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ألننا في اإلمارات نعيش
ّ
يحق لنا أن نفخر
المستقبل...
بكم كبري
و�سط حالة من االنبهار الوا�ضح ،والإعجاب والتقدير املُح َّملني ٍّ
من الرتحيب و�سيل الت�سا�ؤالت املختلفة ،واكب العامل ،القريب والبعيد على
ال�سواء ،املبادرة ال�سامية لقيادة دولة الإمارات العربية املتحدة ،با�ستحداث
ّ
وزارات لكل من «ال�سعادة» ،الت�سامح» و»امل�ستقبل» ،و�إدخالها يف الت�شكيلة
احلكومية االحتادية اجلديدة ،التي �أعلن عنها يف العا�شر من فرباير
املا�ضي ،والتي �ش َّكلت �سابقة على م�ستوى العامل �أجمع ،خا�صة �إذا ما علمنا
ب�أن هذه الت�شكيلة امل�ؤلفة من  29وزير ًا ،قد �ض َّمت ثماين ن�ساء ،بينهنّ وزيرة
دولة ل�ش�ؤون ال�شباب يف الثانية والع�شرين من عمرها.
بكل ما للعبارة من معنى ،ي�ؤ ِّكد �أكرب تعديل وزاري يف تاريخ دولة الإمارات
العربية املتحدة� ،أن عنوان احلكومة اجلديدة ،هو :امل�ستقبل الزاهر ،حيث
تقب�ض الأيدي القوية ال�سليمة املاهرة ،على زمام التمكني ،تقودها عقول
واعية م�ستنرية بنربا�س االنفتاح املبدع والعلم واملعرفة ،لتوا�صل م�سرية
التنمية ،م�ستفيدة من كافة القدرات والإمكانيات واخلربات والتجارب ،نحو
غدٍ �أف�ضل.
يف الغالب ،يبدو احلديث عن الطموح �إىل حتقيق ال�سعادة ،يف زمن تهيمن
عليه امل�آ�سي والكوارث ...وعن الت�سامح ،يف وقت تنت�شر فيه الع�صبيات
خ�ضم الأزمات املتن ّوعة
الدينية والطائفية واملذهبية ...وعن امل�ستقبل يف
ّ
وال�سراب.
وال�صراعات على امل�صالح واحلروب� ...ضرب ًا من اخليال والوهم ّ
هكذا كانت ت�شري «القاعدة التقليدية»� ،أو «املعادلة ال�شائعة».
لكن ...يف الإمارات العربية املتحدة ،يبدو الأمر خمتلف ًا ،حيث تُق َلب
ُك�سر املعادالت ال�شائعة ،حني تقود الوطن ث ّلة من
القواعد التقليدية ،وت َ
�أ�صحاب الر�ؤى اخل ّالقة ،الذين ينظرون �إىل احلا�ضر بعني امل�ستقبل الواعد
بالتفا�ؤل ،ي�صنعونه بثقة القادة الذين ال يقفون على قارعة الزمن ينتظرون
ُر�سم مالحمه،
التغيرّ ات لكي حت�صل ،فيتفاعلون معها ،وامل�ستقبل لكي ت َ
في�سريون يف ركابه خا�ضعني ل�ضروراته ومتط ّلباته ،بل هم الذين يجرتحون
التغيري ويبتدعون �صورة امل�ستقبل ،برجاحة وكفاءة و�سعة ب�صرية ...قادة
ع�صريون ،يحلمون ّ
ويخططون وين ّفذون ،يخْ طون بالوطن خطوات �سريعة،
مبا يكفل ل�شعبنا وللمقيمني على �أر�ض دولتنا ،غد ًا رغيد ًا ُمفعم ًا بالأمان
والطم�أنينة والأمل باحلياة الكرمية.
هذا ما اعتدنا على معاي�شته مع قيادتنا الر�شيدة ،التي تُ�سابق الزمن،
من دون �أن ترتك ولو حلظة واحدة مت ّر� ،إ ّال وتعمل جاهدة ال�ستغاللها ،مبا

يعزِّ ز رفعة هذا الوطن ،وتقدُّمه ،وعزّة �شعبه .من هنا ،يحقّ لنا �أن نفخر
بانتمائنا �إىل الإمارات ،وبوالئنا لهذه القيادة اجلريئة الف ّذة ،التي �أ�صبحت،
ب�أفعالها قبل �أقوالها ،منوذج ًا يحلم كثريون ب�أن يحذوا حذ َوها ...كما يحقّ
لتوجهات
لنا �أن نتباهى ب�إجنازاتنا ،ومبا ت�صنعه عقولنا و�سواعدنا ،ترجمة ّ
قيادتنا ،التي ت�ساهم مع طلوع فجر كل يوم ،ب�إطالق طاقات �أبنائها،
من عقالها ،بعد ت�سليحهم بالعلوم واملدارك واملعارف ،و�صقل مواهبهم
وخرباتهم وجتاربهم ،لكي يكونوا ُمنتجني مبدعني ومتم ِّيزين يف �شتى
املجاالت ،ك ّل ح�سب طاقته ،ومن ٍّ
كل ح�سب قدرته على العطاء والفعل.
وما تركيز قيادتنا على ال�شباب وطاقاته الكامنة ،وتطوير التعليم� ،إىل
جانب حماية البيئة ،عرب تعزيز التعامل ال�سليم مع التغيرّ املناخي� ،سوى خري
دليل ُم�ضاف �آخر ،على تكامل الر�ؤية اال�سرتاتيجية ،التي تن ُفذ �إىل �صميم
كربيات الق�ضايا ،فتتعامل معها بنظرة ثاقبة تلتقط الأمور بكل تفا�صيلها،
لتَ�ضع ما هو �صائب من حلول ومعاجلات وخطط وبرامج ،ت�أخذ طريقها �إىل
التحقيق ،والتح ّول �إىل واقع ملمو�س.
وعلى الرغم من الظروف ال�صعبة التي تعي�شها املنطقة والإقليم ،ومع
بالهم اجليو�سيا�سي ومتط ّلباته املادية والع�سكرية والأمنية،
االن�شغال الكبري ّ
وانعكا�سات ذلك كله على اقت�صادنا وم�سريتنا التنموية� ،إ ّال �أن ما نعي�شه مل
يكبح جماح �إماراتنا ،قيادة وحكومة و�شعب ًا ،نحو اال�ستمرارية واال�ستدامة
على خمتلف امل�ستويات .وها هي دولتنا ت�سري ب�سرعة طاقة امل�ستقبل،
موا�صلة ا ُ
خلطى يف براجمها العمالقة ،التي تُذهل العامل ،يف وقت تتعزَّز
فيه مكانتهاُ ،
ويعظم �ش�أنها ،ويتنامى دورها واحرتام الآخرين لها ،على
امل�ستويني الإقليمي والدويل...
ال خ�شية على دولة ي�ؤمن قادتها ب�أنهم يتع َّلمون يف ك ّل يوم درو�س ًا جديدة،
من خالل ما يعي�شه العامل من �أحداث وتط ّورات وتغيريات ...فالكمال هلل
وحده – ع َّز وج ّل ...لذلك ،ال يرت َّدد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد
�آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،عندما يعلن:
«نحن دولة نتع َّلم كل يوم ،ومع كل در�س نتع َّلمه» ال ُب ّد �أن ن�أخذ قرارات لنط ِّور
بها م�ستقبلنا».
وعجلة الزمان
هنا يف الإمارات ،عقارب ال�ساعة ال تتو ّقف عن احلركةَ ،
ال تُبطئ دورانها ،بل ُن�صادف -على الدوام -تطلُّ ٌع �إىل الأمام ،وا�ستفادة من
الإمكانيات والقدرات ،الب�شرية واملادّية ،وتوظيف فاعل لها ،بوعي و�إدراك
و ُب ْعد نظر ،لتج ُّنب «مفاج�آت الطريق» ونتائج تقاطعات �صراعات القوى
وامل�صالح ،مبا ي�ساهم يف احلفاظ على الوطن واملكت�سبات ،من �أيِّ نوع كانت.

�أ�سرة التحرير
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يوجه من السعودية
«رعد الشمال»
ِّ
رسالة عسكرية واضحة إلى المتر ّبصين
بأمن المنطقة واستقرارها

(وام)

يف واحد من �أكرب التمارين الع�س��كرية يف العامل ،من حيث عدد القوات امل�ش��اركة والعتاد الع�س��كري النوعي وات�س��اع منطقة
املناورات ،ا�ست�ضافت مدينة امللك خالد الع�سكرية يف «حفر الباطن» ،يف املنطقة ال�شمالية للمملكة العربية ال�سعودية ،يف الفرتة
م��ن  27فرباي��ر حتى  11مار���س املا�ضي ،املناورات الع�سكرية «رع��د ال�شمال» ،مب�شاركة قوات ع�سكري��ة نخبو َّية من ع�شرين دولة
عربية و�إ�سالمية ،هي :اململكة العربية ال�سعودية والإمارات العربية املتحدة والبحرين والكويت وقطر و�سلطنة ُعمان وم�صر
والأردن وال�س��ودان واملغ��رب وتون�س وموريتانيا وجزر القمر وجيبوتي وال�سنغ��ال واملالديف وباك�ستان وت�شاد وتركيا وماليزيا،
بالإ�ضافة �إىل قوات درع اجلزيرة.
م ��ن قواتن ��ا امل�سلحة تتمتّع مبزاي ��ا قتالية ومه ��ارات ع�سكرية ومعنويات
حممد بن را�شد :ن�سعى
عالية ج ّد ًا ،ما ي�ؤهّ لها لأن تكون يف طليعة اجليو�ش املت�صدِّ ية للتحدِّ يات،
�إىل التف ّوق
وال�س ْلم الإقليمي والدويل.
مهما عظم �ش�أنها وزاد خطرها على الأمن ِّ
و�أ�ش ��اد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س
و�أعرب �سم ّوه ،الذي تر�أّ�س وفد الدولة حل�ضور حفل انطالق فعاليات
الدول ��ة رئي�س جمل�س ال ��وزراء حاكم دبي ،مب�ستوى قواتن ��ا امل�شاركة يف مترين "رعد ال�شمال" ،عن ثقته بقدرات �ضباط وجنود قواتنا امل�سلحة،
ربية والبحرية ...م�ؤ ِّك ��د ًا �أن هذه النخبة و�شجاعتهم و�إميانهم باهلل ع ّز وج� � ّل ،وب�إمكاناتهم ومهاراتهم القتالية،
التمرين ،ب�أفرعه ��ا اجل ّوية وال ّ
4
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ما مي ّكنهم �إىل جانب �إخوانهم
وزمالئهم يف اجليو�ش امل�شاركة
يف التحالف من حتقيق التفوق
الع�سك ��ري يف املي ��دان .وق ��ال،
�إن "الن�ص ��ر ال يكف ��ي لهزمية
الإره ��اب واجتث ��اث ج ��ذوره،
لأن ��ه �سيكون ن�ص ��ر ًا م�ؤ ّقت ًا ،يف
حني �أن التف ّوق يبقى �إىل الأبد،
وهذا ما ِّ
نخط ��ط له كقيادة يف
دولة الإم ��ارات ،لتحقيقه على
غري �صعي ��د ويف كافة امليادين،
الع�سكرية والتنموية والإن�سانية
وال�سيا�سية واالقت�صادية".

حممد بن زايد:
م�شاركتنا ترجمة
ل�سيا�ستنا

م ��ن جانب ��ه� ،أ َّك ��د �صاحب
ال�سم ��و ال�شيخ حممد بن زاي ��د �آل نهيان ويل عه ��د �أبوظبي نائب القائد
الأعل ��ى للقوات امل�سلحة� ،أن م�شاركة دول ��ة الإمارات العربية املتحدة يف
مترين "رعد ال�شمال" الع�سكرية ،هي ترجمة ل�سيا�ستها الثابتة ،القائمة
عل ��ى االنخراط الفاعل يف � ّأي ج ْهد يه ��دف �إىل التعاون وتن�سيق اجلهود
حلفظ الأمن واال�ستقرار يف املنطقة.
ون� � َّوه �سم� � ّوه �إىل عم ��ق الرواب ��ط التاريخي ��ة ،ومتان ��ة العالق ��ات
اال�سرتاتيجية ،مع اململكة العربي ��ة ال�سعودية ال�شقيقة .وقال �إن التعاون
الع�سك ��ري الوثيق ب�ي�ن البلدين هو �ص ّمام �أمان يف وج ��ه �أ َّية حتدّيات قد
ته ��دِّ د املنطق ��ة .و�أ�ضاف �أن الإم ��ارات وال�سعودية متتل ��كان ر�ؤية �شاملة
جت ��اه التحدّيات التي قد تواجه املنطقة ،وفق
ا�سرتاتيجية تعاون وتن�سيق م�شرتك.
وق ��ال �سم ّوه ،على هام�ش ح�ضوره العر�ض
الع�سكري ال ��ذي �أقيم يف خت ��ام التمرين� ،إن
"ه ��ذا احل�شد الع�سكري الكبري على الأرا�ضي
ال�سعودي ��ة ،ي�ؤ ِّك ��د ثق ��ة الع ��امل بال�سيا�س ��ات
احلكيم ��ة للمملكة ،وعمله ��ا امل�ستمر من �أجل
ال�س�ل�ام واال�ستق ��رار يف املنطق ��ة والع ��امل،
وقدرته ��ا عل ��ى �أن تكون عام ��ل توحيد جلهود
الدول والتن�سيق يف ما بينها ،للتعامل مع الواقع
الإقليم ��ي وال ��دويل املتغ�ِّيرِرِّ وامل�ضط ��رب"...
م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن "رعد ال�شمال" تك�شف عن �أن
دول املنطقة قادرة على حتويل التحدّيات �إىل

(وام)

فر� ��ص ،من خ�ل�ال تعاونها وتن�سيق قدراتها وو�ض ��ع الأ�س�س القوية لعمل
جماعي فاعل وم�ستدام يف مواجهة املخاطر امل�شرتكة".

فر�صة ثمينة لتبادل اخلربات

و�أ�ش ��ار �سم� � ّوه �إىل �أن الر�سال ��ة الأ�سا� ��س للمناورات ،ه ��ي �أن الدول
امل�شاركة فيها تتعاون على حماي ��ة �أمنها وحدودها ومكت�سباتها و�سالمة
�أرا�ضيه ��ا ،وتعم ��ل على رفع ا�ستعداده ��ا الع�سكري يف ظ ّل بيئ ��ة �إقليمية
ودولية حتتاج �إىل �أق�صى درجات احليطة واال�ستعداد.
و�أ�ش ��اد �سم� � ّوه بالتماري ��ن الع�سكري ��ة الت ��ي ُن ِّف � َ�ذت يف �إط ��ار "رعد
ال�شم ��ال" ،وجعلته �أحد �أهم و�أكرب املن ��اورات الع�سكرية على امل�ستوى

(وام)
ابـريـل 2016
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العاملي ،ومبا �أظهرته هذه التمارين من
ا�ستعداد و�إمكان ��ات ع�سكرية متط ّورة
وق ��درات عالي ��ة عل ��ى تطبي ��ق خط ��ة
التمري ��ن وتنا�س ��ق فاعل ب�ي�ن القوات
الع�سكري ��ة م ��ن خمتل ��ف ال ��دول...
من ِّوه ًا �إىل �أن التدريبات امل�شرتكة بني
قوات م ��ن ع�شرين دول ��ة ،تختلف من
حي ��ث عقائده ��ا الع�سكري ��ة وخططها
التدريبي ��ة والأ�سلحة التي ت�ستخدمها،
م ّثلت فر�صة ثمين ��ة لتبادل اخلربات،
مبا ُي�سهم يف رفع القدرة على التن�سيق
يف ما بينها من ناحية ،وتعزيز كفاءتها
القتالية من ناحية �أخرى.
ولفت �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
ب ��ن زاي ��د �آل نهي ��ان �إىل �أن املخاط ��ر
والتهدي ��دات الت ��ي تواج ��ه املنطق ��ة
تتغيرَّ با�ستم ��رار ،من حيث حجمها وطبيعته ��ا وم�صادرها والقوى التي
مما
تق ��ف وراءها ،و�أه ��داف هذه الق ��وى والأ�ساليب الت ��ي ت�ستخدمهاّ ،
يفر� ��ض على جيو� ��ش املنطق ��ة �أن تك ��ون يف �أق�صى درج ��ات اال�ستعداد
والقابلي ��ة للتعامل الفاعل مع �أ ِّية تهديدات جديدة ،من خالل التدريبات
امل�شرتك ��ة وتطوي ��ر التكتيكات واخلط ��ط الع�سكرية ،خا�ص ��ة مع التطور
الكب�ي�ر احلادث يف التكتيكات الع�سكرية يف العامل على م�ستوى الأ�سلحة
واخلطط ونوعية احلروب.

الأكرب من نوعه يف تاريخ ال�شرق الأو�سط

وا�ستُخدمت يف مترين "رعد ال�شمال" ،الذي توا�صل على مدى
يوم ًا� ،أ�سلح ��ة ومعدّات ع�سكرية متن ّوعة ومتط� � ّورة ،كالطائرات املقاتلة
من طرازات خمتلفة ،ف�ض ًال عن املدفعية والدبابات وامل�شاة ومنظومات
الدف ��اع اجل ��وي والق ��وات البحرية ،يف حم ��اكاة لأعلى درج ��ات الت�أهب
الق�صوى جليو�ش الدول الـع�شرين امل�شاركة.
و�شارك يف فعاليات ه ��ذا التمرين ،الأكرب من نوعه يف تاريخ ال�شرق
الأو�س ��ط ،والأهم من حيث توقيته ومغ ��زاه ال�سيا�سي والأمني ،نحو 350
�أل ��ف جندي ،و 2540طائرة ،و� 20ألف دبابة .وقد مثل هذا احلدث نقلة
نوعية من حيث ا�ستخدام كافة القوات ،وتوظيف جميع القدرات املتاحة
يف امليدان ،وف ًقا لأحدث اخلربات والتكتيكات احلربية.
ور ّك ��ز مترين "رع ��د ال�شمال" عل ��ى التدريب على كيفي ��ة التعامل
مع القوات غ�ي�ر النظامية ،واجلماعات الإرهابي ��ة ،وحرب الع�صابات،
والتح� � ّول م ��ن من ��ط العملي ��ات التقليدية� ،إىل م ��ا ي�سمى ب� �ـ "العمليات
منخف�ض ��ة ال�ش ��دة"� ،إ�ضاف ��ة �إىل تدري ��ب القوات على العم ��ل وفق عدة
�أن�ساق متباعدة يف الزمان واملكان.
13
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(وام)

ر�سالة ع�سكرية وا�ضحة
وي�أت ��ي هذا التمرين ،الذي يعك�س رغب ��ة الدول امل�شاركة يف احلفاظ
عل ��ى �أم ��ن وا�ستق ��رار املنطقة ،يف ظ� � ّل تنام ��ي التهدي ��دات الإرهابية،
وم ��ا ت�شه ��ده املنطقة من عدم ا�ستق ��رار �سيا�سي و�أمن ��ي ،لي�ش ِّكل ر�سالة
ع�سكري ��ة وا�ضح ��ة �إىل املرت ّب�ص�ي�ن ب�أم ��ن اململك ��ة العربي ��ة ال�سعودي ��ة
وحلفائه ��ا ،مفادها �أن ال ��دول امل�شاركة تقف �ص ّف ًا واح ��د ًا ملواجهة كافة
التح ّدي ��ات واحلفاظ على ال�سالم واال�ستق ��رار يف املنطقة ،و�أن ت�ضامن
اجليو�ش العربية والإ�سالمي ��ة ي�ش ِّكل �ص ّمام الأمان لكل دول املنطقة ،يف
مواجه ��ة الأطماع واملهدّدات الأمنية والتح ّدي ��ات الع�صرية� ،إ�ضافة �إىل
الت�أكي ��د عل ��ى �أنها يف دائ ��رة اجلاهزية التامة للحفاظ عل ��ى �أمن و�سلم
املنطقة والعامل.
واختتم التمرين مبناورة ع�سكرية م�شرتكة� ،شهدها خادم احلرمني
ال�شريف�ي�ن امللك �سلمان بن عبدالعزي ��ز �آل �سعود ،عاهل اململكة العربية
ال�سعودي ��ة ،و�صاح ��ب ال�سم ��و ال�شيخ حممد ب ��ن را�ش ��د �آل مكتوم ،نائب
رئي� ��س الدولة رئي�س جمل�س ال ��وزراء حاكم دبي ،و�إىل جانبهما عدد من
امللوك ور�ؤ�ساء الدول ،وقادة وم�س�ؤويل وزرات الدفاع يف الدول امل�شاركة
يف التحال ��ف الدويل ملكافحة الإره ��اب ...وتالها يف اليوم التايل عر�ض
ع�سك ��ري �شارك ��ت فيه ق ��وات رمزية وت�شكي�ل�ات من خمتل ��ف الأ�سلحة
امل�شاركة يف التمرين.

هددون بالموت والتش ّرد...
أكثر من مليوني عراقي ُم َّ

والمياه ستغمر نصف الموصل ويصل ارتفاعها في بغداد إلى  4أمتار

السدود في الشرق األوسط؟
هل ينهار رابع أكبر ّ

المحتملة
َ
س ّد الموصل ...الكارثة ُ
ه��ل �سينه��ار َ�س��دّ املو�ص��ل ،يف �شم��الالعراق؟
 متى �ستقع «الكارثة»؟وت�شرد مئات
م��ا العمل لتفادي مقتلُّ
الآالف م��ن ال�س��كان ،و�إغ��راق ن�صف
م�ساحة العراق؟
�أ�سئلة ،وغريها الكثري� ،شغلت الر�أي العام
املح ّل ��ي والإقليم ��ي وال ��دويل ،يف �ش� ��أن م�صري
راب ��ع �أكرب َ�س ّد يف ال�ش ��رق الأو�سط ،ال�سيما يف
ظ� � ّل تواتر الأنباء والتحليالت والتقارير الف ّنية
خل�ب�راء حم ّلي�ي�ن ودولي�ي�ن ،التي تتح� � َّدث عن
و�ضع ح ��دٍّ �سريع
يج � ِ�ر ْ
كارث ��ة متو َّقع ��ة� ،إذا مل ْ
لل�شق ��وق وعمليات الت�آكل التي تعرتي ال�صخور
الكل�سي ��ة ،خا�ص ��ة يف ظ ��روف غي ��اب �أعم ��ال
ال�صيانة واالعتماد على معدّات قدمية.

م�شكلة قدمية /متجدِّ دة
وم�شكل ��ة َ�س� � ّد املو�ص ��ل ،الذي ُبن ��ي يف الع ��ام  1984و ُي َع� � ّد الأكرب يف
الع ��راق ،لي�ست بجديدة ،ب ��ل تعود – وفق ًا للمهند� ��س نظري الأن�صاري،
�أ�ست ��اذ هند�س ��ة امل ��وارد املائي ��ة يف جامع ��ة "لولي ��ا" يف ال�سوي ��د � -إىل
�أخطاء ت�صميمية ظهرت عندما َّمتت عملية ملئه باملياه يف العام .1986
و�أو�ض ��ح �أن درا�سة �أجراها مع خرباء عراقيني ك�شفت وجود "بالوعات"
ال�س ��د ت�ضغط على ال�شق ��وق وت�س ِّرع �إذابة
عمقه ��ا  15م�ت�ر ًا ،و�أن بحرية َّ
ال�صخ ��ور الكل�سية .و�أ�ضاف الأن�صاري �أن احل ّل العالجي الذي اتخذ ما
بني الأع ��وام  1987و  ،2014كان حت�شية ال�شقوق ،حيث جرى �ضخ �أكرث
م ��ن � 75ألف طن من امل ��واد الإ�سمنتية" ...وهذا لي�س ح�ل ًّ�ا جذري ًا� .أما
الآن ،فهن ��اك دالئل كبرية على وجود كربيتات بن�سبة عالية� ،ست�ؤثر على
ال�سد".
مقاومة َّ

ونقل ��ت هيئة الإذاعة الربيطانية "بي بي �سي" ،عن املهند�س حم�سن
ال�سد ،قوله �إن ع ّينات من الرتبة تظهر ت�أثري عوامل
يعقوب ،نائب مدير َّ
ال�س ��د لالطالع على
التعري ��ة ...و�أ�ش ��ار خالل جولة داخ ��ل �شبكة �أنفاق َّ
ال�سد،
امل�ش ��اكل التي يواجهها� ،إىل الأجزاء ال�س ��وداء البارزة يف جدران َّ
ب�أنه ��ا الإ�سمن ��ت املعالج الذي ُيحق ��ن يف الثقوب وال�ش ��روخ التي حتدث
لل�سد.
الت�آكل ب�صورة م�ستمرة يف الأ�سا�س غري امل�ستقر َّ

"خطة طوارئ" حكومية

ب ��دوره ،رئي�س املركز العراق ��ي للتنمية الإعالمي ��ة ،عدنان ال�سراج،
لل�سد حقيقة� ،أعلن �أن لدى احلكومة العراقية
الذي ر�أى �أن الواقع الف ّني َّ
ً
ال�سد ،الفت� �ا �إىل عواقب كارثي ��ة� ،ست�صل �إىل
خط ��ة ط ��وارئ �إذا انه ��ار َّ
تغيري خريط ��ة العراق ،ح�سبما نق ��ل عن رئي�س ال ��وزراء العراقي .وقال
�إن احلكوم ��ة وا�صل ��ت عملي ��ة الت َّْح�شي ��ة ،لك ��ن احتالل تنظي ��م "الدولة
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لل�سد يف �أغ�سط�س  ،2014ملدة
الإ�سالمي ��ة يف العراق وال�شام – داع�ش" َّ
�شهري ��نّ ،
عطل ه ��ذه العملية ...م�شري ًا �إىل �أن مقاتل ��ي "داع�ش" �أخذوا
بال�سد ،لدى ان�سحابهم من ��ه �إثر ا�ستعادته
�ة
�
ص
اخلا�
ّات
د
املع
معه ��م كل
َّ
من جانب مقاتل ��ي "البي�شمركة" الأكراد .و�أو�ضح �أن احلكومة العراقية
ح�صل ��ت على قر�ض م ��ن �صندوق النقد ال ��دويل ،و�ستتعاقد مع �شركات
ال�س ��د ،و�أن  12خبري ًا
�إيطالي ��ة و�أملاني ��ة وفرن�سية لإيجاد حل ��ول مل�شكلة َّ
�سيب ��د�أون قريب ًا �أعمال ال�صيان ��ة .وذكر ال�سراج �أن ل ��دى العراق خطة
ط ��وارئ بتكلفة  50ملي ��ون دوالر ،تت�ض َّمن  -يف ح ��ال االنهيار  -عمليات
�إخالء �إىل املناطق املرتفعة.
وحتاول احلكومة العراقي ��ة ،منذ �أكرث من عامني ،االتفاق مع �شركة
ال�س ��د ب�صورة ما�سة ،ولكن
�أجنبية للقي ��ام بالإ�صالحات التي يحتاجها َّ
عدم اال�ستقرار الأمني يخيف هذه ال�شركات.
وت�س َّب ��ب انخفا�ض املوازنة احلكومي ��ة العراقية ،نتيجة لهبوط �أ�سعار
النف ��ط ،والتناف�س ال�سيا�سي ب�ي�ن احلكومة املركزية يف بغداد واحلكومة
املحلي ��ة يف كرد�ست ��ان الع ��راق� ،إىل جان ��ب النق� ��ص احل ��اد يف الأيدي
العامل ��ة ،التي تخلت عن وظائفه ��ا لعدم ح�صولها عل ��ى رواتبها لأ�شهر
ال�سد ب�صورة عاجلة.
طويلة ،يف �إعاقة الإ�صالحات التي يحتاجها َّ

حتذيرات �أمريكية
وم ��ع ا�ستم ��رار امل�شكل ��ة والإهم ��ال ،تزاي ��دت يف الآون ��ة الأخ�ي�رة،
ال�سد ،وجاءت هذه املرة م ��ن الواليات املتحدة،
التحذي ��رات م ��ن انهيار َّ
جم�سات على ج�سمه لر�صد �أ َّية عالم ��ة ت� ِّؤ�شر �إىل �إمكانية
الت ��ي و�ضعت َّ
انهي ��اره .و�أعل ��ن الرئي� ��س الأمريك ��ي ،ب ��اراك �أوبام ��ا� ،أن َ�س� � ّد املو�صل
مع َّر�ض لالنهيار .و ُن ِقل عنه قوله خالل ات�صال هاتفي مع رئي�س الوزراء
العراقي ،حيدر العبادي� ،أن �أف�ضل ح ّل �سريع ،هو ت�صريف املياه ب�صورة
تدريجي ��ه� ،إىل حني زوال اخلطر ...م�شري ًا �إىل �أن مدن ًا عراقية ب�أكملها
�ستُمح ��ى من خارطة العراق ،من بينها املو�صل و�صالح الدين .و�أ�ضاف:
للح ّد
ال�سد مب ��ادة الأ�سمنت ،كعالج َ
يب ��دو �أن الت َّْح�شي ��ة الدورية لقاعدة َّ
ال�سد يهدِّ د مدينة
من ت�آكلها ،منذ �إن�شائه حتى الآن ،مل ت ُعد مجُ دية ،و�أن َّ
املو�صل وحميطها بطوفان ارتفاعه  20مرت ًا.
ال�سد قد
وح ��ذرت تقاري ��ر �إخبارية� ،أخري ًا ،م ��ن �أن خماطر انهي ��ار َّ
بلغت ذروتها .ونقلت التقارير عن م�صادر من داخل ال�سفارة الأمريكية
يف بغ ��داد� ،أن الأخ�ي�رة �أنه ��ت م� ّؤخ ��ر ًا ،ا�ستعداداته ��ا ،وو�ضع ��ت ثالث
خط ��ط طوارئ لإخالء �أف ��راد �سفارتها ورعاياه ��ا ،بالإ�ضافة �إىل رعايا
متخ�ص�صة �إىل و�صول
و�أف ��راد �سفارات غربية �أخرى .و�أ�ش ��ارت تقارير
ِّ
ال�س ��د �إىل مراحل متقدمة� ،أ َّدت �إىل
ّ
التخ�سف ��ات الأر�ضية حتت جدران َّ
تزايد ال�شقوق يف جدرانه .وبح�سب امل�صادر ذاتها ،ف�إن ال�سفارة �ش َّكلت
املتخ�ص�صني ،جتتم ��ع �أ�سبوعي ًا ملعاين ��ة �آخر التطورات
خل ّي ��ة �أزمة م ��ن
ِّ
متخ�ص�ص من
وتقديره ��ا ،وكان ��ت �إح ��دى تو�صياته ��ا� ،إر�س ��ال فري ��ق
ِّ
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التخ�سفات
ال�س ��د ومعاينة
ّ
�أف ��راد البحرية الأمريكية ليغو�ص ��وا �إىل قاع َّ
والت�ش ّقق ��ات ع ��ن كث ��ب ،وبعدها ،خل�ص ��ت خل ّي ��ة الأزم ��ة يف تو�صياتها
اخلتامي ��ة� ،إىل �ض ��رورة اال�ستع ��داد ل�سيناري ��و االنهي ��ار ،وو�ضع خطط
طوارئ لإخالء �أفرادها ورعاياها من العراق.

�أ�سو�أ كارثة �إن�سانية

خمت�صون �أن انهيار �س ّد املو�ص ��ل �سيكون �أ�سو�أ كارثة �إن�سانية
وي�ؤ ِّك ��د
ّ
حت ��دث على مدى تاري ��خ العراق .وت�ش�ي�ر �أرقام درا�س ��ة �أع َّدها "مركز
بحوث ال�سدود واملوارد املائية" يف جامعة املو�صل ،وقدمت يف "امل�ؤمتر
العامل ��ي الثال ��ث ع�ش ��ر لتكنولوجي ��ا املياه" ،ال ��ذي عقد يف م�ص ��ر العام
ال�سد ،ف�إن  207632م�ت�ر ًا مكعب ًا من
� ،2009إىل �أن ��ه "يف حال ��ة انهي ��ار َّ
املي ��اه �سيتدفق ب�سرع ��ة  3.5كيلومرتات يف الثاني ��ة ،وبارتفاع  25.3مرت
يف ال�ساعات الت�سع الأوىل من الكارثة ،وهو ما �سيعر�ض �أكرث من ن�صف
مدينة املو�صل �إىل الغرق مبياه ي�صل ارتفاعها  20مرت ًا".
وت�ؤ ِّك ��د الدرا�س ��ة �أن "الكارث ��ة الب�شري ��ة واالقت�صادية ،ل ��ن تقت�صر
عل ��ى املو�ص ��ل فح�سب ،بل �ست� ��ؤدّي �إىل مقت ��ل �أكرث من ملي ��وين عراقي
وت�شريده ��م ،ف�ض�ل ً
�ا ع ��ن اكت�س ��اح مي ��اه ال�سي ��ول مل�سافة تق ��در بـ 500
كيلومرت� ،ضم ��ن امتداد جمرى نهر دجلة و�ضفاف ��ه ،لتغمر املياه �أجزاء
كبرية من العا�صمة بغداد ،ت�صل �إىل �أربعة �أمتار.
�س ّد املو�صل
َ
يقع َ�س ّد املو�صل ،الذي ُبني �شمايل البالد على جمرى نهر دجلة،
من قبل �شركة �أملانية � -إيطالية ،على بعد  30كم �شمال غرب مدينة
املو�صل ،ويبلغ ارتفاعه  113م�ت�ر ًا ،فيما قدرت ال�شركة عمره بنحو
ال�سد يقبع احتياطي مي ��اه العراق .وتكمن �أهميته
 80عام� � ًا .وخ ْلف َّ
 يف الأ�سا� ��س  -يف التح ّكم ب�أنظمة ال ّري ،ومنع حدوث في�ضان �إذاما ثار نهر دجلة.
ونه ��ر دجلة ،هو �شريان حياة للعديد من املدن الواقعة على طول
ال�سد ،ف�إن ذلك �سيك ��ون مبثابة كارثة لعدد
جم ��راه ،و�إذا ما انه ��ار َّ
كبري من التج ّمعات الب�شرية القاطنة على �ضفاف النهر ،من مدينة
املو�صل �شما ًال� ،إىل تكريت و�سام ّراء ،وحتى �إىل العا�صمة بغداد .وال
توجد خطط طوارئ �أو �أنظمة �إنذار لقاطني القرى املجاورة ملجرى
ال�سد �سيفاج�أ �س ��كان هذه القرى بحائط من
النه ��ر .و�إذا ما انهار َّ
ً
املي ��اه بارتفاع ع�شرين مرتا .وقال ��ت وزارة اخلارجية الأمريكية �إن
“مئ ��ات الآالف من الأ�شخا� ��ص رمبا ي�صبحون م ��ن دون م�أوى من
ال�سد».
ج ّراء انهيار َّ

«الصحة العالمية» أعلنت «حالة الطوارئ» ...ونحو  4ماليين شخص
مع َّرضون لإلصابة بالفيروس في األميركتين خالل هذا العام

اإلمارات خالية تمامًا من «زيكا»
وإمكانيات وصوله إليها ضعيفة

�أ َّك��دت وزارة ال�صح��ة يف الإم��ارات العربي��ة املتحدة خل ّو الدولة من �أ َّي��ة �إ�صابات بفريو�س «زيكا» ،ال��ذي اجتاح دو ًال عديدة
يف �أم�يركا اجلنوبي��ة ...م�شرية �إىل عدم ت�سجيل �أ َّي��ة حالة ا�شتباه باملر�ض .وعقدت اللجنة الفنية للجائحات يف الدولة ،التي
ترت�أ�سها وزارة ال�صحة ،اجتماع ًا يف مقر الوزارة لبحث م�ستجدات املر�ض ،الذي ي�صيب احلوامل ،ويت�س َّبب يف ت�ش ّوهات للأجنة.
ي�سجل البالغات التي تفيد باال�شتباه يف �أ َّية حالة �إ�صابة،
ت�ضم ممثلني عن "هيئة ال�صحة" يف كل من
تر�صد ف ّع ��ا ًالِّ ،
وقال رئي�س اللجنة ،التي ّ
ُّ
ً
ُّ
والكوارث"،
أزمات
ل
وا
�وارئ
�
ط
ال
إدارة
ل
�أبوظب ��ي ودبي و"الهيئة الوطنية
ويراقب املنافذ منعا لت�سلل � ّأي مر�ض".
الدكت ��ور ح�س�ي�ن عبدالرحم ��ن� ،إن الدول ��ة تط ِّب ��ق نظام ًا ف ّع ��ا ًال لر�صد
العامل ي�ستعد للمواجهة
الفريو�سات والأوبئة يف املنافذ اجلوية والربية ،وتتوا�صل ب�شكل دائم مع
منظمة ال�صحة العامليةّ ،
وبدا العامل مطلع العام اجلاري على �أهبة اال�ستعداد ملواجهة فريو�س
ال�صحية عاملي ًا.
لالطالع على �آخر امل�ستجدّات
ّ
متوطن يف "زي ��كا" ،ال ��ذي و�صل انت�شاره �إىل �أعل ��ى م�ستوياته يف تاريخ الأمريكتني
و�أ�ضاف عبدالرحمن� ،أن البعو�ض الذي ينقل املر�ض غري ّ
الدولة ،ما يق ِّلل من فر� ��ص ظهوره حم ّلي ًا .ودعا املواطنني واملقيمني �إىل (ال�شمالي ��ة واجلنوبية والو�سطى ومنطقة الكاريب ��ي) ،بعد �أن ّ
تف�شى يف
االطمئنان ،حي ��ث �إن "املر�ض بعيد عن الدول ��ة ،والإمارات تط ِّبق نظام �سرع ��ة رهيبة ،خم ّلف ًا �أكرث من مليون �إ�صابة حتى الآنَّ .
وحذرت منظمة
ابـريـل 2016
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ال�صح ��ة العاملية من �أن الفريو�س قد ينتقل �إىل بع�ض الدول العربية ،ما
مل ت َّتخ ��ذ الإجراءات الوقائية الالزم ��ة للت�صدّي له ...م�شرية �إىل �أن ما
بني � 3إىل  4ماليني �شخ�ص مع َّر�ضون للإ�صابة بالفريو�س يف الأمريكتني
خالل هذا العام.
وموحدة يف عموم
وقال ��ت املنظمة �إن "زيكا" يتطلب ا�ستجابة عاجلة َّ
الع ��امل .وو�صفت مدي ��رة املنظم ��ة ،د .مارغريت ت�ش ��ان ،الفريو�س ب�أنه
"حدث غري عادي" يتطلب ا�ستجابة من�سقة" .و�ش َّددت على �أن الأولوية
الآن هي حلماية الن�ساء احلوامل و�أطفالهن من َّ
ال�ضرر ،وال�سيطرة على
البعو�ض الذي ين�شر الفريو�س.
وح ��ذرت املنظمة من �أن "زيكا" ،م ��ن املرجح� ،أن ينت�شر ب�شكل كبري
ج� �دّا يف معظم دول الأمريكت�ي�ن .وقالت ت�شان :ال وق ��ت لالنتظار الآن.
ون�صحت الن�ساء احلوامل بـ:
النظر يف تعطيل � ّأي �سفر �إىل املناطق املت�ض ّررة بـ "زيكا".
ا�ست�ش ��ارة الأطب ��اء �إذا ُك ��نَّ ي ِع�ش ��ن يف مناطق ت�ض� � َّررت بالفريو�س،
ف�ض ًال عن حماية �أنف�سهن م ��ن ل�سعات البعو�ض با�ستخدام مواد طاردة
للبعو�ض.

ال�صحة العاملية تعلن حالة الطوارئ

ال�صحي ��ة العاملية ،بع ��د �أن تف�شى
و�أعلن ��ت املنظمة حال ��ة الطورائ
ّ
"زي ��كا" يف  24دول ��ة .و�أ�شارت �شكوك قوي ��ة �إىل �أن الفريو�س ت�س َّبب يف
ارتف ��اع كب�ي�ر لت�شوهات خلقية ل ��دى املواليد ا ُ
جلدد ،خا�ص ��ة يف �أمريكا
الالتيني ��ة .ونقل ��ت �إذاعة "�ص ��وت �أملانيا" ع ��ن رنا �صي ��داين ،املتحدثة
الر�سمية ملنظمة ال�صحة العاملية يف ق�سم ال�شرق الأو�سط ،قولها �إن قرار
�إع�ل�ان حالة الطوارئ ،يعني �أن هناك خط ��ورة جدّية يف انت�شار املر�ض
�إىل مناطق �أخرى .و�أو�ضحت" :مل يقع �إىل الآن ت�سجيل �أ َّية حالة �إ�صابة
بالفريو� ��س يف الدول العربية" .م�ش�ي�رة �إىل �أن "البعو�ض الزاعج" ،وهو
املت�س ِّب ��ب يف ظهور الفريو�س والناقل له ،منت�ش ��ر يف عدة دول يف ال�شرق
الأو�سط.

تو�صيات ب�إجراءات وقائية

و�أ�ضافت �صيداين :لقد �أو�صينا وزارات ال�صحة يف الأقطار العربية،
باتخ ��اذ �إج ��راءات وقائية ،مث ��ل ّ
ر�ش املبي ��دات للق�ضاء عل ��ى البعو�ض،
وتعزي ��ز املراقبة ،خا�صة على امل�سافري ��ن القادمني من دول ينت�شر فيها
الفريو� ��س .كم ��ا دعوناه ��ا �إىل التخ ّل�ص من املي ��اه املخ ّزن ��ة والراكدة،
و�ض ��رورة ر�ص ��د الت�ش ّوهات اخللقي ��ة ،والإبالغ عنها ب�سرع ��ة ،و�ضرورة
االهتم ��ام الكايف بالن�ساء احلوامل .يف املقابل� ،أ ّكدنا على �ضرورة ّ
توخي
ل�سعات البعو�ض.
احلذر من ْ
و�أردف ��ت :مل نق ّي ��د ال�سف ��ر �إىل دول ينت�ش ��ر فيه ��ا الفريو� ��س � ،اّإل �أن
امل�سافري ��ن �إىل تلك الدول يجب �أن ّ
يتوخ ��وا احلذر .كما جتدر الإ�شارة،
�إىل �أن املنظم ��ة �أ ْو َ�صت بتعقيم الطائرات القادمة من �أمريكا الالتينية،
�سعي ًا لعدم انتقال البعو�ض عربها.
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ل�سعات البعو�ض ،عرب تغطية
ون�صح ��ت �صيداين ب�ضرورة احلذر من ْ
اجل�س ��م بثياب طويلة ،خا�صة خالل فرتة النهار ،وهو الوقت الذي مييل
في ��ه هذا النوع م ��ن البعو� ��ض �إىل ال َّل�سع ،وزيارة الطبي ��ب عند الإ�صابة
بوعكة �صحية ،وذلك لقطع َّ
ال�شك باليقني.
و�أ�ش ��ارت الإذاع ��ة الأملاني ��ة ،يف تقري ��ر له ��ا� ،إىل �أن ه ��ذا النوع من
البعو� ��ض ،الذي ينقل �أمرا�ض ًا عديدة كح ّمى ّ
ال�ضنك واحل ّمى ال�صفراء
وح ّم ��ى الت�شيكونغوني ��ا ،ينت�ش ��ر يف �سبع دول يف ال�ش ��رق الأو�سط ،وهي:
م�صر ،اململكة العربية ال�سعودية ،ال�سودان ،اليمن ،ال�صومال ،باك�ستان
وجيبوتي ...وقال ��ت" :حل�سن حظ الدول العربي ��ة� ،أن انت�شار الفريو�س
تزام ��ن مع ف�صل ال�شت ��اء والطق�س البارد ،فالبعو� ��ض يتكاثر خا�صة يف
ف�صل ��ي الربي ��ع وال�صيف .لكن ذل ��ك ال يق ّلل من خطورت ��ه .وعليه ،ف�إن
ه ��ذه البلدان معن ّية �أكرث من غريها باتخاذ خطوات حازمة للحماية من
انتقال الفريو�س �إليها".

"زيكا" ...لي�س قات ًال

ال ُي�ص َّن ��ف "زيكا" ،الذي ظهر لأول م ��رة يف العام  1950يف �أوغندا،
وانتق ��ل بعده ��ا �إىل �آ�سيا ّثم �إىل �أمريكا الالتيني ��ة ،كـ "فريو�س قاتل" �أو
"�شدي ��د اخلطورة" .ل ��ه �أعرا�ض ب�سيطةّ ،
كالطف ��ح اجللدي وال�صداع
واحمرار الع�ي�ن� ،أو احل ّمى اخلفيفة التي تدوم �أ�سبوع ًاّ ،ثم يتعافى منها
املري� ��ض .وتنتقل الع ��دوى بالفريو�س من �شخ�ص م�ص ��اب �إىل بعو�ضة،
�إذا م ��ا تع َّر� ��ض لل�سعتها ،فتنقله بدورها �إىل �شخ� ��ص �آخر .وتعترب املياه
الراكدة موقع ًا خ�صب ًا لتكاثر الأمرا�ض والبعو�ض.
وجت ��در الإ�شارة �إىل ع ��دم وجود عالج �أو لقاح له ��ذا الفريو�س حتى
ُ�سج ��ل �أ َّي ��ة حال ��ة وف ��اة ب�سب ��ب ه ��ذا الفريو� ��س يف ال�سنوات
الآن ،ومل ت َّ
اخلم�س�ي�ن الأخ�ي�رة .يف املقاب ��ل ،ي�ش ّكل الفريو� ��س خطر ًا عل ��ى الن�ساء
احلوام ��ل واملواليد ا ُ
يتم �إىل الآن علمي ًا ت�أكيد ت�س ُّبب
جلدد .ورغم �أنه مل ّ
ّ
ترجح �صلة
الفريو� ��س للت�ش ّوه ��ات اخللقي ��ة� ،إال �أن هن ��اك �أد ّل ��ة وثيق ��ة ّ
الفريو�س بالت�ش ّوهات.

هل ي�صل فريو�س “زيكا” �إىل الإمارات؟
من جانبها� ،أ َّكدت الدكتورة فريدة احلو�سني ،مديرة ق�سم الأمرا�ض
املُعدي ��ة يف "هيئة ال�صح ��ة" يف �أبوظبي� ،أن خطر انت�ش ��ار "زيكا"� ،إىل
الإم ��ارات منخف�ض للغاية ...لكنها َّ
حذرت الن�س ��اء احلوامل من ال�سفر
�إىل البل ��دان املت�ض ِّررة من الفريو�س ،يف ح�ي�ن ن�صحت باقي امل�سافرين
با�ستخدام بع�ض املواد التي حتمي من لدغات البعو�ض ،امل�س�ؤول الرئي�س
ع ��ن نقل الفريو� ��س� ،أو تلك الطاردة له .وقالت :نح ��ن نراقب الفريو�س
عن كثب ،لأننا نعلم �أن العامل بات قرية �صغرية ،وعلينا �أن نكون حذرين
ب�ش�أن ما يحدث يف البلدان الأخرى.

و�أ�ضاف ��ت احلو�سن ��ي ،الت ��ي كان ��ت تتحدث يف
م�ؤمتر ال�صح ��ة العربي الذي ُع ِقد م� ّؤخر ًا يف دبي،
�أن البعو�ض الذي ينقل فريو�س "زيكا" غري موجود
يف الإم ��ارات ،وحت ��ى ل ��و �أ�صي ��ب � ّأي �شخ� ��ص به،
ف�ل�ا يمُ كن �أن يكون ُمعدي� � ًا ،لأن الفريو�س ال ينتقل
م ��ن �إن�سان �إىل �آخر .و�أو�ضح ��ت �أن نظام املراقبة
ال�صحي ��ة يف امل�ست�شفي ��ات واملراك ��ز يف الإمارات،
ّ
ي�سمح بتحدي ��د �أ َّية حالة �إ�صاب ��ة .وت�شمل �أعرا�ض
املر� ��ض حم ��ى خفيف ��ة وطف ��ح جل ��دي والتهاب يف
امللتحمة ،وه ��ي �أعرا�ض يمُ ك ��ن حتديدها من قبل
املخت�صني.
الأطباء
ّ

�إجراءات احرتازية يف مطارات الدولة

وبالتزامن ،ط َّبقت مط ��ارات الدولة ،جمموعة
م ��ن الإج ��راءات االحرتازي ��ة املن�صو� ��ص عليه ��ا،
ملن ��ع نق ��ل البعو�ض امل�س ِّبب لفريو�س "زيكا" م ��ن خالل رحالت الطريان
القادم ��ة من ال ��دول واملناطق املوبوءة حول الع ��امل� ،إىل دولة الإمارات،
وقام ��ت بتكثيف العمليات الوقائية للحيلول ��ة دون ت�س ّرب هذا الفريو�س،
واملخت�صة بتو�صيات
وذلك بعد �أن �أبلغت وزارة ال�صحة ،اجلهات املعنية
َّ
منظمة ال�صحة العاملية للتعامل مع الفريو�س.
وت�ض َّمن ��ت �إجراءات الأم ��ان العديد من اجلوانب م ��ن بينها ّ
الر�ش.
وذك ��ر م�س�ؤول يف وزارة ال�صحة الإماراتي ��ة� ،أن منظمة ال�صحة العاملية
مل تن�ص ��ح بفر� ��ض قيود عل ��ى ال�سفر والتج ��ارة ،لكنه ��ا ن�صحت بتوفري
معلومات وتوعية للم�سافرين ،من ِّوه ًا �إىل �أن هذه الإجراءات االحرتازية
كان ��ت موجودة وتتبعه ��ا الطائرات ،لك ��ن املطل ��وب كان تكثيف عمليات
و�إجراءات الوقاية ،واحلذر من نقل البعو�ض امل�س ِّبب لفريو�س "زيكا".
ال�صحية على م�ستوى
وك�شف امل�س�ؤول� ،أنه َّمت �إبالغ ممار�سي الرعاية
ّ
الدول ��ة ،ب�ضرورة �إبالغ اجلهات املعني ��ة احلكومية ،عن حاالت حلديثي
يتم النظر يف التاريخ امل َر�ضي
ال ��والدة تعاين من ت�شوهات خلقية ،بحيث ّ
ل�ل��أم ،والوقوف على �سفرها �أو زيارته ��ا للأماكن املوبوءة واملتواجد بها
فريو� ��س "زيكا" ،ثم معرفة م ��ا �إذا كانت قد عانت من �أعرا�ض الإ�صابة
بالفريو�س.
يتم �أخذ الفحو�صات املخربية من الأم واملولود ،ويجري
ولفت �إىل �أنه ّ
فح�ص هذه احلاالت من خالل اجلهة احلكومية املح َّددة لهذا الفح�ص،
وحتديد ًا عن طريق "خمت�ب�ر زعبيل املركزي" ،الذي ُي َع ّد حالي ًا املخترب
املرجع ��ي لإجراء الفحو�صات الالزمة يف حالة وجود � ّأي ا�شتباه ،وت�صدر
النتائج للحاالت خالل � 24ساعة.
ً
و�أك ��د امل�س� ��ؤول� ،أن وزارة ال�صح ��ة تق ��وم حالي� �ا بتحدي ��ث املخت�ب�ر
املرجع ��ي التابع ل ��وزارة ال�صحة يف "م�ست�شفى القا�سم ��ي" يف ال�شارقة،

ليت � ّ�م توف�ي�ر الأجه ��زة واالحتياج ��ات الط ّبي ��ة للتحلي ��ل ،وك�شف حاالت
�سيتم
الإ�صاب ��ة بـ "زيكا" ...م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن االنتهاء من عملية التحديث ّ
يف ف�ت�رة وجيزة .وذكر �أن نظام الرت�صد للأوبئة املط َّبق يف الدولة يعترب
من �أف�ضل �أنظمة الوقاية والتعامل مع الأمرا�ض ال�سارية عاملي ًا.

الإدارة الأمريكية تطلب  1.8مليار دوالر ملكافحة الفريو�س
و�أعلن ��ت الإدارة الأمريكي ��ة �أنه ��ا �ستطل ��ب م ��ن الكونغر� ��س توف�ي�ر
م�ساع ��دات طارئة بقيمة  1.8مليار دوالر ملكافح ��ة "زيكا" .وقال البيت
�ستوجه �إىل تعزيز قدرة ال ��دول املت�ض ِّررة من
الأبي� ��ض �إن هذه الأم ��وال َّ
فريو�س "زيكا" على مكافحة البعو�ض وال�سيطرة على انتقال الفريو�س.
وع�ل�اوة عل ��ى ذل ��ك� ،أ َّكدت املراك ��ز الأمريكي ��ة ملكافح ��ة الأمرا�ض
والوقاي ��ة منها ،وج ��ود  50حالة من الفريو� ��س يف الواليات املتحدة ،بني
�أ�شخا�ص �سافروا �إىل مناطق مت�ض ِّررة وعادوا �إىل الواليات املتحدة.
وهن ��اك خماوف متزاي ��دة ب�سبب اقرتاب ف�ص ��ل ال�صيف يف ن�صف
الك ��رة ال�شمايل ،حيث ي�صبح البعو�ض �أك�ث�ر ن�شاط ًا ،وقد ي�صبح انتقال
العدوى حم ّليا م�شكلة ،خا�صة جنوبي الواليات املتحدة.
و�أعلن عن �أول حالة �إ�صابة من عدوى حملية يف مقاطعة "داال�س" يف
والية "تك�سا�س" ،جن ��وب الواليات املتحدة ،انتقلت عن طريق االت�صال
ال�صحية يف
اجلن�سي ولي� ��س عن طريق ْلدغ البعو�ض .وقال ��ت ال�سلطات
ّ
املقاطع ��ة� ،إنها تل ّقت حالة م�صابة بفريو� ��س "زيكا" ،انتقلت عن طريق
ممار�س ��ة اجلن�س ،م�ضيفة �أن املُ�صاب �أق ��ام عالقة مع �شخ�ص ُم�صاب
كان يف زيارة لإحدى الأماكن التي ينت�شر فيها الفريو�س.
ويف الربازي ��ل وحده ��اّ ،
�شخ�ص نح ��و  4000حالة �أطف ��ال مولودين
بر�ؤو�س �صغرية ،نتيجة ت�ش ّوه و�صغْر الدماغ ،منذ �شهر �أكتوبر املا�ضي.
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َّ
والتطور
والتقدم
أكد أنها ستواصل طريقها نحو التم ُّيز
ّ
ّ

محمد بن زايد :
اإلمارات ماضية في تحقيق اإلنجازات
وه َّمة أبنائها
الحضارية برؤية قيادتها ِ

�أ َّك��د �صاحب ال�سمو ال�شي��خ حممد بن زايد
�آل نهي��ان ،ويل عه��د �أبوظب��ي نائ��ب القائ��د
الأعل��ى للق��وات امل�سلح��ة� ،أن دول��ة الإمارات
العربي��ة املتح��دة حقَّق��ت ب�سواع��د �أبنائه��ا
منج��زات مه ّمة وعديدة خ�لال العام املا�ضي،
و�أنه��ا �ستوا�صل طريقها نح��و التم ُّيز والتقدّ م
والتط ّور ،بقيادة �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة
ب��ن زاي��د �آل نهي��ان ،رئي���س الدول��ة  -حفظه
اهلل.
وق ��ال �سم� � ّوه� ،أم ��ام احل�ض ��ور يف جمل� ��س ق�صر
البح ��ر� :شهدن ��ا يف الع ��ام  ،2015وما زلن ��ا ،تغيرّ ات
وحتدّيات وم�ستجدات عدي ��دة ،كان لها ت�أثري مبا�شر
وغ�ي�ر مبا�شر على املنطق ��ة وعلى دول ��ة الإمارات...
وعلى الرغم من التطورات والأحداث ،ا�ستطاعت دولة االمارات العربية
املتح ��دة �أن حت�ص ��د العديد من الإجن ��ازات على ال�صعي ��د االقت�صادي
وال�سيا�سي واالجتماعي ،وحقَّقت املراكز املتقدّمة يف م� ّؤ�شرات التناف�سية
العاملي ��ة ،يف العدي ��د من املجاالت ...م�ش ��دِّ د ًا على �أن "ب ��الإرادة القوية
والعزمي ��ة والتف ��اين ،وبه َّم ��ة �أبناء الوط ��ن� ،سنح ِّقق املزيد م ��ن الرفعة
وال�سمو لدولة الإمارات ،مثلما حقَّق �آبا�ؤنا و�أجدادنا الذين � َّأ�س�سوا وطن ًا
عزيز ًا قو ّي ًا ننعم بخريه اليوم".
وق ��ال �سم ّوه� :إن دولة االمارات �شهدت خ�ل�ال العام املن�صرم "�أكرب
تحَ َ ��دٍّ  ،بت�ضحي ��ات �شهدائنا الأبط ��ال"  ..داعي ًا اهلل  -ع� � ّز وج ّل � -أن
يتق ّبله ��م بوا�س ��ع رحمت ��ه ...وم�ؤ ِّك ��د ًا �أن "ذكرى ه�ؤالء الأبط ��ال �ستبقى
خال ��دة يف ذاكرتن ��ا وذاك ��رة الوط ��ن ،وهم فخرن ��ا وع ّزن ��ا" .و�أ�ضاف:
أتوج ��ه ل ��ك ّل �أُ ّم ولك ّل � ّأب ولك ّل زوجة و�أبن و� ّأخ ل�شهيد فقدناه� ،أقول لهم
"� َّ
ً
ً
جميعا نح ��ن �أهلكم و�إخوانك ��م و�سندكم ،و�سنكون قريب�ي�ن ج ّدا منكم،
وب�صمودك ��م خرجنا �أكرث ق ��وة و�صالبة و�إ�صرار ًا عل ��ى �إكمال الطريق،
و�أكرث متا�س ��ك ًا وت�ضامن ًا وت�آزر ًا ب�ي�ن القيادة وال�شع ��ب" .و�أكد �سم ّوه �أن
احلب
"هذا التحدّي �أظهر املعدن الأ�صيل لأهل الإمارات ،وك�شف عن ّ
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(وام)

احلقيقي ال ��ذي يك ّنه �شعب الإم ��ارات لأر�ضهم ووطنه ��م ...م�شري ًا �إىل
�أن ذوي و�أُ َ�س ��ر ال�شه ��داء ،الذين �ضرب ��وا �أروع املث ��ل يف الوفاء وال�صرب
وحب ووفاء� ،أجنبوا رج ��ا ًال نفخر بهم ونعت ّز
والت�ضحي ��ة ،هم �أهل خ�ي�ر ّ
بعطائهم".
وع� � َّدد �سم ّوه جملة م ��ن الإجنازات التي حتقَّقت عل ��ى �أر�ض الواقع،
و�أبرزت مكانة الدولة على امل�ستويات االقت�صادية وال�سيا�سية والع�سكرية
واالجتماعي ��ة والتنموي ��ة .وق ��ال �إن "م�شارك ��ة دول ��ة الإم ��ارات العربية
املتحدة يف التحالف العربي بقيادة اململكة العربية ال�سعودية� ،إىل جانب
ال ��دول العربي ��ة ،يف عملي ��ة �إعادة الأم ��ل يف اليمن ،عزَّز م ��ن الت�ضامن
والتعاون يف مواجهة التحدّيات الأمنية التي تواجه املنطقة".
وحت� � َّدث �سم ّوه ع ��ن جمموعة م ��ن التح ّدي ��ات التي تواج ��ه املنطقة
والع ��امل ،ويف مقدّمته ��ا الإره ��اب الذي تزي ��د رقعته وم�ساحت ��ه �إقليمي ًا
ودول ّي� � ًا .وث ّمن دور اجلاليات العربية والأجنبي ��ة يف الدولة ،وم�ساهمتها
بح � ّ�ب وعطاء
الكب�ي�رة يف جه ��ود التنمية ،والت ��ي بادلت االم ��ارات ح ّب ًا ُ
بعطاء ،ملا و َّفرته لهم من فر�ص وطم�أنينة ،وق َّدرت جهودهم يف ظ ّل ق َيم
الت�سامح والتعاي�ش.

رؤساء أركان التحالف ضد «داعش»
يناقشون تطوير برامج تعزيز
التنسيق وآلياته بين دوله الـ 29

(وام)

ناق���ش ر�ؤ�س��اء هيئات الأركان لدول التحالف �ضد تنظيم الدولة الإ�سالمية يف الع��راق وال�شام «داع�ش» ،يف م�ؤمترهم الثامن
الذي عقدوه م�ؤخّ ر ًا يف الكويت ،تطوير الربامج والآليات الالزمة لتعزيز التن�سيق بني الدول الـ  29الأع�ضاء يف التحالف ،وفق ًا
ملا ت�شهده املنطقة من �أحداث وتط ّورات ،بهدف الو�صول �إىل �إجراءات حتفظ الأمن الإقليمي والدويل.
وتر�أ� ��س �سع ��ادة الفري ��ق الركن حمد حمم ��د ثاين الرميث ��ي ،رئي�س ته ��دِّ د �أمن الدول وا�ستقرارها .و�أ َّكد على �أهمية امل�ؤمتر يف ظ ّل ا�ستمرار
�أركان الق ��وات امل�سلح ��ة ،وفد الإم ��ارات �إىل امل�ؤمتر ،ال ��ذي ُي َع ّد فر�صة التح ّدي ��ات والظروف الأمنية بالغة الدقة الت ��ي يواجهها العامل يف �شكل
لتبادل وجهات النظر وتوحيدها ،وامل�ضي ُقدُم ًا يف حماربة الإرهاب بكل ع ��ام ،واملحي ��ط الإقليمي خا�ص ��ة" ...الأمر الذي يح ّت ��م علينا التكاتف
والعم ��ل اجلماع ��ي ال ��د�ؤوب ملواجهة تل ��ك التح ّدي ��ات" .ودان حماوالت
�أ�شكاله.
و�أ�ش ��اد �سم ��و �أمري الكويت ،ال�شي ��خ �صباح الأحم ��د ال�صباح ،بجهود بع� ��ض التنظيم ��ات الإرهابي ��ة ،ومنها "داع� ��ش" ،ر�سم �ص ��ورة ال تعك�س
التحال ��ف الدويل يف مكافح ��ة الإرهاب ،واملحافظة عل ��ى ال�س ْلم والأمن حقيقة الدين الإ�سالميُ ،متّخذين فيها القتل والدمار و�سيلة ،والإرهاب
منهج ًا ،وترويع الآمنني �أ�سلوب ًا.
الدوليني.
ُيذك ��ر �أنّ مقات�ل�ات التحال ��ف �ش َّنت ،من ��ذ ت�شكيله يف �صي ��ف العام
م ��ن جانب ��ه� ،أ َّكد اجل�ن�رال جوزيف دانف ��ورد ،رئي�س هيئ ��ة الأركان
� ،2014أك�ث�ر م ��ن ع�شرة �آالف غ ��ارة على مواقع امل�سلح�ي�ن ،ما �أدّى �إىل
امل�شرتك ��ة يف الوالي ��ات املتح ��دة الأمريكية ،على �أن �أ َّي ��ة دولة منفردة ال انح�س ��ار امل�ساح ��ات الت ��ي ي�سيطرون عليه ��ا ،ال �سيما يف الع ��راق ،حيث
ت�ستطي ��ع �أن تتعامل مع هذا التحدّي ،وال ُب� � ّد من تكاتف الدول امل�شاركة يق ��ول م�س�ؤولون �إن الق ��وات العراقية والكردية ا�ستع ��ادت نحو  40باملئة
مع ًا.
م ��ن امل�ساحات الت ��ي �سقطت بيد "داع�ش" ،منذ الهج ��وم الكا�سح الذي
�إىل ذلك ،دعا رئي�س �أركان اجلي�ش الكويتي ،الفريق حممد اخل�ضر� ،ش ّن ��وه يف البالد يف يوني ��و � .2014إ ّال �أن املتط ّرف�ي�ن ال يزالون ي�سيطرون
�إىل م�ضاعف ��ة اجله ��ود وال�سع ��ي �إىل و�ض ��ع خطط عاجل ��ة للق�ضاء على عل ��ى مناطق ع ��دة يف العراق ،بينه ��ا مدينتا املو�ص ��ل والفلوجة ،ا�ضافة
التنظيم ��ات الإرهابي ��ة .وق ��ال� :إنن ��ا مطالبون بتكثيف اجله ��ود مع دول �إىل مناط ��ق ع ��دة يف �شمال �سوري ��ا و�شرقها وو�سطها ،كم ��ا و�سع تنظيم
الع ��امل للت�ص� �دّي لظاهرة الإرهاب التي متار�سها تل ��ك التنظيمات التي "داع�ش" م� ّؤخر ًا وجوده يف ليبيا.
ابـريـل 13 2016

ُع ِقد تحت شعار «أمن وطني  ..أمن أسرتي»

الملتقى األسري الـ  15في الشارقة يدعو إلى
للح ّد من
تعزيز قدرات المؤسسات المعنية َ
عوامل الخطورة المحيطة باألسرة

دعا "امللتق��ى الأُ�سري اخلام�س ع�شر" ،الذي َّ
نظمته �إدارة
"مراك��ز التنمي��ة الأ�سري��ة" يف ال�شارق��ة ،حتت �شع��ار "�أمن
وطن��ي � ..أمن �أ�سرت��ي"� ،إىل تعزيز ق��درات امل�ؤ�س�سات املعن ّية
بالأم��ن الأ�س��ري ،والوطني ،للعم��ل من �أجل ا َ
حل��دّ من عوامل
اخلط��ورة املحيطة بالأ�س��رة ...و�إىل �ض��رورة تعاون وتكامل
الرموز
خمتل��ف امل� ّؤ�س�س��ات املجتمع ّي��ة ،لتبنّي مفهوم اح�ترام ّ
جي��ل وا ٍع قادر
الوطن ّي��ة املختلف��ة ،ودوره الفاع��ل يف �إع��داد
ٍ
عل��ى التّ�ص��دي للتيارات الدخيل��ة التي ت�ؤثر �سلب�� ًا على �أفكار
ّ
ال�شباب ومعتقداتهم.
وي�سعى امللتقى ،الذي ُع ِق ��د حتت رعاية قرينة �صاحب ال�سمو ال�شيخ
الدكت ��ور �سلط ��ان بن حمم ��د القا�سم ��ي ،ع�ض ��و املجل�س الأعل ��ى حاكم
ال�شارق ��ة� ،سم ��و ال�شيخة جواهر بن ��ت حممد القا�سم ��ي ،رئي�س املجل�س
الأعلى ل�ش� ��ؤون الأ�سرة يف ال�شارقة� ،إىل توعية املجتمع ب�ضرورات الأمن
الفك ��ري والأُ َ�س ��ري والوطن ��ي ،ودعم االنتم ��اء وحب الوطن ل ��دى �أفراد
الأ�سرة ،باعتبارها املح�ضن الأول وحجر الأ�سا�س يف البناء االجتماعي.
واملخت�صني
وي�ستهدف الأ�سرة بكافة مك ّوناتها ،من �آباء و�أمهات و�أبناء،
ّ
م ��ن امل�ؤ�س�س ��ات والهيئ ��ات احلكومي ��ة واخلا�ص ��ة� ،إ�ضاف ��ة �إىل ممثل ��ي
ال�سلطات الت�شريعية والتنفيذية.
و�أ َّكدت �سم ّوها على �أن "�أمن الأ�سرة يرتبط ب�أمن الوطن� ،إذ ال �أمان
ميكن �أن تعي�شه الأ�سرة يف وطن ي�شهد حتدّيات عنيفة ال ِق َبل لأفراده ،وال
للمجتمع ك ّله بكياناته الأ�سرية ،على مواجهتها ،فتفقد بالتايل الأمن".
و�أ�ضاف ��ت �سم ّوه ��ا يف كلمة يف افتت ��اح امللتق ��ى� ،أن "الأمن هو هدف
للحي ��اة ،يتَّ�س ��ع مفهوم ��ه لي�شم ��ل كل جوانبه ��ا .فالأم ��ن يتف� � َّرع ح�سب
احتياجاتن ��ا للبقاء يف بيئة مثالية ت�صلح لأن تكون مالذ ًا �آمن ًا للإن�سان.
ال�صحي والأم ��ن االجتماع ��ي والأمن
فهن ��اك الأم ��ن الغذائ ��ي والأم ��ن
ّ
الثقايف� ،إ�ضافة �إىل الأمن الأُ َ�سري ..فال يتحقَّق من ذلك �شيء من دون
وطن �آمن يجعل الفرد متم ّكن ًا من �أداء ر�سالته ومهامه".
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العدد 16

وقالت �سم ّوها" :هكذا ين�سحب الأمان على كل عنا�صر بناء املجتمع،
الت ��ي ال يختل ��ف اثنان عل ��ى �أن �أهمها ،ه ��ي الأ�سرة ،فه ��ي الوطن الأول
للإن�سان"...
و�أو�ص ��ى امللتقى ب�ض ��رورة االرتقاء املهني ،والتقدي ��ر الوظيفي لدور
املر�ش ��د االجتماعي والنف�سي يف امل�ؤ�س�سات التعليمي ��ة ...داعي ًا �إىل رفع
وع ��ي الوالدي ��ن ،و�أولياء الأم ��ور بعوامل اخلط ��ورة الفرد ّي ��ة ،والأُ َ�سر ّية
ْ
املرتبطة بالبيئة املحل ّية ،وكذلك املتّ�صلة باملتغيرّ ات اخلارجية.
كم ��ا دعا امللتق ��ى �إىل �إعداد الربام ��ج يف و�سائل الإع�ل�ام املختلفة،
لتك ��ون منرب ًا ومن ��ارة لرت�سيخ مفاهي ��م ودالالت وممار�س ��ات تطبيق ّية
لعنا�ص ��ر الأم ��ن الأُ َ�س ��ري والوطن ��ي ،و�إىل ت�ضمني املب ��ادئ والتّوجهات
العا ّمة للدّولة يف املادة العلم ّية للترّ بية الوطن ّية يف املدار�س واجلامعات.

الجابر َّ
شدد على ضرورة وضع استراتيجيات مشتركة

ّ
يؤكدون على أهمية
وزراء اإلعالم الخليجيون
جعل اإلعالم مساندًا رئيسًا للعمل السياسي
�أ َّك��د مع��ايل الدكت��ور �سلط��ان
ب��ن �أحم��د اجلابر ،وزي��ر الدولة
رئي���س جمل���س �إدارة املجل���س
الوطن��ي للإع�لام ،حر���ص دولة
الإم��ارات عل��ى تعزي��ز العم��ل
اخلليج��ي امل�ش�ترك ،خا�ص��ة يف
م��ا يتعل��ق بالتن�سي��ق والتكام��ل
الإعالمي�ين ،لنق��ل ال�ص��ورة
الإيجابي��ة لدول جمل�س التعاون
بكفاءة وفعالية.
وق ��ال اجلاب ��ر ،ال ��ذي تر�أّ� ��س وفد
الدولة �إىل االجتماع اال�ستثنائي لوزراء
الإع�ل�ام يف دول جمل� ��س التعاون لدول
اخللي ��ج العربي ��ة ،ال ��ذي عق ��د م� ّؤخر ًا
يف الريا� ��ض� ،إن املنطق ��ة ونظ ��ر ًا مل ��ا
ً
ت�شه ��ده من �أزمات وق�ضايا ذات �أبعاد دولي ��ة� ،أ�صبحت حمورا لل�سيا�سة
والدبلوما�سي ��ة العاملي ��ة ،الأمر الذي يتط َّلب م�ضاعف ��ة ا ُ
جل ْهد الإعالمي
اخلليج ��ي ،لن�شر الر�سالة احلقيقية للإ�سالم وامل�سلمني ،و�شرح مواقفنا
الداعي ��ة �إىل ن ْب ��ذ العن ��ف والتط� � ّرف والكراهي ��ة ،وك�ش ��ف ّ
التدخ�ل�ات
اخلارجي ��ة يف �ش�ؤون املنطقة ،التي تهدف �إىل زعزعة اال�ستقرار وتعزيز
اال�ستقطاب الطائفي واملذهبي.
و�أ�شار اجلابر �إىل �أهمي ��ة و�ضع ا�سرتاتيجيات ت�ضمن اال�ستفادة من
الو�سائ ��ل الإعالمي ��ة على النحو الأف�ض ��ل ...من ّوه ًا ب�ض ��رورة ت�ضمينها
الربام ��ج واخلطط القابلة للتطبي ��ق والتنفيذ ...وم�ؤ ِّك ��د ًا على ا�ستعداد
الدول ��ة الدائ ��م لو�ضع كاف ��ة الإمكاني ��ات والقدرات الإمارتي ��ة يف �سبيل
تفعيل الأداء الإعالمي على م�ستوى دول اخلليج العربي.
وكان وزراء الإع�ل�ام يف دول جمل� ��س التع ��اون اخلليج ��ي ق ��د عقدوا
اجتماعه ��م الـ  24ملناق�شة عدد من املو�ضوعات التي تتع ّلق ب�آليات العمل
املوحد ملواجهة احلمالت التي
و�سبل تعزيز التح ّرك الإعالمي َّ
امل�شرتكُ ،
تُ�سيء �إىل دول اخلليج العربي.
و�أك ��د املجتمعون على �ضرورة �أخذ زم ��ام املبادرة يف جمال التح ّرك
الإعالمي الدويل ،وع ��دم االقت�صار على ردود الفعل ملا ُين�شر يف و�سائل

(وام)

الإع�ل�ام العاملي ��ة .و�ش� � َّددوا عل ��ى �ضرورة تن�سي ��ق اجله ��ود وتوحيدها،
واال�ستم ��رار يف التوا�ص ��ل والت�شاور يف خمتلف جم ��االت العمل ،ل�ضمان
زيادة الت�أثري الإعالمي اخلليجي يف املنطقة والعامل.
وطال ��ب ال ��وزراء ،يف خت ��ام اجتماعه ��م ،ب�ض ��رورة تفعي ��ل الإذاعة
املوح ��دة ،الت ��ي ت�أخذ من مملكة البحري ��ن مق ّر ًا له ��ا ،واقرتحوا �إعداد
َّ
موحد حت ��ت م�س ّمى "خليجنا واحد" ،يه ��دف �إىل �إلقاء ال�ضوء
�ج
�
م
برنا
َّ
يخت�ص
عل ��ى �إجنازات ال ��دول الأع�ضاء ون�شاطاته ��ا� ،إ�ضاف ��ة �إىل �آخر
ّ
بالتوعية بخطورة الإرهاب واملمار�سات الإرهابية.
وبحث ال ��وزراء عدد ًا من املو�ضوعات الإعالمي ��ة التي تدعم م�سرية
العم ��ل الإعالم ��ي امل�شرتك ب�ي�ن دول املجل� ��س ،من بينها تعمي ��ق الهوية
اخلليجي ��ة وتر�سيخها ،وتدعي ��م روابط املجتمع اخلليج ��ي وتعزيز �أمنه
وا�ستقراره و�سالمته.
وناق�ش املجتمعون تطورات الأو�ضاع الإن�سانية يف اجلمهورية اليمنية
ال�شقيقة ،واالنته ��اكات التي ترتكبها ميلي�شيات احلوثي والقوات املوالية
للرئي� ��س املخلوع علي عبداهلل �صالح ،من ا�ستهداف للمدنيني باحل�صار
والق�صف املتع ّمد للمناطق ال�سكنية واملرافق الط ّبية وغريها ،وا�ستخدام
الألغام املحرمة دول ّي ًا.
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نحو دور ب ّناء وفاعل في صياغة السياسات الدولية

اإلمارات تحوز على عضوية
«مجموعة مراقبة األرض»
ح��ازت دول��ة الإم��ارات العربي��ة
املتح��دة ،ممثل��ة بـ"وكال��ة الإم��ارات
للف�ض��اء" ،عل��ى ع�ضوي��ة "جمموع��ة
مراقب��ة الأر���ض" ،املعن َّي��ة بالتوعية يف
م��ا يتعلّ��ق ب�إمكاني��ة الول��وج �إىل بيانات
مراقب��ة الأر���ض ،التي ت�سه��م بدورها يف
خدمة الب�شرية.
وت�ض � ّ�م املجموع ��ة ،الت ��ي ت� َّأ�س�س ��ت يف العام
� ،2005أك�ث�ر م ��ن  100دول ��ة ،وم ��ا يق ��ارب
الع ��دد ذات ��ه م ��ن امل�ؤ�س�سات واجله ��ات الدولية
املتخ�ص�ص ��ة يف ه ��ذا املجال ،يف �إط ��ار �شراكة
ِّ
تط ّوعية جتمع الأع�ضاء حتت مظلتها.
وقال �سعادة الدكتور خليفة حممد الرميثي،
رئي� ��س جمل� ��س �إدارة "وكال ��ة الإم ��ارات للف�ض ��اء"� ،إن ان�ضمامنا �إىل
"املجموع ��ة "ي�أت ��ي يف �إط ��ار جهودنا الرامية لدع ��م القطاع الف�ضائي
يف الدول ��ة ،وتعزي ��ز ح�ضور دول ��ة الإمارات على امل�ست ��وى العاملي ،وبناء
العالق ��ات الدولي ��ة مب ��ا يتف ��ق م ��ع م�ستهدف ��ات ا�سرتاتيجي ��ة الدول ��ة،
وامل�ساهمة من خاللها يف تطوير القطاع يف �شتى املجاالت.
وتعم ��ل املجموعة على تطوير منظومة �شامل ��ة ملراقبة الأر�ض ،والتي
�ستجم ��ع م�صادر املراقبة حول العامل ،مث ��ل التنوع البيولوجي وا�ستدامة
النظام البيئي ،ومواجهة الكوارث ،والأمن الغذائي والزراعي امل�ستدام،
بالإ�ضاف ��ة �إىل �إدارة م ��وارد الطاق ��ة واملع ��ادن ،و�إدارة البني ��ة التحتية
والنقل وغريها.
من جانب ��ه ،قال �سعادة الدكت ��ور املهند�س حممد نا�ص ��ر الأحبابي،
املدي ��ر الع ��ام للوكالة� ،إن "جمموع ��ة مراقبة الأر�ض" ت ��درك �أن الولوج
الكامل واملفتوح �إىل بيانات مراقبة الأر�ض ،واملعلومات واملعرفة املرتبطة
به ��ا� ،أمر ه ��ام للب�شرية ،ملواجه ��ة التحدّيات االجتماعي ��ة واالقت�صادية
والبيئية ،على امل�ستويات العاملية والإقليمية والوطنية واملحلية.
وتت� �ولىّ "وكالة الإمارات للف�ضاء" مه ّمة و�ضع ال�سيا�سة والت�شريعات
الوطني ��ة لقطاع الف�ضاء يف دولة الإمارات العربية املتحدة ،التي �سرت ّوج
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لال�ستخدام ال�سلمي للف�ضاء اخلارجي ،ملراقبة البيئة وحمايتها ،و�إدارة
و�ست�ضم �آلية توزي ��ع وم�شاركة البيانات ال�صادرة عن الأ�صول
الكوارث،
ّ
واملمتلكات الف�ضائية.
و�ستلع ��ب الدولة ،من خالل الع�ضوية يف املجموعة ،دور ًا ب ّنا ًء وفاع ًال
يف �صياغ ��ة ال�سيا�س ��ات الدولي ��ة املتعلق ��ة بالو�صول املفت ��وح �إىل بيانات
مراقب ��ة الأر� ��ض ،الأمر ال ��ذي �سيعزِّ ز م ��ن فوائد الراغب�ي�ن باحل�صول
عل ��ى هذه البيانات ،وغ�ي�ر القادرين على حت ّم ��ل تكاليفها ،مثل املناطق
املت�ض ِّررة ب�سبب الكوارث.
وي�أت ��ي ان�ضمام الدول ��ة �إىل املجموعة يف وقت هام ،وذلك كون العام
 2016ميث ��ل بداي ��ة العقد الثاين م ��ن عمليات املجموع ��ة ،وبداية حقبة
جدي ��دة لل ��دول ،يف الوقت ال ��ذي تعمل فيه عل ��ى تلبية �أه ��داف التنمية
امل�ستدام ��ةَ ،
واحل ّد م ��ن االحتبا�س احلراري الكوكب ��ي ،بحيث ال يتجاوز
 1.5درج ��ة مئوي ��ة ،حيث �أ�صبح ��ت هنال ��ك �أهمية ق�ص ��وى للمعلومات
والبيانات عن حالة الكوكب.
وت�ؤم ��ن "جمموعة مراقبة الأر�ض" ب�أن الو�ص ��ول املفتوح �إىل بيانات
مراقب ��ة الأر� ��ض ،واملعلوم ��ات واملعرفة امل�ستم� � َّدة منها� ،أم ��ر �أ�سا�س يف
حتديد احللول وتطبيقها ،ومراقبة التقدّم ،وقيا�س الأثر ..وتتمثل ر�ؤيتها
يتم فيه اتخاذ الق ��رارات والأفعال التي تخدم
يف الو�ص ��ول �إىل م�ستقبل ّ
من�سقة و�شاملة ومبن َّية على معلومات مراقبة الأر�ض.
الب�شرية بطريقة َّ

لنجاحها في التوفيق بين الهوية والحداثة والوفاء لإلسالم واالنفتاح على ثقافة العالم

ساركوزي ..اإلمارات قادرة على تحقيق
ما عجزت عنه دول أخرى

�أ َّك��د نيك��وال �سارك��وزي ،رئي�س اجلمهورية الفرن�سي��ة ال�سابق� ،أن دولة الإم��ارات العربية املتحدة ،يف ظ��لّ قيادتها احلكيمة
ور�ؤيته��ا الثاقب��ة ،اثبت��ت �أنها بل��د متكن �إقامة �شراكة بنّ��اءة ومثمرة معه ،و�أنه��ا قادرة على حتقيق ما عج��زت دول �أخرى عن
حتقيق��ه ،وه��و التوفيق بني الهوية واحلداث��ة ،والوفاء للإ�سالم واالنفتاح على ثقافة الع��امل ...وا�صف ًا ذلك ب�أنه «ميثل ر�سالة
�أمل من الإمارات �إىل العامل العربي ،بل �إىل العامل �أجمع».
و�أثن ��ى ،يف حما�ض ��رة له،
َّ
نظمه ��ا يف �أبوظب ��ي "مرك ��ز
الإمارات للدرا�سات والبحوث
اال�سرتاتيجي ��ة" ،عل ��ى دور
دول ��ة الإم ��ارات العربي ��ة
املتحدة يف الت�صدّي للإرهاب
والإرهابي�ي�ن "الذي ��ن �أعلن ��وا
احل ��رب عل ��ى املجتمع ��ات
الإ�سالمية وعل ��ى الغرب على
َح� � ّد �س ��واء" .وق ��ال" :عرفت
قيادة الإمارات �أن � َّأي التبا�س
�صغري� ،ستكون له تداعيات...
و�أ�ش ��اد باالئت�ل�اف العرب ��ي
 الإ�سالم ��ي ال ��ذي �أعلنت ��هاململك ��ة العربي ��ة ال�سعودي ��ة،
بدع ��م م ��ن دول ��ة الإم ��ارات
وي�ضم 34
العربي ��ة املتح ��دة،
ّ
بلد ًا ...م�شدِّ د ًا عل ��ى �ضرورة الرتجمة امللمو�سة لهذا التحالف ،من �أجل
ا�ستئ�ص ��ال "داع�ش" وغريها من اجلماع ��ات الإرهابية ...وم�ؤ ِّكد ًا �أن ال
ُ ّب ��د من وجود قوات ب ّرية على الأر�ض ،تواج ��ه املتط ّرفني ،على �أن تتك َّون
من دول عربية بدعم من املجتمع الدويل.
وحت� � َّدث �ساركوزي عن ت�أ�سي�سه ،مع �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زاي ��د �آل نهيان ،ويل عهد �أبوظبي نائب القائ ��د الأعلى للقوات امل�سلحة،
متح ��ف "اللوفر" وجامع ��ة "ال�سوربون" ،وع ��ن �إقامة قاع ��دة ع�سكرية
فرن�سي ��ة يف �أبوظب ��ي ،ع َّده ��ا "عم ًال رائع� � ًا ،باعتباره ��ا القاعدة الأوىل
الت ��ي تن�شئها فرن�سا خارج حدودها الفرن�سية منذ نهاية احلرب العاملية
الثانية".

(وام)

ثم تناول �ساركوزي التحدّيات التي تواجه منطقة ال�شرق الأو�سط...
وق ��ال�" :إن املنطقة ت�شهد حت ّوالت حا�سمة وعميقة� ،ستكون لها تداعيات
على اجلميع ،ويتمثل التحدّي الأ�سا�س يف املحافظة على تن ّوعها".
وق ��ال�" :أنتم �أم ��ام حتدِّ يني� :أولهم ��ا املواجهة بني ال�س َّن ��ة وال�شيعة،
وهي م�صدر قلق بالن�سب ��ة لأ�صدقائكم ..والتحدِّ ي الآخر هو اجلماعات
الإرهابية واملتط ّرفة ..و�أ�ض ��اف�" :إن �أغلبية امل�سلمني يعي�شون ب�إميانهم
يف �سالم ،مقابل �أقلية تقوم بـ "ت�شويه الإ�سالم" ،و�إن النا�س يعانون من
الإرهاب الذي متار�سه تلك الفئة املتط ّرفة".
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العاصمة تواجه العاصفة المطرية وتوابعها بنجاح

اللواء الرميثي  :فريق األزمات
والطوارئ أدار الظروف المناخية التي
تع َّرضت لها أبوظبي بمعايير عالمية

(وام)

�أ َّك��د مع��ايل الل��واء حمم��د خلفان الرميث��ي ،القائ��د العام
ل�شرط��ة �أبوظب��ي رئي���س �إدارة فري��ق الأزم��ات والط��وارئ
والك��وارث لإمارة �أبوظب��ي� ،أن امل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة
�أثبت��ت مقدرته��ا على التعام��ل بنجاح ،مع الظ��روف املناخية
ال�صعب��ة الت��ي م�� َّرت بها �أبوظب��ي �أواخ��ر الأ�سب��وع الأول من
مار���س املا�ضي ،وما خلفت��ه العا�صفة املطرية يف الإمارة .ون َّوه
�إىل العم��ل اجلماعي امل�شرتك الذي �أُ ِّ�س�س��ت من �أجله "الهيئة
الوطنية لإدارة الط��وارئ والأزمات والكوارث" ...م�شري ًا �إىل
�أن املرحلة املقبلة �سوف ت�شهد تد�شني مركز عمليات م�شرتك.
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و�أثن ��ى الل ��واء الرميث ��ي ،يف م�ؤمتر �صح ��ايف لفري ��ق �إدارة الأزمات
والط ��وارئ والكوارث يف �أبوظبيُ ،ع ِقد للبح ��ث يف �ش�أن االجراءات التي
َّمت اتخاذه ��ا ملواجهة ما خلفته العا�صفة ،عل ��ى دور امل�س�ؤولني والعاملني
يف دائ ��رة �ش�ؤون البلدية والنقل� ،إىل جانب جمي ��ع امل�ؤ�س�سات احلكومية
وح ْ�سن �إدارتهم للظ ��روف املناخية التي
واخلا�ص ��ة ،لتجاوبهم ال�سري ��ع ُ
تع َّر�ضت لها �إم ��ارة �أبوظبي ،بالطريقة املثلى وطبق ًا للمعايري العاملية يف
�إدارة الأحداث والكوارث الطبيعية ،والذي كان له الأثر الط ِّيب يف عودة
احلي ��اه الطبيعية �إىل معظم مرافق الإمارة ،و�ص ��و ًال �إىل مرحلة التعايف
التام من �آثار الأمطار والعا�صفة التي �شهدتها معظم مدن الإمارة.

و�أ َّك ��د الرميث ��ي �أن الأحداث هي م ��ن ت�صنع الرج ��ال ،وتبينِّ املعدن
الأ�صي ��ل ل�شباب الإمارات واملُقيمني �أي�ض ًا على هذه الأر�ض الط ِّيبة ،فقد
َّ
�سط ��ر ه�ؤالء الرج ��ال �أروع الأمثل ��ة احل َّية يف وقوفه ��م �إىل جانب رجال
ال�شرط ��ة والأم ��ن وم�ؤ�س�سات الدولة ،من خ�ل�ال تنظيم حركة ال�سري يف
بع� ��ض ال�شوارع ،و�إماط ��ة الأذى عن الطريق ،عرب �إزال ��ة املخ ّلفات التي
تركته ��ا الرياح ال�شدي ��دة والأمط ��ار يف معظم ال�ش ��وارع الرئي�سة ،رغم
متوجه� � ًا بال�شكر �إىل جمي ��ع امل�ؤ�س�سات
الظ ��روف املناخية ال�صعب ��ةِّ ...
الإعالمي ��ة عل ��ى ُح ْ�سن جتاوبه ��ا وتعاونها مع فريق الأزم ��ات والطوارئ
والكوارث يف الإمارة يف مواكبتها للأحداث بكل �صدق و�شفافية ومهنية،
عك�ست احلقيقة على الأر�ض بعيد ًا عن ال�شائعات التي �صاحبت الظروف
املناخية.
من جانبه� ،أ�ش ��ار معايل املهند�س عوي�ضة مر�شد املرر ،رئي�س دائرة
ال�ش� ��ؤون البلدي ��ة والنقل ،ب�صفته قائد ًا للح ��دث� ،إىل �أن جميع اجلهات
احلكومي ��ة واخلا�ص ��ة �ش َّكلت فريق� � ًا متناغم� � ًا حتت قي ��ادة �إدارة فريق
الطوارئ والأزمات والكوارث يف �إم ��ارة �أبوظبي ،وط َّبقت ا�سرتاتيجيات
وا�ضح ��ة و�آلي ��ات مرن ��ة� ،س َّهلت على اجلمي ��ع �أداء عمله ��م يف مثل هذه
مم ��ا �ساهم يف �سرع ��ة اال�ستجاب ��ة والتعايف لع ��دد كبري من
الظ ��روفّ ،
القطاعات.
و�أعل ��ن �أن مراجعة البنى التحتية وكود البناء ،والتعامل مع مثل هذه
�سيتم الحق� � ًا من خالل مراجعة كود البناء ،و�إ�صدار كود بناء
احلاالتّ ،
جدي ��د ،وذلك العتب ��ارات حالة الطق� ��س املتغيرِّ  .و�أ�ض ��اف :نحن نعمل
دائم ًا عل ��ى اال�ستفادة من الدرو�س ،لكن باملالحظ ��ة للأ�ضرار الناجمة
عن هبوب الرياح وهط ��ول الأمطار ،والتي مل ي�سبق لها مثيل يف الدولة،
ف�إن �أغلب الأ�ضرار كانت يف الأ�شجار واللوحات الإعالنية .و�أ�شار �إىل �أن
�سرع ��ة اال�ستجابة ودرجات التعايف الق�ص ��وى ،ت�شري �إىل مدى التالحم
الدائ ��م والعمل امل�ش�ت�رك بني جميع الفاعل�ي�ن ،دون ا�ستثن ��اء للأفراد،
�سواء من مواطني الدولة �أو الوافدين.

و�أ َّك ��د املرر على جن ��اح فريق الطوارئ والأزم ��ات يف َ
احل ّد من ن�سبة
املخاطر التي �أ�صابت املج�سم الكروي الذي يعتلي املبنى الرئي�س ل�شركة
«ات�ص ��االت» يف �أبوظبي ،وذلك باتخاذ اجراءات ف ّنية وهند�سية ملعاجلة
اخللل.
وك�شف ��ت اللجنة العليا لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عن خطة
للح ّد من اخل�سائر
الط ��وارئ التي نفَّذتها م ��ن � 8إىل  10مار�س املا�ضيَ ،
املرتتبة عن هبوب الرياح ب�سرعة و�صل
�أق�صاه ��ا �إىل  130كل ��م يف ال�ساع ��ة،
وت�ساقط ��ات الأمطار على �إثرها مبعدل
 123مل ��م ،ح�س ��ب البيان ��ات ال ��واردة
ع ��ن مركز الأر�صاد اجلوي ��ة والزالزل.
و�أ َّك ��دت �أن «ط ��وارئ» بلدي ��ة �أبوظب ��ي
عق ��دت اجتماع ��ا حت�ضريي� � ًا للخط ��ة
اال�ستباقية قبل حال ��ة الطوارئ ،وذلك
عن طري ��ق ا�ستقبال البالغ ��ات وتوزيع
املناوب ��ات ،وحتدي ��د �أع�ض ��اء الفري ��ق
امليدانيني بالإ�ضاف ��ة �إىل متابعة �أحوال
الطق�س.
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تحت عنوان« :أساليب مبتكرة لوطن آمن»

«مؤتمر إدارة الطوارئ واألزمات  »2016يوصي بضرورة
دعم جهود الدول في نشر التسامح والتعايش
السلمي وتوجيه طاقات الشباب نحو اإلبداعات الب ّناءة

(وام)

�أو�ص��ى «م�ؤمت��ر �إدارة الط��وارئ والأزم��ات  ،»2016ال��ذي �أقيم حتت رعاية �س��مو ال�ش��يخ طحنون ب��ن زايد �آل نهيان ،م�ست�ش��ار
الأم��ن الوطن��ي ،وا�ست�ضافته �أبوظبي يومي  13و 14مار�س املن�ص��رم ،ب�ضرورة دعم جهود الدول يف ن�شر مبادئ ومفاهيم الت�سامح
والتعاي�ش ال�سلمي ،باعتبارها من �أهم الطرق يف ا َ
والتطرف .ودعا �إىل ت�شجيع االبتكار والإبداع ،بهدف
حلدّ من انت�شار الإرهاب
ّ
توجيه قدرات ال�شباب وطاقاتهم نحو الإبداعات البنّاءة ،وتعزيز دور القطاع اخلا�ص يف هذا املجال.
و�ش� � َّدد امل�ؤمت ��ر ،ال ��ذي ّ
نظمت ��ه «الهيئ ��ة الوطني ��ة لإدارة الط ��وارئ بوجه ع ��ام ،و�أولوي ��ة �إن�شاء قواعد بيان ��ات ب�أ�ضرار الك ��وارث على وجه
للح ّد من املخاطر...
والأزمات والكوارث» ،يف دورته اخلام�سة ،حتت عنوان�« :أ�ساليب مبتكرة اخل�صو�ص ،واال�ستفادة من خربات املنظمة الدولية َ
موحدة ،تُ�ش ِّكل �إطار ًا
لوطن �آم ��ن» ،على �أهمية اال�ستف ��ادة املثلى م ��ن تكنولوجيا االت�صاالت� ،أو�صى ب�ضرورة تب ّني ا�سرتاتيجية �إعالمية خليجية َّ
و�أنظمة التوا�ص ��ل االجتماعي ،وا�ستغاللها يف �إدارة الطوارئ والأزمات ،عام ًا جلميع الأجه ��زة الإعالمية ،الر�سمية واخلا�صة ،وو�سائل التوا�صل
و�أنظم ��ة الإن ��ذار املبكر ...من ِّوه ��ا �إىل �ضرورة وج ��ود �سيا�سات خليجية اجلماهريي ،ت�صل �إىل كافة فئات املجتمع.
موح ��دة ،متوافق عليها ،للتعامل مع التهدي ��دات والأخطار ،خا�صة منها
َّ
من�صة وق ّمة حوارية
كما دعا امل�ؤمتر ،يف خت ��ام فعالياته� ،إىل �إيجاد ّ
اجليو�سيا�سية.
عاملي ��ة ،جتمع �ص ّناع الق ��رار ،ملناق�شة املتغ�ّي�ررّ ات والتهديدات واملخاطر
واملخت�صني العاملية امل�ستجدّة ...م�شدِّ د ًا عل ��ى �أه ّمية تب ّني وتطوير منهجيات وطنية
و�إذ دع ��ا امل�ؤمتر ،ال ��ذي �شاركت فيه نخبة من اخل�ب�راء
ِّ
املح ّلي�ي�ن والإقليمي�ي�ن والعاملي�ي�ن يف جم ��ال �إدارة الط ��وارئ والك ��وارث خا�صة باحلل ��ول يف مرحلة التعايف من الأزم ��ات والكوارث ،وتعزيز دور
«�سنداي» احلكومات واملنظمات الدولية.
والأزم ��ات� ،إىل حتفيز دول املنطقة لتطبيق �أولويات �إطار عام ِ
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ووج ��ه امل�شاركون يف امل�ؤمتر ،يف خت ��ام �أعمالهم ،ال�شكر �إىل �صاحب
َّ
ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س الدولة  -حفظه اهلل ،و�إىل
�صاح ��ب ال�سم ��و ال�شيخ حممد ب ��ن را�شد �آل مكتوم ،نائ ��ب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي  -رعاه اهلل ،و�إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن زاي ��د �آل نهيان ،ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلح ��ة رئي� ��س املجل�س التنفي ��ذي لإم ��ارة �أبوظبي ،لدعمه ��م امل�ستمر
واملتوا�ص ��ل للم�ؤمت ��ر والقائمني علي ��ه ،الأمر الذي كان ل ��ه بالغ الأثر يف
جناحه وخروجه بالنتائج الإيجابية املرجوة.
■ فعاليات اليوم الأول
وكان ��ت فعاليات امل�ؤمتر ،قد انطلق ��ت يف ح�ضور معايل الدكتور عبد

الرحم ��ن العوي�س ،وزير ال�صحة ووقاي ��ة املجتمع ،ومعايل �سيف �سلطان
العري ��اين ،الأمني العام للمجل�س الأعلى للأم ��ن الوطني ،ومعايل اللواء
حمم ��د خلفان الرميثي ،القائد العام ل�شرط ��ة �أبوظبي ،ومعايل الدكتور
مغري اخلييل ��ي ،رئي�س هيئة ال�صحة يف �أبوظب ��ي ،و�سعادة الفريق �سيف
عبد اهلل ال�شعف ��ار ،وكيل وزارة الداخلية ،و�سعادة الدكتور جمال حممد
احلو�سن ��ي ،مدي ��ر ع ��ام «الهيئ ��ة الوطني ��ة لإدارة الط ��وارئ والأزم ��ات
والك ��وارث» ،و�سعادة الدكت ��ور جمال �سند ال�سوي ��دي ،مدير عام «مركز
الإم ��ارات للدرا�سات والبح ��وث» ،و�سعادة جا�سم حم ��د الزعابي ،مدير
ع ��ام «الهيئة الوطنية لأمن املنافذ واحل ��دود» ،وعدد من �أع�ضاء ال�سلك
الدبلوما�سي املُعت َمدين لدى الدولة وكبار امل�س�ؤولني ،واملدعوين.

طحنون بن زايد :األزمات
الصعبة ُتح ِّتم علينا مواجهتها
بطرق علمية سليمة ُم َم ْن َ
هجة
و�أ َّك ��د �سم ��و ال�شي ��خ طحنون ب ��ن زاي ��د �آل نهيان ،م�ست�ش ��ار الأمن
الوطن ��ي� ،أن الأزم ��ات ال�صعبة متعدِّ دة امل�ستوي ��ات ومت�ش ِّعبة املحاور،
�س ��واء �أكان ��ت حروب� � ًا وا�ضطرابات داخلي ��ة� ،أو هجم ��ات �إرهابية� ،أو
مدمرة ،تحُ تِّم علينا التدار�س والنقا�ش والتفكري
حتى ك ��وارث طبيعية ِّ
ملواجهته ��ا ومكافحتها والت�ص� �دّي لها ولتوابعها بط ��رق علمية �سليمة
تقوم على البحث العلمي املُ َم ْن َهج.
و�أ�ش ��ار �سم� � ِّوه ،يف كلم ��ة خا�ص ��ة بـامل�ؤمت ��ر� ،إىل �أن �إدارة الأزمات
والكوارث �ش َّكلت يف عاملنا املعا�صر هاج�س ًا وخوف ًا ي�ؤرق الكثري من دول
العامل ،ت ��ارة ب�سبب غياب التخطيط اال�سرتاتيج ��ي والإدارة اجليدة،
وتارة �أخرى ب�سبب عدم التن ّب�ؤ بها وا�ست�شرافها.
وق ��ال �سم� � ّوه �إن «امل�ؤمتر حمل �شعار ًا ا�ستثنائي� � ًا ومتم ِّيز ًا يعبرّ عن
ا�سرتاتيجي ��ة هامة حتمل معانٍ كب�ي�رة وحت ّقق الأمن والقوة ،وت�ستلزم
مما
�أ�ساليب مبتكرة يف التعامل مع الكوارث والأزمات ب�شتى �أنواعهاّ ،
يتط َّل ��ب م َّنا ت�ضافر اجلهود كافة �سواء من احلكومات� ،أو املجتمعات،
�أو الهيئ ��ات� ،أو امل�ؤ�س�س ��ات� ،أو الأف ��راد ،للت�صدّي له ��ا والتعامل معها
بالعلم واالبتكار واملعرفة والقوة».
و�أ َّكد �سمو م�ست�شار الأمن الوطني على �أن «ما يواجه عاملنا العربي
اليوم من حتدّيات و�أخطار ج ّمة ،وتطورات مت�سارعة وم�ؤثرة على الأمن
الوطني� ،سواء بالفكر املتط� � ّرف للجماعات الإرهابية الذي ي�ستهدف

الروابط بني ال ��دول وال�شعوب ،ويعمل على تفكي ��ك الن�سيج املجتمعي
له ��ا ،والتفرقة بني مواطنيها� ،أو بالأعم ��ال الإرهابية والتخريبية التي
ت�سته ��دف الب�شر وال�شجر واحلج ��ر والتاريخ والإن�ساني ��ة ،يتط َّلب م ّنا
تخطيط� � ًا ا�سرتاتيجي� � ًا �سليم ًا ،وخطاب� � ًا �إعالمي ًا قو ّي� � ًا وم�ؤثر ًا ،ووعي ًا
و�إدراك ًا وم�شاركة �شعبية وا�سع ��ة ،لكي نتم َّكن من مواجهته والت�صدّي
ل ��ه َ
واحلدِّ من �أثاره ،والق�ضاء عليه ب�شكل تام ،لتتم َّكن جمتمعاتنا من
العي� ��ش ب�آمان وا�ستقرار ،ولت�ستعي ��د ال�شعوب قاطبة دورها احل�ضاري
والتاريخي والإن�ساين.
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د .جمال محمد الحوسني :محاور ق ِّيمة
نبض المرحلة
بالغة األهمية ُتع ِّبر عن ْ
نمر بها
الحساسة التي ّ
ّ
وق ��ال �سع ��ادة الدكتور جمال حمم ��د احلو�سني ،مدير ع ��ام "الهيئة
الوطني ��ة لإدارة الط ��وارئ والأزمات والكوارث" ،نفتت ��ح �أعمال "م�ؤمتر
�إدارة الط ��وارئ والأزم ��ات  ،"2016ال ��ذي ي�ش ِّكل منرب ًا هام� � ًا ملناق�شة
جمموعة من املحاور واملوا�ضيع البالغة الأهمية ،التي َّمت اختيارها بعناية
�شديدة الرتباطها بالأحداث واملتغيرّ ات اجلارية على ال�ساحتني العربية
والدولية ،والتي بد�أت تُنذر مبخاطر وتهديدات َج ّمة ،على حا�ضر الكثري
�شكل ًة خط ��ر ًا داهم ًا على �أمنه ��ا وا�ستقرارها
من ال ��دول وم�ستقبله ��اُ ،م ِ
و ُر ِق ّي َها وتقدُمها.
و�أ�ض ��اف ،يف كلمت ��ه الرتحيبي ��ة :لقد ب ��د�أت م�سرية "م�ؤمت ��ر �إدارة
الط ��وارئ والأزم ��ات" يف العام  ،2008بخطوة واثق ��ة ومدرو�سة� ،أَعلنت
انط�ل�اق م�ؤمترنا هذا يف مبادرة فري ��دة من نوعها على م�ستوى املنطقة
وال�ش ��رق الأو�س ��ط ،لتُ�ش � ِ�ك َل من ��ارة ت�ض ��يء الطريق نحو ه ��دف ن�سعى
جميعن ��ا لتحقيقه والو�صول �إليه ،يتج ّلى حملي ًا يف زيادة وترية التخطيط
واال�ستع ��داد واجلاهزي ��ة ،ورفع م�ست ��وى الوعي ،وحت�س�ي�ن �أداء وفعالية
جهود وقدرات اال�ستجابة للط ��وارئ والأزمات يف دولة الإمارات العربية
املتح ��دة واملنطقة ،وعاملي ًا يف تبادل اخلربات واملعرفة املتعلقة بالأزمات
والكوارث.
ون� � َّوه �إىل �أن �سع ��ي "الهيئ ��ة الوطني ��ة لإدارة الط ��وارئ والأزم ��ات
والكوارث" لتنظي ��م امل�ؤمترُ ،ي َ�ش ِّكل ترجمة حقيقية للتوجيهات ال�سديدة
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وال� � ّر�ؤى امل�ستقبلي ��ة الثاقب ��ة لقيادتنا الر�شي ��دة ،وعل ��ى ر�أ�سها �صاحب
ال�سم ��و ال�شيخ خليف ��ة بن زايد �آل نهي ��ان ،رئي�س الدول ��ة  -حفظه اهلل،
و�صاح ��ب ال�سم ��و ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكت ��وم ،نائب رئي�س الدولة
رئي� ��س جمل�س ال ��وزراء حاكم دبي ،و�صاح ��ب ال�سمو ال�شي ��خ حممد بن
زاي ��د �آل نهي ��ان ،ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعل ��ى للقوات امل�سلحة
رئي� ��س املجل�س التنفيذي لإمارة �أبوظب ��ي ،ويف �إطار التوجيهات والدعم
الالحم ��دود ،واملتابعة امل�ستمرة ل�سمو ال�شيخ طحنون بن زايد �آل نهيان،
م�ست�شار الأمن الوطني.
و�أ�شار د .احلو�سن ��ي �إىل �أن امل�ؤمتر يكت�سب �أهميته من الو�ضع الذي
ت�شهد ُه منطقتنا العربية ،ومن الأزمات والكوارث التي تختلف يف �شكلها
وطبيعتها .وق ��ال :نواجه اليوم تزايد ًا ملحوظ ًا يف ح� �دّة وتواتر الأزمات
املتالحق ��ة ،وات�ساع نطاقه ��ا ،وامتداد �آثارها ّ
وتخطيه ��ا احلدود مهدِّ دة
مما ُيعيق م�سرية التنمية ال�شاملة ،ويزيد
اجلميع دون ا�ستثناء �أو متييزّ ،
م ��ن ِح َّدة الفق ��ر والتهمي�ش وغي ��اب العدالة االجتماعي ��ة ،وهذا يفر�ض
علين ��ا درا�سة مت�أني ��ة ومتحي�ص ًا دقيق ًا للظ ��روف والعوامل املُحيطة بنا،
تُف�ضي بال�ضرورة �إىل خربات ومعلومات ن�ستطيع من خاللها ا�ست�شراف
امل�ستقبل وو�ضع خطط وا�سرتاتيجيات ناجعة ملواجهة الأزمات والكوارث
املحتملة.
و�أ�ض ��اف :ن�سعى لأن ُي�ساهم م�ؤمت ��ر �إدارة الطوارئ والأزمات يف َم ّد
ج�سور التوا�صل ،ت�سهي ًال لنقل اخلربات واملعارف والأفكار وتبادلها ،بني
م�ؤ�س�س ��ات ُ�ص ْنع القرار ،وتلك املن ��وط بها �إدارة الأزمات على امل�ستويات
املح ّلي ��ة والإقليمية والعاملية ،وتفعيل التعاون ب�ي�ن املنظمات وامل�ؤ�س�سات
كاف ��ة ،للم�ساهمة يف َ
احل ّد من خماطر الأزمات والكوارث ...م�ؤ ِّكد ًا على
�أن "التحدّيات كبرية ،وقد �أ�ضحى تعزيز البنية املعرفية لإدارة الأزمات
والك ��وارث �ضرورة ُم ّلحة ال يمُ كن الت�أنيّ �أو الرت ّوي يف اال�ستجابة لها ،يف
ظ ّل املخاطر والتهديدات الت ��ي نواجهها ،لكي ن�ستطيع �ضمان املحافظة
على الأرواح واملمتلكات واملكت�سبات".
وق ��ال �سعادته :ن ّنربي يف هذا امل�ؤمتر �إىل مناق�شة حماور ق ِّيمة بالغة
احل�سا�س ��ة التي من ّر به ��ا ،فلم نغفل
الأهمي ��ةُ ،تع�ِّبرِرِّ عن ن ْب� ��ض املرحلة ّ
الناحي ��ة الأمني ��ة ملا ت�ش ّكله م ��ن �أهمية خا�صة يف انت�ش ��ار �أجواء الراحة
والطم�أنينة واال�ستقرار لتقدّم املجتمعات وارتقائها ،وا�ستهدفنا ّ
االطالع
عل ��ى الأ�ساليب احلديث ��ة يف �إدارة الأزمات والكوارث ،لنتع ّرف على �آخر
ماتو�صل ��ت �إليه معام ��ل الفكر والإب ��داع ،حتى منتل ��ك الأدوات الالزمة
ّ
وال�ضروري ��ة ملواجه ��ة املخاطر .و�أ�ض ��اف :لع ّل ما من ّر به م ��ن متغيرّ ات
عاملي ��ة خط�ي�رة وم�ؤثرة ا�ستوجب ��ت علينا �أن ن�ضعه ��ا يف �أجندة امل�ؤمتر،
للوق ��وف على �أ�سبابه ��ا وتداعياتها وحلوله ��ا لدرا�ساته ��ا وحتليلها ،كما
خ�ص�صن ��ا للإعالم ،ال�شريك الرئي�س والهام يف �إدارة �أ َّية كارثة �أو �أزمة
َّ
حم ��ور ًا خا�ص ًا ،ومل َنغ ْ
ْفل التحدّيات واحلل ��ول يف مرحلة التعايف ،فهي ال
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تقل �أهمي ��ة و�ش�أن ًا عن اال�ستع ��داد اجل ِّيد واملُ�سبق للأزم ��ات والكوارث،
كم ��ا �أدرجنا التخطيط اال�سرتاتيجي يف �إدارة الطوارئ والأزمات ،نظر ًا
لل ��دور الهام الذي يلعبه يف َ
احلدِّ والتخفيف م ��ن الآثار ال�سلبية الناجتة
ع ��ن الك ��وارث والأزم ��ات ،و�أ�ضفنا حمور بن ��اء التع ��ايف لنتناوله درا�سة
ومتحي�ص� � ًا ،لأن مواجه ��ة الك ��وارث والأزم ��ات تتط َّلب �إع ��داد ًا ُم�سبق ًا،
وتخطيط ًا ا�سرتاتيجي ًا بعيد املدى.

ون َّوه د .العوي�س �إىل �أن دولة الإمارات العربية املتحدة انتهجت نهج ًا
ال�صحية ب�صورة دائمة ومتم ّيزة،
تعاوني ًا م ��ع املجتمع الدويل ومنظماته
ّ
وانطالق� � ًا من هذا النهج د�أب ��ت وزارة ال�صحة عل ��ى امل�شاركة يف جميع
ال�صحية ،و�إن ت�أهل الدولة و�إ�شهار خلوها
اللقاءات العلمي ��ة والفعاليات
ّ
يج�سد هذا التعاون البناء مع املجتمع الدويل
من عوز اليود العام ّ ،2013
ومنظماته الدولية ،وخا�صة "منظمة ال�صحة العاملية" ،والـ "يوني�سيف"،
ومنظوم ��ة الأمم املتحدة ،واملجل�س الدويل ملكافحة عوز اليود� ...إحلاق ًا
�إىل ذل ��ك و�ضعت الدول ��ة ا�سرتاتيجية متط ّورة ملواجه ��ة الأمرا�ض غري
املُعدي ��ة ،كداء ال�س ّك ��ري ،و�أمرا�ض القلب ،و�أطلق ��ت برنامج ا�ستئ�صال
مر�ض �شلل الأطفال ،و�أُ�شهرت خالية منه ومن مر�ض املالريا.
و�ش� � َّدد الوزي ��ر عوي� ��س ،يف خت ��ام كلمت ��ه ،عل ��ى ك ��ون ال�صح ��ة حقّ
�أ�سا� ��س للإن�سان ..داعي ًا �إىل التعاون ب�ي�ن الدول ،خا�صة و�أن �أنواع ًا من
الأمرا� ��ض املُعدية ال تمُ كن مكافحتها م ��ن كل دولة مبفردها .وقال :بات
ال�صحي الدويل من �أوىل االهتمامات ال�سيا�سية ،وال ُب ّد من و�ضع
الأم ��ن
ّ
�صحية دولية ،هدفها حماية الإن�سان وتقوية قدراته لدرء
ومعايري
نظ ��ام
ّ
الأخطار وجت ُّنب ما يمُ كن من الأمرا�ض ،وتخفيف الوفيات غري املُحتمة.

د .العويس :الصحة ّ
حق أساس لإلنسان...
وال ُب ّد من وضع نظام ومعايير
دولية هدفها حمايته
م ��ن جهت ��ه� ،أ�ش ��ار مع ��ايل الدكت ��ور عب ��د الرحم ��ن العوي� ��س ،وزير
ال�صح ��ة ووقاي ��ة املجتم ��ع ،يف كلمت ��ه الرئي�س ��ة يف افتت ��اح امل�ؤمتر� ،إىل
ال�صح ��ي ي�ش ِّكل ج� � ّز ًءا ال يتج ّز�أ من منظوم ��ة الأمن ال�شامل.
�أن الأم ��ن
ّ
ال�صحي �أهمي ��ة كبرية ،وو�ضعت
وق ��ال� :أ ْولت قيادتن ��ا الر�شيدة القطاع
ّ
ال�صحية املختلفة
ا�سرتاتيجي ��ات وطني ��ة قادرة على تقيي ��م التح ّدي ��ات
ّ
ب�صورة علمي ��ة دقيقة ،ت�ستوعب التقنيات واملع ��ارف احلديثة ،ومن بني
ه ��ذه اال�سرتاتيجي ��ات تطوير برامج وطني ��ة �شاملة ملكافح ��ة الأمرا�ض
توجهات منظمة ال�صح ��ة العاملية ،كما
املُعدي ��ة ،والتخ ّل� ��ص منها ،وف ��ق ّ
ال�صحي �ضمن القطاعات
يتم و�ضع القطاع
ارت� ��أت القيادة الر�شيدة �أن ّ
ّ
الوطنية الرئي�سة الت ��ي ت�ض َّمنتها اال�سرتاتيجية الوطنية لالبتكار ،والتي
�صحية وعالجية
ترتك ��ز على ت�شجيع االبتكار يف جماالت تقدمي خدمات ّ
با�ستخ ��دام التكنولوجيا املتقدّمة ،وت�شجي ��ع تطوير ال�صناعات الدوائية
والتقني ��ة احليوي ��ة� ،إ�ضافة �إىل العمل مع ال�ش ��ركاء اال�سرتاتيجيني على
تنمية قطاع الأبحاث الطبية لعالج الأمرا�ض ال�سائدة.

سعادة  /سالم عبيد الحصان الشامسي

د .أمل القبيسي :تهيئة كل الفرص
فعالة في
لمشاركة مجتمعية ّ
مواجهة الكوارث واألزمات
�إىل ذل ��ك ،ن َّوه ��ت معايل الدكت ��ورة �أم ��ل القبي�سي ،رئي�س ��ة املجل�س
الوطني االحت ��ادي� ،إىل �أن انعقاد امل�ؤمتر ،ال ��ذي يكت�سب �أهمية خا�صة
يف ظ� � ّل املحيطة باملنطقة ،وما ت�س ِّببه من معاناة �إن�سانية ،ي�أتي يف وقته،
و ُيعت�ب�ر خطوة ب َّناءة يف االجت ��اه ال�صحيح ملناق�ش ��ة مو�ضوعات غاية يف
الأهمي ��ة .وقالت :ملواجهة الكوارث والأزمات ،علينا العمل على تهيئة كل
الفر�ص للم�شارك ��ة املجتمعية الف ّعالة ،تُ�ساهم فيه ��ا كل �شرائح املجتمع
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ب�أطيافه ��ا املتن ِّوع ��ة ،م ��ن م�ؤ�س�سات وهيئ ��ات وجماعات و�أف ��راد ،فهذه
امل�شارك ��ة � ْأ�ضحت ت�ش ِّكل ركي ��زة �أ�سا�سية من ركائ ��ز الت�صدّي َّ
املخطط
املدرو� ��س ،ال ��ذي تنتهجه الدول واجله ��ات املعن َّية بالط ��وارئ والكوارث
والأزمات.
ويف كلم ��ة ملعاليه ��ا خالل جل�سة االفتت ��اح الر�سمي ��ة� ،ألقاها بالنيابة
عنه ��ا� ،سعادة �سامل عبي ��د احل�صان ال�شام�سي ،ع�ض ��و املجل�س الوطني
االحتادي� ،أ�ضافت د .القبي�س ��ي �أن احلكمة والر�ؤية امل�ستقبلية لقيادتنا
الر�شيدة ،ح َّولت التط ّلعات �إىل قرارات ا�سرتاتيجية فاعلة ،وم�شروعات
طموح ��ة ،وبرامج متم ِّيزة مبت َك ��رة ،حيث وفرت البيئ ��ة الت�شريعية التي
�شمل ��ت قوانني وا�ضح ��ة و�صارمة ،حتفظ حق ��وق الأف ��راد وامل�ؤ�س�سات،
وت� ��ؤدّي يف نهاية املطاف �إىل �سيادة القان ��ون يف دولة م�ؤ�س�سات ،حترتم
الفرد وت�صون حقوقه.
و�أ ّك ��دت معاليها �أن طموحات قيادتنا الر�شي ��دة لن تعرف ح ّد ًا تقف
عنده ،فقد كانت ومازالت دولة الإمارات العربية املتحدة �س َّباقة كعادتها
يف �إبداع املبادرات وابتكارها.
ون َّوه ��ت �إىل �أن املجل� ��س الوطني االحتادي ،باعتب ��اره همزة الو�صل
وتتج�سد فيه م�شارك ��ة املواطنني يف
ب�ي�ن القيادة واحلكوم ��ة واملجتم ��ع،
َّ
عملي ��ة ُ�ص ْنع القرار ،ي�ضع دائم ًا االهتم ��ام مبواجهة الأزمات والكوارث،
م ��ن منظور حتقيق الأم ��ن ال�شامل ،على ر�أ�س �أولويات ��ه ،عرب ممار�سته
الخت�صا�صاته الت�شريعية والرقابي ��ة ،لتحديث م�شروعات القوانني ذات
ال�صلة ،وتطويرها ،ومناق�ش ��ة خمتلف الق�ضايا التي لها عالقة مبا�شرة
ب�أمن الوط ��ن واملواطنني و�ش�ؤونهم ،حفاظ ًا عل ��ى املكت�سبات واملنجزات
الوطنية الوطنية ،التي حتققت حملي ًا واقليمي ًا وعاملي ًا.
املتخ�ص�ص مبح ��اوره املطروحة ،التي
ور�أت �أن انعق ��اد ه ��ذا امل�ؤمتر
ِّ
تُ�سل ��ط ال�ض ��وء عل ��ى العدي ��د م ��ن اجلوان ��ب امله َّم ��ة يف �إدارة الطوارئ
والأزمات والكوارث ،ومب�شاركة هذه النخبة املتم ِّيزة ،ميثل فر�صة ذهبية
ِّ
ال�سبل ،التي
لالطالع على جتارب الدول املختلفة ،ولتبادل الر�ؤى لإيجاد ُّ
تكفل تعزي ��ز جماالت التن�سيق والتعاون بني اجله ��ات املعن َّية كافة ،على
امل�ستوي ��ات املحلي ��ة والإقليمي ��ة والدولية ،وتبادل اخل�ب�رات ال�ستك�شاف
منهجي ��ات جديدة ،ور�ؤى و�أف ��كار ،لإيجاد �أف�ضل احلل ��ول والإجراءات،
الت ��ي يمُ كن اتخاذها يف مواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث ،والتعامل
معه ��ا بكفاءة واقتدار ،ومن �أجل تف ��ادي وقوعها ،والتخفيف �إىل �أق�صى
َح ّد ممُ كن من خ�سائرها ،والتعايف من �آثارها على خمتلف امل�ستويات.
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د .كامبل ماكافرتي:
األمن أساس اإلزدهار
كم ��ا حت َّدث يف جل�س ��ة االفتت ��اح الر�سمي ��ة للم�ؤمتر الدكت ��ور كامبل
ماكافرت ��ي ،مدي ��ر الأمانة العام ��ة للطوارئ املدني ��ة يف اململكة املتحدة،
فاعترب �أن الأمن هو �أ�سا�س الإزدهار يف بلدان العامل ...داعي ًا �إىل وجوب
وجود كيان م�ستقل وجمل�س للأمن الوطني لكل دولة ،و�إىل �ضرورة جمع
وتوفري كافة البيانات واملعلومات الكاملة ،ملواجهة جميع التحدّيات التي
تهدِّ د ال�سالمة العامة.
وتط� � َّرق ماكافرتي �إىل �أه ّمية تقيي ��م املخاطر على امل�ستوى الوطني.
كما تناول خماطر الأنرتنت ودوره يف الت�أثري على الر�أي العام توجيهه.
و�ش َّدد على �ضرورة حتديد الأدوار وامل�س�ؤوليات ،ووجوب الرتكيز على
اجلاهزية الكاملة ا�ستعداد ًا لال�ستجابة للطوارئ والأزمات .وقال :علينا
لتحقيق ذلك ،ر�صد وتوفري املبالغ املالية االحتياطية للأمن الوطني.

اجلل�سة الأوىل
و�شه ��د اليوم الأول للم�ؤمتر جل�سة عمل �أوىل ناق�شت النظرة ال�شاملة
املتخ�ص�ص الدكت ��ور �سلطان
للأم ��ن ،وتر�أ�سه ��ا الباح ��ث والأكادمي ��ي
ِّ
النعيم ��ي ،وحت ��دث فيه ��ا املحافظ ه�ن�ري ما� ��س ،مدي ��ر الدرا�سات يف
�أكادميي ��ة الإدارة الوطنية القائد العام ال�سابق للدفاع املدين الفرن�سي،
والدكت ��ور مق�ص ��ود كروز ،رئي� ��س مركز "هداي ��ة" يف دول ��ة الإماررات
العربي ��ة املتحدة ،الدكتور عبد العزيز بن عثمان بن �صقر ،رئي�س مركز
اخلليج للأبحاث ،من اململكة العربية ال�سعودية،
● حتت عنوان" :الأزمات من منظور �أمني" ،حت َّدث املحافظ هرني
ما�س حول كيفية �إدارة الأزمات على امل�ستويني املح ّلي والوطني ،و�ضرورة
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تطبي ��ق اخلط ��ط ،والت�أ ُّك ��د م ��ن
الو�ص ��ول �إىل حتقي ��ق اله ��دف،
وهو الأمن .و�أ�شار �إىل �أن فرن�سا
و�ضع ��ت ا�سرتاتيجي ��ة خا�ص ��ة
مت ّكنها من التع ّرف على املخاطر
التي تواجهها ،كما و�ضعت خطط
اال�ستجاب ��ة املنا�سبة له ��ا .وقال:
عندم ��ا �صدر قانون الأمن املدين
يف العام  ،2004و�ضعت احلكومة
اخلط ��ط العري�ض ��ة وامل�س�ؤوليات
عن ��د مواجهة املخاط ��ر ،وت�شمل
هذه اخلط ��ط حمافظي البلدات
ال�صغ�ي�رة ،حي ��ث ميتل ��ك كل
حمافظ �سلطة الت�ص ُّرف التخاذ
الإج ��راءات الالزمة وقت حدوث
الكوارث والأزمات ...الفت ًا �إىل وجود توا�صل مبا�شر بني الرئي�س ووزارة
الداخلية التخاذ �أ�سرع القرارات ا�ستجابة ملواجهة �أ َّية كارثة �أو �أزمة.
و�أ�ض ��اف �أنه جرى تق�سيم للمناطق ،وفق ًا ل�سج ّل املخاطر ،و َّمت تعيني
مم ّثل�ي�ن للدولة علة امل�ستوى املح ّلي يف ٍّ
كل منها ،كما َّمت توزيع ال�سلطات،
ل�ضم ��ان التطبيق الناجع للخطط .و�أ�ش ��ار �إىل �أن جمل�س الأمن الوطني
يف فرن�سا هو الذي يتولىّ ر�سم اال�سرتاتيجيات وتوجيه اجلهات املرتبطة
به.
وتن ��اول ما�س يف معر�ض حديث ��ه ،العا�صفة "�سينتي ��ا" والت�سونامي،
اللت�ي�ن �ضربتا خا�صة املناط ��ق ال�ساحلية غربي جنوب فرن�سا ،يف مار�س
 ،2010حيث غمرت املياه  72مدينة باملياه ،و ُقتل �أكرث من � 50شخ�ص ًا...
وحادثة �سقوط طائرة الأيربا�ص الأملانية ،فوق جبال الألب �أواخر مار�س
 ،2015حي ��ث ُقت ��ل نح ��و � 150شخ�ص ًا كان ��وا على متنه ��ا ...والهجمات
الإرهابي ��ة يف باري� ��س يف نوفم�ب�ر  ،2015حي ��ث وقعت ثالث ��ة تفجريات
انتحاري ��ة يف حمي ��ط "ملع ��ب فرن�س ��ا" يف �ضاحي ��ة باري� ��س ال�شمالي ��ة،
بالإ�ضافة �إىل تفجري انتحاري �آخر و�سل�سلة من عمليات القتل اجلماعي
بالر�صا� ��ص يف �أربع ��ة مواق ��ع �أخ ��رى ،حي ��ث اقتح ��م م�س ّلح ��ون م�سرح
"بات ��اكالن" و�أطلقوا النار ب�ش ��كل ع�شوائي ،واحتجزوا رهائن ،ومن ثم
داهمت ال�شرط ��ة امل�سرح و�أنهت عملية االحتجاز يف امل�سرح ،بعد تفجري
ثالثة من املهاجمني �أنف�سهم .و�أ�سفر عن الهجمات مقتل � 130شخ�ص ًا.
ون َّوه ما�س �إىل �أن الأنظم ��ة الأمنية و�إعادة ت�شكيلها ،يف تط ِّور وتغيري
دائم�ي�ن ،وفق ًا للتط ��ورات واملخاطر ،ل�ضمان فاعليته ��ا ،وقدرة اجلهات

(وام)

ال�صدد �إىل �أن العا�صفة
املعني ��ة على الت�أهّ ب امل�ستم ��ر ...م�شري ًا يف هذا َّ
"�سينتيا" �ساهمت يف �إعادة ت�شكيل النظام الأمني ليكون �أكرث فاعلية
يف مثل هذه احلاالت ،وقال :علينا و�ضع خطط �أمنية مرنة قابلة للتطبيق
والتغي�ي�ر عند ال�ض ��رورة .م�ؤ َّكد ًا عل ��ى �أهمية التع ��اون وتبادل اخلربات
والتوا�ص ��ل املتكامل بني جمي ��ع وزارات الدولة ،ل�ضم ��ان تنفيذ اخلطط
وطرق اال�ستجابة للكوارث والأزمات.
● وتناول الدكتور مق�صود كروز ،م�س�ألة "وقاية املجتمعات من الفكر
الإرهابي" ،فق� �دّم ملحة عن مركز "هداية" ،الذي جاءت فكرة ت�أ�سي�سه
ليك ��ون �أول منظم ��ة دولية م�ستقلة ،تعم ��ل جنب ًا �إىل جنب م ��ع "املنتدى
العاملي ملكافحة الإرهاب" و�شركاء �آخرين على ال�صعيد الدويل ملكافحة
التط ّرف العنيف .وحت َّدث عن مفهوم "الأمن االبتكاري" ،وثقافة احلياة
واالنت�ص ��ار للم�ستقب ��ل .وا�ستعر�ض �آلي ��ة فهم التط� � ّرف العنيف ،و�أنواع
الأيديولوجي ��ات ،ومنه ��ا الدينية ،وامل�ش ��كالت الفردي ��ة ،وال�سيا�سية...
�شارح� � ًا بالتف�صي ��ل مفهوم التط� � ّرف العني ��ف ،والأبعاد املتع ��دِّ دة لهذه
الظاه ��رة ،وه ��ي العوام ��ل الإيديولوجي ��ة ،وال�سيا�سي ��ة ،واالت�صالي ��ة،
واالقت�صادي ��ة ،واالجتماعي ��ة ،والتاريخية ،والإثني ��ة ،والنف�سية .وو�ش َّدد
عل ��ى �ض ��رورة نب ��ذ الراديكالي ��ة ،و�إ�ش ��راك املجتمعات املح ّلي ��ة ،وو�ضع
اال�سرتاتيجي ��ات الوطني ��ة ،وعلى �أه ّمية االت�ص ��االت واخلطاب امل�ضاد،
ومواجهة حتدِّ يات ظاهرة املقاتلني الإرهابيني الأجانب.
ور�أى �أن املعاجل ��ة الع�سكري ��ة والأمني ��ة مع املتط ّرف�ي�ن والإرهابيني،
ال تكف ��ي وحدها ،بل يج ��ب �أي�ض ًا البحث يف اجلوان ��ب املختلفة املحيطة
بظاهرتي التط ّرف والإرهاب.
ابـريـل 25 2016
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وتط َّرق كروز �إىل دور التعليم
يف َ
احل� � ّد م ��ن ه ��ذه الآف ��ة ،و�إىل
ال ��دور الب ��ارز يف ه ��ذا ال�ص ��دد
للإع�ل�ام وملختل ��ف و�سائ ��ل
التوا�ص ��ل االجتماعي ،كما لكافة
م�ؤ�س�سات املجتمع ...م�شري ًا �إىل
�ض ��رورة وج ��ود ا�سرتاتيجي ��ات
وطنية ملكافحة التط ّرف العنيف.
● واعت�ب�ر الدكت ��ور عب ��د
العزي ��ز بن عثمان ب ��ن �صقر� ،أن
�أمن اخلليج ك ٌّل ال يتج ّز�أ .وتنا َول
البُعدَ ي ��ن ال�سيا�س ��ي والأمن ��ي،
وكيفي ��ة تقيي ��م املخاط ��ر يف
�ضوئهما ...متحدِّ ث� � ًا ع ّما �أ�سماه
"هجم ��ة �شمالية" و "تهديد من
اجلن ��وب" ،حيث �أ�شار �إىل �أن اجلزيرة العربية من جنوب العراق وحتى
موحد ًا ،ميث ��ل وحدة جغرافية
جن ��وب اليمن ت�ش ِّكل كيان� � ًا جيوبولوتيكي ًا َّ
موحدة،
متَّ�صل ��ة ال حتتوي عل ��ى عوائق طبيعة ،ووحدة �سكاني ��ة وعرقية َّ
وتاريخي ��ة متجان�سة .وقال �إن هذه املنطق ��ة اجلغرافية تخ�ضع ل�ضغوط
التهدي ��دات اخلارجية ،الت ��ي م�صدرها التط ��ورات يف املناطق املحيطة
به ��ا من جوارها اجلغرايف ،و�إن منظوم ��ة جمل�س التعاون اخلليجي التي
ت�أ�س�س ��ت يف العام  ،1981كمنظومة �أمني ��ة يف الأ�سا�س ،قامت ا�ستجابة
حلاج ��ات و�ض ��رورات �أمنية بحتة ،ومت َّكن ��ت دول املجل�س م ��ن ال�صمود
�أم ��ام ال�ضغوط ال�سابقة التي �أُحيط ��ت بها ،وخرجت من احلروب الأربع
الت ��ي دارت يف نطاقها َ
باحل ّد الأدنى من الأ�ضرار ،وهذا يعود �إىل عامل
�أ�سا�س ،ه ��و الإميان مببد�أ التعاون والتكامل الأمن ��ي .و�ش َّدد على �أه ّمية
امل�شاركة يف التحالف لإعادة ال�شرعية �إىل اليمن.
وتناول الو�ضع يف اليمن ،الذي و�صفه ب�أنه "ميثل خماطر كبرية على
الأم ��ن اجلماعي لدول جمل�س التعاون ،ولي� ��س ح�صري ًا على الدول التي
متتلك حدود ًا مع اليمن ،وهي اململكة العربية ال�سعودية ،و�سلطنة ُعمان،
ب ��ل جمي ��ع دول اجلزيرة العربي ��ة ،وجميع ال ��دول املت�شاطئ ��ة مع اليمن
يف بح ��ر العرب وجنوب البح ��ر الأحمر .وقال �إن ه ��ذا اخلطر يكمن يف
�سيطرة ملي�شيات عقائدية م�سلحة على ال�سلطة بو�سائل القوة ،و�إ�سقاط
ال�شرعي ��ة وت�أ�سي� ��س �شرعية جديدة تق ��وم على عن�صر الق ��وة والإكراه،
ت� ِّؤ�س�س نظامها على مبادئ الوالء الطائفي الأعمى ،وتزوير �أُ�س�س الدين
احلنيف.
26
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(وام)

اجلل�سة الثانية
وحت ��ت عن ��وان" :الأ�سالي ��ب احلديث ��ة يف �إدارة الك ��وارث"ُ ،ع ِق ��دَ ت
اجلل�س ��ة الثانية ،الت ��ي تر�أ�سها الدكت ��ور �سيف جمع ��ة الظاهري ،مدير
�إدارة ال�سالم ��ة والوقاي ��ة ،يف "الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات
والكوارث" ،وحت َّدث فيه ��ا الدكتور روبرت ماكفرلني ،املدير امل�ساعد يف
�إدارة التدري ��ب ومعاي�ي�ر اجلاهزية ،يف الأمانة العام ��ة للطوارئ املدنية
التابعة ملكتب رئي� ��س الوزراء يف اململكة املتحدة ،و�أليك�س �ستيفن ،املدير
العام لقطاعات احلكومة وال�سالمة العامة والأمن ،يف �شركة تل�سرتا من
�أ�سرتالي ��ا ،وال�سي ��دة لونا �أبو �صويرح ،مديرة املكت ��ب االقليمي يف الدول
للح ّد من خماطر الكوارث يف القاهرة.
العربية يف مكتب الأمم املتحدة َ
● وتن ��اول د .روب ��رت ماكفرل�ي�ن "الأ�سالي ��ب املبتك ��رة يف الت�صدي
للكوارث" ،متحدِّ ث ًا عن االبتكار ،ف�أ�شار �إىل �أن التقاء التقنيات احلديثة
م ��ع كف ��اءة الأ�شخا�ص ،ي�ؤدّي �إىل قي ��ام عمل ُمثمر ُيعط ��ي نتائج ج ّيدة.
وتط� � َّرق �إىل م�س�أل ��ة التحدّيات وال�صعوب ��ات والعوائق الت ��ي حتول دون
حتقيق اال�ستجاب ��ة املطلوبة حلاالت الطوارئ .ور َّكز عل ��ى �أه ّمية �إعداد
البح ��وث والقي ��ام بالتج ��ارب و�إج ��راء التدريب ��ات ،وعل ��ى �أه ّمية جمع
املعلومات تبادلها ،وحتليلها وفهمها.
● وعر�ض �أليك�س �ستيفن ،التجربة الأ�سرتالية يف �إن�شاء نظام وطني
لتوعي ��ة و�إن ��ذار اجلمهور .وتط َّرق �إىل برنامج "الين ��ز" .وتناول مو�ضوع
ال�سالمة العامة ودور و�سائل االت�صال يف حتقيقها.
و�أ�ش ��ار �إىل �أن نه ��ج �أ�سرتاليا يف القيام بنظام وطن ��ي لتوعية و�إنذار
اجلمه ��ور ،يرتكز على اال�ستف ��ادة من تقنيات االت�ص ��االت املتنقلة ذات
النط ��اق العري�ض ،للعمل على ربط املجتمع ب�أكمله ،واحل�صول على عمل
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جماع ��ي م�شرتك وق ��ت الأزمات
والك ��وارث يف خمتل ��ف مناط ��ق
�أ�سرتاليا ،وذل ��ك لتمكني الأفراد
من االت�ص ��ال تلقائي ًا مع بع�ضهم
البع� ��ض يف مناط ��ق التغطي ��ة،
ل�ضم ��ان وحت�س�ي�ن ا�ستجاب ��ة
م�شرتك ��ة ،دون احلاج ��ة �إىل
اال�ستثمار يف البنية التحتية.
● من جانبها ،تناولت ال�سيدة
لونا �أبو �صويرح "�أولويات الإطار
"�سن ��داي" ،وخطة َ
احل ّد
العام لـ ِ
م ��ن الك ��وارث .2030 – 2015
و�أ َّكدت �أن املخاط ��ر �أكرب من �أن
ت�ستطي ��ع دولة واح ��دة مواجهتها
وحيدة .ور َّكزت على �أه ّمية وجود
اخلطط واال�سرتاتيجيات ،والقيادة احلكومية للت�صدّي ،و�أه ّمية �إ�شراك
الفرد يف اخلطط ،والعمل على منع الكوارث وتاليف حدوثها.
و�إذ �ش� � َّددت عل ��ى �سالم ��ة الأف ��راد ،باعتباره ��ا اله ��دف م ��ن �أ َّي ��ة
ا�سرتاتيجي ��ات� ،أ َّكدت على �أن �إدارة الطوارئ لي�س ��ت م�س�ؤولية حكومية
فح�سب ،بل اي�ض ًا يجب �أن ت�شارك فيها جميع اجلهات املعنية واملجتمعية.
■ فعاليات اليوم الثاين
ت�ض َّم ��ن الي ��وم الثاين والأخ�ي�ر للم�ؤمتر كلمة ل�سم ��و وزير اخلارجية
وعقِدَ ت يف �إطار فعالياته ثالث جل�سات وور�شتي عمل.
والتعاون الدويلُ ،

(وام)

عبداهلل بن زايد :لسنا في منأى عن
األزمات والكوارث وهذا يتطلب سرعة في
االستجابة وحرفية في التعامل
ويف الي ��وم الثاين من �أعم ��ال امل�ؤمتر ،كانت كلمة ل�سم ��و ال�شيخ عبد
اهلل ب ��ن زايد �آل نهي ��ان ،وزير اخلارجية والتعاون ال ��دويل ،قال فيها �إن
"الأزمات والكوارث قد حتدث بني الفينة والأخرى ،ول�سنا يف من�أى عن
مما يتطلب م ّنا �سرعة يف اال�ستجابة وحرفية يف
�أ�ضراره ��ا وتداعياتهاّ ،
التعام ��ل معها ،وهذا ما نراه يف الع ��امل العربي وما يواجهه من حتدّيات
و�أخطار ج َّمة وتط ّورات مت�سارعة
وم�ؤثرة على الأمن الوطني� ،سواء
بالأعم ��ال الإرهابي ��ة التخريبية
�أو بالفك ��ر املتط� � ّرف للجماعات
الإرهابي ��ة ،وال ��ذي يتط َّل ��ب
التخطيط اال�سرتاتيجي ال�سليم،
والوع ��ي وامل�شارك ��ة الوا�سع ��ة
الف ّعال ��ة ملواجهت ��ه والت�صدّي له
والق�ضاء عليه ،م ��ن �أجل حتقيق
الأمن واال�ستقرار".
ولف ��ت يف الكلمته التي �ألقاها
بالنيابة عن �سم ّوه� ،سعادة فار�س
حمم ��د املزروع ��ي ،م�ساعد وزير
(وام)
اخلارجي ��ة والتع ��اون ال ��دويل
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لل�ش� ��ؤون الأمنية والع�سكرية� ،إىل
�أن الدول ��ة ق ��د قام ��ت بجهود يف
ه ��ذا املجال من خالل م�شاركتها
�ضم ��ن ق ��وات التحال ��ف الدويل
ملكافحة الإره ��اب ،وا�سرتاتيجية
الأمم املتحدة ملكافحة الإرهاب،
كم ��ا ا�ست�ضاف ��ت املرك ��ز الدويل
ملكافح ��ة التط� � ّرف العني ��ف
"هداية" ،بالإ�ضافة �إىل ت�أ�سي�س
مرك ��ز "�صواب" لتق ��دمي الدعم
للتحال ��ف ال ��دويل �ض ��د تنظي ��م
"داع� ��ش" ،والتعاون م ��ع الدول
الأع�ض ��اء والأف ��راد وامل�ؤ�س�سات
ذات ال�صلة ملكافح ��ة الإ�شاعات
والر�سائ ��ل واملعلوم ��ات اخلاطئة
التي ير ِّوج لها هذا التنظيم املتط ّرف.
ون ّوه �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد �إىل �أن العديد من الدول قد تتع َّر�ض
مما ُيع ّر�ض �سالمة مواطني دولة
ال�ضطراب ��ات �أمنية وحوادث مفاجئةّ ،
الإم ��ارات العربية املتحدة املتواجدين فيه ��ا للخطر ،لذلك قامت وزارة
اخلارجي ��ة بتوفري خدم ��ة تواجدي ملواطن ��ي الدولة �أثن ��اء تواجدهم يف
اخل ��ارج ،لتُ�س ِّهل عملية التوا�صل ب�ي�ن بعثات الدولة يف اخلارج ومواطني
امل�سجلني يف هذه اخلدمة عند حاالت الأزمات والطوارئ ،بهدف
الدولة َّ
�إجالئه ��م وتن�سيق عودته ��م �إىل الدولة �ساملني ،وه ��ذا �إن ّ
دل على �شيء
ف�إمن ��ا عل ��ى احلر�ص ال�شدي ��د حلكومة دول ��ة الإمارات ،متمثل ��ة بوزارة
اخلارجي ��ة ،عل ��ى احلفاظ عل ��ى حياة مواطن ��ي دولة الإم ��ارات العربية
املتحدة ،و�أمنهم و�سالمتهم� ،أينما تواجدوا وحيثما وطئوا.
ويف خت ��ام كلمت ��ه �أكد �سم� � ّوه �أن ال ��دول تت�أثر ،باعتباره ��ا جز ًءا من
املجتم ��ع ال ��دويل ،باملتغ�ِّي�رِّ ات ال�سيا�سي ��ة واالقت�صادي ��ة واالجتماعي ��ة
والأمني ��ة الدولي ��ة ،ويف ظ� � ّل ما تتعاقب علي ��ه منطقتن ��ا العربية والعامل
 عل ��ى َح ��دٍّ �سواء  -م ��ن �أزمات وك ��وارث خمتلف ��ة يف نوعيتها وحدتهاوخطورتها ،باتت تهدِّ د وت�ش ��ك ُل خطر ًا على الأمن واال�ستقرار الدوليني،
ال ب َّد �أن نثري نقطة يف غاية الأهمية تُ�شكل حجر �أ�سا�س يف جناح مواجهة
تل ��ك الأزمات والكوارث� ،أال وهي التعاون ال ��دويل ،الذي َّ
يتطلب ت�ضافر
اجله ��ود عل ��ى امل�ستويني العرب ��ي والدويل .فق ��د �أثبت واق ��ع احلال� ،أن
جه ��ود الدول منفردة ال تمُ ِّكنها من مواجهة الأزمات مهما توافر لها من
�إمكانات ،وهنا ن�أمل �أن يرتق ��ي التعاون الدويل �إىل امل�ستويات املطلوبة،
للوقاية من �أخطار الأزمات والكوارثَ ،
واحل ّد من �آثارها قدر امل�ستطاع.
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اجلل�سة الثالثة
وتر�أ� ��س الإعالمي املذي ��ع يف قناة �أبوظبي �أحم ��د اليماحي ،اجلل�سة
الثالثة للم�ؤمتر ،التي ناق�ش ��ت "املتغيرّ ات العاملية :الأ�سباب والتداعيات
واحلل ��ول" .وحت� � َّدث فيه ��ا العمي ��د الدكتور ط�ل�ال بني ملح ��م ،رئي�س
مرك ��ز �إدارة الطوارئ والأزم ��ات ،يف اململكة الأردنية الها�شمية ،وال�سري
�آالن ما�س ��ي ،قائد حر� ��س احلدود يف اململكة املتح ��دة ،وال�سيد عبد اهلل
اجلزيري ،الرئي�س التنفيذي للحوكمة امل�ؤ�س�سية ،يف �شركة "ات�صاالت"
يف الإمارات العربية املتحدة.
● تناول العمي ��د طالل بني ملحم ،جتربة اململكة الأردنية الها�شمية
يف التعامل مع �أزمة الالجئني ،واخلربات التي اكت�سبتها بالده منذ قيام
اململك ��ة ،بد ًءا من اللج ��وء الفل�سطيني ،م ��رور ًا بالعراق ��ي ،وو�صو ًال �إىل
ال�صدد �أن الأردن ا�ستقبل حتى اليوم نحو
اللج ��و ال�سوري .وذكر يف هذا َّ
ملي ��ون و� 400أل ��ف الجئ �س ��وريْ � ،أي ما ن�سبته  20يف املئ ��ة من �إجمايل
عدد �سكان البالد.
و�أ�شار بني ملح ��م �إىل �أن الالجئني ي�ش ِّكلون م�س�ؤولية دولية بامتياز،
�إ ّال �أن الأردن ،ال ��ذي بنى خطط ًا لال�ستجابة الفورية للأزمة ،ا�ستطاع -
عل ��ى الرغم م ��ن �إمكانياته املحدودة� ،أن يتج ��اوز ال�صعوبات من خالل
التع ��اون الدويل ...الفت ًا �إىل ع ��دة عوامل جاذب ��ة ،كدبلوما�سية اجلوار
والإن�سانية ،وامل�س�ؤولية الدينية والأخالقية والقومية.
وحت� � َّدث عن �إفرازات �أزمة الإقليم ،التي �أ ّثرت على الو�ضع الأردين،
حي ��ث �ش َّكل ��ت اململكة مالذ ًا �آمن� � ًا للجوء ...م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن زيادة �أعداد
الالجئ�ي�ن ال�سوريني ،زادت من خماوف الأردني�ي�ن على م�ستوى التغيري
الدميوغرايف يف البالد ،و�أ�ضافت م�شاكل اجتماعية غريبة على املجتمع
الأردين ،كم ��ا �ألق ��ت ب�أعباء �أمني ��ة �إ�ضافية ،و� َ
أف�ض ��ت �إىل �ضغوط على
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قطاعات البنية التحتية املختلفة،
و�أغرق ��ت ال�س ��وق بالعمالة ،التي
فاقمت ن�سبة البطالة يف �صفوف
اليد العاملة الأردنية.
وتط� � َّرق �إىل تداعيات اللجوء
والإج ��راءات الت ��ي تط َّلبته ��ا
الظ ��روف امل�سج� �دّة ،كت�شكي ��ل
مديري ��ة خا�ص ��ة بالالجئ�ي�ن،
وزي ��ادة التع ��اون الأمن ��ي
واملعلومات ��ي الإقليم ��ي ،و�أعب ��اء
القيام مب�س ��ح �أمني دقيق وعلمي
ومتوا�صل.
وخت ��م بالق ��ول :الأزم ��ة ت ِل ��د
اله َّمة ،واله َّمة تبني الأ ّمة.
● وتن ��اول ال�سري �آالن ما�سي،
"املتغ�ِّي�رِّ ات الهيكلية للبحث والإنقاذ الربيطاين والدرو�س امل�ستفادة"،
متحدِّ ث� � ًا عن املوق ��ع اجلغرايف لب�ل�اده ،كجزيرة مفتوح ��ة احلدود على
البح ��ر .وقال �إن دولتنا جزي ��رة ومتتلك حدود ًا بحري ��ة �ضخمة .و�شرح
كي ��ف قام خفر ال�سواحل الربيطاين بالتح� � ّول �إىل خدمة مرنة يف �إدارة
الأزم ��ة يف البالد ،بعد �أن قامت احلكوم ��ة بتق�سيم املناطق وفق ًا حلجم
امل�ش ��كالت .و�أ�ضاف �أن عمليات البح ��ث والإنقاذ �أخذت وال تزال ،ح ِّيز ًا
وا�سع ًا من االهتمام ،وتط َّلبت توزيع ًا لأحمال العمل ،و�إجراء عملية حت ّول
�شاملة� ،إ�ضافة �إىل حتديث متوا�صل خلفر ال�سواحل وتقنياته.
وتط� � َّرق �إىل تفج�ي�رات لندن يف يوليو من الع ��ام  ،2005حيث وقعت
�سل�سل ��ة من العملي ��ات االنتحاري ��ة املتزامنة م�ستهدف ��ة املواطنني اثناء
�ساع ��ة الذروة  ،ثالثة منه ��ا حدثت يف قطارات لندن حتت الأر�ض ،فيما
ح ��دث االنفج ��ار الراب ��ع يف حافلة نقل ع ��ام من طابقني ،وق ��د �أ�سفرت
الهجمات عن م�صرع � 50شخ�ص ًا و�إ�صابة ما يقرب من � 700آخرين.
وخل�ص �إىل القول �إن بالده تع َّلمت من هذه الأحداث درو�س ًا ،مفادها
أهم يف املقدِّ مة
�أن التن ّب� ��ؤ بالأزمة قد مي ِّكن من تالفيها قبل حدوثها ،فال ّ
التق�صي الأمني الدقيق ،وج ْمع املعلومات اال�ستخبارية
هو ّ
● من جانبه ،تناول عبد اهلل اجلزيري ،م�س�ألة "ا�ستباق امل�ستقبل"،
وق� � َّدم عر�ض ًا للتقنيات احلديث ��ة ذات املوا�صفات العاملي ��ة امل�شهود لها،
الت ��ي متتلكه ��ا �شركة "ات�ص ��االت" ،وكيفي ��ة تعامل ال�شرك ��ة مع حاالت
الط ��وارئ ،ويف مقدمته ��ا التهدي ��دات الإلكرتوني ��ة ،م ��ن �أج ��ل �ضم ��ان
اال�ستجابة الناجع ��ة ل ّأي طارئ ،و�ضمان ا�ستمرارية الأعمال واخلدمات
�إىل اجلمهور.

(وام)

اجلل�سة الرابعة
ناق�شت اجلل�سة الرابعة "ال ��دور املحوري للإعالم يف �إدارة الأزمات
والك ��وارث" ،وتر�أّ�ستها الإعالمية فاطمة بو هندي ،من م�ؤ�س�سة �أبوظبي
للإع�ل�ام ،وحتدثت يف هذه اجلل�سة ال�سفرية الدكتورة هيفاء �أبو غزالة،
م�ساع ��دة الأم�ي�ن العام جلامع ��ة الدول العربي ��ة رئي�سة قط ��اع الإعالم
واالت�ص ��ال ،والعقي ��د الرك ��ن املتقاعد الدكت ��ور فه ��د ال�شميلي ،اخلبري
الأمن ��ي واال�سرتاتيجي يف الأمم املتح ��دة من دولة الكويت ،وغريغ ويب،
م�ست�شار االت�صال والإعالم يف الهيئة االحتادية للرقابة النووية.
● ا�سته َّل ��ت د� .أبو غزالة ،مداخلتها التي ج ��اءت حتت عنوان" :دور
الإع�ل�ام يف �إدارة الط ��وارئ والأزمات" ،بالثناء عل ��ى املعاجلة املتكاملة
من جانب اجله ��ات املعنية ،حلادث احلريق يف فندق "العنوان" يف دبي
ليل ��ة ر�أ�س ال�سن ��ة .وقالت :مل ن�شع ��ر ،خالل ما كان يج ��ري ،ب�أن هناك
�أزمة ...م�شي ��دة بامل�ستوى الراقي وامل�س�ؤول لو�سائ ��ل الإعالم الإماراتية
التي تعاملت مع احلدث ب�شفافية واقتدار.
و�إذ تناول ��ت دور الإع�ل�ام قبل الأزم ��ة و�أثناءها وبعده ��ا� ،أ َّكدت �أبو
غزالة على �ضرورة التخطيط الإعالمي املُ�س َبق للأزمات ،و�أه ّمية توزيع
الأدوار ،والتدري ��ب امل�ستم ��ر� ،إىل جان ��ب �إن�شاء مر�ص ��د �إعالمي خالل
الأزمة ،للت�أ ُّكد من �أن الر�سالة الإعالمية قد و�صلت �إىل اجلمهور املتل ّقي.
ور َّك ��زت عل ��ى �أه ّمي ��ة ال�شفافي ��ة ون�ش ��ر املعلوم ��ات ال�صحيحة حول
احلدث ،وحتدي ��د اجلمهور امل�ستهدف من الر�سال ��ة الإعالمية� ،إ�ضافة
�إىل حتديد الو�سائل الإعالمية لإي�صال هذه الر�سالة بال�شكل وامل�ضمون
املطلوبني.
● وحت ��ت عن ��وان�" :أزمات �صنعه ��ا الإعالم" ،تن ��اول العقيد الركن
املتقاعد الدكتور فه ��د ال�شميلي ،الدور املحوري للإعالم ...مر ِّكز ًا على
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�ض ��رورة و�أه ّمية تواف ��ر جمموعة من املق ّوم ��ات والعنا�صر ،يف مقدّمتها
وجود املتح� �دّث الر�سمي ،ال�شفافية وال�صدق مع اجلمهور �أثناء الأزمة،
ال ْإط�ل�اع املُ�ستم ��ر للجمه ��ور عل ��ى التماري ��ن والتدريبات الت ��ي تن ّفذها
اجله ��ات املعنية� ،إ�ش ��راك الإعالميني وتزويده ��م باملعلومات الالزمة،
التعام ��ل املرن والواعي م ��ع و�سائ ��ل التوا�صل االجتماع ��ي وم�ضمون ما
يت � ّ�م تداوله عربه ��ا .ور�أى �أن كل ذلك ُي�ساه ��م يف ت�أمني الثقة بامل�س�ؤول
واحلكومة من جانب اجلمهور.
● وق ��دم غري ��غ ويب ،مداخلة حت ��ت عنوان" :كارث ��ة فوكو�شيما من
منظ ��ور االت�ص ��ال" ،فا�ستعر� ��ض الظ ��روف املحيطة بح ��دوث الكارثة،
نتيج ��ة الزلزال ال ��ذي جاء بقوة  9درجات على مقيا� ��س ريخرت ،واع ُتبرِ َ
�أحد �أكرب خم� ��س زالزل يف التاريخ ،و�شرح كيفية تط ّور الكارثة ومراحل
تفاقمه ��ا ...م�شري ًا �إىل طول مدّة الزلزال ال ��ذي ا�ستمر خلم�س دقائق،
وت�ل�اه بع ��د  45دقيقة حائط مائ ��ي "ت�سونامي" بارتف ��اع  15مرت ،الأمر
ال ��ذي نتج عنه وفاة نحو � 15ألف �شخ�ص� ،إ�ضافة �إىل  2500اع ُتبرِ وا يف
ِعداد املفقودين.
وق ��ال �إنه عل ��ى الرغم م ��ن امتالك الياب ��ان َّ
خلطة وطني ��ة ملواجهة
الط ��وارئ� ،إ ّال �أن حج ��م الكارث ��ة وتداخ ��ل عنا�صرها ،جع ��ل ال�سلطات
املعن ّي ��ة يف عج ��ز عن �إيقاف ما يح ��دث �أو و�ضع َح ّد ل ��ه .فموقع املفاعل
قري ��ب م ��ن ال�شاطئ ،الأم ��ر الذي �س َّرع م ��ن تطور احل ��دث ،حيث �أ َّدى
الزلزال وموج ��ات ت�سونامي املتالحقة �إىل قطع خط ��وط الكهرباء التي
تز ِّود ّ
م�ضخات التربيد بالت ّيار ،وامتلأت القاعات الثالث باملاء ،وغرقت
ّ
غ ��رف مو ّل ��دات ط ��وارئ الكهرباء ،وتوقف ��ت عمليات �ضخّ مي ��اه لتربيد
املفاعالت.
و�أو�ض ��ح �أن حالة الطوارئ مل تُعل ��ن �إ ّال بعد خم�س �ساعات على وقوع
الكارثة ،يف وقت غابت فيه املعلومات حول ما يجري ،وانعدمت ال�شفافية
وعقِدَ ت
يف � ْإطالع اجلمهور مبا يحدث ،وبدَ ت اجلهات الر�سمية مرتبكةُ ،
ع�شرات امل�ؤمترات ال�صحافية ل�شرح ما يجري �إىل اجلمهور ،وكثرُ عدد
املتحدّثني الر�سميني.
و�ش� � َّدد ويب على �ضرورة التوا�صل مع اجلمه ��ور �أثناء الأزمة ،ل�شرح
متخ�ص�ص ��ة ،وا�ستجابة
التط ��ورات ،وعل ��ى وجود خطط م�سبق ��ة وفرق
ِّ
فوري ��ة .ور َّكز عل ��ى �أهمية التن�سيق ب�ي�ن كافة اجله ��ات املعنية ،وتوحيد
الر�سال ��ة الإعالمية ،و�إي�صالها �إىل اجلمهور بعدة لغات .وقال :ال ُب ّد من
وجود مواد �إعالمية �سابقة التجهيز ،وتعيني متحدِّ ثني كف�ؤين.

اجلل�سة اخلام�سة
وناق�شت اجلل�س ��ة اخلام�سة والأخرية مو�ض ��وع "التحديات واحللول
يف مرحل ��ة التع ��ايف" ،وقد تر�أّ�سها �س ��امل �ساملني النعيم ��ي ،من "الهيئة
الوطني ��ة لإدارة الطوارئ والأزم ��ات والكوارث" ،وحت ��دث فيها فرودي
املن�سق املُقيم للأمم املتحدة يف دولة الإمارات العربية املتحدة،
مورينغّ ،
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وتريف ��ور مرييف ،رئي�س املرون ��ة الت�شغيلية ،يف ط�ي�ران االحتاد ،وجوليو
�سريجي ،اخلبري يف منظمة َ
احل ّد من املخاطر.
● حت� � َّدث فرودي مورينغ ،عن "دور احلكوم ��ات واملنظمات الدولية
يف مرحل ��ة التعايف" ،وتن ��اول م�س�ألة الكوارث واال�ستجاب ��ة ،والتحدّيات
الت ��ي تعق ��ب الكارثة .و�أو�ض ��ح �أن الهدف يكمن يف ت�سليم م ��واد الإغاثة
املتن ّوعة ،وفق ًا لأ�ساليب ناجعة ،وا�ستدامة تقدمي اخلدمات �إىل اجلمهور
متو�سط �أعمال الأمم
املُ�ستهدَ ف الذي يحت ��اج �إىل العون .و�أ�شار �إىل �أن ّ
املتحدة يف املنطقة قد ت�ضاعف خالل الأ�شهر الأخرية.
و�أ َّك ��د مورين ��غ عل ��ى �أن �أف�ض ��ل اال�ستثم ��ارات ه ��ي تل ��ك ّ
املوظفة يف
الوقاي ��ةْ � ،أي اجلاهزي ��ة واال�ستعداد ،م�ش�ي�ر ًا �إىل معادلة مفادها �أن كل
دوالر ُي�ص� � َرف عل ��ى اال�ستع ��داد والتجهي ��ز ،يو ِّف ��ر  7دوالرات يف حال ��ة
وقوع الأزمة دون هذا اال�ستع ��داد .وقال �إن مرحلة التعايف ترتبط مبدى
اال�ستعداد ال�سابق للكارثة.
ون� � َّوه �إىل دور الإمارات العربية املتحدة يف ا�ست�ضافة مكاتب الإغاثة
الدولي ��ة ،ودعمها املتوا�صل لهذه املهام الت ��ي تقوم بها الأمم املتحدة يف
املنطقة وغريها.
● وتن ��اول تريف ��ور م�ي�ريف مو�ض ��وع "التع ��ايف م ��ن �أزم ��ات قط ��اع
الطريان" ،ف�أ�شار �إىل �أن �شركة طريان االحتاد تط ِّبق حالي ًا معيار �إدارة
ا�ستمراري ��ة الأعمال ،الذي و�ضعت ��ه واعتمدته "الهيئ ��ة الوطنية لإدارة
الط ��وارئ والأزمات والكوارث" .ون َّوه �إىل امت�ل�اك ال�شركة القدرة على
التعامل الناجع مع ازدياد حاالت الطوارئ.
و�أ�شار �إىل �أن "طريان االحتاد" تقوم باالختبارات الالزمة واملعتادة،
ب�ش ��كل دوري ،بالتن�سيق مع خمتلف اجلهات املعني ��ة ،كما تقوم بتجهيز
فريق اال�ستجابة ،وحتديثه على الدوام ،وذلك بهدف رفع م�ستوى الأمان
لديها �إىل �أعلى الدرجات.
● وق� � َّدم جوليو �سريج ��ي ،مداخلة حتت عنوان�" :أهمي ��ة امل�ؤ�شرات
والأهداف يف ر�صد املتغيرّ ات" ،تط� � َّرق خاللها �إىل �أه ّمية وجود قاعدة
للبيان ��ات على امل�ستوى الوطني ...مر ِّكز ًا على الطريقة العلمية الف�ضلى
جلمع هذه البيانات.
للح ّد من خماط ��ر الكوارث،
وا�ستعر� ��ض �سريجي �إطار ِ
"�سن ��داي" َ
ّ
للف�ت�رة  ،2030 - 2015ال ��ذي ميث ��ل الإطار البديل لإط ��ار عمل هيوغو
للف�ت�رة  ،2015 – 2005ويق ��وم على عنا�صر ت�ضم ��ن ا�ستمرارية العمل
"�سن ��داي" يتناول � ً
أي�ضا احلاجة
اثناء الك ��وارث ...م�شري ًا �إىل �أن �إطار ِ
�إىل �إذكاء الفه ��م ب�ش�أن جميع الأبعاد الت ��ي تت�ض َّمنها خماطر الكوارث،
مب ��ا فيها التع ّر�ض للك ��وارث ،وقابلية الت�ض ُّرر به ��ا ،وخ�صائ�ص اخلطر
الت ��ي تنط ��وي عليه ��ا ،وتعزي ��ز �إدارة خماط ��ر الك ��وارث ،مب ��ا يف ذلك
املنظوم ��ات الوطنية ،وامل�ساءلة عن �إدارة خماطر الكوارث ،واال�ستعداد
لإعادة البناء على نحو الأف�ضل.

أساليب مبتكرة
لــوطـــــن آمــــن

و�ش� � َّدد �سريج ��ي على �أه ّمية فه ��م خماطر الك ��وارث ،وتعزيز
ُ�سب ��ل �إدارة خماط ��ر الك ��وارث ،من �أج ��ل حت�سني الت�ص� �دّي لها،
واال�ستثم ��ار يف جمال َ
احل ّد من خماطر الك ��وارث من �أجل زيادة
الق ��درة على مواجهتها ،وتعزيز الت�أهُّب للك ��وارث ،بغية الت�صدّي
له ��ا بفعالية ،و�إعادة البناء ب�شكل �أف�ضل يف مرحلة التعايف و�إعادة
الت�أهيل والإعمار.
ور�شتا عمل
و�أقيم ��ت عل ��ى هام� ��ش امل�ؤمتر ور�شت ��ا عمل ،تن ��اول يف الأوىل
املهند�س حمي ��د خليفة الهاجري ،رئي�س التدريب يف مدينة توازن
لل�سالم ��ة والأمن و�إدارة الكوارث "جاهزية" ،مو�ضوع "التخطيط
اال�سرتاتيج ��ي يف �إدارة الط ��وارئ والأزمات" ،وحت� � َّدث يف الثانية
العمي ��د ركن متقاع ��د يف كلية الدف ��اع الوطني باململك ��ة الأردنية
الها�شمي ��ة ،زه�ي�ر كام ��ل حمم ��د املنا�ص�ي�ر ،ح ��ول "كيفي ��ة بناء
اجلاهزية".

اختتام امل�ؤمتر ..والتو�صيات
واختتم ��ت فعاليات "م�ؤمتر �إدارة الط ��وارئ والأزمات "2016
بكلم ��ة �ألقاه ��ا نا�ص ��ر حمم ��د اليماح ��ي ،مدي ��ر �إدارة الإع�ل�ام
والتوا�ص ��ل اجلماه�ي�ري يف "الهيئ ��ة الوطني ��ة لإدارة الط ��وارئ
والأزم ��ان والكوارث" ،رف ��ع خاللها ،با�س ��م امل�شاركني يف امل�ؤمتر
"�أ�سمى �آيات ال�شكر والتقدير �إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن
زاي ��د �آل نهيان ،رئي�س الدولة  -حفظ ��ه اهلل ،و�إىل �صاحب ال�سمو
ال�شي ��خ حممد ب ��ن را�ش ��د �آل مكتوم ،نائ ��ب رئي�س الدول ��ة رئي�س
جمل� ��س ال ��وزراء حاكم دب ��ي ،و�إىل �صاحب ال�سم ��و ال�شيخ حممد
ب ��ن زايد �آل نهيان ،ويل عهد �أبوظب ��ي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلح ��ة ،رئي� ��س املجل� ��س التنفي ��ذي لإم ��ارة �أبوظب ��ي ،لدعمهم
امل�ستم ��ر واملتوا�ص ��ل للم�ؤمت ��ر والقائم�ي�ن عليه ،الأم ��ر الذي كان
ل ��ه بالغ الأث ��ر يف جناحه وخروج ��ه بالنتائج الإيجابي ��ة املرج ّوة.
توج ��ه بال�شكر �إىل �سم ��و ال�شيخ طحنون بن زاي ��د �آل نهيان،
كم ��ا َّ
م�ست�شار الأمن الوطني ،لرعايته ومتابعته احلثيثة لأعمال امل�ؤمتر
وفعالياته".
ُ
وقال الي ّماحي" :يوم ��ان من اجلهد احلثيث ،والبحث العميق،
ح�سا�سة ا�ستنبطناها
والنقا�ش الب ّناء ،يف حماور هامة ومو�ضوعات َّ
ل�ص َلته ��ا الوطيدة بالأحداث
بعناية فائقة م ��ن الأو�ضاع الراهنةِ ،
واملتغيرِّ ات التي ت�شهدها ال�ساحتان العربية والدوليةَّ ،مت خاللهما
ا�ستعرا� ��ض �صفوة اخلربات والتجاربُ ،
وخال�صة اجلهود املبذولة
يف الت�صدّي للك ��وارث والأزمات ،وت�شاطرنا جميع ًا هذه اخلربات
والتج ��ارب� ،أم�ل ً�ا يف االرتق ��اء بواق ��ع �إدارة الط ��وارئ والأزمات
والك ��وارث ،واحلدِّ من خماطرها وت�أثرياتها ،وتقليل �أ�ضرارها ما
�أمكن" ...خمتتم ًا بتالوة التو�صيات ال�صادرة عن امل�ؤمتر.

�أ ْف َ�ض ��ت �أعم ��ال م�ؤمت ��ر �إدارة الط ��وارئ والأزم ��ات  ،2016والنقا�ش ��ات
املثمرة التي دارت خالله� ،إىل جمموعة من التو�ص ��يات اال�س�ت�راتيجية
يف �شقيها املكاين والزماين ،وبعدها الوظيفي ،نوجز منها التايل:
�أو ًال:دع ��م جهود ال ��دول يف ن�ش ��ر مب ��ادئ ومفاهي ��م الت�سام ��ح والتعاي�ش
ال�سلم ��ي ،والت ��ي تُعترب من �أهم الطرق يف َ
احل ّد م ��ن انت�شار الإرهاب
والتط ّرف.
ثانياً:ت�شجيع االبتكار والإبداع ،بهدف توجيه قدرات وطاقات ال�شباب نحو
الإبداعات البناءة ،وتعزيز دور القطاع اخلا�ص يف هذا املجال.
ثالثاً :اال�ستف ��ادة املثل ��ى م ��ن تكنولوجي ��ا االت�ص ��االت ،و�أنظم ��ة التوا�صل
االجتماع ��ي ،وا�ستغالله ��ا يف �إدارة الط ��وارئ والأزم ��ات ،و�أنظم ��ة
الإنذار املبكر.
موحدة متوا َف ��ق عليها للتعامل مع
رابعاً� :ض ��رورة وجود �سيا�س ��ات خليجية َّ
التهديدات والأخطار ،خا�صة اجليو�سيا�سية.
خام�ساً:حتفي ��ز دول املنطقة بتطبي ��ق �أولويات «�إطار ع ��ام ِ�سنداي» بوجه
ع ��ام ،و�أولوي ��ة �إن�شاء قواعد بيان ��ات ب�أ�ضرار الك ��وارث على وجه
اخل�صو� ��ص ،واال�ستفادة من خ�ب�رات املنظمة الدولي ��ة للحد من
املخاطر (.)UNISDR
موحدة ،تُ�شكل �إط ��ار ًا عام ًا
�ساد�ساً :تب ّن ��ي ا�سرتاتيجي ��ة �إعالمية خليجي ��ة َّ
جلميع الأجهزة الإعالمية ،الر�سمي ��ة واخلا�صة ،وو�سائل الإعالم
اجلماهريي ،ت�صل �إىل كافة فئات املجتمع.
من�صة وقمة حوارية عاملية ،جتمع �ص ّناع القرار،
�سابعاً:الدعوة �إىل �إيجاد َّ
ملناق�شة املتغريات والتهديدات واملخاطر العاملية امل�ستج َّدة.
ثامناً :تب ّن ��ي وتطوير منهجي ��ات وطنية خا�صة باحلل ��ول يف مرحلة التعايف
من الأزمات والكوارث ،وتعزيز دور احلكومات واملنظمات الدولية.
تا�سعاً:دعم تطبي ��ق ُنظم وبرامج ا�ستمرارية الأعم ��ال يف قطاع الطريان،
وذلك لدعم هذا القطاع يف مواجهة التحدّيات العاملية.
ويف اخلت ��ام ،نيابة ع ��ن �سعادة الدكتور جمال حمم ��د احلو�سني ،مدير
عام «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث» ،وكافة املديرين
والعامل�ي�نُ ،ن ِعر ُب عن �شكرنا وتقديرنا جلميع من �شارك و�ساهم يف �إجناح
�أعم ��ال امل�ؤمتر يف دورت ��ه اخلام�سة� ،آملني �أن نلقاه ��م يف الدورة ال�ساد�سة
للم�ؤمتر املزمع عقدها يف العام .2018
ابـريـل 31 2016

رئيس الدولة
يصدر مرسومًا
اتحاد ّيًا بتعيين
طحنون بن زايد
مستشارًا لألمن الوطني
�أ�صدر �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة
«حفظه اهلل» مر�سوما احتاديا بتعيني �سمو ال�شيخ طحنون بن زايد �آل
نهي ��ان م�ست�شارا للأمن الوطني ويتبع مبا�شرة لرئي�س املجل�س الأعلى
للأمن الوطني.
و يعمل بهدا املر�سوم اعتبارا من تاريخ �صدوره وين�شر يف اجلريدة
الر�سمية.

«الهيئة» تستضيف ورشة عمل
حول نظام «عنواني» في أبوظبي
ا�ست�ضاف��ت "الهيئ��ة الوطني��ة لإدارة
مقرها
الطوارئ والأزمات والك��وارث" ،يف ّ
الرئي���س يف �أبوظب��ي ،ور�ش��ة عم��ل حول
نظام "عنواين" ،للعنونة والإر�شاد املكاين
املوح��د يف �إم��ارة �أبوظب��يَّ ،
مت خالله��ا
َّ
ا�ستعرا���ض تفا�صيل هذا امل�شروع احليوي
وخطواته ومراحله.
و"عن ��واين" ،ه ��و النظ ��ام اجلدي ��د ،ال ��ذي
يجري تطبيقه من خ�ل�ال دائرة ال�ش�ؤون البلدية
يف �أبوظبي ،بالتعاون مع بلديات كل من العا�صمة
موحدة
والع�ي�ن واملنطق ��ة الغربية ،وفق معاي�ي�ر َّ
ت�ؤدّي يف املح�صل ��ة �إىل تخ�صي�ص �أكرث من 200
�ألف عنوان فريد على امتداد الإمارة.
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(وام)

سبل التعاون
 ...وتبحث ُ
المشترك مع السويد

(وام)

بحث �سع��ادة الدكتور جم��ال حممد احلو�سن��ي ،مدير عام
"الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ،و�سعادة
ج��ان ثي�سلف� ،سفري مملكة ال�سويد ل��دى الدولة� ،سبل تعزيز
التعاون امل�ش�ترك يف جمال �إدارة الأزم��ات والكوارث ،وتبادل
اخلربات حول ال�سيا�سات و�أف�ضل املمار�سات ملواجهتها.
و�أ�ش ��اد د .احلو�سن ��ي ،خالل لقائ ��ه ثي�سلف ووفد مراف ��ق له يف مقر
"الهيئة" يف �أبوظبي ،بالعالقات املتطورة واملتم ّيزة ،وال�شراكة بني دولة
الإم ��ارات العربية املتحدة ومملك ��ة ال�سويد ..م�ؤ ِّكد ًا عل ��ى �أهمية تبادل
املعلوم ��ات يف �ش�أن �أف�ض ��ل املمار�سات يف التعامل مع ح ��االت الطوارئ،
خا�صة �أن مملكة ال�سويد لديها اّ ً
�سجل حاف ًال يف ت�أهيل املهارات و�صقلها،
وتدريب كوادر حمرتفة يف هذا املجال.

و َّمت خ�ل�ال اللق ��اء ا�ستعرا� ��ض لأح ��دث ُنظ ��م االت�ص ��ال والتوا�صل،
والربام ��ج الذكية امل�ستخدمة يف ال�سويد ،حول توجيه ال�سكان واجلمهور
و�إر�شاده ��م وحتذيرهم للت�ص ّرف ال�سليم يف �أوق ��ات الأزمات والكوارث
وحاالت الطوارئ.
ووج ��ه مدير عام "الهيئة" الدعوة لل�سف�ي�ر ال�سويدي والوفد املرافق
َّ
حل�ضور فعاليات م�ؤمتر الطوارئ والأزمات .2016
م ��ن جانبه� ،أ�ش ��اد ال�سفري ثي�سل ��ف بالعالقات املتم ّي ��زة التي تربط
الإم ��ارات بال�سوي ��د ،ومبا حققت ��ه الدولة من تق� �دّم وتط� � ّور �شمل كافة
القطاعات احليوية ،مبا فيها الأمن وال�سالمة والبنية التحتية ...م�ؤ ِّكد ًا
اهتم ��ام حكوم ��ة بالده َمب� � ّد ج�سور التع ��اون وتبادل اخل�ب�رات مع دولة
الإمارات ،وامل�شاركة يف الفعاليات الدولية ذات العالقة بتعزيز منظومة
الأمن وبناء القدرات واال�ستجابة.
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«الهيئة» تناقش مع «دولفين
أوجه التعاون المشترك
للطاقة» ُ

�أ َّك��د �سع��ادة الدكت��ور جم��ال حمم��د احلو�سن��ي ،مدير عام
"الهيئ��ة الوطني��ة لإدارة الط��وارئ والأزم��ات والك��وارث"،
عل��ى �أهمي��ة تظافر اجلهود بني كافة اجله��ات املعنية ،خا�صة
يف جم��ال الوقاي��ة وال�سالم��ة ،عل��ى امل�ستوي��ات االقت�صادي��ة
وال�صحية.
والبيئية
ّ
و�أكّ ��د ،خ�ل�ال ا�ستقباله وفد ًا م ��ن �شركة "دولف�ي�ن" للطاقة ،برئا�سة
�سعادة عادل �أحمد البوعينني ،الرئي�س التنفيذي لل�شركة� ،أن هذه الزيارة
من �ش�أنها �أن ت�ساهم يف َم ّد ج�سور من التعاون والتن�سيق امل�شرتك ،وبناء
منظومة عمل متكاملة م ��ن اال�ستعداد واجلاهزية ،وو�ضع متطلبات �أكرث
�أمان ًا حلماية م�شاريع الطاقة الت ��ي تقوم بتنفيذها "دولفني" ،وفق �أعلى
معاي�ي�ر اجلودة ،من خالل م�شروع الغاز ال ��ذي يهدف �إىل اال�ستمرار يف
َم ّد عمالئها بالغاز الطبيعي.
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وبحث اجلانب ��ان �أ ْو ُجه التعاون امل�شرتك ،و�سبل تطوير �آلية التن�سيق،
وتعزيز عالقات ال�شراكة ،للتعامل الناجع مع حاالت الطوارئ واالزمات.
م ��ن جانب ��ه� ،أ�شاد البوعينني ب ��دور "الهيئة" ،ب�صفته ��ا امل�س�ؤولة عن
�إدامة وتوفري كافة القطاعات احليوية والرئي�سة يف الدولة ،ومنها الطاقة،
التي تعتمد عليها �أغلبية امل�شاريع الوطنية ،وتن�سيق كافة اجلهود املتعلقة
ب� ��إدارة الطوارئ والأزمات والك ��وارث ،ولديها من اخلربات والإمكانيات
الت ��ي جتعلها تلعب دور ًا رئي�س ًا يف دفع عجلة اال�ستعداد واجلاهزية .وقال
�إن �شرك ��ة "دولف�ي�ن" للطاقة يقع على عاتقها و�ض ��ع �أعلى معايري الأمان
وال�سالمة واحلماية لكافة م�شاريعها ،بهدف تقليل املخاطر التي قد تنتج
من عوامل طبيعية �أو �إن�سانية ،وتتط َّلب ّ
تدخ ًال فور ّي ًا لعودة اخلدمات �إىل
و�ضعها الطبيعي.

 ...وتوقع مذكرة تفاهم مع الهالل االحمر
تعزي��ز ًا لأوا�ص��ر التع��اون امل�ش�ترك ،و�سعي�� ًا �إىل
اال�ستف��ادة م��ن الإمكاني��ات واخل�برات املتاح��ة لدى
اجلانب�ينّ ،
وقع��ت "الهيئ��ة الوطني��ة لإدارة الطوارئ
مقره��ا يف �أبوظب��ي ،عل��ى
والأزم��ات والك��وارث" ،يف ّ
مذك��رة تفاهم مع "هيئة اله�لال الأحمر" الإماراتي،
الغاي��ة منها بناء القدرات ،ودعم جهود تنفيذ خطط
اال�ستجابه الوطنية وتن�سيقها ،وذلك من خالل املهام
الإن�سانية املختلفة.
ومبوج ��ب املذكرة ،الت ��ي و ّقع عليها ك ّل م ��ن �سعادة الدكتور
جم ��ال حمم ��د احلو�سن ��ي ،املدي ��ر الع ��ام ،و�سع ��ادة الدكت ��ور
حمم ��د عتي ��ق الفالحي� ،أم�ي�ن عام "اله�ل�ال الأحم ��ر" ،تو ّفر
"الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث" �أطقم التدريب
واملحا�ضرين وبرامج الت�أهيل ملنت�سبي "الهالل" واملتط ّوعني...
عل ��ى �أن يعمل اجلانبان على ت�شكيل فري ��ق عمل لو�ضع الت�ص ّور والآليات
الالزمة لدعم اجلهود التي يبذالنها ،وفق ا�سرتاتيجيات وخطط ت�ساهم
يف الإدارة الناجح ��ة حلاالت الطوارئ ،وحتقيق الأمن والأمان والرخاء
واال�ستقرار للدولة واملجتمع.

و�أ َّك ��د د .احلو�سني عل ��ى قوة عالق ��ات التعاون والتن�سي ��ق امل�شرتك
ومتانتها ،مع "هيئة الهالل الأحمر" ...م�شري ًا �إىل �أن هناك برامج عمل
م�شرتك ��ة بني الهيئتني ،تهدف �إىل ت�أمني كاف ��ة متط ّلبات حماية الأرواح
واملمتل ��كات ،وتعزِّ ز م�شارك ��ة قطاعات العمل الإن�ساني ��ة واخلدمية ،من
وجه ملواجهة � ّأي طارئ.
�أجل �ضمان اال�ستعداد على �أكمل ْ

 ...وتبحث مع وفد بريطاني تبادل الخبرات وتعزيز التعاون
بحث �سع��ادة الدكتور جمال حمم��د احلو�سني،
مدي��ر ع��ام "الهيئ��ة الوطني��ة لإدارة الط��وارئ
والأزمات والكوارث ،خ�لال لقائه �سعادة �ستيفاين
الق��اق ،القائم ب�أعم��ال ال�سف��ارة الربيطانية لدى
الدول��ة ،تعزي��ز التع��اون ب�ين البلدي��ن يف جم��ال
وال�س ُب��ل
�إدارة الط��وارئ والأزم��ات والك��وارث،
ّ
الأف�ضل ملواجهتها.
و ّمت خ�ل�ال اللقاء ا�ستعرا�ض ل ��دور "الهيئة" وبراجمها
وم�شاريعه ��ا ،الرامي ��ة لبن ��اء اجلاهزي ��ة وتعزي ��ز منظومة
الط ��وارئ ،وف ��ق ا�سرتاتيجية وطني ��ة �شامل ت�ش ��ارك فيها
جمي ��ع ال ��وزارات وامل�ؤ�س�س ��ات ذات العالق ��ة .وق� � َّدم د.
احلو�سن ��ي ملحة موجزة ع ��ن م�ؤمتر �إدارة الط ��وارئ والأزمات ...2016
ووجه الدعوة �إىل �أع�ضاء ال�سفارة حل�ضور فعالياته.
َّ
م ��ن جهته ��ا� ،أ�ش ��ادت الدبلوما�سي ��ة الربيطاني ��ة بالإجن ��ازات التي

(وام)

حتقّقها دولة الإم ��ارات يف جميع القطاعات ،ال�سيما على م�ستوى الأمن
وال�سالمة واال�ستع ��داد جلميع �سيناريوهات حاالت الطوارئ املختلفة...
مبدي ��ة اهتم ��ام حكومته ��ا باملزيد م ��ن تب ��ادل اخل�ب�رات وامل�شاركة يف
املعار�ض وامل�ؤمترات ذات ال�صلة.
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َّ
أكد أن الجريمة ليست ظاهرة في دبي...
واألجهزة األمنية قادرة على كشفها
في وقت قياسي

سعادة اللواء خبير
خميس مطر المزينة
القائد العام لشرطة
دبي رئيس لجنة األزمات
والكوارث
لـ «

»:

•ال وجود للجريمة المنظمة في دولة
اإلمارات وهي تكاد تكون معدومة
تضم
متعددة الثقافات
•دبي مدينة
ِّ
ّ
أكثر من  200جنسية ،ويعيش فيها
الجميع بسالم وتناغم ...ومسؤوليتنا
المحافظة على هذا الواقع
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�أ َّكد �سعادة اللواء خبري
خمي���س مط��ر املزين��ة،
القائ��د الع��ام ل�شرط��ة
دبي رئي�س جلن��ة الأزمات
والك��وارث� ،أن ال وج��ود
للجرمي��ة املنظم��ة ،الت��ي
ت��كاد تك��ون معدوم��ة يف
دول��ة الإم��ارات العربي��ة
املتحدة.
و�ش� � َّدد عل ��ى �أن الوقاية من
اجلرمي ��ة مك� � ِّون �أ�سا� ��س م ��ن
مك ِّون ��ات بن ��اء ا�سرتاتيجي ��ات
الأمن وال�سالمة الوطنية ،و�أهم
مرتكزات اال�ستق ��رار والرخاء
الذي تعي�ش ��ه املجتمعات .ور�أى
�أن م�س�ؤولي ��ة مواجهة اجلرمية
ال تق ��ع عل ��ى عات ��ق الأجه ��زة
الأمني ��ة الوطني ��ة وحده ��ا ،بل
هي م�س�ؤولية م�شرتكة بني كافة
الدول.
وقال اللواء املزينة ،يف حوار
خا� ��ص ل� �ـ "ط ��وارئ و�أزمات"،
�إن "اجلرمي ��ة لي�س ��ت ظاهرة،
�أو �شائع ��ة يف دب ��ي ،والأجه ��زة
الأمني ��ة قادرة عل ��ى ك�شفها يف
وقت قيا�سي ..وميكننا التحدُّث
ع ��ن انخفا�ض ن�سب ��ة اجلرائم
املُقلقة".
و�إذ لفت النظر �إىل �أن دبي
ت�ضم
مدينة متعدِّ دة الثقافاتّ ،
�أكرث م ��ن  200جن�سية ،ويعي�ش
فيه ��ا اجلميع ب�س�ل�ام وتناغم،
ً
ب�سب ��ب قوة نظام الأمن والأمان ،و�أي�ضا الع ��دل بني اجلن�سيات املختلفة
وحف ��ظ حقوقها� ..أ َّك ��د على �أن "م�س�ؤوليتنا يف �شرطة دبي هي املحافظة
على هذا التناغم والواقع".

(وام)

و�أ�ض ��اف� ،أن اجله ��از الأمن ��ي مل يقف عاج ��ز ًا �أمام �أك�ث�ر اجلرائم
غمو�ض� � ًا ،التي وقعت على �أر� ��ض الدولة ،بل مت َّكن رج ��ال ال�شرطة ،مبا
ميتلكونه م ��ن خربات ومهارات ،من الك�شف عن ه ��ذه اجلرائم ،و�إلقاء
القب�ض على مرتكبيها ،يف زمن قيا�سي وغري م�سبوق عاملي ًا.
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عل ��ى حي ��اة النا� ��س ،و�ساهمت من خ�ل�ال جوانبها التوعوي ��ة يف حتقيق
اجلان ��ب الأمن ��ي َ
واحل ّد من اجلرمي ��ة ومنع وقوعه ��ا ...من ِّوه ��ا �إىل �أن
مب ��ادرات �شرطة دب ��ي ال تقت�صر على اجلانب الأمني وح ��ده ،بل �أي�ض ًا،
وال�صحية والبيئية.
هناك مبادرات مه َّمة يف اجلوانب الإن�سانية
ّ

و�أ�شار �إىل �أن هناك و�ضوح وتوافق كبريين ،بني ال�سلطتني الق�ضائية
والتنفيذية ،وقال :نرى �أن عدال ��ة الق�ضاء الإماراتي وا�ستقالله وتط ّوره
وتك ّيف ��ه م ��ع واق ��ع اجلرمي ��ة ،جعل ��ت الدول ��ة �س ّباق ��ة يف َ�س ��نّ القوانني
والت�شريع ��ات اخلا�ص ًة ،التي تواكب متط ّلبات مكافحة الفكر اجلرمي يف
جميع ت�صنيفاته
ون� � َّوه القائ ��د الع ��ام ل�شرط ��ة دب ��ي �إىل انخفا� ��ض ن�سب ��ة اجلرائ ��م
ويف ما يلي تفا�صيل احلوار:
املُقلقة ..و�أ�ضاف :هذا ما يعنين ��ا كم�ؤ�س�سة �أمنية ،تعتمد قاعدة بيانات
حريق فندق العنوان
ومعلومات وم�صادرْ � ،أ�ض َحت من �أقوى �أدواتها ،وفق �آليات عمل متط ِّورة
● ال ُب� � َّد م ��ن �أن ننطل ��ق يف حوارن ��ا م ��ن حادث ��ة حري ��ق فن ��دق
وممُ ً ْنهج ��ة ...وم ��ن �آخ ��ر نتائجها الك�شف ع ��ن غمو�ض ق�ضاي ��ا مل يتم
ّ "العنوان" ...كيف تق ّيمون نتائج ما حدث ،وما هي الدرو�س املُ�ستفادة
الإبالغ عنها.
من ��ه؟  ...وم ��ن وجهة نظركم� ،أين ،وعلى عاتق مَن تقع امل�س� ��ؤولية يف
ويف ع ��ودة �إىل ح ��ادث احلري ��ق يف واجهة فندق "العن ��وان" يف دبي ،حدوث احلريق؟
ليل ��ة ر�أ�س ال�سن ��ة� ،أو�ضح اللواء املزينة �أن ما ح�ص ��ل ُي َع ّد من الأحداث
حادث ��ة حريق واجهة فن ��دق "العنوان" ،الذي وق ��ع خالل احتفاالت
الطبيعية الطارئة ،غري املُفت َعلة ...م�ؤ ِّكد ًا
ر�أ� ��س ال�سن ��ة يف مدينة ب ��رج خليفة ،من
�أن ال وجود لأ َّية ُ�ش ْبهة جنائية يف احلريق،
الأحداث الطبيعي ��ة الطارئة ،مبعنى �أنها
يتم توقيف � ّأي �شخ�ص.
و�أنه مل ّ
غري ُمفت َعلة ،وق ��د عر�ضنا يف وقت �سابق
حريق فندق «العنوان» من
و�أ�ض ��اف� ،أن جمي ��ع الف ��رق الت ��ي
التفا�صي ��ل الكامل ��ة ،وفق� � ًا لنتائج تقرير
الإدارة العام ��ة للأدل ��ة اجلنائي ��ة وعل ��م
ح�ض ��رت �إىل مكان احل ��ادث ،من رجال األحداث الطبيعية الطارئة،
�شرط ��ة ودفاع مدين و�إنق ��اذ ،جنحت يف
اجلرمي ��ة يف �شرط ��ة دبي ،ال ��ذي �أ َّكد �أن
فتعلة ،وال توجد أ َّية
الم
َ
ال�سب ��ب الوحي ��د يف احلري ��ق يرج ��ع �إىل
�إخ�ل�اء �أك�ث�ر م ��ن ثالث ��ة �آالف �شخ�ص ،غير ُ
َّ
ما بني ن ��زالء الفن ��دق ،و�آخرين كانوا يف
ما�س كهربائي يف �أحد ّ
ك�شافات الإ�ضاءة
ُ
يتم
ولم
فيه،
جنائية
هة
ب
ش
ْ
ّ
املطاعم املوجودة ،ب�سرعة فائقة ،ما �أ َّدى
يف منطق ��ة مظ َّلل ��ة ومم� � ّر ،يقع ��ان ب�ي�ن
�إىل عدم حدوث �أ َّية حالة وفاة ...م�شري ًا
الطابق�ي�ن الرابع ع�ش ��ر واخلام�س ع�شر
أي شخص.
توقيف ّ
�إىل �أن كاف ��ة الإ�صاب ��ات كان ��ت ب�سيطة،
للفن ��دق ،وحتدي ��د ًا بني ال�شقت�ي�ن 1401
و َّمتت معاجلتها على الفور.
و.1504
وقال :كان التح� �دّي الأكرب هو حماية
ومن ه ��ذا املنطلق ،ال توجد �أ َّية ُ�ش ْبهة
يتم توقيف � ّأي �شخ� ��ص ،بناء على تلك النتائج
الأرواح يف زم ��ن وجيز ،وال�سيطرة عل ��ى احلريق ،و�إقامة االحتفاالت يف جنائي ��ة يف احلريق ،ومل ّ
ً
الت ��ي انتهى �إليه ��ا فريق اخلرباء املك� � َّون من� 12شخ�ص� �ا ،من بينهم 4
موعدها ،ووفق ًا للربنامج املُ َع ّد لها.
و�أعل ��ن �أن القيادة العامة ل�شرطة دبي قد ح�صدت  54جائزة للتميز خرباء حرائق ،و 4م�ساعدين خلرباء احلرائق ،و 4م�ص ِّورين جنائيني.
ُّ
وهن ��ا ال ُب َّد من التنويه بجهود فري ��ق الإدارة العامة للأدلة اجلنائية
خ�ل�ال العام  ..2015و�أ�ضاف :ه ��ذا ير�ضينا ،لكنه يدفعنا �إىل الطموح،
وعل ��م اجلرمي ��ة ،الذي عم ��ل بكل َج� � ّد للو�ص ��ول �إىل �أ�سب ��اب احلريق،
باعتباره م�ؤ�شر ًا للنجاح يف حتقيق ر�سالة الأمن.
وج ��اءت النتائج بعد قيامه بتت ُّبع مكان ا�شتع ��ال النريان ،واال�ستماع �إىل
ون� � َّوه �إىل �أن الإع�ل�ام املح ّل ��ي يلع ��ب دور ًا رائد ًا ومم َّي ��ز ًا ،يف خدمة �إف ��ادة ال�شهودِّ ،
واالطالع على كل املُعطيات ال�ضرورية ،و�أخذ ع ِّينات من
الهدف الأمني ...وقال :هذا يعك�س روح الوالء وخدمة الوطن.
مكان احلادث وحتليلها خمربي� � ًا ،حيث �أظهرت نتائج حتليل جميع هذه
و�أ�ش ��ار �إىل �أن �شرط ��ة دب ��ي �أطلق ��ت العديد من املب ��ادرات الهادفة الع ِّين ��ات عدم احتوائها على مواد ُمعجلة لال�شتعال ،كال�سوائل البرتولية
خلدم ��ة املجتمع و�إ�سع ��اده ،والتوعية من املظاهر ال�سلبي ��ة التي قد ت�ؤثر �أو ما �شابهها.
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● كيف تق ِّيمون �أداء اجلهات املعن َّية ،وم�ستوى ا�ستجابتها للحدث،
وجتدر الأ�شارة �أي�ض ًا� ،إىل �أن حكومة دبي ،وهيئة ال�سياحة والت�سويق
وجه ��ة نظرك ��م � -أ�س ��باب جن ��اح عملي ��ات الإطفاء التج ��اري ،وكل اجلهات املعن َّية ،قامت ب�أدوارها كاملة يف تلبية متط ّلبات
و�أي ��ن تك ُم ��ن – م ��ن ْ
نزالء الفن ��دق ،وت�سكينهم يف فنادق بديلة ،وحج ��ز تذاكر �سفر ملن كان
والإخالء ،من دون وقوع �أ َّية خ�سائر ب�شرية؟
ّ
على �سفر ،وغري ذلك من املتطلبات.
الأه � ّ�م يف ه ��ذا ال�ش�أن� ،أن جميع الفرق الت ��ي ح�ضرت يف املكان ،من
● ه ��ل م ��ن �صعوبات واجه ��ت عملي ��ة �إدارة احلدث ،ال �سيم ��ا �أثناء
جنحت يف �إخالء �أكرث من ثالثة �آالف
رجال �شرطة ودفاع مدين و�إنقاذَ ،
احلريق وبعده ،وكيف تق ّيمون دور اجلمهور.؟
�شخ� ��ص ،ما بني ن ��زالء الفندق ،و�آخري ��ن كانوا يف املطاع ��م املوجودة،
نح ��ن ال نتحدث ع ��ن �صعوبات ،يف ظ ّل التخطي ��ط ال�سليم واملنهجية
ب�سرع ��ة فائقة ،ما �أ َّدى �إىل عدم حدوث �أ َّية حالة وفاة ،بل �إن الإ�صابات
الوا�ضح ��ة يف مواجهة الأزمات والطوارئ .لكن ،يف طبيعة احلال ،يك ُمن
الناجتة ع ��ن بع�ض الأدخنة كانت ب�سيطة ،و َّمت ��ت معاجلتها على الفور.
التحدّي ال�صعب يف حال وق ��وع احلوادث امل�شابهة ،بخا�صة احلريق ،يف
وكان التح� �دّي الأكرب هو حماي ��ة الأرواح يف زمن وجيز ،وال�سيطرة على ت�أم�ي�ن و�صول �سيارات الدف ��اع املدين والإ�سعاف .لذل ��ك ،كانت النتائج
احلري ��ق ،و�إقامة االحتفاالت يف موعدها ،ووفق ًا للربنامج املُ َع ّد لها ،وهو
�إيجابي ��ة ،عند تنفيذ اخلطة التي ذكرناها.
ما �شاهده العامل �أجمع.
وكان دور جلن ��ة الفعالي ��ات� ،أن �أ ّمن ��ت
�ش ��وارع مفتوح ��ة ،رغم وجود ملي ��ون و600
كل ه� ��ؤالء ي�ستحق ��ون الثن ��اء والتقدير
مسؤولية مواجهة
�أل ��ف �شخ�ص يف منطقة ب ��رج خليفة خالل
جلهودهم الفريدة ،التي حقَّقوا من خاللها
االحتفاالت ،م ��ا �أ�سهم يف و�ص ��ول مركبات
ه ��ذا الإجن ��از ،ال ��ذي مل ي� �� ِأت م ��ن فراغ،
الجريمة ال تقع على
الدف ��اع امل ��دين والإ�سع ��اف ب�سهول ��ة �إىل
فجمي ��ع املنا�سب ��ات الكربى الت ��ي َّ
تنظم يف
الفندق ،ف�ض�ل ً�ا عن �إخالء  2800من نزالء
عاتق األجهزة األمنية
دب ��ي ،ي�سبقه ��ا عمل هائ ��ل من قب ��ل جلنة
الفندق خالل �أق ّل من ربع �ساعة ب�شكل �أبهر
ت�أم�ي�ن الفعالي ��ات ،الت ��ي تتك َّون م ��ن جميع
العامل .كانت هناك مركبة �إطفاء واحدة يف
الوطنية وحدها ،بل
اجلهات احلكومية ذات ال�صلة يف دبي ،مثل
جوار الفندق ،وخالل �أقل من ثالث دقائق،
ال�شرط ��ة والدفاع امل ��دين والإ�سعاف وهيئة
هي مسؤولية مشتركة
كان ��ت فرق املكافحة الت ��ي جت َّمعت من �أربع
الطرق واملوا�ص�ل�ات ،والإدارة العامة لأمن
مناط ��ق تعم ��ل بطاق ��ة كب�ي�رة يف الإخ�ل�اء
بين كافة الدول.
الدول ��ة ،واجله ��ات ذات ال�صل ��ة باحلدث،
والإنقاذ ثم الإطفاء.
مثل �شركة "�إعمار".
�أم ��ا اجلمهور ،فق ��د كان على درجة من
الوع ��ي والتج ��اوب م ��ع الف ��رق الت ��ي كانت
ونظر ًا لأن احتف ��االت ر�أ�س ال�سنة تُعترب
الفعالي ��ة الأ�ضخم الت ��ي تتولىّ اللجنة ت�أمينها ،ف� ��إن اال�ستعداد لها يبد�أ تقوم بدوره ��ا ،بخا�صة يف جانب عمليات الإخالء ومنع دخول �أو جتمهر
الف�ضولي�ي�ن .وبطبيعة احلال ،مل ن�شهد �أ َّية جت ��اوزات تعيق عمل الفرق،
م ��ن �شه ��ر فرباير ،من خالل تقيي ��م �أداء الفرق واجله ��ات امل�شاركة يف
على الرغم من �ضخامة عدد ح�ضور االحتفال.
االحتف ��ال ال�سابق ،وتوجيه املالحظ ��ات �إىل كل جهة ،وحتديد ال�سلبيات
التي يجب تالفيها ،لتنتقل اللجنة مبا�شرة خالل �شهر مار�س �إىل مرحلة
مواجهة اجلرمية
تنفيذ خط ��ة عملية ت�أمني احتفاالت ر�أ�س ال�سن ��ة اجلديدة ،التي ت�ستمر
اجلرمي ��ة ال تع ��رف ح ��دوداً ،ال عل ��ى م�ست ��وى الزم ��ان وال امل ��كان..
ّ
ت�سعة �أ�شهر ..وكل الإجراءات التي نـُفذت من خالل خطة العام اجلاري ،كي ��ف تتعاملون مع التطور ال�سريع يف �أ�ساليب ارتكابها ،وازدياد خطر
كان له ��ا دور �أ�سا�س يف جناح التعامل مع حادثة احلريق ،واخلروج بهذه التنظيم ��ات الإجرامي ��ة ،و�إىل �أيِّ َح� � ّد �أ�صبح ��ت املواجه ��ة �إقليمي ��ة �أو
النتيجة املُ ْبهرة من عملية الإخالء والإنقاذ.
دولية؟
ابـريـل 39 2016

الوقاية من اجلرمي ��ة مك ِّون �أ�سا�س من مك ِّون ��ات بناء ا�سرتاتيجيات
الأم ��ن وال�سالم ��ة الوطنية ،و�أه ��م مرتكزات اال�ستق ��رار والرخاء الذي
تعي�شه املجتمعات يف العامل ،وق ��د �أثبتت الدرا�سات العلمية �أن م�س�ؤولية
مواجه ��ة اجلرمية ال تقع عل ��ى عاتق الأجهزة الأمني ��ة الوطنية وحدها،
بل هي م�س�ؤولي ��ة م�شرتكة بني كافة الدول ،بخا�صة يف حماربة اجلرمية
املنظمة واالجتار بالب�شر والتنظيمات الإرهابية.
من ه ��ذا املنطلق ،حتر�ص �شرط ��ة دبي على �إر�ساء ه ��ذه املرتكزات
الأ�سا�سي ��ة بكل دقة واحرتافية ،عرب تنفيذ اخلط ��ط التطويرية لتحقيق
الأه ��داف املن�شودة الت ��ي و�ضعتها القي ��ادة خلف�ض مع� �دّالت اجلرائم،
وحتقي ��ق اله ��دف اال�سرتاتيجي ل�شرط ��ة دبي ،وهو َ
احل� � ّد من اجلرمية
قوانني وت�شريعات
والوقاية منها.
● هل تعتقدون �أن الت�شريعات اجلنائية والإجرائية احلالية كافية
وبطبيع ��ة احل ��ال ،ال نغف ��ل �أبد ًا عن
ملواجهة اجلرمية؟
اجلرمية املنظمة والعاب ��رة و�أ�ساليبها،
بالطب ��ع ،هناك و�ضوح وتوافق كبريين
الوقاية من الجريمة
لكنن ��ا ن�ؤ ِّك ��د �أن دولة الإم ��ارات العربية
بني ال�سلطتني الق�ضائية والتنفيذية ،ونرى
املتح ��دة ح َّقق ��ت مكانة دولي ��ة متقدِّ مة
�أن عدال ��ة الق�ض ��اء الإمارات ��ي وا�ستقالله
مكونات
مكون أساس من
ِّ
ِّ
يف جم ��ال مكافح ��ة اجلرمي ��ة املنظمة،
وتط� � ّوره وتك ّيف ��ه مع واق ��ع اجلرمية ،جعل
الت ��ي ال توج ��د يف الإم ��ارات� ،أو ت ��كاد
الدولة �س ّباقة يف َ�سنّ القوانني والت�شريعات
بناء استراتيجيات األمن
تكون معدومة ،وذلك ب�سبب الإجنازات
اخلا�ص� � ًة الت ��ي تواكب متط ّلب ��ات مكافحة
الكب�ي�رة التي ِّ
ي�سطرها رج ��ال ال�شرطة
والسالمة الوطنية ،وأهم
الفك ��ر اجلرم ��ي يف جمي ��ع ت�صنيفات ��ه،
والأم ��ن ،وال�شعب الإمارات ��ي واملقيمون
كجرائ ��م االجت ��ار بالب�ش ��ر ،واملخ ��درات
يف ه ��ذا اجلانب� ،سواء حملي ًا �أو �إقليمي ًا مرتكزات االستقرار والرخاء
وامل�ؤث ��رات العقلية ،واجلرائ ��م الإرهابية،
�أو دولي ًا.
وغ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ،واجلرائم
الذي تعيشه المجتمعات.
�إن اجله ��ود اجلب ��ارة الت ��ي تق ��وم
الإلكرتوني ��ة .واعت�ب�رت القوان�ي�ن �أن
به ��ا ال�شرط ��ة الإماراتية بقي ��ادة وزارة
االن�ضم ��ام �إىل فرق ��ة �إجرامي ��ة منظم ��ة،
الداخلي ��ة وبدع ��م القي ��ادة الر�شي ��دة،
ج ��رم م�ش َّدد وغلظ ��ت العقوب ��ة �إىل امل�ؤ َّبد
وجه ��ود الفريق �سمو ال�شيخ �سيف ب ��ن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س والإعدام.
ال ��وزراء وزير الداخلي ��ة ،جعلت الإم ��ارات واحة �أمن و�أم ��ان وا�ستقرار
كما �أدخلت الدولة يف املفهوم ال�شرطي علم اجلودة والقيا�س ،بحيث
لكافة �ساكنيها وللعامل �أجمع .ونحن نفخر ونعت ّز باهتمام ودعم القيادة �أ�صبح ��ت ُت َع ّد خططه ��ا يف مكافحة اجلرمية وفق �أُ�س� ��س ومعايري عاملية
الر�شيدة ملنظومة العمل الأمني يف الدولة.
ليتم عل ��ى �ضوئها تقييم �أعمالنا ومعاجلة �أخطائنا ،التي ال ُب ّد
و�شفافةّ ،
�إن دولة الإمارات باتت بف�ضل دعم القيادة الر�شيدة ،وحر�صها على من وقوعها طاملا نعمل.
احتالل املواقع الأوىل عاملي ًا ،متتلك م�ؤ�س�سة �أمنية �شرطية حمرتفة ُي�شار
له ��ا بالبنان ،مل ��ا متتلكه من خربات علمية وعملي ��ة م َّكنتها من م�ضاهاة
تعدد اجلن�سيات
مثيالتها يف دول العامل املتقدِّ م ،ومتثل ذلك بالإمكانات الكبرية والقوية
م ��ا م ��ن دول ��ة �أو مدين ��ة يف من� ��أى عن اجلرمي ��ة ،ما �أه ��م اجلرائم
الت ��ي متتلكه ��ا امل�ؤ�س�س ��ة الأمنية الإماراتي ��ة ملكافحة اجلرمي ��ة املنظمة
العاب ��رة للحدود ،بالإ�ضاف ��ة �إىل �أن الكوادر الوطنية العاملة يف ال�سلكني الأك�ث�ر �شيوع� �اً يف دب ��ي ،خا�ص ��ة و�أن القادم�ي�ن �إليه ��ا ي�أت ��ون من كافة
الأمن ��ي والق�ضائ ��ي تتمت ��ع بكف ��اءة عالية امل�ست ��وى ،عالوة عل ��ى عدالة
الق�ضاء الإماراتي وا�ستقالله ّ
وتطوره.
�إن �إجنازات ال�شرطة الإماراتية على م�ستوى العامل ما كانت لتتحقَّق
لوال النجاحات الكبرية واملم َّيزة التي حقَّقتها وزارة الداخلية يف مواجهة
اجلرمية ومكافحتها َ
واحل ّد منها داخل الدولة .فاجلهاز الأمني مل يقف
عاج ��ز ًا �أمام �أك�ث�ر اجلرائم غمو�ض ًا ،التي وقعت عل ��ى �أر�ض الدولة ،بل
متك ��ن رجال ال�شرطة ،مب ��ا ميتلكونه من خربات ومه ��ارات من الك�شف
عنها ،و�إلقاء القب�ض على مرتكبيها ،يف زمن قيا�سي وغري م�سبوق عاملي ًا.
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�أ�صق ��اع الع ��امل ،يف ظ� � ّل االنفت ��اح والت�سهي�ل�ات الت ��ي تقدِّمه ��ا لل ��ز ّوار املجرمون من جهة ،ويف حرفية �إداراتها املعن ّية وتكاتفها ،من جهة ثانية.
وامل�ستثمرين؟
وق ��د حقق ��ت الإدارة امل�ستهدف� ،أ ّال يزيد ع ��دد اجلرائم املُقلقة عن
مدين ��ة دب ��ي متع ��دِّ دة الثقافات واجلن�سي ��ات ،ويعي� ��ش فيها اجلميع  62,8جرمية لكل � 100ألف ن�سمة ،و�أثمرت جهودها انخفا�ض عدد هذه
ب�س�ل�ام ب�سبب قوة نظام الأم ��ن والأمان ،و�أي�ض ًا الع ��دل بني اجلن�سيات اجلرائ ��م خالل العام املا�ض ��ي �إىل  49,8جرمية ،مقاب ��ل  51,2جرمية
املختلفة وحف ��ظ حقوقها ..ولدينا اليوم يف دب ��ي �أكرث من  200جن�سية ،خ�ل�ال العام  2014لكل � 100ألف ن�سم ��ة ..فقد �ساهم برنامج َ
احل ّد من
له ��ا ثقافات خمتلفة و�أمناط حياة خمتلف ��ة ،وكل هذه اجلن�سيات تعي�ش اجلرمي ��ة يف خف� ��ض ن�سبة اجلرائ ��م املُقلقة يف �إمارة دب ��ي خالل العام
يتم �إجنازه املا�ض ��ي ،بن�سب ��ة  1.2%مقارنة بالعام  ،2014حي ��ث تقوم �إدارة َ
بتناغ ��م مع بع�ضه ��ا البع�ض ،وب�ش ��كل �سلمي .هذا الأم ��ر مل ّ
احل ّد
يف �سن ��ة �أو �سنت�ي�ن ،ولكن على مدى �سنوات طويل ��ة ،منذ �أن قامت دبي ،من اجلرمي ��ة بالعمل على حتقيق اله ��دف اال�سرتاتيجي الأول يف جمال
وم�س�ؤوليتنا يف �شرطة دبي املحافظة على هذا التناغم والواقع.
مكافح ��ة اجلرمي ��ة ،وتعمل وفق منه ��ج مدرو�س عل ��ى مكافحة اجلرائم
بحرفي ��ة عالي ��ةَ ،
واحل� � ّد والتقلي ��ل م ��ن
نحن ندرك متام ًا �صعوبة �أو ا�ستحالة
اجلرائم املُقلق ��ة .و�ساهمت اجلهود التي
�أن تك ��ون هناك مدينة فا�ضل ��ة ،من دون
املخت�صة ب�ش ��كل كبري يف
تبذله ��ا الف ��رق
ح ��وادث �أو جرمي ��ة ،لكنن ��ا  -يف اجلانب
َّ
اإلماراتي،
القضاء
عدالة
ُ
َ
احل ّد م ��ن اجلرائم املقلق ��ة على م�ستوى
الأمن ��ي  -ن ��رى ما و�صلت �إلي ��ه الإمارات
الإم ��ارة ،وا�ستطاع ��ت �أن تن ّف ��ذ اخلطط
و�شعبه ��ا ب�شه ��ادة العامل ،ولن ��ا �أن نفخر
وتطوره،
واستقالله
ّ
املو�ضوعة والعمليات بن�سبة .100%
ب�إجنازاته ��ا ،وباحلدي ��ث ع ��ن واقع دبي
وتكيفه مع واقع الجريمة،
ّ
املدينة الذكية التي حتت�ضن العامل بف�ضل
ح�ضارته ��ا و�أمنه ��ا واقت�صاده ��ا ،وكل
سباقة في
جعلت الدولة ّ
● �إىل �أيِّ َح� � ّد يمُ ك ��ن للح� � ّل الأمن ��ي
ي�شج ��ع على ا�ستقط ��اب امل�ستثمرين
هذا ّ
وح ��ده� ،أن يق�ض ��ي عل ��ى اجلرمي ��ة� ،أو
س ّ
ن القوانين والتشريعات
َ
واال�ستثم ��ارات .وبالتايل ،ف� ��إن اجلرمية
يخ ِّف ��ف م ��ن حدوثه ��ا ،وم ��ا املكم�ل�ات �أو
لي�س ��ت ظاه ��رة �أو �شائعة يف دب ��ي ،بل �أن
الخاصة التي تواكب
البدائل؟
الأجه ��زة الأمني ��ة قادرة عل ��ى ك�شفها يف
ّ
متطلبات مكافحة
قلن ��ا �إن حتقي ��ق مدينة فا�ضل ��ة لي�س
وقت قيا�سي ..وال �ش ��ك �أن هناك جرائم
تتع َّل ��ق باملخ ��درات ،واجلرائ ��م الواقع ��ة
واقعي� � ًا ،بق ��در م ��ا ن�ستطي ��ع حتقيقه من
الفكر الجرمي في جميع
عل ��ى النف� ��س وامل ��ال ،وجرائ ��م االبتزاز
�أم ��ن وعدال ��ةَ ،
واحل ّد م ��ن اجلرائم التي
تصنيفاته.
الإلكرتوين..
ت�ش ِّكل قلق ًا وخط ��ورة على الأمن و�سالمة
الأ�شخا� ��ص ،بذل ��ك نك ��ون � ْأ�س َهمن ��ا يف
اجلرائم املقلقة
ن�شر مظ َّل ��ة الأمان ،وفتحنا �أبواب الطمانين ��ة للجميع� ،سواء للمواطنني
● �إىل ماذا ت�ؤ�شر �إح�صائيات اجلرائم يف العام 2015؟
ُ
ن�ستطي ��ع التحدُّث هنا عن انخفا�ض ن�سبة اجلرائم املُقلقة ،وهذا ما �أو املقيم�ي�ن �أو الزائري ��ن �أو امل�ستثمرين ،ونحن فخ ��ورون بخفْ�ض ن�سبة
يعنينا كم�ؤ�س�سة �أمنية تعتمد قاعدة بيانات ومعلومات وم�صادر �أ�ضحت اجلرائم املُقلقة من خالل تنفيذ الربامج الأمنية واملُجتمعية ..وبالتايل،
من �أقوى �أدواتها ،وفق �آليات عمل متط ِّورة وممُ ً ْنهجة .ومن �آخر نتائجها ن�ستطبع القول �إن امل�س�ؤولية الأكرب ،تقع على كاهل امل� َّؤ�س�سة الأمنية ،وهو
يتم الإب�ل�اغ عنها ،وحتقي ��ق الأهداف
الك�ش ��ف ع ��ن غمو�ض ق�ضاي ��ا مل ّ
دوره ��ا الرئي�س ،ثم ي�أتي التع ��اون بني الأجهزة الأمني ��ة ،ودور ال�شراكة
اال�سرتاتيجي ��ة ،وف ��ق م� ّؤ�ش ��رات الأداء لكل � 100ألف م ��ن ال�سكان .فقد
�شه ��دت الإدارة العامة للتحريات واملباح ��ث اجلنائية عدة ق�ضايا نوعية املُجتمعي ��ة ،التي من خالله ��ا ي�ستطيع املجتمع حتقي ��ق الهدف الواحد،
ودولي ��ة خالل العام املا�ض ��ي ،جت َّلت يف الأ�ساليب اجلدي ��دة التي يتّبعها وهو :الأمن.
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ومهم �أمام هذا التح� � ّول ،هو عن�صر الأمن الذي
ث َّم ��ة عن�صر رديف ّ
يوف ��ر مظ َّلة حتمي اجلميع ،وت�شيع الطم�أنين ��ة يف النفو�س ،وهذه حقيقة
وا�ضح ��ة متثلها �شرطة دب ��ي ،التي ت�سع ��ى بخطوات ثابت ��ة لتكون� أذكى
جهاز �أمن عاملي ًا  .

● ما العوامل التي ت�ساهم يف حتقيق التم ُّيز يف الأداء الأمني ،و�إىل
�أيِّ م ��دى �أنت ��م را�ضون عن دور �شرطة دب ��ي يف ا�ستتباب الأمن وت�أمني
الطم�أنينة للمجتمع؟
لعلك حتيلن ��ي �إىل ال�س�ؤال الأكرب :كيف حتق ��ق �شرطة دبي �أهدافها
دور الإعالم
بتم ُّي ��ز..؟! جوابي هو ما يتعل ��ق بالنتائج .فقد ح�ص ��دت القيادة العامة
● كي ��ف تقيم ��ون دور الإع�ل�ام يف التعامل مع الأزم ��ات والطوارئ
ل�شرط ��ة دبي  54جائزة للتم ُّيز خالل العام  ..2015وهذا ير�ضينا ،لكنه
قب ��ل و�أثن ��اء وبع ��د وقوعها ،وهل هن ��اك �أطر �أو قنوات حتك ��م التن�سيق
يدفعنا �إىل الطموح ،باعتباره م�ؤ�شر ًا للنجاح يف حتقيق ر�سالة الأمن..
هن ��ا نتحدث عن �إطالق العنان للتفكري واالبتكار يف جميع املجاالت ،بني اجلانبني.؟
�س ��واء الأمن ��ي �أو االقت�ص ��ادي� ،أو �أيِّ جم ��ال �آخ ��ر يرتق ��ي ب�شرطة دبي
حققنا درجة عالية م ��ن التعاون وال�شراكة مع امل�ؤ�س�سات الإعالمية،
ويحاف ��ظ على مكانتها العاملي ��ة ،ولدينا العنا�صر الأ�سا� ��س التي تدفعنا املرئية واملقروءة وامل�سموعة ،وق ��د �أدركت �شرطة دبي ،منذ وقت مبكر،
للثق ��ة يف امل�ستقب ��ل ،وجناح ��ات �شرطة دبي،
�أهمية الإعالم الأمن ��ي ،ك�أحد �أنواع الإعالم
م ��ن خ�ل�ال حتدي ��د الأه ��داف وامل�ؤ�ش ��رات،
املتخ�ص� ��ص بن�شر وبث البيان ��ات واملعلومات
ِّ
معتمدي ��ن عل ��ى النتائ ��ج واال�ستطالع ��ات
التي تعك�س �صورة اجلانب الأمني ،حيث يقوم
مبادرات شرطة دبي
املوجه ��ة �إىل جمهورنا
والر�سائ ��ل الإعالمي ��ة َّ
الإع�ل�ام الأمني يف �شرطة دبي بع ��دة �أدوار،
وخدمة
�ة،
�
ف
كا
املحلية
ع�ب�ر و�سائل الإع�ل�ام
من خالل التعاون مع خمتلف و�سائل الإعالم،
ال تقتصر على الجانب
ال َّر�صد الإعالمي اليومية التي تنتهجها �إدارة
به ��دف ن�ش ��ر التوعي ��ة ودع ��م ال�سلوكي ��ات
ال�سمعة يف �شرطة دبي..
األمني ،بـــل تشـمل
الإيجابي ��ة ،والتحذي ��ر م ��ن خمتل ��ف �أمناط
وتُعت�َب�رَ �شرط ��ة دب ��ي م ��ن �أك�ث�ر اجلهات
ال�سلوك الإجرامي واالنح ��رايف ،والعمل على
 أيضًا  -الجوانبالتي تقدِّ م اخلدم ��ات الإلكرتونية للمتعاملني
توظيف ذل ��ك يف الوقاية من اجلرمية ،لذلك
واملوظف�ي�ن( 221خدمة �إلكرتونية ،منها 140
ت�أت ��ي �أهمية التع ��اون واال�ستفادة من خمتلف
والصحية
اإلنسانية
ّ
وهي
خدمة معلوماتية ،و 81خدمة �إجرائية)،
و�سائ ��ل الإعالم ف ��ى جانب التوعي ��ة ،والعمل
من الدوائر التي تفوز دائم ًا بجوائز احلكومة
والبيئية.
عل ��ى حتقيق الأمن الوقائي بني خمتلف فئات
الذكي ��ة ،لمِ ا تقدِّ مه من خدم ��ات تقنية ومه َّمة
املجتمع.
لت�سهيل تقدمي اخلدمة �إىل عمالئها.
ونح ��ن يف �شرط ��ة دب ��ي ،نعم ��ل مبنهجية
�إن عن�ص ��ر النج ��اح يرتبط بالهدف النبيل ،وه ��ذا ما ح َّدده �صاحب احلقائق ،وال نرتك �شيئ ًا للم�صادفة� ،إىل درجة �أن خطط جلنة الأزمات
ال�سم ��و ال�شي ��خ حممد بن را�ش ��د �آل مكت ��وم ،نائب رئي� ��س الدولة رئي�س والك ��وارث ت�ض َّمنت كيفية التعام ��ل �إعالمي ًا يف حال وق ��وع �أزمة ،وتق َّرر
جمل�س الوزراء حاكم دبي ،حني �أطلق ا�سرتاتيجية مدينة دبي الذكية يف �سلف� � ًا �أن يت� �ولىَّ املكتب الإعالم ��ي امله َّمة .لذا ،مل يح ��دث � ّأي ارتباك �أو
مار�س املا�ض ��ي ،بقوله" :طموحاتنا �أن يلم�س هذا امل�شروع حياة كل فرد ت�ضارب ،عند وقوع احلريق يف فندق "العنوان".
يف بالدن ��ا ،كل �أم يف بيته ��ا �أو موظف يف عمله �أو م�ستثمر يف م�شروعه �أو
وال �ش ��ك� ،إن الإع�ل�ام املح ّل ��ي يلع ��ب دور ًا رائد ًا ومم َّي ��ز ًا ،يف خدمة
ر�سخ ��ت �شرطة دبي عالقاتها وتوا�صلها مع و�سائل
طفل يف مدر�سته �أو طبيب يف عيادته ،هدفنا حياة �أ�سعد للجميع ،ون�س�أل الهدف الأمني ،وقد َّ
اهلل �أن يعيننا على حتقيق ذلك(.
الإع�ل�ام منذ �سن ��وات طويلة� ،ضمن الثقة املتبادل ��ة وال�شفافية يف طرح
مدينة ذكية ،وحكومة ذكية ،وبرامج مت ُّيز ،وحوافز كبرية للإبداع ...الأخبار ونقل املعلومة ال�صحيحة ،وهذا يعك�س روح الوالء وخدمة الوطن
ك ّله ��ا مراح ��ل منو ِّ
تب�ش ��ر بامل�ستقب ��ل ،طاملا تق ��وم على �أُ�س� ��س �صحيحة بالن�سب ��ة لو�سائل الإعالم املح ّلية ،وال�صدقي ��ة يف ن�شر املعلومة بالن�سبة
وخطوات ثابتة وطموح ال حدود له.
للم�ؤ�س�س ��ات الدولية .ويف هذا الإط ��ار ،كان دور و�سائل الإعالم وا�ضح ًا
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وب ّن ��ا ًء ،يف تن ��اول حادثة حريق فن ��دق "العنوان" ،وكل ه ��ذه امل�ؤ�س�سات املخ ��درات ،والإدارة العام ��ة للتحري ��ات واملباحث اجلنائي ��ة ،ت�ستهدف
خمتلف فئات املجتمع ،بينها حمالت اجتماعية ومرورية وجنائية.
ت�ستحقّ التقدير وال�شكر جلهودها الط ِّيبة..
و�أطلق ��ت ه ��ذه الإدارة ،م ��ع بداي ��ة الع ��ام ،حملة بعن ��وان" :خطورة
و�إذا حت َّدثن ��ا بلغة الأرق ��ام نقول� :إن �شرطة دب ��ي ،ومن خالل �إدارة
الإع�ل�ام الأمني يف الإدارة العامة خلدمة املجتمع ،تتعامل مع كل و�سائل ا�ستخدام الهاتف املتحرك �أثناء القيادة" ،وهناك حملة حول "�إيجابيات
موجهة �إىل
الإعالم املوجودة يف الدولة ،والعديد م ��ن امل�ؤ�س�سات الإعالمية العربية مواق ��ع التوا�ص ��ل االجتماعي و�سلبياته ��ا" ،ثم حملة �أخ ��رى َّ
والدولي ��ة� ،ضم ��ن �أُ�س�س وا�ضح ��ة تعتم ��د �أخالقيات املهن ��ة الإعالمية� ،أولي ��اء الأمور للحفاظ على �أبنائهم ،بعن ��وان" :ولدي �صديقي" ،وحملة
و�سهولة التوا�صل م ��ع امل�س�ؤولني يف القيادة العامة ل�شرطة دبي ،و�سهولة حول مكافحة املخدرات لأفراد اجلمهور والطلبة ،و�أخرى حول اجلرائم
احل�صول على املعلومة من م�صدرها الر�سمي ،وعلى �سبيل املثال ،هناك الإلكرتوني ��ة ،وحمل ��ة "املواطنة ال�صاحل ��ة"� ،إ�ضاف ��ة �إىل حملة توعوية
توا�ص ��ل يومي بني �شرطة دبي ،ممثلة ب� ��إدارة الإعالم الأمني ،واجلهات خا�صة ب�س ّواح مدينة دبي وزوارها.
الإعالمية التالية:
ويف اجلان ��ب الإن�ساين ،هناك ع ��دة مبادرات ،منه ��ا مبادرة خدمة
 � 15صحيفة يومية و�أ�سبوعية ،ت�صدر باللغة العربية والإجنليزية�" .أمنك بلم�سة زر" الإغاثية ،املعروفة با�سم ( ،)SOSاملرتبطة بغرفة � 28إذاعة حملية� ،إ�ضافة �إىل وكالة �أنباء الإمارات.القي ��ادة وال�سيط ��رة ،وتتيح ل�شرطة دب ��ي حتديد م ��كان املُ�ستغيث بدقة
ال�سن.
تام ��ة خا�صة مر�ض ��ى القلب وكب ��ار ِّ
  8وكاالت �أنب ��اء عربي ��ة ودولي ��ة ،منوه ��ذه اخلدمة متوفرة على الهواتف الذكية
بينها وكالة �أنباء الإمارات.
و�ساعة "�أبل" ،وتُ�ساهم يف تقدمي امل�ساعدة
  9قن ��وات ف�ضائي ��ة حملي ��ة وعربي ��ة�إىل املحتاج�ي�ن� ،س ��واء كان ��وا يف منطق ��ة
و�أجنبية.
ّ
المحلي يلعب
اإلعالم
جبلي ��ة� ،أو �صحراوية بعي ��دة� ،أو يف البحر،
وهناك خدم ��ة خا�صة بذوي الإعاقة ،مت ِّكن
�شرطة جمتمعية
دورًا رائدًا ومم َّيزًا ،في
ال�شرط ��ة م ��ن تق ��دمي امل�ساعدة له ��م حالة
● �إىل �أ َّي ��ة درج ��ة ا�ستطاع ��ت �شرط ��ة
ح ��دوث �أيِّ �إ�شعار من قبله ��م ملركز القيادة
خدمة الهدف األمني...
دب ��ي �أن تكون �شرطة جُمتمعية ،و�أن تنجح
وال�سيطرة.
يف دوره ��ا وت�ساه ��م يف حتقي ��ق �أهدافه ��ا
وهذا يعكس روح الوالء
وهن ��اك مب ��ادرات يف املج ��ال البيئ ��ي،
اال�سرتاتيجية.
ته ��دف �إىل مواكب ��ة التط ��ور احل�ض ��اري
"ال�شرط ��ة" ب�ش ��كل ع ��ام ،ه ��ي ج ��زء
وخدمة الوطن.
واجلم ��ايل لإمارة دبي ،فمث�ل ً�ا كانت هناك
م ��ن املجتمع ،وله ��ا �ش ��راكات مجُ تمعية مع
مب ��ادرة لزراع ��ة �أ�شجار الق ��رم يف منطقة
خمتل ��ف القطاع ��ات .وقد �أطلق ��ت �شرطة
ر�أ�س اخلور ،التي �أ�صبحت يف ما بعد حمم ّية
دب ��ي العديد من املب ��ادرات الهادفة خلدمة
ً
طبيعية مع�ت�رف بها عاملي� �ا ،بالإ�ضافة �إىل
املجتم ��ع و�إ�سع ��اده ،والتوعية م ��ن املظاهر
ال�سلبي ��ة التي قد ت�ؤثر عل ��ى حياة النا�س ،و�ساهمت م ��ن خالل جوانبها العدي ��د من مبادرات مكافحة تلوث الهواء ،من خالل تخفيف االزدحام
التوعوي ��ة يف حتقيق اجلانب الأمني َ
واحل ّد م ��ن اجلرمية ومنع وقوعها ،امل ��روري ،و�ضب ��ط موا�صف ��ات و�صيانة املركب ��ات ،للتقليل م ��ن الغازات
علم ًا ب�أن مبادرات �شرطة دبي ال تقت�صر على اجلانب الأمني ،بل �أي�ض ًا ،العادم ��ة ،ومكافحة التلوث البحري مبع ��دات وزوارق جديدة ومتطورة.
وال�صحية والبيئية.
هناك مبادرات مه َّمة يف اجلوانب الإن�سانية
ولدى �شرطة دبي جمموعة من املبادرات الفاعلة �أي�ض ًا يف املجال الديني
ّ
لدين ��ا يف �شرطة دب ��ي �إدارة خا�صة بالتوعي ��ة الأمنية� ،ضمن الإدارة والثق ��ايف والريا�ضي ،وقد ح�صلت �أغل ��ب املبادرات على جوائز متن ّوعة.
العام ��ة خلدم ��ة املجتم ��ع ،تطل ��ق يف كل ع ��ام جمموع ��ة من املب ��ادرات وال تتوان ��ى �شرطة دبي عن امل�شارك ��ة �أو امل�ساهمة يف �أ َّية مبادرة �إن�سانية
واحلم�ل�ات الهادف ��ة �إىل ن�ش ��ر الوعي بني �أف ��راد املجتم ��ع ،وتعمل على �أو بيئي ��ة ،وت�سعى جاهدة ملواكب ��ة تط ّلعات القي ��ادة الر�شيدة يف ت�شجيع
وخ�ص�ص ��ت لهذا الع ��ام حم�ل�ات توعوية ،القراءة واالبتكار ون�شر ثقافة املعرفة ،وتطوير املوارد الب�شرية ،وت�سخري
حت�صينه ��م م ��ن املخاط ��رَّ ،
بالتن�سي ��ق والتعاون مع جمعية توعية ورعاي ��ة الأحداث ،والإدارة العامة كافة الإمكان ��ات العلمية والتقنية ،لالرتق ��اء بخدماتها من �أجل حتقيق
للم ��رور ،والإدارة العام ��ة للم ��وارد الب�شري ��ة ،والإدارة العام ��ة ملكافحة ال�سعادة للجميع.
ابـريـل 43 2016

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة

تواصل مسرية
«إننا وشعبنا ووطننا ،ننتظر منكم مزيداً من العطاء والب ْذل ،من أجل ُ
التط��ور ،التي حقَّق��ت فيها بالدنا خط��وات مه َّمة من أجل االنطالق نحو آفاق أوس��ع
وأرحب ،تع ِّزز املكانة املتم ِّيزة التي تحتلها بالدنا عىل الصعيدين اإلقليمي والعاملي ...إننا
نراكُم أه ًال للثقة ،ونأمل يف أن تضعوا ن ُْصب أع ُينكم خدمة الوطن واملواطنني».
(يف كلمة ل�سم ّوه يف �أعقاب اعتماد الت�شكيل الوزاري اجلديد للحكومة االحتادية 14 ،فرباير
)2016
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

«إن التش��كيل الحكومي يؤكِّد أن دولة اإلمارات العربية املتحدة مص ِّممة عىل امليض
ُقدُ ماً يف نهضتها التنموية ،بسواعد أبنائها وفكرهم الخالّق ،وأن تكون عىل الدوام مصدر
إلهام لآلخرين ،مبا لها من قَصب الس��بق يف متكني الش��باب واملرأة ،وتحقيق الس��عادة
والرفاهية لشعبها ،وتعزيز وتعميق الق َيم اإليجابية ،التي تدعو إىل التسامح والحوار بني
الثقافات والشعوب والحضارات».
(يف منا�سبة ح�ضور �سم ّوه �أداء احلكومة اجلديدة اليمني الد�ستورية يف �أبوظبي 14 ،فرباير
)2016

سمو الشيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان
وزير الخارجية والتعاون الدولي

«إن دولة اإلمارات  -بتوجيهات القيادة الرش��يدة  -تتطلَّع إىل تعميق قنوات الرشاكة
م��ع اللج��ان واملفوضي��ات التابعة لألم��م املتحدة ،عىل صعي��د دعم التنمي��ة الدولية
واالستجابة اإلنسانية وتبادل الخربات ودعم الجهود يف مجاالت اإلغاثة كافة».
(خالل ا�ستقبال �سم ّوه وفد ًا من مكتب الأمم املتحدة لتن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية،
)2016/01/17
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صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائ��ب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دب��ي

ّ
س��تظل ب ّوابة العامل الت��ي ال تُغلق أبداً يف وجه
«إن دول��ة اإلمارات العربية املتحدة،
من َيطْرقها ،زائراً وس��ائحاً و ُمس��تثمراً و ُمقي�ماً وأخاً وصديقاً ومح ّباً ...وتس��عى ،قيادة
وحكومة وشعباً ،لرتسيخ مبدأ االحرتام املتبادل ،والتعارف وبناء جسور التواصل اإلنساين
والحضاري واالقتصادي مع هذه الدول والش��عوب ،واألخذ بعني االعتبار املحافظة عىل
هويتنا الوطنية وثقافتنا وجذورنا العربية واإلسالمية األصيلة».
(خالل زيارة �سم ّوه للقرية العاملية يف دبي ،يف  28دي�سمرب )2015
عمار بن حميد النعيمي
سمو الشيخ ّ
ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي

«إن دول��ة اإلمارات تش��هد مرحل��ة جديدة من التنمي��ة والتطوير ،عىل املس��توى
الحكومي ،متثلت يف التغ�ّي�رّ ات الكبرية التي بارشتها حكومة الدولة ،ضمن محاور تتعلق
باملس��تقبل والش��باب والس��عادة ،والحفاظ عىل البيئة ،ورفد قط��اع العمل باملواطنني
القادرين عىل البذل والعطاء».
(يف ت�صريح ملنا�سبة �إطالق برنامج عجمان للتم ّيز احلكومي
للعام  14 ،2016فرباير )2016

معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان
وزير الثقافة وتنمية المعرفة

«اإلمارات أش��به بخيمة عربية ترحيبية ،جمعت تحت سقفها العديد من الجنسيات
والعرقيات واللغات والديانات والثقافات املتنوعة ،التي تعيش وتعمل يف الدولة  ..وهي
وترحب
ملتزمة باحرتام كل هذه التنوعات البرشية ،وتفهم الخلفيات التي تنتمي لهاِّ ..
باس��تمرار بكل الناس من مختلف دول العامل ،وبالتايل البدّ من أن تحافظ عىل اس��تقرار
اقتصادها ومن ّوه».
(يف كلمة �ألقاها �أمام وفود من رجال الأعمال والأطباء والفنيني الأمريكيني واملمثلني
وال�سينمائيني الهنود.)2016/01/28 ،
ابـريـل 45 2016

معالي الدكتورة أمل عبد اهلل القبيسي
رئيسة المجلس الوطني االتحادي

ح��ارض امل��رأة اإلماراتية ،هو امتداد طبيعي ٍ
ملاض تراكمت فيه املُكتس��بات ،فجاءت
خُطى وسياس��ات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة  -حفظه
الله ،ترسيخاً لتمكني املرأة وإضافة ملنجزات جديدة آلفاق تط ّورها ونهضتها».
(يف كلمة ملعاليها خالل منتدى املر�أة العاملي يف دبي)2016/02/23 ،

فخامة إنريكو بينيا نييتو
رئيس الواليات المتحد المكسيكية

«اإلمارات بلد متقدّ م ميتلك رؤية واضحة واس�تراتيجية للمستقبل ...املكسيك ودولة
اإلمارات تتشاركان رؤية واحدة للمس��تقبل ،وحريصتان عىل تعزيز التعاون االقتصادي
بينهام ،واالستفادة من اإلمكانات املوجودة لدى الطرفني ،من أجل مستقبل مزدهر»
(يف كلمة خالل فعاليات منتدى الأعمال الإماراتي  -املك�سيكي يف �أبوظبي)2016/01/19 ،

كريستين الغارد
المدير العام لصندوق النقد الدولي

«دول��ة اإلمارات حققّت العديد من النجاحات غري املس��بوقة ،يف مجال دعم ومتكني
املرأة يف مجاالت كثرية ،أبرزها الجانب املهني والتعليم .إن تجربة اإلمارات يف هذا املجال
جديرة بالدراسة والتعميم عىل العديد من دول العامل ،التي يوصف بعضها باملتقدِّ م» ..
(خالل اجلل�سة االفتتاحية «للمنتدى العاملي للمر�أة « يف دبي)2016/02/23،
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مهمة في اتجاه االستعداد للعمليات التشغيلية
في خطوة
َّ

«اإلمارات للطاقة النووية»
تنجح في اختبار التوازن المائي البارد
في المحطة األولى في موقع «براكة»
يف خط��وة مه َّم��ة يف اجت��اه اال�ستع��داد للعمليات
الت�شغيلي��ة� ،أنه��ت "م�ؤ�س�س��ة الإم��ارات للطاق��ة
النووي��ة"  -بنج��اح – اختبار الت��وازن املائي البارد
"براك��ة"،
يف املحط��ة النووي��ة الأوىل يف موق��ع ّ
يف املنطق��ة الغربي��ة لإم��ارة �أبوظبي .وق��د �أعلنت
امل�ؤ�س�س��ة ع��ن ذل��ك ،خالل حف��ل �أقي��م يف املوقع يف
ح�ض��ور �سعادة الدكت��ور مطر حامد الني��ادي ،وكيل
وزارة الطاق��ة ،و�سع��ادة املهند���س حمم��د �إبراهي��م
احلم��ادي ،الرئي�س التنفي��ذي للم�ؤ�س�سة ،وعدد من
م�س�ؤوليها ومن ال�شركة الكورية للطاقة الكهربائية
"كيبكو" ،املقاول الرئي�س للم�ؤ�س�سة.
ومتثل ��ت مه َّم ��ة االختبار يف التح ّق ��ق من �أن عنا�صر نظ ��ام التربيد،
و�أنظمة ال�ضغط العايل يف املفاعل ،تل ّبي معايري ال�سالمة واجلودة ،التي
و�ضعتها "الهيئة االحتادية للرقابة النووية".
ُخد َم ��ت يف االختبار املياه املعاجلة ،مل ��لء الدائرة الرئي�سة،
وقد ا�ست ِ
قبل �أن تبد�أ ّ
م�ضخات التربيد يف العمل على �ضخّ هذه املياه للحفاظ على
درجة حرارة �آمنة ومنا�سبة �أثناء العمليات داخل املفاعل.
و�أ�ش ��ارت م�ؤ�س�سة الإمارات للطاقة النووية �إىل �أن هذا الإجناز ي�أتي
يف �إط ��ار النجاح ��ات التي حققته ��ا خالل م�سريته ��ا يف تطوير حمطات
الطاق ��ة النووي ��ة ال�سلمية يف دول ��ة الإمارات ،على نحو �آم ��ن ووفق �أعلى
معاي�ي�ر اجل ��ودة ،مث ��ل ت�شغيل حمط ��ة نق ��ل الطاقة من املحط ��ة الأوىل
واملحطة الثانية وربطها ب�شبكة الكهرباء يف دولة الإمارات ،حيث �ساهم
ه ��ذا الإجناز يف جناح اختب ��ار التوازن املائي الب ��ارد� ،إ�ضافة �إىل �إنهاء
مبنى اخلدمات الإ�ضافية للمحطة الأوىل.
وقال "�إن جهود امل�ؤ�س�س ��ة ت�أتي �ضمن �إ�سرتاتيجية دولة الإمارات يف
تنوي ��ع م�صادر الطاقة لتحقيق �إ�ستدامة الطاقة ودعم النمو االقت�صادي
واالجتماعي بالدولة .
وقال املهند� ��س احلمادي :مع �إنهاء اختبار الت ��وازن املائي البارد يف
املحط ��ة الأوىل ،وت�شغيل حمط ��ة نقل الطاقة ،ف�إنن ��ا نقرتب من حتقيق

(وام)
(وام)

هدفن ��ا لتوفري ربع احتياج ��ات دولة الإمارات م ��ن الكهرباء ال�ضرورية،
با�ستخ ��دام الطاق ��ة النووي ��ة امل�ستدام ��ة التي تنع ��دم فيه ��ا االنبعاثات
الكربونية تقريبا.
وتتمثل مه ّمة حمطة نقل الطاقة ،يف نقل الكهرباء املتو ّلدة من حمطة
"ب ّراك ��ة" �إىل خط ��وط التوزي ��ع التابعة ل�شركة �أبوظب ��ي للنقل والتح ّكم
"تران�سك ��و" ،الت ��ي بدوره ��ا تت�ص ��ل بخط ��وط هيئة الرب ��ط الكهربائي
ل ��دول جمل�س التعاون اخلليج ��ي ،الحتمالية نقل الطاقة �إىل دول اخلليج
م�ستقب�ل ً�ا .وعل ��ى ال�صعيد املحل ��ي� ،ست�ساهم املحطة املذك ��ورة يف نقل
الطاق ��ة الكهربائية التي تولدها حمطة "ب ّراكة" �إىل املنازل وامل�ؤ�س�سات
يف الدولة.
وي�ش ��ار �إىل �أن ت�شغي ��ل حمطة نقل الطاقة هو ح�ص ��اد العمل ال�شاق،
�ضم �أك�ث�ر من  1000خبري من
عل ��ى مدى عام�ي�ن ون�صف العام ،لفريق َّ
م�ؤ�س�س ��ة الإمارات للطاقة النووية و�شركة "تران�سك ��و" .وتر ّكز امل�ؤ�س�سة
حالي� � ًا على �سري عمليات الإن�شاء يف حمطة "ب ّراكة" للطاقة النووية ،مع
االلت ��زام ب�أعلى معايري اجلودة والأم ��ان .وقد جتاوزت ن�سبة الإجناز يف
املحط ��ة الأوىل  ،% 84وبلغ ��ت يف الثاني ��ة �إىل  ،% 64فيما و�صلت هذه
الن�سب ��ة على م�ستوى كامل امل�شروع �إىل  .% 58وبعد ا�ستكمال املحطات
النووي ��ة الأرب ��ع� ،ستبلغ الق ��درة الإنتاجية الكلية للمحط ��ات نحو 5600
ميغاواط من الطاقة النووية الآمنة والفعّالة واملوثوقة وال�صديقة للبيئة.
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في
المواجهة
لمواجهة المخاطر اإلشعاعية والنووية

أبوظبي تستضيف فعاليات تمرين
التعاون العربي «عين الصقر»

(وام)

ا�ست�ضاف��ت العا�صمة �أبوظبي فعاليات مترين التعاون العرب��ي امل�شرتك ملواجهة املخاطر الإ�شعاعية والنووية «عني ال�صقر»،
ال��ذي �أقي��م للمرة الأوىل يف دولة الإمارات العربي��ة املتحدة ،بتنظيم من الأمانة الإقليمية لـ «مراك��ز التم ُّيز لتجنُّب املخاطر
الكيميائي��ة والبيولوجي��ة واال�شعاعي��ة والنووي��ة» و�شرط��ة �أبوظب��ي ،بالتعاون م��ع االحت��اد الأوروبي ومعه��د الأمم املتحدة
الإقليمي لبحوث اجلرمية والعدالة.
ويه ��دف التمرين ،الذي ا�ستمر ثالثة �أي ��ام تخ َّللتها �سل�سلة من ور�ش والفردي ��ة ملكافحة تهديدات الإره ��اب الإ�شعاعي والن ��ووي ،قائ ًال�" :إن
العم ��ل� ،إىل تعزيز وترية املقاربات الدولي ��ة يف جمال الك�شف عن املواد ه ��ذا احلدث املهم هو دليل وا�ضح على الت ��زام دولة الإمارات وجهودها
النووي ��ة ،واال�ستجاب ��ة،
وتعزي ��ز التن�سيق والتعاون
الإقليم ��ي والدويل واملح ّلي
ب�ي�ن ال ��وكاالت املعن ّي ��ة،
وت�شجيع تب ��ادل املعلومات
ب�ي�ن املنظم ��ات الدولي ��ة
وال�شركاء.
الفري ��ق
واعت�ب�ر
�سي ��ف عب ��داهلل ال�شعفار،
وكي ��ل وزارة الداخلي ��ة،
التمري ��ن فر�ص ��ة لتب ��ادل
�أف�ض ��ل املمار�سات لتعزيز
(وام)
الق ��درات اجلماعي ��ة
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في
المواجهة

(وام)

م ��ع املجتم ��ع ال ��دويل يف الت�ص� �دّي للمخاط ��ر الكيميائي ��ة والبيولوجية
واال�شعاعية والنووية لتعزيز الأمن واال�ستقرار يف املنطقة".
و�أ�ض ��اف ،يف كلم ��ة �أمام امل�شارك�ي�ن يف التمرين� ،إن دول ��ة الإمارات
العربي ��ة املتحدة اتخذت منذ قيامها ،بقيادة املغف ��ور له امل� ّؤ�س�س ال�شيخ
زايد بن �سلطان �آل نهيان  -ط َّيب اهلل ثراه  -نهج ًا �سلمي ًا �إن�ساني ًا منفتح ًا
يف التعاط ��ي م ��ع خمتلف الق�ضاي ��ا التي ت�ش� � ّكل تهديد ًا للأم ��ن وال�سلم
العاملي�ي�ن ،وال زال اخللف على نهج ال�سلف يف اهتمامه بالإن�سان ملواجهة
ما يتع ّر�ض له من خماطر كيميائية وبيولوجية و�إ�شعاعية ونووية.
وذكر الفريق ال�شعفار �أن الإمارات بادرت ب�إ�صدار القانون االحتادي
الرق ��م  6لل�سنة  ،2009يف �ش� ��أن اال�ستخدامات ال�سلمية للطاقة النووية،
يج�س ��د التزام ��ات �سيا�س ��ة الإم ��ارات يف جم ��ال الأم ��ان والأمن
ال ��ذي ِّ
ً
النووي ...م�ش�ي�را �إىل جهود الدولة يف احلفاظ على الأمن واال�ستقرار،
وتوف�ي�ر الطم�أنين ��ة للمواطن�ي�ن واملقيم�ي�ن عل ��ى �أر�ضها ،وذل ��ك بف�ضل
توجيه ��ات القي ��ادة العلي ��ا ،وفق ��ا لر�ؤيته ��ا ور�سالتها التي تخ ��دم الأمن
وال�سلم العامليني ،لي�س يف ربوع منطقتنا فح�سب ،و�إمنا يف العامل �أجمع.
و�أ َّك ��د �أن الإره ��اب الن ��ووي يعت�ب�ر �أحد �أخط ��ر التهدي ��دات للأمن
العامل ��ي ،و�أن مكافحة هذا التهدي ��د تتط َّلب اتخاذ �إجراءات حازمة على
ال�صعيد الدويل ،وتعاون ًا بني جميع دول العامل ،نظر ًا للعواقب ال�سيا�سية

واالقت�صادي ��ة واالجتماعي ��ة والنف�سي ��ة املرتتّبة عليه ...م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن
الدول ��ة �أ ْول ��ت �أهتمام ًا كبري ًا لتوف�ي�ر احلماية من عوام ��ل حرب الدمار
ال�شام ��ل البيولوجية والنووي ��ة والكيميائية واال�شعاعي ��ة ،ومل ي ُعد خافي ًا
على �أحد �سعي املنظمات الأرهابية حليازة و�سائل الدمار ال�شامل ،الأمر
ال ��ذي يتط َّلب �ضرورة توحيد اجلهود بني دول العامل ملنع و�صولها اليهم،
و�إيجاد تعاون فع ّال مع الهيئات الدولية ذات ال�صلة.
م ��ن جانب ��ه� ،أ َّكد العمي ��د مهند� ��س ح�سني �أحم ��د احلارث ��ي ،مدير
ع ��ام العملي ��ات املركزي ��ة ب�شرط ��ة �أبوظب ��ي واملك َّل ��ف كمدي ��ر للأمانة
ب�إقلي ��م دول جمل� ��س التعاون اخلليج ��ي ،يف كلمة له يف خت ��ام التمرين،
حر� ��ص القي ��ادة العليا يف دول ��ة الإم ��ارات العربية املتح ��دة على تعزيز
أوج ��ه التع ��اون والتن�سيق وتب ��ادل اخلربات يف جم ��ال مواجهة املخاطر
� ُ
ً
الكيميائي ��ة والبيولوجية واال�شعاعية والنووي ��ة ...معربا عن الأمل يف �أن
يك ��ون التمرين قد حقق الأه ��داف املرج ّوة منه ،و�ساهم يف زيادة الوعي
باملخاط ��ر والتهدي ��دات الإقليمية ،وحتدي ��د �أف�ضل املمار�س ��ات العاملية
يف اال�ستجاب ��ة الأولي ��ة للحوادث النووية ،وتعزيز التع ��اون والتن�سيق بني
الف ��رق الوطنية يف الدول العربية ،وتب ��ادل اخلربات واملعارف يف جمال
احلوادث الإ�شعاعية والنووية.
ابـريـل 49 2016

في
المواجهة
تطمح إلى التم ّيز في مجال تمكين المجتمع من االستخدام المسؤول للشبكة الدولية

إطالق «جمعية اإلمارات للحماية
من مخاطر اإلنترنت»

(وام)

ا�ستن��اد ًا �إىل الق��رار ال��وزاري الرق��م  915لل�سن��ة ،2015
َّ
مت م�ؤخّ ��ر ًا �إط�لاق "جمعي��ة الإم��ارات للحماي��ة م��ن خماطر
االنرتن��ت" ،ر�سم ّي�� ًا ،كجمعية غ�ير ربحية ،ته��دف لأن ت�صبح
مركز ًا للتم ّيز يف جمال متكني املجتمع من اال�ستخدام امل�س�ؤول
للإنرتن��ت� ،إىل جان��ب حماي��ة الأطفال من خماط��ر ال�شبكة
العنكبوتية الدولي��ة ،من خالل التثقيف ون�شر الوعي ،وبناء
الق��درات ،واال�ضطالع ب��دور رقابي وا�ست�ش��اري ،والتعاون مع
خمتلف ال�شركاء مبا ي�سهم يف ازدهار البالد.
وت�ضع "اجلمعية" ُن ْ�صب �أعينها حماية حقوق الأطفال يف اال�ستفادة
م ��ن حمت ��وى �إيجاب ��ي ومنا�س ��ب لأعمارهم عل ��ى الإنرتن ��تْ � ،أي �ضمان
ا�ستفادتهم من تطورات تكنولوجيا االت�صال واملعلومات ،وهم يف حماية
تامة من كل �أ�شكال اال�ستغالل.
وق ��ال الدكت ��ور املهند� ��س عب ��د اهلل املحيا� ��س ،رئي�س جمل� ��س �إدارة
اجلمعي ��ة ،يف م�ؤمتر �صحايف ُع ِق ��د يف �أبوظبي يف ح�ضور �أع�ضاء جمل�س
الإدارة واملهت ّمني ب�ش� ��ؤون تقنية املعلومات� ،أن اجلمعية �ست�سهم بقوة يف
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امل�ستقب ��ل القريب ،يف حتقي ��ق ر�ؤية القيادة الر�شي ��ة للدولة ،التي ت�سعى
جلع ��ل دولة االمارات العربية املتحدة مثا ًال ُيحت ��ذى به عاملي ًا ،يف جمال
حماية الطفل.
من جهته ،ن� � َّوه املهند�س عادل �سامل الكاف الها�شمي� ،أمني �صندوق
اجلمعي ��ة ،بااللتزام الثاب ��ت حلكومة الإمارات باالن�ضم ��ام �إىل اجلهود
الدولي ��ة ملكافح ��ة الإ�س ��اءة �إىل الأطف ��ال ،م ��ن خالل و�سائ ��ل االت�صال
واملعلومات .و�أ�ضاف �أن رئا�سة الإمارات لـ "القوة العاملية االفرتا�ضية"،
وان�ضم ��ام وزارة الداخلي ��ة �إىل التحالف ��ات الدولي ��ة لإنف ��اذ القان ��ون،
يعك� ��س االلتزام الق ��وي حلكومة الإمارات بحماي ��ة الأطفال من خماطر
وتهديدات العنف واال�ستغالل عرب و�سائل التكنولوجيا واالت�صال.
و�أ َّك ��د �أن ال�سيا�سات والت�شريعات الإماراتية يف جمال �أمن املعلومات
ّ
تغط ��ي جرائم الإنرتنت ،وامل�سا�س بالأم ��ن القومي ،والالت�سامح الديني
واالجتماع ��ي ،وعدم احرتام القوانني ،وانتهاك اخل�صو�صية ،والتحر�ش
والت�شهري واالبتزاز والتهديد ،ون�شر حمتويات غري الئقة ،وانتحالو�سرقة
الهوية ،والقر�صنة وتزوير البطاقات البنكية.

في
المواجهة

بلدية أبوظبي تفتتح غرفة عمليات
للطوارئ واألزمات والكوارث

(وام)

تنفي��ذ ًا لتوجيهات القيادة الر�شيدة ،ب�أهمية تطوير و�سائ��ل مواجهة الكوارث والطوارئ والأزمات و�أدواتها ،افتتحت بلدية
مدينة �أبوظبي ،يف مبناها الرئي�س يف العا�صمة ،غرفة عمليات خا�صة بالطوارئ والأزمات والكوارث.
وقد َّمت جتهيز هذه الغرفة لتتم َّكن من اال�ضطالع مبهام ا�سرتاتيجية ه ��ذه اال�ستحقاق ��ات ،وتعزيز ق ��درات الفرق العاملة يف جم ��االت التن ّب�ؤ
ف َّعال ��ة ،تتمث ��ل يف امل�ساهمة يف حتقيق الر�ؤية املتكامل ��ة للدولة يف جمال واال�ستجابة لهذه الطوارئ على اختالف �أنواعها.
اجلاهزي ��ة واال�ستجابة للطوارئ والأزم ��ات والكوارث ،من خالل جتميع
م ��ن جهته� ،أ َّكد مكتب البيئة وال�صحة وال�سالمة يف البلدية ،امل�س�ؤول
جمي ��ع االت�ص ��االت والبالغ ��ات ال ��واردة �إىل الغرفة من رق ��م الطوارئ
املوحد ( ،)993والإ�شراف على كافة �أ�شكال اال�ستجابة لتلك البالغات ،ع ��ن الإ�ش ��راف على م�ش ��روع تطوي ��ر نظ ��ام �إدارة الط ��وارئ والأزمات
من خ�ل�ال ت�سجيله ��ا وتوجيهها عرب النظ ��ام الإلك�ت�روين املتط ِّور الذي والك ��وارث� ،أن ه ��ذا امل�شروع جاء من �أجل االنتقال م ��ن مرحلة �أ�ساليب
و�ضعته البلدية يف الغرفة.
الت�صدّي املُر َ
جتل �إىل مرحلة التخطيط واملبادرة واالن�ضباط والتكامل،
و�أ�ش ��ار �سع ��ادة م�صبح مب ��ارك املرر ،مدير ع ��ام البلدي ��ة بالإنابة ،وبه ��دف اعتماد �سيا�س ��ة "التنب�ؤ الوقائ ��ي" ،كمتط ّل ��ب �أ�سا�س يف عملية
ال ��ذي افتت ��ح الغرف ��ة� ،إىل �أن امل�ش ��روع ي�أت ��ي جت�سيد ًا اللت ��زام النظام
�إدارة الأزمات ،لتفادي حدوث طارئ �أو �أزمة �أو كارثة� ،إ�ضافة �إىل تقييم
تو�صل ��ت �إليه و�سائ ��ل مواجهة
البل ��دي يف �أبوظب ��ي باعتم ��اد �أح ��دث ما َّ
الك ��وارث والأزمات ،وا�ستخدامها ،بهدف توفري �أف�ضل مظ ّلة من الأمان الو�ضع احلايل املتعلق باجلاهزية للطوارئ والأزمات والكوارث يف بلدية
وال�س�ل�ام جلميع ال�س ��كان� ،إ�ضافة �إىل رف ��ع كفاءة البلدي ��ة يف مواجهة مدينة �أبوظبي ،واال�ستجابة لها.
ابـريـل 51 2016

في
المواجهة
لرصد مصادر انبعاثات الغازات وتخفيضها في الدولة

وزارة الطاقة تطلق مشروع «أطلس الكربون»
�أطلقت وزارة الطاقة الإماراتية،
يف الع�شري��ن م��ن يناي��ر املا�ض��ي،
"م�ش��روع �أطل���س الكرب��ون" لدول��ة
الإم��ارات العربي��ة املتح��دة ،ال��ذي
ر�ص��د جمي��ع م�ص��ادر
يه��دف �إىل ْ
انبعاثات الغازات الدفيئة لقطاعات
الطاقة وال�صناعة والزراعة وتغيرّ
ا�ستخ��دام الأرا�ض��ي والنفايات على
م�ست��وى الدول��ة ،وتوف�ير تقاري��ر
انبعاثات الغازات الدفيئة والتقارير
الإح�صائية حول م� ّؤ�شر معدل ثاين
�أك�سي��د الكرب��ون للف��رد ،والعم��ل
عل��ى دع��م ال�سيا�س��ات والت�شريعات
و�إجراءات خف�ض االنبعاثات.
وي�س ّل ��ط امل�ش ��روع ،ال ��ذي �أُطلق خالل
�أ�سبوع �أبوظب ��ي لال�ستدامة  ،2016ال�ضوء
على مبادرات الدول ��ة ،واملمار�سات املتَّبعة
خلف� ��ض انبعاثات الغازات الدفيئة ،بهدف
تعزي ��ز مكانته ��ا الرائ ��دة يف الت�ص� �دّي
لظاهرة تغيرُّ املناخ.
و�أك ��د معايل �سهيل ب ��ن حممد فرج فار�س املزروع ��ي ،وزير الطاقة،
�أن �إجن ��از "م�ش ��روع �أطل�س الكرب ��ون لدولة الإم ��ارات" �سيتحقق بدعم
جمي ��ع اجله ��ات املعنية يف الدول ��ة وت�ضافر �إمكانياتها .وق ��ال �إن �إجناز
ه ��ذا امل�شروع ي�أتي �ضمن جه ��ود حتقيق ر�ؤية الإم ��ارات  2021والتنمية
امل�ستدام ��ة ...م�ضيف� � ًا �أن املرحل ��ة الأوىل للم�ش ��روع �سرت ِّك ��ز على جمع
البيان ��ات من القطاعات املختلف ��ة ،حل�ساب انبعاثات الغ ��ازات الدفيئة
ب�ش ��كل � ّ
أدق ،وم ��ن املق َّرر االنته ��اء من هذه املرحل ��ة يف الربع الثاين من
هذا العام.
كم ��ا َّمت ،عل ��ى هام� ��ش �إط�ل�اق م�ش ��روع �أطل� ��س الكرب ��ون� ،إط�ل�اق
تقري ��ر جرد انبعاث ��ات الغازات الدفيئ ��ة لدولة الإم ��ارات لل�سنة الثانية
على الت ��وايل ،و�إط�ل�اق نتائج انبعاثات الغ ��ازات الدفيئ ��ة لل�سنة 2015
للقطاعات املختلفة "بيانات ."2014
52

العدد 16

(وام)

و�أ�ش ��ار معايل وزي ��ر الطاق ��ة �إىل �أن تقرير ج ْرد انبعاث ��ات الغازات
الدفيئ ��ة يهدف �إىل حتليل نتائج االنبعاثات من امل�صادر املختلفة ،لغاية
تعزيز �أ َّية �إجراءات لتخفي ��ف الغازات الدفيئة ،ودعم قرارات احلكومة
و�صانعي القرار يف قطاع الطاقة وتغيرُّ املناخ.
م ��ن جانبه ،قال �سعادة الدكت ��ور مطر حامد النيادي ،وكيل الوزارة،
�إن نتائج تقرير ج ْرد االنبعاثات ي�شري �إىل �أن قطاع �إنتاج الكهرباء ومياه
التحلية ي�ش ّكل املرتب ��ة الأوىل يف �إنتاج االنبعاثات الدفيئة ،بن�سبة  35يف
املئة مقارنة مع القطاعات الأخرى ،بينما جاء قطاع ال�صناعة يف املرتبة
الثاني ��ة يف ن�سب ��ة االنبعاث ��ات ،بح ��وايل  16يف املئة ،وتاله قط ��اع النقل
واملوا�ص�ل�ات يف املرتب ��ة الثالثة بن�سبة  15يف املئ ��ة ..معرب ًا عن �أمله ب�أن
ُي�سهم ه ��ذا اجلهد يف تعزيز الرت�شيد وكف ��اءة ا�ستهالك الطاقة لتقليل
االنبعاثات من م�صادرها.

في
المواجهة
سعيًا للحفاظ على البيئة وصحة اإلنسان من اآلثار السلبية
المعدلة وراثيًا
المحتملة التي قد تتر ّتب عن الكائنات الح َّية
َّ
ُ

اإلمارات :نحو «إطار وطني للسالمة األحيائية»

(وام)

يف �إط��ار املحافظ��ة عل��ى �أمن الدول��ة و�سالمته��ا ،وتنفيذ ًا
اللتزام��ات الإم��ارات العربي��ة املتح��دة جت��اه االتفاقي��ات
واملعاه��دات الدولي��ة ،عق��دت وزارة البيئ��ة واملياه(�سابق�� ًا)
اجتماعه��ا الأول يف �ش���أن �إع��داد الإط��ار الوطن��ي لل�سالم��ة
الأحيائي��ة ،مب�شارك��ة عدد م��ن اجلهات االحتادي��ة واملحلية
واجلامعات ومراكز الأبحاث.
وي�أت ��ي �إعداد هذا الإطار يف �سي ��اق ال�سعي للحفاظ على البيئة وعلى
�صح ��ة الإن�سان ،من الآثار ال�سلبية ّ
ال�ضارة املُحتملة ،التي قد ترتتّب عن
الكائن ��ات احل َّية املح� � ّورة (�أو املع َّدلة) وراثي ًا ،والناجت ��ة عن ا�ستخدام
التقنيات الأحيائية احلديثة.
وتط� � َّرق االجتماع �إىل �أهمية تنظيم ومراقب ��ة عمليات نقل الكائنات
احل َّي ��ة املح ّورة وراثي� � ًا عرب احلدود الدولي ��ة ،والتوازن ب�ي�ن احتياجات
التجارة وا�ستدامة البيئ ��ة واملحافظة على املوارد الطبيعية ،و�سط النمو
املت�س ��ارع للتكنولوجي ��ا وم ��ا ينتج عنها من م ��واد ا�ستهالكي ��ة ،وهو �أمر
ملح ��ة ،نظر ًا ملا قد ت�س ِّببه هذه املواد
�أ�صب ��ح يف غاية الأهمية وله �أولوية َّ
من ت�أثريات �سلبية على �صحة الإن�سان وا�ستدامة التن ّوع البيولوجي.

وتهدف هذه املرحلة التنفيذية �إىل تعزيز القواعد التنظيمية الوطنية
يف حماي ��ة �صحة الإن�سان والتن ّوع البيولوج ��ي من املخاطر املُحتملة التي
متثله ��ا الكائنات احل َّية املح َّورة وراثي ًا ،وتفعيل تنفيذ الربوتوكوالت ذات
ال�ش�أن يف دولة الإمارات.
وذك ��ر �أحمد الها�شمي ،مدير �إدارة التنوع البيولوجي يف وزارة البيئة
واملي ��اه (�سابق ًا) ،ب�أن تفعيل "بروتوك ��ول قرطاجنة لل�سالمة الأحيائية"
يخدم �أهداف اتفاقية التن� � ّوع البيولوجي ،التي تلتزم بها دولة الإمارات
من ��ذ العام  ،1999والت ��ي تتمثل �أهدافه ��ا �أي�ض ًا باال�ستخ ��دام املُ�ستدام
ملك ّونات هذا التن ّوع وعنا�صره.
و�أ�ضاف �أن الوزارة تعمل على تنفيذ الربوتوكول املذكور بالتعاون مع
جمي ��ع اجلهات املعن ّية يف الدولة ،من خالل و�ض ��ع �إطار وطني لل�سالمة
الأحيائية ،الذي �سيعمل على و�ضع �آليات ت�شريعية و�إدارية وف ّنية ل�ضمان
احلماي ��ة يف جم ��ال نقل وت ��داول وا�ستخ ��دام الكائنات املح ��ورة وراثي ًا،
واملنتج ��ات النا�شئة ع ��ن التكنولوجيا االحيائية احلديث ��ة ...م�ؤ ّكد ًا على
�أهمي ��ة التع ��اون مع ال�سلط ��ات املح ّلية وجمي ��ع اجله ��ات املعن ّية يف هذا
املجال.
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في
المواجهة

قائد عام شرطة عجمان يبحث
ومدير عام «الجنائية االتحادية»
تعزيز تواجد اإلمارات في «األنتربول»

(وام)

�أ ّك��د العمي��د ال�شي��خ �سلطان عب��داهلل النعيم��ي ،قائد عام
�شرط��ة عجم��ان ،على تق��دّ م الدولة يف املج��ال الأمني ،الأمر
ال��ذي �ساه��م يف خل ّوه��ا م��ن اجلرمي��ة املنظم��ة ،الت��ي و�صلت
ن�سبته��ا �إىل �صفر يف املئة .جاء ذلك خالل ا�ستقباله وفد ًا من
�إدارة الإنرتبول ،برئا�سة العميد حمد عيالن العميمي ،مدير
عام ال�شرطة اجلنائية االحتادية.
وبحث العميد النعيمي مع الوفد الزائر ،خطط الرت�شيح �إىل منا�صب
و�س ُبل
اللجن ��ة التنفيذية ملنظمة ال�شرطة اجلنائية الدولية "الإنرتبول"ُ ،
تعزيز تواجد الإمارات يف هذه املنظمة.
وا�ستعر� ��ض اجلانبان تقرير ًا تناول م�شاركة الإم ��ارات يف الدورة الـ
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 84للجمعي ��ة العام ��ة لـ "الإنرتبول" ،التي ُع ِق ��دت يف رواندا حتت �شعار:
"مواجه ��ة ال�شرطة للتهديدات يف عامل متغ�ِّيرِرِّ با�ستمرار" ،حيث �شارك
الوفد برئا�سة النعيمي ،يف تقدمي �أبعاد جرمية ترويج وتعاطي املخدرات
وجتربة ال�شرطة يف مكافحة املخدرات بكل �أ�شكالها.
وق َّدم العمي ��د النعيمي ،خالل اللقاء ،عر�ض ًا ح ��ول �إمكانيات تعزيز
تواج ��د الإم ��ارات يف منظم ��ة ال�شرطة اجلنائي ��ة الدولي ��ة "االنرتبول"
وذل ��ك بهدف تعزي ��ز العمل الأمني امل�شرتك م ��ع املنظمات الدولية مما
ي�سهم يف �إحداث نقلة نوعية يف االرتقاء ب�أ�ساليب مكافحة اجلرمية.
م ��ن جهت ��ه� ،أ�ش ��اد رئي�س الوف ��د الزائر باجله ��ود املبذول ��ة من قبل
القي ��ادة ،وحر� ��ص دول ��ة الإم ��ارات العربي ��ة املتحدة عل ��ى امل�ساهمة يف
الوقاية من اجلرائم ومكافحتها جلعل العامل �أكرث �أمان ًا.

في
المواجهة
في إطار الخطة الشاملة للتقليل من االنبعاثات الكربونية في هذا القطاع

مشروع لتحويل  %50من مركبات األجرة
في دبي إلى «هجينة» بحلول 2021
يف �إطار اخلطة ال�شاملة للتقليل من االنبعاثات الكربونية
يف قط��اع مركبات الأجرة ،وعم� ً
لا مبتطلّبات "املجل�س الأعلى
للطاق��ة" ،والتح ّول نح��و "االقت�صاد الأخ�ض��ر"� ،أعلن �سعادة
مط��ر الطاير ،املدير الع��ام رئي�س جمل���س املديرين يف "هيئة
الطرق واملوا�صالت" يف دبي ،عن م�شروع يهدف �إىل حتويل 50
يف املئة من مركبات الأجرة يف الإمارة� ،إىل هجينة "هايربد"،
مع حلول العام .2021
وق ��ال الطاير �إن اخلطة ،التي �ستبلغ ن�سبة تقليل االنبعاثات مبوجبها
اثن�ي�ن يف املئة ،تت�ض َّم ��ن رفع عدد مركبات الأج ��رة الهجينة يف دبي من
 147مركب ��ة يف الع ��ام � ،2015إىل  791خالل الع ��ام  ،2016لي�صل عدد
املركبات الهجينة يف العام � 2021إىل .4.750
و�أ َّكد الطاي ��ر �أن "هيئة الطرق واملوا�صالت" تبذل جهود ًا حثيثة من
�أج ��ل �إحداث نقل ��ة يف البنية التحتي ��ة ملنظومة النق ��ل اجلماعي ،بحيث
تك ��ون �صديقة للبيئة ،وتل ّبي حجم الطل ��ب املتزايد على و�سائل النقل يف
الإم ��ارة ...م�شري ًا �إىل �أن "الهيئة" تُعترب اجلهة الأوىل يف املنطقة ،التي
ب ��ادرت �إىل الت�شغي ��ل التجريب ��ي للمركبات الهجينة الت ��ي تعمل بالوقود

والكهرباء� ،ضمن �أ�سطول مركبات "تاك�سي دبي" خالل العام .2008
و�أ�ض ��اف �أن نتائج الت�شغيل التجريبي التي ط ّبقتها امل�ؤ�س�سة املذكورة
عل ��ى املركب ��ات الهجينة منذ الع ��ام � ،2008أ َّك ��دت �أنها ُت َع ّد ح�َل�ااَ ًّ بيئي ًا
خلف� ��ض االنبعاث ��ات الكربوني ��ة بن�سب ��ة  34يف املئة ،وخف� ��ض ا�ستهالك
الوق ��ود بن�سبة  33يف املئة ،وخف�ض تكاليف ال�صيانة ب�سبب ق ّلة الأعطال
امليكانيكية ،وخف�ض م�ستوى ال�ضجيج.
وق ��ال الطاير �إن "هيئة الط ��رق واملوا�صالت" تويل مو�ضوع احلفاظ
عل ��ى البيئ ��ة وتر�شي ��د الطاق ��ة ،اهتمام� � ًا كب�ي�ر ًا ،حي ��ث ُت َع� � ّد ال�سالمة
واال�ستدام ��ة البيئي ��ة �إح ��دى الغاي ��ات اال�سرتاتيجية لـ "الهيئ ��ة" ،التي
نفَّذت العديد م ��ن امل�شاريع ،وطرحت برامج ومبادرات خمتلفة لتحقيق
ه ��ذا اله ��دف ،ويقف على ر�أ�س هذه امل�شاريع "م�ت�رو دبي" ،الذي روعي
يف ت�صنيع ��ه ا�ستخدام �أح ��دث التقنيات املتط ّورة ،بحي ��ث يكون �صديقا
للبيئ ��ة .كما قامت "الهيئة" ب�إحالل �أ�سطول حافالت املوا�صالت العامة
الق ��دمي ،ب�أح ��دث احلافالت املتوافقة مع املوا�صف ��ات الأوروبية "يورو 4
–  ،"5املج َّه ��زة بتكنولوجيا اخلف�ض التحفيزي االنتقائي وتقنية �إعادة
تدوير الغ ��ازات املنبعثة .كذلكَّ ،مت تد�شني الت�شغي ��ل التجريبي للحافلة
الكهربائية التي تعمل بالطاقة الكهربائية فقط.
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في
المواجهة

ورشة لـ «األرشيف الوطني»
في نظام إدارة استمرارية األعمال

(وام)

ج��زءا ال يتج��زّ �أ م��ن النظ��ام الإداري املتكام��ل
باعتب��اره
ً
لتطوي��ر اخلدمات وتقدميها بكفاءة وفاعلية يف كل الظروف،
َّ
نظ��م الأر�شيف الوطني ،التابع ل��وزارة �ش�ؤون الرئا�سة ،ور�شة
عمل للتعريف بنظام ا�ستمرارية الأعمال� ،شارك فيها �أربعون
موظف ًا من العاملني فيه.
و�شمل ��ت الور�شة هيكلي ��ة نظام �إدارة ا�ستمراري ��ة الأعمال ،وحتديث
اخلط ��ط ومراجعتها ،وتطبي ��ق متط َّلب ��ات النظام ،ووق ��ت اال�سرتجاع،
والت�أث�ي�ر عل ��ى الأعمال وتقييمه ��ا .ور َّكزت عل ��ى امل�ستن ��دات الهامة يف
ح ��ال وقوع حادث ما ،و�آليات الت�صاعد ح�س ��ب م�ستوى اخلطر والأزمة،
و�أ�سالي ��ب الع ��ودة �إىل النظام الطبيع ��ي بعد التع ��ايف ،وخطط الإخالء
واالت�صال �أثناء الأزمات ،والأن�شطة ذات الأولوية ،واال�ستجابة للحوادث.
وطرحت الور�شة �سيناريوهات خطر و�أزمات متو َّقعة ،وكيفية التعامل
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العمل ��ي معه ��ا .و َّمت اختبار �إج ��راءات العمل والوثائ ��ق والأدوات ،ومدى
مالءمتها للتعامل مع هذه ال�سيناريوهات.
وق ��ال �سع ��ادة الدكت ��ور عب ��داهلل الر ِّي� ��س ،مدي ��ر ع ��ام "الأر�شي ��ف
الوطن ��ي"� ،إن الور�ش ��ة ت�أتي يف �إطار ا�سرتاتيجي ��ة "الأر�شيف" وخططه
ملواجه ��ة التحدّي ��ات امل�ستقبلي ��ة ،ول�ضم ��ان جاهزيته ،لتق ��دي
و�أن�شطته يف حاالت الطوارئ والأزمات والكوارث.
و�أ�ضاف �أن يف مقدمة �أولويات "الأر�شيف الوطني" ،االهتمام بحياة
املوظف�ي�ن والعاملني وال ��ز ّوار ،ثم ا�ستمرارية العم ��ل ،وتقدمي اخلدمات
وامله ��ام الأ�سا�سي ��ة وال�ضرورية ل�ص ّن ��اع القرار والباحث�ي�ن والطلبة....
مب ِّين� � ًا �أن نظ ��ام �إدارة ا�ستمراري ��ة الأعمال ي�ؤ ِّك ��د اال�ستجابة لتوجيهات
القي ��ادة الر�شي ��دة يف احلفاظ على حي ��اة الإن�سان و�ضم ��ان ا�ستمرارية
�أعم ��ال اجله ��ات املعني ��ة واحليوي ��ة ،الت ��ي ت�ص ��ب يف تكام ��ل منظومة
اال�ستعداد واجلاهزية.

في
المواجهة
والمسعفين
في إطار تدريب األط ّباء والمم ّرضين
ُ

ِّ
يؤهل  30كادرًا في مجالي
«جاهزية»
ّ
الطب الميداني وطب الطوارئ

(وام)

يف �إطار برنامج الإمارات للجاهزية املجتمعية "جاهزية"،
وب�إ�شراف "الهيئة الأمريكي��ة للإ�صابات" وامل�ؤ�س�سة الوطنية
للتدري��ب "تدري��ب" ومرك��ز الإم��ارات للتط ّوع� ،أنه��ى  30كادر ًا
طب ّي ًا تدريبهم وت�أهيلهم ،متهيد ًا للم�شاركة يف املهام الإن�سانية
�ضمن الفريق الإمارات��ي الط ّبي التط ّوعي يف براجمه املحلّية
والعاملية.
ويه ��دف الربنام ��ج �إىل تدريب الأط ّب ��اء واملم ّر�ض�ي�ن واملُ�سعفني ،يف
جم ��ال ّ
الطب امليداين وطب الطوارئ ،و�إك�سابهم مهارات عملية يف طب
الك ��وارث والإنعا�ش ،ومتكينهم من العم ��ل يف املجال الط ّبي امليداين ،يف
العيادات الإماراتية املتحركة وامل�ست�شفيات التط ّوعية امليدانية ،باعتماد
�أكرب امل�ؤ�س�سات التدريبية الأمريكية والربيطانية.

و�أ َّك ��د الدكتور عادل ال�شام ��ري ،الرئي�س التنفيذي ل� �ـ "مبادرة زايد
العط ��اء" رئي� ��س برنامج "جاهزي ��ة"� ،أن برنامج التدري ��ب الذي ُيعترب
الأول م ��ن نوعه يف املنطق ��ة ،ق َّدم فر�صه الكت�س ��اب املهارات واحل�صول
على �شهادات ُمعت َمدة ،ترفع من م�ستوى و�أداء الأطباء ،وخا�صة العاملني
يف طب الطوارئ والعناية املر َّكزة واجلراحة.
و�أ�ش ��ار ال�شام ��ري �إىل �أن الربنام ��ج التدريبي �سي�ساه ��م يف تر�سيخ
التخ�ص�صات،
ثقافة العطاء والعمل التط ّوع ��ي ،و�إتاحة الفر�ص ملختلف
ُّ
خا�ص ��ة الك ��وادر الإداري ��ة والط ّبي ��ة والفني ��ة ،للم�شارك ��ة يف املبادرات
الإن�ساني ��ة �ضمن الفرق الإماراتية الط ّبية التط ّوعية والعيادات املتحركة
وامل�ست�شفي ��ات امليدانية ،ب�إ�ش ��راف برنامج الإمارات للتط� � ّوع املجتمعي
وامل�ؤ�س�سي "تطوع".
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يتقدم المنتسبين
أحمد بن محمد بن راشد
ّ

الخدمة الوطنية واالحتياطية تستقبل
الدفعة الخامسة من الملتحقين بها

(وام)

وا�صل��ت «الهيئ��ة الوطنية واالحتياطية» ا�ستقب��ال قوافل امللتحقني من �أبناء الإمارات العربي��ة املتحدة باخلدمة الوطنية
الإلزامي��ة .ويف �أج��واء مفعم��ة باحلما�سة وال��روح املعنوية العالية ،وال�شع��ور بفخر االنتماء والوالء للوط��ن ،ا�ستقبلت مراكز
التدري��ب التابع��ة الق��وات امل�سلح��ة� ،أوا�سط يناير املا�ض��ي ،منت�سبي الدفع��ة اخلام�سة ،حي��ث كان يف ا�ستقبالهم ع��دد من كبار
ال�ضباط و�ضباط ال�صف.
وق ��ال �سم� � ّوه" :ال�شك يف �أن اخلدم ��ة الوطنية هي �ش ��كل ب�سيط من
و�ض َّم ��ت الدفعة اجلدي ��دة يف �صفوفها �سمو ال�شي ��خ �أحمد بن حممد
ب ��ن را�شد �آل مكتوم ،رئي�س "م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد �آل مكتوم" ،الذي �أ�شكال َر ّد اجلميل لهذا الوطن املعطاء ،و�إنه من دواعي فخري واعتزازي
اعت�ب�ر �أن "اخلدمة الوطنية هي من �أ�ش ��رف الواجبات التي يحملها كل �أن �أكون اليوم بني �إخواين من ال�شباب الذين بادروا �إىل الت�سجيل.
�إن�سان جتاه وطنه و�أهله ،عالوة على كونها من الفر�ص امله َّمة التي ُيثبت
وو�ص ��ف �سم ّوه االنت�س ��اب �إىل �صفوف قواتنا امل�سلح ��ة لأداء اخلدمة
الإن�سان من خاللها مدى الوالء لهذا الوطن واالنتماء �إىل ترابه والوفاء
لقيادت ��ه ،ومدى التالح ��م مع �أخوان ��ه ،والتفاين يف �إعالء �ش� ��أن بالده ،الوطني ��ة ،ب�أنه �شرف ال يدانيه �ش ��رف ،يتبارى اجلميع ل َني ِله والفوز به..
وت�أكيد عوامل رفعتها وتقدّمها".
وح�صن
و�أ�ضاف�" :إن قواتنا امل�سلحة البا�سلة هي عنوان كرامتنا وعزَّتنا ُ
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ي�صون علينا اجنازاتنا التي �أو�صلت دولتنا �إىل
م�صاف الدول الأكرث تقدّم ًا عاملي ًا".
وبهذه املنا�سبة الوطنية �أعرب اللواء الركن
طي ��ار ال�شي ��خ �أحم ��د ب ��ن طحن ��ون �آل نهي ��ان،
رئي� ��س "هيئة اخلدمة الوطني ��ة واالحتياطية"،
عن فخ ��ره واعت ��زازه به ��ذه الأفواج م ��ن �أبناء
ممن التحق ��وا خلدمة وطنهم ...م�ؤ ِّكد ًا
الوطن َّ
على �أهمي ��ة هذه املرحلة م ��ن حياتهم ،ودورها
الرئي�س يف بناء وتر�سيخ ق َيم الوالء واالن�ضباط
وااللتزام واجلدّية يف نفو�سهم ،وتعزيز قدراتهم
الع�سكري ��ة ،وتن�شئ ��ة الأجي ��ال القادم ��ة عل ��ى
�أُ�س� ��س وطنية �سليمة ،وم�ساعدته ��ا على �إدراك
التح ّدي ��ات التي قد تواجهه ��ا ،وكيفية الت�صدّي
لها مبنتهى امل�س�ؤولية واحلذر واحلر�ص.
و�أكد �أن �شباب الوطن الذين �سبقوهم كانوا
عل ��ى ق ��در الثق ��ة الغالية الت ��ي منحته ��م �إياها
القي ��ادة الر�شي ��دة ،وحت ّمل ��وا امل�س�ؤولي ��ة ،ول ّبوا
نداء الواجب يف �سبيل الوطن الغايل.
وبع ��د �أن َّمت حتدي ��د متط ّلب ��ات القطاع ��ات
احليوي ��ة يف الدول ��ة واحتياجاته ��ا� ،أعلن ��ت
"الهيئة" بدء انعق ��اد دورة جديدة من اخلدمة
البديل ��ة ،الت ��ي ُخ ِّ�ص�ص ��ت لأ�صح ��اب الفئ ��ة
اخلام�س ��ة م ��ن نتائ ��ج الفح� ��ص الط ّب ��ي ،وهي
تت�ساوى يف امل ��دة الزمنية مع اخلدمة الوطنية،
وذلك ح�سب امل�ؤهَّ ل الدرا�سي.
و�سي� ��ؤدّي منت�سبو اخلدم ��ة البديلة الأعمال
الإداري ��ة �أو الفني ��ة �أو املدني ��ة الت ��ي تتنا�س ��ب
م ��ع �إمكاناته ��م يف خمتل ��ف الوح ��دات التابعة
للق ��وات امل�سلح ��ة �أو وزارة الداخلي ��ة �أو جه ��از
�أم ��ن الدولة� ،أو �أ َّية جهات �أخرى حتدِّ دها جلنة
اخلدمة الوطنية واالحتياطية ،الأمر الذي يو ِّفر
لكاف ��ة املواطنني غري الالئق�ي�ن ط ّبيا الظروف
لالن�ضم ��ام �إىل ال�صفوف امليداني ��ة والتدريبية
للخدمة الوطنية ،وب ��كل ُي ْ�سر ،و�شرف االلتحاق
بخدمة الوطن ب�صفة مدنية.

(وام)

(وام)

(وام)
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ّ
الفضي للمعركة
في ذكرى اليوبيل

محمد البواردي يشهد احتفال القوات
البرية اإلماراتية بتكريم كتيبة المشاة
الثالثة المشاركة في حرب تحرير الكويت

(وام)

حت��ت عن��وان" �ش��رف املعرك��ة" ،ك َّرم��ت دول��ة الإم��ارات
العربي��ة املتحدة كتيبة امل�شاة الثالثة التي �شاركت يف معركة
حتري��ر الكويت العام  ،1991يف احتفال �أقامته القوات الربية
يف الق��وات امل�سلحة الإماراتية يف مع�سكر �سيح البانة يف �إمارة
ر�أ�س اخليمة ،و�شه��ده معايل حممد بن �أحمد البواردي ،وزير
الدول��ة ل�ش���ؤون الدفاع ،و�سع��ادة الفريق الرك��ن حمد حممد
ثاين الرميثي ،رئي�س �أركان القوات امل�سلحة.
وي�أتي حفل التكرمي يف ذكرى اليوبيل الف�ضي ملعركة حترير الكويت،
انطالق ًا من تقدير القيادة الر�شيدة والقوات امل�سلحة لتاريخ وت�ضحيات
ُحم ��اة الوطن ،الذي ��ن خا�ضوا املعرك ��ة بب�سالة و�شجاع ��ة� ،إميان ًا منهم
بالواجب ،ودفاع ًا عن احلق والوطن ،ون�صرة للأ�شقاء.
ويف كلم ��ة �ألقاه ��ا خالل االحتف ��ال� ،أ َّكد �سعادة الل ��واء الركن �صالح
حمم ��د �صالح العامري ،قائد القوات الربية� ،أن القوات امل�سلحة ما�ضية
يف دورها الوطني ،بكفاءة واقتدار ،خلف قيادتها الر�شيدة ،التي �سخَّ رت
الإمكانات ،وهي�أت التجهيزات التي مت ِّكنها من القيام بدورها ،انطالق ًا
من التزامها مببادئها جتاه الدول ال�شقيقة وال�صديقة.
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وق ��ال" :الي ��وم ،يف ه ��ذه الذك ��رى ،وبعد م ��رور  25عام� � ًا على هذه
العملي ��ة ،نحتف ��ل بت�سليم علم كتيبة امل�شاة الثالث ��ة �سابق ًا ،اىل جمموعة
القتال الثالثة ع�شر حالي ًا ،مكتوب ًا عليه ا�سم هذه املعركة ،ليظ ّل مرفوع ًا
خ ّفاق� � ًا �أب ��د ًا ما َحيين ��ا .كما نحتفل بتك ��رمي �أبطال ه ��ذه املعركة الذين
اليزالون بيننا ،يروون ق�ص�ص البطولة والت�ضحية والفداء ،م�ستذكرين
 ب ��كل فخر واعتزاز � -شهداءنا الثماني ��ة ،الذين ق�ضوا يف هذه املعركةيف  25فرباير من العام ."1991
و�أ�شار قائد القوات الربية �إىل �أنه "من ح�سن الطالع �أن يتزامن هذا
االحتفال ،مع واقع انت�صارات قواتنا� ،ضمن التحالف العربي يف عمليتي
"عا�صف ��ة احل ��زم" و"�إعادة الأم ��ل" بقيادة اململكة العربي ��ة ال�سعودية،
ال�ستعادة ال�شرعية يف اليمن .
توجه �سعادة عبداهلل ال�سامل ،القائم بالأعمال يف �سفارة
من جانبهَّ ،
الكوي ��ت لدى الدول ��ة ،بال�شكر والتقدي ��ر له�ؤالء اجلن ��ود الذين خا�ضوا
معركة التحرير ،وق َّدموا الت�ضحيات يف �سبيلها ...م�شري ًا �إىل �أن املواقف
الثابت ��ة لدولة الإمارات� ،إ ّبان العدوان على الكوي ��ت ،وت�ضحيات �أبنائها
امل�شاركني يف معركة حتريرها ،هي م�صدر فخر واعتزاز.

تمرين مشترك بين الهيئة
وشرطة عجمان

(وام)

يف �إط��ار اجلهود والتمارين الهادف��ة �إىل �ضمان اال�ستعداد
واجلاهزي��ة حل��االت الط��وارئ املختلف��ة ،نفَّ��ذت "الهيئ��ة
الوطني��ة لإدارة الط��وارئ والأزم��ات والك��وارث" ،و�شرط��ة
عجم��ان ،متري��ن طاولة ،لفح���ص خطة الأوبئ��ة يف عجمان،
�ش��ارك يف تنفي��ذه �أع�ضاء من ذوي اخل�برة واالخت�صا�ص ،من

امل�ؤ�س�س��ات املحلي��ة واحلكومي��ة يف الإم��ارة ،الت��ي �شارك��ت يف
�إعداد خطة للتعامل مع �سيناريوهات التمرين.
و�أ�ش ��اد العمي ��د ال�شي ��خ �سلط ��ان ب ��ن عب ��داهلل النعيم ��ي ،قائد عام
�شرط ��ة عجمان رئي�س فريق �إدارة الط ��وارئ والأزمات والكوارث املحلي
يف الإم ��ارة ،باجله ��ود احلثيثة واملتوا�صل ��ة التي تبذله ��ا �إدارة الطوارئ
والأزم ��ات املحلي ��ة ،واجله ��ات الأمنية
وامل�ؤ�س�سات اخلدمية واملجتمعية للدولة،
يف دع ��م حف ��ظ الأم ��ن م ��ن الك ��وارث
والأزم ��ات ،وحماي ��ة �أبن ��اء الإم ��ارات
واملُقيم�ي�ن عل ��ى �أر�ضه ��ا م ��ن خماط ��ر
� ّأي ط ��ارئ ،واملحافظ ��ة عل ��ى املمتلكات
والإجنازات التي حققتها الدولة.
وت�أتي هذه اخلطوة يف �سياق حر�ص
الفري ��ق املح ّلي يف عجم ��ان ،على تنفيذ
�سل�سلة من متارين الطوارئ والأزمات،
الت ��ي ته ��دف �إىل تقيي ��م ورف ��ع م�ستوى
اجلاهزية يف الإمارة ،ملواجهة الأخطار
املتوقع ��ة الت ��ي ح َّددها �سج� � ّل املخاطر
(وام)
املحلي.
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ّ
تنظم ورشة عمل بالتعاون
الهيئة
مع شرطة دبي حول «األزمات
والكوارث وكيفية التعامل معها»

(وام)

َّ
نظم��ت "الهيئ��ة الوطني��ة لإدارة الط��وارئ والأزم��ات
والك��وارث" ،بالتع��اون م��ع الإدارة العامة حلق��وق الإن�سان يف
�شرطة دبي ،ور�شة عمل بعنوان" :الأزمات والكوارث وكيفية
التعامل معه��ا"َّ ،
مت تخ�صي�صها ملوظفي خمتلف �إدارات �شرطة
دبي ووزارة العمل ،وقدَّ مها علي �سامل بن كنيد الفال�سي ،مدير
"مركز الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث"
يف �إمارة دبي.
ا�سته ّل الفال�سي تقدميه للور�ش ��ة ،بالتعريف مبجموعة من املفاهيم
ذات ال�صل ��ة ،مث ��ل "الط ��ارئ" و"الكارث ��ة" و"الأزم ��ة" ،م�ش�ي�ر ًا �إىل
م�ضمون ك ّل منها والفروق ��ات بينهاّ .ثم تناول دور "الهيئة" وعالقتها بـ
"املجل�س الأعلى للأمن الوطني" ،ومهامها ،باعتبارها اجلهة الوطنية
الرئي�س ��ة امل�س�ؤولة عن و�ضع معايري �إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث،
وتقنينه ��ا وتن�سي ��ق كافة اجله ��ود املتعلقة به ��ا ،وو�ضع اخلط ��ة الوطنية
املوحدة لال�ستجابة حلاالت الطوارئ .وقال :من هذا املنطلقُ ،يلقى على
َّ
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عاتقها توحيد القوانني وال�سيا�سات والإجراءات املتعلقة ب�إدارة الطوارئ
والأزمات والكوارث على امل�ستوى الوطني ،و�إدامتها.
وتط� � َّرق �إىل اخت�صا�ص ��ات "الهيئ ��ة" ،املتم ّثل ��ة يف �إع ��داد اخلطط
اال�سرتاتيجي ��ة لإدارة الطوارئ والأزمات والك ��وارث ،وتن�سيقها ،مبا يف
ذلك خطط الإ�شراف على تطوير قدرات اال�ستجابة الوطنية و�إمكاناتها،
وامل�شارك ��ة مع اجلهات املعنية يف �إعداد �سج ّل املخاطر والتهديدات على
امل�ستويني الوطني.
و�أ�ش ��ار الفال�س ��ي �إىل �أن "الهيئ ��ة" تعم ��ل �أي�ض ًا عل ��ى �إعداد خطط
الطوارئ للمن�ش�آت احليوية والبنية التحتية يف الدولة ،وتن�سيقها ومتابعة
تنفيذه ��ا ،وامل�شاركة يف اقرتاح وو�ض ��ع �سيا�سات ال�سالمة والأمن املهني
وامل�ؤ�س�س ��ي ومعايريه ��ا ،و�إعداد اخلط ��ط ومعاي�ي�ر ا�ستمرارية الأعمال
يف كاف ��ة القطاعات احليوي ��ة يف الدولة يف احلالت الطارئ ��ة� ...إ�ضافة
�إىل �إع ��داد الدرا�س ��ات والأبح ��اث العملية املتعلقة بالط ��وارئ والأزمات
والكوارث ،وتنفيذ التمارين اخلا�صة بالتن�سيق مع اجلهات املعنية.

فريق إدارة الطوارئ واألزمات والكوارث المح ّلي في رأس
الخيمة يستعرض ّ
خطته االستراتيجية للعام 2016

ناق���ش فري��ق �إدارة
والأزم��ات
الط��وارئ
والك��وارث املحلّي يف ر�أ�س
اخليم��ة ،يف اجتماع��ه
التن�سيق��ي الأول ،ال��ذي
تر�أ�س��ه �سع��ادة الل��واء
علي عب��داهلل ب��ن علوان
النعيم��ي ،القائ��د الع��ام
ل�شرط��ة ر�أ���س اخليم��ة،
الأجن��دة الزمني��ة �ضمن
اخلط��ة اال�سرتاتيجي��ة
للفريق للعام  ،2016واملهام
املوكلة �إليه.

وا�ستعر�ض املجتمعون م� ّؤ�شرات الأداء التي
حقَّقه ��ا الفريق خالل الع ��ام املن�صرم .2015
و�ض ��ع م�ستهدف ��ات
كم ��ا َّمت خ�ل�ال االجتم ��اع ْ
الفري ��ق للع ��ام اجل ��اري  ،2016ف�ض�ل ً�ا ع ��ن
ا�ستعرا� ��ض تعليم ��ات وخط ��ط التماري ��ن
امل�ستقبلية.

(وام)

وتن ��اول االجتم ��اع �آلية التن�سي ��ق والتعاون
و�سب ��ل دف ��ع اجله ��ود
والتخطي ��ط امل�ش�ت�ركُ ،
امل�شرتكة وتن�سيقها ،بني �أفراد فريق الطوارئ
املحلي ،لتحقيق اال�ستجابة الفورية املتم ِّيزة.
وث َّمن القائ ��د العام ل�شرط ��ة ر�أ�س اخليمة
اجله ��ود املبذول ��ة لفري ��ق �إدارة الط ��وارئ

والأزم ��ات والكوارث املح ّل ��ي ،يف �سبيل تعزيز
الأم ��ن والأم ��ان يف رب ��وع الإم ��ارة  ..م�ش�ي�ر ًا
�إىل التقني ��ات احلديثة املُ�ستخدم ��ة ،وم�شيد ًا
مب�ستوى التن�سيق وامل�شارك ��ة الفاعلة واملتابعة
امليداني ��ة ،لتنفيذ جمي ��ع متط ّلبات ا�ستمرارية
الأعمال يف اجلهات واملرافق احليوية.

ابـريـل 63 2016

سعيًا إليجاد الظروف المالئمة لهم لكي ينالوا ّ
حقهم من االهتمام والسالمة

اإلمارات ّ
تؤكد على ضرورة االلتفات لذوي
االحتياجات الخاصة في الحاالت الطارئة
�أ َّك��دت دول��ة الإم��ارات
العربية املتحدة على �ضرورة
االهتم��ام بالأ�شخا���ص ذوي
االحتياج��ات اخلا�ص��ة ،يف
احلاالت الطارئ��ة ،وال�سيما
ال�س��ن �أو الذي��ن
منه��م كب��ار ِّ
يعان��ون م��ن م�ش��اكل ط ّبي��ة
مزمن��ة ،وال�سع��ي �إىل �إيجاد
الظ��روف املالئمة له��م ،لكي
ينال��وا حقّه��م م��ن االهتمام
وال�سالم��ة ،متام�� ًا كغريه��م
م��ن ال�شرائ��ح املجتمعي��ة
الأخرى.
و�أ�شارت ال�سيدة رميا �إبراهيم
املناع ��ي ،يف كلم ��ة الدول ��ة �أمام
الدورة احلادية والثالثني ملجل�س
حقوق الإن�س ��ان ،الت ��ي �ألقتها يف
�إطار املناق�شة التفاعلية ال�سنوية
يف �ش� ��أن حق ��وق الإن�سان للأ�شخا�ص ذوي الإعاق ��ة� ،إىل الأهمية البالغة
الت ��ي تكت�سيها امل ��ادة  11من اتفاقية حق ��وق الأ�شخا� ��ص ذوي الإعاقة،
لكونها حتدّد وتعزّز التزام ��ات الدول مبوجب القانون الإن�ساين الدويل،
ل�ضم ��ان حماية و�سالم ��ة الأ�شخا� ��ص ذوي الإعاقة يف ح ��االت اخلطر،
مب ��ا يف ذلك النزاعات امل�سلح ��ة وحاالت الط ��وارئ الإن�سانية والكوارث
الطبيعية.
و�ش َّددت امل ّناعي على �أهمية �إقامة �إدارة ،ميكن الو�صول �إليها يف جميع
مراحل حاالت الطوارئ ،و�ضمان التن�سيق الف ّعال وامل�شاركة والت�شاور مع
الأ�شخا� ��ص ذوي الإعاق ��ة ،واملنظمات املمثلة له ��م ،بالإ�ضافة �إىل تعبئة
امل ��وارد الكافي ��ة يف الوقت املنا�سب ،ب�شكل ي�سم ��ح بالو�صول للأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة عند احلاجة .و�أ�شارت �إىل �أن تفعيل املادة  11على م�ستوى
الإم ��ارات ،يخ�ضع �إىل عدة م�ؤ�س�سات حملية واحتادية يف البالد� ،أهمها
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"الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث" ،وما تقوم به من
جه ��ود لتعزيز حماية الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف حالة الطوارئ وغريها
من الكوارث ،منها على �سبيل املثال ال احل�صر ،ت�سجيل الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة ،وحتديد مكان �إقامتهم يف كل �إمارة ،واالحتفاظ ب�سج ّالتهم يف
املكاتب املحلية لإدارة الطوارئ ،لكي ميكن الو�صول �إىل �أماكن �إقاماتهم
ب�سهولة ،وتقدمي الإ�سعافات والعون الالزمني لهم ،بالفعالية املطلوبة.
املخت�صة يف الدولة ت�سعى �إىل ن�شر الوعي
وذكرت امل ّناعي �أن الدوائر
َّ
ل ��دى اجلميع ،عن طريق �إ�صدار �سل�سلة من الإر�شادات والتعليمات التي
يج ��در اللج ��وء �إليها يف احل ��االت الطارئ ��ة ،مل�ساع ��دة الأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة وفق ًا لو�ضع كل منهم وحالته ،بالإ�ضافة �إىل تعبئة املوارد الكافية
يف الوق ��ت املنا�سب ،ف� ً
ضال ع ��ن بناء القدرات عرب �أ�صحاب امل�صلحة يف
جمال ّ
التدخل يف حاالت الطوارئ ،وفقا للمعايري الدولية.

محمد بن راشد  :العمل اإلنساني
والتنموي يجب أن يواكب
مؤسسية
التطورات ويعمل بطريقة
َّ

(وام)

�أ َّكد �صاح��ب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب
رئي���س الدول��ة رئي���س جمل�س ال��وزراء حاكم دب��ي� ،أن العمل
الإن�س��اين والتنم��وي ال بُ��دّ �أن يواك��ب التط�� ّورات التقني��ة،
وي�ستفي��د م��ن التغ�ّي�رّ ات التكنولوجي��ة ،ويعم��ل بطريق��ة
م� َّؤ�س�سي��ة لتحقيق ر�ؤي��ة دولة الإم��ارات يف �أن تكون عا�صمة
�إن�سانية حقيقية.
وخ�ل�ال ح�ضور �سم ّوه ور�شة ع�صف ذهني ل� �ـ  28م�ؤ�س�سة �أع�ضاء يف
"مبادرات حممد بن را�شد العاملية" ،بهدف و�ضع خارطة طريق لتحقيق
ر�ؤي ��ة �سم ّوه يف تغي�ي�ر حياة  130مليون �إن�سان حت ��ى العام  ...2025قال
�سم� � ّوه لفري ��ق العم ��ل امل�ش ��ارك" ... :نح ��ن بحاج ��ة لتوحي ��د اجله ��ود
وتن�سيقها ،واال�ستفادة من موارد  28م�ؤ�س�سة ت�ض ّمها املبادرات العاملية،
لأن العم ��ل الإن�ساين العاملي اليوم ُيقاد من م�ؤ�س�سات �ضخمة ،وال ُب ّد من
االنتق ��ال �إىل م�ستويات جديدة يف عملنا الإن�س ��اين ،بناء على اخلربات
والكوادر واملوارد التي ت�ض ّمها جميع امل�ؤ�س�سات املن�ضوية حتت املبادرات
العاملية".
وت�ض ��م "مبادرات حممد بن را�شد العاملية"  28م�ؤ�س�سة �ضمن �أربعة
قطاع ��ات رئي�س ��ة ،ه ��ي :مكافحة الفق ��ر ،ن�شر املعرفة ،متك�ي�ن املجتمع
وابت ��كار امل�ستقب ��ل ،حي ��ث �ستعمل الـ "مب ��ادرات" على دع ��م وتعليم 20
ملي ��ون طفل ،ووقاية وعالج  30مليون �إن�سان من العمى و�أمرا�ض العيون

حت ��ى الع ��ام  ،2025كما �ستعمل عل ��ى ا�ستثمار  2مليار دره ��م يف �إن�شاء
مراك ��ز للأبحاث الط ّبية وامل�ست�شفي ��ات يف املنطقة ،بالإ�ضافة �إىل ر�صد
 500مليون درهم لأبحاث املياه.
وق ��ال معايل حممد عبداهلل القرق ��اوي� ،أمني عام "مبادرات حممد
ب ��ن را�ش ��د العاملي ��ة"� ،إن الهدف من ور�ش ��ة الع�صف الذهن ��ي هو و�ضع
التوجه ��ات اال�سرتاتيجية واملب ��ادرات الكربى القادم ��ة للم�ؤ�س�سة ،التي
ّ
ت�ش� � ِّكل مرحل ��ة خمتلفة من العم ��ل الإن�ساين الإمارات ��ي يف العامل ،حيث
�ستتكام ��ل جهود  28جهة لتنفيذ  1400برنام ��ج �إن�ساين وتنموي و�إغاثي
وجمتمع ��ي ،يف  114دول ��ة ،وذلك لرت�سي ��خ دولة الإم ��ارات على خارطة
العم ��ل الإن�ساين والتنموي ب�شكل خمتلف ير ِّك ��ز على معاجلة الكثري من
التحدّيات التنموية بطرق مبتكرة وخمتلفة".
و�أ�ض ��اف القرق ��اوي �أن ر�ؤية �صاحب ال�سمو ال�شي ��خ حممد بن را�شد
�آل مكت ��وم هي �إطالق برنامج تنموي �شامل ير ِّكز على التنمية الإن�سانية
ب�ش ��كل متكامل ،يبد�أ م ��ن توفري االحتياج ��ات الب�شري ��ة الأ�سا�سية ،من
�صح ��ة ومكافح ��ة الأ ّمية والفق ��ر ،مرور ًا بتوف�ي�ر املعرفة ون�ش ��ر الثقافة
ّ
وتطوي ��ر التعلي ��م ،والعمل ب�شكل متوازي على تطوي ��ر جيل من القيادات
العربي ��ة ال�شاب ��ة ،ودعم تغي�ي�ر حقيقي يف جمال احلوكم ��ة الر�شيدة يف
املنطقة ،وانته ��اء بتوفري �أك�ب�ر حا�ضنة للمبتكرين والعلم ��اء والباحثني
العرب".
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أطلقه محمد بن راشد خالل االجتماع األول للمجلس االستشاري اإلنساني العالمي

ّ
يؤكد على
«بيان دبي اإلنساني»
العمل من أجل ممارسة مستدامة
فعال
من خالل إدارة المخاطر كنهج ّ
لالستجابة لحاالت الطوارئ

(وام)

�أ َّك��د "بي��ان دب��ي الإن�ساين" عل��ى العمل من �أج��ل ممار�سة
�إن�ساني��ة م�ستدام��ة ،م��ن خ�لال �إدارة املخاط��ر كنه��ج ف ّع��ال
ّ
واحلث على التعاون بني املجتمع
لال�ستجابة حلاالت الطوارئ،
الإن�ساين والقطاع اخلا�ص ،وخلق �شركات ا�سرتاتيجية للعمل
الإن�س��اين امل�ستدام ،بالإ�ضافة �إىل دعم احللول و�آليات العمل
املبتكرة لتح�سني العمل الإن�ساين وكفاءته.
وق ��د �أطلق �صاحب ال�سم ��و ال�شيخ حممد بن را�ش ��د �آل مكتوم ،نائب
رئي� ��س الدولة رئي�س جمل� ��س الوزراء حاكم دبي ،ه ��ذا "البيان" ،خالل
االجتم ��اع الأول للمجل� ��س اال�ست�شاري الإن�س ��اين العاملي ،ال ��ذي تر�أّ�سه
�سم� � ّوه ،حيث �أ َّك ��د على �أن دولة الإم ��ارات العربية املتح ��دة ت�سعى دوم ًا
�إىل مواجه ��ة التحدّيات ،التي تتع ّر�ض لها املنطقة ب�شكل خا�ص ،والعامل
عموم ًا على خمتلف الأ�صعدة ،اجتماعية كانت� ،أو �إن�سانية �أو اقت�صادية
�أو تنموية.
وقال �سم ّوه" :ي�أتي هذا البيان متا�شي ًا مع جدول �أعمال  2030للتنمية
امل�ستدام ��ة ،والتغيرّ ات املت�سارعة التي تتط ّل ��ب �إعطاء الأولوية لعدد من
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املب ��ادرات الإن�سانية امل�ستدامة ،وتُ�سهم يف التغ ّل ��ب على التحدّيات التي
يواجهها العامل �أجمع".
و�أ�ش ��ار �سم� � ّوه �إىل �أن العامل يتع ّر� ��ض لأزمات متزاي ��دة ومت�سارعة،
حي ��ث َّمت ت�سجيل �إحدى وع�شرين كارثة يف العامل املن�صرم ،منها ثمانية
ع�ش ��ر �صراع ًا من ُ�صنع الإن�سان ،وثالث ك ��وارث طبيعية ،ت�س َّببت بلجوء
وت�شريد نحو ع�شرين مليون �شخ�ص ،ونزوح حوايل �ستني مليون �شخ�ص
ح ��ول العامل ،و�أن التمويل الدويل ال ّ
يغطي �إ ّال ما ن�سبته  % 35فقط من
االحتياجات الراهنة حلاالت الطوارئ.
ال�صلة
وناق� ��ش االجتماع عدد ًا م ��ن الق�ضايا الإن�سانية الهام ��ة ذات َّ
بتعزيز احل ��وار الب ّناء ،و�إيجاد طرق ا�ستثنائي ��ة يف و�ضع معايري الت�أثري
احلقيقي يف العمل الإن�ساين .و َّمت يف االجتماع اعتماد الوثيقة الت�أ�سي�سية
ل� �ـ "املجل�س اال�ست�ش ��اري الإن�ساين العاملي" ،والتواف ��ق على عقد الدورة
الثاني ��ة للمجل� ��س يف دي�سم�ب�ر من العام اجل ��اري ،وذل ��ك بالتزامن مع
انعقاد "امل�ؤمتر الإن�ساين العاملي" يف دبي.
جدي ��ر بالذك ��ر �أن املجل�س اال�ست�ش ��اري الإن�ساين العامل ��ي� ،أُ ِّ�س�س يف
الع ��ام  ،2015ك�إحدى مبادرات ا�سرتاتيجي ��ة "املدينة العاملية للخدمات
الإن�سانية" ،التي تتّخذ من مدينة دبي مق ّر ًا لها.

َّ
بالتبرع بمبلغ مليون
تتعهد
اإلمارات
ّ
دوالر لصندوق األمم المتحدة
المركزي لالستجابة للطوارئ
تع َّه��دت دول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة� ،أمام امل�ؤمت��ر رفيع
امل�ستوى الذي َّ
مقرها الرئي�س يف نيويورك،
نظمته الأمم املتحدة يف ّ
ربع مببلغ مليون دوالر لل�صندوق املركزي لال�ستجابة للطوارئ
بالت ّ
"�سي �.إي �.آر �.أف" ( )CERFللعام .2016
و�أ ّك ��دت الإمارات يف بي ��ان ،خالل امل�ؤمتر ال ��ذي ُخ ِّ�ص�ص حل�شد تربعات
الدول ل� �ـ "ال�صندوق املركزي لال�ستجابة للطوارئ"� ،أن هذا ال�صندوق يلعب
دور ًا ق ِّيم� � ًا ال يقدر بثمن ،يف جمال ح�ش ��د اجلهود الإن�سانية الدولية للتخفيف
م ��ن معاناة ال�شعوب يف ح ��االت الطوارئ الأكرث �إحلاح ًا� ،س ��واء كانت حاالت
طارئ ��ة جديدة �أو م�ستمرة �أو طويلة الأم ��د ،وذلك عن طريق تزويد منظمات
أم�س احلاجة.
الأمم املتحدة باملوارد الالزمة مل�ساعدة من هم يف � ّ

(وام)

ترأّس وفد اإلمارات إلى المؤتمر األول ألطراف «االتفاقية العربية لمكافحة الفساد»

العوضي :الفساد يمثل أحد
المستشار
َ
أخطر الجرائم التي تعصف بكيان المجتمع
ر�أى �سع��ادة امل�ست�ش��ار عبدالرحي��م يو�س��ف العو�ض��ي ،م�ساع��د وزي��ر
اخلارجي��ة لل�ش�ؤون القانونية� ،أن الف�س��اد ميثل �أحد �أخطر اجلرائم التي
تع�ص��ف بكي��ان املجتم��ع ،كم��ا ُيعترب �أح��د الأمرا�ض التي تنخ��ر يف ج�سد
م�ؤ�س�س��ات �أ َّية دولة ،فتق َّو�ض دعائمها االقت�صادية واالجتماعية ،وتهدِّ د
ق َيمها االخالقية.
وق ��ال العو�ضي ،الذي تر�أّ�س وف ��د الدولة للم�شاركة يف �أعم ��ال امل�ؤمتر الأول للدول
الأط ��راف يف االتفاقي ��ة العربي ��ة ملكافحة الف�ساد ،ال ��ذي ُع ِقد م� ّؤخ ��ر ًا يف مقر الأمانة
العام ��ة جلامعة الدول العربية يف القاهرة�" ...إزاء اخلطورة الداهمة لهذه الظاهرة،
كان ال ُب� � ّد من �أن تتكاتف اجله ��ود ،على امل�ستويني العاملي والإقليم ��ي ،ملكافحة الف�ساد
يف �شت ��ى �صوره"  ..م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن الأمم املتحدة قد �أع َّدت اتفاقي ��ة ملكافحة الف�ساد،
ج ��رى الت�صديق عليها من جانب العديد من الدول ،ومن بينها دولة الإمارات العربية
املتحدة ،و�أن الدول العربية مل تتخ َّلف عن ركب مكافحة الف�ساد على امل�ستوى الإقليمي.
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ثمن بادرة األمم المتحدة بإطالق تقريرها الخاص بالتمويل اإلنساني من دولة اإلمارات
َّ

محمد بن راشد  :هدفنا أن نبقى عاصمة إنسانية عالمية
بان كي مون  :اإلمارات تتم َّتع بمصداقية دولية في دعم العمل األممي

(وام)

�أ َّك��د �صاح��ب ال�سم��و ال�شيخ حممد بن را�ش��د �آل مكتوم ،نائ��ب رئي�س الدولة رئي���س جمل�س الوزراء حاكم دب��ي� ،أن دولة
الإم��ارات ،بقي��ادة �صاح��ب ال�سمو ال�شيخ خليف��ة بن زايد �آل نهيان ،رئي���س الدولة  -حفظه اهلل� ،أ�صبح��ت الأوىل عاملي ًا يف
العطاء الإن�ساين ،والرائدة دولي ًا يف تبنّي الق�ضايا الأممية .وث ّمن �سم ّوه عالي ًا مبادرة الأمم املتحدة و�أمينها العام ،بان كي
م��ون ،باختيار دولة الإمارات العربي��ة املتحدة و�إمارة دبي لإطالق تقريرها اخلا�ص حول �أن�شطة امل�ساعدات الإن�سانية يف
العامل ...معترب ًا �أن «هذه اخلطوة دليل وا�ضح على الثقة العاملية بدولتنا ،وخا�صة يف املجال الإن�ساين العاملي ...و»م�شدِّ د ًا
على �أن الإمارات «�ستبقى تعمل على تر�سيخ نف�سها عا�صمة �إن�سانية عاملية.
وا�ست�ضافت الإمارات م� ّؤخ ��ر ًا اجتماع الفريق الدويل رفيع امل�ستوى ،و�إ�شراك القطاع اخلا�ص ،وتر�سيخ حوكمة ر�شيدة يف الدول املحتاجة".
برئا�س ��ة الأم�ي�ن العام للأمم املتح ��دة ،بهدف �إط�ل�اق املنظمة الدولية
توجه الأم�ي�ن العام ل�ل��أمم املتح ��دة "بجزي ��ل ال�شكر
م ��ن جانب ��هَّ ،
لتقريرها اخلا�ص حول �أن�شطة امل�ساعدات الإن�سانية يف العامل ...وذلك والتقدي ��ر لدولة الإمارات العربية املتحدة ،بقيادتها و�شعبها ،التي تثبت
يف ح�ضور �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،و�سمو ال�شيخ
يوم� � ًا بع ��د ي ��وم �إخال�صها لق�ضي ��ة الإن�س ��ان ،وحل ّقه يف حي ��اة كرمية".
حم ��دان بن حممد ب ��ن را�شد ال مكتوم ،ويل عهد دب ��ي ،وم�شاركة نخبة
من ال�شخ�صيات الر�سمية ،وعلى ر�أ�سها �سمو الأمرية هيا بنت احل�سني ،و�أ�ضاف :لقد ت�ص� � َّدرت دولة الإمارات قائمة الدول املانحة للم�ساعدات
رئي�سة جمل�س �إدارة "املدينة العاملية للخدمات الإن�سانية" ،حرم �صاحب عل ��ى م�ستوى الع ��امل ،قيا�س ًا لدخلها الوطن ��ي ،و�أثبتت من خالل بعثاتها
ال�سم ��و ال�شيخ حمم ��د بن را�شد �آل مكت ��وم ،ومعايل ال�شيخ ��ة لبنى بنت الإن�ساني ��ة ومبادراتها املبدعة والبناءة على ه ��ذا ال�صعيد� ،أنها جديرة
خالد القا�سمي ،وزيرة الدولة للت�سامح ،ومعايل رمي �إبراهيم الها�شمي ،باحت�ض ��ان املب ��ادرات الأممي ��ة �أي�ض� � ًا ،ملا متثل ��ه من مكان ��ة عالية لدى
وزيرة الدولة ل�ش�ؤون التعاون الدويل رئي�سة جمل�س �إدارة "دبي العطاء" .ال�شع ��وب الت ��ي توا�صلت معها بعثاته ��ا وا�ستفادت م ��ن م�ساعداتها ،وملا
ل�س ّد الفجوة تتمتّع به �أي�ض� � ًا من م�صداقية دولية متنح العمل الأممي ما يحتاجه من
و�أ�ضاف �سم ّوه" :ال ب ّد من تر�سيخ العمل الدويل امل�شرتك َ
العاملي ��ة يف امل�ساع ��دات الإن�سانية ،عرب حت�سني كف ��اءة العمل الإن�ساين ،عوامل النجاح واال�ستدامة.
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بمشاركة نحو  1300عارض من  55دولة

دبي تستضيف الدورة الـ  18لمعرض
«إنترسك  »2016لألمن والسالمة
حت��ت رعاي��ة �سم��و ال�شي��خ من�ص��ور ب��ن
حمم��د بن را�ش��د �آل مكت��وم ،ا�ست�ضافت دبي
م�ؤخّ ��ر ًا ،فعالي��ات ال��دورة الثامن��ة ع�ش��رة
ملعر�ض "�إنرت�سك  -دبي � ،"2016أكرب معر�ض
عامل��ي للأمن وال�سالم��ة ،مب�شاركة نحو 1300
عار�ض من  55دولة ا�ستعر�ضوا �أكرث من 2400
عالم��ة� ،إ�ضافة �إىل نح��و ُ 100منتج جديد.
�ضم املعر�ض �سبعة �أق�سام رئي�سة ،هي:
وقد ّ
الأم��ن التج��اري� ،أم��ن املعلوم��ات ،احلرائق
والإنق��اذ ،ال�سالم��ة وال�صح��ة ،الأم��ن
الوطن��ي وال�شرط��ة ،والأم��ن الب��دين و�أمن
النطاق��ات ...ولأول مرة ،البي��وت واملباين
الذكي��ة ،التي ت�شتم��ل على التقني��ات التي
تدعم املباين الأذكى والأك�ثر �أمن ًا وكفاءة
يف ا�ستهالك الطاقة عل��ى م�ستوى الإمارات
وال�شرق الأو�سط.
وق ��ام �سمو ال�شيخ من�صور ب ��ن حممد بن را�شد
�آل مكت ��وم بجولة على �أق�س ��ام املعر�ض ،حيث اطلع
على �أحدث اخلدمات الذكي ��ة املعرو�ضة ...م�شيد ًا
مب�ست ��وى ال�ش ��ركات وامل�ؤ�س�س ��ات امل�شارك ��ة ،م ��ن
القطاعات احلكومية واملحلية والدولية.
م ��ن جهته� ،أ ّك ��د الل ��واء خمي�س مط ��ر املزينة،
القائ ��د الع ��ام ل�شرط ��ة دب ��ي� ،أن املعر� ��ض يكت�سي
�أهمية بالغة على امل�ستويني املحلي والعاملي ،م�شري ًا
�إىل �أنه بات ميثل وجه ��ة للحلول الأمنية ،واالطالع
عل ��ى كل ما هو جديد يف هذا املج ��ال على امل�ستوى
ال ��دويل ،ويتيح الفر�ص ��ة �أمام جمي ��ع اجلهات من
خمتل ��ف �أنحاء الع ��امل لتبادل اخل�ب�رات يف �أف�ضل
التجارب الأمنية والآليات واملعدّات الأمنية.
ابـريـل 69 2016

يؤسس َ
خال من األزمات
لغدٍ
ٍ
دعت إلى منتدى دولي وإطالق حوار عالمي ِّ

لبنى القاسمي  :اإلمارات ماضية على
درب العطاء التنموي واإلنساني
�أ َّك��دت مع��ايل ال�شيخ��ة
لبن��ى بن��ت خال��د القا�سمي،
وزي��رة الدول��ة للت�سام��ح
رئي�س��ة اللجن��ة الإمارتي��ة
امل�ساع��دات
لتن�سي��ق
الإن�سانية� ،أن دولة الإمارات
العربي��ة املتح��دة ما�ضي��ة،
عل��ى درب العط��اء التنم��وي
والإن�س��اين جت��اه كاف��ة
املحتاج�ين يف الع��امل� ،سواء
م��ن �شع��وب ال��دول النامي��ة
�أو املجتمع��ات الفق�يرة� ،أو
املت�ضررين من الأزمات
جتاه
ِّ
الإن�ساني��ة.
والك��وارث
ور�أت ،خ�لال لقائه��ا رئي���س
ال��وزراء الفرن�س��ي ال�ساب��ق،
دوميني��ك دو فيلب��ان� ،أن تعزي��ز ال�شراكة العاملي��ة للإمارات،
ويف الأخ���ص من خالل التعاون مع ال��دول الفاعلة واملنظمات
املخت�صة وعرب توثيق خمتلف م�ساعداتها
التنموي��ة الدولية
ّ
اخلارجي��ة ،ال�سيما لدى جلنة امل�ساع��دات الإمنائية التابعة
ملنظم��ة التع��اون االقت�ص��ادي والتنمي��ة ،ق��د �ساه��م يف خلق
انعكا�س �إيجابي وت�أكيد ريادتها يف م�ضمار العطاء العاملي.
و�أكدت ال�شيخة القا�سمي حر�ص دولة الإمارات على تعزيز انفتاحها
عل ��ى دول الع ��امل كافة ،ال�سيما م ��ع فرن�سا ،يف �ضوء عالق ��ات ال�شراكة
مما ُي�ساهم يف خلق فر�ص لدعم جهود
القوية والتاريخية بني اجلانبنيّ ،
التنمية الدولية.
من جهته� ،أعرب رئي�س وزراء فرن�سا ال�سابق عن بالغ تقديره للجهود
الريادية الت ��ي تبذلها دولة الإمارات ،واملكانة الت ��ي حقَّقتها على �صعيد
دعم التنمية الدولية واال�ستجابة ملختلف الأزمات الإن�سانية ،ومبا �ساهم
يف تبو�ؤها املرتبة الأوىل على �صعيد �أكرب دول العامل منح ًا للم�ساعدات،
مقارنة بدخلها القومي العامني  2013و .2014
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(وام)

�إىل ذل ��ك ،دع ��ت ال�شيخ ��ة القا�سم ��ي� ،إىل ت�أ�سي� ��س منت ��دى دويل،
خال من الأزمات الإن�سانية
و�إط�ل�اق حوار �أكرث ثراء ،ي� ّؤ�س�س ل َغدٍ �أف�ضل ٍ
يف عاملن ��ا املعا�صر ،ويعمل على و�ض ��ع و�صياغة حلول جذرية لال�ستجابة
الفاعلة جلمي ��ع الأزمات الإن�سانية ،والق�ضاء عل ��ى مربرات ا�ستفحالها
يف امل�ستقبل.
و�أ�ش ��ارت ،خ�ل�ال ا�ستقباله ��ا �ستيفن �أوبراي ��ن ،نائب الأم�ي�ن العام
من�سق الإغاثة يف حاالت الطوارئ� ،إىل
للأمم املتحدة لل�ش�ؤون الإن�سانية ِّ
حر� ��ص دولة الإمارات على دعم وتعزيز عالقاتها مع خمتلف امل�ؤ�س�سات
الدولي ��ة املعن ّية بالعمل الإن�ساين ،ويف �صدارتها م�ؤ�س�سات الأمم املتحدة
ومنظماته ��ا ...مو�ضحة �أن الإم ��ارات ُت َع ّد ع�ضو ًا فاع ًال يف مكتب تن�سيق
املخت�صة.
ال�ش�ؤون الإن�سانية ،والعديد من املنظمات وامل�ؤ�س�سات الأممية
َّ
م ��ن جانبه� ،أ َّك ��د �أوبراين حر� ��ص الأمم املتحدة عل ��ى دعم وتعزيز
عالقاته ��ا املحورية م ��ع دولة الإم ��ارات ،واالرتق ��اء ب�آلي ��ات اال�ستجابة
الدولية جتاه خمتلف الأزمات الإن�سانية يف العامل.

ترحب بمبادرة بان كي مون
اإلمارات ِّ
التطرف العنيف
لوضع خطة عمل لمنع
ّ
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رحب��ت دول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة مبب��ادرة �أم�ين
َّ
ع��ام الأمم املتح��دة ،بان كي م��ون ،املعن ّية بو�ض��ع خطة عمل
التطرف العني��ف ...داعية �إىل �ض��رورة �أن ت�شتمل هذه
ملن��ع
ّ
التط��رف،
اخلط��ة عل��ى املحف��زات الت��ي تدف��ع الأف��راد �إىل
ّ
خا�صة االحت�لال الأجنبي للدول ،وق�ضية " �إرهاب الدولة"،
و�أن تر ِّك��ز على حما�سبة ال��دول التي تخلّ مبب��ادئ ال�سيادة،
وعدم التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية للدول.
و�ش� � َّددت ال�سف�ي�رة النا ن�سيب ��ة ،املندوبة الدائمة للدول ��ة لدى الأمم
ل�سبل امل�ضي
املتح ��دة ،يف كلم ��ة �ألقتها خ�ل�ال مناق�شة اجلمعية العام ��ة ُ
ُقدم ًا يف مبادرة الأمني العام ،على �أهمية �أن ت�ش ّكل هذه اخلطة خمططاً
تف�صيلي� � ًا ُي�ساه ��م يف تن�سيق كاف ��ة اجلهود املبذولة ملكافح ��ة التط ّرف،
ويعمل على دع ��م الآليات احلالية ،ومنها مرك ��ز الأمم املتحدة ملكافحة
الإرهاب.
و�أ�ش ��ادت ن�سيبة بدعوة اخلطة �إىل و�ضع خطط �إقليمية ملنع التط ّرف
ال ��ذي جتاوز احل ��دود ...متط ّرقة �إىل جهود الدول ��ة يف دعم التحالفات
الإقليمي ��ة ملنع التط ّرف ،التي كان �أه ّمها ان�ضمام الإمارات �إىل  33دولة
�إ�سالمي ��ة �آخرى ،يف �أول حتالف �إ�سالمي �ض ��د الإرهاب ،بقيادة اململكة
العربية ال�سعودية ،ل�ص ّد التط ّرف واحلفاظ على الدين اال�سالمي.
ودع ��ت يف ه ��ذا ال�سي ��اق �إىل �ض ��رورة ت�ضاف ��ر اجله ��ود الدولي ��ة،
و�ص� � ّد التط� � ّرف ...م�ؤ ِّكدة
مل�ساع ��دة ال ��دول يف اخلروج م ��ن النزاعات َ
عل ��ى �أن ال�صراعات واحلروب الأهلية وانتهاكات حقوق الإن�سان ،ت�ش ّكل
حمف ��زات �أ�سا�سية للتط� � ّرف .و�أ�ش ��ارت �إىل �أن احل ��رب بالوكالة ،التي
متار�سها بع�ض الدول ،لتنفيذ خمططاتها الدنيئة �ضد دول �أخرى ،تزيد
من تفاقم الأو�ضاع.
ون َّوهت ال�سفرية ن�سيبة �إىل �أن دولة الإمارات تتبع خطة عمل وطنية،
تتمح ��ور حول منع التط� � ّرف قبل �أن ي�صبح عنيف� � ًا ...م�شرية �إىل جناح
الدول ��ة يف تعزيز احلكم الر�شيد و�سيادة القانون ،و�إ�صدار جمموعة من
الت�شريع ��ات التي ت�ضمن معاجل ��ة التط ّرف يف �إطار القان ��ون ،و�إ�شراك
املجتمعات املحلية ،ومنع خطاب الكراهية.
و�ش� � َّددت ن�سيب ��ة يف كلمتها عل ��ى �أهمية تعزيز احل ��وار وتر�سيخ ق َيم
ل�ص� � ّد التط ��رف ...م�ش�ي�رة �إىل اجلهود الت ��ي يبذلها "جمل�س
ال�س�ل�ام َ
حكم ��اء امل�سلم�ي�ن" يف �أبوظب ��ي ،يف الت�ص� �دّي للر�سائ ��ل املتط ّرفة التي

(وام)

ته ��دِّ د الق َيم الإن�سانية ومبادئ الإ�س�ل�ام ...وم�ؤ ِّكدة على عدم وجود �أ َّية
عالقة بني الدين الإ�سالمي والأفعال الإجرامية التي ترتكبها اجلماعات
املتط ّرفة حتت رايته.
ور�أت �أن التغلُّ ��ب عل ��ى املتط ّرفني يتط ّلب و�ض ��ع ا�سرتاتيجيات بعيدة
امل ��دى ،ت�ضمن هزميتهم فكري ًا ،خا�صة عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي
التي ت�ستغل لن�شر التط ّرف.
و�أ َّك ��دت ال�سف�ي�رة ن�سيب ��ة يف ختام كلمته ��ا ،على �أن دول ��ة الإمارات
ت�ؤم ��ن ب�أن الطري ��ق �إىل االزدهار وحتقيق �سالم دائ ��م ،يكمن يف تعزيز
الت�سامح والتعدّدية ...جمدِّ دة التزام الدولة بدعم �شركائها يف مكافحة
اجلماعات املتط ّرفة� ،أينما ُوجدوا ،انطالق ًا من �إدراك الدولة مل�س�ؤوليتها
جتاه الآخرين ،والأمة الإ�سالمية والإن�سانية جمعاء.
ابـريـل 2016

يعقد اجتماعه األول في أبوظبي في مايو المقبل

مجلس الجامعة العربية يعتزم إنشاء
مجلس لوزراء األرصاد والمناخ
ناق�ش��ت اللجن��ة الفرعي��ة للإع�لام ،التابع��ة ل��ـ
"اللجن��ة الدائم��ة للأر�ص��اد اجل ّوي��ة" يف جامع��ة
ال��دول العربي��ة ،يف اجتماعه��ا ال��ذي عقدت��ه
م�ؤخّ ��ر ًا يف �أبوظب��ي ،العالق��ة ب�ين مراف��ق الأر�ص��اد
اجل ّوية العربية وو�سائل الإع�لام املختلفة ،و�أهمية
تطويره��ا ،وال��دور الأ�سا�س��ي له��ذه الو�سائ��ل يف رفع
الوعي بالق�ضايا الوطنية والعاملية املتعلقة بالطق�س
واملن��اخ لدى اجلمهور� ،إ�ضاف��ة �إىل تنامي دور و�سائل
التوا�صل االجتماعي يف جمال نقل املعلومات و�أهمية
تفعيل هذا الدور.
املن�سق الإقليمي ل�ش�ؤون تغيرّ املناخ والأر�صاد يف جامعة الدول
و�أعلن ِّ
العربي ��ة ،اخلب�ي�ر �أ�شرف ن ��ور الدين ،ع ��ن عزم جمل�س جامع ��ة الدولة
العربية ،اعتماد بند �إن�ش ��اء جمل�س وزاري عربي خا�ص بوزراء الأر�صاد
واملن ��اخ ،على �أن يعق ��د املجل�س اجلدي ��د �أُوىل دورات اجتماعه يف مطلع
�شه ��ر ماي ��و املقبل يف مدين ��ة �أبوظبي ،تزامن� � ًا مع الدورة ال� �ـ  32للجنة
العربية الدائمة للأر�صاد اجلوية.
و�أ�ش ��ار نور الدين �إىل �أن املجل�س �سيعمل على اعتماد �آلية �شراكة مع
الإعالم على امل�ستوى العربي ،وقد يعتمد عقد اجتماع م�شرتك مع وزراء
الإعالم العرب خالل الربع الأخري من العام اجلاري".
و�أو�ص ��ت اللجن ��ة الفرعي ��ة للإع�ل�ام ،يف خت ��ام اجتماعاته ��ا ،التي
ا�ست�ضافه ��ا "املرك ��ز الوطني للأر�ص ��اد اجل ّوية وال ��زالزل" الإماراتي،
وموح ��د يقدّم �ص ��ورة وا�ضحة لأخبار
بت�أ�سي� ��س موقع �إلك�ت�روين متط ّور َّ
الطق�س على م�ستوى الدول العربية كافة.
و�أ َّك ��د رئي�س اللجن ��ة ،الدكتور �أحمد حممد عبدالك ��رمي� ،أهمية بناء
الثق ��ة بني مرافق الأر�ص ��اد اجل ّوية يف الدول العربي ��ة وو�سائل الإعالم،
مبا يعطي م�صداقية و�شفافية للر�سالة الإعالمية اخلا�صة بالأر�صاد.
و�أو�ص ��ى االجتم ��اع ب�أهمية دعم مراك ��ز الأر�صاد اجل ّوي ��ة يف جميع
ال ��دول العربية ،وتعزيز قدراته ��ا ،باعتبار �أن معلوم ��ة الأر�صاد اجلوية
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"ا�سرتاتيجي ��ة" ،وت�ؤث ��ر ب�ص ��ورة مبا�شرة على القطاع ��ات االقت�صادية
والزراعي ��ة واالجتماعي ��ة كاف ��ة .كم ��ا �أو�ص ��ى بتنظي ��م دورات م�شرتكة
جتمع بني الإعالمي�ي�ن وخرباء الأر�صاد ،لتوحيد امل�صطلحات والر�سالة
الإعالمية اخلا�صة بالطق�س ،وت�سهيل و�صولها �إىل اجلمهور العام ،بلغة
مفهومة ووا�ضحة.
ولف ��ت خرباء الطق�س من خمتلف ال ��دول العربية �إىل �أهمية ا�ستقاء
املعلوم ��ات اخلا�ص ��ة بالأر�صاد من اجلهات الر�سمي ��ة املعنية ،ولي�س من
مواقع الهواة ،ال �سيما و�أن ر�سالة مراكز الأر�صاد اجل ّوية تقدمي املعلومة
التي ت�ساعد على حماية �أرواح املواطنني واملمتلكات.
واقرتح االجتماع �أن "يكون امل�س�ؤول الإعالمي املخ َّول �إعطاء معلومة
متخ�ص�ص يف الأر�صاد اجل ّوية ،بحيث يكون معني
الطق�س �إىل الإعالم،
ِّ
بنقل ال�صورة الدقيقة عن احلالة اجل ّوية.
ُيذك ��ر �أن اجتم ��اع اللجنة الفرعي ��ة للإعالم التابع ��ة للجنة الدائمة
للأر�ص ��اد اجل ّوي ��ة يف جامعة ال ��دول العربيةُ ،ي َع ّد الأول م ��ن نوعه ،بعد
هيكل ��ة اللجنة الدائم ��ة ،ملناق�شة التع ��اون بني و�سائل الإع�ل�ام ومرافق
الأر�ص ��اد اجل ّوية يف الدول العربية ،وبحث العالقة الإيجابية بني مرافق
الأر�ص ��اد اجل ّوية العربية وو�سائ ��ل الإعالم املختلف ��ة و�أهمية تطويرها،
ودرا�سة عدد من التجارب يف هذا الإطار.

أشاد بدورها الفاعل في خفْض عدد الجياع في جميع أنحاء العالم

مسؤول في «الفاو»:
اإلمارات نموذج متم ّيز في تعزيز األمن الغذائي
ث َّم��ن مه��دي الإدري�س��ي ،ممث��ل منظم��ة
الأمم املتح��دة للأغذي��ة والزراع��ة "الفاو"
يف دول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة ،دور
الدول��ة يف تعزي��ز الأم��ن الغذائ��ي ،حم ّل ّي�� ًا
و�إقليم ّي ًا وعامل ّي ًا ...م�شي��د ًا بجهودها لتعزيز
دور املنظمات الدولية التابعة للأمم املتحدة
ب�صفة عامة ،و"الفاو" ب�صفة خا�صة.
من�سق املكتب �شبه الإقليمي
ور�أى الإدري�سي ،وهو ِّ
لدول جمل� ��س التع ��اون اخلليجي وجمهوري ��ة اليمن،
�أن جه ��ود دولة الإم ��ارات يف املج ��ال الزراعي تُعترب
منوذج� � ًا على م�ستوى الع ��امل ،و�أن ا�ست�ضافتها ملكتب
منظم ��ة "الفاو" �شب ��ه الإقليمي يف �أبوظب ��ي ،والذي
ميثل دول جمل�س التع ��اون اخلليجي واليمن ،ي�أتي يف
�إط ��ار �س ْعيها لتعزيز موقعها ومكانتها كمركز �إقليمي
وعاملي يف خمتلف املجاالت ،ودعم ًا للتنمية املُ�ستدامة
على امل�ستويني الإقليمي والدويل.
و�أ�شاد بر�ؤية دولة الإم ��ارات وجهودها التي تعزِّ ز
دور "الف ��او" يف اال�ستجاب ��ة ملواجهة �أزمات الفقر واجل ��وع حول العامل،
ف�ض�ل ً�ا عن جهودها الفاعلة لدعم جهود التنمي ��ة �إن�سان ّي ًا ودول ّي ًا ،والتي
تتزام ��ن مع جهودها لتحقيق الأهداف الإمنائية الألفية احلالية ،و�صو ًال
خم�ص�صة نح ��و  9مليارات درهم للإنفاق
للق�ض ��اء على اجلوع والفقرِّ ،
على �آليات حتقيق هذا الطموح.
و�أو�ض ��ح �أن دول ��ة الإم ��ارات � ْأ�سهم ��ت ب ��دور فاع ��ل يف خف� ��ض عدد
اجلي ��اع يف جميع �أنحاء العامل ،وجنحت يف تطوي ��ر قطاعاتها الزراعية
والغذائي ��ة ...م�شري ًا �إىل �أن �إح�ص ��اءات منظمة الأغذية والزراعة ت�ؤ ِّكد
يتم فقدانها �أو �إهدارها
�أن ملي ��ار ًا و 300مليون طن من املواد الغذائي ��ة ّ
�سنو ّي� � ًا حول الع ��امل ...من ِّوه� � ًا �إىل �أن الإمارات تُعترب واح ��دة من �أعلى
الدول التي مت َّكنت من احلفاظ على انخفا�ض م�ستويات ق َّلة التغذية �إىل
�أدنى من خم�سة يف املئة منذ العام .1999
وث َّم ��ن الإدري�سي عالي ًا دور القيادة الر�شيدة لدولة الإمارات ،التي مل
ت�ت�ردّد يف م ّد يد العون لإغاثة الدول التي تع َّر�ضت للكوارث ،دون تفريق

(وام)

ب�ي�ن جن�س �أو دي ��ن �أو ع ��رق ،ت�أكيد ًا لدوره ��ا يف مواجه ��ة ق�ضايا الفقر
الغذائ ��ي وانت�شار اجلوع ،التي باتت متثل �أه ��م التحدّيات التي تواجهها
الب�شرية ...م�شري ًا �إىل تكرمي دولة الإمارات� ،ضمن  72دولة حول العامل
ح ّقق ��ت هدف القم ��ة العاملية للأغذي ��ة للق�ضاء على اجل ��وع يف العامل،
خالل فعاليات احلدث العاملي الذي َّ
نظمته "الفاو" بالتعاون مع برنامج
الغ ��ذاء العاملي يف العا�صمة الإيطالية روما خ�ل�ال يونيو املا�ضي ،2015
حتت عنوان" :الإقرار امللحوظ واملتم ِّيز يف جمال مكافحة اجلوع" ،الذي
افتتحه جوزيه دا �سيلفا ،مدير عام املنظمة.
ولفت الإدري�سي �إىل �أن دولة الإمارات تتب ّنى عدة م�شاريع تر ِّكز على
االبتكار لتنمية قدراتها يف الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي بالتعاون مع
املنظمة ...م�ؤ ِّكدا على اعتزاز "الفاو" بجهود دولة الإمارات يف مواجهة
التح ّدي ��ات املناخي ��ة ال�صعب ��ة ،و�ص ��و ًال �إىل حتقيق �أمن غذائ ��ي و�إنتاج
زراعي ُم�ستدام.
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وهناك

في نيويورك :تس ُّرب إشعاعي داخل محطة
كهرباء تعمل بالطاقة النووية
�أعلن حاك ��م والية نيويورك� ،أندرو كوم ��و ،يف فرباير املا�ضي� ،أن
ماء مل ّوث ًا بعن�صر «الرتيتيوم» املُ�ش ّع ،ت�س َّرب �إىل املياه اجلوفية �أ�سفل
املن�ش� ��أة ،يف حمطة كهرباء تعمل بالطاق ��ة النووية ،على بعد نحو 65
كيلوم�ت�ر ًا �إىل ال�شمال من مدينة نيويورك ،م ��ا دفع م�س�ؤويل املحطة
�إىل �إجراء حتقيق.
و�أ�ش ��ار كومو �إىل وج ��ود م�ستوي ��ات «تبعث على القل ��ق» من املياه
امل�شع ��ة يف ثالث �آبار للر�صد �أ�سفل من�ش�أة «�إنديان بوينت» يف منطقة
بوكانان ،على ال�ضفة ال�شرقية لنهر «هد�سون».
و�سبق لكوم ��و �أن طلب من جلنة الرقاب ��ة النووية �إغالق املحطة،
ب�سبب �شكوك يف عملية �إجالء �آمن من املنطقة يف حالة وقوع حادث.
وق ��ال يف بيان �إن املن�ش� ��أة كانت قد �شهدت يف ال�ساب ��ق م�شاكل تتع ّلق
بت�س� � ّرب املي ��اه امل�ش َّعة ،و�إن م�ستوى الإ�شعاع الأخ�ي�ر الذي �أبلغت عنه
ال�شركة �أ�سو�أ من املرات ال�سابقة.
و�أ�ضاف �أن �شركة «انتريج ��ي كورب» ،التي تتوىل ت�شغيل املحطة،
�أخطرت ��ه ب�أن املي ��اه املل ّوثة مل تخرج من موقع املن�ش� ��أة ،و�أنها ال متثل
خماط ��ر على ال�صح ��ة ...مو�ضح ًا �أن ��ه �أعطى تعليمات ��ه �إىل �إدارتي
وال�صحية يف الوالية للتحقيق يف الت�س ّرب ،و�أن م�صدر
ال�ش�ؤون البيئية
ّ
مم ��ن يقطنون
القل ��ق الرئي� ��س هو على �صح ��ة الأه ��ايل و�سالمتهم َّ
بالقرب من املن�ش�أة ،واالطمئنان �إىل �أن الت�س ّرب ال ي�شكل خطراً.

في ألمانيا :مصرع وإصابة نحو 160
شخصًا في تصادم بين قطارين

�أدّى ح ��ادث ت�صادم وقع بني قطارين يف جنوب �أملانيا� ،إىل م�صرع 9

�أ�شخا�ص و�إ�صابة نحو � 150آخرين بجروح .وقال متحدّث با�سم ال�شرطة
�أن احل ��ادث ،وق ��ع ب�ي�ن القطاري ��ن يف وقت مبك ��ر من �صب ��اح  9فرباير
مما �أدّى
املا�ض ��ي ،و�أن �أحد القطارين خرج عن ال�سكة نتيجة للت�صادمّ ،
�إىل انقالب عدة عربات..
ووقع احلادث على اخلط ال ��ذي يربط بني روزنهامي وهولت�سكري�شن
يف غاب ��ة تبعد نحو �ستني كيلوم�ت�را جنوب �شرق ميونيخ عا�صمة مقاطعة
بافاريا.
وق ��ال وزير الداخلية البافاري ،يواخيم هريمان� ،إن حواىل  700من
74
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عنا�صر فرق الإنقاذ انت�شروا على الفور يف املكان ،فيما قامت مروحيات
بعدة رحالت ذهاب ًا و�إياب ًا لنقل امل�صابني.
وكان �آخ ��ر حادثي ت�صادم يف �أملانيا قد وقعا يف نوفمرب ومايو ،2015
وت�س َّب ��ب ك ّل منهم ��ا يف �سقوط قتيلني يف ت�صادمني ب�ي�ن قطارين و�آليات
�أخ ��رى .ويف يناير  ،2011قتل ع�شرة �أ�شخا� ��ص يف ت�صادم بني قطارين
مم ��ا �أدّى �إىل فر�ض نظ ��ام ت�أمني خا�ص ل�سكك
يف ه ��وردورف (�شرق) ّ
احلديد يف �أملانيا .لكن احلادث الأخطر وقع يف  ،1998عند خروج قطار
مما
�سريع عن �س ّكته يف �إي�شيدي ،بني ميونيخ وهامبورغ يف �شمال �أملانياّ ،
�أ�سفر عن مقتل � 101شخ�ص وجرح � 88آخرين.

وهناك

في الصومال :أكثر من  50ألف طفل
هددون بالموت بسبب الجفاف
ُم َّ

�أعلن ��ت الأمم املتح ��دة �أن �أك�ث�ر م ��ن � 50أل ��ف طف ��ل يف ال�صومال،
يواجهون خطر املوت ،ب�سبب اجلفاف املتوا�صل يف البالد .و�أ�صدر مكتب
الإغاث ��ة الإن�ساني ��ة ،التابع للأمم املتحدة ،حتذي ��ر ًا �شديد اللهجة ،جاء
في ��ه �أن الو�ضع يف ما يتعل ��ق ب�سوء التغذية ُينذر باخلطر ،و�أن نحو مليون
�صومايل« ...بالكاد يو ّفرون احتياجاتهم الغذائية».
ويع ��ود ال�سب ��ب جزئي� � ًا يف اجلف ��اف الذي ي�ض ��رب ال�صوم ��ال� ،إىل
ظاه ��رة «النينو» املناخية ،التي ت�ؤثر على �شرق �إفريقيا وجنوبها ...فيما
�أك�ث�ر املناطق ت�ض ّرر ًا يف الب�ل�اد هي �أجزاء من «بونتالن ��د» و»جمهورية

�أر�ض ال�صومال» ،التي تتمتّع بحكم ذاتي .وقد تع َّر�ض العديد من �أولئك
الذي ��ن يحتاج ��ون امل�ساع ��دة للتهج�ي�ر ،ب�سب ��ب ال�صراع يف ذل ��ك البلد
وامل�ستم ��ر منذ �سنوات .وهناك نحو  4.7ملي ��ون �شخ�صْ � ،أي  40يف املئة
من ال�سكان ،يحتاجون �إىل امل�ساعدات الإن�سانية.
وق ��ال بيرت دي كلريك ،من�سق الإغاثة الإن�سانية يف ال�صومال� ،إن 58
�ألف ًا و 300طفل �سيموتون �إذا مل يتلقوا العالج ...داعي ًا �إىل توفري الدعم
املايل مل�ساعدة �أولئك الأطفال ب�سرعة.

في تايوان :زلزال بقوة  6.4درجات...
وعشرات القتلى والمصابين
�أدّى الزلزال القوي ،الذي �ضرب جنوب تايوان مع نهاية
الأ�سب ��وع الأول م ��ن فرباير املا�ضي� ،إىل �سق ��وط  14قتي ًال،
�إ�ضاف ��ة �إىل ع�ش ��رات اجلرح ��ى ،فيم ��ا ت�ض� � َّرر العديد من
املباين.
وذك ��رت «هيئة امل�س ��ح اجليولوج ��ي» الأمريكي ��ة �أن قوة
الزل ��زال بلغت  6.4درجات على مقيا�س ريخرت ،و�أن مركزه
كان على بعد  43كيلوم�ت�ر ًا �إىل اجلنوب ال�شرقي من مدينة
«تاين ��ان» ،الت ��ي ي�سكنها مليون ��ا �شخ�ص تقريب� � ًا .و�أ�ضافت
«الهيئة» �أن الزلزال وق ��ع على عمق ع�شرة كيلومرتات حتت
الأر�ض ،وهو ما �أثار خماوف من ُّ
ت�ضخم �آثاره.
و�أف ��اد م�س� ��ؤول يف �إدارة الإطف ��اء �أن الزل ��زال �أ َّدى �إىل
انهيار مبنى �سكني ،م�ؤ ّلف من  17طابق ًا وتقطنه � 60أُ�سرة،
و�أن �أك�ث�ر م ��ن � 130شخ�ص ًا ظ ّل ��وا ل�ساع ��ات طويلة عالقني
وحما�صري ��ن حتت الأنقا� ��ض .من جهتها ،ذك ��رت �صحيفة
«ت�شاين ��ا بو�س ��ت» التايواني ��ة �أن �أك�ث�ر م ��ن مبن ��ى ته َّدم يف
الزلزال.
و�إىل املعدّات التقليدية ،ا�ستخدمت فرق الإنقاذ الكالب
تن�صت دقيقة� ،أثناء عملياتها للعثور على
البولي�سية و�أجهزة ّ
ناجني
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