ِوسامان ...محورهما اإلنسان والتنمية
و�سامان جديدان� ،أُ�ضيفا �إىل �سل�سلة الأو�سمة الدولية التي تز ّين
�صدر الإمارات العربية املتحدة .فـقد �ص َّنف «تقرير ال�سعادة العاملية
 »2015دولتنا ،يف طليعة دول املنطقة ،من حيث الكفاءة ومدى احلفاظ
ال�سعداء �إىل العدد الإجمايل لل�سكان
على البيئة وحمايتها ون�سبة ّ
والرفاه االجتماعي� ...إذ احت َّلت موقع ال�صدارة ،بني الدول العربية
م�سح
ودول ال�شرق الأو�سط ،وتر َّبعت على قمة الرتتيب الإقليمي يف ْ
الأمم املتحدة مل� ّؤ�شرات ال�سعادة والر�ضى لدى �شعوب العامل.
وللعام الثاين على التوايل ،ح�صلت دولة الإمارات ،مبوجب تقييم
"جلنة امل�ساعدات الإمنائية" ،التابعة ملنظمة التعاون االقت�صادي
والتنمية ،على املرتبة الأوىل عاملي ًا ،ك�أكرب مانح للم�ساعدات الإمنائية
الر�سمية خالل العام  ،2014قيا�س ًا بدخلها القومي الإجمايل.
زرع يف َحقلني ...فعلى امل�ستوى الوطني� ،إن ّ
دل ما نالته
هو ح�صا ُد ٍ
الإمارات على �شيء ،فعلى ما حت ّققه الدولة ،من تط ّور اقت�صادي
"ك ّمي" ،يتح َّول "نوع ّي ًا" �إىل خدمات متقدِّ مة ،ومرافق متط ّورة ،تل ّبي
تط ّلعات ال�سكان ،وتنال ر�ضاهم ،وت�شعرهم ب�سعادة ال تُ�ضاهى.
التزام الدولة،
رتجم الدو ُر الإماراتي
وعلى امل�ستوى الدويلُ ،ي ِ
َ
العملي والراقي ،بر�سالتها الإن�سانية العاملية ،ومببادئها التي ت� َّأ�س�ست
عليها ،وي�ؤ ِّكد على �س ْعيها لرت�سيخ مكانتها كـ "منارة �إن�سانية" وحمطة
خري وغوث ودعم للمحتاجني يف كل مكان ،كما لل�شقيق وال�صديق.
و�سامان يبعثان على الفخر واالعتزاز ،ا�ستحقَّتهما قيادتنا
احلكيمة ،عن جدارة ،لريادتها ومبادرتها ومت ّيزها وقدرتها على
حتقيق "امل�ستحيل" ،وحتويله �إىل واقع ...كما ا�ستحقَّهما �شعبنا،
حمظها
الذي يعت ّز بانتمائه �إىل هذه الدولة ،وبوالئه لهذه القيادة التي َ
ثقته لتقوده �إىل ب ّر الأمان وال�سعادة ،مرتجم ًا ذلك �إىل مت ّيز يف الفعل
والعطاء.
تتم�سك دولتنا بالتزامها بالنهج اخلري الذي
وبالتوازي والتزامنَّ ،
ِّ
ت�سري عليه ،على امل�ستويني الوطني واخلارجي ،م�ؤكدة على �أن العمل
الإن�ساين والتنموي الداخلي ،ال يتعار�ضان ،بل يعزِّ ز �أحدهما الآخر،
ملا فيه �سعادة للجميع .فقيادتنا احلكيمة ،مل ت َّدخر جهد ًا يف هذه
املواكبة ،ومل تنكفئ يوم ًا داخل حدودها ،مديرة الظهر مل�آ�سي الأخرين
وعرثاتهم ،بل َ�س َعت وبدون �أ َّية ِم َّنة على �أحد ،للوقوف �إىل جانب
املت�أثرين بالأزمات والكوارث ،على �أنواعها ،مادّة يد العون �إىل َمن
يحتاجها ،يف كافة االجتاهات ،ودون � ّأي متييز بني جن�سية �أو ديانة �أو

عرق �أو لون .وهي عندما تقوم بهذا ،تنطلق من واجب �إن�ساين نابع من
ِق َيم را�سخة ومبادئ ُعليا حتكم خطواتها بثبات.
وعلى ُخطى امل� ّؤ�س�س املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان –
ط َّيب اهلل ثراه ،توا�صل قيادتنا الر�شيدة م�سريتها التنموية والإن�سانية،
اخليرِّ ة واحلكيمة ،بقيادة �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل
نهيان ،رئي�س الدولة ،ومبتابعة حثيثة من جانب �أخيه �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
الوزراء حاكم دبي ،و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان،
ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة  -رعاهم اهلل
مر�سخة الدور الفاعل وامل�ؤثر لهذه الدولة الفتية،
وحفظهم جميع ًاِّ ،
من م�ساعدة املحتاج ،وم�ساندة اجلار ،واالرتقاء بنا جميع ًا �إىل �أعلى
مراتب التم ّيز وال�سعادة.
�إن قيمة الدول ال تقا�س مبا متلكه من ثروات و�إمكانيات وقدرات
متن ّوعة ،بل بكيفية الت�ص ّرف بهذا املق ّومات ،وبكيفية توظيفها يف خدمة
�سجل لدولة الإمارات
الفرد والتنمية الإن�سانية بكافة �أوجهها .وما ُي َّ
حري ب�أن يك ِّر�سها "دولة نافعة" بامتياز .فلقد جعلت
على هذا الطريق ٌّ
موجهة نحوه ،ومن �أجل م�ستقبله،
من �إن�سانها و�سعادته حمور تنميتهاِّ ،
ً
ً
جممل خططها وبراجمها ،بناء وت�أهيال ومتكينا ،لكي يعي�ش يف �أمن
و�أمان وكفاية ،ويواكب باقتدار متط ّلبات اال�ستمرارية وامل�ساهمة
الف ّعالة يف رفد امل�سرية التنموية للدولة .ويف ٍّ
خط موازٍ  ،فتحت ذراعيها
�إىل القا�صي والداين ،وم َّدت يد العون �إىل الغري ،منفردة �أو متعاونة
مع الهيئات وامل�ؤ�س�سات الأممية� ،ساعية �إىل مداواة جراح املت�أثرين
من الأزمات والكوارث الإن�سانية ،وم�ساعدة َمن يعانون الفقر وخماطر
املجاعات ،وم�ش َّردي احلروب وال�صراعات� ،إ�ضافة �إىل �ضحايا انت�شار
الأمرا�ض والأوبئة املُعدية ،انطالق ًا من ق َيم العطاء والت�آخي الإن�ساين
وم�ساهمة – دون �شروط وال مقابل – يف متكني الآخرين
العاملي...
ِ
ً
ودعم م�سرياتهم التنموية ،مقدِّ مة �صياغة جديدة و�أكرث تقدّما ،ملفهوم
الإن�سانية احلقَّة ،املرتكزة على �أ�س�س قوامها م�ساندة جهود التنمية
الدولية ،وم�ؤازرتها ،واال�ستجابة الإن�سانية ملختلف الأزمات والكوارث،
و�إر�ساء قواعد تحُ تذى يف العمل الإن�ساين ،تدعم وتُ�سهم يف �إيجاد حياة
�إن�سانية الئقة للب�شر ،دون االلتفات �إىل عقائدهم �أو انتماءاتهم ،بل
ملج ّرد كونهم ب�شر ي�ستحقون احلياة الكرمية.

�أ�سرة التحرير

في هذا العدد
اإلمارات أكبر مانح
للمساعدات اإلنمائية
الرسمية خالل العام 2014
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محمد بن زايد :أمن الخليج العربي
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�إبقاء املنطقة مبن�أى عن
�أ َّية مه ّددات حمتملة

(وام)

�شدَّ د �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ،ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،على �أن �أمن
منطقة اخلليج العربي «جزء �أ�سا�سي من اال�ستقرار العاملي ،ملا متثله هذه البقعة من العامل من �أهمية اقت�صادية و�سيا�سية
مت�س الأمن العاملي» .و�أ�ضاف �سم ّوه خالل اجتماعات قمة كامب ديفيد الأخرية لقادة دول جمل�س التعاون
وا�سرتاتيجية ّ
اخلليجي والواليات املتحدة الأمريكية� ،أن الإمارات العربية املتحدة مع �شقيقاتها دول املجل�س ،تدرك جيد ًا حجم امل�س�ؤولية
امللقاة على عاتقها للحفاظ على �سالمة املنطقة وحيويتها ،ومتكَّنت عرب مراحل وفرتات خمتلفة من توظيف طاقاتها
و�إمكانياتها ملواجهة حتّ ديات وخماطر عديدة.
وبالتع���اون م���ع �أ�صدقائنا ،و�ضع �إط���ار تعاون يخدم امل�صال���ح املتبادلة،
�شراكة ا�سرتاتيجية
و�أكد �س���م ّوه �أن الواليات املتحدة �ش���ريك ا�س�ت�راتيجي �أ�سا�سي لدول وي� ِّؤ�س����س ملرحلة جديدة ت�أخ���ذ يف عني االعتبار التهدي���دات والتحديات
جمل����س التعاون اخلليج���ي ،ولها دور حيوي يف حفظ الأمن واال�س���تقرار اجلدي���دة .وقال �سم ّوه :جنحنا مع ًا بالتعاون الب ّناء يف التحالف العربي،
يف املنطق���ة ،مب���ا متلكه من ثقل عاملي ودور حم���وري ،ومبا يربطنا معها ومب�ساع���دة الأ�صدق���اء من خالل عملي���ة �إعادة الأم���ل يف اليمن ،والتي
م���ن م�صالح م�شرتكة وعالقات تعاون و�شراك���ة وثيقة .و�أ�شار �سم ّوه �إىل ا�ستطعنا من خالله���ا و�أد م�شاريع �إقليمية كانت ت�سعى �إىل بث الفو�ضى
�أن ه���ذه املرحل���ة التاريخية امله َّم���ة َّ
تتطلب منا جميع��� ًا يف دول اخلليج ،واخلراب والفنت يف املنطق���ة" .و�أ�ضاف �سم ّوه� :إن على املجتمع الدويل،
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ويف مقدمته الواليات املتح���دة� ،أن يدرك �أن �أمن
اخللي���ج العرب���ي وا�ستق���راره مرتبط���ان ارتباط ًا
وثيق ًا بالأمن العاملي ،لذلك ف�إن و�ضع ر�ؤية �شفافة
ووا�ضح���ة تخدم كافة الأطراف ،من �أجل ال�سالم
واال�ستق���رار والتنمي���ة والبن���اء ل���دول املنطق���ة
و�شعوبها ،مطلب حيوي.

و�ش��� َّدد �صاحب ال�سمو ال�شي���خ حممد بن زايد
�آل نهيان على املوقف اخلليجي القا�ضي ب�ضرورة
�إبق���اء منطقة اخلليج العرب���ي ،مبا لها من �أهمية
ا�سرتاتيجي���ة ،مبن�أى عن �أ َّية �أخط���ار �أو مهدّدات
�أمني���ة وا�سرتاتيجي���ة حمتمل���ة ،خا�ص���ة يف ح���ال
عدم ارت���كاز االتفاق النووي النهائي ،بني طهران
والوالي���ات املتحدة والغرب ،على معايري وا�ضحة،
والتزام ما يعنيه ذلك من توافر �ضمانات قانونية
وتع ّهدات دولية كافية تكبح الطموحات النووية يف
انت�شار
املنطق���ة والهيمنة الإقليمية ،وحت���ول دون
(وام)
ت�س ّل���ح نووي .و�أعرب �سم ّوه عن ثقت���ه بتف ّهم الإدارة
الأمريكي���ة لبواعث القل���ق واملخاوف امل�شروع���ة لدى دول
جمل����س التعاون ل���دول اخلليج العربي���ة و�شعوبها ،حيال ه���ذه الأخطار
اال�سرتاتيجي���ة املحتمل���ة ،ال�سيم���ا يف ظ��� ّل تفاق���م عوام���ل اال�ضطراب
والنزاعات الطائفية واملذهبية وانت�شار جماعات الإرهاب وتنظيماته.

للبي���ان الت���زام دول اخلليج ببناء ق���درات دفاعية �صاروخي���ة يف �أرجاء
املنطق���ة ،ت�شمل نظام ًا للإن���ذار املبكر ،فيما �ستق���دّم الواليات املتحدة
امل�ساع���دة الفنية .وذكر البيان اخلتامي �أن القمة �أكدت �ضرورة التحول
�سريع ًا من العمليات الع�سكرية �إىل عملية �سيا�سية يف اليمن.

بيان م�شرتك

ومو�سعة
�أوباما :حمادثات �صريحة َّ

و�أ ّك���د بي���ان م�شرتك �ص���در عقب انته���اء �أعم���ال القم���ة ،ا�ستعداد
الواليات املتحدة للعمل مع دول جمل�س التعاون اخلليجي ،لردع ومواجهة
� ّأي تهدي���د خارج���ي يهدِّ د �سالم���ة �أرا�ضي � ّأي منه���ا ،وال يتفق مع ميثاق
الأمم املتح���دة .و�أ�ضاف البيان� ،أنه يف ح���ال حدوث عدوان يف اخلليج،
�ستبح���ث �أم�ي�ركا اتخاذ عمل جماع���ي ،مبا يف ذلك احتم���ال ا�ستخدام
العمل الع�سكري للدفاع عن دول املجل�س .ووفق ًا للبيان� ،ستعمل الواليات
املتح���دة ودول جمل�س التعاون مع ًا ،للت�صدّي لأن�شطة �إيران التي تزعزع
ا�ستقرار املنطقة ،كما تتفق على �أن �إبرام اتفاق نووي �شامل قابل للتثبت
م���ع �إيران يخ���دم امل�صلح���ة الأمنية ل���دول جمل�س التع���اون .و�ست�ضمن
وا�شنط���ن ت�سريع نق���ل ال�س�ل�اح �إىل دول اخلليج ،فيما �سري�س���ل �أوباما
فريق ًا �إىل املنطقة يف الأ�سابيع القادمة لبحث التفا�صيل .وت�ض َّمن ملحق

من جهته ،و�صف الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما ،القادة اخلليجيني
ب�أنه���م "حلفاء مق َّرب���ون يف منطقة ت�شهد حتدّيات" .وق���ال� :إننا بف�ضل
تعاونن���ا مت َّكنا من التعامل م���ع الإرهاب واالنت�شار الن���ووي والنزاعات،
ومو�سعة ،وناق�ش���ت لي�س فقط
وا�صف��� ًا املحادث���ات ب�أنها كانت �صريح���ة ّ
املل���ف الن���ووي الإيراين ،و�إمنا العم���ل مع ًا ملنع �إيران م���ن �إنتاج ال�سالح
النووي ،ومواجه���ة �أن�شطتها لزعزعة ا�ستقرار املنطقة .و�أ�ضاف" :نحن
نقف مع �أ�صدقائنا اخلليجيني يف كل الظروف" .وذكر �أن القمة �ست�ؤدّي
�إىل خط���وات ملمو�سة باجتاه جعل �شعوبنا �أكرث �أمن ًا ،و�أعلن قبوله دعوة
م���ن الق���ادة اخلليجيني لعقد قم���ة متابعة يف �إح���دى دول املنطقة العام
املقبل ملناق�شة التقدّم ب�ش�أن جميع الق�ضايا ،وبحث كل امللفات يف الفرتة
بني القمتني.
يوليو 2015
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متصدرة الدول العربية ودول الشرق األوسط
ِّ

شهادة عالمية جديدة ..اإلمارات وطن السعادة 2015

احتلَّت دولة الإمارات العربية املتحدة موقع ال�صدارة بني الدول العربية ودول ال�شرق الأو�سط ،يف تقرير ال�سعادة العاملية
ي�ضم  151دولة يف العامل،
 .2015وكانت دولة الإمارات قد حلَّت يف العام  ،2014يف مركز متقدّ م على م�ؤ�شر ال�سعادة العاملي الذي ّ
ّ
بح�سب تقرير م�ؤ�س�سة «موف هاب» ،الذي ن�شرته جملة «تامي» .واعتمد التقرير على مقايي�س ت�شمل الكفاءة ،والعمر املتوقع،
ال�سعداء من الإجمايل ،والرفاه االجتماعي ،وتراوح امل�ؤ�شر بني  20و65
ومدى احلفاظ على البيئة وحمايتها ،وعدد ال�سكان ّ
نقطة.
ً
ّ
ويف العام  ،2013ت�صدّرت الإمارات قائمة الدول العربية الأكرث فقط ،بل يغطي م�ستوى تط ّورها االجتماعي �أي�ضا ،ويراقب �آثار التقدّم
�سعادة ،بح�سب امل�سح الثاين للأمم املتحدة مل�ؤ�شرات ال�سعادة والر�ضى االقت�صادي يف �صورته الكمية على اجلوانب االجتماعية.
وي�أتي تر ّبع الإمارات على قمة الرتتيب الإقليمي ،ومناف�ستها على
بني ال�شعوب .ويف  ،2012ت�ص َّدرت الإمارات  4دول عربية يف قائمة
ً
املراتب املتقدّمة عامليا يف م�سح الأمم املتحدة مل�ؤ�شرات ال�سعادة
ال�شعوب الأكرث �سعادة يف العامل.
وي�صدر تقرير ال�سعادة العاملي عن "معهد الأر�ض" من "جامعة والر�ضى لدى �شعوب العامل ،دلي ًال قاطع ًا على �أن ما حت ّققه الدولة من
تطور اقت�صادي ك ّمي يتح َّول �آلي ًا �إىل خدمات ،ومرافق متط ّورة تل ّبي
كولومبيا" يف الواليات املتحدة الأمريكية ،وكان �أول �إ�صدار له يف العام
تطلعات ال�سكان ،وتنال ر�ضاهم وت�شعرهم بال�سعادة مبا ال ُي�ضاهى �إ ًال
 2012ويغطي  156دولة.
يف �أماكن نادرة من بقاع العامل.
وي�شري الت�صنيف �إىل م�ستوى املعي�شة وجودة احلياة التي يتمتع بها
و ُي َع ّد ت�صنيف الإمارات حالي ًا �ضمن فئة الدول ذات التنمية الب�شرية
�سكان الإمارات مقارنة َمبن �سواهم يف الوقت احلايل ،خ�صو�ص ًا عند املرتفعة جد ًا �ضمن تقرير التنمية الب�شرية اخلا�ص بـ"الربنامج الإمنائي
املقارنة ب�شعوب منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،حيث جاءت للأمم املتحدة" ،عنوان ًا �شام ًال وجامع ًا ملجمل �إجنازاتها التنموية ملا
الإمارات يف �صدارة الت�صنيف الذي يقي�س م�ستوى التنمية مبفهومه يتَّ�صف به هذا التن�صيف من �شمول ،وما يحتله من �أهمية بني �سائر
يهتم بقيا�س تقدّمها وتط ّورها االقت�صادي الت�صنيفات التنموية يف العامل.
ال�شامل يف الدول املعنية ،فال ّ
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َّ
شكلت  1,17في المائة من الدخل القومي اإلجمالي
وبلغت قيمتها  18مليار درهم

اإلمارات أكبر مانح للمساعدات اإلنمائية
الرسمية خالل العام 2014
ت�سجل
للعام الثاين على التوايلِّ ،
دولة الإمارات العربية املتحدة
�سبق ًا دول ّي ًا ُي�ضاف �إىل ر�صيدها
كـ «دولة نافعة بامتياز» ...فقد
ح�صلت على املرتبة الأوىل عاملي ًا،
ك�أكرب مانح للم�ساعدات الإمنائية
الر�سمية خالل العام  ،2014قيا�س ًا
بدخلها القومي الإجمايل ،بحجم
م�ساعدات �إمنائية ر�سمية قدمتها
الدولة بلغت  18مليار درهم (4,89
مليار دوالر �أمريكي)� ،أي ما ن�سبته
 1,17يف املائة من الدخل القومي
الإجمايل.
و�أعلنت جلن���ة امل�ساعدات الإمنائية ،التابعة
ملنظم���ة التع���اون االقت�ص���ادي والتنمي���ة� ،أن دول���ة الإم���ارات العربي���ة
املتح���دة ،وفق ًا للبيانات الأولية اخلا�صة بال���دول التي ق َّدمت م�ساعدات
�إمنائي���ة ر�سمية للعام  ،2014ت�أتي يف املرتب���ة الأوىل عاملي ًا ،ك�أكرب مانح
للم�ساع���دات الإمنائي���ة الر�سمي���ة ،للع���ام الث���اين على الت���وايل ،قيا�س ًا
بدخلها القوم���ي الإجمايل .و�أ�ضافت اللجنة يف بي���ان لها� ،أن ما ق َّدمته
دول���ة الإمارات خالل العام ُ ،2014يعترب �أك�ب�ر ن�سبة م�ساعدات �إمنائية
ر�سمية تقدّمه �أ َّية دولة ،مقارنة بدخلها القومي الإجمايل.
ووفق��� ًا للنتائ���ج الأولية التي �أعلن���ت ،فقد جاءت ال�سوي���د يف املرتبة
الثاني���ة بعد الإمارات ،حمققة ن�سبة م�ساع���دات �إمنائية مقارنة بدخلها
القوم���ي بن�سبة  1,10يف املائة ،ثم لوك�سمب���ورج يف املرتبة الثالثة بن�سبة
 1,07يف املائة ،ث���م الرنويج يف املرتبة الرابعة بن�سبة  0,99يف املائة ،ثم

الدامنارك يف املرتبة اخلام�سة بن�سبة  0,85يف املائة ،ثم اململكة املتحدة
يف املرتب���ة ال�ساد�سة بن�سبة  0,71يف املائ���ة ،وهولندا يف املرتبة ال�سابعة
بن�سبة  0,64يف املائة.

حممد بن را�شد :التزام بر�سالتنا الإن�سانية
و�أك���د �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب���ن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س
الدول���ة رئي����س جمل�س الوزراء حاك���م دبي  -رع���اه اهلل� ،أن ت�صدّر دولة
الإم���ارات ك�أكرب مانح للم�ساعدات التنموية على م�ستوى العاملُ ،يرتجم
الت���زام الدول���ة العمل���ي بر�سالته���ا الإن�ساني���ة العاملي���ة ومببادئه���ا التي
ت� َّأ�س�س���ت عليها ،و�س ْعيها لرت�سيخ مكانتها كعا�صمة �إن�سانية وحمطة خري
وغوث ودعم لل�شقيق وال�صديق.
يوليو 2015
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وقال �سم��� ّوه�" :إن �صاح���ب ال�سمو ال�شيخ
خليف���ة ب���ن زاي���د �آل نهيان ،رئي����س الدولة -
حفظه اهلل ،و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زايد �آل نهيان ،ويل عهد �أبوظبي نائب القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة ،دفعا بدولة الإمارات
�إىل املرك���ز الأول عاملي��� ًا يف امل�ساع���دات
الإن�سانية الر�سمي���ة ،وهما الفار�سان يف هذا
امليدان".
و�أ�ض���اف �سم��� ّوه�" :إن دول���ة الإم���ارات
ال تق���دّم م�ساع���دات م�شروط���ة ،وال تنتظ���ر
م�صال���ح مقابل���ة ،وال تري���د �إ ّال اخل�ي�ر
واال�ستق���رار لل�شع���وب كاف���ة" .وتاب���ع �سم ّوه:
"لدين���ا م�ساعدات تنموية ر�سمية هي الأعلى
عاملي��� ًا ،وم�ؤ�س�سات �إن�سانية خريية هي الأكرث
انت�ش���ار ًا دولي��� ًا ،ومدين���ة �إغاثي���ة عاملية هي
و�س َعة ،و�شعب ورث ُح ّب اخلري
الأكرب حجم��� ًا ِ
ُ
من زايد اخلري ،فكيف ال نكون الأ َول؟".
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محمد بن راشد:
تأسست
اإلمارات َّ
على الخير ،ويقودها
يحبون الخير،
رجال
ّ
ولم نطلب مقاب ً
ال أو
عوائد وال ننتظر شكرًا
أو مصلحة ،بل هي
المبادئ الدينية وق َيمنا
الوطنية اإلنسانية التي
تدفعنا لالستمرار في
هذا الطريق.

وق���ال �سم ّوه�" :إن دولة الإم���ارات ت� َّأ�س�ست
عل���ى اخلري ،ويقوده���ا رجال يح ّب���ون اخلري،
ومل نطل���ب مقاب ًال �أو عوائ���د وال ننتظر �شكر ًا
�أو م�صلح���ة ،بل ه���ي املبادئ الديني���ة وق َيمنا
الوطنية الإن�سانية التي تدفعنا لال�ستمرار يف
هذا الطريق".

حممد بن زايد� :صياغة خلارطة جديدة
م���ن جانب���ه� ،أ َّكد �صاح���ب ال�سم���و ال�شيخ
حممد ب���ن زايد �آل نهي���ان ،ويل عهد �أبوظبي
نائ���ب القائ���د الأعل���ى للق���وات امل�سلحة على
امل�ض���ي "على النهج ذاته ال���ذي �أر�ساه الوالد
ّ
املغف���ور له ال�شي���خ زايد بن �سلط���ان �آل نهيان
 طي���ب اهلل ثراه ،على ق َي���م العطاء والت�آخيالإن�س���اين العامل���ي ،م�ستكم ًال خط���اه املباركة
�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان
رئي�س الدولة  -حفظه اهلل".

و�أ�ض���اف �سم��� ّوه�" :إن دولة الإمارات العربية املتح���دة ِّ
ت�سطر �إجناز ًا
جدي���د ًا على �ساح���ة العمل التنموي الدويل يف الع���امل ب�أ�سره ،من خالل
ريادته���ا للعام الث���اين على التوايل لقائم���ة الدول املانح���ة للم�ساعدات
الإمنائي���ة الر�سمي���ة مقارن���ة بدخله���ا القوم���ي الإجم���ايل" ...م�ؤ ّك���د ًا
�سم��� ّوه �أن واقع��� ًا ،وخريطة جديدة لل���دول املانحة يف الع���امل ،بل ملعاين
الإن�ساني���ة جمعاء ،تُعاد �صياغته���ا بذلك الإجناز التاريخي الذي حققته
دولة الإم���ارات .ور�أى �سم ّوه �أن احلديث عن ف���وز الإمارات ،وح�صادها
من�صور بن زايد :قيادة العمل التنموي الدويل
للمرتبة الأوىل عاملي��� ًا ك�أكرث دول العامل منح ًا للم�ساعدات خالل عامني
من جهته ،اعترب �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان ،نائب رئي�س
متتالي�ي�ن" ...ال ّ
ير�سخ حقيقة مفادها ت�صمي���م قيادتنا احلكيمة،
�ش���ك ّ
ممثل���ة يف �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليف���ة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س الدولة جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة� ،أن هذا الفوز اجلديد ،هو "برهان
 حفظ���ه اهلل ،و�صدق ر�ؤية وب�صرية �سم ّوه جتاه م�ساندة وم�ؤازرة جهود عل���ى قيادة الإم���ارات للعم���ل التنموي ال���دويل ،وت�أثريها عل���ى �صياغةالتنمي���ة الدولي���ة واال�ستجاب���ة الإن�ساني���ة ملختل���ف الأزم���ات والكوارث،
�أجن���دة العم���ل التنم���وي ال���دويل" .و�أ�ضاف
و�إر�س���اء قواع���د عم���ل �إن�سانية ُمثل���ى تدعم
�سم��� ّوه�" :إن الر�ؤي���ة الإن�ساني���ة مل� ِّؤ�س����س دولة
وتُ�سهم يف �إيجاد حياة �إن�سانية الئقة للب�شر".
محمد بن زايد:
الإمارات املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل
و�أك���د �سم���و ال�شي���خ حمم���د بن زاي���د �آل
نهيان  -طيب اهلل ثراه ،بامل�سارعة �إىل تقدمي
نهي���ان �أن دولة الإمارات العربية املتحدة ُت َع ّد ما وصلت إليه اإلمارات
امل�ساع���دات �إىل ال���دول النامي���ة واملجتمعات
�شري���ك ًا �أ�سا�سي��� ًا وفاع ًال للربام���ج التنمـوية
متقدمة
من مراتب
ّ
الفقرية ،واال�ستجابة الإن�ساني���ة للمت�ض ّررين
حول العامل ،من خالل تقدمي خمتلف قنوات
اإلنسانية
األعمال
في
من الأزم���ات وال�صراعات ،وهي الر�ؤى ذاتها
الدعم ،وت�سخري الإمكانات كافة ،للم�ساهمة
التي �سار عليها �صاح���ب ال�سمو ال�شيخ خليفة
ب
يف الأعمال الإن�ساني���ة والتنموية للمجتمعات والخيرية ،نابع من ُح ّ
وال���دول النامي���ة .و�أ�ضاف �سم��� ّوه�" :إن دولة
ب���ن زايد �آل نهي���ان ،رئي�س الدول���ة - ،حفظه
شعبها للخير والبذل
الإمارات حققت �إجن���ازات متتالية يف العمل
اهلل ،و�أخ���وه �صاحب ال�سم���و ال�شيخ حممد بن
اخل�ي�ري والإن�س���اين ،وا�ستطاع���ت �أن تُ�سهم والعطاء ،والتي هي في را�ش���د �آل مكت���وم ،نائب رئي����س الدولة رئي�س
منف���ردة �أو متعاونة مع الهيئ���ات وامل�ؤ�س�سات
ومكون
األساس جزء
ّ
جمل����س ال���وزراء حاك���م دب���ي  -رع���اه اهلل،
الأممي���ة يف م���داواة ج���راح املت�أثري���ن م���ن
و�صاح���ب ال�سم���و ال�شي���خ حممد ب���ن زايد �آل
رئيس من هويته
وممن يعانون
الأزمات والك���وارث الإن�سانيةَّ ،
نهيان ،ويل عه���د �أبوظبي نائب القائد الأعلى
الفقر وخماطر املجاعات ،وم�ش َّردي احلروب
وشخصيته اإلنسانية.
للق���وات امل�سلح���ة ،ت�ؤ ّكد �أن العط���اء الإن�ساين
وال�صراع���ات� ،إ�ضاف���ة �إىل �ضحاي���ا انت�شار
وه َمم���اً
دورها
الأمرا�ض والأوبئة املُعدية ،ف�ض ًال على
درب عزي���ز ي�ستدع���ي ر�ؤى طموح���ة ِ
الفاع���ل عرب خمتل���ف املحافل واملنتديات الدولية املعني���ة بهذا ال�ش�أن" .عالي���ة" .كم���ا �أكد �سم��� ّوه �أن دولة الإم���ارات مل ترته���ن لتحدّيات ور�ؤى
وق���ال �سم ّوه" :اليوم ن���رى النتائج الإيجابية مل�شاري���ع الإمارات التنموية التنمي���ة والتطوي���ر املتالحقة داخلي��� ًا ،بالتقاع�س عن دوره���ا الإن�ساين
وقن���وات الدع���م الإن�ساين يف خمتل���ف مناطق ودول و�أقالي���م العامل من وجهودها الفاعلة واملثمرة يف جم���االت التنمية الدولية كافة ،وم�ساعدة
منطل���ق ر�سالته���ا الإن�ساني���ة وم�س�ؤوليته���ا الأخالقي���ة جت���اه املحتاجني
ال�شع���وب النامي���ة واملجتمع���ات الفقرية ،ب���ل كانت ريادته���ا يف خمتلف
واملنكوبني يف كل مكان".
حماف���ل العمل التنموي والإن�س���اين ،و�أن دور توجيهات قيادتنا الر�شيدة
و�أ ّك���د �سم ّوه �أن ما و�صلت �إليه دول���ة الإمارات من مراتب متقدّمة يف
الأعمال الإن�سانية واخلريية� ،إمنا هو نابع من ُح ّب �شعب الإمارات للخري بات���ت نربا�س ًا ونهج عم���ل د�ؤوب مل�ؤ�س�ساتنا الإن�ساني���ة واجلهات املانحة
والب���ذل والعطاء ،والتي ه���ي يف الأ�سا�س جزء ومك��� ّون رئي�س من هويته الإماراتية كافة ،لكي ت�صل م�ساعدات الإمارات التنموية والإن�سانية �إىل
و�شخ�صيت���ه الإن�ساني���ة .كم���ا �أكد �سم��� ّوه �أن دولة الإم���ارات م�ستمرة يف املناطق والدول امل�ستهدفة حاملة اخلري ل�شعوب العامل.
دورها الن�ش���ط يف التن�سيق والتعاون مع م�ؤ�س�سات املجتمع الدويل كافة،
والدول الفاعلة النا�شطة يف جم���االت التنمية الدولية والعمل الإن�ساين.
وق َّدم �سم��� ّوه ال�شكر والتقدي���ر �إىل امل�ؤ�س�سات والهيئ���ات والأفراد كافة،
الذي���ن �أ�سهموا يف �أن تتب��� ّو�أ الدولة هذه املكانة املتم ّيزة والعالية بني دول
العامل يف العمل الإن�ساين.
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و�ش���دّد �سم ّوه على �أهمي���ة تعزيز و�إعالء
كد�أبه���ا �س ّباق���ة لفع���ل اخل�ي�رات وم�ساع���دة
روح االبت���كار يف م�س�ي�رة العم���ل التنم���وي
الأ�شق���اء والأ�صدق���اء ،م���ا جعلها �أك�ث�ر الدول
منصور بن زايد:
الإن�س���اين الإماراتي ،وتر�سي���خ ر�ؤى وبرامج
�سخ���اء يف من���ح امل�ساعدات ،وتلبي���ة النداءات
درب
اإلنساني
العطاء
مبتك���رة ل���دى خمتل���ف اجله���ات املانح���ة
الإن�سانية الدولية ،وذلك بف�ضل الر�ؤية الثاقبة
الإماراتي���ة لالرتق���اء بقدراته���ا على تقدمي
لقيادته���ا الر�شيدة الت���ي حر�صت على ت�سخري
عزيز يستدعي رؤى
امل�ساع���دات وحتقي���ق فاعلي���ة اجله���ود ،ما
طموحة وهممًا عالية ...الإمكانات مل�ساع���دة املحتاجني واملنكوبني بكل
ي����ؤدّي �إىل زي���ادة الأث���ر للم�ستفيدي���ن م���ن
ِ َ
جت ّرد ومن دون النظر لأ َّية اعتبارات �أخرى".
امل�ساعدات الإماراتية.
ترتهن
لم
واإلمارات
و�أك���د �سم ّوه �أن الإمارات تنظر �إىل املجتمع
الإن�س���اين كاجل�س���د الواح���د� ،إذا ا�شتك���ى
لتحديات ورؤى التنمية
ّ
حمدان بن زايد :الإمارات رقم �صعب
من���ه ع�ض���و تداعى ل���ه �سائر اجل�س���د بال�سهر
و�أ ّك���د �سمو ال�شي���خ حمدان ب���ن زايد �آل والتطوير ،بالتقاعس عن
واحل ّم���ى ،ف�أ َّية كارثة �إن�ساني���ة يف �أ َّية بقعة من
نهي���ان ،ممث���ل احلاكم يف املنطق���ة الغربية
دورها اإلنساني.
العامل تت�أث���ر بها معظم املجتمع���ات الب�شرية،
رئي����س هيئ���ة اله�ل�ال الأحم���ر� ،أن دول���ة
ولها انعكا�س���ات �سلبية على الأو�ضاع الإن�سانية
الإم���ارات بقي���ادة �صاح���ب ال�سم���و ال�شي���خ
والتنموي���ة ب�ص���ورة عام���ة .وق���ال �سم��� ّوه �إن
خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة ،حفظه اهلل� ،أ�صبحت رقم ًا �صعب ًا
"ت�صدّر الإمارات ك�أكرب مانح للم�ساعدات التنموية على م�ستوى العامل
يف املجاالت التنموية والإن�سانية.
يج�س���د َ�سعيها احلثي���ث ،وحر�صها الدائم على تنمي���ة املجتمعات اله�شةَّ
ِّ
وق���ال �سم ّوه �إن "حتقيق ه���ذا الإجناز للعام الثاين على التوايل ي�ؤ ّكد
التزام الدولة وقيادتها الر�شي���دة مب�س�ؤولياتها التنموية والإن�سانية جتاه وال�ضعيف���ة ،واالرتقاء مب�ضام�ي�ن العمل التنم���وي والإن�ساين ،من خالل
ال���دول وال�شع���وب ال�شقيقة وال�صديق���ة" .و�أ�ضاف �سم��� ّوه �أن "الإمارات اال�ستمرارية واال�ستدامة يف العطاء".
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و�سام جديد ُيعلَّق على �صدر دولة الإمارات العربية واملتحدة ،بتتويج العا�صمة �أبوظبي كـ «عا�صمة البيئة العربية للعام
 ،»2015من جانب الأمانة العامة لـ «منظمة املدن والعوا�صم الإ�سالمية» و»مركز التعاون الأوروبي – العربي» ،وذلك تثمين ًا
جلهودها املتم ّيزة يف جمال حماية البيئة ،وتقدير ًا م�شرف ًا للجهود التي تبذلها الدولة على النهج القيم للمغفور له ال�شيخ زايد
بن �سلطان �آل نهيان  -طيب اهلل ثراه ،يف جمال حماية البيئة ،وحتت الرعاية الكرمية ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفه بن زايد
�آل نهيان ،رئي�س الدولة  -حفظه اهلل.
وج���اء هذا التتويج على هام�ش ال���دورة اخلام�سة والع�شرين للم�ؤمتر عل���ى حتقي���ق توازن دقي���ق بني التنمي���ة واال�ستغ�ل�ال امل�ست���دام للموارد
الذي ّ
نظمته "املنظمة" و"املركز" يف الإ�سكندرية �أوا�سط مايو املا�ضي ،وتعزي���ز مفاهيم وقيم التنمية امل�ستدامة واحلف���اظ على مكونات البيئة
حت���ت عن���وان" :حماي���ة البيئ���ة �ض���رورة من �ض���رورات احلي���اة" .وقد وا�ستثمارها بال�شكل الأمثل.
ت�س َّل���م اجلائزة الدكتور حممد يو�سف املدفع���ي ،املدير التنفيذي لقطاع
و�أ�شار معاليه �إىل �أن �إمارة �أبوظبي قد خطت خالل الأعوام املا�ضية
ال�سيا�سات والتخطيط البيئي املتكامل يف هيئة البيئة� -أبوظبي.
خط���وات كبرية يف جمال احلفاظ على البيئ���ة وتنمية مواردها وت�شجيع
واعت�ب�ر معايل الدكتور را�شد �أحمد بن فه���د ،وزير البيئة واملياه� ،أن مب���ادئ التنمي���ة امل�ستدام���ة ...م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن بلدية �أبوظب���ي ،ويف نهج
ً
ه���ذا اللقب ي�أتي تقديرا وترجمة جله���ود الإمارة .و�أو�ضح �أن الكثري من يتطاب���ق ويتوافق مع ر�ؤي���ة حكومة �أبوظب���ي البيئية� ،أ ْول���ت البيئة عناية
املبادرات البيئية انطلقت من �أبوظبي و�ساهمت يف تطوير وتعزيز العمل
خا�صة وفائقة ،كونها عن�صر ًا جوهري َا ومه ّم ًا من عنا�صر حتقيق التنمية
البيئ���ي لي�س فقط على امل�ست���وى الوطني ،بل اقليمي��� ًا ودولي ًا ،و�أ�صبحت
حم ّف���ز ًا وملهم ًا على جمي���ع ال�صعد ،ومنه���ا على �سبيل املث���ال ،مبادرة امل�ستدامة.
ٌ
�إىل ذل���ك ،عبرَّ ت رزان خليفة املبارك� ،أمني ع���ام "هيئة البيئة" يف
الب�صم���ة البيئية ومب���ادرة �أبوظبي العاملي���ة للبيانات البيئي���ة ،ومبادرة
�أبوظب���ي لطاقة امل�ستقب���ل "م�ص���در" ،والعديد من الربام���ج وامل�شاريع �أبوظبي ،ع���ن االعتزاز باختي���ار �أبوظبي كعا�صمة للبيئ���ة العربية للعام
 ،2015واعتربت �أن ه���ذه اجلائزة هي ترجمة للجهود امل�شرتكة املبذولة
العاملية.
م���ن جانب���ه ،ر�أى معايل �سعي���د عيد الغفل���ي ،رئي�س دائ���رة ال�ش�ؤون من هيئات وقطاع���ات وم�ؤ�س�سات حكومية وخا�صة ،تويل اهتمام ًا كبري ًا
البلدي���ة �أن ما حققت���ه �إمارة �أبوظبي من تطور م�ستم���ر يف جمال البيئة مبو�ضوع البيئة حتقيق ًا لر�ؤية القي���ادة الر�شيدة لدولة الإمارات العربية
يوم��� ًا بع���د ي���وم� ،إمنا يع���ود الف�ضل في���ه �إىل حر����ص قيادتن���ا احلكيمة املتحدة.
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مع اإلعالن عن وفيات وإصابات جديدة بالفيروس حول العالم

فعال في مواجهة «كورونا»
اإلمارات :نظامنا
الصحي ّ
ّ
ونتخذ اإلجراءات الالزمة وفقًا للمعايير الدولية
عاد احلديث عن فريو�س «كورونا» امل�س ّبب ملتالزمة ال�شرق الأو�سط التنف�سية ،ليت�صدَّ ر ن�شرات الأخبار حول العامل ،مع
الإعالن عن وفيات جديدة نتيجة الإ�صابة بالفريو�س ،وظهور عدد مرتفع من الإ�صابات .فبينما جاءت اململكة العربية
ال�سعودية يف مقدمة الدول من حيث عدد الوفيات التي بلغت  458حالة ،منذ يونيو  ،2012حلَّت كوريا اجلنوبية ثاني ًا بعدد
وفيات بلغ � 25شخ�ص ًا .فيما �أعلن عن وفاة م�صاب يف قطر ،هو الثاين منذ الإعالن عن وفاة �شخ�ص بالفريو�س يف العام .2013
ويف �أبوظب���ي ،طم�أنت "هيئة ال�صحة" اجلمه���ور �إىل �سالمة الو�ضع
ال�صح���ي الع���ام يف دولة الإم���ارات العربية املتحدة ،و�أعلن���ت( 18يونيو
ّ
ً
املن�ص���رم) ع���ن وفاة �شخ�ص غري مواطن ،يبلغ م���ن العمر  65عاما ،يف
العا�صم���ة ،ب�سبب �إ�صابت���ه بفريو�س "كورونا" .وذك���رت �أن حالة �أخرى
ّمت ت�أكي���د �إ�صابتها بالفريو����س ،ولكنها م�ستقرة وحت���ت املالحظة ،ومن
املنتظر �أن تتخ َّل�ص من الفريو�س وتغادر امل�ست�شفى قريب ًا.
و�أ ّك���دت "الهيئ���ة" �أنه���ا ،بالتن�سي���ق م���ع وزارة ال�صح���ة والهيئ���ات
ال�صحي���ة واجله���ات املعن َّي���ة يف الدولة ،تتخ���ذ الإج���راءات االحرتازية
ّ
ال�ضرورية الالزمة ،وفق ًا للتو�صيات العلمية وال�شروط واملعايري املعتمدة
ال�صحية تعمل على مدار
من منظمة ال�صحة العاملية ،و�أن كافة اجلهات
ّ
ال�صحي العام.
ال�ساعة لر�صد ومراقبة الو�ضع
ّ
التق�ص���ي الوبائي يف الدولة
بدوره���ا قال���ت وزارة ال�صحة �أن مراكز ّ
تعم���ل على م���دار ال�ساعة للإب�ل�اغ املبكر ع���ن �أ ّية ح���االت للفريو�س...
ال�صحي يف الدولة ف ّعال ،و�أن الوزارة تتابع الو�ضع عن
م�ؤ ّكدة �أن النظام
ّ
كثب مبا ي�ضمن �صحة اجلميع و�سالمتهم.
ون�صح���ت "هيئ���ة ال�صح���ة" جمي���ع املواطن�ي�ن واملقيم�ي�ن ،بالتق ّيد
ال�صحي���ة العامة ،للح ّد من انت�ش���ار الأنفلونزا وااللتهابات
بالإر�ش���ادات
ّ
ً
التنف�سي���ة املعدي���ة ،كاملداومة على غ�سل اليدين جي���دا باملاء وال�صابون
�أو امل���واد املط ّه���رة الأخ���رى الت���ي ت�ستخدم لتعقي���م اليدي���ن ،خ�صو�ص ًا
ال�سع���ال �أو ْ
العط����س وا�ستخ���دام دورات املياه ،وقبل وبع���د التعامل
بع���د ّ
ال�سع���ال �أو العط�س
م���ع الأطعم���ة و�إعدادها ،وا�ستخ���دام املنديل عن���د ّ
وتغطي���ة الفم والأن���ف به ،ثم التخ ّل����ص منه يف �س ّلة النفاي���ات ،و�إذا مل
ال�سعال �أو ْ
يتواف���ر املنديل َّ
العط����س على �أعلى الذراع ولي�س على
فيف�ضل ّ
ّ
اليدين ،وجت ّنب مالم�سة العينني والأنف والفم باليد ،وجتنب االحتكاك
بامل�صابني.
وكان���ت "هيئة ال�صح���ة" يف �أبوظبي قد �أعلن���ت يف  31مايو املا�ضي،
عن تخ ّل����ص حالتني كانتا م�صابتني بفريو�س "كورون���ا" ،و�أنهما غادرتا
امل�ست�شف���ى .وذك���رت يف بيان �أن احلالت�ي�ن كان قد ّمت ت�أكي���د �إ�صابتهما
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بالفريو����س ،و ّمت ابقا�ؤهم���ا يف امل�ست�شف���ى ك�إج���راء اح�ت�رازي ،وبالفعل
تخل�صتا من الفريو�س ذاتيا بدون عالج.
و�أك���د مع���ايل وزي���ر ال�صح���ة عبد الرحم���ن العوي����س� ،أم���ام جل�سة
للمجل����س الوظن���ي االحتادي� ،أن الوزراة قد �أع���دّت العديد من اخلطط
ملواجه���ة الفريو����س ،وذلك عن طريق ت�أهيل وتدري���ب العديد من الكواد
الط ّبية ،كما ّمت ت�شكيل جلنة عليا ملكافحة الأمرا�ض الوبائية يف البالد.
و�أ�ش���ار العوي����س �إىل �أن ال���وزارة �أ�صدرت العديد م���ن املذكرات �إىل
جمي���ع امل�ؤ�س�سات الط ّبي���ة يف الدولة ،تطلب منها �ض���رورة التح ّفظ على
املخت�صة به���ا ،كما �أ�صدرت
احل���االت املُ�شتبه به���ا ،و�إخطار ال�سلط���ات
ّ
مذكرة خا�ص���ة ب�ش�أن التق ّيد ال�صارم بربوتوك���والت مكافحة العدوى يف
جميع امل�ؤ�س�سات الط ّبية املحلية حلماية العاملني يف املجال الط ّبي.
و�أ�ض���اف العوي����س ب����أن ال���وزارة �شكل���ت فريق ًا فني��� ًا خا�ص��� ًا لتفقد
امل�ست�شفي���ات احلكومي���ة واخلا�صة ل�ضم���ان التنفيذ الدقي���ق لإجراءات
ال�صحي�ي�ن يف املدار�س
الرقاب���ة ،بالإ�ضاف���ة �إىل تدري���ب �آالف العاملني
ّ
واملوظف�ي�ن يف القط���اع الط ّبي على كيفي���ة الوقاية من املر����ض والتعامل
معه.
م���ن جهة �أخ���رى� ،أ�ش���ارت وزارة ال�صح���ة �إىل �أن منظم���ة ال�صحة
العاملي���ة �أ ّكدت �أن الفريو�س ال ي�ش��� ّكل قلق ًا على ال�صحة العامة يف الوقت
احل���ايل ،و�أن���ه ال يتط ّلب �أ ّي���ة �إجراءات حلظ���ر ال�سفر �إىل �أ َّي���ة دولة يف
الع���امل ،وال يتط ّلب �إجراء فحو�ص���ات مبكرة يف منافذ الدولة ،وال ف ْر�ض
�أ َّية قيود على التجارة.
وكان���ت وزارة اخلارجي���ة ق���د ح���ذرت مواطن���ي الإم���ارات ( 4يونيو
املا�ض���ي) م���ن ال�سف���ر �إىل حمافظة "جيون���غ جي" يف جمهوري���ة كوريا
اجلنوبي���ة ،نظر ًا لفر����ض حالة الط���وارئ هناك ب�سب���ب انت�شار فريو�س
"كورونا".
اململكة العربية ال�سعودية
و�أعلن���ت وزارة ال�صح���ة يف اململك���ة العربي���ة ال�سعودي���ة ( 18يوني���و
املن�صرم) عن �إ�صابة جديدة بفريو�س "كورونا"� ،إ�ضافة �إىل حالة وفاة

بالفريو����س ،قبل يوم من ذلك .و�أو�ضح "مركز القيادة والتح ّكم" يف
ال���وزارة� ،أن امل�ص���اب مواطن من الهفوف يبلغ م���ن العمر � 28سنة،
�صحي ًا ،وحالته م�ستقرة� ،أما املتوفى ،فهو مواطن يبلغ
يعمل ممار�س ًا ّ
من العمر � 56سنة ،من الهفوف �أي�ض ًا.
ووف ًقا لـ "املركز" ،فقد و�صل عدد امل�صابني بالفريو�س منذ �شهر
يونيو � ،2012إىل  1035م�صاب��� ًا� ،شفي منهم  ،570وتويف  ،458بينما
يخ�ض���ع  6مر�ضى فق���ط للعالج� ،إ�ضاف���ة �إىل حالة واح���دة معزولة
منزلي ًا.
ال�صحي���ة يف حمافظ���ة ج���دة،
�إىل ذل���ك ،دع���ا مدي���ر ال�ش����ؤون
ّ
الدكت���ور مبارك بن ح�سن ع�سريي� ،إىل �ضرورة الرتكيز على تطبيق
وال�صحي���ة يف �ص���االت مط���ار
اال�شرتاط���ات وال�ضواب���ط الرقابي���ة
ّ
املل���ك عبدالعزيز ال���دويل ،من �أجل املحافظة عل���ى ال�صحة العامة
للم�سافري���ن ع�ب�ره والقادم�ي�ن �إىل اململك���ة من خالل���ه .و�شدّد على
�أهمي���ة منع وف���ادة الأمرا�ض املُعدي���ة مبختلف �أنواعه���ا �إىل اململكة،
وكذلك منع انتقالها �إىل خارجها.
يف قطر
ويف قط���ر� ،أعل���ن "املجل����س الأعلى لل�صح���ة" ( 29ماي���و املا�ضي)،
ت�سجيل حالة وف���اة بفريو�س "كورونا" ،لقطري يبلغ من العمر  73عام ًا
كان يع���اين من عدة �أمرا����ض مزمنة وتويف نتيج���ة م�ضاعفات املر�ض.
وق���ال املجل�س" يف بيان �صح���ايف ن�شرته وكالة االنب���اء القطرية "قنا"،
�إن حال���ة الوف���اة هذه ه���ي الأوىل بني احل���االت الأربع الت���ي َّمت ر�صدها
خ�ل�ال العام اجلاري .وكانت �آخر حالة وف���اة �سابقة ّمت ت�سجيلها ب�سبب
الفريو�س يف العام .2013
و�أو�ض���ح املجل����س �أن احلال���ة الأخ���رى للمري����ض املُقي���م ،والذي ّمت
الإع�ل�ان م� ّؤخر ًا عن ت�سجيل �إ�صابته باملر����ض ،ال تزال قيد العالج ،و�أن
�صاحبها يف حالة �صحية م�ستقرة.
وكانت الدوحة قد �أعلنت يف  21مايو املا�ضي ،عن ت�سجيل حالة �إ�صابة
م�ؤ َّك���دة خمتربي ًا ،ملقيم يبلغ من العم���ر  29عام ًا ،ويعمل يف جمال تربية
الإبل .و�أو�ض���ح "املجل�س" يف بيان �صحايف نقلته وكالة االنباء القطرية،
ال�صحية ،حي���ث كان ي�شتكي من ُ�سعال
�أن املري����ض راج���ع �أحد املراك���ز
ّ
وارتف���اع يف درجة احلرارة مل���دة خم�سة �أيام وال يعاين م���ن �أ َّية �أمرا�ض
مزمن���ة �أخرى ،كما �أنه مل ي�سافر خالل الأ�سبوعني ال�سابقني قبل ظهور
الأعرا�ض ،ومل يتع َّر����ض لالختالط ب�أ َّية حالة م�شتبهة �أو م�ؤ َّكدة .و�أ�شار
البيان �إىل �أنه َّمت عزل املري�ض لتل ّقي الرعاية الط ّبية الالزمة .

يف كوريا اجلنوبية
يف كوريا اجلنوبية� ،أعلن���ت وزارة ال�صحة ( 21يونيو املن�صرم) عن
ت�سجي���ل ثالث �إ�صابات جديدة بالفريو�س ،وذل���ك يف الوقت الذي �شهد
فيه انت�شار الوباء يف هذا البلد تباط�ؤًا يف الأيام الأخرية.
و�أو�ضح���ت ال���وزارة� ،أن احل�صيل���ة الإجمالية للم�صاب�ي�ن بلغت 169
�شخ�ص��� ًا ،يف ح�ي�ن ال ت���زال ح�صيلة الوفي���ات على حالها عن���د  25حالة
وف���اة .و�أ�ش���ارت �إىل �أن اثنني م���ن امل�صابني الثالثة يعم�ل�ان يف املجال
الط ّب���ي� ،أحدهم���ا طبيب عالج م�صاب ًا يف "مرك���ز �سام�سونغ الط ّبي" يف
�سي�ؤول ،الذي ُيعترب �أح���د �أكرب م�ست�شفيات البالد ،حيث التقط العدوى
في���ه �أكرث من � 80شخ�ص��� ًا� .أما املُ�ص���اب الثاين ،فيعم���ل مم ّر�ض ًا ،وقد
�أجرى فحو�صات بالأ�شعة مل�صاب �آخر يف م�ست�شفى �آخر يف العا�صمة.
وقد بلغ عدد احلاالت التي ت�أ ّكد �شفا�ؤها بح�سب الوزارة  43حالة� .أما
عدد املو�ضوعني قيد احلجر
ال�صحي فرتاجع بدوره �إىل � 4035شخ�ص.
ّ
وكان���ت التقارير قد �أ�شارت �إىل �أن امل�س�ؤولني يف البالد ق ّرروا �إغالق
نحو  700مدر�سة يف جميع املراحل و�إجراء فح�ص ط ّبي على الآالف من
الأ�شخا����ص ،بعد اكت�شاف خم�س ح���االت يف  4يونيو املا�ضي ،م�ضيفة �أن
�أكرث م���ن ع�شرة �آالف م�ساف���ر �إىل كوريا اجلنوبية �ألغ���وا رحالتهم �إىل
جانب مغادرة �أعداد كبرية من ال�سياح �أي�ض ًا �إىل بالدهم.
وب���ات م�شهد ر�ؤي���ة الآالف من املواطنني يف "�سي����ؤول" وهم يرتدون
�أقنع���ة ط ّبية للوج���ه� ،أمر ًا طبيعي��� ًا يف احلافالت والقط���ارات وال�شوارع
ال�صحية ،التقليل
ومواق���ع العمل ،يف الوقت ال���ذي حتاول فيه اجله���ات
ّ
من خماوف املواطنني.
يوليو 13 2015

تم التوقيع عليها مع االتحاد األوروبي وتشمل  34دولة
بموجب اتفاقية ّ

اإلماراتيون إلى دول «شنغن» بال تأشيرة دخول

(وام)

َ
�سج��ل املكانة الرفيعة التي
ف��وز مم َّيز جديد حتقّق��ه الدبلوما�سية الإماراتية ،بتوجيهات م��ن القيادة الر�شيدة ،ي�ضاف �إىل
حتتله��ا دول��ة الإمارات العربية املتحدة ،عل��ى خارطة العالقات الدولي��ة ،ويعطي ل�شعب الإمارات م��ا ي�ستحقه من تقدير لدى
املجتمع الدويل .وك�أ ّول دولة عربية حتظى بهذا االمتيازّ ،
مقر جمل�س
وقعت الإمارات العربية املتحدة واالحتاد الأوروبي ،يف ّ
«االحت��اد» يف بروك�س��ل يف ال�سابع من مايو املا�ض��ي ،على اتفاقية ثنائية ُيعفى مبوجبها مواطنو الدولة من ت�أ�شرية الدخول �إىل
دول منطق��ة «�شنغ��ن» .وق��ال �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�ش��د �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي���س جمل�س الوزراء حاكم
دبي� ،إن جناح الدبلوما�سية الإماراتية ،وعلى ر�أ�سها �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد ،وزير اخلارجية ،يف �إلغاء «ت�أ�شرية �شنغن»...
«هو حملّ تقدير ُ
و�شكر وفخر منا ومن كل مواطن �إماراتي».
ومبوج���ب هذا الإعفاء� ،سيك���ون ب�إمكان مواطني الدول���ة ،من َح َملة اهلل ،وي�شكل اعرتاف ًا من الربملان الأوروبي مبكانة الإمارات والنجاحات،
اجلوازات الدبلوما�سي���ة واخلا�صة وامله ّمة والعادية ،ال�سفر �إىل  34دولة التي حققتها طوال ال�سنوات املا�ضية.
�أوروبي���ة لق�ضاء مدة � 6أ�شه���ر يف كل �سنة ،على � اّأل تزيد مدة البقاء على
وق���ال �سم ّوه" "هذه لي�ست املرة الأوىل الت���ي تثبت فيها الدبلوما�سية
 90يوم ًا يف الزيارة الواحدة.
مهم وم�ؤثر يف فوز دولة الإمارات
دور
لها
كان
حيث
زها،
ي
مت
���ة
ي
إمارات
ل
ا
ّ
ّ
واعت�ب�ر �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زاي���د �آل نهيان ،وزير اخلارجية� ،أن
ه���ذا الإجناز ُي َع ّد واحد ًا من �سل�سة النجاح���ات املتتالية واملتواترة ،التي با�ست�ضافة "م�ؤمتر الطاقة العاملي  ،"2019وفوز دبي با�ست�ضافة معر�ض
ت�شهده���ا الدول���ة يف خمتل���ف القطاعات ،من���ذ ت�أ�سي�سها عل���ى يد باين "�إك�سب���و  "2020وا�ست�ضافة �أبوظبي للمقر الرئي�سي لـ"الوكالة الدولية
نه�ضته���ا احلديثة املغفور ل���ه ال�شيخ زايد بن �سلط���ان �آل نهيان  -رحمه للطاقة املتجدّدة – �أيرينا" يف العام ."2009
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و�ش��� َّدد �سم��� ّوه عل���ى �أن ق���رار
الربمل���ان الأوروبي مل ي���� ِأت من فراغ
�أو يتحقق ب�سهولة ،و�إمنا تقف وراءه
�سيا�سة حكيمة وقيادة ر�شيدة عملت
بج��� ّد على بن���اء �صورته���ا النا�صعة
َ
يف اخلارج ،وجعله���ا عنوان ًا للحكمة
واالعت���دال والتعاي����ش وال�س�ل�ام
واالنفت���اح على اجلمي���ع ،ويف الوقت
نف�سه ،رمز ًا للإجن���از على امل�ستوى
الداخل���ي وتركيز اجله���د يف خدمة
املواط���ن الإمارات���ي .و�أك���د �سم��� ّوه
�أن دول���ة الإم���ارات العربية املتحدة
تثبت يوم ًا بعد الآخر �أنها فع ًال وطن
ال�سع���ادة وم���ن ح���ق مواطنيه���ا �أن
ي�شعروا بالفخ���ر بقيادتهم الر�شيدة
التي ال ت�ألو جهد ًا يف رعايتهم� ،سواء
يف الداخ���ل �أو يف � ّأي م���كان ح���ول
العامل.
وق���ال �سم��� ّوه �إن الق���رار ينط���وي عل���ى م���ردودات �إيجابي���ة عديدة
للمواطن�ي�ن ،حي���ث �سي�سهل لهم حري���ة ال�سفر والتنق���ل يف دول االحتاد
الأوروبي ،عالوة على �أنه �سيوفر كثري ًا من الوقت واجلهد واملال ،وينهي
الإجراءات الطويلة للح�صول على ت�أ�شرية هذه الدول ،كما يتيح لأبنائنا
الط�ل�اب فر�ص ًا �أك�ب�ر يف التع ّرف عل���ى اجلامعات الأوروبي���ة عن قرب
واختيار ما ينا�سبهم منها ال�ستكمال درا�ستهم.
و�أ�ش���اد �سم ّوه بال�سلوك احلميد ملواطني الدول���ة يف الدول الأوروبية،
حي���ث كانوا خ�ي�ر �سفراء لبلدهم عل���ى نحو يج�سد امل�ست���وى احل�ضاري
والرق���ي الذي تتمتع به دولة الإمارات عل���ى خمتلف الأ�صعدة ،الفت ًا �إىل
�أن ه���ذا الأمر لعب دور ًا �أ�سا�سي ًا يف جناح م�شروع �إعفاء مواطني الدولة
من "ال�شنغن".

ح ّلوا منوذج ًا ُيحتذى يف اح�ت�رام قوانني الدول و�إجراءاتها ،كما يف نقل
�ص���ورة م�شرفة ع���ن وطنهم وبلدهم الأم .وقال �سم���وه «�إننا اليوم ن�شهد
�إح���دى ثمار امل�س�ي�رة التي و�ضع لبنتها الأوىل الراح���ل الكبري املغفور له
م�ؤ�س����س الدول���ة ال�شيخ زايد بن �سلط���ان �آل نهيان ،ال���ذي �أر�سى فل�سفة
ح�ضور العامل يف الدولة وح�ضور الدولة يف العامل يف �آن مع ًا ،فانتهج منذ
البداية منهج ال�صداقة واحلوار واملحب���ة والت�سامح والتعاون والتعا�ضد
�أ�سا�س ًا لعالقة الإمارات ب�سائر دول العامل ،وجعل من م�شاركة الدولة يف
خمتل���ف املحافل الدولية ،ال �سيما عل���ى ال�صعيدين الإن�ساين واخلريي،
مبد�أ من املبادئ الناظمة لعمل الدولة ،ناق ًال ثقافة االنفتاح مع احلفاظ
الدائ���م على الهوية الإماراتية الأ�صيلة �إىل كل مواطنة ومواطن �إماراتي
حتى و�صلنا �إىل هذه املرحلة املتقدمة التي كلنا ثقة من �أن مراحل �أخرى
�ستتبعها ،ت�ؤ ّكد �أننا من�ضي يف االجتاه ال�صحيح.

هزاع بن زايد :ثمرة �سنني من العمل الد�ؤوب
من جانبه ،ر�أى �سمو ال�شيخ هزاع بن زايد �آل نهيان ،م�ست�شار الأمن
الوطن���ي نائب رئي�س املجل�س التنفيذي لإم���ارة �أبوظبي� ،أن هذا النجاح
الباهر للدبلوما�سية الإماراتية ،ما هو � اّإل ثمرة �سنني من العمل الد�ؤوب
ال���ذي نالت في���ه الدولة بقيادته���ا احلكيمة وب����إرادة �شعبه���ا وت�ضامنه
وثقت���ه الدائمة مب�سريت���ه ،احرتام العامل �أجمع وحم ّبت���ه وتقديره ،حتى
ممن �ساهموا يف الو�صول
باتت جميع الأب���واب مفتوحة ملواطني الدولةَّ ،
�إىل ه���ذه النتيجة م���ن خالل متثيله���م دولتهم يف اخل���ارج خري متثيل،
فبات���وا م�ص���در ترحيب يف بلدان الع���امل كافة ،و�ش���كل ح�ضورهم �أينما

تعاون مطلوب
�إىل ذلك ،دعا ال�سفري �أحمد الهام الظاهري ،مدير �إدارة اخلدمات
القن�صلية يف وزارة اخلارجي���ة ،مواطني الدولة �إىل �ضرورة التعاون مع
اجلهات الر�سمية لدول منطقة "�شنغن"� ،أثناء و�صولهم اىل مطار البلد
امل�ضيف ،واالف�ص���اح عن بع�ض املعلومات ال�شخ�صي���ة امله َّمة �إن ُطلبت،
مث���ل مدة االقام���ة ومق ّرها وتذك���رة ال�سفر وتاريخ الع���ودة واملبلغ املايل
املحم���ول نقد ًا خ�ل�ال تواجدهم يف البلد امل�ضي���ف .وحث املواطنني على
الت�سجيل يف خدمة "تواجدي" ،التي مت ّكن وزارة اخلارجية من التوا�صل
معهم يف حاالت الطوارئ والأزمات �أثناء �سفرهم.
يوليو 15 2015

تعزيزًا لمبدأ المساءلة والتزام أعلى معايير الشفافية والمحاسبة

يوجه بإنشاء «وحدة مكافحة الفساد»
محمد بن زايد
ّ

السلم في المناهج التربوية
طالب بإدراج مادة عن قِ َيم ّ

السلم في المجتمعات المسلمة»:
«منتدى تعزيز ّ
ال بديل عن تجديد صياغة الخطاب الديني
وتوجيه اإلرادة إلى البناء بدل الهدم

(وام)

(وام)

وجه �ص��احبال�س��موال�ش��يخحممدبنزايد�آلنهيان،ويلعهد�أبوظبينائبالقائدالأعلىللقواتامل�س��لحةرئي�ساملجل�س
َّ
التنفيذيلإمارة�أبوظبي« ،جهاز �أبوظبي للمحا�س��بة» ،ب�إن�ش��اء «وحدة مكافحة الف�س��اد» ،تطبيق ًا لأدوات احلوكمة امل� ّؤ�س�س��ية
وتطويرها يف اجلهات وامل�ؤ�س�سات احلكومية يف �إمارة �أبوظبي ،وتعزيز ًا ملبد�أ امل�ساءلة الذي تنتهجه احلكومة ،وت�أكيد ًا اللتزامها
�أعلى معايري ال�شفافية واملحا�سبة الداخلية يف �إمارة �أبوظبي.
وتت�ض َّم���ن مه���ام «الوح���دة» التحقي���ق يف املخالفات املالي���ة وق�ضايا وتوفري املناخ املالئم والداعم لعملية التطوير والتنمية يف �إمارة �أبوظبي.
الف�س���اد ،ودرا�س���ة نواح���ي الق�ص���ور يف الت�ش���ريعات والأنظم���ة املالي���ة
ووفق ًا لهذا التوجيه ،يعمل «اجلهاز» ،بالتعاون مع الأجهزة الق�ضائية
والإداري���ة ،و ُن ُظم الرقاب���ة الداخلية يف �إمارة �أبوظبي ،واقرتاح و�س���ائل
املخت�ص���ة ،على و�ضع ال�سيا�سات الالزمة
والأمنية ،وغريها من اجلهات
ّ
معاجلتها ،واحل ّد من �آثارها ال�سلبية.
لتعزي���ز ثقة املتعاملني مع اجلهات وامل�ؤ�س�س���ات احلكومية ،والتحقيق يف
وبناء على توجيه �س���م ّوه� ،سيقوم «جهاز �أبوظبي للمحا�سبة» ،بالعمل
على �إعداد الت�شريعات الالزمة ،وو�ضع وتنفيذ الإجراءات والآليات التي املخالفات املتعلقة باالعتداء على املال العام ،وا�ستغالل الوظيفة العامة،
تُ�س���هم يف احل ّد من املخالفات وجرائم الإ�ض���رار باملال العام ،وتر�س���ي وت�ضارب امل�صالح ،واالنتفاع غري امل�شروع من العقود احلكومية �أو ّ
الغ�ش
أوجه
منظوم���ة مالي���ة و�إداري���ة تتّ�س���م بالنزاهة وال�ش���فافية ،وذل���ك حتقيق ًا يف تنفيذها� ،إ�ضافة �إىل �إعداد الدرا�سات الإدارية واملالية لتحديد � ُ
لتطلع���ات القي���ادة احلكيمة يف دعم كف���اءة منظومة العم���ل احلكومي ،الق�صور ،ورفع التو�صيات يف �ش�أنها.
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�أ ّكد «منتدى تعزيز ال�سلم يف املجتمعات امل�سلمة» ،على �أن «ال بديل عن جتديد �صياغة اخلطاب الديني ب�إعادته �إىل �أ�صوله،
و�إعادة تركيب املفاهيم احلقيقية ال�صحيحة ،وتوجيه الإرادة �إىل البناء بدل الهدم .و�شدَّ د على �أن الأوان قد �آن ،لكي يت�صالح
الب والتق��وى ،والتطلّع �إىل الريادة،
امل�س��لمون م��ع دولتهم الوطني��ة ،لبناء القدرات والإمكاناتَ ،
و�س��دّ الثغرات ،والتع��اون على رِ ّ
وا�ستعادة موقع الأمة التي �أخرجت للنا�س رحمة بهم ون�صح ًا لهم .و�أ�شار �إىل �أن على املجتمعات امل�سلمة �أن تكت�شف جمدّ د ًا ويف
قلب معاناتها وم�آ�سيها ،منهج ًا �أ�صي ًال حجبته التحوالت العميقة فيها ويف ما حولها يف القرون الأخرية.
واعترب املنتدى ،يف بيان �أ�صدره يف ختام �أعماله �أواخر �أبريل املا�ضي ،الو�س���اطات والتحكيم وتفعيل �أدوات ال�ص���لح ،و�إن�ش���اء هيئ���ات و�أجهزة
وال�سلم يف الدول التي فيها نزاعات.
�أن «املجتمعات امل�س���لمة ،تعاين من م�شهد يومي م�ؤثث بالدماء والأ�شالء ووزارات للم�صاحلة ّ
والدم���ار والأمل امل���ادي واملعن���وي ،وهذه الب�ش���اعة ،ال تفوقها �إ ّال ب�ش���اعة
ودعا املنت���دى �إىل التعجيل يف خطط للعمل امليداين تفتح ور�ش عمل
ارتكابها با�س���م الإ�س�ل�ام ،افرتاء عليه وعلى �أكرث من مليار من امل�سلمني كربى يف املجتمعات امل�سلمة ،تهدف �إىل التح�صني االجتماعي ،والإنتاج
ُو ِ�صم دينهمُ ،
و�ش ِّوهت �سمعتهم ،وا�ستهدفهم اال�شمئزاز والكراهية».
امل�ض���موين الداح�ض مل�ض���امني فك���ر العنف والتط���رف ،وتقريب العلوم
ال�س���لم للعلماء ال�شباب
وق َّرر املنتدى ،الذي احت�ضنته �أبوظبي على مدى ثالثة �أيام ،وح�ضره ال�ش���رعية لغري
ّ
املتخ�ص�ص�ي�ن ،والتكوين يف فقه ّ
�س���مو ال�ش���يخ عبداهلل بن زايد �آل نهيان ،وزير اخلارجي���ة ،تنظيم ندوة واخلطباء والوعاظ ،وت�ش���جيع احلوارات بني ال�شباب وبني العلماء حول
ال�س���لم وقواعده .كما ت�ض��� َّمنت
املتو�س���ل بها للت�ش���كيك يف ق َيم ّ
حول جترمي التكفري ،خالل العام اجلاري ،وعقْد دورات علمية لرت�س���يخ املفاهيم َّ
فقْه ّ
ال�سلم على م�ستوى الأ�سرة
ال�س���لم يف �أنح���اء خمتلفة من العامل ...م�ؤ َّكد ًا �أن �أبوظبي حتت�ض���ن التو�صيات تفعيل دور املر�أة امل�سلمة يف خدمة ّ
ال�سلم يف مواجهة ال ُغالة واملتط ّرفني.
لواء ثقافة ّ
واملجتمع خا�صة ،ويف خمتلف ميادين احلياة ،وتخ�صي�ص املوارد املالية
ح�ش���د للعلماء امل�سلمني ،مبتابعة الكافية والتكوين الالزم النخراط ال�شباب يف ا�ستثمار و�سائط التوا�صل
و�أو�ص���ى املنتدى ،الذي ُيعترب �أكرب ْ
ال�سلم.
ر�س���الته العلمية يف ت�أ�ص���يل منهجية التعامل مع الن�ص���و�ص ال�ش���رعية ،االجتماعي لتعزيز فقه ّ
ال�س���لم وقواع���ده وق َيمه ...داعي��� ًا �إىل جمع م���ا �أ ّلفه دُعاة
و�إحي���اء فقه ّ
و�أو�ص���ى املنتدى بدعوة الدول واملنظمات الدولية �إىل تفعيل قرارات
التط ّرف والإرهاب ،لت�صنيفه وحتليله ونقد الأ�س�س الفكرية والتربيرات الأمم املتحدة ،اخلا�ص���ة بتجرمي ازدراء الأديان .ودعا و�س���ائل الإعالم
املغلفة بلبو�س ال�شرعية الدينية.
وال�س���خرية ،وامل�س���لمني
العاملية �إىل ميثاق يحمي كل الأديان من ّ
التهجم ّ
ال�س���لم يف املناه���ج الرتبوية �إىل جت ّن���ب ردود الأفعال العنيفة التي تزيد الطني ب ّلة وت�ض���يف م�ش���اكل
وطال���ب املنت���دى ب����إدراج مادة عن قيم ّ
يف املجتمع���ات امل�س���لمة ،باعتبارها مادة توا�ص���لية ،وت�ش���جيع �أ�س���اليب جديدة �إىل م�شاكلهم املُ�ستع�صية.
يوليو 17 2015

َّ
ركز على المخاطر التي تواجهها الحكومات والمؤسسات في مختلف القطاعات

«مع��رض ومؤتمر الخلي��ج ألمن المعلوم��ات» يناقش
تطبيق أفضل الممارس��ات العالمية وتحس��ين البنى
التحتية للمدن الذكية
ر َّك��ز «معر���ض وم�ؤمت��ر اخللي��ج
لأم��ن املعلوم��ات  -جي�س��ك  »2015عل��ى
التعامل مع ق�ضايا الأمن التي تواجهها
احلكوم��ات وامل�ؤ�س�س��ات يف خمتل��ف
القطاعات ،مثل املال وامل�صارف والنفط
والغ��از والرعاية ال�صحي��ة والتجزئة
وغريه��ا .و�أ�ش��ار املتحدث��ون ،الذي��ن
ّ
املخطط�ين العامليني يف
ُي َع��دّ ون من �أهم
جم��ال �أم��ن املعلوم��ات� ،إىل �أن البيئ��ة
معر�ض��ة
احلالي��ة لأم��ن املعلوم��ات ّ
ملخاطر وتهديدات كبرية.

تقريران دوليان
و�أو�ض���ح تقرير لـ «احت���اد تدقيق ومراقبة
�أنظم���ة املعلوم���ات � -إي�س���اكا»� ،أن  % 77من
امل�ؤ�س�سات تع َّر�ض���ت ملخاطر �إلكرتونية خالل
الع���ام  ،2014م���ع ا�س���تمرار ه���ذه املخاط���ر
لت�ؤث���ر على  % 82من امل�ؤ�س�س���ات خالل العام
اجلاري .و�أ�شار التقرير ،ا�ستناد ًا �إىل �إح�صائيات العام الفائت� ،أن �أهم
املخاط���ر الإلكرتونية التي تع ّر�ض���ت لها امل�ؤ�س�س���ات ،متثلت يف هجمات
م���ن املجرم�ي�ن الإلكرتوني�ي�ن بن�س���بة  % 46وعملي���ات ت�س���ـريب داخلية
غري جرمية بن�س���بة  ،% 41وعملــيات قر�ص���نــة بن�سبــة  ،% 40وعمليات
تخريب داخلية بن�سبة .% 29
و�أ�شار التقرير �إىل �أن �إحدى �أكرث الطرق فعالية يف حماربة اجلرمية
الإلكرتونية ،تتمثل يف ن�ش���ر الوعي يف خمتل���ف القطاعات ،ب�أهمية �أمن
املعلومات ،وهو ما �س���عى معر�ض وم�ؤمتر اخللي���ج لأمن املعلومات 2015
�إىل حتقيق���ه ،من خالل الت�ش���جيع على تطبيق �أعل���ى املعايري العاملية يف
جمال �أمن املعلومات.
وذكر تقرير اجلرمية االقت�ص���ادية العاملية للعام  ،2014ال�صادر عن
«براي�س ووترهاو�س كوبر»� ،أن القيمة التقديرية للخ�س���ائر االقت�ص���ادية
الناجم���ة عن اجلرمي���ة الإلكرتونية ،ترتاوح ما بني ملي���ون و  100مليون
دوالر �سنوي ًا.
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(وام)
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�سعي لتطبيق �أف�ضل املمار�سات
و�ش���اركت يف «م�ؤمت���ر جي�س���ك  ،»2015الذي افتتح���ه يف دبي معايل
الفري���ق �ض���احي خلفان متي���م ،نائب رئي�س ال�ش���رطة والأم���ن العام يف
املتخ�ص�ص���ة يف حماربة اجلرمية
دب���ي 25 ،م�ؤ�س�س���ة من �أهم اجله���ات
ّ
تو�ص���لت �إلي���ه تكنولوجيا
الإلكرتوني���ة ،و َّمتت خالله مناق�ش���ة �أحدث ما َّ
احلماي���ة الت���ي ت�س���اعد ال�ش���ركات والأفراد عل���ى حفظ �أم���ن بياناتهم
وت�أمينه���ا ..وعر����ض �أكرث م���ن � 150ش���ركة� ،أمام ال���ز ّوار من اجلهات
املحلية والدولية� ،أحدث املنتجات واخلدمات يف هذا املجال.
ودع���ا امل�ش���اركون يف الفعالي���ة الأه���م يف قط���اع �أم���ن املعلومات يف
املنطق���ة� ،إىل التعام���ل اجل���دّي م���ع خماط���ر التهدي���دات الإلكرتوني���ة
املتقدّمة خ�صو�ص��� ًا يف هذا الع�ص���ر الرقمي الذي نعي�شه ،و�إىل التفكري
مل ّي ًا يف �ش�ؤون �أمن املعلومات للحو�سبة املتنقلة ،وبناء بيئة رقيمة �آمنة مع
دفاعات ف ّعالة �ضد املخاطر الرقمية املحتملة.
و�أ ّك���د ه�ؤالء عل���ى �أهمية تطبيق �أف�ض���ل املمار�س���ات العاملية يف هذا

القطاع ،خ�صو�ص��� ًا من حيث ال�سيا�سات واخلطط وعمليات �شراء البنى
املخ�ص�ص���ة للمدن الذكية ..كما ناق�ش���وا مو�ض���وع و�ض���ع �إطار
التحتية
َّ
�ش���امل لتح�سني هذه البنى .و�ش��� َّددوا على �أهمية تطبيق �سيا�سات ف ّعالة
يف جمال الأمن وال�سالمة وحماية الأمن القومي يف خمتلف القطاعات،
ال�صحية وغريها..
وعلى ر�أ�سها القطاع احلكومي واملايل وقطاع الرعاية
ّ
ون َّوه���وا �إىل �ض���رورة تعزيز هذه ال�سيا�س���ات ،يف �ض���وء االنتقال الكبري
ال�ستخدام التقنيات الرقمية يف خمتلف املجاالت.
احلو�سبة النقالة للم�ؤ�س�سات
وبالتزام���ن م���ع «جي�س���ك � ،»2015أقيم»معر����ض وم�ؤمت���ر اخللي���ج
املتخ�ص�ص���ة
للحو�س���بة النقالة للم�ؤ�س�س���ات  -جيمي���ك»  ،وهو الفعالية
ّ
الأوىل م���ن نوعه���ا يف ه���ذا املج���ال ،وقد جم���ع �أهم اخل�ب�راء يف جمال
احلو�س���بة النقال���ة يف املنطقة ،وناق�ش �أه���م التح ّدي���ات املرتبطة ب�أمن
املعلومات عند ا�س���تخدام احلو�س���بة النقالة ،وطرق تطبيق �أهم و�أحدث
التقنيات ل�ض���مان عدم ح�ص���ول اخرتاق���ات .وت�ض��� َّمنت فاليات امل�ؤمتر
ندوة حول جناح احلو�سبة املتنقلة يف امل�ؤ�س�سات.
وتن���اول امل�ؤمت���ر بالبح���ث �أ�س���لوب ا�س���تخدام الأجهزة ال�شخ�ص���ية
يف جم���ال احلو�س���بة املتنقل���ة ،وا�س�ت�راتيجية �إدارة الأجه���زة املتنقل���ة
«�إم دي �إم» ،مقاب���ل ا�س�ت�راتيجية �إدارة التطبيق���ات املتنقل���ة «�إم �إي �إم»
ومو�ض���وعات الأمن واالمتثال يف ال�ش���ركات ،وانت�ش���ار تقنيات االت�صال
املبا�ش���ر ب�ي�ن الأجه���زة «�إم � ،»2إىل جانب تطوير تطبيقات امل�ؤ�س�س���ات.
وق��� َّدم املتحدث���ون مالحظ���ات هامة حول متك�ي�ن ال�ش���ركات من خالل
االبتكار يف عامل احلو�سبة املتنقلة.

بطاقة
ُيع��� ّد «معر����ض وم�ؤمتر اخللي���ج لأمن املعلومات» ،ال���ذي ُي ّ
نظمه
«مرك���ز دب���ي التج���اري العاملي» للع���ام الثال���ث بدعم من «�أ�س���بوع
جيتك����س للتقني���ة»� ،أكرب حدث �س���نوي يف قطاع تقنية االت�ص���االت
و�أمن املعلومات يف منطقة ال�ش���رق الأو�س���ط .ويجتذب هذا احلدث
املخت�ص�ي�ن يف ال�ص���ناعة ،وي�ش���مل ذل���ك كبار م���دراء تقنية
كب���ار
ّ
ُ
ُ
املعلومات ،ور�ؤ�ساء �أق�سام التقنية ،ور�ؤ�ساء �أق�سام نظم املعلومات،
والإدارة العلي���ا يف ال�ص���ناعات الرئي�س���ة ،مب���ا يف ذل���ك التموي���ل
والطاقة واالت�ص���االت واحلكومة وتقنية املعلومات .كما يجمع كبار
ُ�ص ّناع القرار ،ملناق�شة التهديدات التي تواجه �أمن تقنية املعلومات،
واالحتياط���ات امل�ض���ادة لها ،بينم���ا تعر�ض ال�ش���ركات والعالمات
التجاري���ة العاملي���ة الرائدة يف تقنية املعلومات ،حل���و ًال مبتكرة عرب
املتخ�ص�صة املتعامدة.
الأ�سواق
ّ
وتت�ض���ح �أهمية ه���ذا احلدث مع تزاي���د الهجم���ات الإلكرتونية
املط��� ّورة وامل�س���تدامة يف منطق���ة ال�ش���رق الأو�س���ط ،وا�س���تمرار
احلكوم���ات الإقليمية وال�ش���ركات يف اال�س���تثمار بكثاف���ة يف حماية
واكت�ش���اف التهدي���دات الإلكرتونية العاملية والتعام���ل معها .ويلعب
ه���ذا احلدث دور ًا حيوي ًا يف خف����ض اجلرائم الإلكرتونية من خالل
من�ص���ة لل�ش���ركات الإقليمي���ة واملحلي���ة والدولية ،ملناق�ش���ة
توف�ي�ر ّ
حتدّيات الأمن الإلكرتوين العاجلة.
وقد ا�س���تقبل «معر����ض وم�ؤمتر اخلليج لأم���ن املعلومات »2014
نحو �أربعة �آالف زائر جتاري من خم�س�ي�ن دولة ،ما يجعل منه حدث ًا
غاية يف الأهمية يف الرتكيز على الأمن العاملي لتقنية املعلومات.
يوليو 19 2015

المنتدى العالمي للمياه يعقد دورته السابعة تحت شعار «من أجل مستقبلنا»

الجابر :العالم سيواجه نقصًا في إمدادات المياه
خالل العقد المقبل والعمل المشترك هو السبيل
الوحيد لضمان مستقبل آمن

على وقع املخاوف التي �أثارها تقرير ُم�شرتك ُم�سند بالإح�صائيات والأرقام ،ملنظمة الأمم املتحدة للأغذية والزراعة
«فاو» واملجل�س العاملي للمياه ،وبعد �ستة �أيام من املداوالت واملناق�شات ،اختتمت فعاليات املنتدى العاملي ال�سابع للمياه ،الذي
انعقد �أوا�سط �أبريل املا�ضي يف مدينتي دايغو وغوينبوك الكوريتني اجلنوبيتني ،حتت �شعار « :املياه من �أجل م�ستقبلنا»،
و�شاركت فيه دولة الإمارات ،يف ح�ضور �أكرث من � 30ألف �شخ�ص ميثلون  170دولة ومنظمة دولية.
وقد تر�أّ�س �س���مو ال�ش���يخ حامد بن زايد �آل نهيان ،رئي�س ديوان �سمو
وا�س���تعر�ض الوفد احلل���ول التكنولوجية املبتكرة الت���ي تطبقها دولة
�ض���م �إىل
ويل عه���د �أبوظب���ي ،الوفد رفي���ع امل�س���توى �إىل املنتدى ،الذي ّ
معايل الدكتور را�شد �أحمد بن فهد ،وزير البيئة واملياه ،ومعايل الدكتور
�سلطان بن �أحمد �سلطان اجلابر ،وزير دولة رئي�س جمل�س �إدارة م�صدر،
وعب���د اهلل خلفان مطر الرميثي� ،س���فري الدولة لدى اجلمهورية الكورية
اجلنوبية ،ممثلني من القطاعني احلكومي واخلا�ص.
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الإم���ارات من �أجل �ض���مان �أمنها املائي والت�ص���دّي للتحدّيات املرتابطة
للطاق���ة واملي���اه .وتناول الوف���د ،الذي تتوىل �ش���ركة "م�ص���در" مبادرة
�أبوظبي متعدّدة الأ ْوجه للطاقة املتجدّدة تن�س���يق م�ش���اركته يف املنتدى،
جه���ود الدولة لتحفيز االبتكار مبا ُي�س���هم يف تعزيز الأمن املائي العاملي.
ت�ضم  70حمطة لتحلية
و�ألقي ال�ض���وء على م�شاريع الدولة العديدة التي ّ

منطقتن���ا فقط و�إمنا يف جميع �أنحاء العامل".
املي���اه و�أنظم���ة جتمي���ع ونقل مياه ال�ص���رف
ال�ص���حي بطريق���ة ف ّعالة ،من حي���ث التكلفة
و�أ�ض���اف" :يف �ض���وء التوقع���ات الأخرية التي
وتقني���ات الزراع���ة املائية املتقدمة� ،إ�ض���افة تقرير دولي :إمدادات ت�ش�ي�ر �إىل �أن ثلثي �س���كان العامل قد يواجهون
مل�ش���روع جتريب���ي تنف���ذه "م�ص���در" ،لبن���اء
نق�ص��� ًا يف �إمدادات املي���اه العذبة خالل فرتة
حمط���ة لتحلي���ة املي���اه تعتم���د عل���ى الطاقة
ال تتجاوز الع�ش���ر �سنوات ،ف�إننا ندعو املجتمع
المياه تتناقص
املتجدّدة.
الدويل �إىل الت�ضافر وتوحيد اجلهود للنهو�ض
بامل�س����ؤوليات الت���ي تقع عل���ى عاتقن���ا جميع ًا
وخالل جل�س���ة افتت���اح املنت���دى� ،ألقى د.
واألمن الغذائي
للت�صدّي لتحديات ندرة املياه".
اجلابر كلمة الدول���ة ،م�ؤ ّكد ًا �أن "هذا امللتقى
لنوحد جهودنا ،ون�ؤ ّكد
العاملي يو ّفر بيئة ُمثلى ِّ
مهدد في 2050
َّ
وبع���د �أن ناق�ش املنتدى الق�ض���ايا املتعلقة
التزامن���ا باتخ���اذ الإج���راءات ال�ض���رورية
مب�ش���كلة نق�ص املي���اه يف العامل وط���رق تنمية
للت�ص���دّي لتحدي���ات �أمن املي���اه يف العامل".
التعاون ال���دويل لإيجاد حلول لهذه امل�ش���كلة،
و�ش��� َّدد على �أن العمل امل�ش�ت�رك هو ال�س���بيل
�أ�صدر املجتمعون فيه "بيان ديغو" التنفيذي،
ً
الوحيد ل�ضمان م�ستقبل �آمن للمياه .وقال�" :سيواجه �سكان العامل نق�صا ال���ذي يدعو �إىل اتباع جميع الو�س���ائل والأ�س���اليب املُمكنة حل ّل م�ش���كلة
يف �إم���دادات املياه خالل العقد املقبل ،م���ا مل ّ
نوحد جهودنا الآن التخاذ النق����ص يف �إمدادات املياه .كما َّمت � إ�ص���دار بيان وزاري وت�ش���كيل جلنة
اخلط���وات الالزم���ة .وبطبيعة احل���ال ،ف�إن العمل امل�ش�ت�رك يتطلب منا �آ�سيوية للمياه ،مما عزَّز قاعدة �أ�سا�سية للتعاون الدويل.
جميع ًا ت�س���خري ِّ
كل ما لدينا من معارف وخ�ب�رات لتطوير حلول مبتكرة
فق���د �أ ّكد التقرير الدويل املُ�ش�ت�رك ملنظم���ة الأمم املتحدة للأغذية
وتغيري الأ�س���اليب التي نقوم من خاللها ب�إنتاج و�ص���ون وا�ستهالك �أثمن
مواردنا الطبيعية" .و�أ�ض���اف ب�أن الدرا�س���ات ت�شري �إىل ت�ضاعف الطلب والزراع���ة "فاو" واملجل�س العاملي للمياه ،ال���ذي جاء حتت عنوان" :نحو
عل���ى املي���اه خالل ال�س���نوات اخلم�س ع�ش���رة املقبلة ،و�أك���د �أن "القيادة م�ستقبل �آمن مائيا وغذائيا" ،على �ضرورة توافر كميات كافية من املياه
الر�ش���يدة لدول���ة الإمارات مدركة له���ذا الواقع ،وت�س���تجيب له بقرارات لإنتاج املواد الغذائية الالزمة من �أجل تلبية احتياجات ما يتجاوز ت�س���عة
ُ
و�إجراءات ا�س�ت�راتيجية مدرو�سة ت�ضع م�س�أل َة توفري م�صادر �آمنة للمياه مليارات ن�سمة كعدد منتظر ل�سكان العامل مع حلول العام .2050
و�ش��� َّدد التقري���ر ،عل���ى �أن اال�س���تهالك املف���رط وتده���ور املن���اخ
يف �صدارة �أولويات �أجندة التنمية االقت�صادية يف وطننا ،وت�ضمن �إدارة
وتبع���ات م���ا ي�ش���هده م���ن تغ�ّي�ررّ ات �س���وف تق ّل����ص �إم���دادات املي���اه يف
مواردنا املائية على نح ٍو م�ستدام".
من�ص���ة متم ّيزة العدي���د م���ن �أج���زاء الع���امل ،وال �س���يما يف البل���دان النامي���ة .ودعا �إىل
واعت�ب�ر اجلاب���ر �أن املنت���دى العامل���ي للمي���اه "يو ّفر ّ
لت�س���ليط ال�ضوء على �أف�ض���ل التقنيات واالبتكارات واحللول التي ت�ساعد �سيا�س���ات حكومي���ة م���ن قب���ل القط���اع الع���ام ،وا�س���تثمارات م���ن قب���ل
عل���ى الت�ص���دّي ل ُندرة املياه ،ب�ص���فتها م���ن �أهم التح ّدي���ات التي تُواجه القط���اع اخلا����ص ،ت�ض���من الإنت���اج املُ�س���تدام للمحا�ص���يل واملا�ش���ية
عاملن���ا ،ويربز هذا التحدّي ب�ش���كل خا�ص يف منطقتنا ،حيث ُيعترب �إنتاج والأ�س���ماك ،وت�ض���ع يف االعتب���ار احلف���اظ عل���ى امل���وارد املائي���ة.
للح��� ّد من الفقر وزي���ادة الدخل،
م�ؤ ّك���د ًا �أن ه���ذه الإجراءات �ض���رورية َ
املياه عملية مكلفة وت�ستلزم ا�ستهالك الكثري من املوارد".
و�أ�ضاف :لقد حر�صت دولة الإمارات ،بف�ضل ر�ؤية قيادتها احلكيمة ،و�ض���مان الأم���ن الغذائ���ي لأع���داد كبرية م���ن �س���كان املناط���ق الريفية
على ن�شر ثقافة اال�س���تدامة واالبتكار ،باعتبارها من الركائز الأ�سا�سية واحل�ضرية.
وقال رئي�س املجل�س العاملي للمياه ،بنديتو براغا ،يف منا�سبة انطالق
للتنمي���ة والتطوير ،به���دف احلفاظ على امل���وارد الطبيعية ودميومتها".
م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن ه���ذه الثقاف���ة جنح���ت يف حتوي���ل �أكرب التح ّدي���ات التي �أعمال املنتدى� ،إن "الأمن الغذائي واملياه مرتبطان على نحو وثيق ،ونحن
تواجهن���ا� ،إىل ُفر����ص جمدية ،من خ�ل�ال تطوير ون�ش���ر تقنيات وحلول نعتقد �أن من خالل تطوير املناهج املح ّلية ور�ص���د اال�ستثمارات الالزمة
�سي�ص���بح بو�سع زعماء العامل �ض���مان �أن تتاح املياه ك ّمي ًا ونوع ّي ًا ،وميكن
مبتكرة ت�ساعد على تعزيز �أمن املوارد.
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وما بعده".
ّ
وقال" :تر ّكز توجيهات القيادة على العمل اجلاد لإيجاد حلول عملية
لتحديات ندرة املياه ،و�إذ ي�ساهم النمو االقت�صادي وتزايد عدد ال�سكان و�أ�ض���اف� ،أن "جوهر التحدّي هو اعتماد برامج تنطوي على ا�ستثمارات
يف دول���ة الإمارات يف زيادة الطلب على املياه ال�ص���احلة لل�ش���رب ،ف�إننا ت�ستند �إىل عوائد املدى البعيد مثل �إعادة ت�أهيل البنى التحتية� ،إذ يتعني
ال�س���بل التي �أن تتخذ الزراعة م�سار اال�ستدامة ال الربحية املبا�شرة".
حري�ص���ون عل���ى التعاون م���ع املجتمع الدويل ال�ستك�ش���اف ُّ
ميكن �أن ت�س���اعد عل���ى التح ّول من ن���درة املياه �إىل �أمن املي���اه ،لي�س يف
واختتم���ت �أعمال املنتدى العاملي ال�س���ابع للمياه ،الذي تناول �أي�ض��� ًا
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املج���االت العلمية والتكنولوجية للم�س���ائل املتعلقة باملي���اه ،باعتماد ورقة
طريق دولية لتح�سني عملية احل�صول على املياه عرب كافة دول املعمورة.
ن����ص النقا�ش لو�ض���ع املياه يف قلب
كما �ش���رع ر�ؤ�س���اء الوف���ود يف متابعة ّ
�سيا�سات التنمية.
وت�ش���كل ورق���ة الطري���ق املعتمدة خ�ل�ال املنت���دى التزام ًا �سيا�س���ي ًا
حقيقي ًا ،من �ش����أنه �أن يفتح الطريق �أمام الن�سخة الثامنة لهذا املنتدى،
التي �سوف َّ
تنظم يف برازيليا العام .2018
وقد ث َّمن املجل�س العاملي للمياه ،يف بيان له ،االلتزام الر�س���مي الذي
َّمت التوقيع عليه لأول مرة ،حيث اعتمد الزعماء ال�سيا�س���يون والر�سميون
و�أع�ض���اء احلكومات واخلرباء من �أكرث من  100بلد ،بيان ًا م�شرتك ًا ي�ؤ ّكد
�أهمية امل�س���ائل املرتبطة باملياه ،ووعدوا بجهود م�شرتكة ل�ضمان القيام
باالجرءات املنا�س���بة ومواجهة التغيرّ ات املناخية .و�أ ّكد املجل�س �أن ورقة
الطريق هذه ت�ش���كل "مورد ًا جاهز ًا للعمل بالن�سبة �إىل احلكومات ،لأنها
تدع���م وتتكفل ب���كل اجلوان���ب املرتبطة بتموي���ل البنى التحتي���ة والأمن
الغذائي والتنمية امل�ستدامة واحلوكمة".
برنامج الإمارات لبحوث علوم اال�ستمطار

يه���دف الربنامج ،وه���و مب���ادرة �أطلقتها وزارة �ش����ؤون
الرئا�س���ة بداي���ة العام  2015و ُي�ش���رف على تنفي���ذه املركز
الوطني للأر�صاد اجلوية والزالزل يف �أبوظبي� ،إىل ت�شجيع
العلماء والباحثني وم�ؤ�س�س���ات البح���ث العلمي على التفكري
بط���رق وتقنيات جدي���دة لتطوير هذا العلم مبا ي�س���اهم يف
مكافح���ة اجلف���اف وحتقيق الأمن املائي العاملي  ..وي�س���عى
�إىل تعزي���ز مكانة الإمارات كدول���ة رائدة عاملي ًا يف جماالت
العلوم والتكنولوجيا وتطوير الو�سائل.
وجرى تقدمي �شرح حول الربنامج يف جناح دولة الإمارات
خالل املنت���دى ،يف �إطار الرتكيز على ال���دور القيادي التي
تقوم بها الدولة يف قطاع املياه ،وتب ّنيها للحلول التكنولوجية
املبتك���رة م���ن �أجل تقليل تكاليف وا�س���تهالك وه���در املياه،
و�ض���مان الأمن املائ���ي يف امل�س���تقبل و�إدارة م�ص���ادر املياه
يتم
يف الدول���ة ،و�أهم االجنازات وامل�ش���اريع والربامج التي ّ
تنفيذه���ا يف ه���ذا املج���ال� ،إىل جانب �أهم املب���ادرات التي
تنفذها الهيئات وامل�ؤ�س�سات الوطنية امل�شاركة يف اجلناح.
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املنتدى العاملي للمياه

من�ص���ة متم ّيزة لت�س���ليط
يو ّفر «املنتدى العاملي للمياه « ّ
ال�ض���وء على �أف�ض���ل التقني���ات واالبت���كارات واحللول التي
ت�س���اعد عل���ى الت�ص��� ّدي ل ُن���درة املياه ،ب�ص���فتها م���ن �أهم
التح ّديات التي تُواجه العامل.
َّ
وينظم ه���ذا احلدث ،الذي ُي َع ّد �أك�ب�ر حدث دويل يعنى
به���ذا القطاع ويعقد مرة كل ثالث �س���نوات منذ  ،1997من
جانب «املجل�س العاملي للمياه» ،بال�شراكة مع البلد امل�ضيف.
ويندرج يف �إطار عملية ال�ش���راكة الدولية حول اال�ش���كاليات
املتعلق���ة باملياه ،بحيث يق��� ّدم لل�سيا�س���يني ومتَّخذي القرار
ف�ضا ًء عاملي ًا للنقا�ش مب�ساهمة اخلرباء.
وخمت�ص�ي�ن م���ن القطاعني العام
ويجمع املنتدى خرباء
ّ
واخلا�ص والأو�س���اط الأكادميية ،ملناق�شة وا�ستعرا�ض ُ�سبل
التعامل مع التح ّديات التي تُواجه قطاع املياه عاملي ًا.
وقد ّمت عقد الدورات ال�سابقة للمنتدى ،على التوايل ،يف
كل م���ن املدن التالية :مراك����ش يف املغرب (مار�س ،)1997
اله���اي يف هولندا (مار�س  ،)2000كيوتو و�ش���يغا و�أو�س���اكا
يف اليابان (مار�س  ،)2003ميك�س���يكو يف املك�سيك (مار�س
 ،)2006ا�سطنبول يف تركيا (مار�س  ،)2009ومار�سيليا يف
فرن�سا (مار�س  ،)2012و�ستقام الدورة الثامنة للمنتدى يف
الربازيل العام .2018
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َّ
أكد على مخاطر الظاهرة على الزراعة واإلنتاج الغذائي على مدى الـ  30عامًا المقبلة

«مؤتمر االحتباس الحراري واألمن الغذائي»
ُي ّ
حذر من فجوة غذائية عالمية ُمحتملة
ويوصي بضرورة الحفاظ على المياه الجوفية

ومتحورت �أعمال امل�ؤمتر حول ت�أثيــر االحتبــا�س احلــراري علــى
امل�صائــد ال�سمكــية ،والق�ض ــاء على ال�شع ــاب املرجاني ــة ،وت�أثيـ ــرها
ف ـ ــي دورة حي ـ ــاة الأ�سمـ ـ ــاك واحليوان ـ ــات البحريـ ــة الأخ ــرى،
وط ــرق ا�ستدامــة الإنتــاج الزراعي ،والأمن الغذائي املحلي والدويل،
واملنتجات الع�ضوية ،وتلوث الغذاء ،والأمرا�ض التي ت�صيب الرتبة
الزراعية والنباتات واحليوانات.
واعترب الدكتور �سيف الغي�ص ،املدير التنفيذي يف هيئة حماية
البيئة والتنمية يف ر�أ�س اخليمة� ،أن ارتفاع درجة حرارة اجلو وزيادة
التلوث وا�ستنفاد موارد املياه وت�آكل الرتبة ،ت�ش ِّكل خماطر �أ�سا�سية ،لها
ت�أثريات على الرثوة الزراعية واحليوانية يف امل�ستقبل يف العامل جميع ًا.
ودعا احلكومات �إىل و�ضع ا�سرتاتيجيات ملواجهة الظاهرة ،من �أجل
�ضمان الأمن الغذائي وتقليل الآثار التي �ستمثل تهديد ًا حقيقي ًا للكثري
من الدول.
و�أ�شار الغي�ص �إىل �أن امل�ؤمتر طرح �أفكار ًا وحلو ًال لأ َّية م�شكلة قد
يخت�ص بالأمن الغذائي ،يف حال تع ّر�ض البلدان التي
تواجه الدولة يف ما
ّ

يتم االعتماد عليها غذائي ًا ل ّأي عار�ض ،مثل الكوارث �أو احلروب ،منها
ّ
�إن�شاء �أماكن كبرية للتخزين وغري ذلك .و�أو�ضح �أن م�صانع الأ�سمنت يف
الإمارة التزمت بتب ّني املبادرات وامل�شاريع التي تخدم البيئة ،بتخفي�ض
ن�سبة ا�ستهالك الطاقة لـ  ،70%عرب �إعادة ا�ستغالل الغازات املنبعثة
وا�ستخدامها مرة �أخرى يف عمليات الت�صنيع.
من جانبه ،تو َّقع عي�سى الغرير ،رئي�س جمل�س �إدارة "الغرير
للموارد"� ،أن تتفاقم �أزمة الغذاء يف العام  ،2050عندما يبلغ �سكان
العامل  9مليارات ن�سمة ،ما يفر�ض على الدول ال�سعي حثيث ًا لزيادة حجم
الغذاء بن�سبة  ،35%قائ ًال" :اذا كان ا�ستهالك الفرد ال�سنوي  800كلغ،
فمن املتو ّقع �أن ي�صل �إىل  897كلغْ � ،أي بن�سبة زيادة تعادل � 15%سنوي ًا.
وكان امل�ؤمتر العاملي الأول حول االحتبا�س احلراري قد ُعقد يف 7
مار�س  ،2011وناق�ش"ا�ستخدامات الأرا�ضي واملياه " ،فيما ُعقد امل�ؤمتر
الثاين يف  5مايو  ،2013حتت عنوان "االحتبا�س احلراري واملدن
امل�ستدامة".

(وام)

�أو�صى «م�ؤمتر االحتبا�س احلراري والأمن الغذائي» ،الذي افتتح حتت رعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي،
ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم ر�أ�س اخليمة ،ب�ضرورة احلفاظ على املخزون اجلويف من املياه بالن�سبة للدول التي تقع يف املناطق
املعروفة بفقرها املائي ،ومن �ضمنها دول اخلليج ،وذلك ملواجهة خماطر ظاهرة االحتبا�س احلراري يف امل�ستقبل ،وت�أثرياتها
ال�سلبية على الأمن الغذائي العاملي.
و�أكد امل�شاركون يف امل�ؤمتر ،الذي عقد يف ر�أ�س اخليمة يف مايو
وقد افتتح امل�ؤمتر �سمو ال�شيخ �أحمد بن �صقر القا�سمي ،رئي�س دائرة
املا�ضي بتنظيم من هيئة حماية البيئة والتنمية� ،أن ظاهرة االحتبا�س
اجلمارك رئي�س هيئة املنطقة احلرة يف ر�أ�س اخليمة ،يف ح�ضور 150
واملتخ�ص�صني وامل�س�ؤولني واملهت ّمني بق�ضايا االحتبا�س
احلراري الناجتة عن تغيرّ املناخ والنمو ال�سكاين والأن�شطة الب�شرية من اخلرباء
ِّ
ذات ال�صلة بها� ،ست�ؤثر على الزراعة والإنتاج الغذائي على مدى
احلراري والأمن الغذائي والبيئة ،من الإمارات العربية املتحدة ودول
ال�سنوات الثالثني املقبلة.
عربية و�أجنبية من جميع قارات العامل ،من بينهم خم�سة حما�ضرين
َّ
وحذر امل�ؤمترون من فجوة غذائية عاملية محُ تملة تتط ّلب ايجاد
خمازن احتياطية للغذاء ،مع الأخذ يف عني االعتبار املخاطر الطبيعية رئي�سيني .وناق�ش امل�ؤمترون يف جل�ساتهم ،على مدى ثالثة �أيام 30 ،ورقة
متخ�ص�صة يف �ش�ؤون وق�ضايا الأمن الغذائي وارتباطها بظاهرة
التي تتع ّر�ض لها البلدان التي ُي�ستورد منها الغذاء ،وهو الأمر الذي علمية
ِّ
االحتبا�س احلراري.
ي�ستوجب توفر الربامج البديلة.
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دعا إلى اتخاذ إجراءات مشتركة بين الدول األعضاء

مؤتمر سالمة المرضى  2015يوصي بجودة
الصحية في مستشفيات «التعاون»
الرعاية
ّ
دعا «م�ؤمتر �سالمة املر�ضى وجودة الرعاية يف ال�شرق الأو�سط � ،»2015إىل �إعطاء الأولوية للأن�شطة التي ت�ستهدف الت�صدّ ي
ال�صحية
للق�ضايا املتعلقة ب�سالمة املر�ضى على م�ستوى دول اخلليج والدول العربية ،وت�سريع عمليات حت�سينها وجودة الرعاية
ّ
وتر�سخ ثقافة �سالمة
ال�صحي
يف م�ست�شفيات دول التعاون ،واتخاذ �إجراءات م�شرتكة بني الدول الأع�ضاء تعزّ ز من جودة العمل
ّ
ّ
ال�صحية العامة واخلا�صة يف منطقة ال�شرق الأو�سط عموم ًا.
املر�ضى يف جميع امل�ؤ�س�سات
ّ
و�أك���د امل�ؤمتر ،ال���ذي َّ
نظمته "هيئة ال�ص���حة" يف
�أبوظب���ي �أوا�س���ط ماي���و املا�ض���ي ،على �أهمية ر�س���م
اخلط���ط اال�س�ت�راتيجية والتنفيذي���ة لتعزي���ز �أركان
ال�صحية اخلليجية بطريقة
�سالمة املر�ضى يف ال ّنظم
ّ
منهجية وعلمية ،ت�ساهم بدورها يف و�ضع ال�سيا�سات
التوجه
ّ
ال�ص���حية املنا�س���بة والف ّعالة للتعامل مع هذا ّ
ال�ص���حية يف
اخلدمات
���توى
س
مب�
واالرتقاء
���ي،
العامل
ّ
املجتمع اخلليجي والعربي.
هيئة ال�صحة 200 :معيار لل�سالمة
وك�شفت الدكتورة مها تي�س�ي�ر بركات ،مدير عام
"هيئ���ة ال�ص���حة" يف �أبوظب���ي ،ع���ن �إط�ل�اق معايري
�س�ل�امة املر�ض���ى وجودة اخلدمات الط ّبي���ة املقدّمة،
و�ص���لت �إىل  200معيار ،و ّمت تطبيقها يف  44م�ست�شفى
حكومي ًا وخا�ص��� ًا ...م�ضيفة �أن املعايري �ست�ش���مل جميع امل�ست�شفيات ،يف
الوق���ت الذي تبد�أ في���ه "الهيئة" بتطبيق املرحلة الثانية لت�ش���مل املراكز
الط ّبية والعيادات وال�صيدليات يف خمتلف مناطق �إمارة �أبوظبي.
و�أو�ض���حت يف كلمته���ا االفتتاحي���ة للم�ؤمت���ر� ،أن الربنامج ب���د�أ بـ 20
معي���ار ًا ،وخ�ل�ال الأ�ش���هر املقبل���ة �س���ترتاوح املعايري م���ن � 180إىل 200
معي���ار ،ترك���ز على خم����س جمموعات رئي�س���ة ،وه���ي فعالي���ات العالج
ونتائجه ،و�س�ل�امة املر�ض���ى ون�سبة الوفيات وامل�ض���اعفات بعد العمليات
ال�صحية يف التعامل
اجلراحية والعمليات العالجية ،وجاهزية املن�ش����آت
ّ
مع املتغريات ،واالهتمام بر�ض���ى املر�ض���ى واملراجعني ،وقيادة املن�ش����أة
ال�ص���حية من حيث قدرة �إدارة املن�ش����أة على توف�ي�ر خدمات ذات جودة
ّ
عالية.
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وناق�ش امل�ؤمتر على مدى ثالثة �أيام� ،أهمية توفري اخلدمات الالزمة
ال�ص���حية اخلا�ص���ة يف دول اخلليج ،التي ت�س���تحوذ على
يف امل� ّؤ�س�س���ات
ّ
ُ
ثقة املر�ض���ى ور�ض���اهم ،و�إمكانية الوقاية من انتق���ال الأمرا�ض املعدية
متخ�ص�ص���ة حول �أنظم���ة الت�أمني
والأوبئ���ة ،ع�ل�اوة عل���ى عقد حلق���ات
ّ
ال�صحية لهم يف
ال�ص���حي و�أهميتها لتغطية ال�س���كان ،وتوفري اخلدمات
ّ
ّ
حال التع ّر�ض للعدوى �أو الإ�صابات املختلفة.
التو�سع
وتناولت املداوالت الزيادة ال�س���كانية ،التي تتط ّلب املزيد من ّ
ال�صحي،
ال�ص���حية ،وم�س����ألة الت�أمني
الأفقي والر�أ�س���ي يف امل�ؤ�س�س���ات
ّ
ّ
باعتباره���ا املظ ّل���ة الت���ي يج���ب �أن تكف���ل تغطي���ة املواطن�ي�ن واملُقيمني.
وتط َّرف امل�ؤمترون �إىل �ضرورة العمل من جانب امل�ست�شفيات لك�سب ثقة
املر�ض���ى ،وذلك من خالل حت�سني اخلدمات وفق ًا للمعايري الدولية ذات
ال�ص���لة ،ومراقبة جودتها ب�ش���كل يومي ،و�ضبط حاالت العدوى واحل�ؤول
ّ
دون انت�شارها بني املر�ضى ،وجعل املر�ضى ي�شعرون ب�أنهم بني �أُ َ�سرهم.
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هشاشة المباني فاقمت من عدد الضحايا

زلزال نيبال «األقوى منذ أكثر من  80عامًا»
يقتل ويصيب أكثر من  22600شخصًا
ويلحق أضرارًا بنحو  756ألف مبنى
طبية
اإلمارات تس ِّير جسرًا ّ
جويًا وترسل فرقًا ّ
وإنقاذية إلغاثة المتض ِّررين

(وام)

ووجه �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،بالبدء بت�سيري
َّ
ج�سر ج ّوي مل�ساعدة املت�ض ّررين ،فيما �أ َّكد ال�سفري عبيد �سامل الزعابي،
املن���دوب الدائم للدولة لدى الأمم املتحدة يف جنيف واملنظمات الدولية
الأخرى يف �سوي�سرا ،تعاطف الإمارات وت�ضامنها مع ال�ضحايا ،مو�ضح ًا
جت�سد من خالل ا�ستجابته���ا ال�سريعة لإغاثة هذا البلد
�أن ه���ذا املوقف َّ
يف ظروف���ه ال�صعبة .جاء ذلك يف الكلمة الت���ي �ألقاها ال�سفري الزعابي
خالل م�شاركته يف اجتماع دعا �إليه مكتب الأمم املتحدة لتن�سيق ال�ش�ؤون
الإن�ساني���ة "الأوت�ش���ا" ،وال���ذي ّمت تخ�صي�صه لإطالق الن���داء الإن�ساين
العاجل اخلا�ص بالزلزال الذي �ضرب النيبال.
كانت العا�صمة النيبالية كامتاندو� ،أواخر �أبريل املا�ضي ،على موعد مع زلزال بقوة  7.9درجات على مقيا�س ريخرت ،هو
الأعنف الذي ي�ضرب البالد منذ �أكرث من  80عام ًا ...ومل يكد ال�سكان املنكوبون يفيقون من ْ
وقع الكارثة ،حتى فاج�أهم بعد
�أ�سبوعني زلزاالن �آخران تف�صل بينهما ثالث دقائق� ،أحدهما بقوة  7.3درجات والآخر بقوة  6.3درجات .وقد تركت هذه
الكارثة خلفها ما يزيد عن  8600قتيل و�أكرث من  14.000جريح ،ونحو  750مفقود ،ف�ض ًال عن �إحلاق �أ�ضرار بنحو � 756ألف منزل
ومبنى يف نيبال .وقد جتاوز الزلزال الأرا�ضي النيبالية �إىل الهند وال�صني ،حيث خلّف نحو  100قتيل.
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الأمم املتحدة :على نيبال �أن تتعلّم الدر�س
وقال م�ساع���د الأمني العام ملكت���ب الأمم املتح���دة الإمنائي ،جمدي
مارتينز �سليم���ان� ،إن على نيبال �أن تتع َّلم در�س ًا من الدول التي �ضربتها
ال���زالزل ،مث���ل املك�سيك ،وتن ّفذ قوان�ي�ن البناء احلالي���ة بدقة و�صرامة.
و�أ َّك���د �أن التخطي���ط احل�ضري اجل ّيد �أم���ر حيوي يف املناط���ق املع َّر�ضة
للك���وارث .و�أ�ضاف" :هذا ما تع َّلمه املك�سيكي���ون عندما تع ّر�ضوا لزلزال
الع���ام  ،1985مل يك ِّرروا الأخط���اء مرة �أخرىَّ ،
وخطط���وا ب�شكل َّ
منظم،

وكان���ت هناك قوانني بناء �صارمة" .و�أو�ضح �أن "امل�شكلة يف نيبال لي�ست
ت�شريعية ،لكنها تتع ّلق بتطبيق القوانني وتنفيذها.
ثالثة زالزل تتابعت ،وقع الأول يوم � 25أبريل املا�ضي ،وكان الأعنف،
عل���ى م�ساف���ة  77كلم �شم���ال غرب العا�صم���ة كامتان���دو ،و 68كلم �شرق
مدينة بوخ���ارا ال�سياحية ،وعلى عمق  15كل���م ،وبلغت قوته  7.9درجات
على مقيا�س ريخرت ،و�شعر به �سكان نيودلهي و�شمال الهند .و�أفاد �شهود
عي���ان وتقارير �إعالمية ب�أن الهزَّة الناجتة عن الزلزال ا�ستمرت بني 30
ثاني���ة ودقيقتني ،و�شع���ر بها ال�س���كان على طول احلدود م���ع الهند .من
جهت���ه ،قال املدير العام لقطاع الأر�صاد الهندي �إن مناطق �شمال الهند
كافة �شعرت بالزلزال �إ�ضافة �إىل هزات �أر�ضية قوية �شرق البالد.
كامتاندو تتح َّول �إىل �أنقا�ض
و�أح���دث الزلزال دم���ار ًا كبري ًا ،و�سارع �س���كان كامتاندو ،التي حت َّول
ق�سم كبري منها �إىل �أنقا�ض� ،إىل الفرار من منازلهم خوف ًا من انهيارها
على ر�ؤو�سهم .ونقلت وكالة ال�صحافة الفرن�سية عن مرا�سلها يف املنطقة
�أن���ه �شاهد انهيار منازل ب�أكملها ،فيما خرجت العائالت �إىل ال�ساحات.
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مكت���وم للأعم���ال اخلريي���ة والإن�سانية" غرف���ة عملي���ات لإدارة عمليات
الغ���وث وامل�ساع���دة الإن�ساني���ة ،بالتن�سي���ق م���ع الأمم املتح���دة واالحتاد
ال���دويل جلمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر وعدد من املنظمات
الإن�سانية الدولية.
وق���د ت َّربع���ت �سم���و ال�شيخة فاطم���ة بنت مب���ارك ،رئي�س���ة االحتاد
الن�سائ���ي العام الرئي�س الأعلى مل�ؤ�س�س���ة التنمية الأ�سرية رئي�سة املجل�س
الأعلى للأموم���ة والطفولة "�أم الإمارات" ،مببل���غ خم�سة ماليني درهم
لإغاثة املنكوبني من الكارثة.
ومبتابع���ة من �سمو ال�شيخ حمدان بن زاي���د �آل نهيان ،ممثل احلاكم
يف املنطقة الغربية رئي�س هيئة الهالل الأحمر ،ك ّلفت الهيئة بعثة لتقدمي
امل�ساع���دات العاجل���ة �إىل مت�ض ِّرري الزلزال ،و�س�َّيق رَّ ت قافلة م�ساعدات
برية قوامها � 100شاحنة من الهند �إىل نيبال حتمل  1200طن ًا من املواد
الإغاثية املتنوعة ل�صالح �ضحايا الزلزال .و�أ ّكد �سم ّوه �أن دولة الإمارات
ل���ن تدّخر و�سع ًا يف �سبيل تلبية احتياجات ال���دول التي تتع ّر�ض للكوارث
الطبيعي���ة واملحن يف املجال الإن�ساين ،وتقدمي املزيد من اخلدمات التي
تعمل على تخفيف معاناة ال�شعوب املحتاجة والتخفيف من �آثارها.

و ُيع���زى الع���دد الكب�ي�ر يف ال�ضحاي���ا �إىل ه�شا�شة الكثري م���ن املنازل يف
ت�ضم العديد من املعابد الهندو�سية اخل�شبية.
العا�صمة النيبالية ،التي ّ
و�أدّى الزل���زال �إىل انهي���ار ب���رج "داره���را" التاريخ���ي يف و�س���ط
كامتاندو ،حيث لقي عدد من الأ�شخا�ص حتفهم يف املكان .وقال م�صدر
يف دائ���رة ال�سياح���ة يف النيبال �إن انهيار ًا ثلجي ًا ناجت��� ًا عن الزلزال وقع
يف جبل "�إيفر�ست" ،ت�س َّب���ب يف مقتل ع�شرة �أ�شخا�ص "بينهم مت�سلقون
�أجان���ب" .كم���ا �أ�سفر عن �أ�ضرار يف مطار كامتان���دو الدويل الذي �أغلق
"لأ�سباب �أمنية" ،كما �أعلن مديره.
ويف �أعق���اب الكارث���ة ،نا�ش���د رئي����س وزراء نيب���ال دول العامل تقدمي
امل�ساع���دات الإغاثية العاجل���ة ..وقال �إن "حكومة ب�ل�اده تبذل ق�صارى
جهدها يف عمليات الإنقاذ والإغاثة ،وتتخذ و�ضع ًا �أ�شبه بو�ضع اال�ستعداد
للح���رب .وا�صف ًا احلالة التي مت ّر بها ب�ل�اده ب�أنها "تحَ َ ّد و�ساعة ع�صيبة
للغاية بالن�سبة لنيبال".
ً
عاج�ل�ا �إىل املجتمع الدويل
وجه���ت الأمم املتحدة ندا ًء
م���ن جهتهاَّ ،
لتق���دمي م�ساعدات طارئة بقيمة  415مليون دوالر� ،إىل مئات الآالف من
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املنكوب�ي�ن ب�سبب الزلزال .وقالت املنظمة الدولية �إن م�ساعدة النا�س يف
ه���ذه الدولة التي تُعد من ب�ي�ن الأفقر يف قارة �آ�سيا ،يتط َّلب جهد ًا طوي ًال
من�سق الأمم املتحدة املقيم يف نيبال ،جامي مكغولدريك،
و�شاق ًا .و�أ�شار ِّ
�إىل �أن "ه���ذا �سيكون عم ًال طوي ًال .الأمر �سي�ستغ���رق ثالثة �أ�شهر لتلبية
تعاف و�إعادة بناء".
االحتياجات الإغاثية قبل �أن يتح َّول �إىل عملية ٍ
ت�ضامن �إماراتي ..وم�ساعدات عاجلة
وكعادته���ا� ،سارعت دولة الإمارات العربي���ة املتحدة �إىل تلبية النداء
الإن�ساين ،وتنفيذ ًا للتوجيهات ال�سامية للقيادة الر�شيدة ل�صاحب ال�سمو
ال�شي���خ خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س الدول���ة  -حفظه اهلل ،و�صاحب
ال�سم���و ال�شي���خ حممد بن را�ش���د �آل مكت���وم ،نائب رئي����س الدولة رئي�س
جمل����س الوزراء حاكم دبي  -رع���اه اهلل ،وعم ًال ب�أوام���ر �صاحب ال�سمو
ال�شي���خ حممد بن زايد �آل نهيان ،ويل عه���د �أبوظبي نائب القائد الأعلى
للق���وات امل�سلح���ة ،بتق���دمي م�ساع���دات �إن�سانية عاجل���ة �إىل املت�ضررين
م���ن الزلزال الذي �ضرب نيب���ال� ،أن�ش�أت "م�ؤ�س�سة حمم���د بن را�شد �آل

�إىل ذل���ك ،ومببادرة من م�ؤ�س�سة "زاي���د العطاء" ،قام فريق �إمارتي
ط ّبي تط ّوعي بت�شغيل م�ست�شفى ميداين يف النيبال ،بالتعاون مع م�ست�شفى
كامتان���دو اجلامعي ،لتوفري الرعاية واخلدمات الت�شخي�صية والعالجية
يتم حتويلها من املت�ض ّررين واملت�أثرين بتداعيات الكارثة.
للح���االت التي ّ
كم���ا قام���ت "م�ؤ�س�س���ة خليفة بن زاي���د �آل نهي���ان للأعم���ال الإن�سانية"
بتقدمي م�ساعدات �إن�سانية عاجلة �إىل ال�شعب النيبايل ،من خالل �إر�سال
�شحنات من امل�ساعدات الإن�ساني���ة �إىل منكوبي الزلزال ،وكخطوة �أوىل
�أر�سلت امل�ؤ�س�سة فريق ًا من عمال الإنقاذ �إىل الهند و�آخر �إىل نيبال.
م���ن جهته���ا� ،أر�سلت وزارة الداخلية على وج���ه ال�سرعة ،فرقة بحث
و�إنق���اذ تابع���ة له���ا �إىل نيب���ال ،للم�شارك���ة يف عمليات البح���ث والإنقاذ
الدولية.
رئي�س النيبال ي�شيد بجهود الإمارات
وق���د �أ�ش���اد الرئي����س النيب���ايل ،د .رام ب���اران ي���اداف ،باجله���ود
وخ�ص املتط ّوعني من الفري���ق الط ّبي الإماراتي العامل على
الإماراتي���ةّ ،
ال�ساح���ة النيبالية مببادرة من "زايد العط���اء" .واطلع الرئي�س النيبايل
على املهام الإن�سانية للم�ست�شفى الإماراتي التط ّوعي.

ما هي البلدان الأكرث عر�ضة للزالزل بعد النيبال؟
ح ّذر علماء الزالزل منذ وقت طويل ،من �أن موقع النيبال يف نقطة تالقي اثنتني من ال�صفائح التكتونية ،جتعلها �أكرث عر�ضة للزالزل.
ِّ
ويحذر ه�ؤالء العلماء اليوم من عدّة مناطق حول العامل قد تكون عر�ضة لزالزل ال يق ّل دمارها عنذلك الذي �ضرب النيبال .ون�شرت �صحيفة
«تامي» الأمريكية خريطة تُظهر املُدن الأكرث عر�ضة للزالزلالقو ّية ،وهي.
● طهران – �إيران:
ال�صخرينتيجة حركة
�صدع رئي�سة ،وهي تعني االنف�صال الأخدودي يف التكوين
تقع العا�صمة الإيران ّية طهران بالقرب من ثالثة خطوط ْ
ّ
�أحد جانبيه بالن�سبة للجانب الآخر .كما و�أنها ُبنيت على روا�سب ال ت�ستطيع حت ّمل املباين حنيتهت ّز الأر�ض .وبالإ�ضافة �إىل ك ّل ذلك� ،شهدت
املدينة من ّو ًا �سريع ًا ومل تجُ َّهز مببانٍ مقاومة للزالزل .ووفق ًا لتقرير ن�شرته وكالة «رويرتز» ،ف�إنّ ال�سلطات الإيران ّية ،بالرغم من تقدميها
ت�ضم �أكرب عدد من ال�سكان ،وتواجه خطر حدوث
حوافز مال ّية لت�شجيع  5ماليني �شخ�ص على مغادرة املدينة يفالعام � ،2010إ ّال �أنها ال تزال ّ
زلزال ال تق ّل ق ّوته عن 6.0درجات ،يف العقود املقبلة.
● ا�سطنبول – تركيا:
بح�سب تقرير للبنك الدويل ،تويف �أكرث من � 100ألف �شخ�ص يف تركيا ،من ج ّراء الزالزل التي �ضربتها يف القرن الع�شرين .وهذا اخلطر
ت�ضم
املُحدق بها مل تنخف�ض ن�سبته يف ال�سنوات الأخرية� .إ ّال �أنّ تركيا قد و�ضعتجمهود ًا كبري ًا لتدعيم املباين العامة يف ا�سطنبول ،التي ّ
�أكرب ن�سبة �س ّكان يف ترك ّيا ك ّلها .ويف درا�سة�أُجريت يف العام  ،2000تبينّ �أنّ املدينة تواجه ،بن�سبة 60يف املئة ،خطر ح�صول زلزال يف العام
 ،2030تبلغ ق ّوته  7.0درجات.
● لو�س �أجنلو�س – الواليات املتّحدة الأمريكية:
تُع ّد لو�س �أجنلو�س من �أكرث املُدن ازدحام ًا يف الواليات املتحدة ،وقد ك ّر�ست الكثري من مواردها ملنع ح�صول خ�سائر ب�شر ّية يف حال حدوث
زلزال .لكن ،حتى املُدن التي تُنفق الكثري من الوقت واملاليف اال�ستعداد للزالزل ،لن تكون قادرة متام ًا على درء خماطرها يف حال حدوثها.
ووفق ًا لتقرير للم�ؤ�س�سة اجليولوج ّية الأمريكية ،ف�إن لو�س �أجنلو�س تواجه ،بن�سبة كبرية ،خطر حدوث زلزال ق ّوته  6.7درجات �أو �أكرث يف
العام .2038
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المؤسسي 2014
«الهيئة» تحتفل بتوزيع جوائز التم ّيز
َّ

الحوسني :خطوة إضافية في س ّلم
االرتقاء بمستوى األداء واإلنجاز الوظيفي الوطني
�أقامت "الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ
مقرها يف
والأزمات والكوارث" ،حف ًال يف ّ
�أبوظبي ،جرى خالله الإعالن عن نتائج
م�سابقة "جائزة التم ّيز امل� ّؤ�س�سي" ،يف دورتها
الثانية ،وتكرمي الفائزين بـها ،ح�ضره معايل
�سيف �سلطان العرياين� ،أمني عام املجل�س
الأعلى للأمن الوطني رئي�س جمل�س �إدارة
الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات
والكوارث ،وعدد من مديري الإدارات يف
الهيئة.
و�أ ّكد �سعادة الدكتور جمال حممد احلو�سني،
مدير عام "الهيئة" على �أهمية اجلائزة يف االرتقاء
مب�ستوى الأداء والإجناز الوظيفي ...داعي ًا �إىل
"العمل مب�ستوى اجلودة الذي ن�سعى �إليه دائم ًا ،ومبا
يل ّبي طموحات القيادة الر�شيدة ...وم�شدّد ًا على
�أهمية التخطيط للم�ستقبل لأنه طريق النجاح.
وقال �إن اجلائزة تهدف اىل تر�سيخ مفاهيم
التم ّيز واملبادرة والإبداع واجلودة ،وتطوير العمل
واملهارات القيادية ،واالرتقاء بال َنتائج واملمار�سات
امل� َّؤ�س�سية ،يف �إطار من امل�شاركة وحت ّمل امل�س�ؤولية.
واعترب �أن اجلائزة ت�ساهم يف �صنع بيئة تناف�س َية
تدفع بالأداء الفردي واجلماعي وامل� ّؤ�س�سي �إىل
م�ستويات عالية ،وحت ّفز َ
وت�شجعهم على
املوظفني
ّ
الإبدّاع يف خمتلف م�ستوياتهم الوظيف َية ،وال�سعي
من �أجل تنمية قدراتهم على التع ّلم ،يف �سياق تطوير
الذات ،وامل�شاركة .و�أ�ضاف� ،أن الهدف من اجلائزة
هو ت�شجيع الإبداع واالبتكار واملبادرة ،وتر�سيخ العمل
بروح الفريق الواحد �ضمن بيئة ي�سودها التحفيز
الذاتي والطموح الذي ال يعرف احلدود ،وتب ّني
املواهب الوظيفية والكفاءات الوطنية.
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(وام)

(وام)

و�أو�ضح د .احلو�سني� ،أن اجلائزة ُب ِن َيت على �شروط ومقايي�س
وا�ضحة ،تعك�س م� ّؤ�شرات التطوير الإداري املبنية على جتارب عاملية،
بهدف التحفيز على املناف�سة بني الإدارات ،وم�ساعدتها يف التع ّرف على
نقاط القوة وفر�ص التح�سني لديها ،لتتم َّكن من تطوير �أدائها ب�شكل
م�ستمر ،والتع ّرف على م�ستوى التط ّور الذي حققته مقارنة بالأداء يف
ال�سنوات ال�سابقة ،وجعل ال�سعي نحو اجلودة والتم ّيز ثقافة عامة ترت�سخ
من �أجل مزيد من التم ّيز والإبداع.
وه ّن�أ مدير عام "الهيئة" الفائزين على مت ّيزهم وح�صولهم على
اجلوائز ...داعي ًا كافة املوظفني �إىل ال�سعي نحو املزيد من الإبداع
والريادة والتم ّيز يف كافة الأن�شطة والربامج وامل�شاريع التي تعمل عليها
"الهيئة" ،لتحقيق ر�ؤية احلكومة نحو التم ّيز ،ملا فيه خدمة الوطن.
و�شملت اجلائزة ثالث فئات رئي�سة ،هي :الإدارة املتم ّيزة ،امل�شروع
املتم ّيز ،واملوظف املتم ّيز .وبعد تقدمي كافة الرت�شيحات واالنتهاء من
الزيارات واملقابالت امليدانية ،التي قام بها فريق تقييم معتمد ،من
خارج "الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث"ّ ،مت عر�ض
ت�صة ،خل�صت �إىل حتديد الفائزين.
احل�صيلة على جلنة حتكيمية مخُ ّ

اجلوائز
كانت جائزة فئة الإدارة املتم ّيزة ،من ن�صيب
«�إدارة ال�سالمة والوقاية» ،فيما نال «م�شروع تعزيز
الهوية الوطنية» ،الذي قامت به �إدارة الإعالم
والتوا�صل اجلماهريي» ،جائزة فئة امل�شروع املتم ّيز.
�أما جائزة فئة املوظف املتميز ،فقد جرى توزيعها
على ثالث م�ستويات ،هي« :املوظف القيادي املتم ّيز»،
وقد فاز بها خالد ها�شل النعيمي ،من �إدارة التخطيط
واال�ستعداد ..و»املوظف التنفيذي املتم ّيز» وكانت
من ن�صيب �سلمان علي ال�سلمان ،من �إدارة ال�سالمة
والوقاية ،بينما فاز بجائزة «املوظف املتفاين املتم ّيز»
حممود يو�سف التميمي ،من الإدارة ذاتها .ويف ختام
احلفل ،قام معايل �سيف �سلطان العرياين ،و�سعادة
د .جمال حممد احلو�سني ،بتوزيع اجلوائز على
الفائزين.
يوليو 33 2015

ّ
أكد على أهمية إنشاء فريق الطوارئ المح ّلي في اإلمارة

استقبل وفدًا منها برئاسة مديرها العام واطلع على خططها وبرامجها

حاكم الفجيرة يُثني على جهود «الهيئة» في
تفعيل برامج العمل المشترك

ّ
يؤكد على أهمية
حاكم رأس الخيمة
دور «الهيئة» على المستوى الوطني

(وام)

�أثنى �صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي ،ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم الفجرية ،على جهود «الهيئة الوطنية لإدارة
الطوارئ والأزمات والكوارث» يف توحيد مفاهيم العمل امل�شرتك ،وتن�سيق وتفعيل براجمه ،لتعزيز منظومة العمل الوطني يف
جمال �إدارة حاالت الطوارئ واال�ستعداد لها ،من خالل و�ضع خطط وا�سرتاتيجيات ت�ساهم يف ت�سخري الإمكانيات والقدرات،
وبناء فرق العمل ملواجهة حاالت الطوارئ و�ضمان حماية الأرواح واملمتلكات.
و�أ ّكد �سم ّوه على �أهمية �إن�شاء فريق الطوارئ املح ّلي يف الإمارة ،ودوره
كما اطلع �سم ّوه على برامج "الهيئة" ومهامها الرامية لتعميق
يف تعزيز وتنفيذ اال�سرتاتيجية العامة خلطط الطوارئ والأزمات التي ال�شراكة وتن�سيق االدوار مع الهيئات وامل�ؤ�س�سات املعنية ب�إدارة حاالت
تتب ّناها القيادة العليا يف الدولة ،ب�شكل عملي وف ّعال وتطوير اال�ستجابة الطوارئ من �أجل توحيد اجلهود مبا يخدم الهدف من وجود منظومة
الوطنية يف حاالت الطوارئ والأزمات ،ورفع م�ستوى كفاءتها و�سرعتها� ،إدارة الطوارئ والأزمات على م�ستوى الدولة ،وم ّد ج�سور التعاون وتبادل
وفق �أف�ضل املمار�سات وباال�ستفادة من �أهم التجارب ،والتن�سيق الدائم اخلربات بني املعنيني ب�إدارة الأحداث الطارئة.
مف�ص ًال عن خمرجات
وقدم د .احلو�سني ،خالل اللقاء ،تقرير ًا ّ
والف ّعال مع الوزارات والهيئات االحتادية واملحلية لتج ّنب الكوارث التي
ً
"مترين اال�ستجابة الوطنية  ،"1الذي نفذته "الهيئة" م�ؤخرا يف
قد تتع َّر�ض لها املنطقة.
واطلع �صاحب ال�سمو حاكم الفجرية ،خالل ا�ستقباله �سعادة الدكتور منطقة "فوز" البرتولية يف الفجرية ...م�ستعر�ض ًا �أبرز التو�صيات
ّ
واملقرتحات التي خل�ص �إليها التمرين لتح�سني الإمكانيات وتطويرها،
جمال حممد احلو�سني ،مدير عام "الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ
و�سنّ الت�شريعات اخلا�صة بتعزيز م�ستوى اجلاهزية واال�ستعداد،
َ
والأزمات والكوارث" ،يف ح�ضور �سعادة حممد �سعيد ال�ضنحاين ،مدير وبالتن�سيق مع العديد من الوزارات وامل�ؤ�س�سات والهيئات االحتادية
الديوان الأمريي ،و�سعادة العميد حممد �أحمد بن غامن الكعبي ،القائد واملحلية ،للوقوف على جاهزية وقدرات الوزارات وامل�ؤ�س�سات والهيئات
العام ل�شرطة الفجرية رئي�س فريق �إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث يف الفجرية على الت�صدّي واال�ستعداد للتعامل مع خمتلف �سيناريوهات
املحلي يف الإمارة ،على خطط "الهيئة" ،يف �إطار تن�سيق اجلهود احلوادث ال�صناعية الكربى واال�ستجابة لها ،خا�صة يف املناطق
وو�ضع الربامج وامل�شاريع الوطنية لأغرا�ض اجلاهزية واال�ستعداد ،من البرتولية ،حيث تتط ّلب معدات خمتلفة وو�سائل تعامل خا�صة يف
خالل التمارين املختلفة بالتعاون مع ال�شركاء من الوزارات والهيئات مكافحة احلرائق ،وفق �أعلى معايري الأمن وال�سالمة العاملية التي يجب
االحتادية واملحلية.
اتباعها يف مثل هذه احلاالت.
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�أ َّكد �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي ،ع�ضو
املجل�س الأعلى حاكم ر�أ�س اخليمة ،على �أهمية الدور الذي
ت�ؤ ّديه "الهيئة الوطنية الدارة الطوارئ والأزمات والكوارث"،
على امل�ستوى الوطني .و�أثنى �سم ّوه على اجلهود التي تبذلها
"الهيئة" يف �سبيل تعزيز منظومة العمل الوطني يف جمال
�إدارة حاالت الطوارئ واال�ستعداد لها ،من خالل و�ضع خطط
وا�سرتاتيجيات ت�ساهم يف ت�سخري الإمكانيات والقدرات
وبناء فرق العمل ملواجهة حاالت الطوارئ وحماية الأرواح
واملمتلكات.
و�أ�شاد �سم ّوه بدور ومهام فريق الطوارئ املحلي يف� إمارة ر�أ�س
اخليمة ،يف تنفيذ اال�سرتاتيجية العامة خلطط الطوارئ والأزمات التي
تتب ّناها القيادة العليا يف الدولة ب�شكل عملي وف ّعال ،ويف تطوير ورفع
كفاءة و�سرعة اال�ستجابة الوطنية يف حاالت الطوارئ والأزمات ،وفق
�أف�ضل التجارب واملمار�سات ،والتن�سيق الدائم والف ّعال مع الوزارات
والهيئات االحتادية واملحلية.
جاء ذلك خالل ا�ستقبال �سم ّوه لوفد من "الهيئة الوطنية لإدارة
الطوارئ والأزمات والكوارث" برئا�سة الدكتور جمال حممد احلو�سني،
املدير العام ،يف ح�ضور �سعادة اللواء علي عبد اهلل بن علوان النعيمي،
قائد عام �شرطة ر�أ�س اخليمة ،و�سيف حممد �أرحمة ال�شام�سي ،نائب
مدير عام "الهيئة" ،وعدد من مديري �إداراتها.
واطلع �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي ،من الوفد
الزائر ،على �أهداف "الهيئة" وم�شاريعها واخت�صا�صاتها ودورها
يف تن�سيق اجلهود ال�سيا�سات والإجراءات ،وو�ضع اخلطط اخلا�صة،
لأغرا�ض اجلاهزية والإ�شراف على �إدارة الأزمات والطوارئ على
امل�ستوى الوطني ،وفق ًا لأعلى معايري التم ّيز التي تن�شدها الدولة.
كما اطلع �سم ّوه على خطط "الهيئة" وا�سرتاتيجياتها وا�ستعدادها
ملواجهة و�إدارة الأزمات والطوارئ ،يف �إطار منظومة وطنية ت�شاركها
فيها كافة الوزرات والهيئات ذات العالقة ،وعلى مهامها الرامية �إىل
تعميق ال�شراكة وتن�سيق الأدوار مع الهيئات وامل�ؤ�س�سات املعنية من
�أجل توحيد جهود �إداره حاالت الطوارئ ،مبا يخدم الهدف من �إن�شاء
منظومة �إدارة الطوارئ والأزمات وم ّد ج�سور التعاون وتبادل اخلربات
بني املعنيني ب�إدارة الأحداث الطارئة.

(وام)

وتناول اللقاء الربامج والأن�شطة والفعاليات التي ّ
تنظمها الهيئة،
واملتعلقة منها بالتدريب والتطوير وحمالت التوعية والتثقيف ،بهدف
رفع م�ستوى الوعي يف امل�ؤ�س�سات التعليمية واملجتمعية للتعامل مع
الأزمات يف خمتلف احلاالت ،وم�شاركة �أفراد املجتمع وم�ساهمتهم يف
مواجهة حاالت الطوارئ والأزمات ،و�آلية تن�سيق الأدوار وامل�س�ؤوليات
يتم تنفيذها على م�ستوى الإمارة مب�شاركة كافة الوزارات والهيئات
التي ّ
يتم تنفيذها
التي
والتمارين
امل�شرتك،
العمل
أطر
�
وفق
ؤ�س�سات
وامل�
ّ
وفق �سيناريوهات خمتلفة ملعرفة وقيا�س القدرات والإمكانيات وزيادة
م�ستوى التن�سيق و�سرعة اال�ستجابة.
كما تط َّرق اللقاء �إىل �أهمية تطبيق الإجراءات امل�ستدمية وا�ستمرارية
الأعمال يف امل�ؤ�س�سات احليوية يف الإمارة ،لكي تكون جاهزة يف تقدمي
اخلدمات ال�ضرورية يف حاالت الطوارئ والأزمات والكوارث ،من خالل
بناء قاعدة من الإمكانات والقدرات وحماولة �إيجاد بدائل يف حاالت
ّ
تعطل بع�ض القطاعات احليوية بهدف بقاء اخلدمات ال�ضرورية التي
تق َّدم �إىل اجلمهور.
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اطلع على خطط «الهيئة» للتوعية واالستجابة

شدد على ضرورة رفع كفاءة العاملين في المؤسسات المحلية واالتحادية
َّ

ولي عهد عجمان:

ولي عهد أم القيوين:
االس��تعداد والتماري��ن الدوري��ة ضروري��ان لقي��اس
اإلمكانيات وزيادة سرعة االستجابة

«الطوارئ واألزمات» تلعب دورًا مهمًا
في تعزيز األمن واألمان

(وام)

�أ�شاد �سمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ،ويل عهد عجمان ،باجلهود احلثيثة واملتوا�صلة التي تبذلها «الهيئة الوطنية
لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث» مع اجلهات املعنية ،بهدف حماية �أبناء الإمارات واملقيمني على �أر�ضها من � ّأي طارئ،
واملحافظة على املمتلكات والإجنازات التي حققتها الدولة .وقال �سم ّوه �إن «الهيئة» تلعب دور ًا مه ّم ًا يف تعزيز الأمن والأمان
حلماية الأرواح واملمتلكات ،وذلك من خالل و�ضع الربامج واخلطط ملواجهة حاالت الطوارئ والأزمات واال�ستجابة لها ب�شكل
�سريع وف ّعال ،لتحقق الهدف اال�سرتاتيجي امل�شرتك .ودعا �سم ّوه �إىل �ضرورة و�ضع خطط تهدف للت�صدّ ي للأزمات واملخاطر
للحدّ من �آثارها و�أخطارها.
والتعامل معها ب�سرعة َ
جاء ذلك خالل ا�ستقبال �سم ّوه يف مكتبه يف الديوان الأمريي ،وفد للأرواح واملمتلكات على م�ستوى الإمارة ،مب�شاركة جميع الوزارات
"الهيئة" برئا�سة الدكتور جمال حممد احلو�سني ،املدير العام ،يف والهيئات وامل�ؤ�س�سات ،وتنفيذ التمارين وفق �سيناريوهات خمتلفة
ح�ضور العميد ال�شيخ �سلطان بن عبداهلل النعيمي ،قائد عام �شرطة ملعرفة وقيا�س القدرات والإمكانيات وزيادة م�ستوى التن�سيق و�سرعة
عجمان رئي�س فريق �إدارة الطوارئ والأزمات املحلي.
اال�ستجابة.
ّ
واطلع �سم ّوه على برامج "الهيئة" وخططها الرامية �إىل تفعيل
وتناول اللقاء �أهمية تطبيق الإجراءات امل�ستدمية وا�ستمرارية
منظومة �إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ،وال�سعي لتوعية �أفراد
املجتمع مبفهوم املخاطر وحاالت الطوارئ وكيفية التعامل معها ،من الأعمال يف امل�ؤ�س�سات احليوية يف الإمارة ،لكي تكون جاهزة يف تقدمي
املخت�صة ل�ضمان �سرعة اال�ستجابة حماية اخلدمات ال�ضرورية يف حاالت الطوارئ والأزمات والكوارث.
خالل التن�سيق مع اجلهات
ّ
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(وام)

�شدَّ د �سمو ال�شيخ را�شد بن �سعود بن را�شد املعال ،ويل عهد �أم القيوين ،على �أهمية زيادة وترية التن�سيق واال�ستعداد بني
امل�ؤ�س�سات االحتادية واملحلية ،لرفع كفاءة وقدرات العاملني يف امل�ؤ�س�سات والدوائر والهيئات املحلية واالحتادية ،من خالل
االجتماعات التن�سيقية والتمارين ال�ضرورية ملعرفة وقيا�س الإمكانيات ،وزيادة �سرعة اال�ستجابة عند حاالت الطوارئ
والأزمات.
و�أ�شاد �سم ّوه باجلهود التي تقوم بها "الهيئة الوطنية لإدارة بناء قدرات منظومة العمل امل�شرتك وتفعيلها ،مع الوزارات والهيئات
الطوارئ والأزمات والكوارث" ،يف �سبيل اال�ستعداد واجلاهزية ورفع االحتادية واملحلية ،وفق �أف�ضل املمار�سات العاملية.
واطلع �سم ّوه ،خالل ا�ستقباله يف الديوان الأمريي يف �أم القيوين ،وفد
القدرات ،وو�ضع متط ّلبات �إدارة الأزمات وفق منظومه متكاملة من
الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث" ،برئا�سة الدكتور
العمل مع ال�شركاء ،ووفق �أعلى املمار�سات العاملية يف �إدارة حاالت
جمال حممد احلو�سني ،مديرها العام ،على برامج "الهيئة الوطنية
الطوارئ والأزمات .كما �أ�شاد بدور فريق الطوارئ املحلي يف �إمارة �أم لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث " و�أهدافها وخططها اال�سرتاتيجية
القيوين ،من خالل ما ّمت �إجنازه من مهام يف املرحلة املا�ضية من �أجل وم�شاريعها واخت�صا�صاتها� ..إىل جانب دورها يف تن�سيق اجلهود
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وال�سيا�سات والإجراءات الوطنية لأغرا�ض اجلاهزية والإ�شراف على
�إدارة الأزمات والطوارئ على امل�ستوى الوطني ،وفق �أعلى معايري التم ّيز
التي تن�شدها الدولة� ،ضمن منظومه وطنية تُ�سهم يف حماية الأرواح
واملمتلكات وتعزيز �إمكانات الدولة يف مواجه الطوارئ والأزمات.
وقد ح�ضر اللقاء ال�شيخ �أحمد بن �سعود بن را�شد املعال ،نائب رئي�س
املجل�س التنفيذي لإمارة �أم القيوين ،و�سعادة العميد ال�شيخ را�شد بن
�أحمد املعال ،قائد عام �شرطة �أم القيوين رئي�س فريق الطوارئ املحلي،
و�سعادة نا�صر �سعيد التالي ،مدير الديوان الأمريى ،و�سعادة �سيف
حممد ارحمة ال�شام�سي ،نائب مدير عام "الهيئة" ،وعدد من مديري
�إداراتها.
وقدم د .احلو�سني �شرح ًا تناول اجلهود التي تبذلها "الهيئة"
وتنفذها ،يف جمال تطوير �آلية �إدارة حاالت الطوارئ والأزمات ،وخططها
وا�سرتاتيجياتها وا�ستعدادها ملواجهة و�إدارة الأزمات والطوارئ ،وذلك
يف �إطار منظومة وطنية ت�شاركها فيها جميع الوزرات والهيئات ذات
العالقة� ،إ�ضافة �إىل مهامها الرامية �إىل تعميق ال�شراكة وتن�سيق الأدوار
مع الهيئات وامل�ؤ�س�سات املعنية من �أجل توحيد جهود �إدارة حاالت

الطوارئ مبا يخدم الهدف من �إن�شاء منظومة �إدارة الطوارئ والأزمات
وم ّد ج�سور التعاون وتبادل اخلربات بني املعنيني يف �إدارة الأحداث
الطارئة ...م�شدِّ د ًا على �أهمية تطبيق الإجراءات امل�ستدمية وا�ستمرارية
الأعمال يف امل�ؤ�س�سات احليوية يف الإمارة ،كي تكون قادرة على تقدمي
اخلدمات ال�ضرورية يف حاالت الطوارئ والأزمات والكوارث من خالل
بناء قاعدة من الإمكانات والقدرات ،وحماولة �إيجاد بدائل يف حاالت
ّ
تعطل بع�ض القطاعات احليوية بهدف بقاء اخلدمات ال�ضرورية التي
تقدم �إىل اجلمهور.
و�أ ّكد د .احلو�سني على �أن "الهيئة" ت�سعى �إىل ن�شر ثقافة اال�ستعداد
تعزيزها ،من خالل و�ضع اخلطط واال�سرتاتيجيات التي ت�سهم يف
اال�ستفادة من الإمكانيات والقدرات املحلية ،و�إعداد وبناء فرق العمل
املخت�صة وتدريبها ملواجهة حاالت الطوارئ ،وتطوير برامج التدريب
ّ
التخ�ص�صي التي توفرها "الهيئة" ،و�آلية تن�سيق الأدوار وامل�س�ؤوليات
ّ
التي يتم تنفيذها على م�ستوى الإمارة ،مب�شاركة الوزارات والهيئات
وامل�ؤ�س�سات كافة� ،ضمن الفريق املحلي برئا�سة قائد عام ال�شرطة رئي�س
فريق الطوارئ يف الإمارة.

َّ
أكد أن مبادرات «الهيئة» وحيوية برامجها
وتأثيرها المباشر في حياة المستفيدين
كانت سببًا في االعتراف الدولي بها

سعادة الدكتور
محمد عتيق الفالحي
أمين عام «هيئة
الهالل األحمر»
اإلماراتي
لـ «

»:

َّ
مؤهل في
● لدينا كادر تطوّعيّ
التخصصات للعمل في حاالت
كل
ّ
الطوارئ واألزمات
● تمويل برامجنا ومشاريعنا يأتي من
تبرعات المانحين والخ ِّيرين و«الهيئة»
ّ
المحسن والمحتاج
وسيط بين ُ
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�أ ّك��د �س��عادة الدكت��ور حمم��د
عتي��ق الفالح��ي� ،أمني ع��ام "هيئة
اله�لال الأحم��ر" الإمارات��ي� ،أن
"الهيئة" تعمل يف جميع ال�ساحات،
وجتد قب��و ًال من كل اجله��ات ،لأنها
متث��ل دولة الإم��ارات ،الت��ي تتم َّيز
بعالقات ط ِّيبة ومثالية مع خمتلف
الدول وال�شعوب ،ومواقفها معلومة
تتح��رك يف
ل��دى اجلمي��ع ،فه��ي
ّ
كل االجتاه��ات بدواف��ع �إن�س��انية
َب ْحت��ة ،ولي�س لأ َّية �أغرا�ض �أخرى،
وهذا م��ا جعلها حتظى بهذا القبول
واالحرتام ،الذي و َّفر على "الهيئة"
الكث�ير م��ن العن��اء يف التواج��د يف
املناطق وال�ساح��ات امللتهبة .و�أ�شار
�إىل العم��ل يف مث��ل ه��ذه املناط��ق،
خا�صة �أثناء الك��وارث والنزاعات،
حمف��وف بالكث�ير م��ن املخاط��ر
بالن�سبة لعمال الإغاثة واخلدمات
الط ّبي��ة ،وق��ال" :واجه��ت ِف َرقن��ا
ووفودن��ا بع�ض ال�صعوب��ات التي َّ
مت
جتاوزها  -بحمد اهلل وتوفيقه.
و�ش��� َّدد د .الفالح���ي ،يف ح���وار �أجرته
معه "ط���وارئ و�أزمات" ،على �أن املبادرات
الت���ي قام���ت بها "هيئ���ة اله�ل�ال الأحمر"
من���ذ بداي���ة �إن�شائه���ا ،وحيوي���ة الربام���ج
الت���ي ن ّفذته���ا ،وت�أثريها املبا�ش���ر يف حياة
امل�ستفيدين منها ،كانت �سبب ًا يف االعرتاف
الدويل به���ا ،والقيمة املعنوية تتمثل يف تقدي���ر املجتمع الدويل واالحتاد
ال���دويل لتلك اجلهود .و�أ�ش���ار �إىل �أن "الهيئة" �أ�صبحت يف فرتة ب�سيطة
م���ن اجلمعيات الوطنية املانحة يف احلركة الدولية ،كما �أ�صبحت ع�ضو ًا
يف جمل����س �إدارة "االحت���اد الدويل جلمعيات اله�ل�ال الأحمر وال�صليب
الأحم���ر" لدورتني متتاليت�ي�ن� ،إىل جانب ع�ضويته���ا يف عدد من اللجان
املتخ�ص�صة لـ "االحتاد".
ّ
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ون��� َّوه �إىل الدور احليوي لـ "الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات
والك���وارث" ،وقال �إنها معن َّية ب�إدارة الأزمات عن���د حدوثها واال�ستعداد
اجل ِّيد والكف���اءة واجلاهزية .و�أ�ضاف :رغ���م �أن دولتنا  -وهلل احلمد -
تنع���م باال�ستق���رار والأم���ن � ،اّإل �أن اال�ستعداد املبك���ر والت�أهّ ب للكوارث،
ي�ش��� ّكالن �ض���رورة ال غنى عنها يف الوق���ت الراهن ،لذلك ج���اء ت�أ�سي�س
ال�صلة،
ه���ذه "الهيئ���ة" التي ّ
ت�ض���م يف ع�ضويتها خمتلف اجله���ات ذات ّ
ومن �ضمنها "الهالل الأحمر" الإماراتي .وقد ح َّددت ا�سرتاتيجية هيئة

"الط���وارئ والأزمات والكوارث" مه���ام واخت�صا�صات كل جهة ،وهناك واحلي���اد واال�ستقالل واخلدمة التطوعية والوح���دة والعاملية ،وهذه كلها
اجتماعات ومناق�شات م�ستمرة بني هذه الأطراف لتفعيل �آليات التعاون مبادئ ت�ؤ ّك���د �أن امل�ساعدة تق َّدم �إىل َمن ي�ستح ّقه���ا ،دون �أ َّية اعتبارات،
والتن�سي���ق وتبادل اخلربات واملعلومات وتعزي���ز الكفاءة امليدانية ،حتت واحلاجة هي املعيار الوحيد للم�ساعدة.
مظ ّلته���ا .وق���ال �إن مهام"الهالل" تت�ض َّمن اجلوان���ب املعي�شية يف �أماكن
يتم م���ن خاللها اتخاذ الق���رارات يف �ش�أن تقدمي
وح���ول الآلية التي ّ
الإي���واء ،وتوفري امل�ستلزم���ات احلياتية� ،إىل جانب تنفي���ذ برامج للدعم امل�ساع���دات الإغاثية �إىل م�ستحقيها� ،أو�ض���ح �أن لدى "الهيئة" عدد من
النف�سي للمت�أثرين ،و ّمل َّ
ال�شمل و�إعادة الروابط العائلية.
الآلي���ات ،تعتمد طبيعة كل واحدة منها على نوع الكارثة �أو الأزمة .وقال:
و�أو�ض���ح �أمني ع���ام "هيئة اله�ل�ال الأحمر" الإمارات���ي� ،أن الرتكيز لدين���ا جلنة علي���ا للم�ساعدات الدولي���ة ،جتتمع ب�ص���ورة دورية ،وتنظر
يف وق���ت الك���وارث والأزمات ،يكون عل���ى الإغاثة العاجل���ة التي تت�ض َّمن يف الطلب���ات املق َّدم���ة �إليها� ،سواء م���ن الأفراد �أو الهيئ���ات واجلمعيات
املج���االت الغذائية وال�صحية والإيوائية ...م�شري ًا �إىل �أن "الهيئة" تعمل اخلريي���ة يف العديد من الدول ،وت�صدر قراراتها وحتدّد حجم امل�ساعدة
املق َّدمة ونوعيتها.
حالي��� ًا يف عدد م���ن ال�ساحات الت���ي �أ�صيبت
بنكبات وك���وارث �إن�سانية يف الآونة الأخرية،
و�أ�ش���ار �إىل �أن ل���دى "اله�ل�ال الأحم���ر"
● يعتمد «الهالل
فقد حرك���ت فرقه���ا الإغاثي���ة وم�ساعداتها
الإماراتي عالقات ثنائية مع بع�ض اجلمعيات
األحمر» في تنفيذ
�إىل نيب���ال ،لتق���دمي الدع���م وامل�ساع���دة يف
الوطني���ة الآ�سيوي���ة والأفريقية تتي���ح له العمل
على
الميدانية
برامجه
وال�صحية� ،إىل
املج���االت الغذائية والإيوائية
ّ
�سو ّي ًا يف بع�ض ال�ساحات� ،إ�ضافة �إىل �شراكات
املت�ض ّررين من الزلزال�ي�ن اللذين �ضرباها،
قوية مع املنظمات الإن�سانية الإقليمية والدولية
المتطوعين بشكل
ّ
والتخفي���ف م���ن وط�أة الكارثة ع���ن كاهلهم.
املتخ�ص�صة يف ال�ش�أن
ووكاالت الأمم املتح���دة
ِّ
أساسي ...لدينا اآلن
كم���ا تعمل عل���ى دعم الأو�ض���اع الإن�سانية يف
الإن�ساين� ،إىل جانب �شراكات ا�سرتاتيجية مع
عًا،
متطو
3443
حوالي
ّ
اليم���ن ال�شقيق� ،إ�ضافة �إىل التواجد امل�ستمر
القوي
القطاع اخلا�ص" ...الذي ُيعترب �سندنا ّ
و�س���ط الالجئ�ي�ن ال�سوري�ي�ن يف دول اجلوار ونعمل على استقطاب لتحقي���ق تطلعاتن���ا عل���ى ال�ساح���ة الإن�سانية،
ال�سوري���ة ،وم�ساع���دة النازح�ي�ن العراقي�ي�ن
م�ش�ي�ر ًا �إىل ال���دور امل�ؤث���ر والفاع���ل للأف���راد
المزيد وتدريبهم
يف كرد�ست���ان الع���راق ،كم���ا توا�ص���ل تقدمي
وجمي���ع القطاع���ات يف تعزي���ز دور "الهالل"
خالل
من
وتأهيلهم
ً
ً
امل�ساعدات �إىل الأ�شقاء يف فل�سطني حت�سين ًا
حم ّلي���ا وخارجيا .وقال :نعم���ل با�ستمرار على
متخصصة.
دورات
ِّ
لظروف حياتهم.
تطوير هذه ال�شراكة وك�سب �شركاء ُجدد.
وق���ال �إن امليزاني���ة ال�سنوي���ة ل���ـ "الهالل
وعل���ى امل�ستوى الوطني ،ذك���ر د .الفالحي
الأحم���ر" مرن���ة ومتح ّرك���ة ،ولي�س���ت ثابتة،
�أن ل���دى "هيئ���ة اله�ل�ال الأحم���ر" الإماراتي
وه���ي تعتمد على حجم الك���وارث والق�ضايا الإن�ساني���ة يف ال�سنة املع َّينة� ،أن�شط���ة عديدة على ال�ساح���ة املحلية ،منه���ا :تعزيز الوع���ي بامل�س�ؤولية
ال�صحي واملجتمعي،
وبالت���ايل ،لي�س هناك �سقف حم��� َّدد مل�ساعداته وبراجم���ه ،وذلك ن�سبة املُجتمعية بني فئات املجتمع ،ن�شر التوعية والتثقيف
ّ
ربع���ات املُح�سنني واملانحني ،وهم ال���ذي يحدّدون �أين وا�ستقطاب املتط ّوعني ،وغريها ...م�شري ًا �إىل �أن برامج امل�ساعدات التي
لأنه���ا تن ّفذ من ت ّ
ً
ربعاته���م وكيف تُ�ص���رف ...الفتا النظ���ر �إىل �أن متويل برامج تقدّمه���ا ت�شمل املج���االت التالية :امل�ساعدات الإن�ساني���ة والط ّبية ،كفالة
تذه���ب ت ّ
ربعات املانح�ي�ن واملُح�سنني ط�ل�اب العلم ،رعاية ال�سجناء ،ت�أهي���ل ذوي االحتياجات اخلا�صة ،دعم
"اله�ل�ال الأحم���ر" وم�شاريع���ه ي�أتي م���ن ت ّ
املت�ب�رع ،وت�صرفها امل�ؤ�س�س���ات� ،إ�ضافة �إىل م�شاريع مو�سمية (�إفط���ار �صائم ،زكاة الفطر،
واخليرِّ ي���ن ،و�أن"الهيئ���ة" حتر�ص عل���ى تنفيذ رغبة ّ
ربع بنف�سه ،لأنها و�سيط بني ك�سوة العيد ،احلج والأ�ضاحي).
عل���ى الربنامج �أو امل�شروع الذي يح���دّده املت ّ
املُح�سن واملحتاج.
ويف �ش����أن كيفية متابع���ة مهام "هيئ���ة الهالل الأحم���ر" وم�شاريعها
���م عرب مكاتبنا يف اخلارج ،والتي
و�أ�شار د .حممد عتيق الفالحي� ،إىل �أن عمل "الهالل الأحمر" يقوم وبراجمه���ا يف اخلارج� ،أو�ضح �أنها "تت ّ
على مب���ادئ �إن�سانية متَّفق عليها عاملي ًا ،منه���ا الإن�سانية ،وعدم التح ّيز بلغ���ت حت���ى الآن  15مكتب��� ًا� ،أو من خ�ل�ال �سفارات الإم���ارات يف بع�ض
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على جت���اوز ظروفهم ،وتوفري اخلدمات ال�ضروري���ة التي يحتاجونها يف
ال�صحة والتعليم وغريها.
كم���ا تعمل "هيئة الهالل الأحم���ر" الإماراتي يف فل�سطني ،من خالل
يتم
برنام���ج م�ستمر مل�ساع���دة الفل�سطينيني وحت�سني ظ���روف حياتهمّ ،
تنفيذه ع�ب�ر مكتبيها يف غزة وال�ضفة الغربي���ة� ،إىل جانب جهود الهيئة
امل�ستمرة يف قارتي �آ�سيا و�أفريقيا ،من خالل عدد من الربامج وامل�شاريع
التنموية التي تنه�ض مب�ستوى اخلدمات املقدمة �إىل ال�شرائح ال�ضعيفة.

ال���دول� ،أو من خ�ل�ال �شركائنا م���ن املنظمات واجلمعي���ات اخلريية يف
تتم
الدول التي لي����س لدينا فيها مكاتب �أو �سفارات .ويف بع�ض الأحيانّ ،
املتابعة عرب زيارات ميدانية لوفود "الهيئة" ،للوقوف على تلك امل�شاريع
ميداني ًا ،ومتابعة مراحل تنفيذها".
و�أ�شار د .الفالحي �إىل �أن "الهالل الأحمر" يعتمد ب�شكل �أ�سا�سي يف
تنفيذ براجم���ه امليدانية على املتط ّوعني ،و�أن لديه كادر ًا تط ّوع ّي ًا م�ؤهَّ ًال
التخ�ص�ص���ات للعم���ل يف ح���االت الط���وارئ والأزم���ات .و�أ�ضاف:
يف كل
ّ
لق���د ق���ام متط ّوعونا مبه���ام ميدانية كث�ي�رة ،ون ّفذوا �إغاث���ات يف الكثري
م���ن الدول ،وا�ضطلعوا مبهام خمتلف���ة ،وكانوا �سفراء حم ّبة و�سالم �إىل
■ت� َّأ�س�س��ت "هيئ��ة اله�لال الأحم��ر"
كاف���ة ال�شعوب الت���ي و�صلوا �إليه���ا .ولدينا
الإمارات��ي يف  13يناي��ر ،1983
الآن ح���وايل  3443متط ّوع��� ًا ،ونعم���ل على
م��ا هي �أه��م املحط��ات التي م�� َّرت بها
● العمل في المناطق
ا�ستقطاب املزي���د وتدريبهم وت�أهيلهم من
خالل م�س�يرتها على امل�ستويني املحلي
متخ�ص�صة يف هذا ال�صدد،
خالل دورات
الملتهبة ،خاصة أثناء
ِّ
واخلارجي؟
�إىل جان���ب العامل�ي�ن واملوظف�ي�ن الدائمني
الكوارث والنزاعات،
ال �ش���ك �أن هن���اك الكث�ي�ر م���ن املب���ادرات
م���ن خمتلف اخل�ب�رات ،لك���ن بالطب���ع �إن
محفوف بالكثير من
الإن�ساني���ة الت���ي ا�ضطلعت به���ا "الهيئة" خالل
ن�سبة املتط ّوعني هي الأكرب.
بالنسبة
المخاطر
م�سريته���ا التي جت���اوزت الـ  32عام��� ًا يف خدمة
ويف م��ا يل��ي ن���ص احلوار�:أي��ن
لعمال اإلغاثة
الإن�ساني���ة ،وكان���ت البداي���ات بتنفي���ذ برام���ج
ترت َّك��ز �آخ��ر مه��ام "هيئ��ة اله�لال
وقد
الطبية،
والخدمات
مل�سان���دة املت�أثري���ن م���ن القح���ط واجلف���اف يف
الأحمر" الإماراتي؟
تعمل "هيئة اله�ل�ال الأحمر" حالي ًا يف واجهت فِ َرقنا ووفودنا �أفريقي���ا يف ثمانيني���ات الق���رن املا�ض���ي ،وتلتها
بعض الصعوبات التي
حمط���ات ب���ارزة �أخ���رى ،منه���ا �إغاث���ة �ضحايا
عدد م���ن ال�ساحات الت���ي �أ�صيبت بنكبات
تجاوزها.
تم
َّ
احل���رب يف البلقان (كو�سوف���ا والبو�سنة) ،ومن
وك���وارث �إن�سانية يف الآون���ة الأخرية ،منها
عل���ى �سبيل املث���ال� ،إغاث���ة املت�ض ّررين من
ث���م براجمه���ا �إىل املت�أثرين من ج��� ّراء احلرب
الزلزال�ي�ن اللذين �ضرب���ا جمهورية نيبال
يف فل�سط�ي�ن ،وكارث���ة ت�سونام���ي (�إندوني�سي���ا
الدميقراطي���ة االحتادية يف � 25أبري���ل و  12مايو املا�ضيني ،حيث حركت و�سريالن���كا واملالدي���ف)� ،إىل جان���ب �ضحاي���ا الأح���داث يف باك�ست���ان
"الهيئة" فرقها الإغاثية وم�ساعداتها �إىل املت�أثرين ،فور وقوع الزلزال
و�أفغان�ست���ان ،و�ضحاي���ا زل���زال هايت���ي ،واملت�أثري���ن م���ن الأعا�ص�ي�ر
الأول ،وقدم���ت الدع���م وامل�ساع���دة يف املج���االت الغذائي���ة والإيوائي���ة
وال�صحي���ة ،وال ت���زال وف���ود "الهيئ���ة" �إىل جان���ب املت�ضرري���ن ،تق���دّم والفي�ضان���ات يف الفلب�ي�ن وماليزيا .وحالي ًا  -كم���ا ذكرنا  -الوقوف �إىل
ّ
ّ
الدع���م وامل�ساعدة ،وتعمل على تخفيف وط����أة الكارثة عن كاهلهم .كما جانب �ضحايا الأحداث يف �سوريا والعراق واليمن.
�أم���ا عل���ى امل�ستوى املحلي فقد لعب���ت "الهيئ���ة" دور ًا كبري ًا يف توفري
تعم���ل "الهيئة" �أي�ض ًا على دع���م الأو�ضاع الإن�ساني���ة يف اليمن ال�شقيق،
حي���ث ّمت ت�سيري �شحنات �إغاثية عرب عدد م���ن ال�سفن التي حملت �آالف الرعاية الالزمة للأ�شقاء الكويتيني الذي ا�ست�ضافتهم الدولة بعد الغزو
الأطنان من االحتياج���ات الإن�سانية وامل�ساعدات ال�ضرورية �إىل خمتلف الذي تع ّر�ضت له الكوي���ت (يف �أغ�سط�س  ،)1990و�شهدت برامج الهيئة
املحافظ���ات اليمنية املت�ض ّررة .هذا �إ�ضاف���ة �إىل تواجدنا امل�ستمر و�سط عل���ى ال�ساحة املحلية تط���ور ًا كبري ًا ونقل���ة نوعية يف اخلدم���ات املق َّدمة
الالجئ�ي�ن ال�سوري�ي�ن يف دول اجل���وار ال�سورية والنازح�ي�ن العراقيني يف بف�ض���ل التوجيه���ات امل�ستمرة ل�سم���و ال�شيخ حمدان بن زاي���د �آل نهيان،
كرد�ست���ان العراق ،حي���ث ّمت و�ضع خطة تنموية لتعزي���ز قدرة النازحني ممثل احلاك���م يف املنطقة الغربية رئي�س اله�ل�ال الأحمر ،ف�سم ّوه دائم ًا
42
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يوجه بتعزيز خدمات الهيئة على امل�س���توى املحلي ،لذلك زادت الربامج
ِّ
ّ
ال�صحة والتعليم
���االت
جم
يف
خا�صة
منها
���ن
ي
امل�ستفيد
ة
ل
مظ
���ت
ع
وتو�س
ّ
َّ
وكفال���ة الأيتام وتب ّني امل�ش���اريع التنموية التي ت�أتي يف مقدّمتها �ص���يانة
منازل املواطنني املت�صدّعة خا�صة يف الإمارات ال�شمالية.

"الهالل الأحمر" �سقف حم َّدد مل�ساعداته وبراجمه ،وذلك ن�سبة لأنها
ربعات املُح�سنني واملانحني ،وهم ال���ذي يحدّدون �أين تذهب
تن ّف���ذ من ت ّ
ربعاتهم وكيف تُ�صرف .و"الهالل" ،ما عليه � اّإل حمل الأمانة و�إي�صالها
ت ّ
ربع� .أي�ض ًا ،هناك جانب �آخر يتمثل يف
�إىل امل�ستهدف�ي�ن ،ح�سب رغبة املت ّ
يتم
الكوارث الطبيعية والأزمات الطارئة ،ففي الكثري من هذه احلاالتّ ،
ربعات وتوجيه ريعها ل�صال���ح املت�أثرين من الكارثة ،ففي
تنفي���ذ حملة ت ّ
هذه احلاالت تكون هناك �إيرادات مالية �إ�ضافية للم�ساعدات.

■نالت"هيئ��ة اله�لال الأحم��ر" الإمارات��ي االع�تراف
الدويل ،بان�ضمامها يف العام � 1986إىل "االحتاد الدويل
جلمعي��ات اله�لال الأحم��ر وال�صلي��ب الأحم��ر" ،م��ا هي
القيم��ة املعنوي��ة والعملية لهذا
االن�ضمام؟
● لدينا عالقات ثنائية
ال �ش���ك يف �أن املبادرات التي قامت بها
مع بعض الجمعيات
"هيئة الهالل الأحمر" يف بداية تكوينها،
الوطنية اآلسيوية
وحيوي���ة الربامج الت���ي ن ّفذته���ا ،وت�أثريها
واألفريقية ،تتيح لنا
املبا�ش���ر يف حياة امل�س���تفيدين منها ،كانت
�س���بب ًا يف هذا االعرتاف ،والقيمة املعنوية العمل سو ّيًا في بعض
الساحات ،وشراكات
تتمث���ل يف تقدير املجتم���ع الدويل واالحتاد
قوية مع المنظمات
الدويل لتلك اجلهود� .أما بالن�س���بة للقيمة
اإلنسانية اإلقليمية
العملي���ة ،ف����إن االن�ضم���ام �إىل االحت���اد
ال���دويل ،جع���ل "الهيئ���ة" تعم���ل �ضم���ن والدولية ووكاالت األمم
منظوم���ة �إن�ساني���ة ،ووفق��� ًا ملب���ادئ عاملية
المتخصصة،
المتحدة
ِّ
متع���ارف عليه���ا ،وااللت���زام به���ا واج���ب،
إلى جانب شراكات
ويف ف�ت�رة ب�سيط���ة �أ�صبح���ت "الهيئة" من استراتيجية مع القطاع
اجلمعي���ات الوطني���ة املانح���ة يف احلرك���ة
الخاص»...الذي ُيعتبر
الدولي���ة ،كم���ا �أ�صبحت ع�ض���و ًا يف جمل�س
القوي لتحقيق
سندنا
ّ
�إدارة "االحت���اد ال���دويل جلمعيات الهالل
تطلعاتنا على الساحة
الأحم���ر وال�صلي���ب الأحم���ر" لدورت�ي�ن
اإلنسانية.
متتاليت�ي�ن� ،إىل جان���ب ع�ضويته���ا يف عدد
املتخ�ص�صة لـ"االحتاد".
من اللجان
ّ
■ك��م يبلغ حج��م امل�س��اعدات الإن�س��انية اخلارجية التي
تقدمه��ا الهيئة" �س��نوي ًا؟ وهل هناك �س��قف حم��دَّ د لهذه
امل�ساعدات؟
ميزاني���ة اله�ل�ال الأحم���ر ال�سنوي���ة مرن���ة ومتحركة ولي�س���ت ثابتة،
تعتمد على حجم الكوارث والق�ضايا الإن�سانية يف ال�سنة املعينة ،ولي�س لـ

■عىل ماذا تشتمل هذه املساعدات؟ وهل
أي من
هن��اك "فيتو" مينع من تقدميها إىل َّ
الدول؟
نح���ن نر ّكز حالي ًا على امل�ساع���دات التنموية
التي ي�ستم���ر مردودها وعائدها �إىل �أجل �أطول،
وه���ي ذات ج���دوى �أكرب م���ن امل�ساع���دات الآنية
واملبا�ش���رة ،والت���ي تنته���ي يف وقته���ا وت�أثريه���ا
�أقل عل���ى حياة امل�ستهدَ ف�ي�ن .ويف وقت الكوارث
والأزم���ات ،يكون الرتكيز عل���ى الإغاثة العاجلة
الت���ي تت�ض َّم���ن املج���االت الغذائي���ة وال�صحي���ة
والإيوائي���ة� .أم���ا بالن�سبة �إىل ال�ش���ق الثاين من
ال�س����ؤال ،ف����إن عم���ل "اله�ل�ال الأحم���ر" يقوم
عل���ى مبادئ �إن�ساني���ة متَّفق عليه���ا عاملي ًا ،منها
الإن�ساني���ة ،وعدم التح ّيز واحلي���اد واال�ستقالل
واخلدم���ة التطوعي���ة والوحدة والعاملي���ة ،وهذه
كلها مب���ادئ ت�ؤ ّك���د �أن امل�ساعدة تق��� َّدم �إىل َمن
ي�ستح ّقه���ا ،دون �أ َّي���ة اعتب���ارات ،واحلاج���ة هي
املعي���ار الوحي���د للم�ساع���دة .وبالت�أكي���د ت�شتمل
امل�ساع���دات على جمي���ع االحتياج���ات احلياتية
ال�ضروري���ة ،خا�صة يف جماالت الغذاء وال�صحة
والتعليم والإيواء� ،إىل جان���ب امل�شاريع التنموية
والإن�شائية وغريها.
■ما هي اآللية التي يت ّم من خاللها اتخاذ القرارات يف شأن تقديم
املساعدات اإلغاثية إىل مستحقيها؟
طبع��� ًا ،لدين���ا عدد من الآلي���ات ،تعتمد طبيعة كل واح���دة منها على
ً
فمث�ل�ا ،يف احل���االت الطارئ���ة مث���ل الكوارث
ن���وع الكارث���ة �أو الأزم���ة،
الطبيعي���ة املفاجئ���ة ،نتح ّرك وفق ًا لروح املب���ادرة املتو ّفرة لدى "الهيئة"
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والت���ي تتط ّلبها مث���ل هذه احلاالت ،والتي تتم ّي���ز بال�سرعة املطلوبة جتاه
املنكوب�ي�ن لإنقاذ احلي���اة ورفع املعاناة� .أي�ض��� ًا ،نتل ّقى ن���داءات �إن�سانية
م���ن املنظم���ات الإن�سانية الدولية واجلمعيات الوطني���ة امل�شابهة� .أما يف
احل���االت العادية ،التي تكون فيها الأو�ض���اع م�ستقرة ،فلدينا جلنة عليا
للم�ساع���دات الدولية ،جتتمع ب�صورة دورية ،وتنظر يف الطلبات املق َّدمة
�إليه���ا� ،سواء من الأفراد �أو الهيئ���ات واجلمعيات اخلريية يف العديد من
الدول ،وت�صدر قراراتها وحتدّد حجم امل�ساعدة املق َّدمة ونوعيتها.

التوعوية� .أما بالن�سبة لربامج امل�ساعدات ،ف�إنها ت�شمل املجاالت التالية:
امل�ساعدات الإن�ساني���ة ،امل�ساعدات الط ّبية ،كفالة ط�ل�اب العلم ،رعاية
ال�سجن���اء ،ت�أهي���ل ذوي االحتياجات اخلا�صة ،دع���م امل�ؤ�س�سات� ،إ�ضافة
�إىل م�شاري���ع مو�سمية (�إفطار �صائم ،زكاة الفط���ر ،ك�سوة العيد ،احلج
والأ�ضاحي).

تتم متابعة مهام وم�ش��اريع وبرامج "هيئة الهالل
■كي��ف ّ
الأحمر" يف اخلارج ؟
■ما هي م�صادر متويل "هيئة الهالل الأحمر" الإماراتي؟
���م عرب مكاتبنا يف اخلارج ،والتي بلغ���ت حتى الآن  15مكتب ًا،
ت
ت
ال،
و
�
أ
ّ
ّ
ربعات املانحني
متويل برامج "الهالل الأحمر" وم�شاريعه ي�أتي من ت ّ
ربع� ،أو م���ن خالل �سفارات الإمارات يف بع�ض ال���دول� ،أو من خالل �شركائنا
املت
رغبة
واملح�سن�ي�ن واخليرِّ ين ،والتي حتر�ص "الهيئة" على تنفيذ
ّ
املت�ب�رع بنف�سه ،لأن من املنظمات واجلمعيات اخلريية يف الدول التي لي�س لدينا فيها مكاتب
و�صرفه���ا على الربام���ج �أو امل�ش���روع الذي يح���دّده ّ
تتم املتابعة
���ان،
ي
أح
ل
ا
بع�ض
ويف
���ارات.
ف
�س
أو
�
ّ
"الهيئ���ة" و�سي���ط ب�ي�ن املُح�س���ن واملحت���اج.
عرب زيارات ميدانية لوفود "الهيئة" ،للوقوف
ه���ذا �إىل جانب بع�ض امل�شاري���ع اال�ستثمارية
● نعمل في جميع
على تل���ك امل�شاريع ميداني��� ًا ،ومتابعة مراحل
والعقارية املوقوفة للهيئة.
الساحات ونجد قبو ً
ال
تنفيذها.

من كل الجهات..
واالحترام الدولي
لإلمارات َّ
وفر على
«الهيئة» الكثير من
العناء في التواجد في
المناطق والساحات
الملتهبة.

■ه��ل م��ن دور للقط��اع اخلا���ص
والأفراد يف متويل �ص��ندوق"هيئة
الهالل الأحمر" الإماراتي"؟
بالت�أكيد ،لدينا �شراكات ا�سرتاتيجية مع
القوي
القط���اع اخلا�ص ،الذي ُيعت�ب�ر �سندنا ّ
لتحقي���ق تطلعاتن���ا على ال�ساح���ة الإن�سانية،
و�أي�ض��� ًا ،هن���اك دور م�ؤث���ر وفاع���ل للأفراد
وجمي���ع القطاع���ات يف تعزي���ز دور "الهالل
الأحمر" حم ّلي ًا وخارجي��� ًا .ونعمل با�ستمرار
عل���ى تطوي���ر ه���ذه ال�شراكة وك�س���ب �شركاء
ّ
ُج���دد ملقابلة االحتياجات املتزايدة للعمل الإن�ساين يف ظل حدّة الكوارث
و�شدّة الأزمات ،وازدياد عدد املت�أثرين من وط�أتها.

■�إذا كان ال��دور الأ�س��ا�س ل��ـ "هيئ��ة اله�لال الأحم��ر"
الإمارات��ي� ،إغاثي على امل�س��توى اخلارجي �أثناء الأزمات
والك��وارث ،كيف ميكن تلخي�ص دور الهيئة على ال�س��احة
املحلية ؟
لدين���ا �أن�شطة عديدة على ال�ساحة املحلية ،منها �أهمية تعزيز الوعي
بامل�س�ؤولية املُجتمعية بني فئات املجتمع� ،إىل جانب ن�شر التوعية والتثقيف
ال�صح���ي واملجتمع���ي ،وا�ستقط���اب املتط ّوع�ي�ن ،وغريه���ا م���ن الربامج
ّ
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■ممِ َّ ��ن يت�ش��كَّل اجل�س��م العام��ل يف
�إطار"هيئ��ة اله�لال الأحم��ر"
الإمارات��ي؟ وك��م تبل��غ ن�س��بة
املتطوعني فيه؟
يعتم���د "اله�ل�ال الأحمر" ب�ش���كل �أ�سا�سي
يف تنفي���ذ براجم���ه امليدانية عل���ى املتط ّوعني،
وبحمد اهلل وتوفيقه ،لدينا كادر تط ّوعي م�ؤهَّ ل
التخ�ص�صات للعمل يف حاالت الطوارئ
يف كل
ّ
والأزمات .لقد ق���ام متط ّوعونا مبهام ميدانية
كثرية ،ون ّفذوا �إغاث���ات يف الكثري من الدول ،وا�ضطلعوا مبهام خمتلفة،
وكان���وا �سفراء حمبة و�سالم �إىل كافة ال�شعوب التي و�صلوا �إليها .ولدينا
الآن ح���وايل  3443متط ّوع��� ًا ،ونعم���ل عل���ى ا�ستقطاب املزي���د وتدريبهم
متخ�ص�صة يف هذا ال�صدد ،هذا �إىل جانب
وت�أهيله���م من خالل دورات
ِّ
العامل�ي�ن واملوظف�ي�ن الدائمني يف "الهيئة" من خمتل���ف اخلربات ،لكن
بالطبع �إن ن�سبة املتط ّوعني هي الأكرب.
■ه��ل توج��د �آلية لتنظيم العالقة م��ع "الهيئة الوطنية
لإدارة الط��وارئ والأزم��ات والك��وارث"؟ وكي��ف يت��م
تنفيذها على �أر�ض الواقع؟

"اله�ل�ال الأحم���ر" الإمارات���ي ع�ض���و يف "الهيئة الوطني���ة لإدارة
ت�ضم عدد ًا من اجلهات ذات ال�صلة
الطوارئ والأزمات والكوارث" ،التي ّ
بالط���وارئ .وطبع ًا ،لكل جهة مهام مع َّينة ت�ضطلع بها �أثناء الأزمات  -ال
قدر اهلل  ،وتت�ض َّمن مهام "الهالل" اجلوانب املعي�شية يف �أماكن الإيواء،
وتوف�ي�ر امل�ستلزم���ات احلياتية� ،إىل جانب تنفيذ برام���ج للدعم النف�سي
للمت�أثرين ،و ّمل َّ
ال�شمل و�إعادة الروابط العائلية.

م���ن العن���اء يف التواجد يف املناط���ق وال�ساح���ات امللتهبة� .أي�ض��� ًا ،تتمتَّع
"الهيئة" نف�سها بعالقات ط ِّيبة مع نظرياتها يف العمل الإن�ساين ،خا�صة
اجلمعيات الوطنية على م�ستوى املنطقة والعامل ،لذلك نعمل ،بالتن�سيق
م���ع اجلمعية الوطنية على �ساحتها املحلية ونعزز قدراتها للقيام بدورها
عل���ى �أف�ض���ل وجه ،وال �ش���ك ،توجد عوائ���ق يف بع�ض ال�ساح���ات� ،أهمها
القوان�ي�ن املحلية لبع�ض الدول ،والتي تقف حج���ر عرثة يف الو�صول �إىل
امل�ستهدفني من امل�ساعدة بال�سرعة املطلوبة.

■م��ا هي الأط��ر والآليات التي حت ُكم ّ
وتنظ��م العالقة بني
"هيئ��ة الهالل الأحمر" الإمارات��ي واملنظمات الإقليمية ■ �أي��ن ومت��ى كان��ت �أخط��ر امله��ام الت��ي نفَّذه��ا العامل��ون
يف "الهيئ��ة"؟ وم��ا م��دى ال�ص��عوبة واخلط��ر ال��ذي مت
والدولية� ،أثناء الكوارث والأزمات؟
مواجهتها؟
توجد عدة م�ستويات لهذه العالقة ،ففي ما يتع ّلق بجمعيات ال�صليب
العمل يف املناط���ق امللتهب���ة ،خا�صة �أثناء
الأحم���ر واله�ل�ال الأحم���ر ،هن���اك "االحتاد
الك���وارث والنزاع���ات ،حمف���وف بالكثري من
ال���دويل جلمعيات الهالل الأحم���ر وال�صليب
المبكر
االستعداد
●
املخاط���ر بالن�سبة لعم���ال الإغاثة واخلدمات
الأحم���ر" ،الذي يقوم بعملي���ات التن�سيق بني
الطبي���ة ،وقد واجه���ت ِف َرقن���ا ووفودنا بع�ض
ّ
والتأهب للكوارث،
اجلمعيات الوطنية �أثناء الكوارث ،من خالل
ال�صعوب���ات الت���ي َّمت جتاوزه���ا  -بحم���د اهلل
الن���داءات التي ي�صدرها وفق ًا لطبيعة الأزمة يشكالن ضرورة ال غنى
وتوفيق���ه ،خا�ص���ة يف الع���راق وال�صوم���ال
ومتطلباتها� .أي�ض��� ًا ،لدينا عالقات ثنائية مع
عنها في الوقت الراهن ،و�أفغان�ستان.
بع�ض اجلمعيات الوطنية الآ�سيوية والأفريقية
تتي���ح لنا العم���ل �سو ّي��� ًا يف بع����ض ال�ساحات ،و دور «الهيئة الوطنية
■كيف تنظرون لأدوار ومهام الهيئة
ولدينا – �أي�ض ًا � -شراكات قوية مع املنظمات إلداراة الطوارئ واألزمات
الوطنية لإدارة الطوارئ واالزمات
الإن�سانية الإقليمي���ة والدولية ووكاالت الأمم
الكوارث» حيوي في
والك��وارث التكاملية مع مهام وادور
املتخ�ص�ص���ة يف ال�ش����أن الإن�س���اين،
املتح���دة
ِّ
اله�لال االحمر يف حاالت الطوارئ
المجتمع.
لذل���ك ال نواج���ه �صعوب���ات يف التح���رك يف
والأزمات؟
جمي���ع ال�ساحات ،ن�سبة لعالقاتنا املتم ّيزة مع
ال �ش���ك� ،إن "الهيئ���ة الوطني���ة لإدارة
جميع اجلهات ،خا�صة و�أن "الهالل الأحمر"
الط���وارئ والأزمات والكوارث" معن َّي���ة ب�إدارة الأزمات عند حدوثها  -ال
الإماراتي ُيعتبرَ من الهيئات املانحة لتلك املنظمات.
ق���در اهلل  -واال�ستع���داد اجليد والكفاءة واجلاهزي���ة ،ودورها حيوي يف
املجتم���ع .ورغم �أن دولتن���ا  -وهلل احلمد  -تنعم باال�ستقرار والأمن  � ،اّإل
■ ما هي �أهم العوائق التي اعرت�ضت وتعرت�ض مهام "هيئة �أن اال�ستعداد املبكر والت�أهّ ب للكوارث ،ي�شكالن �ضرورة ال غنى عنها يف
الهالل الأحمر" الإماراتي؟ وكيف يمُ كن تذليلها؟
ت�ضم يف ع�ضويتها
الوقت الراهن ،لذلك جاء ت�أ�سي�س هذه "الهيئة" التي ّ
ال�صلة ،ومن �ضمنها "الهالل الأحمر" الإماراتي.
يعم���ل "اله�ل�ال الأحم���ر" يف جميع ال�ساح���ات ،ويجد قب���و ًال من كل خمتلف اجلهات ذات ّ
اجله���ات ،لأنه ميثل دولة الإمارات التي تتم َّيز بعالقات ط ِّيبة ومثالية مع وق���د ح��� َّددت ا�سرتاتيجية "الهيئ���ة الوطني���ة الوطني���ة لإدارة الطوارئ
خمتلف الدول وال�شعوب ،ومواقفها معلومة لدى اجلميع ،فهي تتح ّرك يف والأزم���ات والكوارث" مهام واخت�صا�ص���ات كل جهة ،وهناك اجتماعات
كل االجتاه���ات بدوافع �إن�سانية َب ْحتة ،ولي����س لأ َّية �أغرا�ض �أخرى ،وهذا ومناق�ش���ات م�ستمرة بني هذه الأط���راف لتفعيل �آليات التعاون والتن�سيق
ما جعلها حتظى بهذا القبول واالحرتام ،الذي و َّفر على "الهيئة" الكثري وتبادل اخلربات واملعلومات وتعزيز الكفاءة امليدانية ،حتت مظ ّلتها.
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في
المواجهة

في
المواجهة

ّ
موحدة
وتوفر قراءات
تضم نحو  60محطة مو َّزعة على مختلف مناطق الدولة
َّ
ّ

سيف بن زايد ترأس وفد الدولة إلى «التشاوري الـ »16

ّ
توقع اتفاقية تدشين
«البيئة والمياه»
«شبكة اإلمارات لجودة الهواء»

يقرون آلية
وزراء داخلية «التعاون» ّ
الموحدة
عمل للقائمة اإلرهابية
ّ

(وام)

أق��ر وزراء الداخلي��ة يف دول جمل���س التعاون لدول اخلليج العربية ،خالل اجتماعهم الت�ش��اوري الـ  16الذي ُعقد م�ؤخّ ر ًا يف
� ّ
املوحدة ،بهدف تعزي��ز العمل الأمني اخلليجي امل�ش�ترك يف جمال
إرهابي��ة
ل
ا
للقائمة
اخلليجي��ة
اللجنة
عمل
آلي��ة
�
الدوح��ة،
َّ
مكافحة الإرهاب.
وتر�أ����س وفد الدولة امل�شارك يف االجتم���اع الفريق �سمو ال�شيخ �سيف �إرهابي���ة متطرف���ة .و�أكدوا �إ�صرار دول املجل�س عل���ى مكافحة املنظمات
الإرهابية املتطرفة وحماربة فكرها ّ
ال�ضال.
بن زايد �آل نهيان ،نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية.
و�أ�ض���اف الزي���اين �أن الوزراء بحث���وا عدد ًا من املو�ضوع���ات املتعلقة
وق���ال الدكت���ور عبداللطي���ف بن را�ش���د الزياين� ،أمني ع���ام جمل�س
التع���اون ل���دول اخلليج العربي���ة �إن ال���وزراء ناق�ش���وا الأو�ض���اع الأمنية بالعم���ل الأمن���ي امل�ش�ت�رك يف كاف���ة جماالته ،واجله���ود التي تق���وم بها
املخت�صة من �أجل تعزيز التع���اون والتن�سيق امل�شرتك
والتحدي���ات الت���ي يفر�ضها تنام���ي املنظم���ات الإرهابية يف الأجه���زة الأمني���ة
الإقليمي���ةّ ،
َّ
ً
ّ
املنطق���ة وجرائمها ،وما ت�شكله من تهديد لأم���ن وا�ستقرار دول املجل�س حماي���ة للأم���ن واال�ستق���رار يف دول املجل����س ،وحفاظا عل���ى املكت�سبات
والأمن الإقليمي .و�أو�ضح �أن الوزراء �أ�شادوا باجلهود املوفقة التي قامت والإجنازات التي حققتها امل�سرية املباركة ملجل�س التعاون بقيادة ورعاية
به���ا الأجه���زة الأمني���ة يف اململكة العربي���ة ال�سعودي���ة و�أدت �إىل القب�ض �أ�صحاب اجلاللة وال�سمو قادة دول املجل�س ،وما يولونه من دعم ورعاية
عل���ى خاليا �إرهابية تنتم���ي �إىل تنظيم "داع����ش" الإرهابي ،وكذلك ما واهتمام حتقيق ًا لتطلع���ات مواطني دول املجل�س نحو مزيد من الرتابط
قام���ت به الأجهزة الأمنية يف مملكة البحرين من القب�ض على جمموعة والتكامل والت�ضامن.
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يف �إطار توجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي  -رعاه
اهلل ،ب�إن�شاء «�شبكة الإمارات جلودة الهواء»ّ ،
وقعت وزارة البيئة واملياه اتفاقية تد�شني «ال�شبكة» ،مع «املركز الوطني للأر�صاد
عجمان.
اجلوية والزالزل» و»هيئة البيئة» يف �أبوظبي وبلديات دبي وال�شارقة والفجرية ودائرة البلدية والتخطيط يف ْ
وجاء التوقيع على هام�ش "م�ؤمتر االقت�صاد
الأخ�ض���ر" ال�سن���وي ال�ساد����س ،ال���ذي عق���د
بعنوان "الطاول���ة امل�ستديرة الوطني���ة للتمويل
واال�ستثمار يف م�شاريع االقت�صاد الأخ�ضر".
و�أك���د معايل الدكتور را�ش���د �أحمد بن فهد،
وزير البيئة واملياه� ،أن م�شروع �إن�شاء "ال�شبكة"
ه���و ترجم���ة لل�سيا�سات الت���ي ت�ستهدف حتقيق
التنمي���ة امل�ستدام���ة الت���ي و�ضعته���ا القي���ادة
الر�شي���دة ،وحر�صها الدائم عل���ى حتفيز كافة
(وام)
اجله���ات لب���ذل املزي���د م���ن اجله���د يف �سبيل
االرتق���اء بجهود تعزي���ز اال�ستدام���ة البيئية يف
وي�شرف "املركز الوطن���ي للأر�صاد اجلوية والزالزل" خالل الأ�شهر
الدولة .و�أ�ش���ار �إىل �أن "�شبكة الإمارات جلودة
اله���واء" هي نتاج جله���ود خمتلف اجله���ات الوطنية الت���ي ت�سعى دائم ًا املقبل���ة على "ال�شبكة" التي
�ست�ض���م نحو  60حمطة مو َّزعة على خمتلف
ّ
موحدة ع���ن جودة اله���واء .و�ستفيد
�إىل حتوي���ل الأف���كار الإبداعية �إىل م�شاريع رائ���دة ،تُ�سهم يف دفع عجلة مناط���ق الدول���ة ،و�ستو ّفر ق���راءات َّ
���م توفريها من قب���ل املحطات التابع���ة لل�شبكة ،يف
التق���دّم والريادة ،لو�ضع الإمارات يف م�ص���ايف �أف�ضل دول العامل بحلول الق���راءات الت���ي �سيت ّ
العام  ،2021وهي كذلك جهد ا�ستثنائي لفرق العمل على امل�ستوى املحلي اتخ���اذ التداب�ي�ر الالزم���ة حلماي���ة البيئ���ة ،وتقيي���م نتائ���ج الإجراءات
يتم �إعالم اجلمهور ب�شكل �صحيح عن حالة نوعية
املتّخذة ،و�ضم���ان �أن ّ
واالحتادي ،ت ِّوج ب�إجناز امل�شروع خالل �ستة �أ�شهر.
الهواء وجودته.
ويه���دف �إن�شاء ال�شبكة �إىل حت�سني نوعي���ة الهواء خلف�ض االنبعاثات
و�أعل���ن عب���د اهلل احلمادي ،رئي����س ق�سم املن���اخ يف "املركز الوطني
م���ن خمتل���ف امل�ص���ادر الثابتة ،الت���ي ت�شم���ل امل�صانع وحمط���ات توليد
للأر�صاد اجلوية وال���زالزل" �أن هذا الأخري يتَّجه �إىل �إ�ضافة  15حمطة
الطاق���ة ،واملتحركة ،التي ت�شمل و�سائل النقل ،وذلك عرب توحيد طريقة جدي���دة لر�صد جودة اله���واء يف املناطق ال�شمالية ،حي���ث �أجرى درا�سة
قيا����س تراكيز املل ّوث���ات يف الهواء املحي���ط ،بالإ�ضاف���ة �إىل �آلية الإبالغ
مو�سع���ة لتقييم نوعية الهواء يف بع�ض �إمارات الدولة ،بني العامني 2013
ّ
والتعام���ل مع البيان���ات اخلا�صة بنظام حماية اله���واء يف الدولة ،وذلك و ،2014ته���دف �إىل امل�ساهم���ة يف فهم �أف�ضل لك ّل م���ن م�ستويات تركيز
حل�س���اب م� ّؤ�شري���ن حيو َّيني هم���ا :م� ّؤ�ش���ر جودة اله���واء وم� ّؤ�ش���ر املواد املل ّوث���ات الرئي�سة (ثاين �أوك�سيد الكربي���ت ،وثاين �أوك�سيد النيرتوجني،
اجل�سيمية على م�ستوى الدولة.
والبنزي���ن ،والأوزون) ...على �أن يت���و َّزع �أغلب هذه املحطات يف الأماكن
ويو ّف���ر نظام ال ّر�ص���د يف ال�شبك���ة خا�صية ال ّربط الإلك�ت�روين لكافة التي تت�أثر باملل ّوث���ات ال�صادرة عن ال�سيارات واملناطق ال�صناعية .و�أ ّكد
املعلوم���ات الأ�سا�سي���ة لإدارة بيانات جودة اله���واء يف الدولة ،من نقطة �أن املحطات �ستعمل على مدار الـ � 24ساعة ،و�ستكون جميعها ثابتة وحتت
القيا����س وحتى ر�س���م خارطة تراكي���ز املل ّوثات .وي�شم���ل النظام معايري ال�صيان���ة امل�ستمرة ،و�ستظهر قراءاتها مبا�شرة عرب املوقع الإلكرتوين لـ
و�ضواب���ط خا�صة مبحطات القيا�س وطرق الإبالغ عن البيانات ،وبرامج "املركز الوطني للأر�صاد اجلوية والزالزل"� ،ضمن خارطة تظهر فيها
املعاي���رة ،ونق���اط التح ّول يف قواع���د البيانات ،وح�س���اب م� ّؤ�ش َري جودة مواق���ع املحطات والق���راءات الآنية لكل حمطة ،وميك���ن للجمهور العام
االطالع على قراءات هذه املحطة يف � ّأي وقت.
الهواء واملواد اجل�سيمية.
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في
المواجهة

في
المواجهة
نحو وضع آلية خليجية مشتركة للتخ ّلص من
الشحنات المغشوشة دون اإلضرار بالبيئة

األميري :اإلمارات تحتل المركز األول عربيًا
والخامس عالميًا من حيث تعزيز األدوية المراقبة
بحثت اللجنة اخلليجية املركزية للت�سجيل الدوائي ،يف اجتماعها الواحد وال�سبعني الذي عقدته م�ؤخّ ر ًا يف دبي ،و�ضع
يتم �ضبطها يف دول جمل�س التعاون اخلليجي .وتت�ض َّمن هذه
�آلية َّ
موحدة للتخلّ�ص من �شحنات الأدوية املغ�شو�شة واملز ّورة ،التي ّ
الآلية حتميل ال�شركة املو ّردة تكاليف �إعادة ّ
ال�شحنة امل�ضبوطة �إىل بلد امل�صدر.
وقال �سعادة �أمني ح�سني الأمريي ،وكيل الوزارة امل�ساعد ل�سيا�سة
و ّمت االتفاق على �أن ت�صدر التحذيرات من خالل املكتب التنفيذي
ال�صحة العامة والرتاخي�ص ،نائب الرئي�س اللجنة العليا للت�سجيل ملجل�س التعاون اخلليجي ،عند اكت�شاف �أ َّية مالحظات �أو م�ضاعفات �أو
تخت�ص ب� ّأي �صنف دوائي ،والعمل على تبادل املعلومات لأخذ
والت�سعرية الدوائية يف وزارة ال�صحة الإماراتية� ،إن هذه الآلية اجلديدة حتذيرات
ّ
تحُ ّ
موحد
موحد بهدف حماية جمتمعات املنطقة ،و�أخذ قرار ّ
مل ال�شركة املو ّردة امل�س�ؤولية القانونية املرتتبة على ا�ستقدام �أو قرار خليجي ّ
�إدخال �أدوية مغ�شو�شة ،وتهدف �إىل احلفاظ على البيئة وعدم �إحلاق
�إما بوقف ا�ستخدام ال�صنف� ،أو الوقف امل�ؤقت� ،أو ا�ضافة حتذيرات �إىل
ال�ضرر بها .و�أ�شار �إىل �أن اللجنة �أكدت تفعيل املنظومة اخلليجية
ا�ستخداماته.
املوحدة للتحذيرات الدوائية.
َّ
و�أ�ضاف الأمريي �أن تفعيل املنظومة اخلليجية للتحذيرات الدوائية
وقد ناق�شت اللجنة على مدى ثالثة �أيام ،يف ح�ضور �أع�ضائها من
ير ّكز على التعاون امل�شرتك والتدقيق قبل � ّأي حتذير ب�ش�أن � ّأي م�ستح�ضر
دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية وممثل عن املكتب التنفيذي �أو ُمنتَج دوائي .و�أ�شار �إىل �أن دول جمل�س التعاون مت َّيزت يف العديد من
ال�صحية ،ويف مقدّمتها ّ
املوحد للأدوية وامل�ستلزمات
ملجل�س وزراء ال�صحة لدول "التعاون" ،جمموعة من املو�ضوعات ،منها اجلوانب
ّ
ال�شراء َّ
املوحد
جوانب �آلية التخ ّل�ص من �شحنات الأدوية املغ�شو�شة ،وحتديد املوعد الط ّبية ،بالإ�ضافة �إىل التم ّيز الوا�ضح يف الت�سجيل اخلليجي َّ
موحدة لها ،وهي �أمور كانت ّ
املنا�سب للتطبيق ،وتن�سيق اجلهود وتوزيع الأدوار حول هذا املو�ضوع.
حمط
لأ�صناف الأدوية مع و�ضع ت�سعرية َّ

(وام)
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(وام)

�إ�شادة من العديد املنظمات العاملية واملعن ّية بالدواء ،ومنها الدول
الأوروبية والعربية التي ق َّررت اال�ستفادة من هذا اجلهد اخلليجي
املوحد وامل�شرتك ،والعمل على تطبيق فكرة اللجان امل�شرتكة.
ّ
ودعا الأمريي �إىل ت�شجيع ال�صناعات الدوائية اخلليجية والعربية،
وم�ساعدتها على حتقيق التناف�سية ،من خالل الرتكيز على جودة املُنتَج
الدوائي العربي ،مع تفعيل دور التكاف�ؤ احليوي ومراقبة املواد الف ّعالة
املك ّونة للأدوية ،بد ًال من الرتكيز على املُنتَج النهائي فقط ...م�ؤ ِّكد ًا
�أن هدف اللجنة املركزية لت�سجيل ال�شركات الدوائية ومنتجاتها ،هو
توفري الدواء ب�أ�سعار منا�سبة ومعقولة ،والت�أ ّكد من �أن هذه ال�شركات
تط ّبق �أُ�س�س الت�صنيع الدوائي اجل ّيد� ،إىل جانب جودة الدواء و�سالمته،
حتى يف مرحلة ما بعد الت�سويق ،وكذلك توحيد �أ�سعار الت�صدير يف دول
املجل�س.
�إىل ذلك ،وحتت �شعار" :لنعمل مع ًا ملكافحة التزييف الدوائي"،
ّ
نظمت وزارة ال�صحة الإماراتية م�ؤمتر ًا دولي ًا يف دبي ،مب�شاركة الهيئات
ال�صحية يف الدولة ووزارتي الداخلية واالقت�صاد ،وهيئة اجلمارك
ّ
ومنظمة ال�صحة العاملية و�إدارة الدواء الأمريكية ،وغريها من اجلهات
واملخت�صني واملعنيني من
املعنية ،ح�ضره نحو  700م�شارك من اخلرباء
ّ

الدولة وال�شرق الأو�سط والعامل .وناق�ش امل�ؤمتر �سبل مكافحة الأدوية
ال�صحي العاملي يف حال
املغ�شو�شة وخطرها على �سالمة املر�ضى والأمن
ّ
ت�سربها �إىل �سل�سلة التوريد.
وقال د� .أمني الأمريي �إن دولة الإمارات حتتل املركز الأول عربي ًا
واخلام�س عاملي ًا من حيث تعزيز الأدوية املراقبة من خالل "اللجنة
العليا ملكافحة ّ
ت�ضم ممثلني عن وزارات ال�صحة
الغ�ش الدوائي" ،التي ّ
ال�صحية واجلمارك .و�ش َّدد على �أن
واالقت�صاد والداخلية والهيئات
ّ
الأمن الدوائي العاملي ال يجوز العبث به ،حيث ال ب ّد من معاقبة مرتكبي
جرائم التزييف الدوائي ،وحتويل املخالفني �إىل اجلهات القانونية ،ومن
ثم �إىل الق�ضاء لتطبيق العقوبات املنا�سبة.
ر�صد دقيقة لل�سوق
ولفت �إىل �أن وزارة ال�صحة ابتكرت �أنظمة ْ
الدوائي داخل الدولة ،بالتن�سيق مع ال�شركات العاملية امل�ص ّنعة للدواء
و�إدارات اجلمارك املحلية ...م�شري ًا �إىل �أن الوزارة ترتبط ب�شكل مبا�شر
مبركز "اوب�ساال" للر�صد الدوائي التابع ملنظمة ال�صحة العاملية.
و�أكد الأمريي �أن بيع الأدوية عرب االنرتنت ممنوع متام ًا حتى لو
م�سجلة ،مو�ضح ًا �أن وزارة ال�صحة �ستط ّبق برناجم ًا �إلكرتوني ًا
كانت ّ
لر�صد حركة الأدوية املراقبة و�شبه املراقبة من امل�صدر �إىل املري�ض.
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في
المواجهة

في
المواجهة
دعمًا لجهود السالم على المستويين اإلقليمي والدولي

بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومشاركة «االستراتيجيين»

«الهيئة» ّ
تنفذ تمرينًا مشتركًا في الفجيرة
في مواجهة الكوارث الصناعية

تمرين عسكري مشترك إماراتي – ماليزي
نفّذت وحدات من القوات الربية لدولة الإمارات العربية
املتحدة واجلي�ش املاليزي مترين ًا ع�سكري ًا م�شرتك ًا على �أر�ض
الدولة ،حمل ا�سم "منر ال�صحراء  ،"2و�شهده العميد الركن
�صالح حممد �صالح جمرن العامري ،قائد القوات الربية
الإماراتية ،والفريق ذو الكفل بن حاج قا�سم ،قائد اجلي�ش
امليداين املاليزي ،وعدد من كبار ال�ضباط من اجلانبني.
ي�أتي التمرين ترجمة حلر�ص قيادتي البلدين على تو�سيع �آفاق
التعاون ،مبا يحقق الر�ؤية امل�شرتكة يف تبادل اخلربات ،وتر�سيخ ركائز
الأمن واال�ستقرار ،ويدعم خمتلف اجلهود الدولية التي تن�شد ال�سالم
على امل�ستويني الإقليمي والدويل.
وت�ض َّمن التمرين �سل�سلة من التدريبات ،ا�شتملت على عدد من
العمليات التي ّمتت بدقة متناهية ،و�أظهرت القدرات القتالية للقوات
امل�شاركة ،وعك�ست م�ستوى التن�سيق واالندماج بينها ،ومقدرتها على
العمل يف خمتلف ظروف بيئة العمليات امل�شرتكة.
و�أو�ضح قائد القوات الربية الإماراتية �أن "منر ال�صحراء "2
جاء امتداد ًا ل�سل�سلة التمارين امل�شرتكة بني قوات البلدين ،ويف
�إطار اخلطط التدريبية املُ َعدّة لتطوير القوات الع�سكرية ورفع م�ستوى
الكفاءة لديها ...م�ؤ ّكد ًا �أنه حقَّق جناح ًا كبري ًا .و�أ�ضاف �أن ما �شوهد
من تطبيقات حتاكي الواقع ،يعك�س ما و�صلت �إليه القوات امل�شاركة يف
عال ،واحرتافية ،وتعميق ملفهوم
التمرين ،من تدريب نوعي ،وتن�سيق ٍ
العمل امل�شرتك ،وتطبيق لإجراءات القيادة وال�سيطرة.
وقد د�أبت القوات امل�سلحة للدولة على تنفيذ خمتلف التمارين
امل�شرتكة مع الدول ال�شقيقة وال�صديقة ،انطالق ًا من حر�ص القيادة
العامة للقوات امل�سلحة على رفع م�ستوى القدرات والكفاءة القتالية ،وفق
ا�سرتاتيجية وا�ضحة املعامل.
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(وام)

(وام)

بحثت اللجنة اخلليجية املركزية للت�سجيل الدوائي ،يف اجتماعها الواحد وال�سبعني الذي عقدته م�ؤخّ ر ًا يف دبي ،و�ضع
يتم �ضبطها يف دول جمل�س التعاون اخلليجي .وتت�ض َّمن هذه
�آلية َّ
موحدة للتخلّ�ص من �شحنات الأدوية املغ�شو�شة واملز ّورة ،التي ّ
الآلية حتميل ال�شركة املو ّردة تكاليف �إعادة ّ
ال�شحنة امل�ضبوطة �إىل بلد امل�صدر.
وقد �شهد �سمو ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي ،ويل عهد تطبيقية عملية حلادث عر�ضي ي�ؤدّي �إىل احرتاق عدد من خزانات
الفجرية ،فعاليات التمرين الذي حمل ا�سم" :مترين اال�ستجابة الوطنية البرتول ،ونتج عنه عدد من الوفيات والإ�صابات.
وي�أتي التمرين يف �إطار اخلطة ال�سنوية لـ"الهيئة" ،بهدف رفع
 ،"1و�شاركت فيه القيادة العامة للقوات امل�سلحة ووزارات ال�صحة
قدرات اال�ستجابة الوطنية وتطويرها ،وو�ضع كافة ّ
متطلبات مواجهه
والطاقة والبيئة واملياه ،بالإ�ضافة �إىل �إدارة الدفاع املدين لإمارة
الأزمات والكوارث ،والتقليل من �آثارها ،ورفع قدرات الوحدات
الفجرية وقيادتي طريان ال�شرطة وقوات الأمن اخلا�صة والعمليات والأفراد ،من خالل التدريب والتن�سيق امل�شرتك بني اجلهات املعن ّية
املركزية واملركز الوطني للبحث والإنقاذ والدفاع الكيميائي والإ�سعاف واملُ�ستجيبة للحدث وامل�ؤ�س�سات املختلفة ملواجهة الكوارث ال�صناعية.
الوطني ومنطقة "فوز" ال�صناعية وميناء الفجرية.
كما يهدف التمرين الذي َّمت يف منطقة "فوز" البرتولية يف �إمارة
ور ّكز التمرين على رفع قدرات الوحدات والأفراد ،من خالل الفجرية� ،إىل تطوير جاهزية القطاعات وا�ستعدادتها ،وتنفيذ اخلطط
التدريب والتن�سيق امل�شرتك بني اجلهات املعن ّية وامل�ستجيبة للحدث الوطنية وال�سيناريوهات املتوقعة ،وكيفية �إدارة الأزمة و�سبل ال�سيطرة،
وامل�ؤ�س�سات املختلفة ملواجهة الكوارث ال�صناعية ،من خالل افرتا�ضات و�إظهار قدرات و�إمكانيات كافة القطاعات حول اال�ستجابة الفورية.

(وام)

(وام)
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في
المواجهة

في
المواجهة
تعزيزًا لجاهزية فرقها وبالتعاون مع شركائها االستراتيجيين

بلدية مدينة أبوظبي ّ
تنفذ تمرين
طاولة إلدارة حالة طارئة

البلدية ،و�إدارة املرور والدوريات يف �شرطة �أبوظبي ،والإدارة العامة
ال�صحة �أبوظبي ،وبلديتي العني واملنطقة الغربية،
للدفاع املدين ،وهيئة
ّ
و�إدارة ا�ستدامة الأعمال يف الأمانة العامة للمجل�س التنفيذي.
وي�سعى النظام البلدي يف �أبوظبي ،من خالل مثل هذا التمرين
�إىل تعزيز عالقات التن�سيق مع ال�شركاء اال�سرتاتيجيني من امل�ؤ�س�سات
والتو�صل �إىل �صيغة تعاون ف ّعالة ملواجهة
والهيئات املعن ّية يف الإمارة،
ّ
الطوارىء والأزمات والكوارث ب�شكل عملي ومنهجي مدرو�س ،الأمر
الذي ي�ساهم يف توفري �أعلى معايري الأمن وال�سالمة للمجتمع ،واالرتقاء
بواقع ومفهوم �إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث نحو الأف�ضل.
وقال املهند�س عبد العزيز ح�سني زعرب ،مدير مكتب الطوارئ
والأزمات يف بلدية مدينة �أبوظبي� ،إن التمرين ي�أتي تعبري ًا عن ر�سالة
البلدية والتزامها جتاه املجتمع ،يف �إيجاد بيئة �آمنة ،وفرق عمل فاعلة
وم�ؤهّ لة ت�ستطيع مواجهة الأزمات والكوارث والطوارىء بحرفية عالية،
وبتن�سيق ي�ساهم يف تقليل الن�سبة الأكرب من الأخطار التي تته َّدد �أفراد
املجتمع �أو مك ّونات البنية التحتية واملرافق ،يف حال حدوث � ّأي طارىء.
و�أ�ضاف :من هذا املنطلق ،ف�إن اجتماع كل هذه امل�ؤ�س�سات والهيئات
املعنية ب�ش�أن الطوارىء والأزمات والكوارث ،يهدف للو�صول �إىل �آلية
حم َّددة م�شرتكة ملواجهة �أ َّية م�ستجدات على هذا ال�صعيد ،ت�ؤ ّكد �سالمة
التخطيط والعمل على ا�ستباق الأمور واال�ستعداد لالحتماالت ،والتد ّرب
على كيفية التعامل معها وفق ًا ملنهج علمي وتخطيط ا�سرتاتيجي ي�ستطيع
�أن يخ ّفف من تبعات �أ َّية م�شكلة �أو كارثة ،وحتى � ّأي حادث ب�سيط .و�أ�شار

�إىل �أن التمرين ،ونظر ًا مل�شاركة جهات عديدة ذات ثقل وت�أثري ودور
كبري يف مواجه الطوارىء والأزمات والكوارث ،ي�ساهم يف �إف�ساح املجال
�أمام هذه امل�ؤ�س�سات لال�ستفادة من التجارب واخلربات وعر�ض الأفكار
ومناق�شتها ،والو�صول �إىل تفاهمات من �ش�أنها حتقيق �أكرب قدر من
اال�ستجابة والتعامل ال�صحيح مع � ّأي حادث طارىء ،ورفع القدرة على
ال�سيطرة �أثناء الأزمات ،وتن�سيق اجلهود والعمل امل�شرتك للتعامل مع
الطوارئ والأزمات والكوارث.
ون ّوه �إىل �أن البلدية �شهدت تطور ًا كبري ًا يف �إجراءات �إدارة الطوارئ
والأزمات والكوارث ،حيث مت اعتماد ال�سيا�سة واخلطة التنفيذية ذات
ال�صلة يف بلدية مدينة �أبوظبي العام  ،2014و ّمت تطوير �إجراءات
ّ
الإبالغ واملتابعة حلاالت احلوادث والطوارئ والكوارث والأزمات،
ويجري حالي ًا جتهيز غرفة العمليات لإدارة الطوارئ والأزمات ،وفق ًا
ملعايري "الهيئة الوطنية" و�أف�ضل املمار�سات العاملية ،وتزويدها ب�أحدث
املعدات والأجهزة الإلكرتونية لت�سهيل قيامها مبهامها ...م�شري ًا �إىل
حتديد م�صفوفة املخاطر على م�ستوى بلدية مدينة �أبوظبي ،واملنبثقة
من املخاطر الرئي�سة التي مت اعتمادها للنظام البلدي من قبل جلنة
الطوارئ والأزمات والكوارث ،باالتفاق مع مكتب التن�سيق واال�ستجابة
الوطني �أبوظبي .وبجري العمل حالي ًا على تطوير برنامج �إلكرتوين
يتم
لنظام الطوارئ والأزمات والكوارث يف بلدية مدينة �أبوظبي ،بحيث ّ
ربطها بكل القطاعات املعنية.

مستشفى خليفة في أم القيوين
يبحث مدى الجاهزية لحاالت الطوارئ
(وام)

تعزيز ًا جلاهزية فرقها العاملة يف خمتلف املهام ،للتعامل مع � ّأي حدث محُ تمل الوقوع ،نفّذت بلدية مدينة �أبوظبي ،بالتعاون
مع ال�شركاء اال�سرتاتيجيني ،مترين طاولة يف جمال مواجهة الطوارىء والأزمات والكوارث ،يرتجم حر�ص النظام البلدي على
التعرف على التجارب واخلربات ب�شكل عملي ،وخ�صو�ص ًا يف ما يتعلّق بتن�سيق العمل و�إدارة الطوارئ
متكني امل�شاركني فيه من
ّ
الأزمات والكوارث من ناحية ،واالرتقاء بالوعي واملعرفة ب�إدارة الأزمات من ناحية �أخرى.
و�شارك يف التمرين� ،إىل جانب فريق �إدارة الطوارئ والأزمات
وقد ت�ض َّمن التمرين ،زهز الأول من نوعه ،ت�ص ّور ًا لوقوع حادث
خطري "تخيلي" على �أحد اجل�سور ،وت�س َّبب يف �إغالق تام للطريق امل�ؤدّي والكوارث يف البلدية" ،الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات
�إىل مدينة �أبوظبي ،وعرقلة حركة ال�سري للقادمني من طريق ال�شيخ والكوارث" ،متمثلة يف مكتب التن�سيق واال�ستجابة الوطني يف �أبوظبى،
و�إدارة الطرق الداخلية والبنية التحتية يف البلدية ،ودائرة ال�ش�ؤون
خليفة يف اجتاه العا�صمة.
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توا�صل اجلهات وامل�ؤ�س�سات املعن ّية ،على امل�ستوى الوطني ،م�ساعيها
الختبار مدى جاهزيتها ،فرادى وجمتمعة ،ملواجهة حاالت الطوارئ
والأزمات ،تر�سيخ ًا لأمن املجتمع و�أمانه و�سالمته .ويف هذا ال�سياق،
عقدت �إدارة م�ست�شفى ال�شيخ خليفة العام يف �أم القيوين ،اجتماع ًا
تن�سيقي ًا ،يف ح�ضور ممثلني عن اجلهات والإدارات املعن َّية بالطوارئ
والأزمات يف الدولة ،بهدف التع ّرف على مدى جاهزيتها يف مواجهة
الكوارث يف حال حدوثها ،والت�صدّي لها عرب التعاون املبا�شر بني تلك
اجلهات.
وناق�ش االجتماع كيفية مواجهة حاالت الطوارئ والكوارث والأزمات
يف حالة حدوثها ،ومدى القدرة على التوا�صل والتعاون على م�ستوى

اجلهات املح ّلية الأخرى يف خمتلف مناطق الدولة ،للح ّد من اخل�سائر
الب�شرية واملادية ،التي قد تقع ب�سبب تلك الكوارث.
وت�ض َّمن االجتماع تدريب ًا على قواعد التعامل مع احلاالت الطارئة،
وجت ّنب املخاطر ،وقواعد التح�ضري حلاالت الكوارث قبل وقوعها،
واال�ستجابة للكوارث ،مثل الإخالء يف حاالت الطوارئ ،واحلجر
ال�صحي ،و�إزالة التل ّوث ،وما �إىل ذلك ،ودعم العمل يف امل�ست�شفى
ّ
وكيفية �إعادته �إىل حالته الطبيعية بعد الكوارث.
كما تع َّرف امل�شاركون على �أ�سلوب �إدارة الطوارئ ،باعتبارها عملية
م�ستمرة يقوم جميع الأفراد واجلماعات واملجتمعات املحلية من خاللها
ب�إدارة املخاطر ،يف حماولة لتج ّنب الآثار ال�سلبية التي قد تنجم عن
الكوارث� ،أو التخفيف من حدّتها.
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في
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أكاديمية شرطة دبي تطرح برنامج
«دكتوراه إدارة األزمات»
ك�شفت �شرطة دبي عن طرح برنامج "دكتوراه يف �إدارة الأزمات
الأمنية" يف الأكادميية التابعة لها ،اعتبار ًا من �شهر �سبتمرب املقبل.
و�أعلن اللواء الدكتور حممد �أحمد بن فهد ،م�ساعد القائد العام لل�ش�ؤون
الأكادميية والتدريب� ،أن الربنامج امل�ستحدث �سريكز على  38تهديد ًا،
تت�صدّرها �أزمة مرتقبة تواجه العامل ب�أ�سره ،وهي "التطور النوعي
يتم التدريب عليها،
للإرهاب" .كما �سيطرح الربنامج ق�ضايا و�أزمات ّ
مثل الأزمات ال�سيا�سية ،وتطور نوع الأزمات ،والتواجد الأجنبي ،و�آثار
التلوث النووي ،والإعالم امل�س َّي�س ،وت�سيي�س الإعالم ،واجليل الرابع من
احلروب ،واحلروب النف�سية وغريها.
و�أ�ضاف يف م�ؤمتر �صحايف ،ح�ضره العقيد الدكتور غيث غامن
ال�سويدي ،مدير �أكادميية �شرطة دبي ،والعقيد الأ�ستاذ الدكتور حممد
بطي ال�شام�سي ،نائب مدير الأكادميية بالوكالة ،واملقدم الأ�ستاذ
الدكتور �سيف غامن ال�سويدي ،عميد الأكادميية ،واملقدم الدكتور في�صل
ح�سن البنا ،مدير كلية الدرا�سات العليا بالوكالة ،وعدد من �ضباط

و�أع�ضاء هيئة التدري�س وطالب الأكادميية� ...أن الربنامج ،وهو الأول
من نوعه يف ال�شرق الأو�سط� ،سي�ستقبل �ستة طالب ،ولن يكون من
خالل التعليم عن بعد� ،إذ �إنه "برنامج تطبيقي تفاعلي" ،ومن �شروط
القبول �أن ي�سمح ل ّأي �شخ�ص حا�صل على "ماج�ستري" يف �إدارة الأزمات
�أو العلوم ال�شرطية �أو �إدارة التخطيط اال�سرتاتيجي ،وكل ما له �صلة
ب�إدارة الأزمات ،بالتقدم �إليه ،الفت ًا �إىل �أن الباب مفتوح �أي�ض ًا للعن�صر
الن�سائي ،حيث ميثل يف الربامج نحو .18%
من جانبه� ،أو�ضح املقدم الدكتور �سيف غامن ال�سويدي� ،أن
الأكادميية قد و�ضعت �أهداف ًا وا�ضحة لهذا الربنامج الدرا�سي ،متثل
يف ت�أهيل الدار�سني �أكادميي ًا وتطبيقي ًا يف جمال �إدارة الأزمات الأمنية،
يتم التعامل معها بالطرق ال�صحيحة ،من حيث التن ّب�ؤ وتقدير
بحيث ّ
املخاطر واملواجهة ال�سريعة والفاعلة ،وخلق جيل من اخلرباء يف �إدارة
الأزمات الأمنية ،يكون م�ؤهّ ًال علمي ًا وعملي ًا ،وقادر ًا على مواجهة
الأزمات والكوارث مبختلف �أنواعها ،ووفق ًا مل�ستوى خطورتها وج�سامتها.

أجراها الدفاع المدني في أبوظبي

تجربة عملية لتقليل زمن االستجابة للحرائق
حثّ اللواء جا�سم حممد املرزوقي ،قائد عام الدفاع املدين يف وزارة
الداخلية ،العاملني يف اجلهاز ،على اال�ستمرار يف تطوير اخلدمات
والإجراءات ،واحلر�ص على �سرعة زمن اال�ستجابة والرتابط الإيجابي
بني العمليات واملراكز ،ملا لذلك من �أثر يف عمليات مكافحة احلرائق.
و�شهد اللواء املرزوقي ،خالل زيارة �إىل مركز الدفاع املدين يف
القبي�سات ،التابع للإدارة العامة للدفاع املدين يف �أبوظبي ،جتربة عملية
لبيان فاعلية التقنيات الذكية يف خف�ض زمن اال�ستجابةّ ،
واطلع على
جهود �إدارة العمليات ،وا�ستعدادات املركز يف هذا الإطار.

وا�ستمع قائد عام الدفاع املدين ،خالل الزيارة �إىل �شرح موجز
من العقيد طارق حممد ال�شريف ،مدير �إدارة العمليات ،عن الربامج
والأنظمة املتوافرة يف غرفة العمليات ،مثل برنامج مراكز الدفاع املدين
الذكية ،وتفقد �آليات ومعدات الإطفاء ،والقوة الب�شرية ،واخلدمات
املقدمة للوقاية من احلرائق ،وجهود تعزيز الأمن وال�سالمة لأفراد
املجتمع ،كما تعرف من �ضابط املركز على مهامه واخت�صا�صاته،
التي تتمحور حول تقدمي خدمات اال�ستجابة حلوادث احلرائق ،وامل�سح
امليداين ملنطقة االخت�صا�ص.

كاميرات مراقبة وشاشات إرشادية ومركبات لتوجيه مستخدميها

«األشغال» و»الداخلية» تبحثان آليات تعزيز األمن
والسالمة على الطرق االتحادية
يف �إطار العمل على رفع كفاءة الطرق االحتادية وجودتها ،و�ضمان
حتقيق �أعلى مقومات الأمن وال�سالمة مل�ستخدميها ،مبا يتما�شى مع
ر�ؤية الإمارات  ،2021ناق�شت وزارتا الأ�شغال العامة والداخلية �سبل
تعزيز التعاون والتن�سيق امل�شرتك بني اجلانبني ،و�آليات العمل الالزمة
لذلك.
ويف اجتماع ُعقد يف ديوان وزارة الأ�شغال يف دبي برئا�سة املهند�سة
زهرة العبودي ،وكيل وزارة الأ�شغال ،وح�ضره من "الداخلية" العقيد
نا�صر �أحمد احلو�سني ،رئي�س ق�سم النقل االحتادي والتن�سيق املروري،
َّمتت مناق�شة الآليات املتعلقة ب�إن�شاء غرفة مراقبة وحت ّكم مربوطة
بوزارة الداخلية ،بالتن�سيق مع "الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات
والكوارث"� ،ستتم من خاللها مراقبة الطرق با�ستخدام كامريات
خا�صة ،ومركبات "م�سار" ،و ُن ُظم ذكية لربط املعلومات بقاعدة بيانات
�سيتم توجيه م�ستخدمي
موحدة وحتليلها .وبنا ًء على النتائج الواردة ّ
َّ
الطريق يف حال حدوث � ّأي طارئ من خالل لوحات �إر�شادية ذكية.
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التوجه
وتط َّرق االجتماع �إىل �آلية ت�سخري التكنولوجيا يف خدمة ّ
العام ،من خالل تركيب �شا�شات ذكية ،مل�ساعدة م�ستخدمي الطريق يف
الأحوال اجل ّوية ال�س ّيئة واالزدحام واحلوادث.
وناق�ش املجتمعون �آلية حتقيق التكاملية بني اجلانبني ،وت�سخري
الإمكانات املتاحة لذلك ،واال�ستفادة من مبادرات الر�صد امليداين التي
قامت وزارة الأ�شغال ب�إطالقها ،مثل مركبة "م�سار" ،التي من املق َّرر
ربطها بغرفة التح ّكم واملراقبة .وتهدف مثل هذه املبادرات �إىل �ضمان
�سالمة الطرق االحتادية وجودتها وكفاءتها ،من خالل دوريات طرق
متخ�ص�صة بر�صد الأ�ضرار اللحظية الناجتة عن
تابعة لوزارة الأ�شغال
ّ
احلوادث �أو �أ َّية عوامل طارئة ،ونظام �إدارة �أ�صول الطرق ،الذي يعمل
على �أُ�س�س امل�سح امليداين ال�سنوي لتحليل حالة الطرق ،و�إعطاء بيانات
ت�ساهم يف و�ضع اخلطة ال�سنوية لل�صيانة.
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تحقيق

يختص بتقديم الخدمات اإلسعافية لصالح القطاعين
ّ
الحكومي والخاص على مستوى الدولة

ّ
يحتل موقع
«اإلسعاف الوطني» يطمح إلى أن
الصدارة في تقديم رعاية ما قبل المستشفى
في منطقة الشرق األوسط
عدي��دة ومتن ِّوع��ة ه��ي اجلهات الت��ي تندرج حت��ت عنوان
"الإ�سع��اف" ،م��ن حيث مه ّمتها التي ت�ؤ ّديها عند وقوع حادث
م��اُ ،يف�ضي �إىل وق��وع �إ�صابات يف الأرواح ،حي��ث تقوم بعملية
�إخ�لاء للم�صاب�ين �إىل امل�ست�شفي��ات وغريه��ا م��ن املراك��ز
ال�صحي��ة ،به��دف الإنق��اذ واملعاجل��ةٍّ .
ولكل من ه��ذه اجلهات
ّ
"الإ�سعافية" ،حكومية كانت �أم خا�صة ،ما تتف َّرد به من حيث
م��ا متلكه من قدرات وجتهيزات وتقنيات ،وما تتم َّيز بتقدميه
م��ن "خدم��ات" ،ال�سيم��ا عل��ى م�ست��وى �سرع��ة اال�ستجاب��ة
للحدث ،وجودة اخلدمة ،وم��دى تطابقها مع املعايري اخلا�صة
بال�سالمة.
من بني �أهم هذه اجلهات ،ي�أتي "الإ�س ��عاف الوطني" ،الذي ت� َّأ�س ���س
يخت�ص بتقدمي اخلدمات الإ�س ��عافية
يف �أبوظب ��ي يف الع ��ام  .2010فه ��و
ّ
ما قبل امل�ست�ش ��فى ل�ص ��الح القطاعني احلكومي واخلا� ��ص يف الإمارات
العربي ��ة املتحدة ،والتي ت�ش ��مل الإ�س ��عاف الأر�ض ��ي واجل� � ّوي� ،إذ �أطلق
م�ش ��روع الإ�س ��عاف الطائر اخلا�ص وه ��و الأول من نوع ��ه يف املنطقة يف
متخ�ص�ص ��ة ،يوف ��ر خدماته
�أكتوب ��ر  .2013وبدعم م ��ن غرفة عمليات
ِّ
على مدار ال�س ��اعة يف جمي ��ع �أنحاء الدولة ،ويطم ��ح �إىل �أن يحت ّل موقع
ال�صدارة يف تقدمي رعاية ما قبل امل�ست�شفى يف منطقة ال�شرق الأو�سط.
و�إىل جانب ذلك ،يقدِّ م خدمات ا�ست�ش ��ارية ودورات تدريبية لل�ش ��ركات
واملهن ّيني ،حول التعامل مع احلاالت الط ّبية الطارئة ،واحللول الإ�سعافية
لها.
وبتوجيهات من �س ��مو ال�ش ��يخ �س ��يف بن زايد �آل نهيان ،نائب رئي�س
جمل� ��س الوزراء وزير الداخلي ��ةّ ،متت يف  25مايو املا�ض ��ي �إعادة تفعيل
رقم الطوارئ (الإ�س ��عاف)  998يف الإمارات ال�شمالية ،و�أُ�سنِدَ ت �إدارته
�إىل "الإ�س ��عاف الوطني" ،بعد فرتة اختبارية ا�س ��تمرت على مدى ثالثة
�أ�ش ��هر ،مبتابعة حثيثة وحتت �إ�ش ��راف جلنة خا�صة من وزارة الداخلية،
حيث �أثبت فيها قدراته الفاعلة على التعامل الفوري مع جميع البالغات
يف الإمارات ال�ش ��مالية كافة ،وفق �أف�ض ��ل املمار�س ��ات وم�ؤ�شرات الأداء
العاملية.
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ح�سب الأولوية وحتديد الأكرث خطورة منها طبق ًا للمعايري الدولية املتّبعة
يف هذا اخل�ص ��و�ص ،وم ��ن ثم تفعيل �أقرب دوري ��ة �إىل املوقع ،باالعتماد
على برجميات خرائط وتت ّبع متط ّورة.
يوظف "الإ�س ��عاف الوطني" نخبة من الكوادر الط ّبية امل�ؤهَّ لة عالياً،
ّ
من دولة الإمارات العربية املتحدة وخارجها ،للعمل يف �س ��يارات �إ�سعاف
من �أحدث طراز ،وجم َّهزة ب�أكرث الو�سائل التكنولوجية تقدّم ًا ،كما يلتزم
مما ي�ض ��من تطبيق �أف�ض ��ل املمار�سات
مبعايري "احلوكمة ال�س ��ريرية"ّ ،
العاملية التي تكفل للمر�ض ��ى �أف�ضل رعاية ممُ كنة .وقد حاز على العديد
ال�صلة.
من ال�شهادات الدولية ذات ّ

�أحمد �صالح الهاجري
نائب املدير التنفيذي  -الإ�سعاف الوطني

يدي ��ر غرف ��ة عمليات "الإ�س ��عاف الوطن ��ي" فريق ميتل ��ك امل�ؤهّ الت
الالزم ��ة لتق ��دمي الن�ص ��ائح الط ّبية وتعليم ��ات الإ�س ��عافات الأولية عرب
الهات ��ف ،التي قد تُ�س ��هم يف انقاذ حياة املري�ض �أو امل�ص ��اب .كما يتقن
م�أمورو االت�ص ��ال اللغتني العربي ��ة والإنكليزية ،وميتلكون خربة وا�س ��عة
يف التعام ��ل مع �أنواع احلوادث املختلفة ،باتباع نظام ت�ص ��نيف احلاالت

لإلقاء ال�ض ��وء على م�س�ي�رة هذه امل�ؤ�س�س ��ة الوطنية الرائدة ،و�آليات
عمله ��ا ،التقت "طوارئ و�أزمات" ال�س ��يد �أحمد �ص ��الح الهاجري ،نائب
املدير التنفيذي يف "الإ�سعاف الوطني" ،وكان هذا احلوار:
● ت� َّأ�س���س "الإ�سع��اف الوطن��ي" يف الع��ام  ،2010م��ا ه��ي
�أه��م املحط��ات الت��ي �ش��ارك فيه��ا ،عل��ى امل�ستوي�ين الإماراتي
واخلارجي؟
ت� َّأ�س ���س الإ�س ��عاف الوطني ،ب�ش ��راكة ا�سرتاتيجية كم�ش ��روع وطني،
جت�سيد ًا لر�ؤية القيادة الر�شيدة يف �ضرورة االرتقاء باخلدمات الإ�سعافية
على م�س ��توى الدولة ،وتوفري اال�س ��تجابة الف ّعالة حل ��االت الطوارئ ،مبا
يتوافق م ��ع �أعلى املعاي�ي�ر واملمار�س ��ات العاملية .ومنذ الت�أ�س ��ي�س عرف
الإ�سعاف الوطني تطور ًا ّ
مطرد ًا� ،سواء يف حجم امل�شاريع وتن ّوعها� ،أو يف
ّ
م�س ��توى جودة اخلدمة التي يقوم بتوفريها .فم ��ن عقد واحد مت �إبرامه
يف بداي ��ة العام  2011مع "جهاز حماية املن�ش� ��آت احليوية وال�س ��واحل"،
ا�س ��تطاع "الإ�س ��عاف الوطني" يف غ�ضون � 4س ��نوات �أن ي�صبح من �أهم

اجله ��ات التي تُعنى بتقدمي خدمات الإ�س ��عاف يف جمي ��ع �أنحاء الدولة،
�س ��واء مع اجلهات احلكومية �أو اخلا�ص ��ة .ومن �أبرز امل�ش ��اريع التي حاز
عليها الإ�سعاف الوطني:
عق ��د لدعم �إدارة الطوارئ وال�س�ل�امة العامة ،عرب توفري م�س ��عفني
للعمــ ��ل جنب� � ًا اىل جنــ ��ب مع فريق ق�س ��م الإ�س ��عاف اخلا�ص ب�ش� �ـــرطة
�أبوظبي (.)2012
تقدمي خدمات الإ�س ��عاف اجل ّوي ل�صالح �شركة "�أدما العاملة" ،من
خالل عقد �شراكة مع �شركة "�أبو ظبي للطريان" (.)2013
م�ش ��روع "مط ��ار �أبوظب ��ي ال ��دويل" يق ��دم في ��ه الإ�س ��عاف الوطني
اخلدمات الإ�س ��عافية للموظفني وامل�س ��افرين ،املغادري ��ن والقادمني من
و�إىل الدولة.
م�ش ��روع الإم ��ارات ال�ش ��مالية :وه ��و من �أب ��رز املحطات يف م�س�ي�رة
"الإ�سعاف الوطني" ،ومبوجبه َّمت تكليفه (يف �شهر فرباير  )2014بتوليّ
م�س� ��ؤولية توفري خدم ��ات �إ�س ��عافية طارئة على مدار ال�س ��اعة يف جميع
�أنح ��اء الإمارات ال�ش ��مالية .وقد جاءت هذه اخلطوة جت�س ��يد ًا لتط ّلعات
القي ��ادة ،ومثل ��ت نقلة نوعي ��ة� ،إذ �إنه يعت�ب�ر امل�ش ��روع الأول الذي يقوم
الإ�س ��عاف الوطني مبوجبه بتقدمي خدمات �إ�سعافية �شاملة لكافة �سكان
الإمارات ال�شمالية (بد ًءا من تل ّقي البالغ �إىل ت�سليم املر�ضى �إىل �أق�سام
الطوارئ يف املن�ش� ��آت ال�ص � ّ�حية) ،ومبا يتوافق مع �أعلى املعايري الط ّبية
وم�ؤ�شرات الأداء املُعتمدة دولي ًا.
يوفر "الإ�سعاف الوطني" خدمات النقل الط ّبي مل�ست�شفى "كليفالند
كلينك – �أبوظبي" ،يف �إطار عقد ّمت توقيعه العام اجلاري.
منذ �أكتوبر  ،2014بد�أ "الإ�سعاف الوطني" ،بتوفري خدمات �إ�سعافية
عل ��ى مدار العام يف "حلبة مر�س ��ى يا�س" .وقد �س ��اهم فريقنا يف توفري
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حدود ال�س ��رعة مث ًال يف حال ت�ص ��نيف احلالة بالـ
"خطرية".
تن�سق��ون م��ع الهيئ��ات الأخرى
● كي��ف ِّ
ذات العالق��ة ،مث��ل "هيئ��ة ال�صح��ة"
و"الهالل الأحمر" ،وغريهما؟
نعم ��ل ب�ش ��كل وثي ��ق م ��ع "هيئ ��ة ال�ص ��حة" يف
�أبوظب ��ي ووزارة ال�ص ��حة ،كونهم ��ا اجلهت ��ان
املخت�ص ��تان يف تنظي ��م قط ��اع الرعاية ال�ص � ّ�حية
ّ
يف الدولة .وبالتايل ،ت�س ��ري علينا جميع القوانني
والإج ��راءات وال�سيا�س ��ات ال�ص � ّ�حية التي ت�ش� � ّكل
مرجعي ��ة ُمعتم ��دةِّ ،
وتنظ ��م الأمور الت�ش ��غيلية يف
● مب��ا �أن��ه يعم��ل عل��ى م�ست��وى منطقة
امليدان ال�ص � ّ�حي ،كما نقوم بالتن�س ��يق وامل�شاركة ال�ش��رق الأو�س��ط ،ه��ل يرتب��ط "الإ�سعاف
باجتماع ��ات وور�ش ��ات عم ��ل دورية ،ته ��دف �إىل الوطن��ي" باتفاقي��ات وتفاهم��ات م��ع
تطوي ��ر منظوم ��ة العم ��ل واالرتق ��اء مبخرج ��ات املنظم��ات الإقليمي��ة والدولي��ة ،مث��ل
ال�صحية.
الرعاية
ّ
"اله�لال الأحم��ر" و"ال�صلي��ب الأحم��ر"
�أما بالن�س ��بة �إىل "هيئ ��ة الهالل الأحمر" ،فال وتلك العاملة يف �إطار الأمم املتحدة؟
يوجد تن�س ��يق مبا�ش ��ر
يف الوق ��ت احلايل،
معه ��ا � ،اّإل �أننا كثري ًا ما
"الإ�س ��عاف
ُي َع� � ّد
نق ��وم بتن�س ��يق اجلهود
الوطن ��ي" م�ش ��روع ًا
الوطني
اإلسعاف
●
خ�ل�ال التماري ��ن
وطني ًا ،ولذلك تنح�صر
و ا ل�س� �يــنــا ر يـــو هـا ت مشروع وطني لخدمة
مهامن ��ا يف خدم ��ة
الت ��ي
الوهمي ��ة
ال�س ��كان واملقيم�ي�ن
السكان والمقيمين
تق ��ام �ض ��من خط ��ط
يف الإم ��ارات العربي ��ة
العربية
اإلمارات
في
اال�ستجابة الوطنية.
املتحدة ،ع�ب�ر تقدمينا
المتحدة
خدم ��ات الإ�س ��عاف
● يف � ّأي م��ن
يف الدول ��ة .و�ض ��من
الأط��ر تعمل��ون مع
منظوم ��ة العم ��ل،
"الهيئ��ة الوطني��ة
تربطن ��ا عالقات وثيقة
لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث"؟
م ��ع الدف ��اع امل ��دين ووزارة الداخلي ��ة واجله ��ات
يتعاون "الإ�س ��عاف الوطني" ويعمل بال�شراكة احلكومية ذات العالقة .وميثل الإ�س ��عاف الوطني
مع "الهيئ ��ة الوطني ��ة لإدارة الط ��وارئ والأزمات جز ًءا من حلقة متكاملة لتقدمي خدمات الطوارئ
والك ��وارث" ،لدعم املجتمع وحمايته خالل فرتات امليداني ��ة �إىل املجتم ��ع� .أم ��ا يف خ�ص ��و�ص العمل
الط ��وارئ والأزم ��ات  -ال ق ��در اهلل .وخ�ل�ال هذه م ��ع اجلهات الإقليمي ��ة ،ف� ّأي تن�س ��يق مع مثل هذه
يتم وف ��ق م ��ا حت ��دِّ ده وزارة اخلارجية،
الظ ��روف ،يك ��ون اله ��دف توفري و�ض ��مان حتقيق اجله ��ات ّ
موحدة ويف ح ��ال ُطلب ��ت منا امل�ش ��اركة والتعاق ��د مع �أحد
الأمن وال�س�ل�امة لل�سكان ،عرب ا�س ��تجابة ّ
لتحقيق �أف�ض ��ل ا�س ��تجابة فورية ممكن ��ة .وعليه ،ه ��ذه اجلهات ف�س ��يكون ذلك بناء عل ��ى طلب من
ُي َع ّد التن�س ��يق والتعاون امل�ش�ت�رك م ��ا بني اجلهات وزارة اخلارجية ،وفق املعايري والربوتوكوالت التي
ّ
تنظمها.
املخت�صة وتكاتفها مع ًا� ،أمر ًا �ضروري ًا خالل تطبيق
ّ
اخلطة الوطنية لال�س ��تجابة للك ��وارث والأزمات.
ويتمث ��ل دور "الإ�س ��عاف الوطني" يف اال�س ��تجابة
ال�س ��ريعة والفوري ��ة له ��ذه الط ��وارئ ،م ��ن خالل
حتريك �أ�س ��طولنا احلدي ��ث مع طواقمن ��ا امل�ؤهّ لة
لتزوي ��د امل�ص ��ابني ب�أف�ض ��ل اخلدمات الإ�س ��عافية
ونقلهم �إىل امل�ست�ش ��فيات .ويف هذا الإطار ن�س ��عى
�إىل العمل �ض ��من خطة ا�س ��تجابة �شاملة لتح�سني
النتائج املحققة مع املر�ضى وامل�صابني وال�سيطرة
على الأزمة من حيث جانبي ال�صحة وال�سالمة.

ف�إن "الإ�سعاف الوطني" يعتمد على موظفيه الدائمني يف تقدمي اخلدمة،
بينما توجد �ش ��راكات مع جهات تط ّوعية �أثناء التمارين وال�سيناريوهات
الوهمية� ،ضمن اخلطة الوطنية لال�ستجابة حلاالت الطوارئ والأزمات.

الدع ��م ل ��ز ّوار احللب ��ة خالل �س ��باق العام املا�ض ��ي للجائ ��زة الكربى لـ
"فورم ��وال  ."1ومبوجب مذك ��رة تفاهم طويلة الأجل ،بد�أنا العمل على
خطط التغطية الإ�س ��عافية اخلا�ص ��ة بال�س ��باق املقبل ،الذي يقام خالل
�ش ��هر نوفمرب املقبل ،والتي من �ش�أنها �ضمان تزويد ز ّوار احللبة ب�أف�ضل
اخلدمات العالجية يف حاالت الطوارئ.
● ك��م يبلغ عدد �أع�ضاء الطاق��م الط ّبي اخلا�ص بالإ�سعاف
ويتب ّن ��ى "الإ�س ��عاف الوطني" �أعلى معايري التم ّي ��ز من حيث اجلودة الوطني؟
وال�ص ��حة وال�سالمة والبيئة يف كافة عمل ّياته
ي�ضم الطاقم الط ّبي اخلا�ص بـ "الإ�سعاف
ّ
وخدماته الإ�س ��عافية .ويف هذا الإطار ،و�إىل
الوطني" خم�س ��ة �أطباء يعملون �ضمن الفريق
جانب ح�ص ��وله على �ش ��هادات كل من نظام
العام ��ل يف مطار �أب ��و ظبي ال ��دويل ،و()555
يديرها
عمليات
غرفة
●
�إدارة اجل ��ودة (�آي ��زو  ،)9001ونظام �إدارة
م�س ��عف ًا �أ�سا�س ��ي ًا ،و( )90م�س ��عف ًا متق ّدم� � ًا،
البيئة (�آيزو  ،)14001ونظام �إدارة ال�صحة
ّ
�إ�ض ��افة �إىل ( )35م ��ن موظف ��ي االت�ص ��االت
مؤهل لتقديم
فريق
وال�س�ل�امة ( ،)OHSAS 18001ح ��ازت
الط ّبيني يف غرفة العمليات.
الطبية
النصائح
ّ
م�ش ��اريع "الإ�س ��عاف الوطن ��ي" يف �أبوظبي،
يف يناير  ،2014عل ��ى اعتماد اللجنة الدولية وتعليمات اإلسعافات
ّ
املتوقع��ة
● ماه��ي الف�ترة الزمني��ة
امل�شرتكة (جي �سي �آي  )JCIالرائدة عاملي ًا
لال�ستجاب��ة للح��دث ل��دى "الإ�سع��اف
األولية عبر الهاتف
يف جم ��ال التدقيق على املن�ش� ��آت ال�ص � ّ�حية
الوطني"؟
وخدمات النقل الط ّبي.
تقت�ض ��ي مهامن ��ا تزوي ��د املجتمع ب�أف�ض ��ل
ويف �إط ��ار �س ��عينا ،كجه ��ة قيادي ��ة عل ��ى
خدم ��ات الإ�س ��عاف على م ��دار ال�س ��اعة ،ويف
م�س ��توى الدولة ،لالرتقاء مب�ستوى خدمات الإ�سعاف املق َّدمة ،وااللتزام
�أقل حدود اال�س ��تجابة املُمكنة ،يف م�س ��توى ي�ض ��اهي املعايري وامل� ّؤ�شرات
بتطبيق �أعلى معايري ال�س�ل�امة واجلودة العاملية حاز م�شروع "الإ�سعاف
الدولية .وتنق�سم مدة اال�س ��تجابة �إىل ثالث مراحل خمتلفة ،هي :تل ّقي
الوطن ��ي" يف الإمارات ال�ش ��مالية م�ؤخر ًا (مار� ��س  )2015على االعتماد
البالغ ،حتريك الإ�سعاف ،والو�ص ��ول �إىل املوقع .بالن�سبة �إىل املرحلتني
الدويل من اللجنة الدولية امل�ش�ت�ركة للرعاية ال�ص � ّ�حية ( ،)JCIوذلك
تن�ص امل�ؤ�ش ��رات املعتمدة لدينا على عدم جتاوز مدة الـ
الأوىل والثانيةّ ،
هذا
ك�أوىل اخلدمات الإ�س ��عافية على م�س ��توى الدولة ،التي حت�صل على
 90ثاني ��ة ،لل ّرد على املكاملة وحتديد احلالة واملوقع وحتريك الإ�س ��عاف.
االعتماد الدويل.
�أم ��ا املرحل ��ة الثالثة فتتوق ��ف على العديد م ��ن العوامل ،منها :امل�س ��افة
● ه��ل تعتم��دون يف القيام مبهامكم على العم��ل التط ّوعي،
�أم الوظيفي؟
ُ
نظر ًا لغياب �أطر ت�شريعية ّ
تنظم العمل التط ّوعي يف جمال الإ�سعاف،
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بني موقع احلدث ومكان متركز �س ��يارة الإ�س ��عاف ،كثافة حركة ال�سري،
التوقيت ،حالة الطريق ،موقع احلدث (ما �إذا كان يف منطقة نائية �أو يف
منطقة م�أهولة) ،وكذلك عدد �سيارات �أ�سطول الإ�سعاف ،ما عدا طبيعة
يتم جتاوز
احلالة ونوعيتها :خطرية كانت �أم متو�سطة �أم ب�سيطة ،حيث ّ

موا�صفات مم َّيزة
الأ�س ��طول :ي�ض ��م �أ�س ��طول
«الإ�س ��عاف الوطن ��ي» �س ��يارات
�إ�س ��عاف حديث ��ة م�ص� � ّنعة وف ��ق
موا�صفات ال�سالمة ()EN 1789
املعتم ��دة يف �أوروب ��ا ،وجم َّه ��زة
بالكام ��ل لتلبية متط ّلب ��ات العمل
واحتياج ��ات املناط ��ق التي يعمل
بها .وحتتوي هذه ال�س ��يارات على
�أحدث الو�سائل التكنولوجية ،من
معدات ط ّبية ،وو�س ��ائل معلومات
وات�صال مت ّكن من تقدمي خدمات
ف ّعالة تتما�شى و�أف�ضل املمار�سات
الدولي ��ة .فع�ل�اوة عل ��ى املعدات
امل�س ��تخدمة ع ��ادة يف �س ��يارات
الإ�س ��عافّ ،مت �إدخ ��ال جه ��از
ال�ض ��غط الآيل لإنعا� ��ش القل ��ب
عل ��ى جمي ��ع ال�س ��يارات ،وال ��ذي
�أ�س ��هم ب�ش ��كل الف ��ت يف حت�س�ي�ن
النتائ ��ج املح ّقق ��ة م ��ع املر�ض ��ى.
كم ��ا حتت ��وي جمي ��ع �س ��يارات
الإ�س ��عاف عل ��ى �أجه ��زة حممولة
لتخزي ��ن ونق ��ل البيانات� ،س ��واء
اخلا�صة باحلاالت (� )EPCRأو
بامل�س ��تهلكات الط ّبية امل�ستخدمة
(.)IQO
طاقم الإ�سعاف (امل�سعفون):
ي�س ��تقطب «الإ�س ��عاف الوطن ��ي»
موظف�ي�ن يتمتع ��ون بامل�ؤهّ �ل�ات
العالي ��ة واخل�ب�رات الغن ّي ��ة يف
جم ��ال الإ�س ��عاف الط ّب ��ي ،يت � ّ�م
�إخ�ض ��اعهم قبل مبا�ش ��رة العمل
يف املي ��دان� ،إىل دورات تدريبي ��ة
م�ص� � َّممة وفق �أعلى املوا�ص ��فات
الأوروبي ��ة يف جم ��ال العم ��ل
الإ�س ��عايف ،ومبا يتالءم �أي� ًضا مع
متطلب ��ات اجله ��ات التنظيمي ��ة
لقط ��اع الرعاي ��ة ال�ص � ّ�حية يف
الدولة.
يوليو 59 2015

تناولت «التخطيط لمواجهة الطوارئ واألزمات»

تعزيزًا لقدرات االستجابة الوطنية لحاالت الطوارئ

«الهيئة» ّ
تنظم ورشة عمل لمرافقي الحافالت المدرسية

ّ
توقع على مذكرة تفاهم
«الهيئة»
مع «طيران أبوظبي»

َّ
نظمت «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث» ،بالتعاون والتن�سيق مع مركز موا�صالت الإمارات للتدريب،
ور�شة عمل بعنوان« :التخطيط يف مواجهة الطوارئ والأزمات» ،الغاية منها �صقل مهارات املوظفني ،وتعريفهم بالطرق
ال�سليمة لتجنّب الكوارث وتعزيز قدراتهم الفعلية والعملية يف مواجهة حاالت الطوارئ ،باال�ستعداد والتخطيط الناجح
حلماية و�صون مكت�سبات الدولة.
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يف �إط��ار تعزي��ز ال�شراك��ة والتعاون وبن��اء القدرات ل�ضم��ان اال�ستجابة الوطنيةّ ،
وقع��ت «الهيئة الوطني��ة لإدارة الطوارئ
مقره��ا يف �أبوظبي ،عل��ى مذكرة تفاهم مع �شركة «ط�يران �أبوظبي» تهدف �إىل تق��دمي خدمات النقل
والأزم��ات والك��وارث» ،يف ِّ
اجلوي بكافة �أ�شكالها� ،أثناء احلاالت الطارئة.
ومبوج ��ب املذكرة ،التي و ّقعه ��ا عن "الهيئة" �س ��عادة الدكتور جمال قط ��اع الط�ي�ران ،يف جه ��ود �إدارة الط ��وارئ والأزمات ،مل ��ا ميلكه هذا
حمم ��د احلو�س ��ني ،املدير العام ،وعن "طريان �أبوظبي" �س ��عادة حممد القطاع من خربات يف هذا املجال.
وث َّمن احلو�سني جميع ال�شراكات� ،سواء مع القطاع العام �أو اخلا�ص،
ابراهي ��م املزروعي ،مدير عام ال�ش ��ركة ...ت�ؤ ّمن الأخرية ،كونها متتلك
املوحدة لال�ستجابة
�أ�س ��طو ًال م ��ن طائ ��رات النقل امل ��دين للم�س ��افرين ،الدعم ال�ل�ازم �إىل ملا لها من دور بارز يف و�ضع وتنفيذ اخلطط الوطنية ّ
"الهيئة" ،من خالل تقدمي خدمات النقل اجل ّوي �أثناء حاالت الطوارئ ال�سيما �أثناء حاالت الطوارئ والأزمات.
رحب املزروعي بتوقيع االتفاقية مع "الهيئة" ،من منطلق
من جانبهَّ ،
والأزمات والكوارث ،وعلى م�ستوى كافة مناطق دولة الإمارات.
العمل امل�ش�ت�رك والدور الوطني املنوط بال�شركات ،للم�ساهمة يف تقدمي
وتن�ص االتفاقية على التن�س ��يق ب�ي�ن اجلانبني لتوفري طائرات مدنية
ّ
اخلدمات يف حاالت الطوارئ والأزمات .وقال� :إن ما متلكه ال�ش ��ركة من
ومتخ�ص�ص ��ة يف النقل اجل ّوي ،ت�ؤهّ لها للإيفاء
عن ��د الطلب ،لنقل رعايا الدول ��ة عند احلاج ��ة �إىل �إجالئهم من بع�ض خدمات وخربات طويلة
ِّ
الدول التي ميكن �أن يواجهوا فيها خطر ًا ما.
ببن ��ود االتفاقي ��ة ...م�ؤ ّك ��د ًا على تط ّلع "ط�ي�ران �أبوظبي" للعمل ب�ش ��كل
و�أك ��د د .جمال احلو�س ��ني عل ��ى �أهمية تظافر اجله ��ود بني خمتلف وثيق �إىل جانب "الهيئة" مل�س ��اندتها يف �إدارة الكوارث والأزمات ،ودعم
القطاعات لت�ص � ّ�ب يف م�ص ��لحة الوطن .ور�أى �أن توقي ��ع هذه االتفاقية جهودها وبراجمها نحو حتقيق �أهدافها يف املحافظة على الأرواح و�صون
مع �ش ��ركة "طريان �أبوظبي" يعزِّ ز من م�شاركة القطاع اخلا�ص وخا�صة املمتلكات واملكت�سبات.
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و�ألقت الور�شة ،التي ح�ضرها  210من م�شرفات النقل املدر�سي،
ال�ضوء على دور "الهيئة" يف تعزيز �إمكانيات الدولة يف �أوقات الأزمات
والكوارث ،و�ش َّددت على �ضرورة اال�ستعداد املُ�سبق لك ّل املخاطر
والطوارئ ،ملا له من �أه ّمية يف التقليل من ت�أثريها والتخفيف من حدّتها.
وتناولت الور�شة التعليمات العامة ل�سائقي ومرافقي احلافالت
املدر�سية ،وال�سيما �ضرورة اتباع الإر�شادات املرورية و�شروط ال�سالمة
العامة ،التي من �ش�أنها �أن ت�ساهم يف حماية �أطفالنا �أثناء ذهابهم
�إىل املدر�سة وعودتهم منها .كما مت عر�ض عدد من الأفالم الإر�شادية
التثقيفية التي تو�ضح ِطرق االخالء يف املدر�سة.
وتط َّرقت الور�شة �إىل �أهمية تر�سيخ اال�ستعداد واجلاهزية يف مواجهة
الطوارئ والأزمات على م�ستوى كافة �إمارات الدولة ومدنها ،من خالل
توعية وتثقيف املجتمع يف كيفية مواجهة خمتلف جماالت الطوارئ
والأزمات ،من خالل ما تقدّمه "الهيئة" من ر�سائل توعوية جلميع
حاالت الطوارئ والأزمات قبل و�أثناء وبعد حدوثها .كما ّمت عر�ض فيلم
تعريفي عن �إ�صدر "الهيئة"" :دليلك يف احلاالت الطارئة".
ور ّكزت الور�شة ،التي قدّمتها خوله �أحمد مبارك ،رئي�س وحدة
الدعم الإعالمي يف "الهيئة" ،على عر�ض حمتوى الدليل الإر�شادي
حلاالت الطوارئ ،الذي �أ�صدرته "الهيئة" م� ّؤخر ًا باللغتني العربية
والإنكليزية ،بهدف الو�صول �إىل �أو�سع �شرائح املجتمع الإماراتي
ومكوناته ،مل�ساعدة الأفراد والأُ َ�سر على �ضمان �سالمتها وحماية
املمتلكات ال�شخ�صية ،وممتلكات الآخرين فردية وجمتمعية ،عرب
توجيهات ون�صائح تتوافق مع خمتلف �أ�صناف املخاطر وطبيعتها يف
احلروب واال�ضطرابات والكوارث.
حاالت ال�سلم �أو �أثناء
ِ

عمل يف مقر املحكمة يف �أبوظبي ،جرى خاللها التعريف بـ "الهيئة"،
وا�ستعرا�ض لأهدافها ودورها يف تعزيز �إمكانيات الدولة يف مواجهة
حاالت الطوارئ ،والت�صدّي للكوارث والأزمات ب�شكل عام.
و�أ ّكدت خولة مبارك على �أهمية ن�شر ثقافة الطوارئ والأزمات
واال�ستعداد لدى امل�ؤ�س�سات التعليمية واملجتمعية وجميع �شرائح املجتمع
و�أفراده من املواطنني واملقيمني.
و�إىل جانب عر�ض فيلم تعريفي عن كتاب "دليلك يف احلاالت
الطارئة" ،تط َّرقت الور�شة �إىل �أهمية توعية املجتمع وتثقيفه يف جماالت
الطوارئ والأزمات املختلفة ،من خالل ما تقدمه "الهيئة" من ر�سائل
توعوية لكيفية التعامل مع جميع حاالت الطوارئ والأزمات ،و�أهمية
ا�ستقاء املعلومات من اجلهة الر�سمية املخ َّولة �أثناءها.
ويف ختام الور�شة َّمت توزيع "�شهادات تقدير" على كافة امل�شاركني
فيها.

 ...و�أخرى يف حمكمة �أبوظبي االحتادية اال�ستئنافية
وبالتعاون والتن�سيق مع حمكمة �أبوظبي االحتادية اال�ستئنافية،
َّ
نظمت "الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث" ور�شة
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التميز :بين الهدف والرسالة
ّ
قد ال تحُ �صى النظريات التي و�ضعها علماء النف�س حول �شغف الإن�سان لتحقيق ذاته ،يف بيئته �أو خارجها ،و�سعيه �إىل
واحل�سية املرتبطة
التم ّيز عن �أقرانه واملحيطني به .وربط ه�ؤالء حتقيق الذات والتم ّيز مبجموعة من احلاجات املعنوية
ّ
مبن حوله.
بال�شخ�ص املعني ،وبالتايلَ ،
ّ
ال�سعي �إىل
وبغ�ض النظر ع ّما �إذا كان ّ
ً
التم ُّيز ي�ش ِّكل هدفا يف َح ّد ذاته� ،أو و�سيلة
للو�صول �إىل هدف �أ�سمى� ،أو ر�سالة يودّيها
الإن�سان بدافع ِق َيمي م� َّؤ�س�س على ال�شعور
باالنتماء �إىل املكان الذي يحت�ضنه� ،أكان
موقع عمله� ،أو وطنه ،ف�إن الأمر يرتبط �أو ًال
بالإن�سان نف�سه ،بفهمه لذاته وملوقعه ودوره
بني الآخرين ،بطموحاته و�أحالمه ،بقدراته،
بنقاط ق ّوته كما بنقاط �ضعفه ،وباملجهود
الذي عليه ت�أديته لكي يح ِّقق عربه مبتغاه.
والتم ّيز ،باعتباره �أحد م�ستويات التف ّرد،
ال يمُ كن �أن ي�أتي "ابن �ساعته" ،بل يكون
نتاج ًا ل�سل�سلة متوا�صلة من العمل واملثابرة
واملبادرة ،لفرد ميتلك من ال�صفات واملعارف
والإمكانات وامل�ؤهّ الت والتط ّلعات والطموحات
و�س َعة الأفق والعزمية ،ما ي�سمح له بتحريك
ِ
نزعته نحو الإبداع والتف ّوق.
وال تكتمل هذه املق ّومات �إ ّال يف ظ ّل تو ّفر
املهارة والكفاءة والتفا�ؤل ،لدى الطامح
�إىل التم ّيز ،الذي يجب عليه �أن ُيجيد كيفية
الت�ص ّرف بوقته ،وا�ستغالله يف االجتاه الذي
يعزِّ ز معارفه ويغنيها ،وي�صقل جتربته،
و�إ�شغال تفكريه مبا ي�ساعده يف تو�سيع مداركه
ودائرة مواهبه.
ومن دون "بيئة حا�ضنة" �سليمة ،ال
ميكن لـ"التم ّيز" احلقيقي �أن يرى النور،
و�أن يتحقَّق �إجنازات متتالية ،يفخر بها
وت�صب يف النهاية
�صاحبها واملحيطون به،
ّ
يف خدمة املجتمع كك ّل .وهذه البيئة احلا�ضنة
تلعب الدور الهام يف �إطالق طاقات الأفراد
و�إبداعاتهم ،كما يمُ كن لها �أن تدفن هذه
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الطاقات والإبداعات يف مهدها� ،أو �إجها�ضها
يف منت�صف الطريق ،وعرقلة طريق �صاحبها
للو�صول �إىل الهدف .وعلى امل�س�ؤول ،ال�ضامن
لهذه "البيئة احلا�ضنة" ،فرد ًا كان �أم
جمموعة� ،أن يقوم بدوره ،بتج ّرد ومو�ضوعية
وحرفية� ،أ�سا�سها االنتماء احلقيقي ،ودافعها
الوالء للم�ؤ�س�سة التي ينت�سب �إليها ،وللوطن
الذي ينتمي �إليه.
وعلى املرء الطامح �إىل التم ّيز� ،أن َيعي
م�ستلزمات هذا التم ّيز� ،أن يجعله يف ُ�صلب
ميوله وعلى ر�أ�س هواياته ،و�أن ي� ِّؤ�س�س من
�أجله على بداية �صحيحة ،لكي ي�صل �إىل
نهاية �صحيحة .من هنا ،ال ب ّد له من �أن
ير�سم ّ
ويوجه �إىل
خطته ،بعد حتديد هدفهِّ ،
ً
نف�سه �سل�سلة من الأ�سئلة املرتابطة ،متاما كما
ير�سم خارطة طريق له ،ومن ّثم يتّخذ قراره
بالتوجه نحو هدفه .وبداية ،عليه �أن يطرح
ّ
على نف�سه �أول الأ�سئلة" :من �أين �أبد�أ؟" و"هل
�أنا محُ قّ يف ما �أفعل؟" ...لتتوا�صل �سل�سلة
الأ�سئلة :كيف يل �أن �أ�صل �إىل هديف؟ ..ما
هي ،و�أين تكمن مقومات جناحي؟ ..ما هي
نقاط قوتي و�ضعفي؟ ..هل �أملك من املهارات
علي طريقي ومتهدّه؟ ..ما الذي
التي �ست�س ّهل ّ
ُ
علي فعل ُه لكي �أحرز النجاح بجدارة؟
يجب ّ
و�إذا كانت املعرفة بالنف�س والثقة بها،
والقدرة على حت ّمل امل�س�ؤولية ،هي دافع هام
للفرد ،عند �س ْعيه �إىل التم ّيز ،فعليه – �أي� ًضا
 �إدراك مدى ت�أثريه يف الآخرين املحيطنيبه ،ومدى ت�أثره هو نف�سه بهم .وعلى املرء �أن
يدرك درجات �س ّلم النجاح ،و�أن ي�س�أل نف�سه
..على الدوام :يف � ّأي درجات النجاح �أقف؟...
وما هي املراحل التي �أجنزتها؟ ...وما الذي
علي فعله؟
يجب ّ

�إن رعاية الدولة وقيادتنا الر�شيدة للتم ّيز
امل�ؤ�سّ�سي ،على م�ستوى املوظف ،والإدارة
وامل�شروع� ،أعطت زخم ًا لإطالق الطاقات
الإبداعية واملواهب من عقالها ،و�ش َّرعت
الأبواب وا�سعة �أمام َمن ميلكون القدرة
والكفاءة واال�ستعداد لأن يكونوا يف �صدارة
لوائح التف ّوق والتم ّيز ،وفق �أف�ضل املعايري
التوجه
املُعتمدة يف العامل .والهدف من هذا ّ
هو حتفيز اجلميع للو�صول �إىل �أف�ضل �أداء
يف عمل كافة القطاعات ،وال�سيما احلكومي
منها ،مبا يخدم املواطن واملقيم ،ويح ّقق
متطلبات املجتمع وتوقعاته يف احل�صول على
خدمات حكومية ب�أرقى م�ستوى.
�صقر حممد البنعلي
رئي�س ق�سم التثقيف وتوعية املجتمع
�إدارة الإعالم والتوا�صل اجلماهريي

أوالدنا أكبادنا تمشي على األرض ...فأحسنوا التعامل معهم

التواصل مع األبناء بأسلوب تربوي
املوجه �ضد
�أ�صبح العنف ظاهرة تتفاقم ب�شكل خميف ومرعب على نطاق عاملي ،غري �أن �أخطر �أنواع هذا العنف ،هو ذلك َّ
�أ�صغر �أفراد املجتمع و�أ�ضعفهمْ � ،أي الأطفال ،وخ�صو�ص ًا اذا كان نتيجة اعتقاد خاطئ لدى بع�ض الآباء والأمهات ،الذين
يت�ص َّورون �أن معاملة �أطفالهم بال�شدّ ة والتعنيف وال�ضرب ،كعقاب عند �أقل هفوة يرتكبونها� ،أن ذلك يعلّمهم الأدب والطاعة
وح�سن اخللق ،و�أن ال�ضرب هو و�سيلة للت�أديب.
لكن الدرا�سات يف علم النف�س ت�شري �إىل �أن ال�ضرب والق�سوة ميلآن
نفو�س ال�صغار بالأ�سى واملرارة ،ويبعدانهم عن ذويهم ،ويجعالن الطفل
يعاند ويع�صى الأوامر ،وينهج �سلوك ًا عدوان ّي ًا مع �أقرانه ،و�أحيان ًا ي�س ّببان
له ا�ضطرابات نف�سيه.
الطفل هو رجل الغد ،وهو ثروة ب�شرية حتر�ص عليها دول العامل
ال�صحية
املختلفة ،وت�ضع اخلطط والربامج التي تكفل له الرعاية
ّ
والنف�سية واالجتماعية ،حتى ت�ضمن قيام ه�ؤالء الأطفال بالواجب
لقيادة الوطن يف �شتّى املجاالت عندما يكربون.
وملرحلة الطفولة خ�صائ�ص مع َّينة ينبغي على املر ّبني والأمهات
والآباء ،معرفتها والإملام بها حتى يتم ّكنوا من تن�شئة �أطفالهم التن�شئة
ال�سليمة ،وي�ستثمروا �إبداعاتهم وابتكاراتهم ،ليخرج منهم العلماء
واملخرتعني الذين �سيقودون �سفينة الوطن �إىل ب ّر التقدّم واالزدهار
واحلرية.
عندما كنت معلمة يف املرحلة االبتدائية ،كان لدي تلميذ متخلف يف
يهتم بدرو�سه ،رغم �أن �أ ّمه كانت ت�ضربه كثري ًا وحتب�سه يف
درا�سته ،وال ّ
غرفته لكي ُيقبل على املذاكرة ،ومتنعه من زيارة �أ�صدقائه� .أما والده،
فقد حرمه من امل�صروف ،عقاب ًا له على ك�سله .وقد طلبت مقابلة �أ ّمه
ون�صحتها مبعاملة ال�صغري بالرفق وال ّلني ،واتفقنا على م�ساعدته يف
�شرح ما ي�صعب عليه فهمه ،ومكاف�أته بهدية �إذا تقدّم يف درا�سته.
وقد ُ�س ِعدت كثري ًا عندما تق َّدم التلميذ يف دا�سته ،وبد�أ يحب درو�سه
ويطيعني ويطيع �أ ّمه بف�ضل املعاملة الطيبة.
وهناك طرق �أف�ضل للتعامل مع الأطفال ،مث ًال:
القدوة :هي �أجنح الو�سائل يف تغيري �سلوكيات الطفل .فكيف �أعاقب
الطفل على كذبه يف حني �أن الوالدين يكذبون على من حولهم؟
ثم ما معنى �أن تف�شل و�سائل الرتبية يف تهذيب �سلوك الطفل؟
�إن الف�شل حينئذ يكون من ن�صيب املر ّبى من الأ�سا�س ،فهو �سبب
�سلبيات الطفل� ،إذ ال يولد طفل ب�سلبياته ،ومع �أن ال�سنوات اخلم�س
الأوىل من عمر الطفل ت�ش ّكل �شخ�صيته� ،إ ّال �أنه ميكن التعديل بعدها،

ولكن ب�صعوبة ،ومن الأف�ضل �إيجاد الأ�سا�س ال�سليم بد ًال من الهدم ثم
�إعادة البناء.
وميكن للأم �أن تعدل ال�سلوك �أوال بفح�ص �أ�سباب امل�شكلة وحماولة
عالجها �أو بو�سائل �أخرى غري القدوة مثل املناق�شة والرحالت والزيارات
و�أ�سلوب اخلربة املبا�شرة من الأ�ساليب اجليدة مثال :ترك الطفل مير
بال�سلوك اخلاطئ – غري اخلطر – لريى نتائج �سلوكه بنف�سه ويتعلم
منه.
كذلك ف�إن الطفل عند بلوغ �سن ثالث �سنوات يبد�أ يف الإح�سا�س
بذاته ويقبل �أ�شياء ويرف�ض �أخرى ويعرب عن هذا الرف�ض �أو القبول
وي�صر عليه وت�شكو الأم هنا من عناد الطفل وت�صفه بهذه ال�صفة ولكن
الأمر لي�س كذلك و�إمنا هو حماولة من الطفل لت�أكيد ذاته وهذه فر�صة
حقيقية للأم لتنمية �شخ�صية الطفل.
كما �أن الطفل يف �سن � 5سنوات يبد�أ خياله يف النمو وال ي�ستطيع
التفريق بني الزمن بالتحديد بني الأم�س واليوم وغدا فيتحدث عن
�شيء �سيفعله غدا كزيارة مثال للجد �أو اجلدة على انه حدث بالأم�س.
و�أحيانا ينتج حرج اجتماعي نتيجة لتلك املواقف داخل الأ�سرة وتنهره
الأم وت�صفه بالكذب وما هو بكاذب وتكون الأم هنا �أول من يعرفه معنى
الكذب وتدمره نف�سيا حني ت�صفه ب�سلوك مل يق�صده وال يفهمه ثم بعد
�أن يفهم الطفل احلقائق تتال�شى هذه ال�صفة اما العناد فيعود مرة
�أخرى يف مرحلة البلوغ وهو حماولة لإثبات الذات ويجب التعامل معه
باحلكمة واالحتواء.
ال يوجد طفل فو�ضوي و�آخر غري فو�ضوي و�إمنا الآباء والأمهات �أو
القائم على تربية الطفل هو الذي يعلمه النظام �أو الفو�ضوية �أو على
الأقل يقبل الفو�ضى منه فالطفل عندما يلقي �أ�شياء ب�شكل ع�شوائي
وال يجد من ين�صحه يعتقد �أن هذا ال�سلوك ح�سن �أو مقبول ف�إذا تكرر
الأمر دون توجيه ا�ستقر ذلك يف ذهنه ثم ن�شكو من فو�ضوية �أطفالنا
وع�شوائيتهم نحن يف الواقع الذين نرتك �سلوك الطفل دون تعديل ثم
ن�شكو منه بعد ذلك.
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�إن عملية ا�ستجابة الأبناء خا�صة يف مرحلة الطفولة لأوامر الآباء ملن
الأمور التي قد تبدو �صعبة �أحيانا بالن�سبة للأهل خا�صة �إن كان الطفل
من النوع العنيد �أو قد تكون لديه بع�ض امل�شاكل ال�سلوكية.
لذلك فيجب على �أحد الوالدين ق�ضاء بع�ض الوقت مع الطفل
لتدريبه على اال�ستجابة للأوامر .وميكن عمل ذلك ب�سهولة باختيار
وقت ال يكون الطفل م�شغوال فيه ويطلب منه �إ�سداء خدمة ب�سيطة مثل
مناولة املناديل الورقية �أو ملعقة �أو كتاب � . .إلخ " �أو �أن يقال له  " :هل
من املمكن �أن تناولني كذا؟ وي�سمى هذا يف علم النف�س " �أوامر الإتيان
" ويجب �أن تت�ضمن فقط جمهودا ب�سيطا من الطفل ،فيوجه للطفل
خم�سة �أوامر خالل الدقائق القليلة ويطلب منه تلبية كل �أمر والت�أكد من
توجيه الإطراء اخلا�ص ال�ستجابته للأمر .ويجب القيام بهذه التمارين
لتنمية اال�ستجابة للأوامر لدى الطفل كل يوم لأن الطلبات الب�سيطة
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جدا ي�ستطيع تلبيتها معظم الأطفال حتى الذين لهم م�شاكل �سلوكية
وتكون هذه هي الفر�صة املنا�سبة للإطراء على �سلوكه.
وميكن �أن ت�ستخدم الأم مهارات االنتباه لإبداء الر�ضا والقبول جتاه
طفلها عندما ي�ستجيب لطلبها فيكون �إظهار الثناء فوريا عند عمل
الطفل عمال معينا وعليها �أال ترتك املكان ولكن تبقى وتنتبه وتعلق
تعليقا �إيجابيا.

د .عائ�شة جا�سم �شايف �آل علي
رئي�س وحدة التطوير الوظيفي
الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث

