غد ...بخمسين سنة
ٌ
ال �شك يف �أن التخطيط اال�سرتاتيجي بعيد املدى ،ي�ش ِّكل �أق�صر
الطرق �إىل النجاح ،و�أف�ضلها .فهو يرتكز �إىل خال�صات وا�ستنتاجات
املتغيات الداخلية واخلارجية ،وتقاطعاتها
ت�أخذ يف عني االعتبار جُممل رّ
مع م�صلحة املجتمع و�آماله ،كما مع قدراته و�إمكانياته وموارده.
ولكي يكون هذا التخطيط ناجع ًا ،ال ُب ّد له من �أن ُيغ َّلف بر�ؤية
م�ستقبلية تتكامل يف دائرتها خمتلف العنا�صر واملك ّونات ال�ضرورية،
من موارد وطاقات متن ّوعة وطموحات ،و�أن ُيجيب بو�ضوح على �س�ؤال
جوهري� ،أال وهو�" :إىل �أين نحن ذاهبون؟" .وي�شتمل هذا التخطيط
على حتديد م�سار االجتاه نحو امل�ستقبل ،والر�سالة والأهداف ،كما على
حتديد الو�سائل والأ�ساليب واملوارد والطاقات واجلهود.
وباعتباره �أحد املك ّونات الأ�سا�سية للإدارة اال�سرتاتيجية ،يعتمد
التب�صر بالأو�ضاع يف امل�ستقبلْ � ،أي على
التخطيط اال�سرتاتيجي على ّ
النظر فيه َم ِل ّي ًا ،وا�ستق�صائه من جميع جوانبه ،ولي�س فقط على التنب�ؤ
بهذا امل�ستقبل ،واال�ستعداد له.
على هذا النهج ت�سري دولتنا يف اجتاه الغد ،بتوجيهات �سديدة من
قيادتنا الر�شيدة ،التي و�ضعت م�صلحة الإن�سان وم�ستقبله ،فوق � ّأي
اعتبار �آخر ،و�سخَّ رت مل�سقبل الوطن و�أبنائه كافة الإمكانات املتاحة،
يف �إطار تنمية ُم�ستدامة ،ت�ضمن للأجيال القادمة املوارد التي تكفل لها
ا�ستمرار احلياة الكرمية يف �أف�ضل �شروطها.
لهذا ،مل يكن من العبث مبكان ،اختيار عنوان "ا�ست�شراف
امل�ستقبل"� ،إىل جانب "االبتكار" �شعار ًا ،للقمة احلكومية  ،2015التي
انعقدت يف دبي ،حتت رعاية �صاحب ال�سمو نائب رئي�س الدولة – رعاه
اهلل ،و�سط ح�ضور وم�شاركة الفتني ،من جانب كافة كبار امل�س�ؤولني يف
دولتنا ،يتق َّدمهم �صحاب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،و�صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن زايد �آل نهيان ،ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة.
َّ
جاءت هذه الق ّمة "ا�ستثنائية" ،بكل ما للكلمة من معنى� ،أكدت
وع ْلمية النظرة ،و�صوابية
خاللها قيادتنا الر�شيدة على ُبعد النظرِ ،
القرار ،عند "البحث عن التحدّيات حتى نغلبها" ،وكذلك ،عند
"التفكري والتخطيط خلم�سني �سنة قادمة ،ومل�صلحة الأجيال ،عرب بناء
اقت�صاد متن ّوع ومتني وم�ستدام ،ال يعتمد على املوارد التقليدية ،ويفتح
�آفاق ًا واعدة ت�ساهم يف تعزيز مق ّومات الدولة وقدراتها".
لن تدوم نعمة النفط "�إىل �أبد الآبدين" ،ف�سي�أتي يوم وين�ضب هذا
وجهت قيادتنا ب�ضرورة
املعني الذي �ش ّكل رافعة اقت�صادية �أ�سا�سية� ،إذ َّ

ت�سخري عائداته من �أجل بناء الدولة ،وتر�سيخ �أ�س�س تنمية �شاملة،
انعك�ست على امل�سرية احلياتية ،وحقَّقت التقدّم والرفاهية وال�سعادة
لكل فرد يف املجتمع .لذلك ،كان ال ُب ّد من التفكري يف كيفية العمل على
ا�ستغالل موارد اليوم ،والتخطيط من �أجل اال�ستعداد ل َغدٍ ذي ا�ستدامة.
لقد �ش َّكل التط ّلع �إىل الغد هاج�س ًا دائم ًا لقيادتنا ،على �أ�سا�سه
تر ّكزت اجلهود لالنطالق نحو عوامل �إنتاجية خلاّ قة ،والدخول يف
دائرة االبتكار والعاملية ،يف خمتلف االجتاهات ،باالعتماد على املوارد،
وعلى الطاقات الب�شرية الوطنية التي جرى تعزيزها بالعلم واملعرفة يف
�أرقى اجلامعات واملعاهد على م�ستوى العامل ،كما على �أهم اخلربات
والتقنيات الدولية و�أحدثها .وق�ص�ص النجاح يف العديد من املجاالت،
فاج�أ الكثريون عند ال ِعلم ب�أن
تتحدّث عن نف�سها ...لذلك ،فقد ُي َ
ال�صناعة النفطية يف بلد "نفطي" مثل دولة الإمارات العربية املتحدة،
مل ت ُعد ت�ش ّكل �أكرث من  25يف املئة من الناجت الوطني للدولة .و�إن َّ
دل
هذا على �شيء ،فعلى َ�سداد ا ُ
خلطى يف امل�سرية التنموية امل�ستدامة،
التي تقف وراءها قيادة متتلك القدرة والإرادة على اختزال الزمن،
واخت�صار العقود ب�سنوات من العمل ،وجتعلنا نطمئن �إىل م�ستقبل ال
خ�شية فيه ،عند ن�ضوب النفط ،على موارد تكفل العي�ش الرغيد للأجيال
القادمة.
�"...سوف نحتفل عند ت�صدير �آخر �شحنة من النفط"… تلك هي
الكلمات التي نقلها لنا �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد ،يف القمه
احلكومية ،لي�ؤ ِّكد ا�ستعداد الدولة وقدرتها على اال�ستمرار وا�ستدامة
التنمية دون نفط ،لأن "الطاقة" البديلة قد �أخذت موقعها بكفاءة
يف دورة احلياة يف الدولة .فلقد �أثمرت اجلهود واخلطط والربامج،
ِغال ًال يانعة طالت مفا�صل وجماالت �إنتاجية متن ِّوعة ،وفيها تن ّوعت
م�صادر الدخل يف الدولة ،حيث طال النمو ّ
املطرد قطاعات ال�سياحة
والتجارة و�إعادة الت�صدير وال�صناعة ،بالإ�ضافة �إىل ُح ْ�سن �إدارة عوائد
اال�ستثمارات اخلارجية ...وهذا ،دون احلديث عن امل�شاريع العمالقة
الواعدة لإنتاج الطاقة البديلة ،من م�صادر �شم�سية ونووية وغريها.
�إنها الر�ؤية الثاقبة �إىل امل�ستقبل ،وال خوف على م�صائر دول
وجمتمعات� ،أنعم اهلل عليها بقيادة حكيمة متتلك مز َّية ُبعد النظر،
يف اال�ستثمار يف احلا�ضر ،وبناء الإن�سان ،وتوجيه املوارد والطاقات
واجلهود ،من �أجل غدٍ ُم�ستدام.

�أ�سرة التحرير
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رئيس الدولة ُيصدر تعدي ً
ال لقانون ()2006
لمكافحة جرائم االتجار بالبشر

�أ�صدر �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س الدولة  -حفظه اهلل ،القانون االحتادي الرقم ( )1لل�سنة
 ،2015بتعديل بع�ض �أحكام القانون االحتادي الرقم ( )51لل�سنة  ،2006يف �ش�أن مكافحة جرائم االجتار بالب�شر.
ون�ص القانون ،الذي ُن�شر يف العدد الأخري من اجلريدة الر�سمية،
َّ
على معاقبة كل من ارتكب �أ ّي ًا من جرائم االجتار بالب�شر املن�صو�ص
عليها يف هذا القانون ،بال�سجن امل�ؤقت الذي ال تق ّل مدّته عن خم�س
�سنوات ،وبالغرامة التي ال تق ّل عن مئة �ألف درهم .وتكون العقوبة
ال�سجن امل�ؤ ّبد� ،إذا كان ال�ضحية طف ًال �أو معاق ًا ،و�إذا ارتكب الفعل
بطريق التهديد بالقتل �أو بالأذى اجل�سيم� ،أو �أعمال تعذيب بدنية �أو
نف�سية� ،أو كان اجلاين يحمل �سالح ًا ،و�إذا كان مرتكب اجلرمية قد
� َّأ�س�س �أو �أدار جماعة �إجرامية منظمة� ،أو كان �أحد �أع�ضائها� ،أو �شارك
يف �أفعالها مع علمه ب�أغرا�ضها ،و�إذا كان مرتكب اجلرمية زوج ًا ل�ضحية
�أو �أحد �أ�صوله �أو فروعه� ،أو كانت له �سلطة عليه ،و�إذا كان موظف ًا عام ًا
�أو مك ّلف ًا بخدمة ،وا�ستغل وظيفته �أو ما ك ِّلف به يف ارتكاب اجلرمية،
و�إذا �أ�صيبت ال�ضحية ب�سبب اجلرمية مبر�ض ال يرجى ال�شفاء منه� ،أو
(وام)
�إعاقة دائمة.
ن�ص القانون على املعاقبة باحلب�س مدة ال تق ّل عن �سنة وال �إن�شاء اللجنة الوطنية
كما َّ
ّ
درهم،
آالف
�
خم�سة
عن
ل
تق
ال
التي
والغرامة
�سنوات،
خم�س
تزيد على
وتن�ش�أ مبوجب هذا القانون جلنة ت�سمى "اللجنة الوطنية ملكافحة
�أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ،كل من علم بارتكاب � ّأي من اجلرائم االجتار بالب�شر" ،ي�صدر بت�شكيلها وحتديد رئا�ستها قرار من جمل�س
املن�صو�ص عليها يف هذا القانون ،ومل يبلغ ال�سلطات
املخت�صة .ويجوز الوزراء ،بناء على اقرتاح الوزير ،وتخت�صّ اللجنة بو�ضع ا�سرتاتيجية
الإعفاء من هذه العقوبة� ،إذا كان من امتنع عن الإبالغ زوج ًا للجاين� ،أو
وطنية �شاملة ملكافحة االجتار بالب�شر ،و�إعداد اخلطط والربامج
من �أ�صوله �أو فروعه �أو �إخوته �أو �أخواته �أو من هم يف منزلة ه�ؤالء من
والآليات املنفذة لها ،بالتن�سيق مع اجلهات املعن ّية يف الدولة ،ودرا�سة
الأقرباء بحكم امل�صاهرة.
وحتديث الت�شريعات والنظم املتعلقة مب�سائل االجتار بالب�شر ،مبا يح ّقق
ون�صت املادة  8من القانون ،على �أنه يعاقب على ال�شروع يف ارتكاب
َّ
احلماية املطلوبة لل�ضحايا وال�شهود ،وفق ًا للمقت�ضيات الدولية ،و�إعداد
اجلرائم املن�صو�ص عليها يف املواد ( )2و( )4و( )6من هذا القانون،
بعقوبة اجلرمية التامة .ويع ّد فاع ًال للجرائم املن�صو�ص عليها يف املواد قاعدة بيانات تت�ض َّمن الت�شريعات الدولية ذات ال�صلة بجرمية االجتار
َُ
( )1مكرر " "1و( )2و( )4و( )5و( )6من هذا القانون ،كل من بالب�شر ،و�أ�ساليب االجتار ،والدرا�سات املتعلقة بها .وتقوم اللجنة
املخت�صة واجلهات املعنية ،بت�أمني احلماية
بالتن�سيق مع ال�سلطات
َّ
ا�شرتك يف ارتكابها بو�صفه �شريك ًا مبا�شر ًا �أو مت�س ّبب ًا.
وتن� املادة ( )9على �أنه مع عدم الإخالل بحقوق غري ح�سن والدعم للمت�ض ِّررين باالجتار بالب�شر ،مبا يف ذلك برنامج الرعاية
صّ
الن ّية يحكم يف جميع الأحوال مب�صادرة �أدوات اجلرمية والأموال والت�أهيل مل�ساعدة ال�ضحايا على االندماج املجتمعي ،ون�شر الوعي
واملتح�صالت العائدة منها ،و�إبعاد الأجنبي الذي يحكم ب�إدانته يف بامل�سائل املتعلقة باالجتار بالب�شر ،وو�ضع الآليات املنا�سبة للتعرف على
ّ
�إحدى اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا القانون ،وغلق املحل الذي ال�ضحايا يف ق�ضايا االجتار بالب�شر .و�ألزم القانون جميع الأ�شخا�ص
املخت�صني بتطبيق �أحكام هذا القانون ،ب�س ّرية
وقعت فيها جرمية االجتار بالب�شر ،وال ي�ص َّرح بفتحه �إلاّ �إذا � ِأع َّد لغر�ض الطبيعيني واالعتباريني
ّ
املعلومات التي ح�صلوا عليها تنفيذ ًا لأحكامه ،وال تك�شف �س ِّريتها �إلاّ
م�شروع ،وبعد موافقة النيابة العامة.
4
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بالقدر الذي يكون �ضروري ًا لذلك.
ن�شر ب�إحدى طرق العالنية� ،أ�سماء �أو �صور
ال�ضحايا �أو ال�شهود يف جرائم االجتار
و�أُ�ضيفت �إىل القانون االحتادي الرقم
تكون العقوبة السجن
بالب�شر".
( )51لل�سنة  2006مواد جديدة ب�أرقام
وتن�صّ املادة ( )11مك ّرر " "1على
المؤ ّبد ،إذا كان الضحية
( )1مك ّرر " "1و( )1مك ّرر" "2و()6
�أنه" ...ال جتوز م�ساءلة ال�ضحية جنائي ًا
مك ّرر و( )11مك ّرر " "1و( )11مك ّرر ""2
طف ً
ال أو معاقًا ،وإذا
�أو جمني ًا عن �أ َّية جرمية من اجلرائم
و( )13مك ّرر .وتن�ص املادة ( )1مك ّرر ""1
املن�صو�ص عليها يف هذا القانون ،متى
ارتكب الفعل بطريق
على �أنهُ " ...ي َع ّد مرتكب ًا جرمية االجتار
ن�ش�أت �أو ارتبطت ارتباط ًا مبا�شر ًا بكونه
بالب�شر ،كل من باع �أ�شخا�ص ًا �أو عر�ضهم
التهديد بالقتل أو باألذى
جمن ّي ًا عليه ،وا�ستثناء من ذلك جتوز
للبيع �أو ال�شراء �أو الوعد بهما ،وا�ستقطب
م�ساءلة ال�ضحية جنائي ًا ومدني ًا عن
الجسيم ،أو أعمال
�أ�شخا�ص ًا �أو ا�ستخدمهم �أو ج َّندهم �أو
جرمية االجتار به� ،إذا �ساهم بنف�سه ودون
نقلهم �أو رحلهم �أو �آواهم �أو ا�ستقبلهم �أو
تعذيب بدنية أو نفسية،
خ�ضوعه ل ّأي �إكراه مادي �أو معنوي يف
�س َّلمهم �أو ا�ستلمهم� ،سواء داخل البالد �أو
تنفيذ جرمية من جرائم االجتار بالب�شر،
أو كان الجاني يحمل
عرب حدودها الوطنية ،بو�ساطة التهديد
و�إذا كان وافد ًا للعمل و�أخ َّل بعقد العمل
بالقوة �أو با�ستعمالها� ،أو غري ذلك من
سالحًا
ونظام الإقامة ،و�إذا مل يبلغ ال�سلطات
�أ�شكال الق�سر �أو االختطاف �أو االحتيال �أو
املخت�صة عن اجلرمية �أو التحري�ض عليها
َّ
�إ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة �أو ا�ستغالل النفوذ
مع قدرته على ذلك".
بغر�ض
�أو �إ�ساءة ا�ستغالل حالة ال�ضعف ،وذلك
وتن�صّ املادة ( )1مك ّرر" "2على �أنه" ...يفرت�ض علم اجلاين
اال�ستغالل ،و�أعطى �أو تل ّقى مبالغ مالية �أو مزايا ،لنيل موافقة �شخ�ص ب�سنّ ال�ضحية يف اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا القانون"� .أما
له �سيطرة على �شخ�ص �آخر لغر�ض ا�ستغالل الأخري".
املادة ( )13مك ّرر ،فتن�صّ على �إعفاء ال�ضحية يف جرائم االجتار
وت�ض َّمنت املادة ( )1مك ّرر " "2الإجراءات التي تتَّخذ يف جميع بالب�شر من ر�سوم الدعوى املدنية التي يرفعها للمطالبة بالتعوي�ض عن
مراحل اال�ستدالل والتحقيق واملحاكمة يف جرائم االجتار بالب�شر.
َّ
ال�ضرر الناجم عن ا�ستغالله يف جرمية االجتار بالب�شر ...على �أن ُيلغى
وتن�صّ املادة ( )6مك ّرر على �أنه" ...يعاقب باحلب�س والغرامة التي كل حكم يخالف �أو يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون.
ال تق ّل عن ع�شرة �آالف درهم� ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ،كل من
وقد بد�أ �سريان العمل بالقانون اجلديد يف اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
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أبوظبي تــحتــضن معرض ومؤتمر الدفــاع الدولي
«أيدكس  »2015بمشاركة  1200عارض من  55دولة
و  170شركة محلية

محمد بن راشد:
ّ
تعزز قدراتها الدفاعية وريادتها العالمية
اإلمارات بقيادة خليفة
محمد بن زايــد:
التحديات
حريصون على تطوير أدواتنا لحفظ أمن الوطن ومواجهة
ّ

(وام)

�أ َّكد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي  -رعاه اهلل،
�أن دولة الإمارات العربية املتحدة ،ما�ضية يف حتقيق �أهدافها التنموية �ضمن �شتى املجاالت ،وفق ر�ؤية وا�ضحة ت�ست�شرف
امل�ستقبل ،وته ّيئ له من املقومات ما يخ ّولها احلفاظ على ريادتها ورفعتها بني دول العامل الأكرث تقدّ م ًا ،ويكفل لها حماية
مكت�سباتها والذّ ود عنها ،و�صون �إجنازاتها و�إحراز مزيد منها.
و�أعرب �سم ّوه عن ثقته يف قدرة الدولة على امل�ضي بخطى ثابتة على
درب الت�صنيع الدفاعي ،بهدف تلبية احتياجاتها املحلية خالل املرحلة
املقبلة ...من ّوه ًا �سم ّوه بـ "التقدّم الالفت الذي حققته يف هذا ال�ش�أن
خالل ال�سنوات املا�ضية ،وجناحها يف تطوير �أ�س�س �صناعة حملية
تل ّبي جانب ًا كب ً
ريا من احتياجاتنا الداخلية ،وت�سهم يف تعزيز قدراتنا
ت�ضم �أحدث ما �أنتجه العامل يف هذا
الدفاعية �ضمن منظومة متطورة ّ
املجال".
و�إذ ر�أى �سم ّوه �أن الإرهاب بات ميثل �أحد �أهم التحدّيات اخلطرية،
6
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التي تته َّدد العامل ،ومتلي عليه اال�ستعداد ملواجهته والعمل على
ا�ستئ�صاله مبا يحفظ �أمن الأوطان و�سالمة وا�ستقرار ال�شعوب� ،ش َّدد
على �أهمية تعزيز �أوا�صر التكامل والتعاون الدفاعي بني دول جمل�س
التعاون اخلليجي �ضمن منظومة التعاون ال�شاملة لدول املجل�س ،والبناء
على ما ّمت ت�أ�سي�سه و�إجنازه يف هذا املجال.
من جانبه� ،أ ّكد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ،ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة� ،أن الإمارات قادرة
ب�أبنائها ،وقوية بعزميتها وواثقة بر�ؤيتها ،وت�سري بثبات نحو حتقيق

(وام)

املزيد من املنجزات واملكت�سبات التنموية بف�ضل من اهلل ع ّز وج ّل ،ثم
بحكمة قيادتها ،برئا�سة �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان،
رئي�س الدولة  -حفظه اهلل ،الذي ر�سخ مبادئ العمل الوطني املتم ّيز
واملتوا�صل يف جميع املجاالت.
وقال� :إن دولة الإمارات العربية املتحدة ،حتر�ص على �إيجاد وتطوير
�أدواتها ،و�آلياتها اخلا�صة ،التي مت ّكنها  -بكل اقتدار  -من احلفاظ على
�أمن الوطن وا�ستقراره ،و�صون منجزاته ومواجهة حتدّيات امل�ستقبل.
جاء ذلك خالل مواكبة �سم ّوهما لفعاليات الدورة الثانية ع�شر
لـمعر�ض وم�ؤمتر الدفاع الدويل "�أيدك�س  ،"2015الذي ا�ست�ضافته
�أبوظبي ،حتت رعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان
رئي�س الدولة  -حفظه اهلل ،خالل الفرتة من  22اىل  26فرباير املا�ضي،
حتت �شعار "تقنيات الدفاع للم�ستقبل" ،مب�شاركة  1200عار�ض من 55
دولة ،من بينهم  170من الإمارات ،قدّموا �أحدث ما لديهم من منتجات
وخدمات يف جمال الدفاع والأمن.
افتتح املعر�ض �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم،
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،و�صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ،ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة  -رعاهما اهلل ،يف ح�ضور �سمو ال�شيخ حمدان بن
حممد بن را�شد �آل مكتوم ،ويل عهد دبي ،و�سمو �أولياء العهود وال�شيوخ
و�ضيوف الدولة� ،إىل جانب فخامة الرئي�س عمر ح�سن �أحمد الب�شري،
رئي�س جمهورية ال�سودان ،وفخامة ر�ستم نور علي ميننيخانوف ،رئي�س
جمهورية تتار�ستان ،ور�ؤ�ساء وفود الدول ال�شقيقة وال�صديقة.
و�شهد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم و�صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان العر�ض الع�سكري الذي جرى
�أمام املن�صة الرئي�سية يف مركز �أبوظبي الوطني للمعار�ض.
كما ح�ضر حفل االفتتاح �سمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ،ويل
عهد عجمان ،و�سمو ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي ،ويل

(وام)

عهد الفجرية ،و�سمو ال�شيخ را�شد بن �سعود بن را�شد املعال ،ويل عهد
�أم القيوين ،و�سمو ال�شيخ طحنون بن حممد �آل نهيان ،ممثل احلاكم
يف املنطقة ال�شرقية ،و�سمو ال�شيخ �سرور بن حممد �آل نهيان ،و�سمو
ال�شيخ هزاع بن زايد �آل نهيان ،م�ست�شار الأمن الوطني نائب رئي�س
املجل�س التنفيذي لإمارة �أبوظبي ،و�سمو ال�شيخ نهيان بن زايد �آل
نهيان ،رئي�س جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة زايد بن �سلطان �آل نهيان للأعمال
اخلريية والإن�سانية ،والفريق �سمو ال�شيخ �سيف بن زايد �آل نهيان،
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية ،و�سمو ال�شيخ من�صور بن
زايد �آل نهيان ،نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة ،و�سمو
ال�شيخ حامد بن زايد �آل نهيان ،رئي�س ديوان ويل عهد �أبوظبي رئي�س
امل�ؤ�س�سة العليا للمناطق االقت�صادية ،و�سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد �آل
نهيان ،وزير اخلارجية ،و�سمو ال�شيخ خالد بن زايد �آل نهيان ،رئي�س
جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة زايد العليا للرعاية الإن�سانية وذوي االحتياجات
اخلا�صة ،و�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن خليفة �آل نهيان ،م�ست�شار
�صاحب ال�سمو رئي�س الدولة ،و�سمو ال�شيخ حممد بن خليفة �آل نهيان،
ع�ضو املجل�س التنفيذي ،ومعايل ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان ،وزير
الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع ،ومعايل ال�شيخ حمدان بن مبارك
�آل نهيان ،وزير التعليم العايل والبحث العلمي ،و�صاحب ال�سمو امللكي
الأمري من�صور بن مقرن بن عبدالعزيز ،امل�ست�شار بديوان �سمو ويل
العهد يف اململكة العربية ال�سعودية ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد
بن �سلمان بن عبدالعزيز ،وزير الدفاع رئي�س الديوان امللكي امل�ست�شار
اخلا�ص خلادم احلرمني ال�شريفني ،وعدد من ال�شيوخ .
وقد ت�ض َّمن حفل االفتتاح ،الذي بد�أ بال�سالم الوطني لدولة
االمارات العربية املتحدة ،ق َّدمته الفرقة املو�سيقية للقوات امل�سلحة،
عر�ض ًا جو ّي ًا لطائرتني مقاتلتني ،ومرور قطعة بحرية حتمل علم دولة
االمارات العربية املتحدة ،وعر�ض ًا ح ّي ًا ل�سيناريو وهمي ع�سكري ،عبارة
عن حترير ميناء ا�ستولت عليه جمموعة �إرهابية ،ا�شتمل على �إنزال
جوي وم�شاركة طائرات مقاتلة وقوات برية وبحرية ،حيث قامت فرقة
من قوات النخبة بتحرير امليناء.
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(وام)

واختتم احلفل بعر�ض جوي قدمته فرقة الفر�سان التابعة للقوات
امل�سلحة لدولة الإمارات� ،أظهر فيه الط ّيارون براعتهم وقدراتهم
الفائقة على �إجراء املناورات اخلاطفة وال�سريعة �ضمن ت�شكيل جوي
املن�صة الرئي�سة حيث جنحت الطائرات
متناغم ،ت�ض َّمن حتليق ًا فوق َّ
امل�شاركة يف ر�سم لوحة فنية ب�أعالم الدولة.

حممد بن را�شد :الإمارات ما�ضيه يف حتقيق �أهدافها
التنموية �ضمن �شتى املجاالت
و�أكد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم �أن الإمارات،
بقيادة �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س الدولة -
حفظه اهلل ،ومتابعة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان،
ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،ودعم �أ�صحاب
ال�سمو �أع�ضاء املجل�س الأعلى حكام الإمارات ،ما�ضية يف حتقيق
�أهدافها التنموية �ضمن �شتى املجاالت .وقال �سم ّوه�" :إن �إجنازات دولة
الإمارات طالت القطاعات كافة ،وقامت على �سواعد �أبنائها الأوفياء
املخل�صني ،مما يعظم قيمة الإجناز ،ويجعله م�صدر فخر واعتزاز،
وير�سّ خ قيمة �إ�سهامهم كقدوة للأجيال القادمة وحافز لهم على امل�ضي
يف حمل ر�سالة التطوير والتز ّود بالعلم واملعرفة التي تعينهم على حتمل
م�س�ؤولية الو�صول بوطننا �إىل م�ستويات �أرقى و�أرفع من التم ّيز يف �شتى
دروب التنمية الإن�سانية ..وذلك ت�أكيد ًا للنهج الذي طاملا �سارت عليه
دولتنا منذ عهد امل�ؤ�س�س الوالد  -املغفور له  -ال�شيخ زايد بن �سلطان
�آل نهيان  -رحمه اهلل  ،يف جتاوز حتدّيات احلا�ضر �إىل �آفاق التطوير
الوا�سعة مبا ِّ
تب�شر به من رحابة الأمل ،وما يتطلبه الو�صول �إليها من
دقة و�إتقان للعمل".
و�أعرب �سم ّوه عن ارتياحه للتطور الكبري الذي ي�شهده معر�ض
وم�ؤمتر الدفاع الدويل منذ انطالقه ،مث ّمن ًا �سم ّوه عالي ًا الرعاية والدعم
الكبريين اللذين يوليهما �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان
للحدث ،مما كان له بالغ الأثر يف جناحه بهذه ال�صورة امل�شرفة.
و�أثنى �سمو ّه على اجلهود املخل�صة وراء تنظيم حدث مبثل هذا احلجم
8
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واملكانة ،بات يتبو�أ مكانة متم ّيزة بني �أهم معار�ض الدفاع يف العامل ،مبا
ي�ستقطبه �سنوي ًا من كربيات امل�ؤ�س�سات وال�شركات املنتجة لتجهيزات
واملعدات الدفاعية ،والنمو امل�ستمر يف �أعداد امل�شاركني والعار�ضني،
مما يعك�س ت�صاعد م�ؤ�شر الثقة يف املعر�ض والإقبال عليه كمحفل
�أول لي�س فقط لعر�ض التجهيزات الدفاعية ،ولكن �أي�ض ًا للقاء العقول
والأفكار وم�ساحة للحوار البناء واملثمر بني خرباء وقادة هذا القطاع
احليوي والذين يفدون �إليه �سنوي ًا من خمتلف بقاع العامل.
و�أ�شاد �سم ّوه باملعر�ض ،باعتباره �أحد الواجهات احل�ضارية الط ّيبة
لدولة الإمارات ،وبقيمته يف ناحية تبادل اخلربات والأفكار حول حلول
تو�صل �إليه
الدفاع ومعداته ،ما يوفر القدرة على االطالع على �أحدث ما َّ
العامل يف هذا املجال .كما �أنه فر�صة للتعريف بال�صناعات الدفاعية
املتطورة يف بالدنا ،التي تواكب حر�صنا على توفري ال�ضمانات التي
تكفل لقواتنا امل�سلحة �أن تكون دائم ًا على �أهبة اال�ستعداد حلماية ترابنا
ومواجهة �أ َّية حتدّيات قد حتيق ب�أمن وطننا �أو تته َّدد �سالمة �أبنائه وكل
من يعي�ش على �أر�ضه.
و�أثنى �سم ّوه على التطور امل�ستمر يف ال�صناعات الدفاعية الإماراتية،
�سواء على م�ستوى املعدات �أو الذخائر ،وما ّمت ا�ستحداثه فيها من
منظومات وبرامج عالية الكفاءة ...معرب ًا عن �أمله يف "�أن ي�شهد هذا
القطاع اال�سرتاتيجي مزيد ًا من التطوير خالل املرحلة املقبلة ،ومبا
ي�ؤ ّكد قدرة بالدنا على ال ّردع ،ويقدم لقواتنا امل�سلحة البا�سلة احللول
والتجهيزات التي تعينهم على تعزيز كفاءتهم القتالية واال�ضطالع
بواجباتهم الدفاعية على الوجه الأمثل ووفق �أرقى املعايري ،وما يتطلبه
ذلك من موا�صلة العمل على حتديث الإمكانات الذاتية ،وا�ستحداث
ُنظم الت�صنيع املواكبة للثورة التقنية العاملية ،وي�ؤ ّكد جاهزيتنا بر ًا
وبحر ًا وجو ًا ،ومينحنا ميزة التفوق الدفاعي ب�أحدث منظومات الت�سليح،
وير�سّ خ من �سيادتنا الوطنية ،ف�ض ًال عن قيمة التطور يف جمال ت�صنيع
التجهيزات الع�سكرية ك�أحد مظاهر التقدّم ال�صناعي لبالدنا الذي يع ّد
بدوره رافد ًا من روافد تنويع م�صادر الدخل يف الدولة".
و�أبدى �صاحب ال�سمو نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء

�إعجابه بال�صناعات الدفاعية الوطنية عالية اجلودة ،من حيث
التقنيات املتطورة امل�ستخدمة يف هذه ال�صناعات ،التي ت�شمل الطائرات
واملدرعات واملركبات الع�سكرية والأنظمة الدفاعية الرقمية وغريها من
التقنيات امل�ستخدمة عامليا ً .و�أ ّكد �سم ّوه �أن قطاع الت�صنيع يف دولتنا
يتطور نوع ًا وك ّم ًا وتقنية ،خا�صة �أن كوادرنا الوطنية لها الدور القيادي
وامل�س�ؤولية الأوىل يف �إدارة وت�شغيل هذه ال�صناعات احليوية التي تعترب
رافد ًا من روافد اقت�صادنا الوطني وتنويعه.
وقال �سم ّوه � :إن تنامي قدرات قواتنا امل�سلحة يعني مزيد ًا من املنعة
واحلماية لدولتنا وترابنا الغايل ،كما �أن هذا النمو يعزّز من ثقتنا يف
قدرتنا على التعاون مع بقية الدول ال�شقيقة يف املنطقة على جمابهة
التحدّيات امل�شرتكة يف ظ ّل �أو�ضاع م�ضطربة جتتاح مناطق متفرقة من
عاملنا العربي .و�ش َّدد �سم ّوه على �أهمية التعاون الدفاعي ك�ضمانة تكفل
�أمن و�سالمة م�سرية التعاون اخلليجي ،ومت ّكن بلداننا من الرتكيز على
جهود التنمية والتغلب على املعوقات التي قد تعرت�ض طريقها نحو مزيد
من التقدّم والرخاء ل�شعوبها ،وت�ضمن اال�ستعداد واجلاهزية الكاملة
ملواجهة التحدّيات امل�شرتكة ،م�ؤ ّكد ًا �أن هذا املطلب يبقى يف مقدمة
�أولويات العمل اخلليجي امل�شرتك مبا تقت�ضيه الظروف التي مت ّر بها
املنطقة والعامل ،والتي ت�ضع اجلميع يف خندق واحد يف مواجهة خطر
الإرهاب الذي بات ميثل تهديد ًا جل ّي ًا للأمن وال�سلم الدوليني.

قدمت
حممد بن زايد :نعتز بالكوادر الوطنية التي َّ
م�شاريع و�أفكار ًا مبتكرة
بدوره ،ر�أى �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ،ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة� ،أن دولة الإمارات العربية
املتحدة �أثبتت تف ّوقها يف ا�ستيعاب وتنظيم معار�ض وم�ؤمترات عاملية
م ّكنتها من تب ّوء موقع متقدّم يف العامل ...م� ً
شريا �سم ّوه �إىل �أن �إقامة
معر�ض وم�ؤمتر الدفاع الدويل "�آيدك�س" وتاريخه احلافل بالتطور
والنجاح ،ي�أتي لي�ؤ ّكد هذا التفوق وثقة العامل الكبرية بقدرة دولة
الإمارات ،لي�س فقط على تنظيم �أكرب الفعاليات الدولية و�أ�ضخمها يف
املجاالت املختلفة ،بل التفوق فيها تنظيم ًا و�إدارة وح�ضور ًا.
و�أعرب �سم ّوه عن �سعادته واعتزازه بالكوادر الوطنية ،التي �شاركت
يف هذا احلدث ،والتي ق َّدمت م�شاريع و�أفكار ًا مبتكرة عر�ضتها من
خالل امل�ؤ�س�سات والهيئات الوطنية ،ون َّوه �إىل �أنه مل�س مدى الإ�صرار لدى
�شباب الوطن على التحدّي واملثابرة و�إثبات الذات ،وموا�صلة التعلم
والبحث واالبتكار وتنمية املهارات واالحتكاك باخلربات املتقدّمة.
ودعا �سم ّوه "�إىل بذل مزيد من اجلهود ،والعمل احلثيث ،وتعزيز
ال�شراكات والتكامل بني القطاعني احلكومي واخلا�ص ،من �أجل
موا�صلة نقل ال�صناعات الدفاعية الوطنية �إىل مرحلة �أكرث تقدّما،
وارتقاء وتناف�سية يف الأ�سواق العاملية ،وذلك عرب تنمية وتطوير مهارات
العن�صر الب�شري املواطن وت�سليحه بعلوم امل�ستقبل وتقنياته ومعارفه،

واال�ستخدام الأمثل لطاقات وقدرات مواردنا الب�شرية امل�ؤهّ لة ،وتوطني
وتطويع التكنولوجيا املتقدّمة خلدمة م�سريتنا التنموية ال�شاملة".
وقال" :يف ظ ّل ما تعي�شه املنطقة من ظروف �إقليمية وعاملية م�ضطربة،
تتزايد فيها التحدّيات واملخاطر على �أمن الدول وا�ستقرارها ،ال يف
منطقة ال�شرق الأو�سط فح�سب ،و�إمنا يف العامل كله �أي�ض ًا ،ويف مقدمتها
التط ّرف والإرهاب واملخاوف من انت�شار �أ�سلحة الدمار ال�شامل وغريها
من املخاطر ،ف�إن دولة الإمارات العربية املتحدة ،بقيادة �صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة  -حفظه اهلل ،حتر�ص على
�إيجاد وتطوير �أدواتها ،و�آلياتها اخلا�صة ،التي مت ّكنها بكل اقتدار من
احلفاظ على �أمن الوطن وا�ستقراره ،و�صون منجزاته ومواجهة حتدّيات
امل�ستقبل".
و�أ ّكد �سم ّوه �أن "�آيدك�س  "2015واملعار�ض امل�صاحبة له " ُت َع ّد نافذة
لت�سليط ال�ضوء على �صناعاتنا الدفاعية الوطنية التي �أ�صبحت تتمتع
بثقة عاملية متنامية ،وذلك بف�ضل اجلهود التي تبذلها دولة الإمارات،
من �أجل تطوير هذه ال�صناعة وحتديثها وتوفري الظروف املالئمة
لنم ّوها ،مما يجعلها متلك قدرة تناف�سية عالية مت ّكنها من التناف�س
مع كربيات ال�شركات العاملية ،والإ�سهام يف تكوين كوادر وطنية مد َّربة
وقادرة على التعامل مع تكنولوجيا ال�صناعات املتقدّمة ،مما ُي َع ّد �أحد
معامل النجاح الذي ت�شهده م�سرية التنمية ال�شاملة يف الدولة".
من�صات عر�ض ال�شركات الوطنية حيث اطلع
وخالل جولة �شملت ّ
على ما ت�ض َّمنته من �أحدث املعرو�ضات واملنتجات ال�صناعية الع�سكرية،
و�أزاح ال�ستار عن املدرعة امل�صفحة "�إنغما ،"8x8 -التي تنتجها �شركة
الإمارات لتكنولوجيا الدفاع� ،أ�شاد �سم ّوه مب�ستوى ال�صناعة الوطنية،
والتقدّم الذي و�صلت �إليه يف التناف�سية والتم ّيز .وطالب من القائمني
على ال�شركات الوطنية م�ضاعفة اجلهود ،وخا�صة يف ما يتعلق مبعايري
اجلودة واملوا�صفات العالية ،وتثبيت �أقدامهم على خارطة ال�صناعات
الدفاعية املتطورة.
وقد مت َّيزت هذه الدورة من "�أيدك�س" ،ب�إقامة معر�ض "يومك�س"
للأنظمة غري امل�أهولة ،لأول مرة ،مب�شاركة � 97شركة ،عر�ضت �آخر
االبتكارات الدفاعية ال�ستخدامات الطائرات من دون ط ّيار ،و�أبرزت
الدور الذي ميكن �أن تلعبه تلك التكنولوجيا يف دعم اجليو�ش ومكافحة
الإرهاب.
وتزامن "�أيدك�س � "2015أي�ض ًا ،مع انطالق الدورة الثالثة ملعر�ض
"نافدك�س" البحري ،مب�شاركة � 99شركة عاملية و 16قطعة بحرية،
ر�ست يف القناة املقابلة ملركز �أبوظبي للمعار�ض� ،إ�ضافة �إىل ميناء
َ
زايد .وقد عر�ض فيه عدد من ال�شركات الوطنية والدولية �أحدث
تقنيات وخدمات الدفاع والأمن البحري ،وت�شكيلة من ال�سفن احلربية،
واملركبات الربمائية واملعدات املالحية و�أنظمة �أمن ال�سواحل ،وحلول
االت�صاالت البحرية.
إبريل 2015

9

مؤتمر الدفاع الدولي  2015ناقش
التعاون والعمليات العسكرية الدولية المشتركة

الرميثي :منبر عالمي يضيف إلى «أيدكس»
وجهًا حضاريـــًا

(وام)

احتلت م�س�ألة التعاون والعمليات الع�سكرية الدولية امل�شرتكة� ،صدارة اهتمام امل�شاركني يف �أعمال م�ؤمتر الدفاع الدويل،
ومتخ�ص�صون من خمتلف �أنحاء العامل
الذي احت�ضنته العا�صمة الإماراتية �أبوظبي يف �إطار «�أيدك�س  .»2015وناق�ش خرباء
ِّ
�سل�سلة من الق�ضايا التي متحورت حول املو�ضوع الرئي�س للمعر�ض ،وهو التكنولوجيا امل�ستقبلية يف جمال الدفاع .وبحث
امل�شاركون يف امل�ؤمتر دور القوات امل�ستقبلية والتكنولوجيا النا�شئة ،التي حتتاجها اجليو�ش وكيفية تطويرها� ،إ�ضافة �إىل
م�سائل التدريب والتوا�صل بني القوات املختلفة .و�سلَّط امل�ؤمتر ال�ضوء على التهديدات اجلديدة ،مثل الهجمات الإلكرتونية،
كما عر�ض التكنولوجيا ال�ضرورية ملحاربتها.
وحتت عنوان "قمة الدفاع للم�ستقبل" ،انطلقت �أعمال الدورة
الثانية ع�شرة مل�ؤمتر الدفاع الدويل ،مب�شاركة وا�سعة من خرباء الدفاع
املتخ�ص�صني حول العامل .وح�ضر االفتتاح معايل حممد
ورواد القطاع
ّ
�أحمد البواردي الفال�سي ،وكيل وزارة الدفاع ،و�سعادة الفريق الركن
حمد حممد ثاين الرميثي ،رئي�س �أركان القوات امل�سلحة ،واللواء الركن
طيار عبد اهلل الها�شمي ،املدير التنفيذي للتحليل اال�سرتاتيجي يف
وزارة الدفاع ،واللواء الركن ط ّيار حممد را�شد �آل علي ،مدير مركز
العمليات امل�شرتكة يف القيادة العامة للقوات امل�سلحة� ،إىل جانب ح�شد
واملخت�صني.
ع�سكري ومدين من املهت ّمني
ّ
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و�أ َّكد الفريق حمد حممد ثاين الرميثي� ،أن الرعاية الكرمية من
جانب �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س الدولة
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة  -حفظه اهلل ،واملتابعة الد�ؤوبة من
قبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ،ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة� ،ساهمتا يف االرتقاء بـ "�أيدك�س"،
باعتباره �أكرب حدث من نوعه يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا.
و�ش َّدد الفريق الرميثي ،على �أن م�ؤمتر الدفاع اخلليجي ي�ضيف �إىل
معر�ض "�آيدك�س" وجه ًا ح�ضاري ًا �آخر ،فالدوائر الأكادميية والع�سكرية
املتخ�ص�صون
الدولية تعتربه منرب ًا عاملي ًا ،حيث يتناول خالله املتحدّثون
ِّ

يف ال�ش�ؤون الع�سكرية واال�سرتاتيجية ،والقادمون من �شتى بقاع العامل،
�أحدث التقنيات وا�سرتاتيجيات الدفاع.
من جانبه ،قال اللواء الركن الها�شمي �إن افتتاح هذه الدورة من
امل�ؤمتر ،ي�ش ّكل تتويج ًا ملجموعة من امل�ؤ�شرات واملردودات والدالالت،
التي ت�ؤ ِّكد جميعها على النجاح امل�ستمر وامل�ضطرد ملعر�ض "�أيدك�س".
�إىل ذلك ،ر�أى اللواء الركن ط ّيار حممد را�شد �آل علي �أن امل�ؤمتر
ي�أتي يف وقت ت�شهد فيه املنطقة والعامل حتدّيات �أمنية عديدة وتوترات
�سيا�سية و�صعوبات اقت�صادية تتطلب من جميع الدول ال�شقيقة
وال�صديقة التعاون يف ما بينها لتثبيت اال�ستقرار ومواجهة كافة
التحدّيات ويف طليعتها الإرهاب .و�أ�ضاف �أن مو�ضوعات امل�ؤمتر ت�شكل
جميعها �أهمية كبرية لدول اخلليج العربي الغنية باملوارد النفطية،
والتي تعتمد على املنافذ ب�شكل �أ�سا�س لت�صدير النفط والغاز وا�سترياد
معظم حاجاتها .و�ش َّدد على �أن �أمن اخلليج العربي ي�شكل �أهمية �إقليمية
ودولية ،وبالتايل ف�إن م�س�ؤولية احلفاظ عليه وت�أمني �سالمة ممراتة
البحرية ،لي�ست حملية �أو �إقليمية فح�سب ،و�إمنا عاملية.
و�أ ّكد على �أن قيادة دولة الإمارات تعمل على م�ضاعفة م�ستوى
اجلاهزية الع�سكرية والأمنية ،وتعزيز التعاون مع دول اجلوار واملجتمع
الدويل ،وتعزيز ال�سالم يف املنطقة والعامل .وقال :على الرغم من �أن
القيادة ال�سيا�سية لدولة الإمارات انتهجت منذ اال�ستقالل مبد�أ ح ّل
نزاعاتها مع جريانها �سلمي ًا عرب الو�سائل الدبلوما�سية وال�سيا�سية،
�إلاّ �أنها عمدت �إىل بناء قوات م�سلحة للم�ستقبل ،جم َّهزة ب�أحدث
الأنظمة الدفاعية لتقنيات القرن احلادي والع�شرين ،من �أجل مواجهة
التحدّيات والتهديدات ،ولتعزيز قدراتها
الكفيلة بردع �أ َّية جهة حتاول امل�سا�س ب�أمنها
و�شعبها.
و�أ�ضاف� :إن القيادة العامة للقوات
امل�سلحة تتبع ا�سرتاتيجية طموحة ،تعتمد
ب�شكل كبري على تعزيز القدرات الدفاعية
وتطويرها ،مرتكزة يف ذلك على اال�ستثمار
يف القوى الب�شرية التي تعترب الأ�سا�س يف بناء
اجليو�ش احلديثة ،واقتناء �أحدث الأنظمة
الدفاعية ،وتطوير الإجراءات واملخرجات،
وذلك من خالل توفري برامج تدريب نوعية

ذات جودة عالية ،كما تعتمد ا�سرتاتيجبة توازن يف بناء قدرات قواتها
الربية والبحرية واجلوية والقوات اخلا�صة و ُن ُظم القيادة وال�سيطرة
واالت�صاالت.
و�أ�شار �إىل �أن القوات امل�سلحة الإماراتية �ساهمت ومازالت ،يف
عمليات امل�ساعدة الأمنية ،بدعم قوات حفظ ال�سالم يف �أماكن خمتلفة
من العامل ،وهي م�ستعدة دائم ًا للم�ساهمة يف العمليات الإن�سانية،
وامل�ساعدة يف �أعمال الإغاثة يف املناطق املنكوبة التي ت�شهد كوارث حول
العامل.
وقال �إن قرار عقد هذا امل�ؤمتر ي�أتي يف �إطار نقل املعرفة واخلربة
وتبادل املعلومات ّ
واالطالع على التكنولوجيا احلديثة وكيفية ت�أمينها،
وكل ذلك يتط ّلب مواجهة حتدّيات العمل يف عامل مرتابط و�شامل
من خالل ال�سعي حثيث ًا للتغلب على هذه التحدّيات ...م�شدِّ د ًا على �أن
"العمل والتعاون امل�شرتك ،هما خري و�سيلة لتعزيز العالقات مع حلفائنا
يف اخلليج العربي وخارجه".
و�ألقى فيليب دان ،النائب يف الربملان الربيطاين ووزير اململكة
املتحدة ل�ش�ؤون معدات الدفاع الع�سكري والدعم والتكنولوجيا ،الكلمة
الرئي�سة يف امل�ؤمتر� ،أكد خاللها لي�س على �أهمية تطوير القوات
الع�سكرية فح�سب ،بل على ال�شراكات وعالقات التعاون �أي�ض ًا .وقال
دان ،امل�س�ؤول عن تطوير العالقات الع�سكرية مع دول اخلليج العربي:
ميكننا التوفري يف النفقات ويف الوقت ،كما ميكننا �أن نزيد من حجم
قواتنا �إذا تعاونا مع بع�ضنا البع�ض .وتناول الدور املتزايد للتكنولوجيا
يف النزاعات احلديثة ،قائال � ":إن موقفنا من االبتكار هو الذي �سيحدِّ د
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ما �إذا كنا �سننجح �أو �سنف�شل يف � ّأي �صراع.
و�شهدت اجلل�سة احلوارية الأوىل للم�ؤمتر حوار ًا مع ّمق ًا حول
التوافقية الع�سكرية احلديثة� ،أداره نائب الأدمريال جوزيف دبليون
ريك�سي .و�إن�ضم �إليه ،يف اجلل�سة التي ناق�شت كيف ميكن للقوات
الع�سكرية متعدّدة اجلن�سيات �أن حتارب مع بع�ضها البع�ض ب�شكل ف ّعال،
اجلرنال ريرن كروف ،نائب القائد العام للجي�ش الأملاين ،واللواء �أنطوان
بيو�سان ،من القوات الفرن�سية.
ويف حني ر�أى كروف �أن التعاون هو امل�ستقبل احلقيقي للعامل
الع�سكري ،م� ً
شريا �إىل �أن" ..من خالل التطوير املتزامن للقوات
امل�ستقبلية فقط ميكننا �أن نواجه التحديات العديدة التي نواجهها
اليوم"� ...أ ّكد بيو�سان على �أهمية التعاون لتعظيم القدرات وتخفي�ض
النفقات يف زمن التق�شف.
و�ألقى وزير الدفاع الأمريكي الأ�سبق ،ويليام كوهن ،الرئي�س
التنفيذي رئي�س جمل�س �إدارة طمجموعة كوهن" ،كلمة حتدث فيها
عن تطور العالقات الدولية مع دول جمل�س التعاون اخلليجي ..كما
حتدث عن العالقات الثنائية القوية بني دولة الإمارات العربية املتحدة
والواليات املتحدة الأمريكية ...م� ً
شريا يف هذا ال�صدد �إىل التعاون
امل�شرتك يف �أفغان�ستان وكو�سوفو لأكرث من عقد من الزمن .وخالل
جل�سة �س َّلطت ال�ضوء على عمل احلكومة ال�سودانية مع الدول املجاورة
لت�أمني احلدود� ،شرح اللواء املهند�س ح�سان �صالح عمر حممد دين ،من
وزارة الدفاع ال�سودانية ،كيفية النجاح يف هذا املجال م�ؤ ّكد ًا على �أهمية
احلفاظ على عالقات ط ّيبة مع دول اجلوار.
وناق�ش اجلزء الثاين من امل�ؤمتر كيف ميكن للقطاعات الع�سكرية
وال�صناعية �أن تتعاون يف ما بينها ب�شكل �أكرث فعالية ،وذلك خالل جل�سة
ح َّددت املخاطر امل�ستقبلية وكيفية العمل امل�شرتك يف تطوير القدرات
ملواجهتها .وانطلقت اجلل�سة ،التي �شارك فيها وولفغانغ كيوبك ،مدير
مركز تطوير القدرات الع�سكرية يف اجلي�ش الأملاين ،بدعوة نائب
الأدمريال ماتيو بور�شوم ،مدير م�ؤ�س�سة العتاد الع�سكري يف وزارة
الدفاع الهولندية� ،إىل التعاون الدويل يف جميع املجاالت ،م�ؤ ّكد ًا على
�ضرورة �أن تتوافق ال�صناعات مع احلكومات عند تطوير تكنولوجيا
الدفاع .و�ش َّدد داين �سربايت ،رئي�س جمل�س الأعمال الأمريكي –
الإماراتي ،على احلاجة املتزايدة للتعاون يف جمال عمليات الأبحاث
والتطوير وامل�شرتيات ...م�س ِّلط ًا ال�ضوء على الكيفية التي �ستم ِّكن �آلية
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موحدة لل�شراء بني دول جمل�س التعاون اخلليجي والواليات املتحدة
َّ
الأمريكية ،من تطوير �أحدث التكنولوجيا الدفاعية بطريقة �أكرث فاعلية
من ناحية التكلفة .يف حني �شرح باتريك ديوار ،نائب الرئي�س التنفيذي
يف �شركة "لوكهيد مارتن الدولية" ،كيف قامت �شركته بالعمل يف ظ ّل
مثل هذا النوع من التعاون ،من خالل ا�ستثمار بقيمة  600مليون دوالر
�أمريكي يف الأبحاث والتطوير ،مبا يتما�شى مع املتطلبات التي حدّدها
ال�شركاء احلكوميون.
و�شهدت اجلل�سة ما قبل الأخرية حوار ًا �أداره الربوفي�سور كينيث
ويت�شر ،عميد كلية علوم الطريان يف جامعة �إمربي ريدل للمالحة
اجلوية ،حول العوامل الب�شرية يف جتنيد وتدريب القوات امل�سلحة
احلديثة ،جلهة �أ�ساليب التجنيد املتغرية للقوات احلديثة� ،إ�ضافة �إىل
احلاجة املتزايدة للح�صول على تعليم قبل االنخراط يف اجلي�ش .فر�أى
اجلرنال �أرتو راتي ،نائب وزير الدفاع الفنلندي�" ..إننا نواجه دائم ًا
حتدّيات جديدة ،ولكن التعليم هو الأهم" .و�أ�شارت اللواء دانا بيارد،
نائب القيادة الو�سطى للجي�ش الأمريكي� ،إىل وجوب احل�صول على
�شهادة ثانوية ك�شرط لالنخراط يف جي�ش الواليات املتحدة ،و�أ�ضافت:
"ونتيجة لذلك �أ�صبحت لدينا قوة ع�سكرية �أكرث مهنية" .و�شارك يف
اجلل�سة اللواء دايفيد �أم كولن ،م�ساعد رئي�س هيئة الأركان العامة يف
اجلي�ش الربيطاين ،والدكتور يحيى املرزوقي ،املدير التنفيذي لق�سم
تطوير الكفاءات يف �شركة "توازن القاب�ضة".
وت�ض َّمنت اجلل�سة التي �شارك فيها ولوك فيجنريون ،الرئي�س
توجهات
التنفيذي يف �شركة الإمارات لل�صناعات الع�سكرية ،وناق�شت ّ
قطاع الدفاع الع�سكري العاملي ودول جمل�س التعاون اخلليجي ،مقابلة
مبا�شرة مع حميد ال�شمري ،املدير التنفيذي لوحدة "مبادلة" ل�صناعة
الطريان وتكنولوجيا االت�صاالت واخلدمات الدفاعية رئي�س جمل�س
�إدارة �شركة الإمارات لل�صناعات الع�سكرية "�أديك" ،حيث عر�ضت
�شركة "�أديك" كدرا�سة حالة .ويف معر�ض حديثه عن احلفاظ على
الأعداد املتزايدة من طلبات الأطراف املعنية� ،أ�شار ال�شمري �إىل �أن
من�صة مركزية للعمل من خاللها.
دولة الإمارات ا�ضطرت �إىل تطوير َّ
وقال :نحن نراعي الأطراف املعنية واحلكومة والقوات امل�سلحة
وال�شركاء واملوظفني وفر�ص النمو وتطور ال�صناعة وامل�ؤثرات ال�سيا�سية
لدولة الإمارات يف املنطقة ،وبالتايل ف�إننا نحتاج �إىل الكثري ملراعاة هذه
املن�صة الواحدة.
الأطراف ،ولهذا �أخذنا قرار َّ

سيف بن زايد يفتتح
معرض الدفاع البحري «نافدكس »2015

(وام)

حتت رعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س الدولة  -حفظه اهلل ،افتتح الفريق �سمو ال�شيخ �سيف بن زايد
�آل نهيان ،نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية ،معر�ض الدفاع البحري «نافدك�س  ،»2015الذي �أقيم على الر�صيف البحري
للمن�صة الرئي�سة ملركز �أبوظبي الوطني للمعار�ض.
املقابل
َّ
و�أ�شاد �سم ّوه باهتمام �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،يف ت�أمني التجارة الدولية" ،ناق�ش امل�ؤمتر الأخطار البحرية ،من خالل ورقة
و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ،ودعمهما املتوا�صل لكافة عر�ضها اللواء البحري جون ميلري ،قائد القوات البحرية للقيادة املركزية
فعاليات املعر�ض ...م� ً
شريا �إىل �أن "�أيدك�س" جنح يف �إثبات مكانته على يف الواليات املتحدة ،الأ�سطول اخلام�س ،قدّم خاللها طريقة ا�ستخدام
خارطة املعار�ض العاملية ،وح ّقق �س ْمعة ط ّيبة لدولة الإمارات العربية البحرية احلديثة للتقنيات اجلديدة لتوفري احلماية للتجارة الدولية ،كما
من�صة ف�ضلى لدى ال�شركات العاملية امل�شاركة.
حتدث عن التعاون ما بني القوات البحرية الأمريكية والتحالفات امل�شرتكة
املتحدة ،و�أ�صبح ّ
و�أكد �سم ّوه �أن ملعر�ضي "�أيدك�س" و"نافدك�س" ،وما ي�صاحبهما من يف اخلليج واملنطقة ،وعن الأخطار احلالية وطريقة مواجهتها با�ستخدام
فعاليات� ،أهمية خا�صة �ضمن خارطة املعار�ض التي يجري تنظيمها يف التقنيات احلديثة ،ودور تلك التقنيات يف �إعطاء �إ�ضافة نوعية يف الت�صدّي
من�صتني مم ّيزتني للعديد من ال�شركات الوطنية لهذه الأخطار.
الدولة ،كونهما ميثالن ّ
والعاملية ،لزيادة ح�صتها من ال�سوق العاملي ،وذلك من خالل �إتاحتهما
كما ناق�ش امل�ؤمتر مو�ضوع "دمج القوات البحرية للعمليات امل�شرتكة،
الفر�صة لهذه ال�شركات لت�سويق منتجاتها وعر�ض �أحدث ابتكاراتها.
والقتال على جبهة واحدة" ،وقد �شارك فيه اللواء البحري الأدمريال جورج
وقال �سم ّوه�" :إن دولة الإمارات ا�ستفادت من موقعها اجلغرايف وبنيتها فون مالتزان ،رئي�س ق�سم العمليات البحرية يف املقر الرئي�س للبحرية
التحتية املتطورة ،يف تر�سيخ مكانتها كمركز �إقليمي وعاملي يف قطاع الأملانية ،وقائد العمليات يف ق�سم الغوا�صات التابع للقوات البحرية امللكية
املعار�ض يف ال�سنوات الأخرية ،حيث حتظى الدولة مبوقع ا�سرتاتيجي يف بريطانيا ،وقائد قوات حر�س ال�سواحل الأمريكية .وتناول البحث
متم ّيز يف قلب منطقة ال�شرق الأو�سط ،بالقرب من الأ�سواق يف �أفريقيا الق�ضايا الب�شرية التكنولوجية الواجب �أخذها يف احل�سبان ،قبل جت�سيد
رغبة دول جمل�س التعاون يف قوة بحرية م�شرتكة .و�شدَّد املتحدثون على
وجنوب �آ�سيا ،وترتبط على نحو جيد مبنطقتي ال�شرق الأق�صى و�أوروبا".
�أهمية االت�صاالت ،حيث تكمن �أهم التحدّيات يف التوفيق بني �إعطاء
الأوامر وفر�ض زمام ال�سيطرة.
م�ؤمتر الدفاع البحري يناق�ش املخاطر وا�ستخدام التقنيات
املتطورة
و�ألقى الدكتور خالد املزروعي ،املدير التنفيذي ل�شركة �أبوظبي لبناء
ويف �إطار فعاليات معر�ض "نافدك�س" ،افتتح اللواء الركن ال�شيخ �سعيد ال�سفن ،حما�ضرة حتدث فيها عن م�سرية ال�شركة منذ ت�أ�سي�سها يف العام
بن حمدان �آل نهيان ،نائب قائد القوات البحرية ،م�ؤمتر الدفاع البحري� ،1995 ،إىل اليوم.
خ�ص�ص ملناق�شة طيف وا�سع من ق�ضايا الدفاع البحري ومهامه،
الذي ِّ
و�أو�ضح املزروعي جانب ًا من اخلدمات التي تقدّمها ال�شركة للقوات
من
ون
خمت�ص
ّمها
د
ق
أوراق
�
خالل
من
املجال،
هذا
يف
التقنيات
و�أحدث
البحرية وحر�س احلدود ...م� ً
ّ
شريا �إىل �أن �شركته تتعامل مع ما يزيد عن
ً
املجال.
هذا
يف
احلديثة
ودرا�ساتهم
ؤيتهم
�
بر
ا
إ�سهام
�
دول،
عدة
� 15شركة من خمتلف دول العامل ،وذلك بغر�ض حتقيق �أعلى معدالت
وحتت عنوان "القوة البحرية واالقت�صاد العاملي ،ودور القوات البحرية اجلودة والكفاءة.
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 ...و منصور بن زايد يفتتح الدورة األولى
لمعرض ومؤتمر «يومكس» لألنظمة غير المأهولة

(وام)

وبالتزامن ،ويف �إطار «�آيدك�س  ،»2015افتتح �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان ،نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون
الرئا�سة ،الدورة الأوىل ملعر�ض وم�ؤمتر الأنظمة غري امل�أهولة «يومك�س» .وح�ضر االفتتاح معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان،
وزير الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع ،ومعايل بدر بن �سعود بن حارب البو�سعيدي ،الوزير امل�س�ؤول عن �ش�ؤون الدفاع يف �سلطنة
ُعمان ال�شقيقة ،ومعايل �أحمد جمعه الزعابي ،نائب وزير �ش�ؤون الرئا�سة ،و�سعادة اللواء الركن طيار �إبراهيم نا�صر حممد العلوي،
قائد القوات اجلوية والدفاع اجلوي ،وال�شيخ حممد بن عبداهلل بن علي القتبي� ،سفري �سلطنة ُعمان لدى الدولة ،وعدد من كبار
امل�س�ؤولني يف الدولة.

و�أ�شاد �سم ّوه بدور "�أيدك�س" يف تر�سيخ الأمن وال�سالم يف املنطقة ..من ّوه ًا
تو�صلت �إليه التكنولوجيا الع�سكرية احلديثة يف
مبعرو�ضاته الدفاعية ،و�آخر ما ّ
خمتلف دول العامل.
و�أعرب �سم ّوه عن �سعادته بـ "التنظيم اجل ّيد واملم ّيز لهذا املعر�ض ،الذي
ي�ساهم ب�شكل كبري يف تبادل اخلربات بني اخلرباء الع�سكريني من الدول
ال�شقيقة وال�صديقة ودولة الإمارات".
واطلع �سم ّوه على ما عر�ضه م�ص ّنعو ومز ّودو الأنظمة غري امل�أهولة ،من
�أحدث االبتكارات يف هذا املجال ،واملزايا البيئية والإن�سانية التي تتمتع بها �أنظمة
املركبات غري امل�أهولة ،والتعريف عن قرب بنماذج �أولية ت�ست�شرف �آفاق م�ستقبل
ال�صناعات الدفاعية ،والدور املهم الذي تلعبه تقنياتها على امل�ستويني الع�سكري
واملدين.
و�شاركت يف "يومك�س" � 33شركة حملية وعاملية ،يف مقدمتها �شركة �أبوظبي
اال�ستثمارية للأنظمة الذاتية "�أدا�سي" ،و"�إن�سيتو" ،التابعة ل�شركة "بوينغ"،
التي عر�ضت هذا العام طائرة "�إنتجريتور"� ،إ�ضافة �إىل �شركة "دينيل" ،التي
�شاركت بطائرة "�سيكر" ،بينما عر�ضت �شركة "�شينزين" طائرة "�إف ،"50
وقدّمت �شركة "هوبي كلوب الإماراتية" طائرة تعمل بطريقة التح ّكم عن بعد
عرب موجات الراديو.
من�صة احرتافية ومتخ�ص�صة
واعترب معايل اللواء الركن الدكتور عبيد الكتبي ،رئي�س اللجنة العليا املنظمة
ملعر�ض وم�ؤمتر الدفاع الدويل "�أيدك�س � ،"2015أن معر�ض وم�ؤمتر "يومك�س"
ومتخ�ص�صة لكل من م�ص ّنعي ومز ّودي الأنظمة غري
من�صة احرتافية
ّ
يطرح ّ
امل�أهولة ،لعر�ض �أحدث االبتكارات يف هذا املجال الدفاعي احليوي الهام� ،إىل
جانب ت�أ�سي�س عالقات جتارية مع زوّار املعر�ض.
و�أ�ضاف� ،أن املعر�ض ير ّوج للمزايا البيئية والإن�سانية التي تتمتع بها �أنظمة
املركبات غري امل�أهولة والتعريف عن قرب بنماذج �أولية ت�ست�شرف �آفاق م�ستقبل
ال�صناعات الدفاعية ،والدور املهم الذي تلعبه تقنياتها على امل�ستويني الع�سكري
واملدين.
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من�صات مثالية
و�أ�شار �إىل �أن " �أيدك�س" و"نافدك�س" و"يومك�س" تع ّد ّ
لاللتقاء ب�صناع القرار من ممثلي احلكومات وامل�ؤ�س�سات الع�سكرية وال�صناعات
الدفاعية ،وفر�صة ملناق�شة الق�ضايا الرئي�سة ذات الأهمية اال�سرتاتيجية بالن�سبة
لل�صناعات الدفاعية.
من جانبه ،ر�أى النقيب طيار �سعيد حممد را�شد املخم�سي ،املتحدث
الر�سمي با�سم "يومك�س"� ،أن الأنظمة غري امل�أهولة متثل التقنيات الأحدث من
التوجه العاملي الذي تتطلع �إليه خمتلف الأطراف املعنية
الأنظمة الدفاعية ،وهو ّ
توجها مه ّم ًا وحيوي ًا ،من
بال�صناعات الدفاعية على م�ستوى العامل� ،إذ �إنه يع ّد ّ
ناحية احلفاظ على الأرواح الب�شرية واحلماية من فقدانها� ،سواء يف املجاالت
الع�سكرية �أو املدنية.
و�أ�ضاف :نحن �سعداء بالزخم الذي بد�أ يف اكت�سابه معر�ض "يومك�س .و�أ َّكد
التوجه العاملي نحو الأنظمة الدفاعية غري امل�أهولة ،بات �أمر ًا واقع ًا بالن�سبة
�أن ّ
للقوات امل�سلحة يف كافة مناطق العامل .وقال� :أ�صبحنا ن�شهد تناف�س ًا غري م�سبوق
من قبل م�ص ّنعي الأنظمة الدفاعية ،للخروج ب�أحدث التقنيات و�أكرث الإمكانيات
تطور ًا يف هذا املجال ،وخا�صة الطائرات دون ط ّيار ،القادرة على تنفيذ مهام
امل�سح اجلوي ل�سطح الأر�ض� ،إىل جانب تنفيذ عمليات ا�ستك�شافية علمية وبيئية،
وامل�شاركة يف جمع معلومات الأر�صاد اجلوية ومراقبة العوا�صف ور�سم اخلرائط
اجلغرافية� ،إ�ضافة �إىل قدراتها الع�سكرية اخلا�صة مبهام اال�ستطالع واملراقبة
ونقل �صور ح ّية ت�سهم يف توجيه حركة ال�سري واملرور داخل املدن وخارجها،
خ�صو�ص ًا يف حاالت الطوارئ.
متخ�ص�ص يف الأنظمة
وختم بالقول :من هنا برزت فكرة �إقامة معر�ض
ّ
الدفاعية غري امل�أهولة ،لأول مرة يف العا�صمة �أبوظبي ومنطقة ال�شرق الأو�سط،
والتوجه العاملي والإقليمي نحو امتالك �أحدث التقنيات يف هذا
مبا يتوافق
ّ
املجال ..م� ً
من�صة احرتافية ومثالية للرتويج
شريا �إىل �أن معر�ض "يومك�س" ميثل َّ
بقوة للفوائد البيئية واملدنية والإن�سانية للأنظمة غري امل�أهولة ،وا�ستعرا�ض
للمتخ�ص�صني ،ومتكني امل�ص ّنعني من االلتقاء بامل�شغّلني وت�أ�سي�س روابط
قدراتها
ّ
جتارية مربحة.

القمة الحكومية في دورتها الثالثة :
ّ

الصحيح في الموارد البشرية
تشجيع لالبتكار واالستثمار ّ
محمد بن راشد :االبتكار هو مفتاح االزدهار ...وتطوير نوع ّية الحياة ال يأتي
بغير هذه الطريق
ّ
ّ
ونخطط لخمسين سنة قادمة ...ورهاننا الحقيقي
نفكر
محمد بن زايد:
هو االستثمار في التعليم

(وام)

«هذه الق ّمة ا�ستثنائية ...ونحن نبحث عن التحدّ يات حتى نغلبها .تكلّم حممد بن زايد بروح �إيجابية ،كان يقودنا �إىل
امل�ستقبل بالطاقة الإيجابية ،وهذا ما يذ ّكرنا بقائدنا ال�شيخ زايد ،ط ّيب اهلل ثراه ،فنحن نرى يف حممد روح زايد ،فهنيئ ًا لكم،
ويا حممد �إىل الأمام� ،إىل امل�ستقبل امل�شرق ،و�شعب الإمارات معك».
بهذه العبارات حفلت كلمة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم
دبي  -رعاه اهلل ،يف ختام القمة احلكومية الثالثة التي احت�ضنتها دبي على مدى ثالثة �أيام يف فرباير املا�ضي .و�أ�ضاف �سم ّوه:
«�إنّ هذه الق ّمة هي ق ّمة االبتكار واالزدهار واالنت�صار ،كما �أنّها قمة الهمم التي ال تعرف االنك�سار».
ووجه �سم ّوه ،بـ «البدء يف الإعداد للق ّمة املقبلة يف العام  ،2016من الآن ،وفق ر�ؤية �أو�سع و�أ�شمل و�أكرب ،لت�شكّل حدث ًا عامل ّي ًا
ّ
متخ�ص�ص ًا يف تطوير احللول االبتكارية يف اخلدمات احلكومية ،وكيف ّية مواكبة التط ّورات العلمية املت�سارعة بطريقة مذهلة،
ّ
لتطوير مناذج متقدّ مة من اخلدمات احلكومية امل�ستقبلية» ...م�ؤ ّكد ًا �سم ّوه �أنّ «�أهم ّية الق ّمة احلكومية هي مبا �ست�ضيفه خالل
الأعوام القادمة ،من قيمة نوع ّية �إىل العمل احلكومي العاملي ،بالتعاون مع ال�شركاء الدوليني ،كالأمم املتّحدة والبنك الدويل
واملنتدى االقت�صادي العاملي».
وكانت القمة احلكومية قد عقدت دورتها الثالثة ،برعاية �صاحب وزارات ونوّاب ر�ؤ�ساء ووزراء وم�س�ؤويل ّ
منظمات دولية وخرباء و�أع�ضاء
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم  -رعاه اهلل ،حتت عنوان من ال�سّ لك الدبلوما�سي يف الدولة.
«ا�ست�شراف حكومات امل�ستقبل» ،و�شعار «االبتكار» .وقد �ألقى �صاحب
وح�ضر حفل االفتتاح �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ،ويل عهد �أبوظبي نائب القائد مكتوم ،ومعايل بان كي مون� ،أمني عام الأمم املتحدة ،و�سمو ال�شيخ
الأعلى للقوات امل�سلحة ،الكلمة ال ّرئي�سة يف افتتاح الق ّمة التي �شارك حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ،ويل عهد دبي ،و�سمو ال�شيخ
فيها نحو � 4000شخ�ص ّية من الإمارات و 93دولة �أخرى� ،ض ّمت ر�ؤ�ساء مكتوم بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب حاكم دبي ،و�سمو ال�شيخ
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عمار بن حميد النعيمي ،ويل عهد عجمان ،و�سمو ال�شيخ حممد بن
حمد بن حممد ال�شرقي ،ويل عهد الفجرية ،و�سمو ال�شيخ را�شد بن
�سعود بن را�شد املعال ،ويل عهد �أم القيوين ،ومعايل حممد �أحمد املر،
رئي�س املجل�س الوطني االحتادي ،و�سمو ال�شيخ هزاع بن زايد �آل نهيان،
م�ست�شار الأمن الوطني نائب رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة �أبوظبي،
والفريق �سمو ال�شيخ �سيف بن زايد �آل نهيان ،نائب رئي�س جمل�س
الوزراء وزير الداخلية ،و�سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان ،نائب
رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة ،و�سمو ال�شيخ حامد بن زايد
�آل نهيان ،رئي�س ديوان ويل عهد �أبوظبي ،و�سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد
�آل نهيان ،وزير اخلارجية ،و�سمو ال�شيخ �أحمد بن �سعيد �آل مكتوم،
رئي�س هيئة دبي للطريان الرئي�س الأعلى ملجموعة طريان الإمارات،
و�سمو ال�شيخ �أحمد بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ،رئي�س م�ؤ�س�سة حممد
بن را�شد �آل مكتوم ،و�سمو ال�شيخ من�صور بن حممد بن را�شد �آل مكتوم،
ومعايل ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان ،وزير الثقافة وال�شباب وتنمية
املجتمع ،ومعايل ال�شيخ حمدان بن مبارك �آل نهيان ،وزير التعليم
العايل والبحث العلمي ،ومعايل ال�شيخ �سلطان بن طحنون �آل نهيان،
رئي�س دائرة النقل رئي�س هيئة �أبوظبي لل�سياحة والثقافة ،ومعايل �أحمد
جمعة الزعابي ،نائب وزير �ش�ؤون الرئا�سة ،ومعايل الفريق م�صبح بن
را�شد الفتان ،مدير مكتب �صاحب ال�سمو نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س الوزراء حاكم دبي ،وعدد من ال�شيوخ واملعايل الوزراء ،ور�ؤ�ساء
عدد من احلكومات واملنظمات الدولية ،وح�شد من مديري امل�ؤ�س�سات
والدوائر احلكومية واخلا�صة وممثلني من  97دولة.

حممد بن زايد:احلكومة املتميزه ترى �أن كل مواطن ثروة
وطنية
ا�ستهل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ،كلمته بتقدمي
ال�شكر �إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،م� ً
شريا
�إىل العالقة الوثيقة التي تربطه ب�سم ّوه ،قائال« :ال�شيخ حممد �أخي
و�صديقي ومعلمي» .و�أ َّكد �سم ّوه على �أنّ دولة الإمارات العربية املتحدة،
بقيادة �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة -
حفظه اهلل« ...لديها ر�ؤية وا�سرتاتيجية �شاملة ،حمورها تنمية املوارد
الب�شرية التي نراهن عليها ملواجهة التحدّيات و�ضمان م�ستقبل زاهر
للأجيال القادمة».
و�أ�ضاف �سم ّوه �أن �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان،
رئي�س الدولة  -حفظه اهلل« ...م�ستمر على نهج الوالد امل�ؤ�سّ �س ،ودائم ًا
يوجهنا باالهتمام باملوارد الب�شرية وتنميتها .فاليوم بقيادة �صاحب
ّ
ال�سمو ال�شيخ خليفة منتلك اقت�صاد ًا قوي ًا ومزدهر ًا ،و�سنوا�صل م�سريتنا
على خطى الوالد امل�ؤ�سّ �س من �أجل تنمية الكوادر الب�شرية يف خمتلف
املجاالت كالتعليم وال�صحة واالبتكار والتنوع االقت�صادي والأمن».
و�أ�شار �سم ّوه �إىل الر�ؤية املبكرة التي حملها �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة
بن زايد ،باال�ستثمار يف املوارد وتنميتها واملتمثلة يف �إطالق جهاز
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�أبوظبي لال�ستثمار يف منت�صف ال�سبعينيات ،والذي يعترب الآن ثاين �أكرب
�صندوق من نوعه يف العامل .وث ّمن �سم ّوه جهود عدد من ال�شخ�صيات
الوطنية التي �أ�سهمت بدور ف ّعال يف م�سرية االحتاد وت�أ�سي�س جهاز
�أبوظبي لال�ستثمار ،ويف مقدمهم معايل �أحمد خليفة ال�سويدي ،ومعايل
حممد احلربو�ش.
ّ
ونخطط خلم�سني �سنة قادمة،
وقال �سم ّوه�« :إ ّننا اليوم نف ّكر
ومل�صلحة الأجيال ،عرب بناء اقت�صاد متن ّوع ومتني وم�ستدام ،ال يعتمد
على املوارد التقليدية ،ويفتح �آفاق ًا واعدة ت�ساهم يف تعزيز مق ّومات
وقدرات الدولة» .و�أ ّكد �سم ّوه �أنّ «احلكومة املتم ّيزة ترى �أنّ ك ّل مواطن
ثروة وطنية ،و�أن بناء الدولة ال يعتمد على احلكومة فح�سب ،بل هو
واجب على ك ّل مواطن ومقيم يف الدولة».
و�أ�ضاف �سم ّوه :رهاننا احلقيقي يف الفرتة القادمة هو اال�ستثمار
يف التعليم ...نحن نعي�ش فرتة لدينا فيها خري ،ويجب �أن ن�ستثمر كل
�إمكاناتنا يف التعليم ،لأنه �سي�أتي وقت بعد خم�سني �سنة ،ونحن نحمل
�آخر برميل نفط للت�صدير ،و�سي�أتي ال�س�ؤال :هل �سنحزن وقتها ؟
ويجيب �سم ّوه�« :إذا كان اال�ستثمار اليوم يف مواردنا الب�شرية �صحيح ًا،
ف�أنا �أراهن �أننا �سنحتفل بتلك اللحظة» .وقال �سم ّوه« :ال ّ
�شك �أنّ هناك
حتدّيات كثرية يف التعليم ،ولكن ال ب ّد �أن تكون هناك ر�ؤية وا�ضحة
للقيادة العليا ملخرجات التعليم والتخطيط ملواردنا الب�شرية ،لأكرث من
� 25سنة قادمة».
و�أ�شار �سم ّوه �إىل ريادة دولة الإمارات وجتاربها الناجحة يف جمال
املهم للمر�أة الإماراتية يف بناء املجتمع...
ال�صناعة ...مث ّمن ًا الدّور ّ
وم�ؤ ّكد ًا على «�أهم ّية ا�ستثمار وتوظيف كا ّفة طاقات املجتمع� ،سواء من
الذكور �أو الإناث ،وتوفري الفر�ص لهم ،ودعمهم وت�شجيعهم ومتكينهم
من �أخذ �أدوارهم الوطنية وم�س�ؤولياتهم يف موا�صلة م�سرية التنمية
والبناء.
وعب �سم ّوه عن فخره بقدرات �أبناء الإمارات «يف ت�شغيل و�إدارة
رّ
كربيات ال�شركات العاملية يف قطاعات املوانئ والنقل» ...مو�ضح ًا �أنّ

(وام)

«هذه الأمثلة الناجحة ّ
تدل على تن ّوع وق ّوة اقت�صاد الإمارات يف مواجهة
خمتلف التحدّيات التي ي�شهدها العامل».
و�أ�شار �سم ّوه �إىل �أن دولة الإمارات ،وبف�ضل ر�ؤية قيادتها وتن ّوع
اقت�صادها ،جت َّنبت منذ وقت مبكر ت�أثري تقلبات �أ�سعار النفط ،ووا�صلت
م�سرية التنمية والنه�ضة ال�شاملة ،وهي مت�ضي على هذا النهج يف
مواجهة خمتلف الظروف والتحدّيات .وقال �سم ّوه« :اليوم هناك �أزمة
وتخ ّوف ،ولكن الذاكرة مل ت�سعفنا �أحيان ًا يف النظر �إىل العام ،2008
مما هو عليه
عندما كان البرتول �أعلى �سعر ًا مما كان ،وو�صل �إىل �أقل ّ
الآن ،ولكن �سفينتنا كانت ما�ضية» .و�ش َّدد �سم ّوه على �أن منجزات
الوطن ومكت�سباته يف حاجة �إىل قوة حتميها ،يف ظ ّل عقود من الأزمات
والتحدّيات ع�صفت ومازالت باملنطقة.
وذ ّكر �سم ّوه ب�أنّ «دولة الإمارات ومنذ ن�ش�أتها ،وهي حتاول �أن تر�سل
ر�سالة �إىل العامل ،ب�أنّ منطقة ال�شرق الأو�سط ،ونحن كجزء منها،
مبقدورها �أن حتمل اخلري واملح ّبة وال�سالم �إىل العامل .فدولة الإمارات
ع�ضو فاعل يف املجتمع الدويل ،من خالل عالقات التعاون الب ّناءة،
وامل�ساهمة ب�شكل كبري يف جمال الأعمال الإن�سانية ،وهذا الأمر مل
والتجار واملقيمون الذين
تقم به الدولة فقط ،بل �ساهم فيه املواطنون ّ
نقدّم �إليهم ال�شكر ،وك ّل هذا بف�ضل من اهلل والر�ؤية ال�سديدة لقيادتنا،
واحل�س الإن�ساين للمواطنني واملقيمني املح ّبني لهذه الأر�ض الغالية».
ّ

حممد بن را�شد :ق ّمة االبتكار الإ�ستثنائية
وقال �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم� ،إن« ...هذه
الق ّمة ا�ستثنائية ،حيث تك ّلم فيها �أخي و�صديقي و�صاحب طريقي
حممد بن زايد ،عن املا�ضي و�صعوباته ،وعن احلا�ضر وحتدّياته ،وعن
امل�ستقبل امل�شرقَ ،
وذ َكر التحدّيات ،ونحن نبحث عن التحدّيات حتى
نغلبها» .و�أ�ضاف« :تك ّلم حممد بن زايد بروح �إيجابية ،كان يقودنا �إىل
امل�ستقبل بالطاقة الإيجابية ،وهذا ما يذ ّكرنا بقائدنا ال�شيخ زايد ،ط ّيب
اهلل ثراه ،فنحن نرى يف حممد روح زايد ،فهنيئ ًا لكم ،ويا حممد �إىل
الأمام� ،إىل امل�ستقبل امل�شرق ،و�شعب الإمارات معك».
�سيغي الطريقة التي نف ّكر
ور�أى �س ّموه �أنّ «االبتكار يف احلكومات ،رّ
بها ،و�سيفتح �آفاق ًا جديدة �أمام كافة القطاعات احلكومية ،و�سري�سّ خ
مكانة حكومة دولة الإمارات ،لت�صبح يف مقدّمة احلكومات الأكرث
«لدي ثقة كاملة يف موظفينا على حتويل �أفكارهم
ابتكار ًا عامل ّي ًا» .وقالّ :
�إىل واقع ملمو�س ،لر�سم مالمح حياتنا امل�ستقبلية مع ًا».
و�أ ّكد �سم ّوه ،خالل تكرميه الفائزين بالدورة الثانية من جائزة �أف�ضل
خدمة حكومية عرب الهاتف املحمول على امل�ستويات الوطنية والعربية
والعاملية ،وفئة ط ّالب اجلامعات يف دولة الإمارات� ،أنّ «امل�شاركة
الوا�سعة يف جائزة ،ت�ؤ�شّ ر �إىل �أنّ احلكومات بد�أت تغيري نظرتها �إىل
الطريقة التي تقدّم بها خدماتها ،و�أنّ اجلائزة التي �أطلقناها بد�أت يف
حتقيق �أهدافها ،يف ت�سهيل حياة الب�شر ،واخت�صار �أوقاتهم ،وخلق بيئة
�أف�ضل لهم لأداء �أعمالهم».

(وام)

و�شدّد �سم ّوه ،خالل افتتاحه «متحف امل�ستقبل» الذي تقيمه الق ّمة
احلكومية ب�شكل �سنوي ،ال�ستعرا�ض اجليل اجلديد من اخلدمات يف
حكومات امل�ستقبل ،على «�أنّ الق ّمة احلكومية بد�أت كبرية ،وتط ّورت
�إىل العاملية ،ور�سّ خت الإمارات وجهة دولية للتطوير احلكومي» .وقال،
�إن «االبتكار هو مفتاح االزدهار ،واحلكومات مطالبة باال�ستثمار يف
الأبحاث والتطوير واالبتكارات �أكرث من غريها ،لأ ّنها معن ّية بتطوير
حياة الب�شر �أكرث من غريها ،وتطوير نوع ّية احلياة ال ي�أتي بغري هذه
الطريق».

لل�سالم
عبداهلل بن زايد� :شعب الإمارات �سفري ّ
�إىل ذلك� ،أ ّكد �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد �آل نهيان ،وزير
اخلارجية� ،أنّ «دولة الإمارات كانت و�ستبقى �أر�ض الفر�ص ،و�أنّ �شعب
الإمارات بهويته الإ�سالمية العريقة� ،سيبقى دائم ًا �سف ً
ريا لل�سّ الم،
وم�صدر ًا لق�ص�ص النجاح والإلهام» .وقال �سم ّوه يف كلمة �ألقاها خالل
�أعمال اليوم الثاين من الق ّمة احلكومية�« ،إنّ القيادة الر�شيدة حر�صت
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على جعل دولة الإمارات واحة �أمن وا�ستقرار ،وك ّر�ست مفهوم املجتمع
الذي ت�سوده امل�ساواة والعدل ،وجنحت يف حتقيق الرفاهية لكا ّفة �أفراد
املجتمع ،لت�صبح دولة الإمارات اليوم وطن ال�سعادة ملواطنيها واملقيمني
على �أر�ضها على ح ّد �سواء».
و�أ ّكد �سم ّوه �أنّ «الإن�سان هو م�صدر احل�ضارة ،وهو �أوىل الرثوات
ق�صة الإن�سان الإماراتي،
فق�صة جناح دولة الإمارات تكمن يف ّ
و�أغالهاّ .
ّ
و�أبناء الدولة ال تعيقهم احلواجز ،وال تثقلهم الأعباء ،و�أنهم يرون يف
التحدّيات فر�ص ًا للمبادرة والإجناز».
و�أ�ضاف �سم ّو ال�شيخ عبداهلل بن زايد« :لقد ق ّررنا منذ البداية بناء
دولة حديثة متط ّورة ،ف�سعينا �إىل جذب �أف�ضل العقول و�أمهر الكفاءات،
لت�شاركنا م�سرية البناء والنه�ضة .وبينما تعاين املنطقة العربية من
هجرة الأدمغة ،كانت دولة الإمارات �س ّباقة يف ا�ستقطاب واحت�ضان
�أف�ضل العقول من كافة �أنحاء العامل ،ور�سّ خت مفهوم ًا جديد ًا �أطلق عليه
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي  -رعاه اهلل ،ا�سم :الهجرة املعاك�سة
للعقول» .مو�ضح ًا �أنّ «طبيعة الإن�سان الإماراتي امل�ساملة واملح ّبة للخري،
م ّكنت دولة الإمارات من تكوين �صداقات مع خمتلف �شعوب العامل ،و�أنّ
�سيا�سة الدولة اخلارجية املبن ّية على الإيجابية وبناء ج�سور التعاون بني
�أبناء الإمارات وخمتلف �شعوب العامل� ،أ�سهمت يف تعزيز قدرة الدولة
على ا�ستقطاب الأف�ضل من كا ّفة �أنحاء العامل».

�سيف بن زايد :حماربة الفكر الإرهابي م�س�ؤولية
جماعية
و�أ ّكد الفريق �سمو ال�شيخ �سيف بن زايد �آل نهيان ،نائب رئي�س
يتم
جمل�س الوزراء وزير الداخلية� ،أنّ «املواطنة �أكرث من جم ّرد انتماء ّ
�إثباته بالأوراق الثبوتية ،وهي لي�ست التغ ّني بالوالء واالنتماء القويل
فقط ،و�إنمّ ا ممار�سة الوالء واالعتناء بالوطن وم�صاحله العليا ،على
نحو وثيق وم�ستم ّر يف خمتلف الظروف والأوقات ،ويف ارتباط م�صريي
ال يقبل االنف�صام» .وقال �سم ّوه يف كلمة له خالل اجلل�سة الرئي�سة
الفتتاح فعال ّيات الق ّمة احلكومية�« :إنّ حماربة الفكر الإرهابي م�س�ؤولية
جماعية وم�شرتكة ،تبد�أ من الأ�سرة والبيت عرب ن�شر و�إ�شاعة الفكر
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والوعي املناه�ض لقواعد الإرهاب ،وتر�سيخ القيم الإيجابية الأ�صيلة
يف جمتمعنا الإماراتي القائم على الت�سامح والو�سطية واالعتدال ،ومت ّر
بدور ّ
املوظف احلكومي املناط به ت�أدية واجباته ب�شكل �صحيح ،وتقدمي
�أف�ضل �سبل وم�ستوى اخلدمة العا ّمة ،وقبول فكرة التغيري والتطوير؛
كم العمل املوكل �إليه».
بغ�ض النظر عن ّ
و�أو�ضح �سم ّوه �أنّ اقت�صاد الإمارات كان يعتمد يف البدايات على
النفط بن�سبة  ،90%واليوم �أ�صبح االعتماد عليه بن�سبة  ،30%و�أن
احلكومة ت�سعى �إىل الو�صول �إىل ن�سبة  5%مع حلول العام ...2021
م�ضيف ًا �أنّ الإمارات ن�شطت يف تنويع م�صادر الدخل القومي ،ف�أن�ش�أت
�أربعة �صناديق �سيادية� ،أحدها يت�صدر الرقم الثاين عامل ّي ًا ،وبرز فيها
مطار دبي الدويل بكونه الأ ّول على م�ستوى العامل ،با�ستيعابه  70مليون
م�سافر �سنو ّي ًا ،وحتت ّل �إمارة دبي املرتبة  12عامل ّي ًا با�ستقبالها  10ماليني
�سائح �سنو ّي ًا ...م� ً
شريا �إىل �أن «ذلك ك ّله مل يت�أتّ من فراغ ،بل نتيجة
القيادة احلكيمة ،وعزمية �أبناء الوطن على موا�صلة البناء ومواكبة
التط ّورات بروح املواطنة الإيجابية».

من�صور بن زايد :لي�س لطموحاتنا �سقف �أو حدود
وكانت الفتة ،يف اليوم الثاين والأخري للقمة احلكومية ،كلمة �سمو
ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان ،نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير
�ش�ؤون الرئا�سة ،فقد �ش َّدد �سم ّوه على �أن «احلكومة الر�شيدة ت�ستمد
�شرعيتها من متكني املواطن وتوفري اخلدمات» .وقال« :لي�س �أمامنا
خيار �آخر �سوى الرتكيز على املواطن ،بحيث يتم ت�أهيل املواطن القادر
على حت ّمل م�س�ؤولية متثيل الإمارات يف الداخل واخلارج� ،أف�ضل متثيل
�سواء يف �إنتاجيته �أو يف التزامه ،ويف نوعية العمل».
و�أ َّكد �سم ّوه �أن ل�صاحب ال�سمو رئي�س الدولة «ر�ؤية وا�ضحة �أ�سا�سها
�أن احلكومة الر�شيدة ت�ستمد م�شروعيتها من خالل قدرتها على
ا�ستدامة التنمية ،ومتكني املواطن وتطوير اخلدمات احلكومية مبا يل ّبي
احتياجات �أبناء الوطن ،وي�ستجيب لتطلعاتهم نحو حياة كرمية م�ستقرة،
ي�شعر بها املواطن مبا يتوفر له من خدمات وخيارات معي�شية» .و�أ�ضاف:
«ت�أ�سي�س ًا على هذه الر�ؤية� ،أطلق �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة يف العام
 ،2005برنامج التمكني ،الذي ي�ستهدف �إعالء مكانة املواطن وتعزيز
قدرته وتو�سيع م�ستويات م�شاركته ،باعتباره غاية التنمية وو�سيلتها».
وقال �سم ّوه« :نحن مع التوطني ،ولكن قبل التوطني يجب الت�أهيل
والتدريب ل�صقل اخلربات الوطنية ،فنحن نريد ت�أهيل املواطن ليكون
منوذج ًا» .و�أ ّكد على ال�سعي الدائم لتحقيق املزيد من الطموحات
التي تخدم املواطنني .و�أ�ضاف« :نحن �إن كنا را�ضني مبا حققناه من
�إجنازات� ،إال �أننا يف �سعي دائم نحو املزيد منها ،فلي�س لطموحاتنا
�سقف �أو حدود ،خا�صة عندما يتعلق الأمر مب�س�ؤولية احلكومة نحو
املواطن ،وما يرتبط بذلك من حت�سني كفاءات الأداء وتطوير فعاليته
ب�شكل م�ستمر».
ثم تط ّرق �سم ّوه �إىل �أهداف �إن�شاء املجل�س الوزاري للخدمات،

و�أو�ضح معاليه ،يف كلمة ترحيب ّية �ألقاها يف جل�سة االفتتاح� ،أنّ
«الق ّمة تهدف كما �أرادها �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي  -رعاه اهلل،
�إىل حتقيق �أنبل غاية و�أ�سمى هدف ،وهو حتقيق �سعادة الإن�سان وراحته
ورخائه وا�ستقراره ،لي�س فقط حمل ّي ًا ،بل لتكون هذه ر�سالة الإمارات
�إىل منطقتنا والعامل» ...م� ً
شريا معاليه �إىل �أنّ الق ّمة ت�سعى �إىل البحث
عن االبتكار يف جميع املجاالت ،و�إىل ا�ست�شراف امل�ستقبل البعيد يف
كافة القطاعات ،وتر�سيخ االبتكار يف احلكومات كممار�سة �أ�صيلة ثابتة
وم�ستم ّرة.
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م� ً
شريا �إىل �أنه «يج�سّ د اهتمام دولتنا باخلدمات احلكومية ،كجهاز
لىّ
تنفيذي ملجل�س الوزراء يتو متابعة �أداء الأجهزة احلكومية االحتادية
يف تنفيذ ال�سيا�سة العامة للدولة ،بهدف االرتقاء مب�ستوى اخلدمات
احلكومية» .و�أو�ضح� ،أن املجل�س مت ّكن من حتقيق �أهدافه من خالل
تطوير ال�سيا�سات والقوانني ومتابعة تنفيذها ،وتطوير م�ستويات
اخلدمات احلكومية والتخطيط اال�سرتاتيجي ،وحتقيق احلوكمة ،ون�شر
ثقافة اخلدمة احلكومية املتم ّيزة ،وتعزيز ر�ضا املتعاملني ،ومتابعة
التنمية الب�شرية ،وحتقيق الكفاءات ،والإجراء يف متابعة الأداء املتم ّيز
والتن�سيق الف ّعال مع ال�سلطات املحلية امل�س�ؤولة يف الإمارات.
و�أ�شار �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان� ،إىل �أن الر�ؤية الوا�ضحة
واحل�س الوطني والتن�سيق امل�ستمر ،بني ال�سلطة االحتادية وال�سلطات
ّ
املحلية ،و�ضمان �سيادة القانون واحرتام كرامة الإن�سان واالنفتاح على
التجارب العاملية ،هي م�صدر قوة هذه الدولة و�س ّر جناحها ...م�ؤ ّكد ًا
�أن «الفهم الوا�ضح لدور احلكومة ووظيفتها ،هو �صاحب الف�ضل الأكرب
يف ما ح ّققته بالدنا من جناحات ي�ست�شعر بها املواطن واملقيم والزائر،
وت�شهد بها الهيئات الدولية .ف�شعبنا يف القمة يف م�ؤ�شّ رات ال�سّ عادة
والر�ضا والرفاهية ،ودخل الفرد ونوعية احلياة».
ون َّوه �سم ّوه ب�أن الإمارات حتتل مرتبة متقدّمة يف م�ؤ�شرات التنمية
الب�شرية وتطوير البنية التحتية والأعمال وفر�ص اال�ستثمار التجارية،
ومبا يتما�شى مع ر�ؤية �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة .وقال �سم ّوه�« ،إن كنا
را�ضني مبا ح ّققناه من �إجنازات� ،إال �أننا يف �سعي دائم نحو املزيد منها،
فلي�س لطموحاتنا �سقف �أو حدود ،خا�صة عندما يتع ّلق الأمر مب�س�ؤولية
احلكومة نحو املواطن ،وما يرتبط بذلك من حت�سني كفاءات الأداء
وتطوير فاعليته ب�شكل م�ستمر».

القرقاوي :ر�سالة الإمارات
من جانبه ،قال معايل حممد القرقاوي ،وزير �ش�ؤون جمل�س الوزراء،
�إنّ الق ّمة احلكومية يف دورتها الثالثة ،جت�سّ د الر�ؤية ال�سديدة والقيادة
الر�شيدة ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة -
أهم مفاتيح
حفظه اهلل ،والتي ت�ؤمن ب�أنّ خدمة الإن�سان وتطوير بيئته ،هي � ّ
اال�ستقرار والرخاء ،و�أحد �أ�سرار بناء املجتمعات الآمنة املنتجة واملبدعة.

بان كي مون :ب�إمكان االبتكار �أن يحدث التطوير
وا�ست�ضافت الق ّمة �أبرز املتحدّثني العامل ّيني يف التطوير واالبتكار
الذين �أ�شادوا بتجربة الإمارات ،وجناحها على م�ستوى العامل .ويف
هذا الإطار� ،أ ّكد بان كي مون� ،أمني عام الأمم املتّحدة ،خالل حفل
االفتتاح�« ،أنّ الإمارات �أثبتت �أ ّنه ب�إمكان االبتكار �أن يحدث التطوير،
ت�شجع االبتكار ،ويف الوقت ذاته ،حتافظ على عراقتها وتاريخها،
وهي ّ
وهذه هي املعادلة الأجنح والأف�ضل» .وقال�« :إنّ الق ّمة احلكومية الثالثة
تنظمها حكومة دولة الإمارات ،ميكن �أن ت�ساعدنا يف ّ
التي ّ
منظمة الأمم
املتّحدة على توفري حياة كرمية للجميع ،وعندما نكون كقادة وحكومات
متّحدون ،لن يتع ّذر علينا فعل � ّأي �شيء ،و�إجناز � ّأي �أمر ،فعلينا �أن نتّحد
ونتعاون لنجعل العامل �أف�ضل».
�شواب :الإمارات جنحت يف تر�سيخ مفهوم االبتكار
ومن جهته� ،أ ّكد م�ؤ�سّ �س ورئي�س املنتدى االقت�صادي العاملي
(دافو�س) ،الربوف�سور كالو�س �شواب� ،أنّ «حكومة دولة الإمارات
جنحت يف تر�سيخ مفهوم االبتكار كمح ّرك رئي�س للتناف�سية يف جميع
خا�صة يف قطاع التعليم الذي ُي َع ّد الركيزة
القطاعات واملجاالتّ ،
الأ�سا�سية لبناء �أجيال امل�ستقبل» .معلن ًا «�أنّ دولة الإمارات �سبقت
اجلميع يف و�ضع منظومة جديدة للتعليم الذكي ،وكانت من �أوائل الدول
التي تعتمد طريقة هيكلية لتعليم م�ستدام».
�إىل ذلك ،اعترب الرئي�س التنفيذي ل�شركة �سام�سوجن للإلكرتونيات،
بو كي يون� ،أنّ دولة الإمارات العربية املتحدة وكوريا ،حت ّلقان مع ًا يف
رحلة االبتكار والولوج �إىل امل�ستقبل ،فالبلدان ميتلكان نف�س الر�ؤية
والإرادة ال�صلبة التي ال تعرف امل�ستحيل».
ُيذكر �أنّ �أكرث من مئة �شخ�ص ّية من كبار املتحدّثني� ،شاركوا يف �أكرث
املتخ�ص�صة .وقد ح ّققت الق ّمة جناح ًا
من  50جل�سة من اجلل�سات
ّ
كب ً
ريا فاق الت ّوقعات ،وحر�صت عرب حماور �أجندتها املتنوعة والغنية،
من�صة عاملية لل ّريادة يف اخلدمات احلكومية .و�شهدت
على ت�ش ّكل �أكرب ّ
اهتمام ًا �إعالم ّي ًا كب ً
ريا من خمتلف و�سائل الإعالم املحلية والعربية
والعاملية .كما �شهدت �إعالن مبادرات رائدة ،تهدف �إىل تعزيز خدمة
املجتمع الإن�ساين ب�أ�سره.
ّ
من�صة االبتكار ،التي تنظم للم ّرة الأوىل ،متكني امل�شاركني
و�أتاحت ّ
أهم الأدوات والو�سائل واال�سرتاتيجيات
يف الق ّمة ،من التع ّرف �إىل � ّ
اخلا�صة بتعزيز االبتكار �ضمن امل�ؤ�سّ �سات احلكومية .وقد اختتمت الق ّمة
ّ
�أعمالها ،بتوزيع جوائز حملية و�إقليمية وعاملية للخدمات احلكومية
الذكية واملبتكرة.
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يرسخ الدور ال ّريادي لإلمارات
«أسبوع أبوظبي لالستدامة»
ّ

محمد بن راشد ومحمد بن زايد يشهدان
العالمية الثامنة لطاقة المستقبل
القمة
افتتاح
ّ
ّ

(وام)

�أك��د �صاح��ب ال�سم��و ال�شي��خ حممد ب��ن را�شد �آل مكت��وم ،نائب رئي�س الدول��ة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي  -رع��اه اهلل� ،أنّ
الطاقة الدولية ،ويف تكنولوجيا توليده��ا ،لأنّ �أمن ّ
الإم��ارات م��ن �أكرث الدول ا�ستعداد ًا للتغيرّ ات يف �أ�س��واق ّ
الطاقة هو �أولو ّية
اقت�صاد ّي��ة علي��ا .وو�ص��ف �سم�� ّوه ،يف تغريدة على موق��ع تويرت« ،الق ّم��ة العاملية لطاق��ة امل�ستقبل» التي انعق��دت يف �شهر يناير
ّ
الرئي�سة لدولة الإمارات يف �سعيها الدّ ائم لتنويع م�صادر طاقتها ،واال�ستثمار يف طاقة
املا�ضي يف �أبوظبي ،ب�أنّها �إحدى
املحطات ّ
امل�ستقبل النّظيفة والدّ ائمة.
م��ن جهت��ه� ،شدّ د �صاح��ب ال�سمو ال�شيخ حمم��د بن زايد �آل نهي��ان ،ويل عهد �أبوظبي نائ��ب القائد الأعلى للق��وات امل�سلحة ،على
�ضرورة امل�ضي قدم ًا يف جهود التّحديث والتّطوير ،مع االلتزام مببادىء التنمية امل�ستدامة .ون ّوه �سم ّوه ب�أهم ّية ّ
الطاقة واملوارد
احليو ّية ،كاملياه والغذاء ،باعتبارها ّ
ال�شرايني احليوية لكافة �أن�شطة التنمية.

افتتاح القمة
وكان �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،و�صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ،قد �شهدا افتتاح الدورة
ال�سنوية الثامنة لـ "الق ّمة العاملية لطاقة امل�ستقبل" ،والتي ا�ست�ضافتها
"م�صدر"� ،ضمن "�أ�سبوع �أبوظبي لال�ستدامة" .وقد ح�ضر االفتتاح
عدد من �أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ وكبار امل�س�ؤولني ،وعدد من الر�ؤ�ساء
وممثلي الدول ال�شقيقة وال�صديقة ،ويف مقدّمتهم فخامة عبد الفتّاح
ال�سي�سي ،رئي�س جمهورية م�صر العربية ،الذي �ألقى الكلمة الرئي�سة يف
حفل االفتتاح ،بالإ�ضافة �إىل عدد من الر�ؤ�ساء وممثلي الدول ال�شقيقة
ّ
واملنظمات الدولية املعنية
وال�صديقة وم�س�ؤويل هيئة الأمم املتحدة
وتغي املناخ والطاقة املتجدّدة ،وح�شد من ال�شخ�صيات
ب�ش�ؤون البيئة رّ
القيادية واخلرباء والعلماء واملهت ّمني ب�ش�ؤون الطاقة من خمتلف �أنحاء
العامل.
20

العدد 12

ال�سي�سي :الإمارات ..دور رائد
واعترب ال ّرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي �أنّ هذه الق ّمة تربز دور الإمارات
الرّائد على امل�ستوى العاملي ،يف تعزيز مفاهيم الطاقة املتجدّدة والتنمية
امل�ستدامة" .ور�أى �أنّ هذا املحفل الدويل ُيع ّد جت ّمع ًا ها ّم ًا لبحث
التحدّيات التي ت�ؤ ّثر على قطاعات الطاقة واملياه والتنمية امل�ستدامة،
ومي ّثل فر�صة ها ّمة للحوار والنقا�ش بني خمتلف الأطراف ،لتبادل
الر�ؤى واخلربات ،وطرح احللول املبتكرة للتحدّيات التي تواجه العامل".
وقال" :الطاقة تعني احلياة ،والطاقة املتجدّدة هي احلياة
النظيفة" .و�أ�ضاف" :لقد ت�ضاعفت معدّالت اال�ستهالك العاملي للطاقة
خالل العقود الأربعة املا�ضية ،مع توق ّعات بت�ضاعف الطلب العاملي
بحلول العام  ،2050بالإ�ضافة �إىل وجود ما يزيد عن  1.3مليار ن�سمة
على م�ستوى العامل ،بدون م�صدر للكهرباء ،ن�صفهم يف �أفريقيا ،الأمر
الذي ي�ستدعي ت�ضافر اجلهود من �أجل مواجهة هذه امل�شكلة التي تع ّوق
م�سرية التقدّم للدول الأفريقية ال�شقيقة".

د .اجلابر :ركيزة امل�ستقبل امل�ستدام
من جانبه �أ َّكد معايل الدكتور �سلطان �أحمد �سلطان اجلابر ،وزير
دولة ،رئي�س جمل�س �إدارة "م�صدر"� ،أنّ "الطاقة املتجدّدة ت�ش ّكل ركيزة
�أ�سا�سية لتحقيق امل�ستقبل امل�ستدام ،وهي حت ّولت تدريج ّي ًا من بديل
مكلف للوقود التقليدي� ،إىل تكنولوجيا جمدية وقادرة على املناف�سة".
م� ً
شريا �إىل �أنّ هذا القطاع قد �شهد منو ًّا الفت ًا بف�ضل االنخفا�ض الكبري
يف التكاليف ،واالرتفاع املطرد يف كفاءة التكنولوجيا.
�سجلت
و�أعترب �أن الطاقة املتجدّدة �أ�سرع م�صادر الطاقة منو ًّا حيث ّ
ا�ستثماراتها يف العام  2014منو ًّا بن�سبة  16باملئة ،لت�صل �إىل �أكرث من
 310مليارات دوالر ...م�ضيف ًا �أن هذا النمو ي�شكل ثمرة الفر�ص التجارية
التي توفرها الطاقة املتجدّدة �إىل جانب الطلب العاملي املتزايد على
الكهرباء .وقال� :إننا ن�شهد عام ًا تاريخي ًا يف دولة الإمارات ،فالإعالن
عن مبادرة عام االبتكار بالتزامن مع انعقاد �أ�سبوع �أبوظبي لال�ستدامة
الذي ي�ساعد على جذب اال�ستثمارات وحتفيز ال�شراكات � ..سي�ساهم يف
ت�سريع جهود تطوير ون�شر احللول والتكنولوجيا النظيفة ،مما �سيعود
بفوائد كبرية.
د .بالهول :ت�سريع ن�شر احللول والتقنيات
بدوره ،لفت الدكتور �أحمد عبداهلل بالهول ،ال ّرئي�س التنفيذي
لـ "م�صدر"� ،إىل احلاجة �إىل ت�سريع اجلهود لن�شر حلول وتقنيات
الطاقة املتجدّدة ،باعتبارها تكنولوجيا ذات جدوى اقت�صادية م�ؤ ّكدة
وقادرة على تلبية الطلب العاملي املتزايد على الطاقة" .مو�ضح ًا "�أنّ
التحدّيات العديدة التي تواجه التنمية يف العامل ،والتي من �أبرزها
املعدّالت املرتفعة للنمو ال�سكاين ،وحمدودية م�صادر الطاقة ،تفر�ض
على اجلميع البحث عن �أ�شكال جديدة للطاقة ،ومنها الطاقة املتجدّدة،
الأمر الذي يتط ّلب �إعادة النظر يف العالقة بني �أ�شكال الطاقة التقليدية
واجلديدة".
الطاير :جناح كبري
�إىل ذلك� ،أ ّكد �سعادة �سعيد حممد الطاير ،الع�ضو املنتدب الرئي�س
التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي� ،أن القمة العاملية لطاقة امل�ستقبل
 ،2015حققت جناح ًا كب ً
ريا بح�ضور �صاحبي ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم ،وال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان.
وقال يف ت�صريح خا�ص لوكالة �أنباء االمارات (وام)� ،إن �سيا�سة
دولة الإمارات العربية املتحدة وا�ضحة ومت�شي بخطط مر�سومة من قبل
القيادة ،بهدف تعزيز وتنويع حمفظة الن�صيب الأكرب للطاقة املتجدّدة،
وهي �سيا�سة حكيمة ،وتعمل هيئة كهرباء ومياه دبي مع جميع امل�ؤ�س�سات

املعنية بالطاقة يف الدولة لالرتقاء بالطاقة املتجددة وزيادة ن�صيبها يف
الدولة بهدف تنويع م�صادر الطاقة.

�أ�سبوع �أبوظبي لال�ستدامة
على �صعيد مت�صل ،حقق "�أ�سبوع �أبوظبي لال�ستدامة ،"2015
جناح ًا كب ً
ريا ،وبات ي�ش ّكل �أحد �أهم و�أكرب املنا�سبات العاملية التي
جتمع دول العامل حتت �سقف واحد .
وا�ستطاع الأ�سبوع الو�صول �إىل �أهدافه املرجوة ،من خالل �أجندة
�أعماله املتنوعة ،مر�سّ خ ًا بذلك مكانة الإمارات العربية املتحدة كمركز
عاملي يف جمال الطاقة املتجدّدة ،حيث ا�ستقطبت فعالياته �أكرث من 32
�ألف م�شارك وزائر من  170دولة.
و ّمتت خالل الأ�سبوع مناق�شة العديد من املو�ضوعات املتعلقة ب�أمن
وم�ستقبل الطاقة والتنمية امل�ستدامة ،والعمل على اخلروج بحلول قابلة
للتنفيذ ،من �أجل مواجهة حتدّيات قطاع الطاقة العاملي ،و�ضمان
ا�ستمرار تقدم م�سرية التنمية واالبتكار يف قطاع الطاقة امل�ستدامة.
و�شارك يف هذا احلدث العاملي قادة وخرباء يف قطاع الطاقة
املتجدّدة� ،إ�ضافة �إىل عدد من م�س�ؤويل هيئة الأمم املتحدة واملنظمات
الدولية املعنية ب�ش�ؤون البيئة وتغري املناخ والطاقة املتجدّدة ،والر�ؤ�ساء
التنفيذيون لكربيات ال�شركات العاملية املهت ّمة باالبتكار يف ال�صناعات
املرتبطة بالطاقة املتجدّدة ،وباحثون و�أكادمييون وممثلون عن و�سائل
الإعالم العربية والعاملية.
وبحث امل�شاركون يف �أهمية الو�صول �إىل حلول الطاقة املتجدّدة على
خمتلف الأ�صعدة ،مثل ال�سيا�سات والتمويل والتكنولوجيا والتعليم ،كما
ركزوا على �ضرورة ن�شر مفاهيم التنمية امل�ستدامة يف جمال الطاقة
املتجدّدة� ،إ�ضافة �إىل و�ضع احللول التي ت�ساهم يف الت�صدّي لتحديات
�أمن الطاقة واملياه.
وتناولت الفعاليات كذلك ،بحث مو�ضوعات متنوعة تتعلق بالق�ضايا
العاملية الراهنة ،مبا يف ذلك ندرة املياه و�إدارة النفايات والتمويل املبتكر
والتكنولوجيا وت�أثريها يف حياة املجتمعات والتنمية امل�ستدامة .و�شكل
"االبتكار" حمور الرتكيز الرئي�س خالل فعاليات الأ�سبوع ،التي �أ�سهمت
يف اكت�شاف �أف�ضل ال�سبل التي ميكن للأفكار والتقنيات اجلديدة �أن
ت�ساهم من خاللها يف تطوير حلول كفيلة بدعم التنمية امل�ستدامة.
ووفر �أ�سبوع �أبوظبي لال�ستدامة دعم ًا كب ً
ريا ومبا�شر ًا ال�سرتاتيجية
االبتكار لدولة الإمارات ،من خالل الت�شجيع على تطوير التكنولوجيا،
وجذب اال�ستثمارات �إىل القطاعات الرئي�سة ذات الأولوية ،مبا يف ذلك
الطاقة املتجدّدة والنقل واملياه والتعليم.
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تكرمي الفائزين بـ "جائزة زايد لطاقة امل�ستقبل"
و ّمت خالل حفل افتتاح الأ�سبوع تكرمي الفائزين بالدورة ال�سابعة من
"جائزة زايد لطاقة امل�ستقبل" ،وقام �صاحبا ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم وال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ،والرئي�س ال�سي�سي،
مبنح اجلوائز �إىل م�ستح ّقيها .و ّمت تكرمي ت�سعة فائزين تقدير ًا
لإجنازاتهم املتم ّيزة يف تطوير ون�شر حلول الطاقة املتجدّدة والتنمية
امل�ستدامة يف جميع �أنحاء العامل.
وخالل احلفل قدّم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان،
�إىل فخامة ال ّرئي�س عبد الفتّاح ال�سي�سي ،درع "جائزة زايد لطاقة
امل�ستقبل" .وقال �س ّموه�" :إنّ الإمارات العربية املتحدة بقيادة �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س الدولة  -حفظه اهلل،
�أ�صبحت مركز ًا لدعم ورعاية املبتكرين واملبدعني يف خمتلف املجاالت
التي ت�سهم يف االرتقاء بحياة الإن�سان ،وتو ّفر حلو ًال للتحدّيات التي
تواجهه" ...م� ً
شريا �إىل "�أنّ ك ّل �شيء يبد�أ بفكرة .والتزام ًا بنهج القائد
امل�ؤ�سّ �س املغفور له ب�إذن اهلل ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان  -ط ّيب
اهلل ثراه ،بدعم التعليم وبناء الإن�سان ،ن�سعى �إىل حتفيز العقول املبدعة
على االبتكار و�إيجاد �أفكار وحلول عملية تت�صدّى للتحدّيات ،وتتيح بناء
امل�ستقبل على �أ�س�س وركائز �صلبة وم�ستدامة".
و�أثنى �سم ّوه على الفائزين بـ"جائزة زايد لطاقة امل�ستقبل"...
"الذين �أثبتوا قدرتهم على فتح �آفاق جديدة لالبتكار يف جمال الطاقة
النظيفة واال�ستدامة لتح�سني �أمناط احلياة" ،م�ؤ ّكد ًا �أن "ه�ؤالء املبدعني
ميتلكون ر�ؤى فريدة تن�سجم مع الإرث الذي تركه املغفور له ال�شيخ زايد
بن �سلطان �آل نهيان  -طيب اهلل ثراه ،يف التنمية امل�ستدامة ،وهم الذين
�سيحملون هذا الإرث �إىل �أجيال امل�ستقبل".
وتهدف "جائزة زايد لطاقة امل�ستقبل" التي تبلغ قيمة جوائزها
�أربعة ماليني دوالر �أمريكي� ،إىل تكرمي ال�شركات ّ
واملنظمات واملدار�س
والأفراد الذين قدّموا �إ�سهامات ق ّيمة ومم ّيزة يف جمال الطاقة املتجدّدة
والتنمية امل�ستدامة.
وتُعترب "الق ّمة العاملية لطاقة امل�ستقبل" ،احلدث ال�سّ نوي العاملي
للطاقة املتجدّدة ،وكفاءة ّ
الأ ّول من نوعه املك ّر�س ّ
الطاقة ،والتّقنيات
ال ّنظيفة .وقد ر ّكزت على ا�ستك�شاف فر�ص اال�ستثمار املتنامية يف قطاع
أهم
الطاقة النظيفة يف منطقتي ال�شّ رق الأو�سط و�أفريقيا ،وهما من � ّ
الأ�سواق الواعدة للطاقة املتجدّدة يف العامل .ومن الفعال ّيات امله ّمة التي
�أُقيمت على هام�ش الق ّمة ،املعر�ض التّابع لها ،حيث و�صل عدد ال�شركات
امل�شاركة فيه� ،إىل نحو � 650شركة.
فعاليات متن ّوعة
ٌ
ومل تكن هذه الق ّمة ،وهذا املعر�ض ،الوحيدين اللذين �أقيما
�ضمن "�أ�سبوع �أبوظبي لال�ستدامة" ،بل �شهد "الأ�سبوع" العديد من
الفعال ّيات والإجنازات ،فح ّقق جناح ًا كب ً
أهم
ريا ،وبات ي�ش ّكل �أحد � ّ
و�أكرب املنا�سبات العاملية التي جتمع دول العامل حتت �سقف واحد،
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مر�سّ خ ًا بذلك مكانة الإمارات العربية املتحدة كمركز عاملي يف جمال
الطاقة املتجدّدة ،ومو ّفر ًا لال�ستدامة دعم ًا كب ً
ريا ومبا�شر ًا ال�سرتاتيجية
االبتكار لدولة الإمارات ،من خالل الت�شجيع على تطوير التكنولوجيا
وجذب اال�ستثمارات �إىل القطاعات الرئي�سة ذات الأولوية ،مبا يف ذلك
الطاقة املتجدّدة والنقل واملياه والتعليم.

ملتقى ال�سيدات لال�ستدامة والطاقة املتجدّ دة
فقد ا�ست�ضافت "م�صدر" بالتعاون مع وزارة اخلارجية وجائزة
زايد لطاقة امل�ستقبل "ملتقى ال�سيدات لال�ستدامة والطاقة املتجدّدة"،
مب�شاركة عدد من ال�سيدات الرائدات حملي ًا ودولي ًا ،يف جماالت
الهند�سة والإعالم وال�سيا�سة والعلوم .وهدف امللتقى �إىل ت�شجيع
الن�ساء على تعزيز م�ساهمتهن يف تطوير حلول من �ش�أنها دعم امل�ساعي
الرامية �إىل الت�صدّي للتحدّيات العاملية املرتابطة واملتعلقة ب�أمن الطاقة
واملياه والت�صدّي لتداعيات تغري املناخ ودعم جهود التنمية امل�ستدامة.
و�سلط امللتقى ال�ضوء على الفر�ص الكبرية املتاحة حال ّي ًا لل�شابات من
اخلريجات اجلدد والعامالت يف خمتلف القطاعات.
وقد افتتح امللتقى بكلمة �ألقتها معايل رمي بنت �إبراهيم الها�شمي،
وزيرة الدولة الع�ضو املنتدب للجنة العليا ال�ست�ضافة معر�ض �إك�سبو
� ،2020أ�شارت فيها �إىل �أن دولة الإمارات تويل هتمام ًا بالغ ًا لدعم
الن�ساء القياديات اللواتي ي�ساندن ب�شكل فاعل ق�ضايا وجهود التنمية
امل�ستدامة .وقالت �إن انعقاد هذا امللتقى ي�أتي لي�س ّلط ال�ضوء على �أهمية
و�ضرورة متكني املر�أة ،وفتح املجال �أمامها لت�ساهم يف و�ضع مبادرات
وحلول عملية تدعم حتقيق التنمية امل�ستدامة.
القمة العاملية للمياه
كذلك� ،شهد �أ�سبوع �أبوظبي لال�ستدامة �إقامة "القمة العاملية
للمياه" ،التي هدفت �إىل و�ضع احللول اخلا�صة مبعاجلة �أمن املياه،
وتعزيز النمو امل�ستدام والتنمية االقت�صادية يف املناطق القاحلة ،و�إىل
حتقيق الإدارة امل�ستدامة ملوارد املياه ،وامل�ساعدة على تلبية الطلب
املتزايد على هذا املورد احليوي يف منطقة ال�شرق الأو�سط.
من�صة عاملية منوذجية ،ت�ستقطب
وتعترب القمة العاملية للمياه ّ
ّ
قادة العامل وامل�ؤ�س�سات احلكومية و�صناع ال�سيا�سات وامل�ستثمرين من
القطاعني العام واخلا�ص� ،إ�ضافة �إىل قادة الأعمال واال�ست�شاريني
وخرباء املياه ،وجتمعهم حتت �سقف واحد للتوا�صل والتباحت ومناق�شة
�سبل و�ضع اخلطط القابلة للتنفيذ ،والتي من �ش�أنها �أن تدفع بجهود
تطوير حمافظ املوارد املائية امل�ستدامة متعدّدة امل�صادر يف دول جمل�س
التعاون اخلليجي وغريها من املناطق نحو النجاح.
خ�ص�صت للأمن
و�شهدت القمة جل�سات حوارية ،من بينها جل�سة ِّ
الغذائي يف الدول العربية ،ور ّكزت الأخرى على ق�ضايا اال�ستدامة،
بد ًءا من العالقة بني املياه والطاقة والغذاء �إىل زيادة الإنتاج الزراعي
يف املناطق اجلافة .وتخللت �أعمال القمة ور�ش عمل حول �إدارة املوارد
املائية يف �أبوظبي ودعم البيئة البحرية وال�ساحلية يف اخلليج العربي.

رعا أعمال الدورة الرابعة لـ «منتدى االتصال الحكومي»

حاكم الشارقة :
مهمة لدفع السياسات
البرامج الجماهيرية
َّ
الحكومية وتطويرها

(وام)

�أكد �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ،ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة� ،أهمية التوا�صل العمومي،
ً
ً
خا�صة ،يف تبادل الر�سائل واملعلومات والتطلّعات بني احلكومة
عامة ،والربامج اجلماهريية املبا�شرة
ممث ًال بو�سائل الإعالم
وال�شعب.
واعترب �سم ّوه� ،أن التوا�صل العمومي له منفعة عامة ،ويقوم به مهن ّيون يعملون يف م�ؤ�س�سات وي�ساهمون يف حت�سني �أداء
اخلدمة العمومية .وقال :يف املقابل ،يحتوي التوا�صل احلكومي على منزلقات كثرية نتيجة خلط التوا�صل االنتخابي والتوا�صل
ال�سيا�سي بالدعاية لل�سلطة �صاحبة ذلك التوا�صل .و�أ�ضاف� :أما التوا�صل العمومي املتمثل بالربامج اجلماهريية املبا�شرة ،فهو
يهدف �إىل خدمة العموم من خالل ت�شجيع احلوار بني امل�س�ؤول واملجتمع املدين ،وت�سليط ال�ضوء على التغيرّ ات يف �سلوك العمل
العمومي كال�صحة والأمن والطرق وغريها.
و�أو�ضح �صاحب ال�سمو حاكم ال�شارقة ،يف كلمة افتتح بها �أعمال النا�س� ،أما الربامج اجلماهريية فت�أخد طريق ًا معاك�س ًا ،يبد�أ من عامة
الدورة الرابعة من "املنتدى الدويل لالت�صال احلكومي  ،"2015الذي النا�س �إىل ال�سلطة ،ولذلك نطلق عليها ا�سم التوا�صل العمومي...
يقام �سنو ّي ًا حتت رعاية �سم ّوه� ،أن مثل هذه الربامج اجلماهريية مه َّمة مو�ضح ًا �أن اجلماهري املعن َّية بالتوا�صل العمومي هم املواطنون واملجتمع
لدفع ال�سيا�سات احلكومية وتطويرها ،بهدف اال�ستثمار يف املواطنني ،املدين وو�سائل الإعالم ،حيث �إنه ين�شط احلياة الدميوقراطية من
ولإعالم املواطنني وو�سائل الإعالم واملجتمع املدين ب�إجنازات حيث التعريف بال�سيا�سات العامة ،و�إ�شراك املواطنني بالنقا�ش حولها،
امل�ؤ�س�سات احلكومية ،والتعريف باخلدمات التي تقدّمها ال�سلطات والعمل على تطوير �سلوكهم من خالل تنظيم حمالت الوقاية يف ميادين
احلكومية للمواطنني ،وبالقرارات التي تتخذها من مرا�سيم وقوانني.
الأمن والبيئة وال�صحة واحلياة االجتماعية.
و�أ�شار �سم ّوه �إىل �أن التوا�صل احلكومي يبد�أ من ال�سلطة �إىل عامة

و�ش َّدد �سم ّوه على �ضرورة التوا�صل الداخلي ومتابعة �سري العمل يف
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الإدارات و�ضمان م�شاركة املواطنني يف اخلدمة العمومية ،لرت�سيخ قيم
املواطنة وم�ساندة املبادرات الوطنية والتعريف باجلمعيات وب�أن�شطتها،
وباحلياة الثقافية ،والريا�ضية ،وكذلك �شرح دور امل�ؤ�س�سات املختلفة
للمواطنني.
وعقد "املنتدى الدويل لالت�صال احلكومي" ،الذي ّ
ينظمه "مركز
ال�شارقة الإعالمي" ،دورته الرابعة حتت �شعار" :خطوات حمددة …
نتائج �أف�ضل" ،و قد ا�ستمرت يومني ،و�شارك فيها قرابة ثالثة �آالف
من ال�سيا�سيني والإعالميني من خمتلف دول العامل .وكان من بني
�أبرز امل�شاركني الرئي�س اللبناين ال�سابق العماد مي�شال �سليمان� ،ضيف
ال�شرف ،ورئي�سة ليبرييا �ألني جون�سون �سريليف ،واملبعوث الدويل
الأخ�ضر الإبراهيمي ،ووزير االت�صال املغربي م�صطفى اخللفي .وقد
حت َّدث يف املنتدى نحو  30من ال�شخ�صيات ال�سيا�سية والإعالمية
واالجتماعية التي كان لها دور فاعل وجوهري على م�ستوى ال�شعوب
والدول.
وح�ضر حفل انطالق املنتدى عدد من �أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ وكبار
امل�س�ؤولني� ،إىل جانب عدد من ال�سفراء والقنا�صل و�أع�ضاء ال�سلك
الدبلوما�سي يف دول جمل�س التعاون اخلليجي والدول العربية والأجنبية،
و�ضيوف منتدى ال�شارقة الدويل لالت�صال.
ومت َّيز املنتدى بح�ضور كبري من امل�س�ؤولني احلكوميني من خمتلف
بلدان العامل ،وناق�ش ق�ضايا متنوعة يف عامل االت�صال احلكومي يف كافة
جل�ساته وور�ش العمل التابعة .كما ناق�ش الإجراءات الفورية واملطلوبة
ل�ضمان �أف�ضل النتائج على �صعيد العالقة بني احلكومة واجلمهور ،من
خالل �آليات االت�صال احلكومي الف ّعال وا�ضح املعامل .و ّمت ا�ست�شراف
م�ستقبل االت�صال احلكومي على ال�صعيدين املحلي والدويل ،وحتديد
االجراءات واخلطوات املطلوبة لتفعيل دور االت�صال احلكومي للو�صول
�إىل ر�ؤية حكومات �أكرث توا�ص ًال وا�ستجابة مع اجلمهور.
ومت َّيزت هذه الدورة مبناق�شات م�ستفي�ضة حول ت�أثري �شبكات
التوا�صل االجتماعي على عملية �صنع القرار احلكومي ،وعلى �إجراءات
االت�صال احلكومي مع اجلمهور ،و�إمكانية ا�ستغالل مواقع التوا�صل
كمن�صات �إعالمية �إ�ضافية ف ّعالة� ،إىل جانب و�سائل الإعالم
االجتماعي ّ
التقليدية ،مثل الإذاعة والتلفزيون.
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ويهدف منتدى االت�صال احلكومي ،الذي ت�ست�ضيفه ال�شارقة� ،إىل
تطوير عملية االت�صال احلكومي يف دولة الإمارات العربية املتحدة،
وعلى امل�ستوى العربي ككل ،وهو يعترب املنتدى الوحيد من نوعه يف
ال�شرق الأو�سط.
وقال ال�شيخ �سلطان بن �أحمد القا�سمي ،رئي�س مركز ال�شارقة
الإعالمي رئي�س اللجنة املنظمة ملنتدى االت�صال احلكومي :لقد قمنا
من خالل خمتلف اجلل�سات واحلوارات التي ا�ست�ضافها املنتدى على
مدى يومني ،باال�ستماع والتحاور والتفاعل والتوا�صل ٬وبالرغم من
اختالف الأفكار واخلربات والآراء� ،إال �أننا اتفقنا جميع ًا على �أن هذا
املنتدى اجلريء واجلديد بطروحاته ،هو عبارة عن خطوة �أولية ت�ؤ�سّ �س
لإدارات ات�صال حكومي ذات ر�ؤى وا�سرتاتيجيات و�آليات جديدة يف
قطاع االت�صال احلكومي" .و�أ�ضاف :جنحنا من خالل هذا املنتدى يف
جذب االنتباه وت�سليط ال�ضوء على مدى حاجتنا كحكومات وك�شعوب �إىل
االرتقاء يف �أ�سلوب االت�صال والتوا�صل بيننا.
ودعا ال�شيخ �سلطان بن �أحمد القا�سمي �إىل البدء بالعمل خللق تغيري
�إيجابي على �صعيد االت�صال احلكومي يف منطقتنا العربية� ،سواء من
خالل خلق املبادرات� ،أو من خالل �إي�صال �أفكار ب ّناءة لآليات ات�صال
وتوا�صل �أف�ضل ،وذلك لتتويج هذا اجلهد امل�شرتك وما حققه من
النجاح.
وقال �إن الظروف االقت�صادية واجليو� -سيا�سية التي تلقي بظاللها
اليوم على العامل �أجمع ،ت�ضع على عاتق احلكومات العاملية والإقليمية
م�س�ؤولية �أكرب ،من �أجل �شرح مواقفها و�إقناع �شعوبها ب�سيا�ساتها
الداخلية واخلارجية ب�صراحة و�شفافية ...مو�ضح ًا �أن الوقت الذي
كانت احلكومات ت�سيطر فيه على نوع املعلومات وم�صادرها ،قد ولىّ ،
وح َّل مكانه ع�صر التفاعل واحلوار الذي �أ�صبح فيه للمواطنون يف كافة
�أقطار العامل �أكرث قدرة على التعبري عن ر�أيهم يف الأحداث الداخلية
واخلارجية لبلدانهم والبلدان الأخرى.
ور�أى رئي�س مركز ال�شارقة الإعالمي �أن ال�سرعة يف نقل املعلومات
والت�أثري على ر�أي ال�شعوب ي�شكل حتدّي ًا لبع�ض احلكومات ،نظر ًا
لطبيعتها الإدارية .و�أ�ضاف�" :إن املتابع للأحداث العربية والعاملية
�سيالحظ �أن هناك �صراع ًا معلن ًا لل�سيطرة على املعلومات ،من �أجل

الت�أثري على الر�أي العام العاملي �أو الإقليمي �أو املحلي.
ويت�ضح جل ّي ًا ال�صراع املحتدم ال�ستخدام االت�صال
احلكومي الف ّعال كنوع من ا�سرتاتيجيات �صراع
وتناف�س بع�ض الدول يف ما بينها ،كما هو احلال بني
الفل�سطينيني والإ�سرائيليني ،وبني ال�صني والواليات
املتحدة الأمريكية ،وبني �أوكرانيا ورو�سيا ،حيث ي�سعى
كل طرف ال�ستخدام جميع الأدوات اال�سرتاتيجية
لالت�صال ،من �أجل �إعطاء ق�صته الأولوية يف ميدان
الر�أي العام املحلي والعاملي ،والذي بدوره �سي�ضغط
على احلكومات من �أجل �إقرار �سيا�سات خارجية �أو
داخلية م�ساندة لهذا الر�أي �أو ذاك".
وتابع" :نحن اليوم يف زمن حرية نقل املعلومات و�إبداء الر�أي،
لذلك فقد �أ�صبحت معرفة املواطنني وقدراتهم االت�صالية ال تق ّل �أهمية
عن �أقوى العنا�صر التقليدية التي تقا�س بها قوة املجتمعات ،كاجلي�ش
والتعداد ال�سكاين والن�شاط االقت�صادي والعلمي .فال �أحد ميكنه �إنكار
القوة التي تتمتع بها اجليو�ش يف ف�ضّ النزاعات �أو ت�أجيجها ،ولكن
احلكومات على م�ستوى العامل �أدركت ب�أن قوة اجلي�ش والأمن قوة �صلبة
ت�ستطيع حجب الق�صة وفر�ض الر�أي ووجهات النظر لبع�ض الوقت� ،إال
�أنها لن ت�ستطيع َ
احل ّد من انت�شار الق�صة امل�ضادّة وتقييد االنطباعات
والأفكار لكل الوقت".
و�أكد ال�شيخ �سلطان بن �أحمد القا�سمي �أن مركز ال�شارقة الإعالمي،
وبتوجيهات من �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد
القا�سمي ،ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة ،قد �أخذ على عاتقه
مه ّمة تطوير �إدارات االت�صال احلكومي يف �إمارة ال�شارقة ،ومتكينها
وتعميم جتربتها وم�شاركتها مع �سائر �إمارات الدولة وخمتلف دول
املنطقة والعامل ،وذلك مل�ساعدة �إدارات االت�صال احلكومي على �إعادة
النظر يف دورها اال�سرتاتيجي الهام وقولبته ،كي يتنا�سب مع الدور
القوي الذي تلعبه منظومة االت�صال احلكومي على امل�ستوى العاملي يف
الوقت الراهن.
وح َّدد رئي�س مركز ال�شارقة الإعالمي �أربع خطوات يجب اتخاذها
لتطوير �أداء �إدارات االت�صال احلكومي ،ت�شمل الوعي بالدور اجلديد

(وام)

واال�سرتاتيجي لالت�صال احلكومي ،ون�شر هذا الوعي بني موظفي
االت�صال احلكومي وامل�س�ؤولني ب�شتى الو�سائل �أو ًال ،و�إجراء تقييم للذات
مبهنية ومو�ضوعية ،لقيا�س مدى قدرة الإدارة على تطبيق مبادئ
االت�صال احلكومي اال�سرتاتيجي يف عملها اليومي ثاني ًا ،ومن ثم تطبيق
خطة تدريب �شاملة وم�ستمرة كخطوة ثالثة ،و�أخ ً
ريا التوظيف ال�صحيح
واملنا�سب عم ًال مببد�أ املوظف املنا�سب يف املكان املنا�سب.
وكانت الدورة الأوىل للملتقى قد ُعقِدَ ت يف العام  ،2012وا�ست�ضافت
وعقدَ ت
رئي�س وزراء ماليزيا الأ�سبق ،داتو �سري عبد اهلل �أحمد بدويُ ،
الدورة الثانية العام  ،2013و�شارك فيها �أكرث من  2500من �ص ّناع
القرار وكبار ال�شخ�صيات ال�سيا�سية والإعالمية العربية والدولية،
وكان من �أبرز �ضيوفها رئي�س الوزراء الرتكي رجب طيب �أردوغان،
والأمني العام ال�سابق للأمم املتحدة ،كويف �أنان ،ومعايل ال�شيخة لبنى
بنت خالد القا�سمي ،وزيرة التجارة اخلارجية لدولة الإمارات العربية
املتحدة ،وعمرو مو�سى ،الأمني العام ال�سابق جلامعة الدول العربية،
و�أندرو يونغ ،ال�سفري الأ�سبق للواليات املتحدة الأمريكية يف الأمم
املتحدة ...فيما �أقيمت الدورة الثالثة للمنتدى  ،2014حتت �شعار:
"�أدوار خمتلفة ..ر�ؤية واحدة" ،ومن �أبرز �ضيوف ال�شرف كان ميخائيل
جوربات�شوف �آخر ر�ؤ�ساء االحتاد ال�سوفياتي ،وفيليبي كالديرون ،رئي�س
املك�سيك ( ،)2012 – 2006وجيم�س ولفن�سون ،رئي�س البنك الدويل
ال�سابق ،ومعايل الدكتور �أنور قرقا�ش ،وزير الدولة لل�ش�ؤون اخلارجية
وزير الدولة ل�ش�ؤون املجل�س الوطني االحتادي.
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نافست دو ً
ال آسيوية أبرزها الصين

اإلمارات تفوز باستضافة المؤتمر العام
لـ «رامسار »2018
فازت دولة الإمارات العربية املتحدة با�ست�ضافة امل�ؤمتر العام ملنظمة "رام�سار" ،اخلا�ص بالبيئة واحلفاظ على امل�سطحات
الرطبة يف العامل ،للعام  ،2018وذلك خالل االجتماع الـ  48الذي عقدته املنظمة يف مدينة غالند ال�سوي�سرية يف الأ�سبوع
الأخري من يناير املا�ضي .وكان رئي�س وفد الإمارات امل�شارك يف االجتماع ،املهند�س حممد �سيف الأفخم ،مدير عام بلدية
الفجرية ،قد تقدّ م بطلب ر�سمي ال�ست�ضافة امل�ؤمتر العام املقبل للمنظمة ،مت�ض ّمن ًا درا�سة تف�صيلية و�شاملة عن عوامل
وم�سببات جناح امل�ؤمتر يف الإمارات يف حال ّ
مت انعقاده فيها.
و�شهد طلب ا�ست�ضافة هذا امل�ؤمتر مناف�سة من بع�ض الدول الآ�سيوية� ،أبرزها ال�صني ،لكن امللف الإماراتي كان الأكرث جاهزية
و�إقناع ًا ال�ست�ضافة امل�ؤمتر الذي ت�ست�ضيفه دولة الأورغواي �صيف العام اجلاري.
وجه الأمني العام ملنظمة "رام�سار" ،كري�ستوفر
ويف هذا الإطارّ ،
بريغ ،ر�سالة �إىل معايل الدكتور را�شد �أحمد بن فهد ،وزير البيئة
واملياه ،ق َّدم فيها �شكره على ما تقدمه دولة الإمارات ووزارة البيئة
فيها ،من دعم كبري لهذه املنظمة ،واحل�ضور الدويل الذي فر�ضته،
ما �أهّ لها ال�ست�ضافة امل�ؤمتر العاملي للمنظمة للعام  ،2018م� ً
شريا �إىل
�أنه يتو ّقع جناح ًا الفت ًا لهذا امللتقى يف الإمارات ،نظر ًا �إىل ما تتمتّع به
الدولة من �سمعة ح�سنة وقيادية عربي ًا ودولي ًا.
من جانبه ،ثمن الأفخم دور وزارة البيئة واملياه وحكومة الفجرية
وبلدية دبي ،والدعم املق َّدم لإجناح مهمة الوفد ،وت�سهيل كل املتعلقات
ال�ست�ضافة امل�ؤمتر ،الذي ُي َع ّد من �أهم امل�ؤمترات الدولية اخلا�صة
بالبيئة ،واحلفاظ على امل�سطحات الرطبة يف العامل ،م� ً
شريا �إىل �أن
الإمارات �ستكون �أول دولة عربية ت�ست�ضيف هذا امل�ؤمتر املهم.
وتق�ضي "اتفاقية رام�سار" ،يف �ش�أن اال�ستخدام الر�شيد للأرا�ضي
الرطبة ذات الأهمية الدولية ،ال �سيما بو�صفها موئ ّال للطيور املائية،
بحماية الأرا�ضي الرطبة واال�ستخدامها الر�شيد لها ،عرب املبادرات
الوطنية والتعاون الدويل ك�سبيل لتحقيق التنمية امل�ستدامة يف �أنحاء
العامل .ويوجد حالي ًا  167طرف ًا ملتزم ًا باملعاهدة ،مع  2000موقع ًا من
الأرا�ضي الرطبة ،متتد على م�ساحة تزيد على  205مليون هكتار.
وقد َّمت التوقيع على اتفاقية الأرا�ضي الرطبة ذات الأهمية الدولية،
يف مدينة رام�سار يف �إيران يف الثاين من فرباير  ،1971وقد بد�أ
�سريان مفعولها اعتبار َا من العام  .1975وهذه االتفاقية هي املعاهدة
احلكومية الدولية التي تتمثل مه ّمتها يف احلفاظ على جميع الأرا�ضي
26
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(وام)

الرطبة ،واال�ستخدام الر�شيد لها ،عن طريق الإجراءات املحلية
والإقليمية والوطنية والتعاون الدويل ،وذلك من خالل امل�ساهمة يف
حتقيق التنمية امل�ستدامة يف جميع �أنحاء العامل.
والأرا�ضي الرطبة �أنظمة بيئية لها قيمتها من حيث �أنها ت�شغل
يف املئة من جممل م�ساحة الياب�سة يف العامل .وتّعتَرب "منطقة رطبة"
كل موقع تغمره املياه ك ّليا �أو جزئيا� ،أو فيه ن�سبة من املياه �أو الرطوبة،
�إن كان ذلك على مدار ال�سنة بكاملها� ،أم لفرتة م�ؤقتة .وقد تكون هذه
املنطقة طبيعية �أو ا�صطناعية .ومن املناطق الرطبة الطبيعية :ال�سباخ،
ال�شطوط ،البحريات ،امل�ستنقعات ،الأنهار ،املروج� .أما املناطق الرطبة
اال�صطناعية فت�شمل :ال�سدود ،املحاجر املائية ،مك ّبات النفايات واملياه
املعاجلة ،الربك واخلزانات.
6

يعتمد الحوار وبناء القدرات ونشر الوعي لتعميم صحيح الدين الحنيف

يقر في اجتماعه الثالث
«مجلس حكماء المسلمين»
ّ
في أبوظبي خطته وأهدافه االستراتيجية على مدى
السنوات الثالث المقبلة

�أقر "جمل�س حكماء امل�سلمني" خطته و�أهدافه اال�سرتاتيجية لل�سنوات الثالث املقبلة ،التي تنطلق من ن�شر �صحيح الإ�سالم،
وتعميمه وفهم ر�سالته ال�سامية ،التي تتطلب  -من �أجل حتقيقها -العمل على �إطفاء احلرائق ،و�ضرورة تالقح الثقافات على
�شتى امل�ستويات الدينية والأخالقية والفل�سفية �أو املعرفية ،و�إعداد اجليل املقبل من العلماء العقالنيني واملتن ّورين ،من
�أجل عمارة الأر�ض بال�سلم والوئام ،بد ًال من احلرب واخل�صام.
وتقت�ضي ا�سرتاتيجية املجل�س العمل على ثالثة حماور
ت�شمل :تعزيز احلوار ،بناء القدرات ،ون�شر الوعي.
جاء ذلك ،يف ختام االجتماع الثالث ،الذي عقده "جمل�س احلكماء"
م� ّؤخر ًا يف �أبوظبي ،مب�شاركة من خرية العلماء امل�سلمني يف العامل
الإ�سالمي ،حيث ناق�ش �أهمية �إيجاد �أدوات وو�سائل عملية لتعميم ثقافة
ال�سلم والت�سامح وتعزيز احلوار داخل املجتمعات امل�سلمة ،مبوازاة
احلوار مع جميع الأديان ،حول خمتلف الق�ضايا الإ�شكالية �أو املختلف
عليها �أو حولها.
ودعا ف�ضيلة الإمام الأكرب الدكتور �أحمد الطيب� ،شيخ الأزهر رئي�س
أن
جمل�س حكماء امل�سلمني ،امل�سلمني �إىل وحدة الكلمة ،وال�صف ،م�ؤكد ًا �
(وام)
ما يقوم به املجل�س هو مل�صلحة الأمة والإ�صالح بني النا�س.
و�أكد ف�ضيلته �أن املجل�س ي�سري بخطى ثابتة يف �سبيل �إمتام عمله،
�إىل جانب ذلك ،ا�شتملت اال�سرتاتيجية على مرتكزات وخطوات
والبدء يف حتقيق اخلطة ال�سلمية االجتماعية ،ولدى املجل�س �سل�سلة من
اخلطط للت�صدّي للم�شكالت ،والق�ضاء على الب�ؤر الفكرية التي �أ�ضرت ميدانية جادة ت�سهم بفعالية يف رفع م�ستوى الوعي بالإ�سالم ورحمته
و�سماحته ،وم�ساعدة ال�شباب امل�سلم وغريه على تنظيم امللتقيات
بالأمة.
واملنتديات ،بغر�ض تبادل اخلربات يف �إطار تعزيز ثقافة ال�سالم ،من
ودعا املجل�س ،عقالء الأمة وجميع الغيورين على الإ�سالم و�أهله خالل تنظيم ور�ش التدريب والت�أهيل لإعداد العلماء ال�شباب للنهو�ض
والأجيال املقبلة� ،إىل التكاتف من �أجل وقف حمامات الدم ،التي ت�سيل بثقافة ال�سلم والت�سامح واحلوار ،مبا يليق بالدين احلنيف ،الوجه الآخر
بغزارة هذه الأيام يف بع�ض ديار الإ�سالم ،دون رادع من دين �أو وازع من لل�سالم ،كما �أراده اهلل � -سبحانه وتعاىل  -يف حمكم تنزيله وال�سنة
وجدان �أو �ضمري.
ال�شريفة .كما ت�ض َّمنت ت�شكيل "فرق �سالم" ،مهمتها زيارة املناطق
ونا�شد املجل�س جميع الأطراف ،وامل�ؤ�س�سات الر�سمية والأهلية ،ال�ساخنة ،يف �إطار املحاوالت لف�ضّ النزاعات بال�سبل ال�سلمية ،وتنظيم
والفئات الطائفية ،ت�ضميد اجلروح النازفة ،واالنخراط فور ًا يف حوار م�ؤمترات �إقليمية �سنوية ت�شارك فيها جميع النخب من الطوائف
بني كل اجلهات املتنازعة ،مهما كانت امل�سوغات �أو الذرائع واملربرات.
واملذاهب الإ�سالمية ،لتعميق ثقافة ال�سلم واحلوار واالنفتاح على الع�صر
وت�ضمنت اال�سرتاتيجية التي �أق َّرها املجل�س خطة �شاملة ت�ؤ ّكد �أهمية والزمان ب�أدواته العلمية والعقالنية ،و�إقامة �شراكات مع اجلامعات
احلوار يف جمال تعزيز اخلطاب الديني الذي يعك�س قيم الإ�سالم املهمة حول العامل بغر�ض تنظيم ندوات وملتقيات دورية للطلبة بغر�ض
وتعاليمه ،واالنخراط يف حوار مفتوح مع جميع النخب الدينية والفكرية تعزيز ثقافة احلوار والت�سامح وقبول الآخر على اختالفه �أو تباينه،
وال�سيا�سية وقادة املجتمع املدين يف العامل �أجمع من دون ا�ستثناء� ،سواء يف الآراء والأفكار �أو املعتقدات .بالإ�ضافة �إىل �إقامة املكتبات
بالإ�ضافة �إىل العمل الفوري واحلثيث على بناء القدرات من خالل املعزَّزة بالكتب التنويرية ،التي ت�ضيء على الإ�سالم بروحه النقية
التع�صب واالنغالق ،املط َّرزة بالقيم الإن�سانية النبيلة
مناهج تل ّبي احتياجات ال�شباب يف القرن احلادي والع�شرين ،وتدريب اخلالية من �أدران ّ
ال�شخ�صيات الدينية على رفد اخلطاب ال�سلمي العاملي بقيم التعارف على كل امل�ستويات الدينية والأخالقية ،مل�ساعدة الباحثني والدار�سني يف
الإ�سالمية املده�شة ،ونبذ العنف والتطرف و�إق�صاء الغالة واملت�شدّدين تعميق ثقافة ال�سلم والت�سامح وتر�سيخ قيم احلوار وامل�شاركة الإيجابية
يف عمارة الأر�ض باخلري واجلمال وامل�سرة.
الذين ي�ض ّيقون على النا�س حياتهم.
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و�أكد �أن املجل�س ناق�ش ق�ضية مناطق التوتر وا�ستطاع �أن يحددها
ويف �إطار الأدوات والو�سائل ،ق َّرر املجل�س �إن�شاء دار ن�شر ُتعنى بطباعة
حمتوى "ثقافة ال�سلم" ،وتعميمها على �أكرب قدر ممكن من �شرائح بو�ضوح ،وقبل التحرك �إىل هذه املناطق ،ولفت االنتباه �إىل �أن هناك
ملح" ،وهو برنامج ثقايف نزاعات يف ظاهرها حملية ،واكت�شفنا �أن هناك دو ًال �أو �أجهزة خارجية
املجتمعات� ،إىل جانب ”م�شروع � 100س�ؤال ّ
معريف يهدف �إىل معاجلة �أبرز امل�سائل املثرية للجدل التي تواجه امل�سلمني تقف خلفها وتدعمها ،وبالتايل ف�إننا ال نتحدث عن �أو مع �أ�شخا�ص ميلكون
راهن ًا وم�ستقب ًال ،وهي م�ستقاة من متابعة دقيقة الهتمامات وت�سا�ؤالت اتخاذ القرار ،و�إمنا هم مدفوعون لتنفيذ مهام بعينها ،و�أ�صبحت الأمور
امل�سلمني وغري امل�سلمني حول الإ�سالم ،وموقفه من العنف امل�ست�شري يف حتتاج �إىل حوار ف ّعال بني من هم يف منطقة التوتر وبني من يدفعهم نحو
ملحة للنماء ذلك.
غري مكان ،بالإ�ضافة �إىل موقفه من ال�سالم كقيمة �إن�سانية ّ
والرخاء .ومن جملة ما ي�سعى �إليه الربنامج من خالل الإجابة عن هذه
واعترب �أن العامل الإ�سالمي يف هذه الآونة حتكمه جغرافية الأزمات،
الت�سا�ؤالت ،تبديد ال�صورة النمطية ال�سائدة عن الإ�سالم يف و�سائل ور�أى �أن ال ب ّد من الو�صول �إىل املحرك الفعلي لتلك الأزمات املختلقة ،حتى
الإعالم وامل�ؤ�س�سات واملجتمعات الدينية
ميكننا التوا�صل معها.
والفكرية واملدنية ،ف�ض ًال عن �إ�شاعة ثقافة
من جانبه� ،أكد �سماحة العالمة ال�سيد
الإ�سالم ال�سمحاء الرحيمة.
علي الأمني ،املرجع الديني اللبناين مفتي
شيخ األزهر :المجلس يسير
و�أو�ضح ال�شيخ العالمة عبداهلل بن بيه،
�صور ال�سابق� ،أن الأمة تتطلع �إىل علمائها
نائب رئي�س املجل�س� ،أن "جمل�س حكماء
ووالة �أمرها ،لبذل اجلهود وت�ضافرها،
بخطى ثابتة في سبيل
امل�سلمني"� ،سي�سعى �إىل ح ّل امل�شكالت �أو
لوقف ال�صراعات الدموية التي تع�صف
وتحقيق
عمله،
إتمام
�إطفاء احلرائق والتوترات ،وهو واجبه الذي
بوحدة الأمة يف �أكرث من قطر ومكان .و�أملح
يقوم به ويكت�سب من خالله ثقة اجلمهور ،الخطة السلمية االجتماعية� ،إىل وجود م�شكالت و�صعوبات يف �إي�صال
الذي �أ�صبح يعاين حالة ي�أ�س ،مبا يف ذلك
خطاب االعتدال والت�سامح ،بحيث يكون
الهيئات الدولية ،وحيث �أ�صبحت املجتمعات
ولديه سلسلة من الخطط
مرجعية لعموم امل�سلمني ،و�أرجع ذلك �إىل
الإ�سالمية يف حاجة �إىل روح جديدة،
نتائج ال�صراعات التي طغت على �سطح
للمشكالت،
ي
للتصد
ّ
وطرق م�ستحدثة .ولذلك ف�إن الطرح الذي
الأحداث ،حتى �أ�صبح ال�شباب مع َّر�ضون
�سينتهجه املجل�س �ألاّ يقوم ب�إلقاء اللوم على
لكثري من امل�شكالت يف ع�صرنا الراهن.
والقضاء على البؤر الفكرية
�أحد بعينه ،بل على لوم اجلميع.
و�شدَّد على وجوب قيام امل�ؤ�س�سات الدينية
باألمة
ت
ر
أض
التي
َّ
بدورها ،وعلى وجه اخل�صو�ص الأزهر
ودعا القيادات الفكرية وال�سيا�سية،
ال�شريف ،وجمل�س حكماء امل�سلمني ،وهي
�إىل تقدمي مقاربات جديدة ،وفهم ًا جديد ًا،
من امل�ؤ�س�سات املعقود عليها �أمل الأمة،
لل�شريعة الإ�سالمية ،وواقع ال�شريعة الإ�سالمية.
وذلك لتو�سيع خطاب االعتدال ملواجهة
و�أكد �أنه ال ب ّد لـ "جمل�س احلكماء" و"منتدى تعزيز ال�سلم" يف املجتمعات
امل�سلمة� ،أن ُين�سّ قا �أو ُين�شئا جمموعة متجان�سة فكري ًا ،ملواجهة تيار العنف الفكر املتط ّرف والت�صدّي للعنف و�إظهار ال�صورة احلقيقية للإ�سالم،
املت�صاعد ،وال�صراع الع�شوائي ،الذي لن ينتهي �إىل خري ،فجميع الأطراف وعلى الدول املحبة لل�سلم االجتماعي �أن حتت�ضن هذا الفكر.
يف ذلك خا�سرة ،وال يوجد منت�صر.
و�أ�شاد �سماحته مبوقف دولة الإمارات العربية املتحدة ،ودورها الرائد
وقال� :إن �أول واجباتنا يف املجل�س وقف "لعبة املوت" ،و�أن نبينِّ للأمة يف الوحدة بني امل�سلمني ،وال�سعي جلمع كلمتهم ،وهي الدولة النابذة للعنف
ال�سبق يف م�ساندتها
الإ�سالمية جميعها ب�أن هذا خمالف للدين ،ومل�صاحلها ،ولي�س ل�صالح والتطرف ب�أ�شكاله كافة ،يف �أيّ مكان بالعامل ،وكان لها َّ
املنطقة ،و�أن ال�سالم والأمن ي�ضمنا حق الوجود ،والبحث عن احلقوق يف وم�ساعدتها لن�شر خطاب االعتدال ،ويتج ّلى موقفها الداعم لل�سالم والأمن
جمتمعات ال�سلم ،و�أن �أ ّية دعوى بالبحث عن احلقوق� ،سواء كانت حقيقية و�إظهار ال�صورة احلقيقية للإ�سالم يف ت�أ�سي�سها واحت�ضانها جمل�س حكماء
�أو مزعومة يف ع�صر وزمن احلروب ،لن ت�ؤدّي �إىل الفناء ،و�أن الأمة حالي ًا امل�سلمني يف �أبوظبي ،الذي ترت�أ�سه �شخ�صية دينية حتظى بحب امل�سلمني،
حترتق حتت هذه الدعاوى .و�شدَّد على �أن للعلماء دور ًا ،وعليهم القيام وهو ف�ضيلة الإمام الأكرب الدكتور �أحمد الطيب� ،شيخ الأزهر.
بواجبهم ووظيفتهم يف �أن يكونوا �إطفائيني يف هذا اجلو امل�شتعل والقاتل،
و�أكد �أن جمل�س حكماء امل�سلمني ،خطوة مهمة من �أجل تر�سيخ
واملنحدر الذي لي�س له نهاية.
مفهوم ومنهج االعتدال الديني املميز للدين الإ�سالمي ،والذي يجمع
ويوحد كلمتهم ،داعي ًا �إىل ت�ضافر اجلهود من �أجل وحدة الأمة
و�أكد بن بيه �أن مهمة الإطفائيني لي�ست مق�صورة على علماء الدين ،امل�سلمني ِّ
بل على اجلميع �أن يذهبوا �إىل �إن�شاء حلف مواجه للعنف والفكر العنيف ،وملواجهة ما يحاك �ضد �شبابها.
ي�ضم رجال ال�سيا�سة والإعالم واملفكرين ،لوقف لعبة املوت التي تعي�شها
�إىل ذلك� ،أكد الأ�ستاذ الدكتور حممد قري�ش �شهاب ،وزير ال�ش�ؤون
ً
الأمة يف وقتنا احلا�ضر.
الدينية �سابقا يف �إندوني�سيا� ،أن الإ�سالم بريء من العنف والتطرف،
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وقال :نحن يف املجل�س �سنعمل على حتديث اخلطاب الديني ،من خالل املفتني مدير �إدارة الإفتاء يف دائرة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي
�إبراز �سماحة الإ�سالم ،وا�ستعرا�ض ال�صفات التي مت َّيز بها نبي الرحمة ،يف دبي ،والدكتورة كلثم عبيد املاجد ،الأ�ستاذ امل�ساعد يف معهد درا�سات
و�إبراز ذلك اجلانب حتى ال يت�صور القارئ غري املُ ّلم كام ًال بالدين العامل الإ�سالمي يف جامعة زايد يف دبي ،والأ�ستاذ الدكتور عبد اهلل
الإ�سالمي� ،أن الإ�سالم دين حرب ،وكذلك حر�ص الر�سول الكرمي على ن�صيف ،رئي�س م�ؤمتر العامل الإ�سالمي يف اململكة العربية ال�سعودية.
النف�س الب�شرية ،بد ًال من �أخذ �شذرات من �سريته النبوية ،والرتكيز
وكانت �أبوظبي قد �شهدت يف  19يوليو  ،2014الإعالن عن ت�أ�سي�س
على احلروب والغزوات التي خا�ضها �سيدنا حممد � -صلى اهلل عليه
و�سلم� ،أو امل�سلمون يف فتوحاتهم .ور�أى �ضرورة يف �إعادة النظر يف بع�ض "جمل�س حكماء امل�سلمني" ،ك�أول هيئة دولية م�ستقلة ،تهدف �إىل تعزيز
التفا�سري ،وتو�ضيحها �سواء يف كتب التفا�سري �أو الأحاديث ،و�أن حوار ال�سلم يف العامل الإ�سالمي ،برئا�سة ف�ضيلة الإمام الأكرب ال�شيخ الدكتور
الأديان يجب �أن ي�شارك فيه ال�شباب عملي ًا ونظري ًا يف م�شاريع جمتمعية �أحمد الطيب� ،شيخ الأزهر ال�شريف ،والعالمة ال�شيخ عبد اهلل بن بيه،
تتيح لهم احلوار وامل�شاركة .ون َّوه ب�أهمية �إعادة جتديد اخلطاب مبا رئي�س "منتدى تعزيز ال�سلم يف املجتمعات امل�سلمة" .وتق َّرر �أن تكون
�أبوظبي مقر ًّا لهذا املجل�س.
يتالءم مع م�ستجدات الع�صر ،وجتاهل
الكتب التي َّمتت كتابتها يف ع�صور قدمية،
َّ
و�أكد البيان ،الذي �صدر يف �أعقاب
و�أثناء ال�صراعات الدينية �أو احلروب
االجتماع الذي عقده يف �أبوظبي عدد من
ال�صليبية ،حيث ال حاجة للتذكري بها ،وال
كبار علماء الدين يف العامل الإ�سالمي،
تتما�شى مع الوقت الذي نعي�شه ...منتقد ًا
يجب العمل على إعداد
اتفاق امل�شاركني على �أن ج�سد الأمة
التف�سري اخلاطئ �أو غري الدقيق للآيات
الإ�سالمية مل يعد يتح َّمل حالة االقتتال
جيل مقبل من العلماء
�أو الأحاديث ،و�أخذها حرفي ًا بعيد ًا عن
وح َّدة االحرتاب بني مكونات املجتمعات
�سياقها.
امل�سلمة ،وعلى حاجة الأمة �إىل ّ
تدخل
والمتنورين ،من
العقالنيين
ّ
من جهتها� ،أكدت الدكتورة كلثم
عاجل و�ضروري حلقن دم الإن�سان...
عبيد املاجد ،الأ�ستاذ امل�ساعد يف معهد
أجل عمارة األرض بالسلم
م�ؤ ّكدين �أن غاياتهم هي نف�سها غايات
درا�سات العامل الإ�سالمي ،يف جامعة زايد
ومقا�صد ال�شرع التي تتمثل يف �أن ُيح َفظ
يف دبي� ،أن الإ�سالم بريء من الإرهاب
ً
والوئام ،بدال من الحرب
على النا�س دينهم و�أنف�سهم ودما�ؤهم،
والفكر املتطرف .و�أ�شارت �إىل �أن املجل�س
و�أن ما يعطيه ال�سلم ال ي�ساويه ما تنتجه
والخصام
يناق�ش كل ما يتعلق ب�إي�ضاح ال�صورة
احلروب.
احلقيقية للإ�سالم ومواجهة االنحراف
الفكري ،ومواجهة الفنت ومر ِّوجيها الذين
و�ش َّدد العلماء يف بيانهم ،على �ضرورة
أن
يوظفونها يف خدمة م�صاحلهم ،و�
االمتثال �إىل ن�صو�ص ال�شرع الداعية �إىل
النقا�شات ممتدة.
�إقرار ال�سلم ،وت�أ�صيل مفهومه ،و�شنّ
ّ
وي�ضم جمل�س حكماء امل�سلمني الإمام الأكرب �شيخ الأزهر ،الدكتور احلرب على احلرب ،وتثبيت منظومة ال�سلم فقه ًا وقيم ًا ومفاهيم
ً
بن
عبداهلل
العالمة
الدكتور
ال�شيخ
وف�ضيلة
،
ا
رئي�س
الطيب،
�أحمد
وقواعد وثقافة ،وتل ّم�س الطريق �إىل ال�سلم باقتناع ذاتي من �أبناء الأمة
بيه ،رئي�س "منتدى تعزيز ال�سلم" ،نائب ً
بن
غازي
أمري
ال
و
للرئي�س،
ا
للم
حممد بن طالل ،رئي�س جمل�س �أمناء "م�ؤ�س�سة �آل البيت امللكية للفكر الإ�سالمية ،ومبادرة جدية وم�س�ؤولة من نخبها وحكمائها وعقالئها ّ
الإ�سالمي" ،والأ�ستاذ الدكتور حممد قري�ش �شهاب ،وزير ال�ش�ؤون �شتات الأمة وتر�سيخ قيم التعاي�ش امل�شرتك وال�سعيد ،و�إعادة ترتيب
الدينية �سابق ًا يف �إندوني�سيا ،وامل�شري عبد الرحمن حممد ح�سن �سوار البيت الإ�سالمي ،والتج ّرد من �أ َّية عوامل ذاتية جتعل �أع�ضاء املجل�س
الذهب ،رئي�س جمهورية ال�سودان الأ�سبق رئي�س جمل�س �أمناء "منظمة طرف ًا يف � ّأي �صراع �سيا�سي �أو ديني �أو عرقي ،وتقوية مناعة الأمة،
الدعوة الإ�سالمية" يف ال�سودان ،و�سماحة العالمة ال�سيد علي الأمني ،وخا�صة �شبابها� ،ضد خطاب العنف والكراهية ،وت�صحيح وتنقيح
مما علق بها من �شوائب انحرفت بها عن
املرجع الديني اللبناين واملفتي ال�شرعي ال�سابق ملدينة �صور ،والأ�ستاذ املفاهيم ال�شرعية وتنقيتها ّ
الدكتور �شارمون جاك�سون� ،صاحب كر�سي امللك في�صل يف الفكر مقا�صدها النبيلة ،وا�ستعادة الو�ضع االعتباري ملرجعية العلماء وت�أثريها
الإ�سالمي وثقافته يف جامعة جنوب كاليفورنيا يف الواليات املتحدة امل�شرف يف تاريخ الأمة الإ�سالمية ،و�إحياء الوازع الديني والرتبوي يف
الأمريكية ،ا�ﻷوف�ضيلة الأ�ستاذ الدكتور ح�سن ال�شافعي ،ع�ضو هيئة كبار ج�سد الأمة ومكوناتها ،و�إيقاف لعبة التدمري.
العلماء يف زهر ال�شريف ورئي�س جممع اللغة العربية يف جمهورية
ويهدف املجل�س �إىل توحيد اجلهود يف ّمل �شمل الأمة الإ�سالمية،
م�صر العربية ،والأ�ستاذ الدكتور حممود حمدي زقزوق ،وزير ا�ﻷ وقاف
امل�صري ا�ﻷ �سبق ،وف�ضيلة الأ�ستاذ الدكتور �أبو لبابة الطاهر �صالح و�إطفاء احلرائق التي جتتاح ج�سدها ،وتهدِّ د القيم الإن�سانية ،ومبادئ
ح�سني ،رئي�س جامعة الزيتونة يف تون�س �سابق ًا �أ�ستاذ التعليم العايل الإ�سالم ال�سمحة ،وت�شيع �شرور الطائفية والعنف التي تع�صف بالعامل
يف جامعة الإمارات ،وف�ضيلة الدكتور �أحمد عبد العزيز احلداد ،كبري الإ�سالمي منذ عقود.
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وفقًا للمنظمة العالمية للملكية الفكرية

يتصدرون قائمة االبتكار في  19اختراعًا
اإلماراتيون
ّ
احتل املواطنون الإماراتيون قمة االبتكار والإبداع للعام  ،2014على م�ستوى دولة الإمارات العربية املتحدة ،وفق ًا للمنظمة
العاملية للملكية الفكرية «ويبو».
مقر ًا لها� ،أن الإماراتيني �شاركوا يف  19اخرتاع ًا من �إجمايل ّ 43
مت ت�سجيلها لديها،
و�أفادت املنظمة ،التي تتخذ من جنيف ّ
و�أن ن�سبة م�ساهمتهم يف االخرتاعات ،باملقارنة مع اجلن�سيات الأخرى على م�ستوى الدولة ،بلغت نحول  44يف املئة.
و�أو�ضحت املنظمة العاملية �أن املقيمني من رعايا اململكة الأردنية
الها�شمية ي�أتون يف املرتبة الثانية� ،إذ �شاركوا يف  16اخرتاع ًا ،يليهم
اللبنانيون بـ  12اخرتاع ًا ،ثم الرومانيون ب�سبعة ،والكنديون بخم�سة،
والبحرينيون ب�أربعة ،وامل�صريون بثالثة ،فيما �شارك الفنلنديون
وال�سويديون والهنود ،باخرتاعني لكل منهم.
وذكرت بيانات الـ "ويبو" �أن من �أبرز املواطنني املخرتعني عيدة
املحريبي ،ومو�سى العامري ،فيما برز من بني العرب املقيمني ،املهند�س
الأردين و�صفي ال�شديفات ،واملهند�سة اللبنانية فرح عفيف ق�صاب.
وت�صدر الـ "ويبو" مع كل اخرتاع مق َّدم لها ،تقرير فح�ص وبحث دويل
عايل اجلودة ،يعدّه فريق من الفاح�صني العلماء واخلرباء املخت�صني،
لتحديد مدى �أهلية االخرتاع للح�صول على براءات اخرتاعات وطنية
من مكاتب حملية يف  192دولة ع�ضو فيها.
وي�أتي الإعالن عن هذا الإجناز ان�سجام ًا مع ر�ؤية �صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س الدولة  -حفظه اهلل ،الذي
لتوجهات قيادة
�أعلن العام  2015عام ًا لالبتكار .كما ي�أتي ترجمة ّ
دولة االمارات الر�شيدة ،الرامية �إىل خلق بيئة حمفزة وراعية لالبداع
واالبتكار.
وقال الدكتور حنيف ح�سن ،رئي�س مركز جنيف حلقوق الإن�سان
واحلوار العاملي� ،إن االبتكار يف الإمارات ثقافة را�سخة � َّأ�س�س لها املغفور
له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان  -طيب اهلل ثراه ،و�أن هذا النهج
اليزال م�ستمر ًا" ...وقيادتنا تدرك متام ًا �أهمية تعزيز هذه الثقافة،
لالرتقاء بالدولة �إىل م�صاف الدول املتقدمة".
وتوقع د .ح�سن ب�أن ت�شهد املرحلة املقبلة املزيد من االبتكار يف كافة
املجاالت ،م�شدِّ د ًا على �أن الرتكيز على التعليم وجودة خمرجاته ،و�سيلة
خللق الإن�سان املبتكر ،و�أن البحث العلمي النوعي �سي�ساهم يف �إيجاد
بيئة خ�صبة للعقول ،الأمر الذي ي�ستدعي دعم خطط البحث العلمي
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التي حتقق ر�ؤية الإمارات يف
الإبداع واالبتكار.
�إىل ذلك ،دعا الدكتور
عبد اللطيف ال�شام�سي،
ع�ضو هيئة التدري�س يف
ق�سم الهند�سة امليكانيكية يف
جامعة الإمارات� ،إىل تعزيز الأنظمة التعليمية يف الإمارات ،للعمل
على اكت�شاف املزيد من املواهب املبدعة يف كافة املجاالت ،من خالل
عمل م�ؤ�س�سي ممنهج بطرق علمية .واعترب �أن امل�ؤ�س�سات التعليمية
التخ�ص�صات العلمية يف
الإماراتية قد حققت قفزات نوعية يف بع�ض
ّ
اكت�شاف ودعم املبدعني واملبتكرين .و�أ�ضاف� :إننا يف دولة الإمارات،
�أحوج ما نكون الكت�شاف املواهب الوطنية وتنمية روح الإبداع واالبتكار
لدى النا�شئة و�صناعتها منهجي ًا لت�ساهم ب�شكل مبا�شر يف بناء جمتمع
االقت�صاد املعريف.
�سجلت 46
من جانبها� ،أ�شارت الإماراتية عيده املحريبي ،التي َّ
اخرتاع ًا عاملي ًا خالل ال�سنوات اخلم�س املا�ضية� ،إىل �أن غالبية الكفاءات
الإماراتية تعمل بتمويل ذاتي ،ودون خربات �أو �شركاء �أجانب ،مقارنة
املخت�صة العاملة يف القطاع الفني
بالكم الهائل من اخلربات الأجنبية
ّ
َّ
والتقني يف الدولة.
ور�أت املحريبي �أن املبتكر الإماراتي �أثبت القدرة على ا�ستنباط
تعريفات وم�صطلحات جديدة ،بد ًءا من عام االبتكار ،2015والعمل
على تعزيز م�صطلح الكفاءات الوطنية الإماراتية ،وتغيريه �إىل
"القيادات الإماراتية املبتكرة" .ودعت �إىل �ضرورة توطني الوظائف
التقنية والفنية ،بكفاءات وقيادات �إماراتية مبدعة يف عامل االبتكار،
معتربة �أن ذلك ُيع ّد حمفز ًا ومن�شّ ط ًا مه ّم ًا للعملية االبتكارية يف الدولة،
خمت�صة على م�ستوى العامل.
بل �أنه ميكن �أن يفرز قيادات ابتكارية
َّ

أبوظبي تستضيف المؤتمر اإلقليمي حول المخدرات االصطناعية
و المؤثراتالعقليةالجديدة

الشعفار :مواجهة اآلفة ليست مسؤولية جهة
بعينها بل هي جماعية و تتطلب تضافر
الجهود و اإلمكانيات
�أكدت وزارة الداخلية يف دولة الإمارات العربية املتحدة ،حر�صها على تعزيز التعاون الإقليمي والدويل يف الت�صدّ ي لآفة
املخدرات ،و�أهمية امل�شاركة يف امل�ؤمترات واللقاءات واالجتماعات العربية والدولية ذات ال�صلة مبكافحتها ،وتبادل اخلربات
واملعلومات ،وتعزيز التعاون امليداين بني �أجهزة مكافحة املخدرات عربي ًا ،وتفعيل االتفاقيات القائمة ،مبا يعزّ ز من مواجهة
ومكافحة انت�شارها وانت�شار امل�ؤثرات العقلية اجلديدة يف املنطقة .وك�شفت الوزارة عن ا�ستحواذ ق�ضايا املخدرات اال�صطناعية
وامل�ؤثرات العقلية اجلديدة ،على  54يف املئة من �إجمايل جرائم املخدرات العام املا�ضي.
جاء ذلك يف ختام «امل�ؤمتر الإقليمي حول املخدراتاال�صطناعيةوامل�ؤثراتالعقليةاجلديدة»،الذينظمته الوزارة يومي
 17و  18فرباير املا�ضي يف �أبوظبي،بالتعاونمعمكتبالأمماملتحدةاملعنيمبكافحةاملخدراتواجلرميةيفدولجمل�سالتعاون
لدولاخلليجالعربية ( ،)UNODCوح�ضره مديرو�إداراتمكافحةاملخدراتيف الدولة،وممثلونعن10دوليف جمل�سالتعاون
اخلليجيوالدولالعربية،وعددكبريمن�ضباط الوزارة.

ال�سويدي :التوعية حمور رئي�س يف املواجهة
و�أكد العقيد �سعيد ال�سويدي ،مدير عام مكافحة املخدرات
االحتادية بوزارة الداخلية ،حر�ص الوزارة على "التعاون
الف ّعال مع منظمات املجتمع املدين وخمتلف اجلهات املعنية،
ملواجهة الآفة التي ت�ستهدف ال�شباب ،عماد الأمة وم�ستقبلها،
�إميان ًا من الوزارة بالدور املجتمعي خلف�ض الطلب على
املخدرات وامل�ؤثرات العقلية اجلديدة" .وقدم ال�شكر �إىل
مكتب الأمم املتحدة املعني مبكافحة املخدرات واجلرمية
يف دول التعاون ،على جهوده وتعاونه مع وزارة الداخلية يف
الت�صدّي مل�شكلة املخدرات.
وك�شف ال�سويدي ،يف ت�صريحات �صحافية ،عن �إعداد
برامج ذكية لإطالق حمالت توعوية حول خطورة املخدرات،
و�سبل الوقاية منها ،عرب الهواتف الذكية ،ف�ض ًال عن بث
ر�سائل التوعية عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي .و�ش َّدد على
�أهمية التوعية ،بو�صفها حمور ًا رئي�س ًا ي�شكل ما ال يقل عن  50يف املئة
من حجم مواجهة املخدرات ومكافحتها ،جلهة خف�ض الطلب ،عرب
التوعية بالربامج الوقائية والت�أهيلية ،واملتابعة الالحقة للمتعافني من
الإدمان.
وذكر ال�سويدي �أن وزارة الداخلية تر�صد ،عرب �إن�شاء وحدة

متخ�ص�صة ملكافحة الرتويج الإلكرتوين للمواد املخدرة وا�ستحداث
ّ
الدوريات الإلكرتونية ،املواقع املر ّوجة للمخدرات ،وحتظرها بالتن�سيق
مع هيئة تنظيم االت�صاالت .وتط ّرق �إىل �ضبط  33مليون قر�ص من
امل�ؤثر العقلي "كبتاغون" على م�ستوى الدولة ،ك�أكرب �ضبطية من نوعها
العام املا�ضي.
إبريل 31 2015

منظمة الأمم املتحدة.
الأمم املتحدة :حتايل مر ّوجي املخدرات اال�صطناعية
ً
ً
و�أكد ال�شعفار �أن حكومة دولة الإمارات تويل اهتماما كبريا مبكافحة
توجه القا�ضي الدكتور حامت علي ،مدير وممثل مكتب
من جانبهَّ ،
الأمم املتحدة املعني مبكافحة املخدرات واجلرمية يف دول جمل�س املخدرات ،وتتابع با�ستمرار م�ستجدات الو�ضع ،وحتر�ص على توفري
التعاون لدول اخلليج العربية ،بال�شكر والتقدير �إىل امل�س�ؤولني يف وزارة جميع الإمكانات الب�شرية والفنية واملادية لأجهزة املكافحة يف الدولة،
الداخلية ،على �إتاحة الفر�صة لتنظيم هذا امل�ؤمتر ،م� ً
شريا �إىل �أنه ي�ؤ ّكد مبا مي ّكنها من القيام بواجباتها يف الت�صدّي لهذه الآفة.
حر�ص دولة الإمارات على التعاون مع مكتب الأمم املتحدة ،ودعم جهود
و�أ�ضاف� :إن انعقاد امل�ؤمتر على �أر�ض دولة الإمارات العربية
ً
املكافحة واال�ستثمار يف بناء القدرات الب�شرية وا�ستخدامها يف ن�شر املتحدة ،ي�أتي جت�سيدا لر�ؤى وتطلعات القيادة العليا ب�أن تكون الإمارات
الوعي بني �أفراد املجتمع.
ويعب عن
من �أف�ضل دول العامل �أمن ًا و�سالمة ،رّ
ثقة العامل بامل�ستوى الذي و�صلت �إليه
و�أ ّكد القا�ضي علي� ،أن ال�شراكة مع
الإمارات يف تنظيم امل�ؤمترات العلمية.
وزارة الداخلية �أتاحت الفر�صة للعمل مع ًا
لتنظيم هذا امل�ؤمتر ،ومل�شاركة اخلربات
برامج ذكية إلطالق
و�أكد وكيل وزارة الداخلية �أنه
املخت�صني واخلرباء يف املنطقة،
مع
يف �ضوء حتايل مروجي املخدرات
ّ
حول
توعوية
حمالت
املخدرات
على
لل�سيطرة
ناجعة
آلية
�
لو�ضع
اال�صطناعية لرتويجها مب�سميات
وامل�ؤثرات العقلية ،واملواد الكيميائية التي
وتركيبات خمتلفة ،ت�ضطر الأمم
المخدرات
خطورة
تدخل يف ت�صنيعها .و�أ�شار �إىل �سعي
املتحدة �إىل تعديل جداول املواد
مكتب الأمم املتحدة الدائم �إىل ربط
املخدرة ،التي يتبعها تغيري يف اجلداول
وسبل الوقاية منها ،عبر
مع
الأجهزة املعنية مبكافحة املخدرات
يف الدولة ،ملواجهة ذلك التحدّي الذي
�شبكة املنظمة العاملية ملعامل الإنذار املبكر
الهواتف الذكية ،فض ً
يتطلب ت�ضافر جميع اجلهود.
ال
ومعلومات الرتكيب الكيميائي للمخدرات،
و�أ�شار �إىل حر�ص وزارة الداخلية
عن بث رسائل التوعية
لتبادل املعلومات وتعزيز التعاون امل�شرتك
على ال�شراكة الفاعلة والتعاون والتن�سيق
بني جميع الدول يف الت�صدّي مل�شكلة
والتوا�صل مع دول العامل ملكافحة
عبر وسائل التواصل
املخدرات.
ً
املخدرات ،م�شدّدا على �أن مواجهة
وحتدث مدير وممثل مكتب الأمم
الآفة لي�ست م�س�ؤولية جهة بعينها ،بل
االجتماعي
املتحدة املعني مبكافحة املخدرات
هي م�س�ؤولية جماعية ،تتطلب ت�ضافر
واجلرمية لدول جمل�س التعاون لدول
اجلهود والإمكانيات للت�صدّي لها
اخلليج العربية ،عن حتايل مر ّوجي املخدرات
ومكافحتها والوقاية منها بكل ال�سبل
اال�صطناعية ،م� ً
شريا �إىل تبدل تركيبة مادة الـ "�سباي�س" املخدرة  113والو�سائل ،مبا يعزّز الأمن والأمان لأجيالنا وجمتمعاتنا.
ً
مرة يف عام واحد ،ما ُي َع ّد حتدّيا يف مواجهة امل�ؤثرات العقلية اجلديدة.
و�أ�ضاف �أن دولة الإمارات العربية املتحدة تبذل جهود ًا كبرية يف
من جهته� ،أو�صى وكيل وزارة ال�صحة امل�ساعد ل�سيا�سة ال�صحة مواجهة م�شكلة املخدرات واجلرمية مبختلف �أ�شكالها ،وجدِّ ية للق�ضاء
العامة والرتاخي�ص ،الدكتور �أمني الأمريي ،بت�شديد ال�ضوابط على التام على هذه امل�شكلة ،نظر ًا ملا متثله هذه الآفة من خماطر متعدِّ دة
ال�صعد االجتماعية واالقت�صادية والأمنية .و�أو�ضح
ت�سجيل ال�شركات املتعاملة بال�سالئف الكيميائية الداخلة يف ت�صنيع ال ُ
أوجه على خمتلف ّ
ً
املواد املخدرة ،بالتن�سيق مع وزارة الداخلية .ودعا �إىل الت�شديد على �أن امل�ؤمتر يع ّد امتدادا الهتمام القيادة ال�شرطية بتحقيق املزيد من
ت�سجيل ال�شركات وامل�صانع املتعاملة بتلك ال�سالئف يف املناطق احلرة التفاعل والتوا�صل بني اخلرباء واملعنيني مبكافحة املخدرات حملي ًا
يف الدولة.
و�إقليمي ًا ودولي ًا ،واال�ستفادة من جتارب الدول يف عمليات الر�صد املبكر
للمخدرات اجلديدة ،وو�سائل الت�صدّي لها.
ال�شعفار :الإمارات جدِّ ية للق�ضاء التام على هذه الآفة
وكان الفريق �سيف عبداهلل ال�شعفار ،وكيل وزارة الداخلية ،قد جل�سات امل�ؤمتر
افتتح �أعمال امل�ؤمتر الذي ا�ستمر على مدى يومني ،مب�شاركة عدد من
وعر�ضت خالل جل�سات امل�ؤمتر جمموعة من �أوراق العمل ،فقد
ُ
اخلرباء والأكادمييني
واملتخ�ص�صني يف جمال مكافحة املخدرات ،من ق َّدم مارتن رازلهرب ،من الق�سم املخربي والعلمي لفرع بحوث وحتليل
ِّ
دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،والدول العربية ،وممثلني عن االجتاهات ،التابع ملكتب الأمم املتحدة املعني مبكافحة املخدرات
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واجلرمية ،نبذة عامة عن التطورات يف �سوق املخدرات اال�صطناعية .على جهود جمارك دبي ،خا�صة �إدارة اال�ستخبارات اجلمركية ،يف
وعر�ض الدكتور �أمني ح�سني الأمريي ،وكيل وزارة ال�صحة امل�ساعد الت�صدّي النت�شار امل�ؤثرات العقلية �أو املخدرات اال�صطناعية من خالل
للممار�سات الط ّبية والرتاخي�ص ،ورقة عمل حول جهود وزارة ال�صحة ا�ستخدام �أحدث التقنيات ،من �أهمها نظام حمرك املخاطر .وتط َّرق
يف دولة الإمارات يف التعامل مع ظاهرة املخدرات اال�صطناعية �إىل خمدر "�سباي�س" ،وهو عبارة عن جمموعة وا�سعة من املواد الع�شبية
وامل�ؤثرات العقلية اجلديدة .وق َّدم املالزم �أول �سليمان النقبي ،والدكتور ذات ت�أثري مماثل لـ "املاريجوانا" ،وحتتوي على مواد كيميائية م�ضافة.
عبدالهادي من �إدارة الأدلة اجلنائية يف �شرطة �أبوظبي ،ورقة عمل
لقد ر َّكزت �أعمال هذا امل�ؤمتر بالغ الأهمية ،على م�شكلة خمدرات
حول دور الأدلة اجلنائية يف فهم ظاهرة املخدرات اال�صطناعية .جديدة تثري القلق يف خمتلف دول العامل ،هي املواد واملركبات
وناق�شت ورقة عمل الدكتور خالد حمد املهندي ،رئي�س وحدة الدرا�سات
الكيميائية املعروفة بـ"الن�شوات امل�شروعة/
والبحوث يف مركز املعلومات اجلنائية
 ،"Legal Highsوهي مواد ذات
لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج
ت�أثريات عقلية �سلبية ،ال تندرج
العربية ،الذي ي�أخذ من دولة قطر مقر ًّا
يف الغالب حتت قوانني مكافحة
وزارة الداخلية ترصد ،عبر
له ،ظاهرة املخدرات اال�صطناعية يف
وجترمي املخدرات� ،أو تتمتع ب�صفة
منطقة اخلليج العربي .كما قدم ديفيد
متخصصة
إنشاء وحدة
قانونية كاملة يف غالبية دول العامل.
ّ
ب�شيب ،من �إدارة مكافحة املخدرات يف
وي�شهد العامل طوفان ًا من املواد
قن�صلية الواليات املتحدة الأمريكية يف لمكافحة الترويج اإللكتروني
والعقاقري الكيميائية ،ذات الت�أثريات
دبي ،ورقة عمل حول تهريب املخدرات
العقلية وال�صحية اخلطرية ،التي
للمواد المخدرة واستحداث
اال�صطناعية يف منطقة اخلليج .وقدم
تباع وت�س ّوق على �أنها "كيميائيات
الق�سم املخربي والعلمي لفرع بحوث
الدوريات اإللكترونية،
بحثية"ْ � ،أي مواد كيميائية ُت�ستخدَ م
وحتليل االجتاهات ،التابع ملكتب الأمم
لغر�ض الأبحاث العلمية� ،أو على
المروجة للمخدرات،
املتحدة املعني مبكافحة املخدرات المواقع
ّ
�أنها "�أغذية نباتية"� ،أو "�أمالح
واجلرمية ،ورقة عمل ثانية حول
ا�ستحمام"ْ � ،أي مواد ت�ضاف �إىل
وتحظرها بالتنسيق مع
امل�ؤثرات العقلية اجلديدة :التحدّيات،
مياه اال�ستحمام .وتو�صف هذه املواد
الظواهر ،والأنواع ،والديناميكيات.
هيئة تنظيم االتصاالت
بتلك ال�صفات ،ملجرد التحايل على
وا�ستعر�ض اخلبري �إبراهيم الدبل ،من
القانون ،وكو�سيلة لبيع تلك امل�ؤثرات
مركز حماية يف �شرطة دبي ،يف ورقة
العقلية اخلطرية ب�شكل قانوين على
عمل ،اال�ستجابات الإقليمية لظاهرة
�أنها مواد ت�ستخدم لأغرا�ض م�شروعة.
املخدرات اال�صطناعية يف منطقة دول جمل�س التعاون لدول اخلليج
ً
العربية.
وينت�شر حاليا ا�ستخدام مثل تلك امل�ؤثرات العقلية يف بع�ض دول
و�شاركت جمارك دبي ،ممثلة يف �إدارة اال�ستخبارات اجلمركية ،يف العامل مبعدل غري م�سبوق ،كما يتنامى باطراد العدد الكلي لهذه املواد،
�أعمال امل�ؤمتر ،حيث قدم حممد م�صبح �ضاحي ،مدير �أول االت�صال واملق َّدر حالي ًا باملئات .حيث ح َّدد مثلاً مكتب الأمم املتحدة املعني
والعالقات يف الإدارة ،ورقة عمل حول تعريف امل�ؤثرات العقلية مبكافحة املخدرات واجلرمية ،ما يزيد على  340نوع ًا من امل�ؤثرات
واملخدرات اال�صطناعية ،التي ت�شمل م�ستح�ضرات ع�شبية و�أمالح العقلية ،حتى دي�سمرب  ،2013وذلك ا�ستناد ًا �إىل تقارير حكومية
ا�ستحمام وكوا�شف خمتربية نقية �أو حم�ضرة ،والتي ت�شكل تهديد ًا وخمتربية يف جميع �أنحاء العامل .ويزيد هذا الرقم ب�أكرث من  100مادة
لل�صحة العامة .وحول ماهية املخدرات اال�صطناعية� ،أو�ضح �ضاحي ومركب ،عن عدد املواد الـ  234امل�ص َّنفة �ضمن االتفاقيات الدولية ب�ش�أن
�أنها تلك املنتجات التي تتم �صناعتها من مواد كيماوية مطورة لتت�شابه املخدرات� .أ�ضف �إىل ذلك� ،أن امل�شتقات الكيميائية لهذه املواد ،والتي
يف ت�أثريها مع املخدرات غري امل�شروعة مثل احل�شي�ش والكوكايني ،وت�أتي قد تختلف ن�سبي ًا يف الرتكيب الكيميائي ،و�إن كانت متلك نف�س الت�أثري،
يف �شكل م�ساحيق ،وحبوب ع�شبية ،وغالب ًا ما تباع على الإنرتنت ويف ال تحُ �صى حالي ًا ،وتزداد ب�شكل م�ستمر يوم ًا بعد �آخر.
متاجر بيع ال�سجائر ،ويطلق عليها �أ�سماء �أخرى مثل م�ستح�ضرات
ويف ال�شرق الأو�سط والدول العربية ،يكت�سي عقار "كبتاغون" �أهمية
ع�شبية و�أمالح اال�ستحمام.
خا�صة ،كونه من �أكرث العقاقري �إ�ساءة يف اال�ستخدام يف دول املنطقة،
ً
ويف اليوم الثاين من امل�ؤمتر قدم �ضاحي عر�ضا �ألقى فيه ال�ضوء كما تتوفر ن�سخ مز ّورة كثرية من هذا العقار ،على رغم عدم م�شروعيتها.
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برعاية سيـــف بن زايـــد

الملتقى الخامس لتكنولوجيا السالمة
من الحريق في أبوظبي يناقش
«الح ّد من مخاطر الكوارث ضمن التنمية المستدامة»
َ

�أ َّكد اللواء خبري را�شد ثاين املطرو�شي ،قائد عام الدفاع املدين بالإنابة� ،أن دولة الإمارات العربية املتحدة قد "حباها
مما جعلها �س ّباقة يف دعم جميع
اهلل ببيئة �آمنة ،وتتمتع ببنية حتتية قوية ،و�سخاء كبري يف �إغاثة
املت�ضررين من الكوارثّ ،
ّ
املجتمعات التي تتعر�ض للكوارث يف خمتلف دول العامل".
مكتب �سمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية ،يف ح�ضور اللواء خبري
ا�سرتاتيجيةوطنيةمتكاملة
و�أ�شار ،يف كلمة افتتاحية يف امللتقى اخلام�س لتكنولوجيا ال�سالمة من را�شد ثاين املطرو�شي ،و اللواء الدكتور �أحمد نا�صر الري�سي ،مدير عام
نظمته القيادة العامة للدفاع املدين يف وزارة الداخلية ،حتت العمليات املركزية يف �شرطة �أبوظبي ،واملديرين العامني ومديري الإدارات،
احلريق ،الذي ّ
رعاية الفريق �سمو ال�شيخ �سيف بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وعدد كبري من �ضباط الدفاع املدين يف الدولة ،وممثلي ال�شركات واجلهات
وزير الداخلية� ،إىل �أن "دور القيادة العامة للدفاع املدين ،كع�ضو يف الفريق ذات ال�صلة بخدمات الدفاع املدين.
و�شاهداحل�ضورفيلم ًات�سجيل ّي ًاعنجهودعنا�صرالدفاعاملدينيفحماية
الوطني لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ،يرتكز على ا�سرتاتيجية وطنية
الأرواح واملمتلكات والبيئة ،با�ستخدام �أحدث التقنيات يف جمال خدمات
احتاديةوا�ضحةومتكاملة،ت�ستجيبال�سرتاتيجيةاحلكومةاالحتادية".
و�أو�ضح اللواء املطرو�شي ،خالل امللتقى الذي عقد مبنا�سبة االحتفال الدفاع املدين ،ت�ض َّمن �آراء ممثلي قطاعات خمتلفة من املجتمع يف الإمارات
�شعار":احلد من ُخماطر الكوارث �ضمن بالدور التنموي جلهاز الدفاع املدين.
بـ"اليوم العاملي للدفاع املدين ،حتت
َّ
واطلع اللواء املطرو�شي ،خالل جولة يف املعر�ض املقام على هام�ش
التنمية امل�ستدامة"� ،أن "معظم اخلرباء يعلقون �آمالهم اليوم على االهتمام
ببناء القدرة على ال�صمود يف وجه الكوارث ،يف البلدان التي تتعر�ض للكوارث امللتقى ،على �أحدث التقنيات واملعدات التي عر�ضتها ال�شركات ..فيما ك ّرم
الطبيعية،خا�صةذاتالبنيةالأ�سا�سيةال�ضعيفة،مبايعزّزال�صلةبنيالتنمية املتحدثني وامل�شاركني والرعاة مث ّمن ًا جهودهم وم�شاركاتهم بخرباتهم يف
�إثراء امللتقى ب�أحدث التجارب العاملية املتقدمة.
امل�ستدامة َ
واحل ّد من خماطر الكوارث".
�ست �أوراق عمل
من الأوائل عاملي ًا يف اال�ستجابة حلوادث احلريق
وعلى مدى �ست جل�سات ُعر�ضت يف امللتقى �ست �أوراق عمل ،ق َّدم الأوىل
من جهته� ،أ ّكد اللواء الدكتور �أحمد نا�صر الري�سي ،مدير عام العمليات
املركزية يف �شرطة �أبوظبي� ،أن دولة الإمارات تعترب من �أوائل الدول على ديفيد �إيذريدج ،نائب رئي�س جمعية �ضباط الإطفاء رئي�س هيئة �إطفاء
امل�ستوى العاملي ،يف جمال اال�ستجابة حلوادث احلريق ،والتعامل معها وفق وانقاذ �أك�سفورد �شاير ،حتت عنوان" :حتديد املخاطر واجلاهزية للتعامل
مع حاالت الطوارئ" .وجاءت الثانية حتت عنوان" :دور القادة املعنيني
�أف�ضلالطرقوالأ�ساليبامل�ستخدمةعاملي ًا.
مبواجهة احلوادث والعمل امل�شرتك بني هيئات الطورائ" ،وق َّدمها ويلي
املتخ�ص�ص يف حوادث ال�سكك احلديدية وو�سائل النقل.
وقال� :إن القيادة الر�شيدة حري�صة كل احلر�ص على دعم الدفاع املدين بيكر ،امل�ست�شار
ّ
وتعزيز قدراته بكافة الو�سائل التقنية احلديثة ،وتوفري
التدريب املنا�سب فيما ركزت ورقة عمل روبرت كوب ،نائب قائد عام �شرطة ميونيخ ،يف
ً
على
منها
ا
حر�ص
مهاراتهم،
لعنا�صره لالرتقاء الدائم مب�ستواهم وتطوير
اجلل�سة الثالثة ،على "التخطيط حلاالت الطوارئ واملحافظة على ال�سالمة
أرا�ضي
�
على
واملقيمني
للمواطنني
توفري �أكرب قدر ممكن من الأمان والوقاية
يف التج ّمعات العامة" .وا�ستعر�ضت ورقة عمل اجلل�سة الرابعة ،التي ق َّدمها
الدولة.
جيم�س وال�ش ،م�ست�شار يف �سلطة مدينة دبي املالحية�" ...سبل التعامل مع
و�ش َّدد على �أهمية تعزيز و�سائل الوقاية من احلرائق ،وا�ستخدام وتطبيق احلوادث املالحية واملحافظة على ال�سالمة" .ويف اجلل�سة اخلام�سة حتدث
كافة برامج وتقنيات الإنذار املبكر ،التي ت�سهم يف َ
احل ّد من الأ�ضرار الب�شرية جون كوت�س ،قائد هيئة �إطفاء جمموعة "جلوبل ر�سيبوندرز جروب" ،حول
واملادية يف احلرائق ،مو�ضح ًا �أهمية انعقاد وا�ست�ضافة امللتقى اخلام�س "احلوادث البرتوكيماوية والدرو�س امل�ستفادة منها يف الواليات املتحدة وعدد
لتكنولوجيا ال�سالمة من احلريق يف �أبوظبي ،وما يوفره للم�شاركني من فر�صة من البلدان الأوروبية" .ويف اجلل�سة ال�ساد�سة ،قدم �إيرك الفرين ،املدير
لتبادل اخلربات واملعرفة يف جمال التعامل مع احلرائق.
الفني مل�ؤ�س�سة "توكو �أند ويليامز" ،ورقة عمل حول "تكنولوجيا ال�سالمة
والأطفاء يف من�ش�آت تخزين وت�صدير املواد الهيدروكربونية" .واختتم امللتقى
فيلمتعريفيومعر�ض
بجل�سة نقا�شية مفتوحة للإجابة على �أ�سئلة وا�ستف�سارات احل�ضور املتعلقة
افتتح �أعمال امل�ؤمتر اللواء الدكتور نا�صر خلريباين النعيمي� ،أمني عام مبحاورامللتقى.
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دعا إلى إعداد قانون نموذجي عربي ومحكمة لمكافحة شغب المالعب
واالنحرافات الرياضية

مؤتمر «الرياضة في مواجهة الجريمة» يوصي ببرامج
التعصبـــات الفكريــة
تــوعويــة تبعد المجتــمع عن
ّ
و السلوكيـات السلبـيـة

�أو�صى امل�ؤمتر الدويل «الريا�ضة يف مواجهة اجلرمية» ،الذي انعقد يف ن�سخته اخلام�سة يف دبي ،حتت �شعار «ريا�ضة بال
انحراف» ،ب�ضرورة توجيه الربامج التوعوية الأ�سرية واملدر�سية واجلامعية ،ب�شكل يكفل و�ضع برامج حتقق تنمية املواطن،
التع�صبات الفكرية وال�سلوكيات ال�سلبية ...وب�إعداد قانون منوذجي عربي
وت�سمح مبمار�سة الريا�ضة بفاعلية بعيد ًا عن
ّ
خا�ص مبكافحة �شغب املالعب واالنحرافات الريا�ضية ،وال�سعي نحو �إن�شاء حمكمة ريا�ضية عربية تكفل تنفيذ وتطبيق
القواعد املنظمة من قبل القانون.
ودعا امل�ؤمتر ،الذي رعاه �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد دبي رئي�س املكتب التنفيذي رئي�س جمل�س دبي الريا�ضي ،و�إىل �سمو
�آل مكتوم ،ويل عهد دبي رئي�س املكتب التنفيذي رئي�س "جمل�س دبي ال�شيخ من�صور بن حممد بن را�شد �آل مكتوم.
الريا�ضي"� ،إىل و�ضع برامج تطبيقية لرتجمة نتائج الدرا�سات العلمية
و�أو�صى امل�ؤمتر ،الذي تنظم فعالياته القيادة العامة ل�شرطة دبي،
على ال�صعد الأمنية والنف�سية والريا�ضية ،بحيث ت�شمل هذه الربامج ب�ضرورة تقدمي برامج و�أن�شطة تكفل حتقيق �شعار "الريا�ضة للجميع"
الدمج بني نتائجها والواقع العملي� ،إىل جانب حث الأجهزة الأمنية من قبل امل�ؤ�س�سات الأمنية ،للعمل على زيادة التوا�صل املجتمعي بني
على تفعيل التدريب النوعي لرجال ال�شرطة
ِّ
املتخ�ص�صني يف جمال القطاع ال�شرطي و�أفراد املجتمع ،ال�سيما ال�شباب منه ،وتفعيل الربامج
حماية �أمن املالعب واملن�ش�آت الريا�ضية.
املتخ�ص�صة يف جمال ت�أهيل نزالء امل�ؤ�س�سات العقابية ،مع الأخذ يف
ّ
وبعث امل�شاركون يف امل�ؤمتر ،يف ختام �أعماله ،بربقيات �شكر االعتبار التجارب الدولية الناجحة يف هذا املجال.
وتقدير� ،إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س
و�ش َّدد امل�ؤمتر يف ختام جل�ساته ،على �أهمية �إعطاء املزيد من
الدولة  -حفظه اهلل ،و�إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل االهتمام لريا�ضة املعاقني ،ودجمهم يف القطاعات الريا�ضية املختلفة،
مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي  -رعاه وتوفري املتطلبات اخلا�صة لإجناحها .كما �أو�صى بتفعيل دور و�سائل
والتع�صب
اهلل ،و�إىل �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ،ويل عهد الإعالم يف ن�شر التوعية ،بغية مواجهة ظاهرة ال�شغب
ّ
إبريل 35 2015

والعنف الريا�ضي من خالل براجمها ،والعمل على و�ضع ميثاق �شرف
�إعالمي ،يهدف �إىل و�ضع معايري �أخالقية للعمل الإعالمي ،ال�سيما
على �صعيد الإعالم الإلكرتوين والإعالم اجلديد.
ودعا امل�ؤمتر �إىل �إ�صدار جملة علمية حمكمة ،تتيح للباحثني يف
جمال العمل الأمني والريا�ضي ،الفر�صة لعر�ض �أفكارهم وجتاربهم،
والتع ّرف �إىل اجلديد يف املجال الريا�ضي يف مكافحة اجلرمية ،من
خالل تقدمي نتائج �أبحاثهم القابلة للتطبيق على �صعيد الواقع العملي.
كما �أو�صى بتقدمي جتربة القيادة العامة ل�شرطة دبي �إىل املجتمع
الدويل ،خ�صو�ص ًا �إىل جامعة الدول العربية ،الأمم املتحدة واملعهد
الأ�سرتايل للجرمية ،كنموذج متكامل يلخ�ص تو�صيات امل�ؤمترات
العلمية اخلم�س ال�سابقة ،وحث القيادة العامة ل�شرطة دبي على �إن�شاء
مركز حتليلي نف�سي لدعم الدور الوقائي يف مواجهة اجلرمية.
وختام ًا� ،أعلن اللواء عبد الرحمن رفيع �أن موعد امل�ؤمتر املقبل
�سوف ُيعقد بتاريخ  17يناير.2017
وكان �سمو ال�شيخ من�صور بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ،رئي�س نادي
دبي الدويل للريا�ضات البحرية ،قد افتتح فعاليات امل�ؤمتر الذي �شارك
فيه ممثلون عن  28دولة عربية و�أجنبية ،وقدِّ َم خالله  118بحث ًا.
و�ألقى اللواء عبد الرحمن حممد رفيع ،م�ساعد القائد العام ل�شرطة
دبي ل�ش�ؤون خدمة املجتمع والتجهيزات ،كلمة بالنيابة عن القيادة
العامة ل�شرطة دبي� ،أ�شار فيها �إىل �أن امل�ؤمتر يهدف �إىل اال�ستفادة من
الريا�ضة وبراجمها يف مواجهة اجلرمية ب�أنواعها ،وخا�صة االنحرافات
ال�سلوكية لل�شباب ،ملا للريا�ضة من ت�أثري �إيجابي يف عالج الكثري
من �أنواع االنحراف .و�أ�ضاف �أن امل�ؤمتر جاء ليناق�ش �أبرز التجارب
والتطبيقات الدولية ملواجهة االنحرافات ال�سلوكية يف املجتمع ،و�سبل
عالجها من خالل الريا�ضة ،عرب البحوث والدرا�سات العلمية التي
يق ّدمها الباحثون واخلرباء امل�شاركون يف امل�ؤمتر.
و�أ�شار اللواء رفيع �إىل �أن �شرطة دبي ا�ستطاعت عرب ال�سنوات
ت�سجل �أ َّية وقائع
املا�ضية الق�ضاء على العنف يف املالعب نهائي ًا ،ومل ّ
اعتداء هذا العام ،و�أن دور ال�شرطة هو وقائي يف الدرجة الأ�سا�سية ،من
خالل الت�صدّي لل�سلوكيات ال�سلبية وبع�ض حاالت ال�شغب �أو العنف يف
املالعب الريا�ضية .ودعا الإعالم �إىل �أن يتح ّمل م�س�ؤولياته ،كونه معني ًا
بتحقيق الأهداف الأمنية التي ت�سعى �إىل حتقيقها خمتلف اجلهات
وامل�ؤ�س�سات الأمنية املعنية يف الدولة خلدمة ملجتمع .وقال �إن الإعالم
معني �أي�ض ًا بحتمية �إي�صال ر�سالة مفادها �أن اخل�سارة يف الريا�ضة
امل�شجعني تق ّبل اخل�سارة يف الريا�ضة كما
لي�ست نهاية العامل ،و�أن على ّ
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يتقبلون ويفرحون بالفوز .ون َّوه �إىل �أن جميع البحوث والدرا�سات التي
قدمت يف امل�ؤمترات ال�سابقة �أكدت حقيقة الدور املهم الذي ميكن �أن
تلعبه الريا�ضة يف منع اجلرمية َ
واحل ّد منها.
من جانبه ،قال اللواء حممد �سعيد املري ،مدير الإدارة العامة
خلدمة املجتمع يف �شرطة دبي� ،إن الريا�ضة ال تقت�صر على اجلوانب
التناف�سية ،بل لها �أدوار مه ّمة �أخرى ،منها التمثيل امل�شرف للوطن
يف املحافل اخلارجية ...مطالب ًا الأندية ب�ضرورة �إيجاد حما�ضرين
وخمت�صني لتعليم الالعبني ،خ�صو�ص ًا ال�صغار منهم ،القيم الرتبوية
ّ
ً
ال�صحيحة وال�سلوكيات احلياتية ال�صائبة ...داعيا الأجهزة الريا�ضية
يف الدولة �إىل امل�شاركة واال�ستفادة من امل�ؤمتر .و�أ�شار �إىل �أن امل�ؤمتر
ي�سهم يف توجيه وتعزيز مبادئ اللعب النظيف والروح الريا�ضية،
امل�شجعني يف املالعب الريا�ضية ،وتعديل ال�سلوك
ومواجهة �شغب
ّ
امل�ضاد للمجتمع من خالل �أبعاده املختلفة ،االجتماعية والنف�سية
والثقافية والبيولوجية ،والتع ّرف على الدور الوقائي والعالجي للريا�ضة
ب�أ�شكالها املتنوعة يف مواجهة اجلرمية ب�أنواعها املختلفة ،وبناء منوذج
عاملي ال�سرتاتيجيات مكافحة اجلرمية من خالل الألعاب الريا�ضية.
�إىل ذلك ،قال العقيد الدكتور جا�سم خليل مريزا ،مدير �إدارة
التوعية يف الإدارة العامة خلدمة املجتمع يف �شرطة دبي� ،إن امل�ؤمتر
ي�سعى �إىل اال�ستفادة من �أهم التجارب والتطبيقات الدولية للريا�ضة،
ودورها يف مواجهة اجلرمية الريا�ضية ،وحتليل ودرا�سة امل�شكالت
الناجمة عن �شغب اجلماهري والعنف يف املالعب ،وما ينتج عنها من
�سلوكيات ت�صل �إىل م�ستوى اجلرائم املجتمعية ،ودرا�سة كيفية قيام
م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،الأ�سرة واملدر�سة وجمعيات النفع العام،
بتهذيب ال�سلوك ون�شر الثقافة الريا�ضية بني الريا�ضيني واجلماهري،
واال�ستفادة من التجارب املحلية والإقليمية والدولية يف ا�ستخدام
الريا�ضة كمدخل ملواجهة االنحراف ال�سلوكي يف املجتمع ،ودرا�سة دور
الت�شريعات والقوانني يف ح ّل امل�شكالت واجلرائم الريا�ضية ،بالإ�ضافة
�إىل عر�ض تطور تقنيات الإعالم الريا�ضي كو�سيلة للتوعية وتثقيف
اجلمهور الريا�ضي يف مواجهة ال�سلوك املنحرف يف الو�سط الريا�ضي،
وتقييم ا�سرتاتيجيات برامج الريا�ضة للجميع ،واللياقة البدنية
والرتويح الريا�ضي يف �شغل فراغ �أوقات ال�شباب ،واحل ّد من تقليل
فر�ص االنحراف يف املجتمع ،و�إبراز دور الرتبية والتعليم يف اكت�شاف
ال�سلوكيات العدوانية وامل�ضطربة لدى الأبناء مبكر ًا ،ومكافحة ظاهرة
املن�شطات املحظورة� ،إىل جانب التعرف على دور الريا�ضة يف حماية
ذوي الإعاقة من االنحراف.

في إطار استراتيجياتها لنشر التوعية والتثقيف في مواجهة
الطوارئ والكوارث

«الهيئة» تطلق كتاب «دليلك في الحاالت الطارئة»
يف �إطار ا�سرتاتيجياتها لن�شر التوعية والتثقيف لدى �أو�سع �شرائح املجتمع ،يف �ش�أن كيفية مواجهة حاالت الطوارئ
والكوارث ،وحفاظ ًا على الأرواح واملكت�سبات واملمتلكات� ،أطلقت "الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث" ،م�ؤخّ ر ًا،
الكتاب الإر�شادي "دليلك يف احلاالت الطارئة" ،الذي يهدف �إىل توجيه كافة �أفراد املجتمع� ،إىل كيفية اال�ستعداد لال�ستجابة
ال�صحيحة ،والت�صرف ال�سليم يف احلاالت الطارئة و�أثناء الكوارث ،مبا يكفل ال�سالمة ،وي�ساهم يف التخفيف من الآثار واملخاطر
التي قد تت�س َّبب بها هذه احلاالت� ،إن على م�ستوى الأفراد �أو اجلماعات� ،أو على م�ستوى املمتلكات اخلا�صة والعامة على ال�سواء.
وقد َّ
مقرها يف �أبوظبي ،حتدث خالله �سعادة �سيف حممد ارحمه
مت �إطالق الكتاب خالل م�ؤمتر �صحايف عقدته "الهيئة" يف ّ
ال�شام�سي ،نائب مدير عام "الهيئة" بالوكالة ،يف ح�ضور مديري الإدارات يف الهيئة وممثلي و�سائل الإعالم.

ال�شام�سي :مفاهيم و�أ�ساليب لتجنّب املخاطر
و�أو�ضح ال�شام�سي � ..إن �إ�صدار دليلك يف احلاالت الطارئة" ،ي�أتي يف
�إطار الأهداف اال�سرتاتيجية للهيئة ،والتي تتمثل يف ن�شر ثقافة مواجهة
الطوارئ والكوارث لدى جميع �شرائح املجتمع و�أفراده من املواطنني
واملقيمني على ال�سواء ..وذلك من خالل تعزيز وعي املجتمع وتثقيفه
بطرق و�سبل الت�صرف ال�سليم يف مواجهة احلاالت الطارئة ،حفاظ ًا
على ال�سالمة العامة ومكت�سبات الدولة .و�أ�شار �إىل �أن هذا الدليل ي�ضع
القارئ على الطريق ال�سليم ملواجهة � ّأي من �أنواع الطوارئ والأزمات
والكوارث ،والهدف منه حت�صني �أفراد املجتمع كافة بثقافة املواجهة
ليكونوا على �أمت اجلاهزية ،وقادرين على الت�صرف ال�صحيح ،والتعامل
ال�سليم مع املواقف الطارئة وال�صعبة.
وذكر ال�شام�سي �أن الدليل يقدم بع�ض املفاهيم والأ�ساليب التي
ت�ساعد اجلمهور يف جت ّنب املخاطر الناجتة عن احلاالت الطارئة التي
قد تهدِّ د حياته و�سالمته و�سالمة املجتمع ،وي�ساعد يف معرفة كيفية
حماية املمتلكات اخلا�صة والعامة ،وذلك من خالل �سل�سلة من الن�صائح
والإر�شادات التي ت�صلح ملواجهة خمتلف املخاطر.
و�أ�ضاف �أن الدليل يعترب ا�ستكما ًال جلهود "الهيئة" يف اال�ستعداد
واجلاهزية ملواجهة الأزمات والطوارئ ،وحر�صها على الإن�سان املقيم
على �أر�ض الدولة ،و�سعيها الد�ؤوب للحفاظ على �أمنه و�سالمته ودرء
املخاطر التي قد حتيق به.
و�أكد ال�شام�سي �أن التطبيق الواعي وامل�س�ؤول جلميع التعليمات
الواردة يف هذا الدليل ،هو اخلطوة ال�صحيحة الأ�سا�س يف رحلة درء
املخاطر التي قد حتيق بالفرد ،قبل وقوعها ،واال�ستعداد ملواجهتها يف
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حال حدوثها ،وكيفية التعامل مع �آثارها ال�سلبية على الأفراد واملجتمع
بعد ح�صولها.
وتقدم بال�شكر �إىل فريق عمل الدليل املك َّون من ال�شركاء الرئي�سني
والهيئة ،على �إجناز هذا الإ�صدار ،حتقيق ًا لأحد �أهدافها اال�سرتاتيجية
على طريق املحافظة على الأرواح واملكت�سبات ،واخلروج به ليتم نقل
حمتواه �إىل �أفراد املجتمع و�إىل اجلمهور.
و�أ�شار �إىل �أن الكتاب �سيوزع جمانا وميكن احل�صول عليه يف �سهولة
ذلك �أن الهدف هو �أن يكون هذا الدليل متاحا للجميع �أينما كانوا،
داعي ًا و�سائل الإعالم �إىل القيام بدورها يف الرتويج لهذا الإ�صدار ،من
خالل االهتمام به و�إبرازه والتعريف به.

الي ّماحي :خطة ت�سويقية تعريفية
من جانبه� ،أ�شار نا�صر حممد الي ّماحي ،مدير �إدارة الإعالم
والتوا�صل اجلماهريي يف "الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات
والكوارث"� ،إىل �أن هذا الدليل هو الأول من نوعه ،من حيث �شموليته
وتفا�صيله ،فهو يتناول كيفية التعامل ال�سليم مع خمتلف حاالت الطوارئ
والأزمات والكوارث ،قبل و�أثناء وبعد احلدث ،طبيعي ًا كان �أم من �صنع يد
الإن�سان ،ويفند اخلطوات الواجب اتخاذها واحدة �إثر �أخرى ،متطرق ًا
�إىل خمتلف الظروف والأمكنة التي يكون فيها الأفراد ...مو�ضح ًا �أن
�صدور "دليلك يف احلاالت الطارئة" يف طبعته الأوىل باللغتني العربية
والإنكليزية ،يهدف �إىل الو�صول مب�ضمونه �إىل �أو�سع �شرائح املجتمع
ين�صب على املواطن واملقيم
الإماراتي ومكوناته ،لأن اهتمام "الهيئة"
ّ
على ح ّد �سواء.
و�أ�ضاف الي ّماحي �أن "الهيئة" تعتزم �إطالق خطة ت�سويقية تعريفية،
لن�شر م�ضمون الدليل على جميع امل�ؤ�س�سات والأفراد ،وذلك عرب العديد
من طرق الت�سويق والإعالم الفردي وامل�ؤ�س�سي ،والرتكيز على الإعالم
الإلكرتوين والتوا�صل االجتماعي� ،إ�ضافة �إىل �أن هناك خطة عمل لو�ضع
الدليل على �شكل مقاطع متلفزة لها ت�أثري �أكرب يف �إدراك الفرد مل�ضمون
وحمتوى الر�سالة الإعالمية والتوعوية للدليل.
ويتمحور الدليل حول الوقاية واحلماية والت�صرف ال�سوي ل�ضمان
ال�سالمة الفردية واجلماعية ،باعتبارها جمموعة من املبادئ والقيم
املعرفية والو�سائل والتطبيقات التي يلج�أ �إليها الإن�سان عند مواجهة � ّأي
خطر ،والغر�ض منها هو درء هذا اخلطر ومنع وقوعه �أو التخفيف من
حدّته و�آثاره ال�سلبية يف حال حدوثه.
ولأن اال�ستعداد هو نقطة االنطالق والو�سيلة الأوىل يف عملية
احلماية الفعالة ،وي�ش ّكل اخلطوة الأ�سا�سية والركيزة التي تبنى عليها
هذه احلماية ...ف�إن العربة تبقى يف الدقة وااللتزام يف تنفيذ التعليمات
والإر�شادات ،فهما �ص ّمام الأمان ومفتاح النجاح يف احلفاظ على حياة
النا�س وممتلكاتهم وبالتايل على الدولة ومكت�سباتها.
رفع م�ستوى الوعي لدى املجتمع
وي�أتي الدليل �ضمن �أهداف "الهيئة" ،يف رفع م�ستوى الوعي لدى
�أفراد املجتمع ،وم ّد م�ؤ�س�سات الدولة مبنتج �إعالمي لكل جوانب الوقاية
واال�ستعداد واجلاهزية والت�صدّي الناجح حلاالت الطوارئ والأزمات
التي قد تعرت�ض الأفراد واملجتمع.
ويقدم " دليلك يف احلاالت الطارئة " � ..سل�سلة من املفاهيم

والأ�ساليب التي ت�ساعد يف خمتلف احلاالت الطارئة على جت ّنب املخاطر
التي قد تهدّد حياتنا و�سالمتنا ،وحياة و�سالمة �أُ َ�سرنا واملحيطني بنا،
احلي الذي نقيم فيه.
يف مكان العمل �أو الدرا�سة �أو يف ال�شارع �أو ّ
كما ي�ساعد الدليل على كيفية حماية املمتلكات ال�شخ�صية وممتلكات
الآخرين ،فردية وجمتمعية ،عرب توجيهات ون�صائح تتوافق مع
خمتلف �أ�صناف املخاطر وطبيعتها ،يف حاالت ال�سلم �أو �أثناء احلروب
واال�ضطرابات والكوارث.

�ستة ف�صول
وينق�سم الدليل �إىل �ستة ف�صول  ..فتحت عنوان " يف مواجهة
الكوارث الطبيعية وانقطاع التيار" ،يتناول الف�صل الأول �أف�ضل الطرق
و�أحدثها يف حماية النف�س من الربق وال�صواعق والفي�ضانات والهزات
الأر�ضية والزالزل ،كما يف مواجهة م ّد الأمواج العاتية "ت�سونامي"،
واالنزالقات الأر�ضية ،وكذلك يف حاالت انقطاع التيار الكهربائي� ،إىل
جانب كيفية تخزين املواد الغذائية الأ�سا�سية ونوعيتها.
وجاء الف�صل الثاين حتت عنوان"يف مواجهة طوارئ احلرب"،
لري�شد �إىل �سبل تفادي الأزمات املختلفة التي قد تن�ش�أ عنها ،ويتناول
�أهمية وكيفية تر�شيد ا�ستهالك املواد الغذائية واملياه والوقود وعمليات
ربع بالدم� ،إ�ضافة �إىل نظام �إنذار اجلمهور وت�أمني املالجئ وت�أهيلها
الت ّ
وحمايتها واالحتياطات الدفاعية.
ويتمحور الف�صل الثالث حول طرق احلماية من الأعمال التخريبية،
مثل التهديدات بالهجمات الكيماوية والبيولوجية وبالقنابل القذرة،
و�إجراءات تطهري الأ�شخا�ص امل�صابني بالتلوث .كما يتناول خماطر
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التع ّر�ض للهجمات بالقنابل والطرود امللغومة و�أمن و�سائط النقل العام.
ويعر�ض الف�صل الرابع كيفية القيام بالإ�سعافات الأولية ،ومعاجلة
احلروق والك�سور ،وكيفية نقل امل�صابني و�إجراءات �إنعا�ش الذين
يتع ّر�ضون لأزمات قلبية �أو حلاالت اختناق ،كما ّ
يدل �إىل طرق ال�سالمة
من ال�صدمات الكهربائية.
ويف الف�صل اخلام�س يقدم الدليل ن�صائح من �أجل ال�سالمة �أثناء
وقوع احلرائق ،ويف كيفية التعاطي مع مكونات الأمكنة ،من مبان
وجتهيزات وتقنيات طاقة ،ويت�ضمن �إر�شادات �إىل �سكان املنازل ال�سيما
جلهة كيفية جت ّنب خماطر التعامل مع جهاز الطبخ وكا�شفات الدخان
وا�ستخدام مطف�أة احلريق ،ون�صائح �إىل قاطني املباين العامة ،وت�شغيل

نظام الإنذار اليدوي وا�ستخدام خرطوم املياه� ،إ�ضافة �إىل الإر�شاد �إىل
كيفية الت�صرف �أثناء احل�صار بالنار ويف حالة ا�شتعال املالب�س.
ويك ّر�س الدليل ف�ص ًال خا�ص ًا لذوي الإعاقة ،حول كيفية �إيجاد
الظروف املالئمة لهم ،لكي ينالوا حقهم من الرعاية واالهتمام
وال�سالمة ،كغريهم من �أفراد املجتمع يف حاالت الطوارئ والأزمات
والكوارث .
خ�ص�صه لـ "احلقيبة اجلاهزة" ،التي يجب �أن
ويفرد الدليل ح ّيز ًا ّ
تتوفر يف كل منزل ،وت�شتمل على جمموعة من املواد الأ�سا�سية الغذائية
والطبية واللوازم ال�ضرورية التي ت�ساعد الفرد �أو الأ�سرة على �ضمان
البقاء وال�سالمة بعد وقوع احلدث.

 ...و في إطار «معيار إدارة استمرارية األعمال»

«الهيئة» تصدر كتاب «المواصفات» في نسخة
ومطورة
جديدة مستقلة
َّ

املتخ�ص�صة� ،أ�صدرت "الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث" كتاب "معيار �إدارة
موا�صلة لإجنازاتها العلمية
ِّ
متخ�ص�ص
ا�ستمرارية الأعمال – املوا�صفات" ،يف طبعة جديدة م�ستقلة ومط َّورة ،واظب على العمل لإخراجها �إىل النور فريق
ِّ
من العاملني يف "الهيئة" .وقد َّ
مت الإعالن عن �صدور الكتاب يف م�ؤمتر �صحايف ًعقد يف املقر الرئي�س لـ "الهيئة" يف �أبوظبي ،حتدَّ ث
فيه �سعادة �سيف حممد ارحمه ال�شام�سي ،نائب مدير عام "الهيئة" بالوكالة ،والدكتور �سيف جمعة �سامل الظاهري ،مدير �إدارة
ال�سالمة والوقاية يف "الهيئة" ،يف ح�ضور ح�شد من امل�س�ؤولني وممثلي الوزارات والهيئات املختلفة ومندوبي و�سائل الإعالم املح ّلية.
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حتديد امل�س�ؤوليات
وتتناول الن�سخة اجلديدة املط ّورة لـ «معيار �إدارة ا�ستمرارية
الأعمال» ،التي حتمل بني طياتها واحد ًا من الأجزاء الثالثة التي
ت�ض َّمنتها الطبعة الأوىل التي �صدرت يف العام  ،2012وهي «املوا�صفات»،
امل�س�ؤوليات على خمتلف م�ستوياتها ،وال�ضوابط املح َّددة بوا�سطة
اجلهات الت�شريعية ،واخلطط واالجراءات ،ونطاق امكانيات امل�ؤ�س�سة
على ا�ستمرارية الأعمال وكيفية التح ّكم يف الوثائق وال�سجلاّ ت.
ال�شام�سي :يعك�س حر�ص القيادة على ا�ستدامة الأعمال
ا�ستُه ّل امل�ؤمتر ال�صحايف بكلمة ل�سعادة �سيف حممد ارحمه
ال�شام�سي� ،أ ّكد خاللها على �أن �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد
�آل نهيان ،رئي�س الدولة  -حفظه اهلل ،يويل اهتمام ًا بارز ًا مبا هو جديد
وحديث يف املعرفة والعلوم ،ووفق الأ�س�س واملعايري الدولية ،واحلثّ
عليها ،خا�صة ما يتعلق منها باملحافظة على ا�ستمرار عمل امل�ؤ�س�سات
احلكومية �أثناء الطوارئ والأزمات والكوارث ،وتعزيز الوعي لدى
اجلهات املعن َّية ،واال�ستفادة من كافة الأدوات الداعمة لتحقيق �أف�ضل
النتائج يف هذا املجال.
وقال �سعادته �إن هذا االهتمام يعك�س حر�ص القيادة على جناح
الربنامج ،و�صو ًال �إىل املخرجات الكفيلة بتعزيز التكامل بني كافة
اجلهات احلكومية يف خمتلف الظروف ،كما ي�أتي ت�أكيد ًا على �أهمية
امل�ضي قدم ًا يف برنامج ا�ستدامة الأعمال.
وا�ست�شهد ال�شام�سي بقول �سمو ال�شيخ هزاع بن زايد �آل نهيان،
م�ست�شار الأمن الوطني« ...،ال يختلف اثنان على �أن �إدارة ا�ستمرارية
الأعمال �أ�صبحت اليوم من العنا�صر الأ�سا�سية يف منظومة �إدارة
الطوارئ والأزمات والكوارث ،لذلك ف�إن بناء تلك املقدرة يحتاج �إىل
الدعم والت�شجيع من قبل الإدارات العليا يف امل�ؤ�س�سات ،ل�ضمان ت�سخري
املوارد الإ�ضافية التي متكن امل�ؤ�س�سة من اال�ستمرار يف �أداء املهام
ال�ضرورية ،كح ّد �أدنى خالل الطوارئ والأزمات� ،إىل �أن يتم ا�سرتجاع
املقدرة الكاملة والعودة �إىل احلياة الطبيعية».
و�أ�ضاف �أنه وفق توجيهات �سم ّوه ،فقد �صدرت الن�سخة الأوىل يف
العام  ،2012حتت عنوان�« :إدارة ا�ستمرارية الأعمال ...املعيار والدليل
الإر�شادي» ،التي ا�شتملت على �أجزاء ثالثة هي :املوا�صفات ،الدليل
اال�سرت�شادي ومناذج خطة ا�ستمرارية الأعمال .و�أو�ضح �أنه «نظر ًا

للأهمية التي يحتلها ك ّل من من هذه الأجزاء ،ارت�أينا �إ�صدارها يف ثالث
طبعات منف�صلة ،بعد �أن قمنا بتحديث وتطوير امل�ضمون ،و�إجراء بع�ض
الإ�ضافات ال�ضرورية ،مبا يتوافق مع املعايري الدولية الأكرث تقدّما يف
هذا املجال ،ومبا يتالءم مع خ�صو�صية دولة الإمارات العربية املتحدة
وقدراتها و�إمكاناتها».
و�أ�شار �إىل �أن اال�صدار اجلديد ير ّكز على عمليات برنامج �إدارة
ا�ستمرارية الأعمال ،وحتليل الت�أثري على الأعمال ،وتقييم املخاطر،
وا�سرتاتيجية ا�ستمرارية الأعمال ،وخطط اال�ستجابة للحوادث،
واال�ستجابة الإعالمية والتوعية والتدريب.

�أول مرجع باللغة العربية
و�أ َّكد �أنه« ...لوال الدعم الالحمدود من جانب القيادة الر�شيدة ،ملا
كنا قد تو�صلنا �إىل ما نحن عليه اليوم»  ..و�أ�ضاف �إن الإ�صدار الثاين
لـ «املعيار» الذي �أجنزته «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات
والكوارث» ُيع ّد املرجع الأول يف �إدارة ا�ستمرارية الأعمال باللغة العربية.
وقال :لقد �شهد �سمو ال�شيخ هزاع بن زايد �آل نهيان ،م�ست�شار الأمن
الوطني ،يف نهاية �شهر �أكتوبر املا�ضي� ،أعمال امللتقى الأول ال�ستدامة
الأعمال ،الذي نظمته الأمانة العامة للمجل�س التنفيذي لإمارة �أبوظبي،
حيث َّمت عر�ض خطط وم�ستجدات تطبيق برنامج ا�ستدامة الأعمال،
بو�صفها ثقافة م�ؤ�س�سية ،وجعلها مك ّون ًا �أ�سا�سي ًا يف بيئات العمل املختلفة
�ضمن حكومة �أبوظبي ،عالوة على تطوير قدرات العاملني وت�أهليهم
لتحقيق �أف�ضل املمار�سات يف جماالت اخلدمة والإدارة  ..من ّوه ًا �إىل �أن
مو�ضوع «�إدارة ا�ستمرارية الأعمال» قد �أ�صبح علم ًا يف َح ّد ذاته ويحظى
باهتمام دول العامل قاطبة عند البحث يف كيفية مواجهة ناجحة حلاالت
الطوارئ والأزمات والكوارث ،مبا ي�ضمن عدم الإخالل بدور امل�ؤ�س�سات
والقطاعات احليوية يف الدولة عند وقوع � ّأي من هذه احلاالت  -ال �سمح
اهلل.
و�أعرب ال�شام�سي عن اعتزازه ب�أن �أحد موظفي «الهيئة الوطنية
لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث» قد ح�صل م�ؤخر ًا على اعتماد
من املعهد الدويل ال�ستمرارية الأعمال « »BCIك�أول مواطن �إماراتي
دل هذا على �شيء ف�إنه ّ
معتمد لديها  ..وقال� :إن ّ
يدل على املوقع املتقدّم
الذي �أ�صبحت حتتله دولتنا ممثلة بـ «الهيئة» ،على م�ستوى التخطيط
ال�سليم يف مواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث.
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ت�أهيل جمموعة من الكوادر الوطنية
وقال �إن مفهوم �إدارة ا�ستمرارية الأعمال يعني بناء قدرة امل�ؤ�س�سة
على اال�ستمرار يف تقدمي خدماتها ومهامها الأ�سا�سية وال�ضرورية
التي تقدمها �إىل املجتمع ،بعد وخالل التعر�ض ل ّأي طارئ �أو �أزمة �أو
كارثة قد تت�سبب يف �إرباك العمل �أو تعطيله �أو �إيقافه .و�أ�شار �إىل �أنه
يف هذا املجال ومن �أجل الو�صول �إىل �أف�ضل املمار�سات العاملية يف
جمال ا�ستمرارية الأعمالّ ،مت ت�أهيل جمموعة من الكوادر الوطنية
يف «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث» ،والعمل على
و�ضع الأ�سا�س الذي يبنى عليه الربنامج ،واخلطوة الأوىل هي و�ضع
معيار خا�ص بالدولة و�ضرورة تطويره من خالل املراجعات الدورية له.
وعليه ،فقد َّمتت اال�ستعانة باملراجع والوثائق املعنية عند �صياغته ،منها
املعياران الدوليان اخلا�صان بالأمن املجتمعي و�إدارة املخاطر� ،إ�ضافة
�إىل كل من املعيار الربيطاين والأمريكي والأ�سرتايل والنيوزيلندي
وال�سوي�سري ..وقد و�ضعنا يف االعتبار �أن يكون معيارنا متنا�سب ًا مع
طبيعة �أعمال حكومة دولة الإمارات العربية املتحدة برئا�سة �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س الوزراء  -رعاه اهلل.
كما �أعرب عن اعتزازه وفخره ب�أن �إجناز هذا الإ�صدار اجلديد ّمت
متخ�ص�ص يف «الهيئة الوطنية لإدارة
بجهود خال�صة من قبل فريق
ّ
الطوارئ والأزمات والكوارث» ،عمل بكفاءة عالية بالتعاون مع �شركاء
متخ�ص�صني
من اجلهات وامل�ؤ�س�سات املعنية يف الدولة وبالتن�سيق مع
ّ
يف هذا املجال .وقال �إن «ما يزيدنا اعتزاز ًا وفخر ًا �أن معيار �إدارة
ا�ستمرارية الأعمال يف دولة الإمارات العربية املتحدة فريد من نوعه،
يف�صل كيفية حتقيق كافة متطلبات �إدارة
�إذ �إنه يوفر دلي ًال �إر�شادي ًا ّ
مدعم ًا بنماذج تطبيقية م�ساندة .ومن هذا املنطلق
ا�ستمرارية الأعمال ّ
ُيعترب �أحد املعايري التوثيقية الأكرث �شمولية يف هذا املجال.
الظاهري� :إ�صداران جديدان قريب ًا
من جانبه ،حتدث الدكتور �سيف جمعة �سامل الظاهري ،مدير �إدارة
موجه ًا التهنئة باالنتهاء من امل�شروع
ال�سالمة والوقاية يف «الهيئة»ِّ ،
الرائد الذي ّمت تنفيذه على مدار العام ،اىل فريق �إعداد الإ�صدار الثاين
للمعيار ،و�إىل كافة ال�شركاء من الوزارات والهيئات وامل�ؤ�س�سات ،على
وجه ال�شكر والتقدير �إىل اخلرباء
امل�ستويني االحتادي واملحلي .كما َّ
واملتخ�ص�صني وبيوت اخلربة واملعاهد العاملية ،حول تقدمي الدعم من
ِّ
خالل مراجعة �صياغة الإ�صدار اجلديد.
وقال :لقد مت تق�سيم امل�شروع �إىل عدة مراحل� ،آخذين بعني االعتبار
توجيهات ودعم القيادة العليا يف «الهيئة» ،بالإ�ضافة �إىل الأهداف
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اال�سرتاتيجية ،وبتوفيق من اهلل ع ّز وج ّل ّمت حتقيق املطلوب والو�صول
�إىل هذه املرحلة.
و�أ�شار الظاهري �إىل �أن هناك �إ�صدارين جديدين �سيتم الك�شف
عنهما قريب ًا ،وهما تكملة للمعيار الذي ينق�سم �إىل ثالثة �أجزاء رئي�سة،
وهي :املوا�صفات ،الدليل الإر�شادي ،والنماذج امل�صاحبة.

واف للبنود واملتطلبات
�شرح ٍ
و�أ�ضاف �أن املعيار يتَّ�سم ب�شكل عام بال�شرح الوايف وال�سال�سة يف
هيكلة البنود واملتطلبات ،حيث َّمت الرتكيز يف هذا الإ�صدار على �أهمية
دعم القيادة العليا وم�ساندتها داخل اجلهات وامل�ؤ�س�سات� ،إ�ضافة �إىل
منوذج عاملي لتقييم املخاطر ،وخطة اال�ستجابة للحدث ،ومتطلبات
و�ضع خطة اال�ستجابة الإعالمية.
وقال �إن الهيئة ت�سعى �إىل تكامل ثالثة حماور رئي�سة لدعم اجلهات
يف تطبيق برنامج �إدارة ا�ستمرارية الأعمال ،وهي �إ�صدار املعايري
والوثائق ذات العالقة ،ومن ثم تدريب الأفراد ورفع م�ستوى الكفاءات
يف هذا املجال ،و�أخ ً
ريا دعم اجلهات يف و�ضع اخلطط لتطبيق برامج
�إدارة ا�ستمرارية الأعمال .و�سترتكز الأعمال يف املرحلة املقبلة على
االنتهاء من الدليل الإر�شادي ،بالإ�ضافة �إىل �إ�صدار النماذج ذات
العالقة ،حتى ا�ستكمال �إجناز كافة عنا�صر معيار �إدارة ا�ستمرارية
الأعمال على م�ستوى الدولة.
وحتدث الظاهري عن �أهمية �أخذ االعتمادات الر�سمية من «الهيئة»
�إىل مز ّودي اخلدمات ومن ّفذي التدريبات والدورات ،قبل البدء يف �أ َّية
م�شروعات �أو تدريبات تخ�صّ هذا املعيار ،حيث من الواجب احل�صول
على املوافقة املُ�سبقة ال�ستخدام هذا املعيار.

«االتحادية للمواصالت البرية والبحرية» تكرم «الهيئة» كشريك استراتيجي

الشامسي :نتط َّلع إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين
الهيئتين بما يخدم األهداف المشتركة

�أ�شاد �سعادة �سيف حممد ارحمه ال�شام�سي ،نائب مدير عام «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث» بالوكالة،
بال�شراكة اﻻ�سرتاتيجية مع «الهيئة اﻻحتادية للموا�صالت الربية والبحرية» .و�أ َّكد على �أهمية تعزيز التعاون والتن�سيق بني
الهيئتني ،مبا يخدم الأهداف امل�شرتكة.
واعترب د .النعيمى يف كلمه ترحيبية ،ال�شركاء اال�سرتاتيجيني
واعترب ال�شام�سي �أن هذه ال�شراكة ت�ش ِّكل جز ًءا من ا�سرتلتيجية
"الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ،التي تتط َّلع على داعمني رئي�سيني لـ "الهيئة اﻻحتادية للموا�صالت الربية والبحرية"،
الدوام� ،إىل املزيد من التعاون والتن�سيق مع كافة اجلهات احلكومية وخططها اال�سرتاتيجية والت�شغيلية وامل�شاريع املتعلقة بالتم ُّيز امل�ؤ�س�سي
وتطور منظومة خدماتها للعام  .2014و�أ�شار �إىل �أن ه�ؤالء ال�شركاء
واخلا�صة ،حفاظ ًا على مكت�سبات الدولة.
ي�شكلون حلقة و�صل ف ّعاله مع الهيئة ،وكان لهم الأثر الكبري يف حتقيق
جاء ذلك خالل احلفل التكرميي ال�سنوي ،الذي �أقامته "الهيئة
�أهدافها .م�ؤكد ًا �أن التم ّيز نتاج عمل جماعي ،وهو ال يتحقق �إال بتقدمي
االحتادية للموا�صالت الربية والبحرية" ل�شركائها اال�سرتاتيجيني،
�أكرث مما هو مطلوب.
حيث قام �سعادة �سامل الزعابي ،مدير عام "االحتادية للموا�صالت"،
و�أ�ضاف معاليه "�إننا �إذ جنتهد يف تقدمي خدماتنا ،فلأننا ندرك
بتوزيع ال�شهادات على ال�شركاء اال�سرتاتيجيني للهيئة واملوظفني وفرق
يتم
�أنه ال ب ّد من حتقيق ر�ؤية الهيئة ور�سالتها و�أهدافها ،وهو ما ّ
ّ ً
العمل واملتعاملني واملوردين  ..متمنيا املزيد من التقدم والنجاح وتعزيز عرب التعاون مع ال�شركاء من اجلهات احلكومية وم�ؤ�س�سات وهيئات
ال�شراكة والتعاون يف امل�ستقبل .
وفعاليات جمتمعية خمتلفة من داخل الدولة وخارجها ،بحيث تكون
وقد ح�ضر حفل التكرمي معايل الدكتور عبداهلل بلحيف النعيمى ،ال�شراكة احلقيقية نهجنا والنجاح غايتنا.
وزير الأ�شغال العامة رئي�س جمل�س �إدارة "االحتادية للموا�صالت الربية
يذكر �أن "الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث"،
والبحرية" ،و�سعادة �سيف حممد ارحمه ال�شام�سي ،نائب مدير عام تقيم �شراكات ا�سرتاتيجية مع خمتلف اجلهات احلكومية االحتادية
الهيئة الوطنية الدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالوكالة ،وعدد من واملحلية والقطاع اخلا�ص ،بهدف تعزيز التعاون والتن�سيق يف جمال
ر�ؤ�ساء ومديري اجلهات احلكومية يف الدولة.
�إدارة الأزمات والطوارئ.
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َّ
ّ
التكهن بأسعار
أكد أن ليس من السهل
مشجعة
النفط  ..مشيرًا إلى بوادر
ّ
الستعادة التوازن في السوق

معالي سهيل بن
محمد فرج فارس
المزروعي
وزير الطاقة
لـ «

»:

ّ
تخطط لخمسين عامًا
حكومتنا
مقبلة وليس لخمس أو لعشر فقط
قطاع النفط والغاز في دولة اإلمارات
مزدهر  ...و نــمتــلك أحــد أفضل ال ُبنى
التحتية في العالم في هذه الصناعة
ّ
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ر�أى معايل �سهيل بن حممد فرج فار�س املزروعي ،وزير
الطاقة� ،أن لي�س من ال�سهل التك ّهن باجتاه �أ�سعار النفط.
م�شجعة ال�ستعادة التوازن يف ال�سوق».
لكنه �أ�شار �إىل «بوادر ّ
وقال �إن هناك بوادر ملراجعة وخف�ض ن�سبة النمو املتو َّقع يف
الإنتاج من الواليات املتحدة لهذا العام .و�أ�ضاف �أن ذلك� ،إىل
جانب الأحداث اجليو�سيا�سية يف املنطقة ،وفقدان كميات
�إ�ضافية من ليبيا ،ب�سبب املواجهات احلالية مع اجلماعات
ت�سرع من تعايف الأ�سواق.
الإرهابية� ،سوف ّ
و�أ َّكد معاليه يف حوار خا�ص ،لـ «طوارئ و�أزمات»� ،أن
حكومة الإمارات العربية املتحدة تخطّ ط خلم�سني عام ًا
مقبلة ،ولي�س خلم�س �أو ع�شر �سنوات فقط ...م�شري ًا
�إىل �أن االقت�صاد الإماراتي «�سوف يكون حموره الإن�سان
املبتكر ،املخل�ص لوطنه ،واملتفاين يف تنميته واحلفاظ
على منجزاته» .و�شدَّ د على �أن «هذه الر�ؤية �سوف جتعلنا
فرحني و�أقوياء اقت�صاد ّي ًا ،حتى عند ت�صدير �آخر �شحنة
من النفط»...
وقلَّل معاليه من �ش�أن الآثار ال�سلبية النخفا�ض �أ�سعار
النفط على الو�ضع االقت�صادي الإماراتي ،مو�ضح ًا �أن «النفط
ي�شكّل ما يقارب  25%من الناجت الوطني ،وذلك لتن ّوع م�صادر
الدخل يف الدولة ،والنمو الذي ت�شهده قطاعات ال�سياحة
والتجارة و�إعادة الت�صدير وال�صناعة ،بالإ�ضافة �إىل عوائد
اال�ستثمارات اخلارجية».
كما �أ َّكد وزير الطاقة �أن قطاع النفط والغاز يف دولة الإمارات،
مزدهر .و�أ�ضاف« :منتلك �إحدى �أف�ضل البنى التحت ّية يف العامل يف هذه
ال�صناعة» .وقال �إن «�أهم التحدّيات التي تواجهنا ،هي يف كميات الغاز
الطبيعي التي يحتاجها قطاع ال�صناعة ،فنحن ُنعترب دولة م�ستوردة
للغاز يف املجمل» .و�أ�شار �إىل �أن الوزارة تعمل حالي ًا مع هيئات الكهرباء
واملاء وال�شركات العاملة يف القطاع ،على و�ضع ا�سرتاتيجية لقطاع
الطاقة يف دولة الإمارات« :ا�سرتاتيجية الإمارات للطاقة  ،»2030مبا
ي�ضمن تن ّوع وا�ستدامة م�صادر التوليد.
و�أعاد وزير الطاقة الإماراتي� ،أ�سباب الهبوط يف �أ�سعار النفط �إىل
انخفا�ض ن�سبة النمو االقت�صادي العاملي ،و�إنتاج كميات نفط �أعلى
من امل�ستهدف للعام  ،2014من حقول النفط ال�صخري يف الواليات

املتحدة ،كما �إىل قرار منظمة «�أوبك» عدم خف�ض الإنتاج ،واحلفاظ
على ح�صتها ال�سوقية.
و�أ�شار معاليه �إىل �أن جميع املُنتجني يخ�سرون �أرباح ًا ،عند الأ�سعار
احلالية ،و�أن اجلهات امل�ستفيدة ،هي «جميع الدول امل�ستوردة للنفط
والغاز ،وهي الدول ال�صناعية التي بد�أ اقت�صادها يتباط�أ عند �أ�سعار
النفط املرتفعة ،وذلك التباط�ؤ كان من �أ�سباب انخفا�ض الطلب ،الذي
�أدّى بدوره �إىل انخفا�ض �أ�سعار النفط».
و�أو�ضح وزير الطاقة الإماراتي �أن منظمة «�أوبك» ،التي لها دور
كبري يف توازن ال�سوق ،مل تكن جز ًءا من م�شكلة فائ�ض الإنتاج ،ذلك
تتغي يف خالل ال�سنوات الأربع املا�ضية عند
�أن م�ستويات �إنتاجها مل رَّ
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م�ستوى  30مليون برميل .وقال« :بتو ّفر التقنيات احلديثة ال�ستخراج
النفط ال�صخري ،وخفْ�ض كلفة �إنتاجه ،الذي �أدّى بدوره �إىل اكت�شافات
هائلة يف الواليات املتحدة الأمريكية ،مل ت ُعد ال�سيا�سة ال�سابقة للمنظمة
جُمدية ،وكان يجب انتهاج �سيا�سة جديدة تتنا�سب مع الو�ضع احلايل،
وحتافظ على ح�صة املنظمة يف ال�سوق العاملية ...م�ؤ ِّكد ًا «�إننا على ثقة
من �أن � ّأي قرار من قبل املنظمة خلف�ض الإنتاج� ،سوف يقا َبل بزيادة من
باقي املُنتجني ،ولن يح ّقق �أ َّية مكا�سب م�ضمونة يف الأ�سعار».
وا�ستبعد معايل �سهيل بن حممد فرج
املزروعي� ،إمكانية الو�صول �إىل م�صدر
بديل عن النفط والغاز ،حتى بحلول
العام  ،2050م�ضيف ًا« :لكن �سوف تكون
هناك م�صادر مك ّملة �أكرث ا�ستدامة ،مثل
الطاقات املتجدّدة والنظيفة».
ويف م�س�ألة ا�ستدامة الطاقة
واال�سرتاتيجيات التي تتبعها دولة الإمارات
على هذا ال�صعيد� ،أعلن وزير الطاقة �أن
«الهيئة اخلليجية للربط الكهربائي» تعمل
على تنظيم عملية تبادل الكهرباء ،التي
تتم عند �أوقات ال�ضرورة حالي ًا .و�أو�ضح
ّ
َّ
�أن دول اخلليج متكنت من خاللها ،من
توفري مليارات الدوالرات ،نتيجة جت ُّنب
االنقطاعات التي كانت قبل الربط.
وقال:ال توجد هناك �أ َّية عوائق �أمام تبادل
الطاقة بالطرق التجارية».

كلمة �سيدي �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ،ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،كان الهدف منها تو�ضيح
ُبعد الر�ؤية والتخطيط للم�ستقبل لدى القيادة
احلكيمة يف دولة الإمارات العربية املتحدة،
وعلى ر�أ�سها �سيدي �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة
بن زايد �آل نهيان ،رئي�س الدولة  -حفظه اهلل،
و�أخيه �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
الجهات المستفيدة،
حاكم دبي  -رعاه اهلل.
هي جميع الدول
فحكومتنا ّ
تخطط خلم�سني عام ًا مقبلة،
ولي�س خلم�س �أو ع�شر �سنوات فقط .وبهذا
المستوردة للنفط
التخطيط �سوف تر ّكز احلكومة على تنويع
م�صادر الدخل وتقليل االعتماد على �صادراتنا
والغاز ،وهي الدول
من النفط والغاز ،وذلك لبناء اقت�صاد قوي
وم�ستدام ،قادر على ال�صمود والنمو ،ب َغ�ضّ
الصناعية.
متغيات �أ�سعار النفط.
النظر عن رّ

وحول الغاية من ا�ست�ضافة دولة
الإمارات مل�ؤمتر الطاقة العاملي ،2019
قال معاليه« :نهدف �أن نقدّم يف امل�ؤمتر منوذج ًا لتجربة دولة الإمارات
يف تنويع م�صادر الطاقة مبختلف �أ�شكالها ،وكذلك ،عر�ض جتاربنا
وابتكاراتنا يف هذا املجال .ون�أمل �أن نح ّقق الكثري ،قبل موعد انعقاد
امل�ؤمتر ،لنتم ّكن من م�شاركة العامل لق�ص�ص جناحنا ،وكذلك �أن نتعلم
من ق�ص�ص جناحهم».
ويف ما يلي ن�ص احلوار:
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■ كيف تنظرون معاليكم �إىل كلمة �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن زايد �آل نهيان ،ويل عهد �أبوظبي نائب القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة ،يف القمه احلكومية ،حول عزم
الدولة االحتفال بعد  50عام ًا بت�صدير �آخر �شحنة من
النفط؟

وهذا االقت�صاد �سوف يكون حموره الإن�سان
الإماراتي املبتكر ،املخل�ص لوطنه ،واملتفاين يف
تنميته واحلفاظ على منجزاته .وهذه الر�ؤية
�سوف جتعلنا فرحني و�أقوياء اقت�صاد ّي ًا ،حتى
عند ت�صدير �آخر �شحنة من النفط.

■ �إىل متى �ست�ستمر الأ�سعار احلالية للنفط اخلام؟ وهل
يمُ كن احلديث عن عودة قريبة للتوازن �إىل ال�سوق
النفطية؟
م�شجعة
لي�س من ال�سهل التك ّهن ب�أ�سعار النفط ،ولكن هناك بوادر ّ
ال�ستعادة التوازن يف ال�سوق ،حيث �شهدنا خالل ال�شهر الثاين من هذا

■ اعتربمت يف ت�صريحات �صحافية �أن "كل الأطراف
مت�ضررة� ،سواء كانت من داخل �أوبك �أو خارجها� ،أو
ّ
من ُمنتجي النفط ال�صخري"َ ...من هي �إذ ًا اجلهات
امل�ستفيدة من هذا الو�ضع؟

العام ،ارتفاع متو�سط ال�سعر يف خام برنت بحوايل  20%عن ال�شهر
الأول من العام  ،2015وكذلك هناك بوادر ملراجعة وخف�ض ن�سبة النمو
املتو َّقع يف الإنتاج من الواليات املتحدة لهذا العام ،مما �سوف ي�س ّرع
من تعايف الأ�سواق .كما �أن الأحداث اجليو�سيا�سية يف املنطقة ،وفقدان
كميات �إ�ضافية من ليبيا ،ب�سبب املواجهات احلالية مع اجلماعات
هذا �صحيح فجميع املُنتجني يخ�سرون �أرباح ًا ،عند الأ�سعار احلالية،
الإرهابية ،من �ش�أنه �أن ي�س ّرع من تعايف الأ�سواق .ولكن يجب علينا يف
هذه املرحلة �أن نكون حذرين من �أ َّية ت�صريحات غري دقيقة �أو متفائلة ،ولكن يجب �أن نف ّرق بني �سعر تكلفة الإنتاج وال�سعر املطلوب ملوازنات
قد ي�ستغ ّلها امل�ضاربون يف ال�سوق ،لتحقيق ارتفاعات �آنية من �ش�أنها �أن الدول املنتجة .فبالنظر �إىل ُمنتجي النفط التقليدي ،مثل الدول
الأع�ضاء يف منظمة «�أوبك» ،جند �أن تكلفة
ت�ض ّر بالتوازن املطلوب .ونحن على ثقة
ً
يف �أن ال�سوق قادرة على ت�صحيح نف�سها،
الإنتاج متد ّنية جدّا ،مقارنة بكلفة الإنتاج للنفط
ولكنها �سوف حتتاج �إىل بع�ض الوقت
ال�صخري .ولكن عدم تنويع م�صادر الدخل يف
«أوبك»
قبل
من
قرار
أي
ّ
المت�صا�ص كميات العر�ض الفائ�ضة.
الكثري من الدول ،واعتمادها �شبه الك ّلي على
ّ
■ من وجهة نظر معاليكم ،ما هي لخفض اإلنتاج لن
يحقق �صادرات النفط ،جعالها حتتاج �إىل �سعر بيع
مرتفع للنفط ،لتج ّنب العجز يف ميزانياتها.
الأ�سباب الرئي�سة التي �أ َّدت
أ َّية مكاسب مضمونة
�أما يف ما يخ�صّ اجلهات امل�ستفيدة ،فهي
�إىل هبوط الأ�سعار؟
األسعار.
في
جميع الدول امل�ستوردة للنفط والغاز ،وهي
الأ�سباب الرئي�سة لهبوط الأ�سعار
الدول ال�صناعية التي بد�أ اقت�صادها يتباط�أ
معروفة ،وقد حتدثنا عنها ب�إ�سهاب،
عند �أ�سعار النفط املرتفعة ،وذلك التباط�ؤ كان
ّ
وتتلخ�ص يف التايل:
ال نعتقد أنه سوف
من �أ�سباب انخفا�ض الطلب ،الذي �أدّى بدوره
 -1انخفا�ض ن�سبة النمو االقت�صادي
يكون هناك مصدر
�إىل انخفا�ض �أ�سعار النفط.
العاملي ،وخ�صو�ص ًا يف ال�صني والهند،
ويتو ّقع اخلرباء �أن فرتة االنخفا�ض يف
مما بديل عن النفط والغاز،
عن امل�ستويات املتوقعة للعام ّ ،2014
الأ�سعار التي ن�شهدها� ،سوف تكون لها �آثار
�أدّى �إىل زيادة العر�ض عن الطلب للنفط
حتى بحلول العام
�إيجابية� ،سوف ت�ؤدّي �إىل رجوع م�ستويات
اخلام ،و�س َّبب تراكم ًا للمعرو�ض بلغ
.
2050
مما قد
النمو االقت�صادي للتعايف واالرتفاعّ ،
مليوين برميل مع نهاية العام.
ُيعيد الطلب على النفط ،مبا ي�ساعد على تعايف
� -2إنتاج كميات نفط� ،أعلى من
الأ�سعار جمدّد ًا.
امل�ستهدف للعام  ،2014من حقول النفط
ال�صخري يف الواليات املتحدة ،وعدم
وجود �آلية لكبح جماح النمو من قبل امل�ستثمرين ،كون ال�سوق الأمريكية ■ �أ ّكدمت �أن دولة الإمارات لن تت�أثر بانخفا�ض �أ�سعار
النفط �...أين تكمن عنا�صر القوة يف االقت�صاد
مفتوحة.
الإماراتي؟
 -3قوة الدوالر الأمريكي (العملة الر�سمية ل�شراء النفط) مقابل
العمالت الأخرى.
بالنظر �إىل الناجت القومي الإجمايل للدولة ،جند �أن النفط ي�ش ّكل ما
 -4قرار منظمة «�أوبك» عدم خف�ض االنتاج ،واحلفاظ على ح�صتها يقارب  25%من الناجت ،وذلك لتن ّوع م�صادر الدخل يف الدولة ،والنمو
ال�سوقية ،التي مل تزد يف املتو�سط للأعوام الأربعة ال�سابقة ،عن  30الذي ت�شهده قطاعات ال�سياحة والتجارة و�إعادة الت�صدير وال�صناعة،
بالإ�ضافة �إىل عوائد اال�ستثمارات اخلارجية .فدولة الإمارات ،لديها
مليون برميل يف اليوم ،خالف تو ّقعات املُنتجني من خارج املنظمة.
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�أكرب ال�صناديق ال�سيادية يف العامل ،وت�ستثمر عوائد النفط منذ عقود.
�إن بناء االقت�صاد املتن ّوع وغري املعتمد على م�صدر واحد رئي�س ،ي�ؤدّي
�إىل حتقيق اال�ستدامة يف النمو واالزدهار.

■ كيف ُتق ّيمون دور منظمة "�أوبك" ،وتعاطيها مع م�س�ألة
اختالل معادلة العر�ض والطلب يف الأ�سواق النفطية،
وما �أ َّدت �إليه من انخفا�ض للأ�سعار؟
كما ب َّينا �سابق ًا ،مل تكن املنظمة جزء من م�شكلة فائ�ض الإنتاج ،ذلك
تتغي يف خالل ال�سنوات الأربع املا�ضية عند
�أن م�ستويات �إنتاجها مل رَّ
م�ستوى  30مليون برميل .لقد كانت �سيا�سة املنظمة ال�سابقة مبن َّية على
قدرتها على التح ّكم بال�سعر ،عن طريق تقليل العر�ض �أو زيادته .و�أدّى
قيامها ،يف العام  ،2008بخف�ض الإنتاج مبعدل  4.2ماليني برميل� ،إىل
ارتفاع الأ�سعار ،و�ضهور مناف�س قوي ،هو النفط ال�صخري ،الذي مل
يكن ل ُينتج لو مل تكن الأ�سعار فوق  80دوالر ًا.
بتو ّفر التقنيات احلديثة ال�ستخراج النفط ال�صخري ،وخفْ�ض كلفة
�إنتاجه ،الذي �أدّى بدوره �إىل اكت�شافات هائلة يف الواليات املتحدة
الأمريكية ،مل ت ُعد ال�سيا�سة ال�سابقة للمنظمة جُمدية ،وكان يجب انتهاج
�سيا�سة جديدة تتنا�سب مع الو�ضع احلايل ،وحتافظ على ح�صة املنظمة
يف ال�سوق العاملية .للمنظمة دور كبري يف توازن ال�سوق ،كونها ملتزمة
بح�صتها ،وتتعاون مع باقي املنتجني على �أ�س�س ال�سوق والتناف�سية يف
َّ
االنتاج� .إننا على ثقة من �أن � ّأي قرار من قبل املنظمة خلف�ض الإنتاج
�سوف يقابل بزيادة من باقي املنتجني ،ولن يح ّقق �أ َّية مكا�سب م�ضمونة
يف الأ�سعار ،وذلك لإعالن منتجي النفط ال�صخري عن ن َّيتهم �ضخّ 4
ماليني �إ�ضافية قبل العام  ،2020وذلك الإعالن كان عند م�ستويات
الأ�سعار ال�سابقة قبل االنخفا�ض.

■ �إىل � ّأي َحدّ يمُ كن مل�صادر الطاقة الأخرى� ،أن تكون
بدي ًال مجُ دي ًا عن النفط؟؟
ال نعتقد �أنه �سوف يكون هناك م�صدر بديل عن النفط والغاز،
حتى بحلول العام  ،2050ولكن �سوف تكون هناك م�صادر مكملة �أكرث
ا�ستدامة ،مثل الطاقات املتجدّدة والنظيفة .فعلى �سبيل املثال ،مل َي ُعد
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النفط من امل�صادر املُح َّبذة لتوليد الطاقة الكهربائية ،و�أ�صبح ُي�ستخدم
�أكرث يف قطاعات املوا�صالت وال�صناعات البرتوكيماوية ،و�أ�صبح
الرتكيز على الغاز الطبيعي ،ليكون امل�صدر الهيدروكربوين الأن�سب
لتوليد الكهرباء .هناك منو كبري يف احلاجة �إىل الطاقة ،و�ضرورة
�إيجاد �سبل لالبتكار يف تقليل تكاليف �إنتاجها ،مع الرتكيز على الرت�شيد
يف ا�ستهالكها .ترتاوح ن�سبة منو الطلب على النفط والغاز بني  1و 1.5
� %سنوي ًا .ومبا �أن هذه امل�صادر مع َّر�ضة للن�ضوب ،ف�إنه يجب �إيجاد
م�صادر للطاقة مك ّملة تكافئ ذلك النمو يف الطلب.

■ ما هي �آفاق �صناعة النفط والغاز يف الإمارات؟ وما هي
�أهم التحدّ يات التي يواجهها هذا القطاع؟
قطاع النفط والغاز يف دولة الإمارات ،مزدهر وهلل احلمد ،ومنتلك
�أحد �أف�ضل البنى التحت ّية يف العامل يف هذه ال�صناعة .كما �أن التو�سعة
اجلديدة يف م�صفاة الروي�س ،والتي �أ�ضافت � 417ألف برميل يف اليوم،
�إىل قدرتها ال�سابقة ،وبذلك ترتفع القدرة التكريرية ملجموع م�صايف
الدولة� ،إىل �أكرث من مليون برميل يف اليوم .كما �أن �شركاتنا يف قطاع
ال�صناعات البرتوكيماوية تُعترب �أحد املناف�سني العامليني ،ولديها
حتالفات مع كربيات ال�شركات يف هذه ال�صناعة.
�أهم التحدّيات التي تواجهنا ،هي يف كميات الغاز الطبيعي التي
يحتاجها قطاع ال�صناعة .فنحن ُنعترب دولة م�ستوردة للغاز يف املجمل،
حتى مع كوننا ن�صدر بع�ض الكميات من الغاز امل�سال .كذلك من
التحدّيات املوجودة يف القطاع ال�صناعي ،الدعم املق َّدم ل�سعر الغاز،
وخ�صو�ص ًا عند مقارنته ب�أ�سعار الغاز امل�سال التي ت�ستوردها �شركات
توليد الكهرباء.

■ تلعب دولة الإمارات العربية املتحدة دور ًا ريادي ًا يف
ا�ستثمار قطاع الطاقة املتجدِّ دة لتنويع م�صادر الطاقة
و�ضمان �أمنها ...كيف و�أين ترت َّكز جهود مواجهة
تداعيات ظاهرة تغري املناخ؟
تغي املناخ ،هي ظاهرة عاملية� ،س َّببتها الثورة ال�صناعية،
بظاهرة رّ
وخ�صو�ص ًا ا�ستخدام الفحم لتوليد الطاقة ،ويف القطاعات ال�صناعية.

ونظر ًا لكونها حا�ضنة للمنظمة الدولية للطاقة املتجددة (�أيرينا)،
تُعترب دولة الإمارات �أحد الالعبني الأ�سا�سيني يف َ
احل ّد من زيادة
الغازات الدفيئة ،واال�ستثمار يف التقنية لتحفيز اال�ستثمار يف م�شاريع
الطاقة املتجدّدة ،والعمل على خف�ض كلفتها ،لتكون مناف�س ًا جتاري ًا
للم�صادر التقليدية .تر َّكزت جهودنا يف مواجهة تداعيات ظاهرة
التغي املناخي ،بتب ّني �سيا�سة التن ّوع يف م�صادر الطاقة ،وا�ستخدام
رّ
الغاز الطبيعي منخف�ض االنبعاثات ،ليكون امل�صدر الرئي�س لتوليد
الطاقة الكهربائية بن�سبة  ،76% 70-وكذلك اال�ستثمار يف م�شاريع الطاقة
منعدمة االنبعاثات ،مثل الطاقة النووية والطاقة املتجدّدة ،بن�سبة ترتاوح
بني  % 30 - 24مع حلول العام .2021

■ حتتل م�س�ألة ا�ستدامة الطاقة احل ِّيز الأكرب من اهتمامات
دول العامل ،ما هي اال�سرتاتيجيات التي تتبعها دولة
الإمارات على هذا ال�صعيد؟

■ تعمل وزارة الطاقة على �صياغة اال�سرتاتيجية العامة
لقطاع الطاقة والأمن املائي  ،2030ما هي اخلطوط
العري�ضة لهذه اال�سرتاتيجية؟
اخلطوط العري�ضة لهذه اال�سرتاتيجية ،هي �أن ن�ضع ّ
خطة لتن ّوع م�صادر
توليد الطاقة املختلفة ،بن�سب مئوية توفر لنا اال�ستدامة ،وت�ضمن املحافظة
على امل�صادر ،وجت ّنب الهدر احلايل املبا َلغ فيه .كما �أن اال�سرتاتيجية �سوف
ت�شمل قطاع الطاقة املتجدّدة ،التي �أ�صبحت �شريك ًا جتاري ًا مناف�س ًا يف قطاع
الكهرباء وحتلية املياه .ونهدف كذلك� ،إىل �إيجاد قوانني وت�شريعات للرت�شيد
وت�شجيع مبادراته.

■ ت�ست�ضيف دولة الإمارات م�ؤمتر الطاقة العاملي ،2019
ماذا �سيكون عنوان هذا امل�ؤمتر؟ وما هي �أهم املحاور التي
�سيتناولها؟

تعمل الوزارة حالي ًا مع هيئات الكهرباء واملاء وال�شركات العاملة
يف القطاع ،على و�ضع ا�سرتاتيجية لقطاع الطاقة يف دولة الإمارات:
«ا�سرتاتيجية الإمارات للطاقة  ،»2030مبا ي�ضمن تن ّوع وا�ستدامة م�صادر
التوليد .كما �أننا نعمل كذلك على �إيجاد م�شاريع جديدة لزيادة قدرة
ا�سترياد الغاز الطبيعي ،عن طريق م�شروع تو�سعة قدرة خط �شركة دولفني
للطاقة ،وكذلك اال�ستثمار يف بناء ميناء ا�سترياد وتبخري الغاز الطبيعي
امل�سال ،والذي �سوف تن ّفذه �شركة الإمارات للغاز امل�سال .وكال امل�شروعني
�سوف يو ّفران كميات �إ�ضافية ت�ضمن ا�ستدامة العر�ض.

مت�ؤمتر الطاقة العاملي ،هو التج ّمع العاملي الأكرب ل�ص ّناع القرار يف
جمال الطاقة ،ويجتمع على هام�شه وزراء الطاقة ،لبحث �أف�ضل املمار�سات
والقوانني ،التي ت�ؤدّي �إىل ا�ستدامة قطاع الطاقة واملياه .وهذا امل�ؤمتر ُيعقد
كل ثالث �سنوات ،و ُتعترب هذه املرة الأوىل ،التي تفوز بها دولة عربية �أو
�أفريقية� ،أو من دول منظمة «�أوبك».
نهدف �أن نقدّم يف امل�ؤمتر منوذج ًا لتجربة دولة الإمارات يف تنويع
م�صادر الطاقة مبختلف �أ�شكالها ،وكذلك ،عر�ض جتاربنا وابتكاراتنا يف
هذا املجال .ون�أمل �أن نح ّقق الكثري ،قبل موعد انعقاد امل�ؤمتر ،لنتم ّكن من
م�شاركة العامل لق�ص�ص جناحنا ،وكذلك �أن نتعلم من ق�ص�ص جناحهم.

■ يف �ضوء خطط الإمارات الرامية �إىل زيادة طاقتها
االنتاجية �إىل  3.5مليون برميل يومي ًا بحلول العام ،2017
كيف تقر�أون �آثار الأ�سعار املنخف�ضة على هذا ال�صعيد؟

■ بعد اكتمال منظومة الربط بني دول جمل�س التعاون
اخلليجي ،بان�ضمام �سلطنة عمان �إليها يف نوفمرب املا�ضي،
متى �سيبد�أ فعلي ًا تبادل الطاقة بني دول املجل�س؟

م�شروع زيادة القدرة الت�صديرية ،هو م�شروع ا�سرتاتيجي ي�ضمن للدولة
تناف�سيتها على ال�صعيد العاملي لأحد �أكرب م�صدّري النفط يف العامل .ومبا
�أن العامل ي�شهد منو ًّا يف الطلب ،يقدَّر بحوايل مليون برميل �سنوي ًا� ،سوف
تكون هناك حاجة م�ستقبلية لهذه القدرة .لي�س بال�ضرورة �أن تنتج الدولة
كل طاقتها االنتاجية ،ولكن ،بامتالكها لتلك القدرة ،يمُ كنها �أن تلعب دور ًا
حموري ًا يف توازن العر�ض والطلب عند حدوث �أزمات جيو�سيا�سية� .أما فما
يخ�صّ الأ�سعار احلالية ،فال نعتقد �أنها م�ستدامة ،وال �أنها �سوف ت�ستمر عند
هذه امل�ستويات عند انتهاء امل�شروع يف .2017

تعمل «الهيئة اخلليجية للربط الكهربائي» على تنظيم عملية تبادل
تتم عند �أوقات ال�ضرورة حالي ًا ،والتي مت َّكنت دول اخلليج
الكهرباء ،التي ّ
من خاللها ،من توفري مليارات الدوالرات ،نتيجة جت ُّنب االنقطاعات التي
كانت قبل الربط .ال توجد هناك �أ َّية عوائق �أمام تبادل الطاقة بالطرق
يتم
التجارية ،ولكن دور «الهيئة» يف هذا املو�ضوع هو دور تن�سيقي� ،إىل �أن ّ
التعاقد التجاري بني الطرفني ،ومن ّثم القيام بالنقل .جتري بع�ض الهيئات
يف الدول الأع�ضاء م�شاورات حول هذا املو�ضوع ،ولكن ،حتى الآن ،مل ن�شهد
توقيع �أ َّية اتفاقيات جتارية ل�شراء الكهرباء.
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في
المواجهة
َّ
حطمت الرقم القياسي المتعارف عليه عالميًا

أقل من دقيقتين زمن االستجابة لدى «إسعاف دبي»
ّ
حطمت «م�ؤ�س�سة دبي خلدمات الإ�سعاف» ،التي تتوىل تقدمي خدمات الإ�سعاف والإ�سعاف الطارئ ونقل املر�ضى على م�ستوى
�إمارة دبي ،الرقم القيا�سي املتعارف عليه عاملي ًا يف �سرعة اال�ستجابة للو�صول �إىل احلاالت املر�ضية الطارئة ،بتحقيقها زمن
ا�ستجابة �ضئيل للغاية ،بلغ �أقل من دقيقتني ،علم ًا ب�أن الزمن املثايل واملتعارف عليه للو�صول �إىل املُ�صاب ،وفق ًا ملعظم الدرا�سات
والإح�صاءات العاملية ،هو ثمان دقائق.
ويف هذا الإطار ،ك َّرمت �إدارة املبنى " "3يف مطار دبي ،امل�ؤ�س�سة
ل�سرعة اال�ستجابة التي �أبدتها وم�سعفوها ،يف مواجهة حاالت مر�ضية
طارئة و�إنقاذ حياة الكثريين الذين فاج�أتهم �أزمات قلبية� ،إ�ضافة �إىل
روح املبادرة وامل�شاركة الإيجابية واملحافظة على حياة امل�صابني وو�ضع
ال�ضوابط والإجراءات للتخفيف من �آثار ال�صدمات الطارئة.
وقال نادر خمي�س املهريي ،رئي�س ق�سم املطارات واملوانئ يف م�ؤ�س�سة
دبي خلدمات الإ�سعاف� ،إن امل�ؤ�س�سة حققت خالل ال�سنوات القليلة
املا�ضية �إجنازات كبرية يف جمال الرعاية ال�صحية ،حتى باتت حتظى

(وام)
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ب�سمعة عاملية وح�ضور ف ّعال ،ما �أهّ لها لأن حت�صد العديد من اجلوائز
والتكرميات ...م� ً
شريا �إىل �أن امتالكها للكوادر الب�شرية املد َّربة على
�أرفع امل�ستويات و� ّ
أدق االخت�صا�صات ،واخلدمات الفريدة التي �أطلقتها،
�إ�ضافة �إىل تطبيقها الر�سائل والر�ؤى الإن�سانية ال�سامية ،جعلها تنتقل
�إىل الإجادة والتم ّيز يف جمال ال�صحة والتطور والإبداع.
و�أكد املهريي �أن و�صولنا لهذه العاملية يعود �إىل الأفكار اخلالقة
لل�شباب املواطنني العاملني يف �سلك م�ؤ�س�سة الإ�سعاف الذين قدموا
�أفكار ًا �إبداعية عظيمة كان لها �ش�أن بارز فيما و�صلت �إليه امل�ؤ�س�سة اليوم
التي تعزز طموحاتنا يف و�صول خدماتنا �إىل املركز الأول عاملي ًا خالل
ال�سنوات املقبلة ،وما �ساعدنا على هذا الإجناز هو التوزع اجلغرايف يف
�أنحاء الإمارة كافة ،حيث منتلك ما يقارب  75حمطة ،كما ارتفع عدد
مركبات الإ�سعاف �إىل ما يفوق  200مركبة.

في
المواجهة
يهدف إلى تنظيم إنتاج و تجارة األغذية محليًا و خارجيًا

«الوطني االتحادي» يختتم مناقشة مشروع قانون
سالمة الغذاء

(وام)

انتهت جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية والتخطيط والبرتول والرثوة املعدنية والزراعة والرثوة ال�سمكية يف املجل�س الوطني
االحتادي ،من مناق�شة مواد م�شروع قانون احتادي ب�ش�أن �سالمة الغذاء ،يهدف �إىل تنظيم الإنتاج الغذائي املحلي وجتارة
الأغذية املحلية واخلارجية .وكانت اللجنة قد انطلقت ،بح�ضور ممثلي وزارة البيئة واملياه ،مبناق�شة ديباجة م�شروع القانون
يتم �إعداد م�سودة تقرير اللجنة ،متهيد ًا
واملادة الأوىل اخلا�صة بالتعريفات ،ثم ا�ستكملت الحق ًا مناق�شة بقية املواد ،على �أن ّ
لرفعه �إىل املجل�س.
وي�ؤدّي القانون �إىل دعم االقت�صاد الوطني ،وامل�ساهمة
يف �ضمان الأمن الغذائي ،وحماية ال�صحة العامة ،بتقليل الأخطار
والأمرا�ض املنقولة بو�ساطة الأغذية ،وحماية امل�ستهلكني من الأغذية
املغ�شو�شة �أو غري ال�صحية �أو غري ال�شرعية ،وت�سهيل وت�شجيع احلركة
التجارية وتدفق ال�سلع الغذائية يف ُي ْ�سر و�سهولة من و�إىل الدولة،
وامل�ساهمة يف التنمية االجتماعية واالقت�صادية ،وذلك باحلفاظ على
ثقة امل�ستهلكني و�أ�صحاب امل�صلحة من املتعاملني بالأغذية يف النظام
الغذائي يف الدولة ،ويف الأغذية املعرو�ضة يف الأ�سواق.
وبينّ رئي�س اللجنة ،را�شد ال�شريقي� ،أن م�شروع القانون،
الذي تط َّلب املزيد من الدرا�سة املرجعية الدقيقة واملتع ّمقة ،على
امل�ستويني املحلي والدويل� ،سيعمل على َ�س ّد الكثري من الثغرات املوجودة
حالي ًا ...م�ؤ ّكد ًا على �أهمية القانون لعالقته ب�سالمة غذاء الإن�سان
واحليوان ،ويعترب من القوانني التي تعنى ب�أحكام الرقابة على ال�سل�سلة
الغذائية ،من خالل مراعاة �أف�ضل املمار�سات العاملية.
وبح�سب املذكرة الإي�ضاحية مل�شروع قانون �سالمة الغذاء ،الوارد

من احلكومة� ،إن ال�سالمة الغذائية تُعترب من الق�ضايا الأ�سا�سية التي
تت�ص َّدر اهتمامات احلكومة ،نظر ًا للعالقة الوثيقة بني �صحة و�سالمة
املجتمع و�سالمة وجودة الأغذية ،ونظر ًا للتحدّيات التي تواجه �سلطات
الرقابة الغذائية يف الدولة.
ويت�ض َّمن م�شروع القانون  21مادة ،تتناول التعاريف و�أهداف القانون
املخت�صة يف الإمارة
ونطاق �سريانه واخت�صا�صات و�صالحيات ال�سلطة
ّ
املعنية ،ووزارة البيئة واملياه واجلهات املعنية ،واخت�صا�ص وزارة البيئة
املخت�صة يف الإمارة ،واجلهات املعنية
واملياه ،بالتن�سيق مع ال�سلطة
ّ
ب�إ�صدار الأنظمة ذات العالقة ب�سالمة الغذاء ،ومنها نظام الإنذار
ال�سريع للأغذية والأعالف ونظام �إدارة تتبع و�سحب الغذاء.
كما تتناول مواد م�شروع القانون التزامات م�س�ؤول املن�ش�أة الغذائية
املخت�صة،
ومن�ش�أة الأعالف ،والإجراءات التي تتبعها الوزارة وال�سلطة
ّ
بغر�ض �إحكام الرقابة والتفتي�ش على املواد الغذائية ،و�أي�ض ًا الأحكام املتعلقة
بتداول الغذاء والعقوبات املفرو�ضة على خمالفي �أحكام القانون والأحكام
املتعلقة بال�ضبطية الق�ضائية وتوفيق الأو�ضاع والئحة التدابري الإدارية.
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َّ
أكد على إيالء أهمية كبرى لعملية التدريب

مدير إدارة الطوارئ في هيئة البيئة في أبوظبي :
نعمل على تطوير خطط وبرامج االستجابة وتحديد
األدوار و المسؤوليــات
يعكف مركز �إدارة عمليات الطوارئ البيئية يف �إمارة �أبوظبي ،على و�ضع خطط م�ستقبلية ملواجهة املخاطر البيئية
يف الإمارة ،معتمد ًا يف ذلك على حتديد �أولويات املخاطر البيئية يف الإمارة ،وم�ستند ًا على متطلبات الإطار العام للخطة
الوطنية للطوارئ والأزمات.
وك�شف الدكتور حميد الكندي ،مدير �إدارة الطوارئ يف "هيئة البالغات التي ترد �إىل مركز �إدارة عمليات الطوارئ البيئية ،تختلف
البيئة" يف �أبوظبي� ،أن "الهيئة" تعمل من خالل منظومة م�شرتكة باختالف �أنواعها وخطورتها والظروف املناخية واجلغرافية املحيطة
من ال�شركاء اال�سرتاتيجيني يف الإمارة ،يف ما يخ�ص �إدارة الطوارئ بها .ومن امل�شاكل البيئية الرئي�سة ،على �سبيل املثال ،ما يتعلق بظاهرة
والأزمات والكوارث ،وت�سعى جاهدة لو�ضع اخلطط ذات ال�صلة ،نفوق الأ�سماك بكميات كبرية ،والذي يعود يف بع�ض الأحيان �إىل
تغي درجات احلرارة الختالف
وتدريب العاملني من ذوي االخت�صا�صات ذات العالقة ،على التعامل مع ح�سا�سية بع�ض �أنواع الأ�سماك من جرّاء رّ
البالغات ،وعمليات اال�ستجابة الفورية ،و�إدارة احلدث.
ف�صول ال�سنة� ،أو بفعل الإن�سان ،عن طريق قرب وجود حمطات الطاقة
ً
ويف هذا الإطار� ،أو�ضح الكندي �أن تطوير ًا للخطط والربامج من مياه البحر ،مما يزيد �أي�ضا من ملوحة مياه البحر يف بع�ض
تغي الظروف
التدريبية املتعلقة باخلطط امل�شرتكة لال�ستجابة حلاالت الطوارئ الأحيان� ،أو تغري درجات حرارة املياه ،مبا ي�ؤدّي �إىل رّ
البيئية ،يجري حالي ًا وعلى نطاق وا�سع ،وذلك بالتعاون مع ال�شركاء البيئية املحيطة بالأ�سماك ،وبالتايل نفوقها ،هذا بالإ�ضافة �إىل وجود
اال�سرتاتيجيني يف الإمارة .و�أ ّكد �أن تلك اخلطط تن�صّ على حتديد عوامل �أخرى ت�ؤدّي �إىل نفوق الأ�سماك ،من �ضمنها االن�سكابات
الأدوار وامل�س�ؤوليات لكل جهة لتفادي حدوث طارئ� ،أو طريقة اال�ستجابة العر�ضية ملياه ال�صرف ال�صحي يف مياه البحر� ،أو لأ�سباب �أخرى تتعلق
للطارئ يف حال حدث ،ولتفادي تفاقم امل�شكلة بعد وقوعها.
بال�صيد اجلائر .وت�ستند هيئة البيئة �أبوظبي يف الوقت الراهن يف جمال
اال�ستجابة لهذا النوع من امل�شاكل البيئية� ،إىل اخلطة العامة لهيئة
تعامل مبا�شر مع البالغات
البيئة لال�ستجابة للطوارئ البيئية.
و�أو�ضح الكندي �أن مركز �إدارة عمليات الطوارئ البيئية تل ّقى
 250بالغ ًا منذ ت�أ�سي�سه يف العام  ،2013بواقع  119بالغ ًا خالل ظاهرة املَدّ الأحمر
 ،2013و  124بالغ ًا يف العام  ،2014فيما تل ّقى خالل ال�شهر الأول من
و�أ�ضاف �أن �أحد �أهم امل�شاكل البيئية التي يتم التعامل معها ،هي
العام احلايل  7بالغات ب�ش�أن وجود م�شاكل بيئية .وقد تراوحت تلك م�شكلة ا َمل ّد الأحمر (االزدهار الطحلبي) ،وهي ظاهرة طبيعية بيئية –
البالغات ما بني �شكاوى ّ
يتم التعامل معها مبا�شرة يف نطاق اخت�صا�ص يف �أغلب الأحيان – حتدث ب�سبب ازدهار م� ٍؤذ لنوع �أو �أكرث من العوالق
احلقائق
ي
وتق�ص
ي
ر
حت
ت�ستدعي
بيئية
وخمالفات
هيئة البيئة ،وحوادث
ّ
ّ
�أو الطحالب النباتية يف مياه البحر ،وذلك عندما تكون درجات احلرارة
ّ
واملعلومات ،و�إجراء املتابعة الدورية للت�أكد من عدم تكرار وقوعها مرة والإ�ضاءة منا�سبتني لعملية االزدهار الطحلبي يف مياه البحر ،مما
تغي لون املياه ب�شكل وا�ضح� ،إىل الأحمر .ولكن قد يرتاوح
�أخرى� ،أو احلاالت الطارئة التي ت�ستوجب ا�ستدعاء الدعم من ال�شركاء يت�س ّبب يف رّ
اال�سرتاتيجيني بالإمارة.
لون املياه ما بني الب ّني� ،أو الربتقايل� ،أو الأ�صفر الفاحت� ،أو الأخ�ضر
و�أفاد الكندي �أن البالغات ت�أتي عرب قناتني ،تتمثل الأوىل يف مركز والوردي ،حيث يعتمد اللون الناجت على لون العوالق النباتية التي �س ّببت
االت�صال احلكومي لإمارة �أبوظبي� ،أما القناة الثانية فتتمثل عرب الظاهرة .وتت�س َّبب هذه الظاهرة يف ت�س ّمم �شديد يف املياه� ،إ�ضافة �إىل
ال�شركاء اال�سرتاتيجيني يف جمال �إدارة الطوارئ والأزمات يف الإمارة .الكثري من الأخطار الأخرى ،مثل اختناق الأ�سماك ونفوقها ،مما ينتج
وبعد ا�ستالم البالغ ّ
يتم ت�صنيفه �إىل �شكوى� ،أو حادث غري طارئ� ،أو عنه خ�سائر اقت�صادية هائلة يف الرثوة ال�سمكية .ويف بع�ض الأحيان قد
نوع
ح�سب
مبا�شرة،
ب�صورة
البالغات
مع
التعامل
ويتم
حادث طارئّ .
متتد خطورة هذه الظاهرة ،بحيث ت�ؤثر على اجلهاز الع�صبي للإن�سان،
البالغ وت�صنيفه.
عن طريق ال�سل�سلة الغذائية .ويف �أحيان �أخرى ،تت�س ّبب هذه الظاهرة
ويف ما يتعلق بنوعية البالغات البيئية� ،أو�ضح الكندي �أن جممل بتهديد البنية التحتية ،مما يتو ّلد عنه �إغالق حمطات حتلية املياه� ،أو
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املرافق ال�ساحلية �أو ال�شواطئ .ومن ناحية �أخرى ،قد تظهر �أو تزداد
ظاهرة ا َمل ّد الأحمر �أي�ض ًا ،متى ما تو ّفرت �أو ازدادت ن�سبة املغذيات
بكرثة يف املياه ،وهنا جتدر الإ�شارة �إىل �أن زيادة وفرة املغذيات ،قد
يكون نتيجة لعدة �أ�سباب ،من �ضمنها االن�سكاب العر�ضي ملياه ال�صرف
ال�صحي ،مبا يه ّيئ بيئة خ�صبة الزدهار الطحالب ،وبالتايل تل ّون مياه
البحر وت�سممها .وتعمل هيئة البيئة حالي ًا ،يد ًا بيد ،مع اجلهات املعنية
يف الإمارة ،على و�ضع ت�ص ّور وا�ضح لتطوير خطة ا�ستجابة م�شرتكة،
للتعامل مع املخاطر الناجمة عن ظاهرة ا َمل ّد الأحمر.
تغي لون املياه لي�س داللة على ظهور ا َمل ّد الأحمر
و�أو�ضح الكندي �أن رّ
فقط ،حيث �إن ذلك قد يحدث لأ�سباب �أخرى ،مثل التلوث ببقع الزيت
النفطية �أو الكيميائية يف مياه البحر ،والتي يكون �سببها تنظيف ال�سفن
ملياه التوازن يف البحر ،وهو �أمر خمالف للقوانني� ،أو �أن تت�شكل تلك البقع
نتيجة للحوادث البحرية ،كحوادث ال�سفن وت�سريبات من�صات النفط
البحرية .كما ميكن �أن توجد تلك البقع على الياب�سة ،نتيجة للحوادث
املرورية التي تتعر�ض لها �صهاريج نقل النفط �أو املواد الكيميائية،
وبالرغم من خطورة هذا النوع من امل�شاكل البيئية� ،إال �أنه ي�شكل ن�سبة
ب�سيطة جد ًّا ،مقارنة مع امل�شاكل البيئية الأخرى من حيث حدوثه ،حيث
�إن القوانني والأنظمة املعمول بها يف الدولة ،حتتّم �إمكانية و�ضع هذا
النوع من احلوادث حتت ال�سيطرة املمكنة ،وذلك بنا ًء على معرفة
الأدوار وامل�س�ؤوليات املناطة باجلهات املعنية يف عمليات اال�ستجابة.

ال�صحي
حوادث مياه ال�صرف
ّ
�أما بع�ض امل�شاكل البيئية الأخرى فهو ما يتعلق بحوادث ت�صريف
ال�صحي ،والتي يكون �أغلبها نتيجة للتدفق العر�ضي،
مياه ال�صرف
ّ
ب�سبب حدوث ك�سر �أو عطل طارئ يف خطوط الت�صريف .ول�ضمان
�سالمة البيئة و�صحة الأفراد واملجتمع ،تقوم اجلهات املعنية يف الإمارة،
بتطوير خطة م�شرتكة لال�ستجابة لهذا النوع من الطوارئ.
و�أفاد الكندي �أن درا�سة املحاكاة الهيدروديناميكية الأ�سا�سية ملياه
البحر ،التي قامت بها هيئة البيئة �أبوظبي م� ّؤخر ًا� ،سوف ت�ساعد يف
توفري املعلومات الالزمة حلركة مياه البحر حول جزيرة �أبوظبي،
وبالتايل فهم �أكرب لتوزيع امل�شاريع على ال�سواحل ال�شاطئية ويف اجلزر،
وحتديد الأماكن الرئي�سة التي تق ّل �أو تزيد فيها �سرعة التيارات املائية،
مبا ي�ساعد على �إعداد خطط وم�شاريع م�ستقبلية لتح�سني حركة املياه
يف هذه املناطق ،وبالتايل حت�سني جودة مياه البحر يف �إمارة �أبوظبي،
مبا يحافظ على احلياة البحرية� ،إىل جانب توفريها حللول م�ستقبلية
لتفادي حدوث م�شاكل بيئية.
وبالرغم من �أن مركز �إدارة عمليات الطوارئ البيئية ،التابع لهيئة
البيئة �أبوظبي ،هو املعني بالتعامل مع البالغات املتعلقة بال�شكاوى
والطوارئ البيئية يف كل من مدينة �أبوظبي ومدينة العني واملنطقة
الغربية� ،إلاّ �أنه يف ما يتعلق بتوزيع البالغات بني تلك املناطق جند �أن
مدينة �أبوظبي حظيت بن�صيب الأ�سد منها .ويعزي الكندي ال�سّ بب يف

�أن �أغلبية البالغات ت�أتي من مدينة �أبوظبي و�ضواحيها نظر ًا �إىل كرثة
مما يرتتّب عليه
امل�شاريع القائمة وم�شاريع البنى التحتية وال�صناعيةّ ،
وجود تلوثات �أو خمالفات بيئية ت�ستدعي متابعتها من قبل الفرق الفنية
التابعة للجهات املعنية يف الإمارة ،ومنها الفرق التابعة لهيئة البيئة،
يتم الإبالغ عنها يف �أحيان �أخرى عن طريق العامة من اجلمهور،
كما ّ
ومن خالل مركز االت�صال احلكومي لإمارة �أبوظبي ،وبالتايل ّ
التدخل
من قبل فريق الطوارئ البيئية يف الإمارة .وهذا الأمر يتطلب مزيد ًا من
التوعية بوجود املركز ودوره يف التعامل مع الق�ضايا البيئية.

دورات تدريبية للعاملني
ويويل مركز �إدارة عمليات الطوارئ البيئية� ،أهمية كربى لعملية
التدريب ،حيث با�شر املركز ،منذ بداية العام املا�ضي ،بتنفيذ خطة
لتدريب العاملني ،تتمثل ب�إحلاق املوظفني بدورات تدريبية داخلية
وخارجية ،بالتن�سيق مع بيوت خربة عاملية وحملية ،و َّمت تطوير برامج
التدريب بناء على متطلبات نظام ال�سيطرة على احلوادث اخلا�ص بهيئة
البيئة ،وكذلك مبا تقت�ضيه حاجة الإمارة للتعامل مع الأزمات والطوارئ
البيئية.
و�أ�ضاف مدير �إدارة الطوارئ يف هيئة البيئة يف �أبوظبي� ،أن التدريب
�شمل التوعية بالطوارئ البيئية و�أنواعها ،وحاالت اال�ستجابة� ،إ�ضافة
�إىل التدريب العملي وو�ضع ال�سيناريوهات املختلفة للتعامل مع الطوارئ
البيئية ،بالإ�ضافة �إىل م�شاركة الهيئة يف ور�ش العمل التي ينظمها
ال�شركاء اال�سرتاتيجيون يف الإمارة يف ما يخ�ص ق�ضايا الطوارئ
والأزمات والكوارث.
نظام ال�سيطرة على احلوادث
و�أ ّكد الكندي �أن مركز �إدارة عمليات الطوارئ البيئية ي�ستند يف عمله
�إىل نظام عاملي يف �إدارة احلدثُ ،يعرف بنظام ال�سيطرة على احلوادث
" ،"ICSحيث يتك ّون من ثالث فرق رئي�سة ،هي" :فريق �إدارة الأزمات"،
وي�ضم �ص ّناع القرار يف هيئة البيئة ،حيث يقوم بتقدمي الدعم على
امل�ستوى الأعلى لـ "الهيئة" ،مع اجلهات العليا على ال�صعيدين املحلي
واالحتادي �أو الوطني ،ثم "فريق �إدارة احلدث" ،وهو الفريق املعني
ويهتم بال�ش�ؤون اللوج�ستية
بتنفيذ ومتابعة عمليات الإدارة وال�سيطرةّ ،
�صحة الأفراد و�سالمتهم ،وكذلك
والتخطيط واال�ستجابة والت�أكد من ّ
متابعة عمليات االت�صال والتن�سيق مع ال�شركاء اال�سرتاتيجيني ،ورفع
التقارير الفنية �إىل فريق �إدارة الأزمات يف "الهيئة" ،و�إىل اجلهات
ي�ضم الفريق الثالث ،وهو "فريق اال�ستجابة"،
املعنية يف الإمارة .فيما ّ
كل من امل�ستجيب الأول ،الذي يقوم بعمل التقييم املبدئي يف ما يتعلق
مبعطيات احلدث ،وعنا�صر االرتباط بني هيئة البيئة واجلهات ذات
العالقة.
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في إطار مبادرة « كوني جاهزة »

ّ
ينظمان
«الهيئة» و «االتحاد النسائي العام»
برنامجين تدريبيين في أبوظبي وأم القيوين
حول « :إدارة تقييم المخاطر الخاصة بالطوارئ
واألزمات والكوارث »

موا�صلة للتعاون والتن�سيق بني "الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث" و"االحتاد الن�سائي العام" ،ويف �إطار
الربنامج التدريبي الثاين من مبادرة "كوين جاهزة" ،للتوعية يف جمال مواجهة الطوارئ والأزمات والكوارثّ ،
نظم اجلانبان
برناجم ًا تدريبي ًا ،يف كل من �أبوظبي و�أم القيوين ،حتت عنوان "�إدارة تقييم املخاطر اخلا�صة بالطوارئ والأزمات والكوارث".

(وام)

وي�أتي تنظيم هاتني الفعاليتني ،تنفيذ ًا لتوجيهات �سمو ال�شيخة
فاطمة بنت مبارك ،رئي�سة االحتاد الن�سائي العام الرئي�س الأعلى
مل�ؤ�س�سة التنمية الأ�سرية رئي�سة املجل�س الأعلى للأمومة والطفولة،
بهدف تطوير مهارات العنا�صر الن�سائية وتنمية خرباتهن يف جمال
�إدارة الطوارئ والأزمات.
ويتناول الربنامج جهود "الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات
والكوارث" يف جمال حتديد املخاطر املتوقع حدوثها ،وتقييمها ،وتدريب
امل�شاركني فيه على كيفية �إعداد �سج ّل املخاطر اخلا�ص بكل جهة على
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حدَ ة� ،إ�ضافة �إىل تطوير مهارات امل�شاركني يف جمال التن�سيق لإعداد
خطط مواجهة املخاطر.

يف �أبوظبي
احت�ضن املقر الرئي�س لالحتاد الن�سائي العام يف �أبوظبي ،برناجم ًا
تدريبي ًا ،ق َّدمته خولة �أحمد ،رئي�سة وحدة الدعم الإعالمي يف �إدارة
الإعالم والتوا�صل اجلماهريي ،يف الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ
والأزمات والكوارث.

و�ص ّرحت عائ�شة الرميثي ،رئي�سة وحدة التدريب والتطوير يف
"االحتاد الن�سائي العام"� ،أن املبادرة حتظى برعاية كرمية من �سمو
ال�شيخة فاطمة بنت مبارك "�أم الإمارات" ،التي حتر�ص على االرتقاء
باملر�أة الإماراتية يف كافة املجاالت ،لتكون عن�صر ًا فاع ًال يف عملية
التنمية امل�ستدامة للدولة ...م�شرية �إىل املتابعة امل�ستمرة من �سعادة
وجهت بت�سخري جميع
نورة خليفة ال�سويدي ،مديرة "االحتاد" ،التي َّ
الإمكانات للو�صول �إىل الأهداف املرجوة من هذه املبادرة.
يتم بجهود حثيثة،
و�أكدت �أن العمل يف "االحتاد الن�سائي العام" ّ
بهدف متكني املر�أة من تطوير مهاراتها وتنمية خرباتها يف جمال �إدارة
الطوارئ والأزمات والكوارث ،ون�شر املعرفة بني ال�سيدات والفتيات،
كون املر�أة متثل ن�صف املجتمع ،وتقع على كاهلها م�س�ؤولية �إدارة �ش�ؤون
الأ�سرة.

يف �أم القيوين
وبالتن�سيق مع اجلمعية الن�سائية يف �أم القيوينّ ،
نظمت "الهيئة
الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث" و"االحتاد الن�سائي
العام" ،برناجم ًا تدريبي ًا توعو ّي ًا ،ق َّدمه رئي�س ق�سم التخطيط يف "الهيئة
الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث" ،حممد �سامل العامري.
وتناول الربنامج مو�ضوع اجلهود املبذولة من جانب "الهيئة" ،يف
جمال حتديد وتقييم املخاطر املتوقع حدوثها .ويف اجلانب العملي
ر ّكز على تدريب امل�شاركات على �إعداد �سج ّل املخاطر اخلا�ص بكل
جهة ،بالإ�ضافة �إىل تطوير مهاراتهن يف جمال تن�سيق و�إعداد اخلطط
الالزمة ملواجهة املخاطر ،وو�ضع احللول واملقرتحات ملواجهتها.
و�أ�شادت عائ�شة التالي ،مديرة اجلمعية الن�سائية يف �أم القيوين،
بتوجيهات �سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك ،وحر�ص �سم ّوها على دعم
مما كان له الدور الكبري يف
املر�أة وتطوير مهاراتها يف �شتى املجاالتّ ،
حتقيقها للعديد من الإجنازات النوعية يف كافة القطاعات .وتق َّدمت
بال�شكر والتقدير �إىل �سم ّوها ،على اهتمامها ورعايتها للمر�أة ،وعلى
جهود �سم ّوها احلثيثة من �أجل االرتقاء بها ومتكينها.
وث ّمنت التالي املبادرات والربامج التوعوية التي ّ
ينظمها االحتاد
الن�سائي على مدار العام ،والتي تهدف �إىل �إك�ساب اخلربة ون�شر الوعي
واملعرفة بني الن�ساء والفتيات ،يف العديد من املجاالت ..م�شرية �إىل �أثر
هذه الربامج على ال�سيدات يف تطوير مهاراتهن ومكت�سباتهن.

من جانبها� ،أو�ضحت عائ�شة الرميثي ،رئي�سة وحدة التدريب
والتطوير يف االحتاد الن�سائي العام امل�شرفة على املبادرة� ،أن "االحتاد"
�أخذ على عاتقه مه ّمة الو�صول اىل املر�أة �أينما كانت ،يف خمتلف �إمارات
الدولة ،بف�ضل الدعم الالحمدود الذي حتظى به املر�أة الإماراتية من
قبل "ام االمارات"� ،سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك ،والتوجيه الدائم
وامل�ستمر من قبل �سعادة نورة خليفة ال�سويدي ،مديرة االحتاد الن�سائي
العام ،ب�ضرورة العمل اجلاد على ت�أهيل املر�أة يف الإمارات العربية
املتحدة ،و�إعداها الإعداد الالزم ،لكي تُ�سهم يف دفع عجلة التنمية يف
الدولة.
و�أ�ضافت �أن اجلدول الزمني ملبادرة "كوين جاهزة" لهذا العام،
�سيتم طرحها على م�ستوى خمتلف
ي�شتمل على  12برناجم ًا تدريبي ًاّ ،
�إمارات الدولة ومدنها ،ت�ستهدف العنا�صر الن�سائية املواطنة ،وتعمل
على �إعدادها وت�أهيليها ملواجهة الطوارئ التي من املحتمل وقوعها،
ومعرفة الطريقة الأمثل لتج ّنب خماطرها ،و�إيجاد احللول الالزمة لها.
يذكر �أن مبادرة " كوين جاهزة " قد ّمت �إطالقها يف يوليو ،2013
لتجوب خمتلف �إمارات الدولة ومدنها ،بهدف متكني العنا�صر الن�سائية
املواطنة يف جمال �إدارة الطوارئ والأزمات وتعزيز مهاراتها يف هذا
املجال ورفع م�ستوى اخلربة والكفاءة لديها ومت تنفيذ عدد ثمانية
برامج تدريبية .وقد ا�ستفاد من هذه املبادرة حوايل � 490سيدة على
م�ستوى الدولة.

(وام)
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للح ّد من المخاطر»
بالتعاون مع «المنظمة الدولية َ

ّ
تنظم ورشة عمل «إعداد قــواعــد بـــيـــانـــات
الهيئة
أضرار الكوارث»

ّ
للحدّ من املخاطر» ،ور�شة
نظمت «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث» ،بالتعاون مع «املنظمة الدولية َ
عمل يف �أبوظبي ،حتت عنوان�« :إعداد قواعد البيانات �أ�ضرار الكوارث» ،تهدف �إىل جمع وتدقيق البيانات اخلا�صة ب�أ�ضرار
الكوارث والأحداث اجل�سيمة ،وتعمل على ت�أكيد �أهمية توفري البيانات واملعلومات ،وتوزيع املخاطر على كافة �إمارات الدولة.
وقد ا�ستمرت الور�شة على مدى ثالثة �أيام ،وح�ضرها  30م�شارك ًا ميثلون كافة اجلهات الأمنية واملعنية بالكوارث والأزمات
الطبيعية والأحداث اجل�سيمة.
ور ّكزت الور�شة يف التدريب على توحيد امل�صطلحات والرموز
و�إعداد قواعد البيانات .وهي ت�أتي يف �إطار مبادرة "الهيئة" لإن�شاء
قواعد بيانات �أر�شيفية لأ�ضرار الكوارث والأحداث اجل�سيمة.
وتعترب هذه الور�شة ،املرحلة الأوىل من املبادرة التي �سيتبعها عدد
من املراحل الالحقة ،منها مرحلة جتميع وتدقيق البيانات ،وانتها ًء
بتوفري تلك البيانات لكافة اجلهات الر�سمية ،حيث �ستتم اال�ستفادة
من قواعد البيانات للكوارث يف التنبّ�ؤ باملخاطر الطبيعية ،كما
�سي�سهل عملية اتخاذ القرار واحل�صول على اخلرائط املنا�سبة .كما
حتقق اخلطوة الأوىل احل�صول على خرائط توزيع املخاطر ،وقاعدة
مبني على �أحداث وبيانات دقيقة .وتتيح
رئي�سة لإعداد �سج ّل خماطر ّ
الور�شة للدار�سني والباحثني احل�صول على م�صدر رئي�س يف الدرا�سات
والأبحاث العلمية ذات العالقة.
و�أكد الدكتور �سيف جمعة الظاهري ،مدير �إدارة ال�سالمة والوقاية
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يف "الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث" ،على �أهمية
هذه الور�شة وما �سينتج عنها ...الفت ًا �إىل �أنها ت�أتي يف �إطار الأهداف
اال�سرتاتيجية لـ "الهيئة" ،من �أجل تعزيز اخلطط اال�سرتاتيجية،
وتوفري املعلومات والبيانات الالزمة ...م� ً
شريا �إىل �أن "الهيئة" عازمة
على تنفيذ م�شروع قواعد البيانات الأر�شيفية املتعلقة ب�أ�ضرار الكوارث
والأحداث اجل�سيمة ،وذلك لال�ستفادة منها ،وتع ّلم الدرو�س يف كيفية
�سيتم تكرار عقد هذه الور�شة �إذا
التعامل واملواجهة .و�أ�ضاف ب�أنه ّ
لزم الأمر ،بهدف ت�شكيل فريق قادر على ر�صد وت�سجيل وتدقيق هذه
الأ�ضرار� ،ضمن قاعدة بيانات تنتهج منهج ًا علمي ًا حديث ًا.
يذكر �أن "الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث"،
حتر�ص على تطوير الكوادر الوطنية ب�شكل م�ستمر ومتوا�صل ،للوقوف
على كل ما هو جديد يف جمال �إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

بهدف تطبيق نظام الصحة و السالمة المهنية

«الهيئة» و «أوشاد» يوقعان على مذكرة تفاهم
يف �إط��ار التع��اون والتن�سيق يف جم��ال تطوير الأنظمة ،وقعت "الهيئة الوطني��ة لإدارة الطوارئ والأزم��ات والكوارث" على مذكرة
تفاهم مع مركز �أبوظبي لل�سالمة وال�صحة املهنية " �أو�شاد " ،تهدف �إىل امل�شاركة يف اقرتاح وو�ضع �سيا�سات ومعايري ال�سالمة والأمن
وال�صحة املهنية يف الإمارة.
املهني وامل�ؤ�س�سي الوطني ،بحيث تتوافق مع �سيا�سات ومعايري و�أنظمة ال�سالمة
ّ
وقع املذكرة بالنيابة عن "الهيئة"� ،سعادة �سيف حممد ارحمه ال�شام�سي ،نائب املدير بالوكالة ،وعن "�أو�شاد"� ،سعادة الدكتور جابر
عي�ضه اجلابري ،مدير عام املركز.
وتن�صّ املذكرة على التعاون يف
وال�صحة
جمال تطوير معايري ال�سالمة
ّ
املهنية ،ومعايري ال�سالمة والأمن
املهني وامل�ؤ�سّ �سي ،مبا يحقق التكامل،
وعلى تبادل اخلربات واال�ست�شارات
والبيانات يف جمال �إدارة الطوارئ
والأزمات والكوارث ،ويف جمال �إدارة
وال�صحة املهنية للجهات
ال�سالمة
ّ
املعنية يف دولة الإمارات العربية
املتحدة.
ومبوجب املذكرة ،تقوم "الهيئة"
بالتن�سيق مع اجلهات االحتادية،
لتنفيذ املبادرات وال�سيا�سات واملعايري
التي يتفق يف �ش�أنها مع الطرف الثاين،
وال�صحة املهنية
اخلا�صة بال�سالمة
ّ
والأمن املهني وامل�ؤ�سّ �سي .كما اتفق الطرفان على الآليات املنا�سبة
لتوفري التدريب الالزم لرفع كفاءة العاملني يف جمال �إدارة الطوارئ
وال�صحة املهنية للجهات
والأزمات والكوارث ،ويف جمال ال�سالمة
ّ
املعنية يف الدولة ،وامل�شاركة وتبادل اخلربات واملعلومات يف حوادث
امل�شروعات ال�صناعية لإمارة �أبوظبي ،والتي ترتقي �إىل م�ستوى طارئ
غري اعتيادي.
و�أ ّكد �سعادة �سيف حممد ارحمه ال�شام�سي ،على �أهمية املذكرة،
م� ً
شريا �إىل دور "الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث"،
كهيئة احتادية ،يف العمل على �إدارة وتن�سيق جميع اجلهود وتطوير
ال�سيا�سات والإجراءات الوطنية املتعلقة بالطوارئ والأزمات ...وكجهة

(وام)

ت�شريعية ،يف ما يخ�صّ و�ضع معايري و�إجراءات ال�سالمة بامل�شروعات
ال�صناعية الكربى على امل�ستوى الوطني.
وال�صحة املهنية ،هو
و�أو�ضح ال�شام�سي �أن مركز �أبوظبي لل�سالمة
ّ
وال�صحة
م�ؤ�س�سة حملية يف �إمارة �أبوظبي ،تخت�صّ ب�ش�ؤون ال�سالمة
ّ
املهنية يف الإمارة ،والإ�شراف على تطبيق نظام �إمارة �أبوظبي لل�سالمة
وال�صحة املهنية من قبل كافة القطاعات العاملة يف الإمارة من اجلهات
ّ
احلكومية وخا�صة منها قطاع ال�صناعة.
من جهته� ،أ�شاد �سعادة الدكتور جابر عي�ضه اجلابري ،بتوقيع
مذكرة التفاهم مع الهيئة ،مبا تعنيه من �أهمية اتباع نظام ال�صحة
وال�سالمة املهنية يف كافة القطاعات .كما �أثنى على حر�ص "الهيئة"
على تطبيق �أعلى املعايري بهدف حماية الأرواح ومكت�سبات الدولة.
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 ...و تعزيزًا لسبل التعاون في رفع مستوى الجاهزية

«الهيئة» توقع على مذكرة تفاهم مع
« أكاديمية ربدان »

(وام)

تعزيز ًا ل�سبل التعاون بني اجلانبني ،وبهدف رفع م�ستوى اجلاهزية الوطنية يف مواجهة و�إدارة الأزمات والكوارثّ ،
وقعت
املتخ�ص�صة يف تدريب الكوادر يف كافة القطاعات
«الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث» و»�أكادميية ربدان»،
ِّ
على جوانب ال�سالمة والأمن والدفاع والت�أهب حلاالت الطوارئ و�إدارة الأزمات ،على مذكرة تفاهم ،ت�شمل جماالت التدريب
وتبادل الدرا�سات والأبحاث العلمية املتعلقة مبنظومة �إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ،واال�ستفادة من الإمكانيات وتبادل
اخلربات املتاحة لدى الطرفني.
و َّقع على املذكرة �سعادة �سيف حممد ارحمه ال�شام�سي ،نائب
مدير عام "الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث"
بالوكالة ،و�سعادة الدكتور في�صل عبيد العيان ،نائب الرئي�س التنفيذي
لـ "�أكادميية ربدان" ،وذلك خالل فعاليات "معر�ض وم�ؤمتر الدفاع
الدويل �آيدك�س  ،"2015يف ح�ضور عدد من امل�س�ؤولني واملنظمني
والإعالميني.
املتخ�ص�صة للربامج وامل�شاريع
وتن�صّ املذكرة على �إعداد الدرا�سات
ِّ
اال�سرتاتيجية الوطنية يف جمال �إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث،
والبحث والتطوير يف املجاالت العلمية والأكادميية ،بالإ�ضافة اىل �إعداد
برامج تدريبية و�أن�شطة علمية يف جماالت الوقاية وا�ستمرارية الأعمال
وال�سالمة والأمن املهني وامل�ؤ�سّ �سي والبيئة وال�صحة و�إدارة اجلودة
والتم ّيز امل�ؤ�سّ �سي.
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ورحب ال�شام�سي بهذا التعاون ،م� ً
شريا �إىل �أنه ي�ساهم يف تعزيز
فر�ص حت�سني م�ستوى الأمن الوطني .و�أ َّكد �أن "الهيئة" تتط ّلع �إىل تقدمي
كل امل�ساعدات واال�ست�شارات املمكنة �إىل "الأكادميية" ،من منطلق
العمل امل�شرتك وتعزيز برامج ال�شراكة يف جماالت مواجهة حاالت
الطوارئ املختلفة ،بهدف خلق بيئة عمل ت�ساعد على جناح وقدرة
م�ؤ�س�سات الدولة على التعامل الناجح معها و�إدارتها يف �أف�ضل ال�شروط.
من جانبه� ،أعرب د .العيان عن امتنانه لتوقيع املذ ّكرة ،مب ّين ًا �أهمية
مثل هذه االتفاقيات لزيادة التعاون بني اجلهات املحلية والوطنية،
وخ�صو�ص ًا عندما يتعلق الأمر باجلاهزية الوطنية .و�أ�ضاف ب�أن الغر�ض
من هذه املذكرة هو تعزيز التعاون بني الطرفني يف جماالت �إدارة
الطوارئ والأزمات والكوارث ،واال�ستفادة من الإمكانيات واخلربات
املتاحة لدى الطرفني.

َّ
نظمتها «الهيئة» بالتنسيق مع فريق إدارة األزمات والكوارث المح ّلي

ورشة عمل إلعداد خطط االستجابة للمخاطر في دبي

(وام)

َّ
نظمت «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث» ،بالتن�سيق مع فريق �إدارة الأزمات والكوارث يف �إمارة دبي،
ور�شة عمل حول �إعداد خطط اال�ستجابة للحاالت الطارئة ،الواردة يف �سجلّ املخاطر املحلية للإمارة.
و ّ
مت عقد الور�شة يف ح�ضور �أع�ضاء فريق �إدارة الأزمات والكوارث املحلي ،و�شاركت فيها خمتلف اجلهات الهيئات والدوائر
وامل�ؤ�س�سات املحلية يف �إمارة دبي.
وتهدف ور�شة العمل �إىل �إلقاء ال�ضوء على دور "الهيئة الوطنية
لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث" ،والتعريف بها وبدورها ،وتعزيز
�إمكانيات الدولة يف �أوقات الأزمات ،بناء على �سج ّل املخاطر الوطني،
والت�صدّي لها وللكوارث والأزمات ب�شكل عام.
يذكر �أن الهيئة حتر�ص على اال�ستثمار يف املوارد الب�شرية ،بالتدريب
والتطوير ،لرت�سيخ اال�ستعداد واجلاهزية يف مواجهة الطوارئ والأزمات
على م�ستوى كافة �إمارات الدولة ومدنها ،ومتكني امل�شاركني وتزويدهم
باملهارات التي متكنهم من التعامل ال�سليم معها ...ف�ض ًال عن امل�ساهمة
يف تقريب وجهات النظر وزيادة �أ ْوجه التعاون والتن�سيق بني "الهيئة"
وامل�ؤ�س�سات املعنية يف الدولة.
و�سج ّل املخاطر ،هو �سج ّل يجري �إعداده على امل�ستوى الوطني
واملح ّلي ،و ُيبينِّ املخاطر والتهديدات التي يمُ كن �أن تتع َّر�ض لها الدولة �أو
الإمارة ،والإمكانيات التي يجب توفريها ملواجهتها ...فيما املخاطر ،هي
�أحداث يمُ كن �أن تقع ب�صورة طبيعية� ،أو من ُ�صنع الإن�سان (عن طريق

اخلط�أ �أو الإهمال �أو التق�صري يف اتّباع الإجراءات ال�صحيحة� ،أو وجود
ثغرات ت�ؤدِّي حلدوث �أي من الطوارئ �أو الأزمات �أو الكوارث) .وتت�س َّبب
يف وقوع �أ�ضرار مادّية �أو معنوية لأفراد املجتمع ،مبا يف ذلك الإ�صابات
والوفيات واخل�سائر يف املمتلكات ،والأ�ضرار البيئية واالقت�صادية
ال�سخط لدى �أفراد
واالجتماعية وال�صحية ،ويمُ كن �أن تُ�س ِّبب القلق �أو ُّ
املُجتمع� .أما اال�ستجابة فتعني جميع الإجراءات التي يتم اتخاذها،
نتيجة حدوث الطارئ �أو الأزمة �أو الكارثة ،بهدف تقليل الآثار ال�سلبية
الناجمة عن � ّأي منها ،والت�أ ُّكد من تقدمي العون والدعم لل ُمجتمع.
وت�أتي �أهمية هذه الدورات و�ضرورة اال�ستعداد امل�سبق لكل املخاطر
والطوارئ ،ملا لها من ت�أثري يف تقليل املخاطر ،وتخفيف من حدة
الطوارئ .كما تعمل ور�ش العمل على �صقل مهارات املوظفني وخرباتهم،
وتعزيز قدراتهم الفعلية والعملية يف مواجهه حاالت الطوارئ،
باال�ستعداد والتخطيط الناجح حلماية الأرواح و�صون مكت�سبات الدولة.
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تزامن مع حريق شيكاغو العظيم في أكتوبر 1871

حريق بشتيغو ابتلع المدينة خالل ساعات
تحدثت
اجتاح  17مدينة أميركية  ...وأنباء
َّ
عن مصرع أكثر من  1200شخص

يف ذلك العام ،كانت ور�شة بناء ال�س ّكة احلديدية اجلديدة ،قد بلغت
مرحلة متق َّدمة ،وجذبت �أعداد ًا ال ب�أ�س بها من الأيدي العاملة ،من بني
املهاجرين ا ُ
جلدُد الذين تو َّزعوا على �أحياء املدينة .و �صادف و�صول
�أعداد جديدة من العمال يوم وقوع الكارثة .
اندلع حريق يف �شهر �سبتمرب ،بعد �صيف مل ي�شهد هطول �أ َّية �أمطار،
فقد كان ذلك العام �شديد اجلفاف ،ما ت�س َّبب يف انخفا�ض م�ستويات
مياه امل�ستنقعات .و �إ�ضافة ا�إىل اجلفاف ،جاءت عادات ال�س ّكان والع ّمال
يف �إ�شعال النريان يف الغابة لتخفيف كثافتها و �صيانتها� ،أو ب�سبب �أعمال
طريق �سكة احلديد دون اتخاذ �أدنى تدابري احليطة واحلذر ،لت�ساعد
يف ا�إنطالق حرائق عديدة .
لكن احلريق /الكارثة ،الذي ُو ِ�صف بـ «الزوبعة النارية الأكرث
�شهرة» ،كان عا�صفة نارية ،تورنادو ،وك�أن الريح حملت �أل�سنة ال َّلهب،
فبات الهواء حم َّمال بذرّات النار وال�سعري .بد�أت الكارثة على النحو
التايل :
ففي يوم الأحد  24من �شهر �سبتمرب من العام  ،1871جت َّددت
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فتم اتخاذ كافة التدابري لإخماد �أُوىل �شراراتها،
حرائق �صغريةَّ ،
و�إطفاء اجلمرات التي تقاذفتها الرياح و �أو�صلتها �إىل املنازل
ومن�شرة للخ�شبَّ .متت ال�سيطرة على هذه احلرائق �أي�ض ًا ،و �أُبقي على
احلتياطات الوقائية ،عرب توزيع براميل مملوءة باملاء ،لإ�ستخدامها يف
�إطفاء حريق حمتمل .
�أما بعد خم�سة ع�شر يوم ًا� ،أي يف الثامن من �أكتوبر ،فقد اندلع
حريق جديد ،اعتُرب من �أ�سو�أ حرائق الغابات ،و�صل �إىل مدينة ب�شتيغو،
ود َّمرها بالكامل يف ليلة واحدة.
ففي ذلك اليوم ،ه َّبت رياح جنوبية – �شرقية ،فيما �ساهمت درجات
احلرارة املرتفعة يف الإبقاء على دخان احلرائق ال�سابقة ،ب�شكل
َّ
تعذرت معه الر�ؤية ،ما �أرغم ال�سلطات املعن َّية يف بحرية ميت�شيغان على
ا�ستخدام �سفارات الإنذار امل�ضادّة لل�ضباب با�ستمرار ،كما تع ّذر على
الطائرات الهبوط� ،سوى يف املدارج التي ي�سهل الو�صول ا�إليها .ومع
هبوب رياح الإع�صار ،انطلقت طبقات الرماد واجلمر ،ومت َّكنت من
اخرتاق طبقات اجلو لتــ�شكل �إع�صــار ًا من �أل�سنــة النار ،زوبعة نارية,

و�صلت املدينة حوايل ال�ساعة الثامنة من م�ساء الثامن من �أكتوبر ،وما
هي �سوى �ساعات قليلة حتى اختفت ب�شتيغو عن اخلارطة.
كم كان عدد الذين ق�ضوا بالتحديد يف هذه
حتى اليوم ،ال يعلم �أح ُد ْ
تفحم ا ُ
جلثث ،حيث ا�ستحال على ال�سلطات حتديد هوية
املدينة ،ب�سبب ُّ
املئات منها .وفيما حت َّدثت تقديرات عن �أن عدد ال�ضحايا بلغ نحو 800
�شخ�ص ،ذكرت م�صادر �أخرى �أن عدد الذين ق�ضوا على طول امل�ساحة
التي قطعها الإع�صار ،الذي اجتاح  17مدينة على امتداد 500.000
هكتار ،جتاوز ال  1،200قتيل .ومل ت�شمل هذه الإح�صاءات بع�ض العمال
املهاجرين املجهولني ،الذين كانوا قد و �صلوا للت ّو �إىل ب�شتيغو ،حيث
يتم العثور على �أيِّ �أثر �أو دليل لتواجدهم يف املدينة� ،إ�ضافة ا�إىل
مل ّ
�أولئك الذين حت َّولوا ا�إىل رماد يف املزارع النائية التي كانوا يعملون بها
داخل الغابة .ومل يتم َّكن الناجون� ،أو ال�سلطات من ح�صر الئحة املباين
واملنازل التي د ُِّم َرت ،كون العديد منها حت َّول �إىل رماد ،ومل يبقَ � ّأي
�أثر ل�ساكنيها� ،أو للأ�شخا�ص الذين كانوا متواجدين فيها .ولكن بع�ض
الإح�صاءات �أ�شارت �إىل �أن الإع�صار د َّمر ت�سع كنائ�س و  959منزال �أو
مبنى و  1.028ور�شة وزريبة حيوانات ،وما يزيد عن  1000ر�أ�س من
املا�شية.
عدد قليل من ال�س ّكانُ ،ك ِت َبت له النجاة من الكارثة ،فروى ما حدث
يف ذلك اليوم الرهيب ،ومن ه�ؤالء :بيار برينان ،الفرن�سي الأ�صل الذي
كان كاهن الرعية يف ب�ش�ستيغو و املدينة املجاورة «مارينيت» ،وقد د َّون
�أحداث ذلك اليوم ب�شكل م�ؤ ّثر ،و َّ
مت ن�شر كتابه يف كندا يف العام 1874

(وام)

(وام)

ويف �سرده لأحداث تلك الليلة املرعبة،
يقول  ‹‹:يف نهار الثامن من ا�أكتوبر  ، 1871كان اجلو خانق ًا،
ولون �أل�سنة النار احلارقة كان ينعك�س على غيمة كثيفة من الدخان.
�صوت زئري � ٍآت من بعيد ،كان ُي�سمع و�سط �صمت الغابة ...زئري خارق
للطبيعة ...كان ال�ضجيج يقرتب �شيئ ًا ف�شيئ ًا ،وتت�ضاعف قوته ك َّلما
اقرتب منا ›› .وي�ضيف‹‹:كانت عا�صفة الرماد الكثيفة ،وال�شرارات،
تلف امل�شهد ،هنا ،ك�أنها غطاء من الثلج ،وهناك كالألعاب النارية.
وعندما بلغ احلريق املدينة ،يف امل�ساء اكتنفنا �شعور مرعب ،حيث اقتلعت
العا�صفة مداخن املنازل ،ومن ثم �أ�س ُقفها .كنا ن�شاهد املنازل تطاير يف
الف�ضاء ك�أ�شياء تقتلعها الرياح من جذورها ،وترميها يف الهواء ،لت�شتعل
وح�ش مفرت�س يبتلع خالل
كفم ٍ
لدى مالم�ستها �أل�سنة النار ،التي بَدَ تْ ّ
حلظات كل ما تقدمه له العا�صفة.
دب الهلع يف القلوب ،فبد�أ النــا�س يهرب ــون يف كـ ــافة
عن ــدها َّ
الإتـ ـ ــجاهـ ــات ،دون ت�صميم ُم�سبق لل ُو ْجهة التي �سيتخذونها،
لتـ ـتـ ــقاطع تنقالتهم مع �آخرين اختاروا ال ُو ْجهة املعاك�سة ،وك�أننا
�أمام حوادث �سي ــر يف كل الإتـ ــجاهـ ــات ،خ ــا�صة عند ج�سر النـ ــهر،
�سيـ ــر ًا على الأقـ ــدام� ،أو ركوب ًا للخي ـ ــول التي جت ّر العربـ ــات .فمات
العديـ ــدون ،ده�س ًا �أو غرق ًا .كان م�صدر النار الأ�صلي العمالق ي�ضيء
املكان يف و�سط النهار .ويف حركته املت�صاعدة املتوا�صلة كان التورنادو؛
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يبتلع الدخان والغبار والرماد� ،إىل درجة ا�ستطعنا معها �أن نرى
ذلك بو�ضوح وجالء .البع�ض اعتقد �أنها نهاية الكون ،ف�أقدم على
الإنتحار ي�أ�ساً� ،أو انتظر نهايته مت�س ِّمراً يف مكانه يف خ�شوع تام.
�أنني اخليول ،ت�ساقط مداخن املنازل ،تهاوي الأ�شجار التي اقتلعت
من جذورها ،الزئري و �صفري الرياح ،قرقعة النار التي تتطاير
�شراراتها كالربق من منزل �إىل �آخر ...كل تلك الأ�صوات ،كل هذا
ال�ضجيج كان ينتقل ،عدا �أ�صوات النا�س  ....ال�صمت� ،صمت القبور
كان يخ ِّيم على الأحياء ،الطبيعة وحدها كانت ترفع �صوتها ».
م َّرات متتالية �سقط الكاهن �أر�ضاً ،و �أخذته الرياح ،ككثري من
(وام)
ال�شهود الذين َرووا عنف العا�صفة النارية .و يف النهاية ،قفز �إىل
النهر يف �أ�سو�أ حلظات الكارثة .ويتابع يف كتابه ‹‹ :لكي نحتمي من
ُ
النار واحلرارة ،و�ض ْعنا لفافة من قما�ش حول ر�ؤو�سنا ،وكنا نغط�سها الن�صف الآخر ان�صهر ومتدَّد كوريقات زهرة من الف َّ
ِ�ضة � .أ�س ٌر
يف املاء لتبقى رطبة ،ك ّنا نتخ َّبط و�سط املاء ،ن�ضربها ب�أيدينا دون ب�أكملها هلكت يف امل�أ�ساة داخل منازلها ،حيث اعتقدت �أنها يف �أمان،
توقف ،وما �أن نتو ّقف ،كان القما�ش يجفّ للت ّو ويحرتق ››.
�أو يف النهر �أو البحريات ،حيث ُخ ِّيل �إليها �أنها َو َجدت احل َّل الأكرث
وبعد ثالث �ساعات من العوم� ،أراد الكاهن اخلروج من املاء� ،أماناً� ،أو �أثناء حماولتها الهروب على الطرقات .بع�ضهم جنا
لكن ،ما �أن َبدَا كتفاه حتى �صاح به الآخرون« :انتبه يا �أبتي �إنك بف�ضل بقعة ماء� ،أو و�سط حقل حمروث ،يف حني مات �آخرون ،على
حترتق» وي�ستطرد الكاهن يف مذ َّكراته« :وعندما كنت �أُدير نظري
ُب ْعد خطى منهم ،رغم جلوئهم اىل املكان نف�سه ،وبالطريقة ذاتها.
�إىل ما وراء النهر ،مييناً �أو ي�ساراً� ،أو يف �أيِّ اجتاه �آخر ،مل �أكن
عدد من الأواين �أو احلاجات ال�شخ�صية التي جرى ط ْمرها
�أرى �سوى �أل�سنة النار :املنازل ،الأ�شجار ،وحتى الهواء كان عبارة لدى و�صول احلريق ،بهدف �إنقاذهاَّ ،
مت اكت�شافها م�شوهة� ،أو
عن �أل�سنة من اللهب ،وفوقي ،كانت
تالفة �أو من�صهرة ،ح�سب املادة املكونة منها،
ال�سماء مُ�ضاءة ب�شدَّة� ،أل�سنة النار
وعربت النريان اخلليج من �ضفة اىل �أخرى
تعلو �إىل �أبعد نقطة ي�صلها نظري.
انطلقت طبقات الرماد مب�سافة  15كلم.
النريان تبتلع حتى ال�سماء ،وتتح َّول
ويورد موقع «ويكيبيديا» يف و�صفه
ا�إىل عا�صفة� ،أل�سنة نار تلي �أخرى،
َّ
وتمكنت من
والجمر،
للحريق ،الذي تزامن وقوعه مع حريق
يف حركة متتالية تدور حول بع�ضها
�شيكاغو العظيم� ،أن �أل�سنة ال ّلهب يف ب�شتيغو
البع�ض ،لت�ش ِّكل عا�صفة تعلو �إىل �أبعد
اختراق طبقات الجو
قطعت النهر و ق�ضت على كل �شيء على
ما يمُ كن››....
�ض َّفتيه .و و�صف الناجون احلريق ب�أنه
بعد ب�ضعة �أيام من امل�أ�ساة ،مل
لتشكل إعصارًا من
رمى املنازل ومقطورات القطار يف الهواء.
يتم َّكن الكاهن من حتديد مكان ديره
كما ي�شري �إىل �أن بع�ض النا�س جنا بالقفز
�أو كني�سته.
ألسنة النار ...زوبعة نارية
ا�إىل املاء يف نهر ب�شتيغو� ،أو يف نهر ويلز� ،أو
جر�س الكني�سة قذفته الرياح على
البحريات املجاورة ،فمات بع�ضهم غرقاً� ،أو
وصلت المدينة
الرمال ،ن�صفه ر�سى دون �أيِّ �ض َرر ،فيما
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ثمن جهود اإلمارات ومساعداتها إلى الشعوب المنكوبة
مون َّ

محمد بن زايد :نهجنا ثابت في دعم األعمال
اإلنسانية لألمم المتحدة

�أكد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ،ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،على نهج دولة
الإمارات العربية املتحدة ،بقيادة �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س الدولة  -حفظه اهلل ،الثابت يف دعم
الأعمال الإن�سانية التي تقوم بها الأمم املتحدة ...م�شري ًا �سم ّوه �إىل �أن دولة الإمارات �شريك �أ�سا�سي مع املنظمات الدولية
املعنية يف تقدمي امل�ساعدات الإن�سانية والإمنائية ملختلف ال�شعوب املحتاجة.
و�أ�ضاف �سم ّوه ،لدى ا�ستقباله يف ق�صر البحر ،معايل بان كي العربية املتحدة والأمم املتحدة يف املجاالت الإن�سانية والإمنائية،
مون� ،أمني عام الأمم املتحدة ،على هام�ش �أعمال القمة احلكومية وامل�ساعدات املقدمة �إىل الدول وال�شعوب ،ملواجهة خمتلف الظروف
� ،2015أن لدولة الإمارات جهودها الذاتية يف جمال تقدمي امل�ساعدات القا�سية ،خا�صة الناجتة عن احلروب وال�صراعات.
لتخفيف املعاناة عن ال�شعوب املت�ض ّررة من احلروب والكوارث ،ولديها
وتناول احلديث املبادرات وامل�شاريع التي ت�ضطلع بها الأمم املتحدة
مبادرات متعدّدة من خالل الربامج وامل�شاريع اخلريية التي تقدّمها �إىل
يف �إغاثة املنكوبني والالجئني ،و�أهم املعوقات التي تعرت�ض �إمتام هذه
املحتاجني واملنكوبني.
وبحث �سم ّوه مع �أمني عام الأمم املتحدة ،معه عدد ًا من الق�ضايا امل�شاريع ،خا�صة املادية واللوج�ستية والأمنية.
تهم املجتمع الدويل ،و�أهم املتغريات العاملية يف
من جانبه ،ث َّمن الأمني العام للأمم املتحدة ،جهود دولة الإمارات يف
الدولية والإن�سانية التي ّ
جمال التطوير احلكومي.
دعم املنظمات والهيئات الإن�سانية التابعة للأمم املتحدة ،وامل�ساعدات
وجرى ،خالل اللقاء ،بحث �سُ ُبل تعزيز التعاون بني دولة الإمارات التي تقدّمها الإمارات �إىل ال�شعوب املنكوبة واملحتاجة.

شهد توقيع مذكرة تفاهم بين «الهالل» ودوقية ويستمنستر

حمدان بن زايد :العمل اإلنساني العالمي يواجه الكثير
التحديات خاصة على مستوى النازحين و الالجئين
من
ّ

ر�أى �سمو ال�شيخ حمدان بن زايد �آل نهيان ،ممثل احلاكم يف املنطقة الغربية رئي�س هيئة الهالل الأحمر� ،أن العمل الإن�ساين
يواجه الكثري من التحدّ يات ،خا�صة على م�ستوى النازحني والالجئني يف دول العامل كافة.
و�أ�شار �سم ّوه �إىل �أن هيئة الهالل الأحمر مل تكن بعيدة عن التطورات و�أ َّكد على الدور الريادي لدولة الإمارات ،وخا�صة هيئة الهالل الأحمر،
وامل�ستجدات التي ي�شهدها العامل ،و�أدركت مبكر ًا �أهمية تعزيز ال�شراكة من خالل املبادرات املحلية والدولية التي نفذتها وتنفذها ،ودعمها
مع نظرياتها يف املجال الإن�ساين ،وخطت خطوات كبرية يف هذا لربامج املنظمات الدولية وم�شاريعها ومبادراتها املحلية والإقليمية
ال�صدد ،ون�سجت العديد من ال�شراكات الهادفة والبناءة مع املنظمات والدولية .وقال �إن مذكرة التفاهم تعك�س التزام الطرفني بتعزيز
الإن�سانية الأممية والدولية ،خا�صة منظمات الأمم املتحدة ووكاالتها �شراكتهما املثمرة ،واحلفاظ على م�ستوى التن�سيق بينهما يف املجاالت
املتخ�ص�صة ،مما �أحدث نقلة نوعية يف براجمها وم�شاريعها التنموية يف كافة ..م� ً
شريا �إىل �أن املذكرة تع ّد اتفاق ًا عاملي ًا ،يهدف �إىل خدمة
ّ
الأجيال القادمة ،و�سي�ش ّكل خطوة فارقه يف �إطار تعاون ف ّعال بني
الوقوف �إىل جانب الالجئني والنازحني.
العائلتني ،بعيد ًا عن ال�سيا�سة وخلدمة الإن�سانية ،ورفع مكانتها وحتديد
وكان �سمو ال�شيخ حمدان بن زايد �آل نهيان قد �شهد يف االحتياجات ككل.
"ق�صر النخيل" يف �أبوظبي ،التوقيع على مذكرة تفاهم بني هيئة الهالل
وكان �سمو ال�شيخ حمدان بن زايد �آل نهيان ،قد ا�ستقبل جروفرن،
الأحمر ،ممثلة بالدكتور حمدان م�سلم املزروعي ،رئي�س جمل�س الإدارة ،الذي كان يف زيارة لدولة الإمارات ..م�شيد ًا بعالقات ال�صداقة والتعاون
ودوقية وي�ستمن�سرت ،ممثلة بالدوق جريالد جروفرن ،تت�ضمن التعاون التاريخية املتميزة القائمة بني دولة الإمارات واململكة املتحدة ،والتي
ّ
ال�صعد ..وا�ستعر�ضا
بني اجلانبني يف املجال اخلريي والإن�ساين .و�أكد �سم ّوه �أن مذكرة ت�شهد املزيد من النماء والتطور على خمتلف ّ
اجلانبني.
بني
والتعاون
التفاهم ت�ؤ�س�س ملرحلة جديدة من ال�شراكة
خالل اللقاء �سبل تنمية �آفاق التعاون الثنائي امل�شرتك بني البلدين
وجه دوق وي�ستمن�سرت ال�شكر ل�سمو ال�شيخ حمدان ال�صديقني ،يف كافة املجاالت ،خا�صة التجارية واال�ستثمارية واجلوانب
من جانبهَّ ،
بن زايد �آل نهيان ،على دعمه ورعايته لكافة �أن�شطة الهالل الأحمر ..الإن�سانية.
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في بيان أدلى به وزير الدولة للشؤون الخارجية أمام مجلس األمن الدولي

اإلمارات تعتزم تشكيل مجموعة اتصال دولية
لمكافحة التطرف

�أعلنت دولة الإمارات العربية املتحدة عزمها على �إطالق مبادرة �سيا�سية لت�شكيل جمموعة ات�صال دولية ملكافحة التطرف.
وتهدف املبادرة ،التي عر�ضها معايل الدكتور �أنور بن حممد قرقا�ش ،وزير الدولة لل�ش�ؤون اخلارجية ،يف بيان �أدىل به �أمام املناق�شة
العامة املفتوحة التي عقدها جمل�س الأمن الدويل حول البند املت�صل مب�س�ألة احلفاظ على ال�سلم والأمن الدوليني ،حتت عنوان:
”الت�أمل يف التاريخ و�إعادة ت�أكيد االلتزام مبقا�صد ومبادئ ميثاق الأمم املتحدة ”� ،إىل تعزيز احلوار والتعاون الدويل اال�سرتاتيجي
الفاعل� ،إىل جانب تطوير ون�شر �أف�ضل احللول واملمار�سات الناجحة يف جمال مكافحة التطرف ،مبا يف ذلك تعزيز جهود التحالف
الدويل يف حماربة تنظيم الدولة الإ�سالمية يف العراق وال�شام ”داع�ش”� ،إ�ضافة �إىل جهود منظمة الأمم املتحدة الرامية �إىل اتخاذ
التدابري امل�شرتكة الالزمة ملنع هذا النوع من التهديدات اخلطرية والق�ضاء عليها ،وفق ًا ملبادئ العدالة والقانون الدويل كما ورد يف ميثاق
الأمم املتحدة.
ً
و�أكد قرقا�ش التزام دولة الإمارات باملبادئ الأ�سا�سية مليثاق الأمم املتحدة ...داعيا املجتمع الدويل للنظر يف �أف�ضل �سبل العمل
املا�سة،
اجلماعي الكفيل بتهيئة الأمم املتحدة للتعامل مع التحدّيات متزايدة التعقيد التي يواجهها عاملنا اليوم .و�شدَّد على احلاجة ّ
�أكرث من � ّأي وقت م�ضى� ،إىل «تعزيز قدرات وفعالية الأمم املتحدة وجمل�س الأمن ،لنتمكّن من اجتياز تلك التحدّيات».

(وام)

و�أ�شار معاليه �إىل ثالث مالحظات لتعزيز العمل الدويل يف هذا
ال�ش�أن ،وهي� :أو ًال ،تعزيز الت�شاور والتن�سيق بني جمل�س الأمن الدويل
والدول الأع�ضاء املعنية بامل�سائل املطروحة على جدول �أعماله ،بغ�ضّ
النظر عن مدى تعقيد و�سرعة تطور الأحداث ،ذلك �أن �إ�صالح �أ�ساليب
عمل املجل�س ،يزيد من فعاليته ،و�سي�ضمن الأخذ يف الإعتبار بوجهات
نظر الدول املت�أثرة .ثاني ًا ،دعم جمل�س الأمن للدور الأ�سا�سي الذي
تلعبه املنظمات الإقليمية يف ح ّل املنازعات النا�شبة ،وذلك عم ًال
بالف�صل الثامن من امليثاق الذي يدعو جمل�س الأمن �إىل ت�شجيع اللجوء
�إىل احللول ال�سلمية للنزاعات الداخلية ،من خالل املنظمات الإقليمية،
وتفادي ًا لالنعكا�سات والتداعيات ال�سلبية اخلطرية التي قد ت�سببها
تلك النزاعات لدول اجلوار ،يف حال ا�ستمرارها .وثالث ًا� ،أخذ املجتمع

الدويل يف عني االعتبار ،التكلفة الب�شرية الناجمة عن �إطالة املداوالت
وعدم التحرك العاجل حل ّل هذه النزاعات .و�أعطى مثا ًال على ذلك
الأزمة ال�سورية التي ت�سببت يف ت�شريد �أحد ع�شر مليون ن�سمة ،والق�ضية
الفل�سطينية التي ال تزال تطيل معاناة ال�شعب الفل�سطيني داخل وخارج
وطنه املحتل ،وترتك �آثارها اخلطرية على العامل ب�أكمله ..م� ً
شريا �إىل
�أزمة اليمن التي تفاقمت م�ؤخر ًا �إىل م�ستويات خطرية غري م�سبوقة.
وبعد �أن ع َّرج على الأو�ضاع والتداعيات يف كل من اليمن وليبيا
و�سوريا وم�صر وفل�سطني املحتلة ،تط ّرق �إىل م�شاركة دولة الإمارات،
�ضمن ال�ستني دولة الأع�ضاء يف التحالف الدويل ،يف القمة التي عقدها
البيت الأبي�ض حول مكافحة التطرف العنيف ،والتي �أعلن التحالف
خاللها �إحرازه تقدما ا�سرتاتيجيا على الأر�ض.
و�أ�شار �إىل اجلهود البارزة التي �أحرزتها الأمم املتحدة يف هذا
املجال ،مبا يف ذلك اعتماد جمل�س الأمن القرار ( ،)2199الذي تق َّدمت
به رو�سيا لقطع الإمدادات املالية عن اجلماعات االرهابية ،وللقرارين
( )2170و ( ،)2178يف �ش�أن مكافحة تد ّفق املقاتلني الأجانب� ،إ�ضافة
امل�شجعة على �صعيد الإجراءات القانونية ،يف
�إىل الإجنازات الأخرى ّ
�ش�أن منع نقل الر�سائل املتطرفة عرب مواقع التوا�صل االجتماعي.
ومن�سق متعدِّ د الأطراف ،ملواجهة
ودعا �إىل بذل جهد عاملي عاجل َّ
التطرف ،ي�سري يف حماذاة املبادرات العديدة الهامة التي و�ضعتها
الأمم املتحدة مو�ضع التنفيذ ،وخا�صة يف ما يتعلق مبكافحة الإرهاب.
و�ش َّدد قرقا�ش يف ختام بيانه على احلاجة املا�سّ ة �إىل دعم ال�سيا�سات
احلكومية العامة ،والهادفة �إىل املكافحة الف ّعالة للتطرف ،من خالل
الو�سائل االجتماعية واالقت�صادية وال�سيا�سية متعدِّ دة الأطراف وعلى
كافة امل�ستويات والأ�صعدة.
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التحول إلى مدن ذكية بالكامل بحلول 2020
بعد إنجاز منظومة
ّ

أبوظبي ودبي في قائمة المدن الـ  5األولى
ّ
«مؤشر السعادة»
لـ

تو َّقع م�س�ؤولون يف قطاع التقنية واالت�صاالت يف دولة الإمارات العربية املتحدة ،ان�ضمام مدينتي �أبوظبي ودبي �إىل قائمة
املدن اخلم�س الأوىل ،على م�ؤ�شر ال�سعادة مع حلول العام  ،2020وذلك بعد �إجناز منظومة التح ّول �إىل مدن ذكية بالكامل.
واعترب ه�ؤالء �أن التح ّول �إىل املدن الذكية ُي َعدّ مبثابة �أق�صر الطرق �إىل رفع م�ستويات ال�سعادة بني الأفراد ،و�أ ّكدوا �أن دولة
الإمارات متتلك بالفعل مدن ًا ذكية ،على �صعيد البنية التحتية اخلا�صة باالت�صاالت والتطبيقات املتاحة على الأجهزة الذكية
التي ت�سهم يف ت�سهيل الولوج �إىل اخلدمات احلكومية.
وخالل جل�سة حتت عنوان" :من احلكومات الذكية �إىل املدن الذكية :الدواء� ،أو حجم ا�ستهالكه من الوقود.
الرحلة نحو امل�ستقبل" ،يف �إطار فعاليات القمة احلكومية الأخرية ،ق ّلل
من جهته ،قال را�شد املن�صوري� :إن البنية التحتية للمدينة الذكية
ه�ؤالء امل�س�ؤولون من املخاوف التي تثار يف ما يتعلق مبنظومة حفظ يجب �أن تكون ديناميكية لتتم ّكن من اال�ستجابة لطلبات املتعاملني،
البيانات ال�ضخمة للمدن الذكية ،والتي قد ت�ؤثر  -يف حال اخرتاقها  -ونحن نرى �أن مدن الإمارات ذكية على �صعيد االت�صاالت ،كما �أنها
على الثقة يف هذه اخلدمات ...و�أ�شاروا �إىل الإجراءات ال�صارمة التي ذكية كوننا ن�ستمع للجمهور ونل ّبي احتياجاتهم ،ولدينا تقارير وبيانات
يتَّخذها القائمون على هذه املدن لتح�صني هذه البيانات �أمام خماطر ت�أتينا من اجلمهور ،ونعمل ب�شكل مبا�شر على ح ّل امل�شكالت التي
االخرتاق ...مو�ضحني ب�أن �أهم َ
حت ّد يواجه ت�سريع وترية التح ّول �إىل يواجهها ،ما ي�ؤهلها فع ًال لتعترب مدن ًا ذكية.
منظومة املدن الذكية ،يتمثل يف �صعوبة تغيري ثقافة �شرائح خمتلفة من
حتد يواجه املدن الذكية هو تغيري ثقافة النا�س يف
و�أفاد ب�أن �أهم ٍ ّ
النا�س يف التعامل مع التكنولوجيا.
متغياتها ،الأمر الذي يتط ّلب
التعامل مع التكنولوجيا ،والت�أقلم مع رّ
وناق�شت اجلل�سة التي �شارك فيها كل من �أحمد بن بيات ،رئي�س حتديث ال�سيا�سات وجتديدها من قبل احلكومات ،و�أكد �أن ت�أ�سي�س
جمل�س �إدارة �شركة الإمارات لالت�صاالت املتكاملة "دو" ،ورا�شد الحج املدن الذكية ي�ؤدّي �إىل ارتفاع م�ستوى ال�سعادة ،و�إذا قمنا ب�إدارة مدن
املن�صوري ،مدير عام مركز �أبوظبي للأنظمة الإلكرتونية واملعلومات ،الدولة ب�شكل �صحيح من خالل �إ�شراك النا�س واال�ستماع �إىل توقعاتهم،
و�أدارها ال�صحايف ريت�شارد كوي�ست من قناة "�سي�.أن�.أن" ،مدى �ست�صبح حياتهم �سعيدة �أكرث ،و�ستتم َّكن دولتنا من احل�صول على
جاهزية الإمارات للتحول �إىل منوذج املدن الذكية .وقال بن بيات :مركز متقدّم �ضمن م�ؤ�شّ ر �سعادة الدول.
من�صة لال�ستدامة
�إن املدينة الذكية التي نتط ّلع �إليها هي التي توفر ّ
�إىل ذلك ،ا�ستعر�ض كوي�ست مناذج من دول ومدن وحكومات عدة،
ّ
والأفراد ،وتلتزم بالعن�صر الإن�ساين وال تكون عبارة عن جمرد
وظفت اخلدمات الذكية يف التح ّول �إىل مدن ذكية ،و�أ ّكد �أن من املهم
�أنظمة ...م�ؤ ّكد ًا �أن الإمارات متتلك الأ�س�س الالزمة لذلك ،فاملدن �أن ت�ستفيد دبي من هذه التجارب ،خا�صة �أنها ت�ستعد ال�ست�ضافة حدث
الذكية هي بنية حتتية وخدمات ذكية حتت مظلة واحدة.
�ضخم مثل "�إك�سبو ."2020
و�أو�ضح ب�أن خطة دبي  2021ترمي �ضمن �أهدافها الأوىل �إىل رفع
ويف ما يتعلق بحماية املعلومات� ،أ�شار بن بيات �إىل �أن كل ما هو
مرتبط ب�شبكة الإنرتنت معر�ض لالخرتاق ،ما ي�ؤدّي �إىل م�شاكل م�ستوى ال�سعادة لدى النا�س ،و�أن ت�صبح �ضمن الع�شرة الأوائل عاملي ًا
كربى ،فالبيانات الفردية هي م�س�ؤولية كبرية ،ويجب الت�أكد من �أنها يف م�ستوى ال�سعادة ،من ّوه ًا ب�أن كو�ستاريكا هي الدولة الأ�سعد يف العامل
حممية� ،أما املعلومات الأ�سا�سية فتوفريها للجميع �أ�سا�س جناح املدن حالي ًا.
الذكية .واعترب �أن "التنفيذ ميثل التحدّي الأكرب لت�أ�سي�س املدن الذكية،
ويف ختام اجلل�سة طرح املحاور �س�ؤ ًال على امل�شاركني حول تو ّقعهم
خا�صة �إذا �أردنا الت�أكد من فاعلية اخلدمات املقدمة ،لكن هذا الأمر الن�ضمام �أبوظبي ودبي �إىل �أف�ضل خم�س مدن يف م�ؤ�شّ ر ال�سعادة مع
لي�س م�ستحي ًال" .وحتدث عن �صور اخلدمات الذكية امل�ستقبلية التي حلول العام  ،2020حيث �أ ّكد اجلميع �إمكانية حدوث ذلك حتى قبل هذا
�ستقدمها املدن الذكية ،وقال� :إنها قد تكون على �صورة امتالك كل املوعد ،ال�سيما و�أن املدينتني ح ّققتا �إجنازات كبرية على �صعيد التح ّول
فرد جهاز خا�ص يرتب له �أمور حياته اليومية ،فيحدّد له مواعيد �أخذ �إىل مدن ذكية ترتفع فيها م�ستويات ال�سعادة.
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شدد على أهمية تضافر جهود القطاعين الحكومي والخاص
َّ

وزير البيئة يدعو لحلول مبتكرة إلدارة النفايات
�شدَّ د معايل الدكتور را�شد �أحمد بن فهد ،وزير البيئة واملياه ،على �أهمية ت�ضافر اجلهود يف القطاعني احلكومي واخلا�ص،
املهم الذي يجب �أن يقوم به املجتمع� ،أفراد وجماعات ،يف جمال �إدارة النفايات وتعزيز اجلهود الوطنية الرامية
وعلى الدور ّ
�إىل حتقيق �أهداف الأجندة الوطنية لر�ؤية الإمارات  .2021ودعا �إىل �ضرورة ا�ستثمار «عام االبتكار» و»اال�سرتاتيجية
الوطنية لالبتكار» ،من �أجل الو�صول �إىل حلول مبتكرة وم�ستدامة ت�ساعد يف حتقيق هذا الهدف.
موحدة ٍّ
لكل من مراحل �إدارة النفايات.
معايري و�إجراءات و�ضوابط َّ
و�أ�ضاف� ،أن امل�سار الثاين يعتمد على �إعادة اال�ستخدام وزيادة ن�سب
النفايات املعاد تدويرها ،والتي متثل التزام ًا وطني ًا ...م� ً
شريا �إىل �أن
زيادة ن�سبة النفايات البلدية املعاد تدويرها من م�ستواها احلايل �إىل
 75%مع حلول العام  ،2021هو �أحد الأهداف الرئي�سة يف الأجندة
الوطنية لر�ؤية الإمارات  ،2021و�أن وزارة البيئة واملياه توا�صل �سعيها
لتغيري النظرة اىل النفايات ،من مواد مهملة ال قيمة لها� ،إىل مواد ذات
قيمة اقت�صادية مه ّمة� ،سوا ًء من خالل ت�شجيع �صناعة �إعادة التدوير
بال�شراكة مع القطاع اخلا�ص� ،أو من خالل حتويل النفايات �إىل طاقة.

و�أ�شاد معاليه باجلهود التي يبذلها االحتاد اخلليجي للبرتوكيماويات
والكيماويات "جيبكا" ،يف جمال �إدارة النفايات ،من خالل مبادرة
"بيئة بال نفايات" ،التي ينفذها االحتاد لل�سنة الثالثة على التوايل،
وبالتزامن مع عدة مدن خليجية ،والتي تعك�س التزام االحتاد مببادئ
امل�س�ؤولية االجتماعية والبيئية.
وقال معاليه �إن وزارة البيئة واملياه �أو َلت ق�ضية �إدارة النفايات يف
الدولة ،وال زالت ،الكثري من االهتمام ،نظر ًا النعكا�ساتها االقت�صادية
وال�صحية والبيئية .و�أ�ضاف� ،أن الوزارة تنتهج يف هذا
واالجتماعية
ّ
املجال �سيا�سة ترتكز على م�سارين رئي�سني� ،أ ّولهما و�أه ّمهما التقليل
من �إنتاج النفايات واملخلفات من امل�صدر� ،سوا ًء عرب برامج التوعية
املوجهة �إىل الأ�سر والأفراد� ،أو من خالل ال�ضوابط والت�شريعات
ّ
القانونية ...م� ً
شريا يف هذا ال�صدد �إىل �أن الوزارة تعكف ،بالتعاون مع
�شركائها يف القطاعني احلكومي واخلا�ص ،على و�ضع �إطار تنظيمي
وطني لإدارة النفايات ،يرتكز على مبادئ الإدارة املتكاملة لها ،وفق

(وام)
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وهناك

المخابرات األميركية:

الهجوم على سوني هو األخطر ضد الواليات المتحدة
الواليات املتحدة الأمريكية :اعترب مدير املخابرات الوطنية
الأمريكية ،جيم�س كالبر� ،أن الهجوم الإلكرتوين الذي تع َّر�ضت له
�شركة "�سوين بيكت�شرز" م� ّؤخر ًا ،والذي �ألقت وا�شنطن بامل�س�ؤولية
عنه على كوريا ال�شمالية ،هو الأخطر من نوعه �ضد م�صالح الواليات

املتحدة و�أ�ضاف كالبر� ،أن القطاع اخلا�ص يف حاجة �إىل �س ّد الثغرات
الإلكرتونية املوجودة يف الربامج ،لتوفري احلماية الالزمة من �أ ّية
هجمات يف امل�ستقبل .وتابع� :إن التهديد الإلكرتوين من جانب رو�سيا
على نحو خا�ص هو الأكرث تطور ًا.

قتلى وجرحى في تحطم طائرة تايوانية
ّ
حتطمت طائرة ركاب تابعة ل�شركة "تران�س
تايوان:
�آ�شيا �إيروايز" و�سقطت يف نهر وعلى متنها � 58شخ�ص ًا ،بعدما
ا�صطدمت بج�سر يف تايبيه عا�صمة تايوان ،مما �أ�سفر عن
مقتل ثمانية �أ�شخا�ص على الأقل.
ونقلت حكومة مدينة تايبيه عن �إدارة الإطفاء القول �إنه
مت �إر�سال نحو  28راكب ًا �إىل امل�ست�شفى كانوا على منت الطائرة
التايوانية .و�أ�ضافت �أن احلادث �أ�سفر عن مقتل ت�سعة
�أ�شخا�ص.
وذكرت وكالة الأنباء املركزية �أن الطائرة ذات املحركنيّ ،
حتطمت
بعد مدة ق�صرية من �إقالعها من مطار تايبيه ،بينما كانت يف طريقها
�إىل جزيرة كينمني وعلى متنها  53راكبا وطاقم من خم�سة �أفراد .و�أظهر
مقطع فيديو على االنرتنت الطائرة قبل �سقوطها يف النهر ،وهي حتاول
(وام)
تفادي مبانٍ �شاهقة يف منطقة ناجناجن يف تايبيه ،ولكن جناحها ا�صطدم
بج�سر و�سيارة �أجرة على اجل�سر وقت احلادث.
وذكر مدير هيئة الطريان املدين� ،أن االت�صال بالطائرة قد فقد بعد فرتة ق�صرية من �إقالعها .وقال �إن طراز الطائرة هو نف�سه للطائرة التي
حتطمت يف بينجو يف يوليو  ،2014حيث �أ�سفر عن مقتل � 48شخ�ص ًا.

قانون لمنع المتشددين من السفر إلى المعسكرات اإلرهابية
�أملانيا :وافقت احلكومة الأملانية يف فرباير املا�ضي ،على
ين�ص على جترمي عمليات متويل الإرهاب
م�شروع قانونّ ،
و�سفر املت�شدّ دين الإ�سالميني �إىل مع�سكرات التدريب على
الإرهاب ،وذلك للحيلولة دون و�صول الدعم املادي والب�شري
للجماعات الإرهابية.
وتعتزم احلكومة الأملانية اتخاذ مزيد من الإجراءات ال�صارمة �ضد
اجلهاديني ،عرب مراقبة تغريداتهم على و�سائل التوا�صل االجتماعي،
وحما�سبتهم على ما يف�صحون عنه يف هذا االجتاه .ومبوجب م�شروع
القانون ،يحق لل�سلطات الأمنية مراقبة هواتفهم وقنوات توا�صلههم،
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و�إلقاء القب�ض عليهم يف املطار قبل مغادرة البالد.
وي�أتي ذلك تطبيق ًا لقرار �أممي يعود �إىل �سبتمرب  ،2014حيث
تع َّهدت جميع الدول مبنع "املقاتلني الأجانب من ال�سفر للقتال يف
�صفوف املنظمات الإرهابية" .ومبوجب هذا القانون يحقّ للدولة
معاقبة كل من ينوي ال�سفر �إىل مع�سكر �إرهابي بهدف ارتكاب �أعمال
عنف خطرية ،وفق ًا لبيان �صحفي لوزير العدل الأملاين ،هيكو ما�س،
الذي �أ�ضاف �أن الهدف من ذلك هو "العمل على جت ّنب �أن ي�صبح
الإ�سالميون �أكرث تط ّرف ًا بعد ق�ضاء �أوقات يف مع�سكرات التدريب
الإرهابية".

وهناك

ألعاب فيديو تتسبب بوفاة تايواني
تايوان :يف حادثة هي الثانية من نوعها يف خالل
�سنة ،تويف تايواين يف الثانية والثالثني من العمر،
بعد �أن �أم�ضى ثالثة �أيام متوا�صلة وهو يلعب يف مقهى
للإنرتنت يف جنوب اجلزيرة.
ووفق ًا ل�صحيفة "تايبيه تاميز" ،فقد عرث على الرجل جثة
هامدة على كر�سيه يف املقهى الواقع يف مدينة كاوه�سيون ،وظنّ
زبائن املقهى بداية �أنه نائم ،لكن �أحد العاملني الحظ �أنه ال
فتم نقله على الفور �إىل امل�ست�شفى حيث �أُعلنت وفاته.
يتنف�سّ ،
و�أ ّكد تقرير للأطباء �أن الوفاة نتجت عن �سكتة قلبية ناجمة
عن جلو�سه املط ّول �أمام �شا�شة جهاز احلا�سوب.
و�ص ّرح العامل يف املقهى �أن الرجل كان زبون ًا دائم ًا يلعب لأيام
متتالية ،و�أنه كان ينام على كر�سيه� ،أو يلقي بر�أ�سه على الطاولة
عندما كان ي�شعر بالتعب ،لذا مل ينتبه �أحد �إىل و�ضعه يف البداية.
ومل يعلم بعد �أ ّية لعبة كان الرجل يلعبها وقت وفاته.
ولقي رجل �آخر يف الثامنة والثالثني من العمر حتفه بهذه
الطريقة يف مدينة نيو تايبيه ،بعد �أن ظ ّل ميار�س �ألعاب الفيديو
ملدة خم�سة �أيام متوا�صلة.
وك�شفت ال�شرطة �أن زبائن املقهيني �أبدوا تهام ًال يف احلادثتني،
و�أنهم ظ ّلوا يوا�صلون اللعب ،حتى عندما ط ّوقت ال�شرطة املحل
لإجراء التحقيق وجمع الأد ّلة.

أول إصاب��ة بجنون البق��ر فى النرويج

الرنوي��ج� :أعلن��ت الرنوي��ج عن ر�صده��ا �أول حال��ة �إ�صابة
بجن��ون البق��ر يف الب�لاد ،وقال��ت �إنه��ا حالة منف��ردة ،و�إن
ب�إم��كان امل�ستهلكني �أن يتناول��وا حلوم البقر وحليبها ،ب�شكل
طبيعي.
وذك��رت هيئة �سالمة الأغذي��ة الرنويجية �أن االختبارات
الت��ي �أُجري��ت يف خمت�بر بريط��اين �أك��دت ،نهاي��ة يناي��ر
يتم
املا�ض��ي� ،إ�صابة بقرة عمرها  15عام ًا باملر�ض ،قبل �أن ّ
�إعدامها.
و�أ�ضافت الهيئة �أن احلالة غري قيا�سية ،ما يعني �أن العدوى لن
تنتقل عرب �إمدادات الغذاء ،ولن تكون لها �صلة ب� ّأي انت�شار للمر�ض
قد يحدث على نطاق �أو�سع.
ومنذ اكت�شاف جنون البقر لأول مرة يف بريطانيا يف العام
 ،1986خففت ال�ضوابط ال�صارمة الرامية ملنع انت�شاراملر�ض .ولكن
بعد ظهوره ،انتاب العلماء قلق من وجود �صالت حمتملة  -عرب
ا�ستهالك �أن�سجة ملوثة  -بني جنون البقر ومر�ض ي�صيب الب�شر،
ويطلق عليه ا�سم كروتزفيلد جاكوب.
و�أ�سفر �شكل جديد ملر�ض كروتزفيلد جاكوب عن مقتل ع�شرات
الأ�شخا�ص يف �أوروبا ابتداء من منت�صف الت�سعينيات.
وقالت ال�سلطات الرنويجية �إنها �ستعدم عدد ًا من الأبقار الأخرى
كانت على مقربة من البقرة امل�صابة .و�أ�ضافت� ،أن اكت�شاف مر�ض
جنون البقر لي�س له ت�أثري على �سالمة الأغذية ،و�أن تناول اللحوم
و�شرب احلليب �آمن كما كان من قبل.

حاالت إصابة «مؤكدة» بالحصبة في كاليفورنيا
كاليفورنيا� :أعلن م�س�ؤولون يف القطاع ال�صحي يف والية
كاليفورنيا الأمريكية� ،أن الإ�صابات امل�ؤ ّكدة باحل�صبة يف
الوالية بلغت حتى منت�صف فرباير املا�ضي 107 ،حاالت،
ّ
بتف�ش للمر�ض بد�أ يف مالهي "ديزين
يرتبط �أكرث من ثلثها
الند".
و�سجلت �إ�صابة حوايل � 40آخرين باملر�ض �شديد العدوى يف 19
ّ
والية �أمريكية �أخرى ،ويف املك�سيك ،منها  3حاالت جديدة يف كوك
كاونتي بوالية �إللينوي .ويعتقد م�س�ؤولو ال�صحة يف كاليفورنيا �أن
املر�ض بد�أ يف الظهور عرب م�صاب من خارج الواليات املتحدة زار
"ديزين الند" يف مدينة �أنهامي� ،أواخر دي�سمرب املا�ضي.
يذكر �أن جامعة كاليفورنيا طرحت م� ّؤخر ًا خطة ملواجهة احل�صبة
تت�ض َّمن تطعيم طالب �ضد هذا املر�ض .و�أعلنت اجلامعة �أنه �سيتم

�إلزام الطالب يف جميع كلياتها الع�شر بالفح�ص ملعرفة ما �إذا كانوا
بال�سل ،و�سيتم تطعيمهم �ضد احل�صبة والغدة النكفية
م�صابني ِّ
واحل�صبة الأملانية و�أمرا�ض �أخرى ،مبوجب اخلطة ال�صحية
اجلديدة من املقرر �سريانها يف .2017
وال�صحة ،على امل�ستويني القومي
ووجد ال�سّ ا�سة وم�س�ؤولو التعليم
ّ
واملحلي� ،أنف�سهم فج�أة يت�صدّون لعودة ظهور مر�ض ُم ْعدٍ للغاية ،كان
�أعلن التخ ّل�ص منه كفريو�س مولود يف الواليات املتحدة يف العام
 ،2000بعد عقود من جهود التح�صني.
وقال رئي�س جمل�س �إدارة مدر�سة "�سانتا يف" ،وهي واحدة من
�أكرب املدار�س العامة يف نيومك�سيكو� ،أنها �ستبد�أ يف وقف الطالب
الذين مل يح�صلوا على تطعيم عن الدرا�سة ،ما مل يكن لديهم �إعفاء
�سليم.
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تحتل المرتبة الثانية بين دول العالم ..
و األولى في الشرق األوسط في تطبيق هذه التقنية

اإلمارات تستعين بـ«الروبوت الجراح» إلجراء عمليات
قسطرة القلب
جنحت وزارة ال�صحة يف الإمارات العربية املتحدة ،يف ا�ستخدام تقنية الإن�سان الآيل «الروبوت» ،يف �إجراء عمليات ق�سطرة
القلب ،م�ؤكدة �أنها الأوىل يف منطقة ال�شرق الأو�سط التي تعتمد على هذه التقنية.
و�ضمن فعاليات الدورة الثالثة للقمة احلكومية التي
ا�ست�ضافتها دبي يف فرباير املا�ضي ،حتت �شعار "ا�ست�شراف
حكومات امل�ستقبل" ،ويف ح�ضور �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
حاكم دبي ،و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان،
ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة،
ا�ستعر�ض �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان ،نائب
رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة ،مناذج �إماراتية
ناجحة لالبتكار ،ومنها "روبوت" الق�سطرة "كوريندو�س"،
�إذ ُت َع ّد دولة الإمارات ثانية دول العامل ا�ستخدام ًا لهذا النوع
من الروبوتات لإجراء اجلراحات املعقدة .و�أ�شار �سم ّوه �إىل
�أن الدكتور اجلرّاح عارف النورياين ،هو �أول جراح مواطن
ي�ستخدم الروبوت يف ذلك الهدف الإن�ساين.
ً
ذراع ح�سا�سة جدا ،ت�ستطيع التحرك بحذر داخل ج�سم الإن�سان ،مع
وكان م�س�ؤولون يف الوزارة قد �أفادوا يف وقت �سابق ،ب�أنه
ّمت �إجراء �سل�سلة من عمليات الق�سطرة الناجحة ،باالعتماد على هذه �إحداث �أقل �أ�ضرار ممكنة للخاليا والأن�سجة الكثرية التي حتتك بها
الآلية ،ملر�ضى يف الإمارات ،مواطنني ومقيمني ،ترتاوح �أعمارهم بني �أثناء �إجراء العملية .و�أ�شار �إىل �أن الروبوت يق ِّلل من درجة الأمل التي
يعاين منها املري�ض �أثناء خ�ضوعه للعملية اجلراحية ،وبالتايل يق ِّلل من
 49و� 79سنة.
امل�ضاعفات ،ويزيد من �سرعة �شفاء املري�ض.
�أحدث التقنيات العاملية
و ُيعترب ا�ستخدام "الروبوت" يف العمليات اجلراحية ،من �أحدث مناف�س حقيقي للب�شر
يف عامل "الروبوت" كل غريب �أ�صبح م�ألوف ًا ،فقد �أ�ضحت هذه
التقنيات املتوفرة عاملي ًا .وقد �أعلنت وزارة ال�صحة الإماراتية ،يف
�سبتمرب من العام املا�ضي� ،أنها بد�أت يف �إدخال الإن�سان الآيل للقيام الآالت تتناف�س مع الب�شر ،الأمر الذي جعلها موجودة يف �شتى جماالت
بعمليات ق�سطرة القلب �شديدة احل�سا�سية واخلطورة ،و�أنها �أجرت ت�سع احلياة ،حيث بد�أت حت ّل تدريجي ًا حم ّل اليد العاملة الب�شرية للقيام
عمليات ق�سطرة ناجحة خالل �شهرين بعد تد�شينه يف  24يوليو املا�ضي ،بالأعمال اخلطرية �أو تلك ذات الطبيعة الرتيبة ،ف�أخذت دور املمر�ضات
وذلك يف م�ست�شفى القا�سمي يف �إمارة ال�شارقة ،يف �إطار برنامج تطوير يف امل�ست�شفيات ،لأداء بع�ض املهام ،مثل نقل الأوراق �أو الأدوية من غرفة
خ�ص�ص له �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �إىل خمترب �أو عيادة .والآن بد�أت تلك "الروبوتات" تقوم يف العديد من
الرعاية ال�صحية الذي َّ
امل�ست�شفيات ب�أعمال �أكرث دقة وتعقيد ًا على املدى املنظور ،مثل احلقن
�آل نهيان ،رئي�س الدولة – حفظه اهلل ،مبلغ  52مليون درهم.
و�أو�ضح د .النورياين ،ا�ست�شاري �أمرا�ض القلب يف الوزارة� ،أن على نحو �أوتوماتيكي ،مع �إمكانية �إعداد � 300إبرة كل �ساعة ،بالإ�ضافة
الروبوت يجري عمليات الق�سطرة القلبية ب�إ�شراف طبيب ذي كفاءة �إىل �أنها �أكرث دقة من املمر�ضني الب�شر.
لذا ف�إن العديد من املراكز العلمية يف الدول الكربى تت�سابق لتطوير
عالية .وقال �إن الروبوت الط ّبي يتم َّيز بعدة موا�صفات ،منها :الدقة
ال�شديدة يف زراعة الدعامات �صغرية احلجم ،و�أداء مهام دقيقة يف "روبوتات" جتري اجلراحات وتتوىل العناية باملر�ضى ،ما قد ُيحقق
م�ساحة �صغرية جد ًا من دون �أن ترتع�ش �أ�صابعه ،كما يح�صل �إذا يف امل�ستقبل املنظور �أن حت ّل الروبوتات مكان الأطباء اجلرّاحني ،ولذا
�أ�صيب الطبيب الب�شري بالإرهاق .و�أ�ضاف :لـ "الروبوت اجلرّاح" �سيكون املري�ض هو ال�شخ�ص الوحيد يف غرفة العمليات ،حيث �سيتم
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ا�ستبدال �أنظمة روبوتية باجلرّاحني واملمر�ضني و�أخ�صائيي التخدير.
وقد �أقدم اخلرباء على هذه اخلطوة اجلريئة ،نظر ًا للأخطاء املتك ّررة
التى يقع فيها الأطباء �أثناء العمليات اجلراحية ،ك�أن ين�سى �أحدهم
يف بطن املري�ض فوطة �أو مق�صّ مث ًال� ،أو ترتع�ش �أنامله �أحيانا� ،إما
نتيجة للتعب �أثناء �إجراء عملية جراحية دقيقة من النوع الذي ي�ستغرق
وقتا طوي ًال� ،أو نتيجة لإ�صابة اجلرّاح نف�سه بحاالت من االرتعا�ش
متعدّد الأ�سباب ،وهو ما قد ميثل خطر ًا على حياة املري�ض �أو دقة القيام
باخلطوات اجلراحية تلك.
وقد مت َّكن الأطباء من تطوير �أداة ميكانيكية ت�ستطيع الدخول �إىل
اجل�سم من �أ ّية فتحة طبيعية ،ولي�س عن طريق الفتح اجلراحي للقيام
بالعمليات اجلراحية ،وهي �أداة م�ستقبلية يعتقد باحثون �أنها �ستمثل
نقلة يف التقنيات اجلراحية التقليدية.

امل�ستقبل ...للإن�سان الآيل
ومل يبد الأطباء �أ َّية �شكوى حول عمل "الروبوت اجلرّاح" ،يف ت�أكيد
�ضمني على �أن امل�ستقبل يف عامل اجلراحة �سيكون للإن�سان الآيل.
بعد �أكرث من � 25سنة على انطالق البحوث يف جمال اجلراحة الذكية،
�أ�صبحنا اليوم نرى"الروبوتات" اجلراحية يف الأ�سواق ،وبف�ضلها ميكن
�إجراء عمليات جراحية يف غاية الدقة .وحتى اليوم ميكن القول �إن
�آالف املر�ضى يف العامل �أخ�ضعوا لعمليات جراحية مب�ساعدة الإن�سان
الآيل .ويرى اخلرباء �أن "الروبوتات" �أ�صبحت �أدوات جراحة حقيقية،
ويجري العمل با�ستمرار على حت�سينها وتطويرها ،لكي تعمل متام ًا ك َيد
اجلرّاح يف داخل الإن�سان ،وتتم ّكن من تلبية متط ّلبات كافة العمليات
اجلراحية� ..إذ �أ�صبح ب�إمكان "الروبوت" الذي يدخل ج�سم املري�ض �أن
ير�سل �صور ًا ثالثية الأبعاد مل�ساعدة اجلرّاحني الذين يتح َّكمون به من
اخلارج ،على تنفيذ عمليات جراحية دقيقة لإي جزء من اجزاء اجل�سم
الب�شري ،دون � ّأي �أثر.
وبعد �أن قطعت �صناعة هذه التقنية خطوات بارزة ،يجري التفكري
يف كيفية ت�صغري املحركات والأدوات ،و�إجراء املزيد من البحوث على

بع�ض املعامل امليكانيكية لـ "الروبوتات" ،بحيث ت�صبح �أكرث موثوقية
و�أق ّل تكلفة .ويرى اخلرباء �أن ت�صغري "الروبوت" �سيتط ّلب حمركات
�أ�صغر ،وهذا يعني طاقة �أقل .لكنهم ي�ؤ ّكدون على احلاجة �إىل "روبوت"
بكفاءة عالية ،للتحرك داخل اجل�سم الب�شري .ويعرتفون ب�أن "�إيجاد
احللول �سيكون حتدّيا كبريا" .وي�ضيفون �أن "نظام اجلراحة الروبوتية
يجب �أن يكون جيد ًا� ،أن ي�ستجيب لطلبات واقعية� ،أن يكون م�ضبوط ًا،
وب�سعر منا�سب ..وعليه �أن يعمل بتقنية �صحيحة لينال ثقة املري�ض قبل
ّ
التدخل اجلراحي".
ويجزم الباحثون ب�أن لي�س ب�إمكان "الروبوت" �أن يح ّل حم ّل
اجلرّاح ..لكنهم ي�ؤ ّكدون �أن الذكاء اال�صطناعي له القدرة على زيادة
دقة التقنيات اجلراحية احلالية وكفاءتها .ويو�ضح ه�ؤالء �أن الطبيب
اجلرّاح ،الإن�سان ،ال ميتلك قدرة ودقة املعدات اجلراحية و�أجهزة
اال�ست�شعار .لذلك ميكن لـ "الروبوت" امل�ستقل �أن ي�ؤدّي بع�ض التقنيات
اجلراحية ،وي�ساعد يف احل�صول على بيانات دقيقة عن العملية
اجلراحية اجلارية ،التي تكمل ما يراه وي�شعر به اجلرّاح بعينيه ويديه.
املتخ�ص�صني �إنهم ال يعلمون �إىل � ّأي مدى ميكن �أن ت�صل
ويقول بع�ض
ِّ
نظم اجلراحة "الروبوتية" امل�ستقلة .ويجمع الباحثون على �أن اجلراحة
"الروبوتية" �ستوفر يف امل�ستقبل تقنيات من �ش�أنها �أن تق ّلل �صدمة
املر�ضى ،و�أن "الروبوتات" اجلراحية �ستكون �أكرث ذكا ًء ،وميكن �أن تكون
بديال عن اجلرّاحني الذين �سيقت�صر دورهم على �إدارة "الروبوت".

"دافن�شي" يجري جراحات عن بعد ويف الف�ضاء
وللجراحة عن ُب ْعد "روبوت"ها �أي�ض ًا ،ففي مدينة دو�سلدورف
الأملانية ،ق َّدم معر�ض ''ميديكا' للتقنيات الطبية ،يف نوفمرب املا�ضي،
حماكاة لـ "روبوت جرّاح" يدعى ''دافن�شي'' ،يعمل على ت�سريع العمليات
اجلراحية بن�سبة  30يف املئة ،ويف �إمكانه �إجراء �شقوق جراحية يف
موا�ضع يعجز اجلرّاحون عن الو�صول �إليها.
امل�ساعد ''دافن�شي'' ،ميكن توظيف
وبا�ستخدام فكرة اجلراح الآيل
ِ
مبد�أ ''اجلراحة عن بعد' يف �إجراء عمليات ،كا�ستئ�صال الأورام الداخلية
اخلبيثة مث ًال ،بحيث يكون الطبيب خاللها يف بلد ،واملري�ض
يف بلد �آخر .كذلك ميكن ا�ستخدام هذا "الروبوت" يف �إجراء
عمليات جراحية من م�سافات بعيدة لرواد الف�ضاء وهم خارج
الكوكب� ،أو للجنود وهم وراء البحار مث ًال .ويف مثل هذه
الآلية اجلراحية ،التي يتم تنفيذها بالفعل يف غرف عمليات
امل�ست�شفيات ،تخرتق ج�سم املري�ض �أربع �أذرع مز َّودة مبالقط
حادة وح ّرة احلركة يف جميع االجتاهات ،ت�صحبها كامريا
داخلية �صغرية لنقل �صور الفيديو من داخل ج�سم املري�ض.
ويوجه "الروبوت" وهو جال�س على
ويتابع الطبيب العملية ّ
كر�سي مقابل طاولة حت ّكم على بعد �أمتار من طاولة املري�ض
من دون �أن يلم�سه .وبكلتا يديه ،مي�سك الطبيب مبقب�ضني
ويوجههما بحركات التوائية ،وكذلك �صعود ًا وهبوط ًا ،وهي
ّ
التي حتدّد حركة "الروبوت".
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