الحال ،عن طريق الفم،
كعملية إنعاش ،والنفخ فيه م ّرة كل خمس ثوانٍ للكبار ،وم ّرة كل ثالث
ثوانٍ لألطفال والصغار ،إىل حني وصول طواقم اإلسعاف.
الضحايا الذين مل يُصابوا بأذى جسدي ،واقترصت إصابتهم عىل
صدمة نفسية ،أو أصيبوا بحالة ذهول ،فإنهم أيضاً يحتاجون إىل
الرعاية واالهتامم .حيث يجب الكشف عليهم واالنتباه إىل إمكانية
وجود حروق يف أصابع اليدين أو القدمني ،أو أماكن الحلق أو العقود.
أي من هذه الحاالت ال تسمح للمصاب أو الضح َّية بالسري أو
ففي ٍّ
التج ّول ،وارسل شخصاً ما لطلب املساعدة الفورية ،وابقى مع امل ُصاب
حتى وصول طواقم اإلسعاف.

ً
80011111

ِ
ِ

ّ

ٍ
ِ

ِ

أضف إلى معلوماتك
الغازات الدفيئة
الغازات الدفيئة ،وتس َّمى أيضاً «غازات االحتباس الحراري» ،هي
مجموعة من الغازات التي توجد يف الغالف الجوي ،وتتم َّيز بقدرتها
عىل امتصاص األشعة التي تفقدها األرض (ما تحت الحمراء) ،فتقلِّل
ضياع الحرارة من األرض إىل الفضاء ،مماّ يساعد عىل تسخني جو
األرض ،ويساهم -بالتايل  -يف ظاهرة االحتباس الحراري واالحرتار
العاملي.
وتزداد نسبة الغازات الدفيئة يف الغالف الجوي بسبب املل ِّوثات
الطبيعية :كالرباكني والنشاطات الحيوية للكائنات الحية ،أو املل ِّوثات

الصناعية ،الناتجة عن سلوك اإلنسان غري املسؤول ،كالحرائق التي
يتس َّبب بها يف الغازات واستخدام الوقود األحفوري يف الصناعة
والنشاطات اليومية ،بشكل يفوق قدرة استيعاب األرض وقدرتها عىل
معالجة االنبعاثات التي تنتج عن هذه الغازات.
وأكرث الغازات الدفئية انتشارا ً يف النظام البيئي ،هي :بخار
املاء ،وثاين أكسيد الكربون ( ،)CO2الذي ينتج من احرتاق الوقود
وأي مصدر للدخان ،مثل عوادم السيارات وغريها ،وأكسيد النيرتوز
ّ
( ،)N2Oوامليثان ( ،)CH4وينتج من الرثوة الحيوانية ،واألوزون (،)O3
و مركبات الكلوروفلوركاربون ( )CFCsالذي كان يُستخدم يف تربيد
الثالجات.

عالمة فارقة
جزيرة «جيجو \  – »Jejuكوريا الجنوبية
يطلق عليها أيضا «جيجودو  ،»Jejudoوهي جزيرة بركانية ،تبعد
مسافة  130كم عن الساحل الجنويب لكوريا الجنوبية ،وتبلغ مساحتها 1846
كم مربع .وهي أكرب جزيرة وأصغر مقاطعة يف كوريا .أهم ما مييِّز هذه
الجزيرة جبل «هاالسان  ،»Hallasanأعىل جبل يف كوريا ،وهو عبارة عن
بركان خامد ،عرف آخر نشاط له يف العام  ،1007وهو يرتفع  1950مرتا ً عن
سطح البحر ،ويحيط به  360بركانا ،تمُ كن رؤيتها عرب األقامر الصناعية.
وهي واحدة من أكرث املناطق جذباً للسياحة والز ّوار من كافة بلدان
العامل .فهي تض ّم العديد من الشالالت الطبيعية ،وخالل فصل الربيع،
تغطّي زهور الكانوالجميع أنحائها.
تشكَّلت الجزيرة بالكامل من انفجار بركاين حدث قبل حوايل مليونيَ
عام .طقسها رطب استوايئ ،وتعرف أربعة فصول متاميزة .تغطي غابة

«غوتجاوال» حوايل  12يف املئة من مساحة الجزيرة .وقد بقيت الغابة
أي تدخّل برشي حتى القرن الحادي والعرشين ،ولذلك فهي غنيَّة
دون ّ
حيويّاً .وتُعترب املصدر الرئيس للمياه الجوفية لنصف مليون نسمة من
سكان الجزيرة.

من القاموس
املخاطـر:
ع َّرف املرسوم بقانون إنشاء "الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات
والكوارث" ،بعض ُمصطلح ومفهوم "املخاطر" ،بأنها :أحداث يمُ كن أن تقع
بصورة طبيعية ،أو من ُصنع اإلنسان (عن طريق الخطأ أو اإلهامل أو
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التقصري يف اتّباع اإلجراءات الصحيحة ،أو وجود ثغرات تؤ ِّدي إىل حدوث
أي من الطوارئ أو األزمات أو الكوارث) ،وتتس َّبب يف وقوع أرضار ما ّدية
ٍّ
أو معنوية ألفراد املجتمع ،مبا يف ذلك اإلصابات والوفيات والخسائر يف
املمتلكات ،واألرضار البيئية واالقتصادية واالجتامعية والص ّحية ،ويمُ كن أن
السخط لدى أفراد امل ُجتمع.
تُس ِّبب القلق أو ُّ

صورة وحدث

قبل أن تح ّط الحرب العاملية الثانية أوزارها ،بنحو سنة وثالثة أشهر،
كانت شواطئ الـ "نورماندي" ،الواقعة يف شاميل فرنسا ،عىل موعد مع
معارك عسكرية طاحنة ،دارت رحاها بني قوات ٍّكل من أملانيا النازية
والحلفاء ،يف أعقاب أضخم عمليات اإلنزال العسكري يف التاريخ.
وأهمية هذه العملية هي نزول قوات الحلفاء إىل أوروبا ،ونقل املعركة
مبارشة ضد األملان الذين كانوا قد احتلوا فرنسا .وقد شاركت يف عمليات
اإلنزال  6900من السفن الحربية و  12ألف طائرة حربية ،ومليون جندي
من قوات املظالت ومشاة البحرية ،وقاد العملية الجرنال األمرييك "دوايت
أيزنهاور" ،قائد قوات الحلفاء.
ويف املقابل ،حشد األملان ،تحت قيادة املارشال أرفني رومل "ثعلب
الصحراء" ،ثالثة جيوش قوامها نحو  1.500.000عسكري ،وقامت قواتهم
بوضع العوائق وبنوا التحصينات من اإلسمنت املسلَّح ،وزرعوا ماليني
األلغام عىل طول الساحل ،وقاموا بنرش قواتهم يف مواجهة الشاطئ.
ت َّم يف بداية العملية قصف شواطئ النورماندي ،أما املناطق البعيدة

عن الشواطئ ،فقد ت َّم فيها إنزال فرق املظلّيني ،وألقت الطائرات والدبابات
ِح َممها عىل مواقع القوات األملانية والقرى املجاورة ملناطق اإلنزال .وقد قُتل
يف هذه املعركة نحو  57ألفا منجنود الحلفاء ،إضافة إىل  155ألفجريح،
و 18ألف مفقود .أما عىل الجانب األملاين فقد قُ ِتل  200ألف جندي.
ورغم أن القوات األملانية مل تكن مته ِّيئة لهذا اإلنزال ،ومل تدخل يف
ُحسد عليه ،إلاّ أنها أب َدت رشاسة غري
حالة إنذار ،وأصبحت يف وضع ال ت َ
معهودة يف القتال ،إىل درجة أن الفيلق األمرييك السابع ،وملدة يوم كامل
من القتال املتواصل ،مل يستطع التق ُّدم أكرث من  1500مرت عن الشاطئ
يف منطقة أوماها.
ومتكّن الحلفاء من احتالل الشاطئ ،ثم أكملوا باتجاه مدينة باريس،
ث َّم برلني.
وتُ َع ّد هذه املعركة بداية الزحف نحو أوروبا وتحريرها من القوات
األملانية .وكانت نقطة البدء يف فرنسا ثم هولندا وبلجيكا ،وصوالً إىل
احتالل قلب أملانيا برلني.

أرقام وتواريخ
أسوأ كارثة يف تاريخ السويد الحديث
وقعت الكارثة يف بحر البلطيق ،يف  28سبتمرب من العام  ،1994وهي
األسوأ التي أصابت السويد يف تاريخها الحديث .وكانت السفينة السياحية
"أستونيا" يف طريقها إىل "ستوكهومل ،قادمة من العاصمة األستونية "تالني"،
وعىل متنها نحو ألف شخص وعدد كبري من السيارات والشاحنات .وبلغ عدد
الضحايا 852قتيال 501،منهم يحملون الجنسية السويدية.
ينج من الذين كانوا عىل منت السفينة ،التي أغرقتها العاصفة القوية
مل ُ

واألمواج املرتفعة التي عصفت بالبلطيق ،سوى 137شخصاً.
توصلت لجنة دراسة أسباب
وبعد مرور ثالث سنوات عىل الكارثةَّ ،
الحادثة ،إىل أن أسباب الغرق تعود إىل عطل يف آلية البوابة الكبرية التي
تدخل منها السيارات والشاحنات يف مقدمة السفينة ،باإلضافة إىل رسعة
اإلبحار وارتفاع األمواج .ومل تُشرِ اللجنة بإصبع االتهام إىل شخص معينَّ ،
إنمّ ا علَّلت أسباب الغرق إىل جملة من القرارات الخاطئة التي ات ُِّخذَت،
مصحوبةبإهاملمنطاقمالسفينة.
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الكلمات المتقاطعة
أفق ّياً:
1.1إحدى أكرث عرش مدن يف العامل مه ّددة مبخاطر
الكوارث الطبيع ّية ،حسب دراسة لرشكة التأمني
السويرسية «سويس ري» ،يف مارس ( .2014معكوسة)
2.2تقلُّد لـ (منصب) – ثلثا «أسف»
3.3نصف «الرجال» (معكوسة) – س ّيدة بالعام ّية
4.4تهتز – حرث وزرع – عملة آسيويّة
5.5ثلث «ديارنا» – إسم فعل أمر مبعنى خُذ (معكوسة)
(للشء)
شق وأحدث رشخاً يّ
– ّ
6.6نصف «سموم» – توفّيا – نصف «قائد»
7.7متشابهان – جمع عجيب – ضمري منفصل للغائبة
املفردة (معكوسة)
رشع
ي
و
يضع
8.8ق ُب َح وفسد –
ُ ّ
9.9حرف رشط – وارتفاع – حرف نداء
1010كل ما ال يوثق به – ننصت ونهت ّم
عمود ّياً:
1.1إسم جبل وسط اليابان شهد ثوران بركان مفاجىء
أواخر سبتمرب من العام ( 2014معكوسة) – رجل
عسري متش ّدد
الصني،
جنويب
«هاينان»
جزيرة
رضب
2.2إعصار قوي
ّ
يف شهر يونيو .2014
3.3اشت ّد الح ّر
4.4مساعد
5.5عاصمة بلد آسيوي تكرث فيه الكوارث الطبيع ّية
(معكوسة)
6.6إحدى أكرث عرش مدن يف العامل مه ّددة مبخاطر
الكوارث الطبيعيّة ،حسب دراسة لرشكة التأمني
السويرسية «سويس ري» ،يف مارس .2014
7.7الذين يلجؤون إىل القتل والتّخريب وإلقاء
والخاصة
املتف ّجرات يف األماكن العا ّمة
ّ
...8.8
9.9دولة يف غريب إفريقيا يعيش ثلث سكّانها تحت خط
الفقر ،ووف ّيات األ ّمهات فيها من بني األعىل يف
العامل (معكوسة)
1010طلب ال ّنجدة منه – حرف تفسري
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الكلمة المفقودة
(الكلمة املفقودة مؤلّفة من ستّة حروف :إعصار رضب اليابان يف شهر أغسطس من
السلطات عىل إخالء  1.6مليون شخص من طريقه)
العام  ،2014وأجرب ّ
أ :إخالء  -إعادة البناء – الحمم  -إنفجار نووي  -أوبئة
ت :تبادل املعارف – تف ّجر بركاين
ح :حقيبة إسعاف
خ :خسائر فادحة  -خطط التعايف
س :سوء
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