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»الأجندة  الر�صيدة  الحتادية  واحلكومة  احلكيمة  البالد  قيادة  اأطلقت  اأن  منذ 

تزال،  ول  الداخلية  وزارة  حر�صت  املتحدة،  العربية  الإم��ارات  لدولة  الوطنية« 

بتوجيهات ومتابعة من الفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 

»الأجندة«  هذه  يف  بالوزارة  املتعلقة  البنود  حتقيق  على  الداخلية،  وزير  ال��وزراء 

ال�صرتاتيجية وامل�صتقبلية املتميزة. 

وتطوير  لال�صرتاتيجية  العامة  ب��الإدارة  وامل�صتقبل  ال�صرتاتيجية  اإدارة  وتلعب 

وزير  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  �صمو  الفريق  ملكتب  العامة  الأم��ان��ة  يف  الأداء 

اإدارة �صوؤون املوؤ�صرات اخلا�صة  الداخلية دورًا مهمًا يف هذا املجال، حيث تعمل على 

حتقيق  ت�صمن  التي  ال�صرتاتيجية  واملبادرات  املمكنات  وحتديد  الداخلية،  بوزارة 

»الأجندة«، وذلك بتحليل الو�صع ودرا�صة املبادرات املقرتحة، والتن�صيق مع ال�صركاء 

ال�صرتاتيجي  التحديث  عملية  عرب  الالزمة  احللول  واإيجاد  التحديات،  ومواجهة 

ونقل املعارف، وكيفية ا�صتدامة جناح اخلطة ال�صرتاتيجية برتجمة هذه التوجهات 

اإىل برامج ومبادرات وعمليات وخدمات مبتكرة واإبداعية.

كما تقوم اإدارة ال�صرتاتيجية وامل�صتقبل بالتن�صيق مع الإدارات املعنية الأخرى يف 

وزارة الداخلية، ومع مكتب رئا�صة جمل�س الوزراء، بتوفري متطلبات ما يتعلق بالوزارة 

يف الأجندة الوطنية، وت�صكيل قناة توا�صل مع املكتب للوقوف على تنفيذ التوجيهات 

احلكومية مبا ي�صمن حتقيق امل�صتهدفات املتعلقة بالوزارة يف »الأجندة«، والتحديث 

الدائم للخطط ال�صرتاتيجية ومواءمتها مع تطلعات احلكومة الحتادية الر�صيدة.

و�صف  �صباط  من  منت�صبيها  وبجهود  ومتيز،  بنجاح  الداخلية  وزارة  ت�صهم  وهكذا 

�صباط واأفراد ومدنيني، يف حتقيق بنود »الأجندة الوطنية« التي جعلت وجتعل من 

والأمان  الأمن  توفر  والتي  العامل،  يف  التطور  من  الأوىل  املراتب  يف  الإم��ارات  دولة 

وال�صالمة والر�صا وال�صعادة جلميع املواطنني واملقيمني وال�صياح يف الدولة.

ا�سرتاتيجية م�ستقبلية
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هذا  في  الشرطة«  »مجتمع  يتناول 
التي  املستقبلية  االستراتيجية  العدد 
لتحقيق  الداخلية  وزارة  عليها  تعمل 
»األجندة  لتحقيق  بها  املتعلقة  البنود 
العربية  اإلمــارات  لدولة  الوطنية« 

املتحدة.

ملحق �صهري ي�صدر عن جملة�لعدد /153/ �أغ�سط�س 2019

»الداخلية«.. 

 ا�سرتاتيجية م�ستقبلية حتقق »الأجندة الوطنية«
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التخطيط في مجمله هو عملية إدارية ال غنى 
والمؤسسة  مؤسسة،  أي  أهداف  لتحقيق  عنها 
المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في  األمنية 
الدولة،  في  العاملة  المؤسسات  أهم  كإحدى 
استراتيجية  الرشيدة  القيادة  لها  وضعت 
األمنية  األهداف  لتحقيق  الحكومية  المسرعات 
 ،2021 اإلمارات  رؤية  ولتحقيق  منها  المرجوة 
األمني،  المجال  خصوصية  مع  تماشياً  وذلك 
توافر مقومات أساسية في  لزاماً  والتي تجعل 
الهدف  وضوح  أهمها  ومن  التخطيط،  عملية 
من  بها  واالقتناع  األهداف  ودقة  ومشروعيته، 
والتنسيق  الخطة  ومرونة  عليها،  العاملين  قبل 
لتنفيذها، وصفة  المختلفة  اإلدارات  بين  الدقيق 

إجراءات تنفيذ الخطة، والتعاون واالنسجام.
اإلمارات  دولة  تحتفي   2021 عام  وبحلول 
العربية المتحدة باليوبيل الذهبي لالتحاد، وكان 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 

الله« قد أطلق رؤية اإلمارات 2021  دبي »رعاه 
 ،2010 عام  خالل  الوزراء  لمجلس  اجتماع  في 
إلى أن تكون دولة اإلمارات  وهي رؤية تهدف 
إلى  الرؤية  وتنقسم  العالم،  دول  أفضل  ضمن 
الرئيسة  القطاعات  شملت  وطنية  محاور  ستة 
التي ينصب عليها تركيز العمل الحكومي، وهي:

على  مبني  معرفي  تنافسي  اقتصاد   .1
االبتكار.

2. نظام صحي بمعايير عالمية.
3. نظام تعليمي رفيع المستوى.

4. مجتمع متالحم محافظ على هويته.
5. مجتمع آمن وقضاء عادل.

6. بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة.

 آلية عمل حكومية
العديد  في  الريادة  اإلمارات  لدولة  وكانت 
أصدر   2016 عام  أكتوبر  ففي  المجاالت،  من 
مجلس الوزراء قراراً بإنشاء آلية عمل حكومية 

جديدة تهدف إلى تسريع تحقيق رؤية اإلمارات 
2021، وذلك بإنشاء أول مسرعات حكومية على 

مستوى العالم.

مفهوم المسرعات الحكومية
االستكشاف  إن   :2021 اإلمارات  لرؤية  طبقاً 
أرض  عن  البحث  بالضرورة  يعني  ال  الحقيقي 
جديدة، وإنما يعني أن ترى بعيون جديدة غير 
جديد  مفهوم  الحكومية  والمسرعات  تقليدية، 
عمل  لتسريع  إبداعية  طرق  اتباع  على  يعتمد 
الحكومة وخروجها من الوتيرة النمطية لألعمال 

إلنجاز ما يمكن إنجازه بأسرع وقت ممكن.
بأنها  الحكومية  المسرعات  تعريف  ويمكن 
مختلف  من  الحكومية  للفرق  عمل  »منصة 
وإنجاز  التحديات  لمعالجة  الدولة  في  الجهات 
األهداف الطموحة خالل مدد زمنية قصيرة، في 
أربعة مجاالت رئيسة، وهي: المؤشرات الوطنية، 

والسياسات، والبرامج، والخدمات«.

»الداخلية« وامل�سرعات احلكومية والتخطيط اال�سرتاتيجي 

يتابع »جمتمع  ال�صرطة« مواكبة جهود وزارة الداخلية يف جمال حتقيق امل�صرعات احلكومية. ويف هذه العدد، تتحدث 

النقيب مرمي حممد احلمادي مديرة فرع اإ�صعاد املتعاملني بالإدارة العامة لإ�صعاد املتعاملني يف وزارة الداخلية عن 

»الداخلية« وامل�صرعات احلكومية ودورها يف التخطيط ال�صرتاتيجي.

ت
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عمل  آلية  الحكومية  المسرعات  وتعتبر 
مستقبلية، تضم فرق عمل مشتركة من موظفي 
واألكاديمي،  الخاص  والقطاعين  الحكومة 
وتعمل  الرئيسة،  القطاعات  في  عملها  ويتركز 
لرفع  واحدة  مظلة  وتحت  واحد  مكان  في 
تنفيذ  وتسريع  الوطنية  األجندة  تحقيق  وتيرة 
مشاريع الحكومة االستراتيجية، وذلك من خالل 
مساحات مخصصة ومبتكرة ستعمل فيها فرق 
عمل مشتركة تحت إشراف نخبة من المدربين 
برامج  لتقديم  العالمية،  والكفاءات  والمشرفين 

مكثفة في مدد قصيرة.

التخطيط االستراتيجي األمني
إن األمن بمفهومه الشامل والمتكامل مسؤولية 
واحدة مترابطة، وال يمكن فصل حلقاته األمنية 
عن بعضها بعضاً أو تجزئتها، حتى وإن تعددت 
األجهزة المسؤولة عن األمن، فاألجهزة األمنية 
هدف  ولها  بعضاً،  بعضها  متكاملة  هيكلها  في 
الطرق،  اختلفت  وإن  تحقيقه  على  تعمل  واحد 
آمن  مجتمع  هو  واحد  هدف  نحو  تتحد  وهي 
يساعد في  مما  بحياة مستقرة ومطمئنة،  ينعم 
تحقيق المصالح العليا للبالد وهي سالمة الوطن 
والحفاظ على الدولة وعقيدتها وقيمها األخالقية 

ونظامها المستقر.
أمني  استراتيجي  تخطيط  وضع  يمكن  وال 
ناجح إال في ضوء جمع حقائق ومعلومات تساعد 
وسلسلة  األمنية،  الخطة  وضع  على  القائمين 
اإلجراءات األمنية التي تؤدي إلى تحقيق أهداف 
هذه الخطة بنشر األمن واالستقرار في المجتمع.

وعملية التخطيط االستراتيجي األمني هي في 
لتحقيق  تسعى  واعية  مدروسة  عملية  مجملها 
بمختلف  مستعينة  المحددة،  األمنية  أهدافها 
األجهزة األمنية بناًء على برامج أمنية موضوعة 
مسبقاً، ومتبعة مناهج أمنية تهدف إلى استقرار 

المجتمع وسالمته.
الصيانة  مشروع  نذكر  ذلك،  على  وكمثال 
التحتية  البنية  وزارة  أطلقته  الذي  الدورية 
للطرق االتحادية، حيث يعتمد هذا المشروع على 
سرعة االستجابة لتنفيذ خطط إصالح األعطال 
مدد  تحديد  نظام  على  بناًء  الدورية  والصيانة 
االتحادية،  الطرق  صيانة  إلنهاء  محددة  زمنية 
لإلسهام  وذلك  الدولة،  خطط  مع  يتماشى  بما 
في خفض نسبة الحوادث المرورية الناجمة عن 
مشكالت الصيانة على الطرق والوفيات الناجمة 
عنها، حيث تقرر وضع مدة 4 ساعات إلصالح 
ساعات   8 ومدة  الحديدية،  الحواجز  أعطال 
األضرار  صيانة  أما  المرور،  إشارات  إلصالح 
الوزارة  لها  حددت  فقد  األسفلت  طبقات  في 
الحكومية  المسرعات  أصبحت  وبذلك  أيام.   7
قيادة  في  فاعلة  وسيلة  تخطيط  كاستراتيجية 
المرسومة  األهداف  لتحقيق  األمنية  المؤسسة 

لها والمحددة سابقاً لرؤية اإلمارات 2021.
وانطالقاً من تطبيق المسرعات الحكومية، فإن 
الداخلية تقوم بمساع حثيثة لدعم خطة  وزارة 

المسرعات الحكومية، وتستهدف خفض معدالت 
المرورية بنسبة  الحوادث  الناجمة عن  الوفيات 
21% على طرق الدولة االتحادية المختلفة، والتي 

سجلت أعلى معدالت الحوادث المرورية.
مؤسسة  أي  نجاح  درجة  تعتمد  وال 
فقط،  بالعمل  المرتبطة  الموارد  توفير  على 
تقبل  مدى  على  أساسية  بصفة  تعتمد  وإنما 

التخطيط  وعلى  ألهدافها،  المؤسسة  أعضاء 
االستراتيجي للمؤسسة. وتظهر قيمة التخطيط 
المسرعات  خالل  من  المسبق  االستراتيجي 
الحكومية في تسريع إنجاز معامالت المترددين 
على مؤسسات وزارة الداخلية المختلفة، وإنجاز 
مراحل  معرفة  خالل  من  المعلقة  القضايا 
بعناصر  االهتمام  مدى  يتضح  حيث  التخطيط، 

المدخالت لتحقيق المخرجات المرجوة.

مراحل االستراتيجية
مرت استراتيجية المسرعات الحكومية بثالث 
وهذه  الداخلية،  وزارة  في  تنفيذها  قبل  مراحل 

المراحل هي:
1 - مرحلة اإلعداد والتحضير، ويتم خاللها 
للمؤسسة  المتاحة  واإلمكانات  الموارد  دراسة 
سواء أكانت بشرية أم مادية أم تكنولوجية أم 
الخطط  تنفيذ  في  النظر  إعادة  ثم  ومن  إدارية، 
تنفيذ  واجهت  التي  العقبات  أخذ  مع  السابقة، 
تقييم  ووضع  االعتبار،  في  السابقة  الخطط 

شامل لتلك الخطط.
التنفيذ والمتابعة: ويتم في هذه  2 - مرحلة 
من  والتحقق  الخطة،  أهداف  متابعة  المرحلة 
الحكومية،  المسرعات  تبنتها  التي  الوسائل 
األداء  ولتسريع  استفادة  أقصى  لتحقيق  وذلك 
وتقوم  درجة،  أقصى  إلى  الداخلية  وزارة  في 
وحدة التخطيط بمتابعة مؤشرات التنفيذ وعمل 
مدى  تحديد  في  لتسهم  الالزمة  اإلحصاءات 

تنفيذ خطة المسرعات الحكومية.
3 - مرحلة التقييم: ويتم خاللها قياس مدى 
تحقيق  في  الحكومية  المسرعات  خطة  نجاح 
أهدافها، ومدى نجاح ما تم استخدامه من وسائل 
المسرعات  وفرت  وقد  المحددة.  الفترة  أثناء 
لدعم  المساندة  الخدمات  من  عدداً  الحكومية 
القطاعية،  الربط مع الخبرات  فرق العمل، وهي 
وتبادل الخبرات والمعرفة، وتيسير ورش العمل 
والعصف الذهني، والتواصل، وخدمات المتابعة 
وتقنية  اللوجستي  والدعم  الدورية،  والتقارير 

المعلومات.

احلمادي: »الداخلية« 

ت�ستهدف خف�ض 

وفيات احلوادث 

املرورية %21 

على طرق الدولة 

االحتادية
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اإ�صاءاته على خمتلف الإدارات والأق�صام والفروع يف قطاع املوارد الب�صرية يف القيادة العامة  يوا�صل »جمتمع ال�صرطة« 

ل�صرطة اأبوظبي.

وزار يف هذا العدد ق�صم تقييم اأداء العاملني للتعريف باملهمات التي يقوم بها، وب�صعيه لتحويل الأهداف الوظيفية ملنت�صبي 

ال�صرطة من �صباط و�صف �صباط واأفراد ومدنيني اإىل اأهداف ذكية.

حتقيق: الرا الظرا�صي- ت�صوير: حممد علي

أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة  تجربة  تعتبر 
التجارب  أهم  العاملين من  أداء  تقييم  في قسم 
نجاحات  تحقق  أن  استطاعت  التي  الشرطية 
متميزة في سير أعمالها والوصول إلى أهدافها، 
حيث يحرص القسم على تطبيق أفضل المعايير 
العالمية في تقييم أداء العاملين في الشرطة من 
وذلك  ومدنيين،  وأفراد  ضباط  وصف  ضباط 
من خالل  العالمية  التطبيقات  أحدث  باستخدام 
منهجية متكاملة ومعتمدة، وذلك تطبيقاً لرسالة 

القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

أداء 
وأوضح المقدم محمد حسن البلوشي رئيس 

قسم تقييم أداء العاملين في شرطة أبوظبي، أنه 
في عام 2004 تم استحداث إدارة أداء العاملين، 
والتي تتكون من أربعة أقسام: قسم تقييم أداء 
العاملين، وقسم الحفز الوظيفي، وقسم التطوير 
واالستثمار البشري، وقسم الخدمات المساندة.

يقوم  العاملين  أداء  تقييم  »قسم  إن:  وقال 
بالعديد من المهمات الوظيفية والتدريبية، وهو 
يتكون من أربعة فروع: فرع تقييم أداء العاملين، 
التقييم، وفرع تطوير ونظم  نتائج  إدارة  وفرع 

التقييم، وفرع تقييم أداء القادة«. 
إعداد  إلى  يهدف  القسم  أن  وأضاف: 
الرئيس،  الهدف  مع  تتالءم  أنظمة  واستحداث 
وهو تحقيق األهداف الوظيفية لمنتسب الشرطة 

ت
ءا

سا
�

اإ
يعتبر  القسم  دور  وأن  ومراجعتها،  وتطويرها 
دوراً عملياتياً لمنظومة تقييم شاملة، تهدف إلى 
العاملين في  أداء  إيجاد منظومة معايير لرصد 
نظاماً  يعتمد  القسم  بأن  علماً  أبوظبي،  شرطة 
وأن   ،2007 عام  إلكترونياً  إطالقه  تم  متكامالً 
العام  خالل  حدثت  النظام  لهذا  النوعية  النقلة 
أهداف  إلى  األهداف  بتحويل   2019 الجاري 
بالنسب  وثيقاً  ارتباطاً  ترتبط  ذكية  وظيفية 

المئوية وتاريخ اإلنجاز.
وأشار إلى أنه في السابق كانت عملية تقييم 
بأربع  تمر  أبوظبي  شرطة  في  العاملين  أداء 
ومرحلة  المباشر،  المسؤول  مرحلة  مراحل: 
ومرحلة  القطاع،  مدير  ومرحلة  االدارة،  مدير 

ق�سم  تقييم اأداء العاملني يف �سرطة اأبوظبي 

        البلو�سي: حتويل االأهداف الوظيفية اإىل ذكية 
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للموظف ليضع رأيه.
وأضاف: أن هذا التسلسل تم تعديله، بحيث 
يكون للمسؤول المباشر فريق مختص للتقييم 
يقوم بتقييم األدلة بناء على المصفوفة المكونة 
من )10 معايير( كشرط أولي للتأكد من تحقيق 
األهداف، وبعدها يتم تحويلها للقسم للتأكد من 

إجراءات التقييم.
وضع  على  يعمل  القسم  أن  إلى  ولفت 
االقتراحات التي تصيغ نظم تقييم أداء العاملين 
متابعة  لطبيعة  وفقاً  قياسه  وآليات  وتقنيات 
جوانب  وتشخيص  العاملين،  أداء  وتوثيق 
تطويره  وتقييم  أدائهم،  في  والتدني  التميز 
تطوير  عن  الدورية  التقارير  وإعداد  دورياً، 
واقتراح  ومحدداته،  الوظيفي  األداء  مستويات 
وتطوير  له،  والتطويرية  العالجية  البدائل 
أساليب وتقنيات العمل وتعميم استخدام النظم 
معايير  تطبيق  على  والعمل  فيها،  اإللكترونية 
والدراسات  التقارير  وإعداد  والتميز،  الجودة 
لقياس كفاءة وفاعلية األنظمة والبرامج الخاصة 
بعمليات القسم واقتراح المجاالت التطويرية لها 

ومتابعة تنفيذها. 
للقسم  المستقبلية  الخطط  أن  عن  وكشف 
)استحداث  التقييم  نظام  تطوير  في:  تتمثل 
التقييم مصفوفة  نظام  وتطوير  أدائي(،  شاشة 
األداء  تقييم  نظام  وتطوير  نقاط)تميزي(، 
الوظيفي اإللكتروني )هوباس( بما يحقق رؤية 

قيادتنا الرشيدة في مجال الذكاء االصطناعي.
يتعامل  الذين  االستراتيجيين  الشركاء  وعن 
معهم القسم، أجاب المقدم البلوشي أن الشركاء 
االستراتيجيين للقسم هم: مركز االستراتيجية 
المعلومات  ومركز  المؤسسي،  والتطوير 
البشرية،  الموارد  تخطيط  وإدارة  واالتصاالت، 

الموظفين،  شؤون  وإدارة  التدريب،  وإدارة 
ومركز  الميدانية،  والتطبيقات  الرماية  وإدارة 

التربية الرياضية الشرطية.

تقييم 
مدير  الكعبي  حمد  عبدالله  النقيب  وأوضح 
أداء  تقييم  قسم  في  العاملين  أداء  تقييم  فرع 
والتهيئة  اإلعداد  يتولى  القسم  أن  العاملين 
لشرطة  العامة  القيادة  في  األداء  تقييم  لعملية 
التقييم،  مستجدات  ونشر  وتسويق  أبوظبي، 
واإلشراف ومتابعة سير عملية التقييم بالتنسيق 
أبوظبي،  شرطة  في  التنظيمية  الوحدات  مع 
ومتابعة سير عملية التظلم من نتائج تقييم األداء 
شرطة  في  التنظيمية  الوحدات  مع  بالتنسيق 

أبوظبي، والتأكد من ضمان دقة نتائج عمليات 
التقييم.

تقييم  فرع  من  الشكيلي  زكريا  المالزم  أما 
أداء العاملين في القسم، فأشار إلى إعداد تقارير 
دورية عن سير عمليات التقييم حسب الوحدات 
والمساهمة  أبوظبي،  شرطة  في  التنظيمية 
والمشاركة في إنجاز ودعم العمليات المرتبطة 
مع  والتنسيق  التقييم،  عملية  نتائج  بمخرجات 
الخاصة  اإلجراءات  لتنفيذ  المعنية  الجهات 
بمخرجات نتائج عملية التقييم ومتابعة تنفيذها، 
عمليات  نتائج  عن  التعقيبية  التقارير  وإعداد 
مصنعة  بها  المرتبطة  والعمليات  األداء  تقييم 
التنظيمية ومدعمة بالتوصيات  الوحدات  حسب 

المقترحة لتجنب انحراف سير نتائج األداء.

تطوير 
ولفت الرائد عبدالسالم بن اسحاق مدير فرع 
الفرع  أن  إلى  القسم  في  التقييم  ونظم  تطوير 
يعمل على إدارة البرامج واألنظمة والصالحيات 
ومتابعة  التقييم  بعمليات  الخاصة  اإللكترونية 
وإعداد  االختصاص،  ذات  الجهات  مع  تنفيذها 
اإللكترونية  البرامج  عن  الدورية  التقارير 
التطويرية  المعالجات  واقتراح  التقييم  لعمليات 
لها ومتابعة تنفيذها، وتعميم استخدام البرامج 
الخاصة  والمعلوماتية  اإللكترونية  والنظم 
وإعداد  بها،  المعنيين  وتدريب  التقييم  بعمليات 
بما  القادة،  أداء  تقييم  نظام  وتطوير  وتهيئة 
العامة  للقيادة  االستراتيجية  الخطة  مع  يتوافق 
والدراسات  التقارير  وإعداد  أبوظبي،  لشرطة 
لقياس كفاءة وفاعلية األنظمة والبرامج الخاصة 
بعمليات القسم واقتراح المجاالت التطويرية لها 

ومتابعة تنفيذها.

المقدم محمد حسن البلوشي
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وتطوير  لال�صرتاتيجية  العامة  الإدارة  يف  والفروع  والأق�صام  الإدارات  خمتلف  على  اإ�صاءاته  ال�صرطة«  »جمتمع  يوا�صل 

الأداء، والتابعة لالأمانة العامة ملكتب الفريق �صمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية. ويتناول يف هذا العدد اإدارة 

ال�صرتاتيجية وامل�صتقبل.

حتقيق: اأماين اليافعي- ت�صوير: حممد علي

على  والمستقبل  االستراتيجية  إدارة  تعمل 
إدارة شؤون المؤشرات الخاصة بوزارة الداخلية، 
وتحديد الممكنات والمبادرات االستراتيجية التي 
بتحليل  وذلك  الوطنية،  األجندة  تحقيق  تضمن 
والتنسيق  المقترحة،  المبادرات  ودراسة  الوضع 
مع الشركاء ومواجهة التحديات، وإيجاد الحلول 
االستراتيجي  التحديث  عملية  عبر  الالزمة 
الخطة  نجاح  استدامة  وكيفية  المعارف،  ونقل 
االستراتيجية بترجمة هذه التوجهات إلى برامج 

ومبادرات وعمليات وخدمات مبتكرة وابداعية.

اختصاصات
وأوضح الرائد علي سلطان النعيمي مدير إدارة 
اختصاصات  من  أن  والمستقبل  االستراتيجية 
االستراتيجية  الخطة  إعداد  كالتالي:  هي  اإلدارة 
العامة لوزارة الداخلية ومتابعة تطويرها وتحديد 
التطويرية  والبدائل  الحلول  واقتراح  المعوقات 

االتحادية،  الحكومة  الستراتيجية  وفقاً  لها 
الخطط  وتنفيذ  العامة إلعداد  السياسات  ووضع 
الوزارة  لتشكيالت  الفرعية  االستراتيجية 
وحدات  بين  والتنسيق  تنفيذها،  ومتابعة سالمة 

ت
ءا

سا
�

اإ

االستراتيجية وتطوير األداء في جميع تشكيالت 
الوزارة بما يتعلق بإعداد وتنفيذ االستراتيجيات 
وإعداد  وتطويرها،  تنفيذها  ومتابعة  التشغيلية 
وتصميم مؤشرات األداء وتطبيقاتها وفقاً لمعايير 

اإدارة اال�سرتاتيجية وامل�ستقبل يف وزارة الداخلية

              .. �سعي ل�سمان حتقيق االأجندة الوطنية

النعيمي: الإدارة تعد 

اخلطة ال�صرتاتيجية 

العامة لوزارة الداخلية 
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بها،  الخاصة  التقارير  وتقديم  المعتمدة  القياس 
مع  ينسجم  بما  االستراتيجية  الخطة  وتطوير 
وإبداء  للوزارة،  االستراتيجية  األهداف  تحقيق 
الرأي االستشاري لوحدات االستراتيجية وتطوير 
للوزارة  االستراتيجية  األهداف  حول  األداء 
االستراتيجيات  وتنفيذ  وإعداد  تصميم  ووسائل 
واإلشراف  العامة،  واإلدارات  بالقيادات  الخاصة 
الوزارة  استراتيجية  توافق  ضمان  متابعة  على 
والمشاركة  الشركاء،  استراتيجيات  وتكاملها مع 
في إعداد االستراتيجيات والسياسات واإلجراءات 
مستوى  على  المستقبل  باستشراف  الخاصة 
العمل  واجراءات  السياسات  ووضع  الوزارة، 
الخاصة بشؤون الخبراء وفقاً الحتياجات الخطة 

االستراتيجية للوزارة وتشكيالتها.
والمستقبل  االستراتيجية  إدارة  أن  وأضاف: 
قسم  اآلتية:  اإلدارية  التشكيالت  من  تتكون 
وقسم  االستراتيجي،  والتطوير  التخطيط 
وقسـم  االستراتيجي،  التحليل  وقسم  الشراكة، 
األداء  ومتابعة  تقييم  وقسم  الخبراء،  شؤون 
المؤسسي،  األداء  إدارة  وقسـم  االستراتيجي، 
االستراتيجي،  التثقيف  ومركز  المدير،  ونائب 
الخدمات  وفرع  المستقبل،  استشراف  ومركز 

المساندة، والسكرتارية.

تخطيط وتطوير 
االستراتيجي  والتطوير  التخطيط  قسم  يتولى 
وتطوير  تحديث  اآلتية:  االختصاصات  ممارسة 
رؤية ورسالة الوزارة وقيمها المؤسسية وتحديد 
أهدافها االستراتيجية وقياسها، وتحديث ومراجعة 
الخطة االستراتيجية للوزارة والتأكد من تحقيق 
األداء العام لها بارتباطها مع المدخالت المؤثرة 
عن  المسؤوليات  وتحديد  التحديث،  أثناء  عليها 
تحقيق األهداف وتنفيذ العمليات الرئيسة، والعمل 
االستراتيجية،  للخطة  السنوية  المراجعة  على 
للفئات  الفعالة  المشاركة  برامج  وتطوير  وإعداد 
الخارجية المؤثرة على سير الخطة االستراتيجية 

الموردين،  المتعاملين،  )الشركاء،  للوزارة 
االستراتيجية  الخطة  ونشر  وتعميم  المجتمع(، 
والتأكد من متابعة تنفيذها على مستوى الوزارة، 
واإلشراف على تنظيم البرامج والندوات للمعنيين 
الوزارة  تشكيالت  على  االستراتيجية  لتطبيق 
والبرامج  االستراتيجية  الخطة  وتوضيح  لشرح 
التشغيلية بالتنسيق مع اإلدارات المعنية، وتحديث 
وتطوير الخطة االستراتيجية والبرامج التشغيلية 
وجود  وضمان  المعنية،  اإلدارات  مع  بالتنسيق 
للخطط  بديلة  وخطط  وسيناريوهات  بدائل 
استراتيجية  توازن  وضمان  االستراتيجية، 
واالستدامة  المعنيين  احتياجات  مع  الوزارة 
مع  والتنسيق  والبيئية،  واالجتماعية  االقتصادية 
متطلبات  لتوفير  الوزارة  مستوى  على  اإلدارات 
قناة  وتشكيل  الوزراء،  مجلس  رئاسة  مكتب 
تواصل مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء للوقوف 
على تنفيذ توجيهات الحكومة بما يضمن تحقيق 

المستهدفات.
فهي:  القسم،  هذا  تتبع  التي  الفروع  أما 
التطوير  وفرع  االستراتيجي،  التخطيط  فرع 
الخطة  متطلبات  متابعة  وفرع  االستراتيجي، 

االستراتيجية.

شراكة
التالية:  االختصاصات  الشراكة  قسم  ويتولى 
لسياسات  العامة  األطر  تحديد  على  اإلشراف 
الشراكة التي تدعم تحقيق رؤية وأهداف الوزارة، 
وتكاملها  الوزارة  استراتيجية  توافق  وضمان 
البيانات  وتحليل  الشركاء،  استراتيجيات  مع 
والقدرات  بالكفاءات  المرتبطة  والمعلومات 
لفهم  والمحتملين  الحاليين  للشركاء  الرئيسة 
كيف يمكن االستفادة منها، واإلشراف على إعداد 
نظم وقواعد وبرامج إلدارة نشاط الشراكة على 
المستويين الداخلي والخارجي بما يضمن تعزيز 
التنسيق والتعاون بين الوزارة والجهات المعنية، 
واإلشراف على حصر وتصنيف الشراكات على 

ذات  الجهات  مع  بالتنسيق  الوزارة  مستوى 
بالشراكات  متكاملة  بيانات  قاعدة  لبناء  العالقة 
االستشاري  الرأي  وتقديم  تحديثها،  ومتابعة 
ودراسة المقترحات في مجال الشراكات المقدمة 
من تشكيالت الوزارة، والقيام بالمراجعة والتقييم 
الدوري للشراكات وبيان جدواها في تحسين أداء 
الشراكة  وموضوعات  مجاالت  واقتراح  الوزارة، 
بناًء  وخارجياً  داخلياً  والشركاء  للوزارة  الفاعلة 
التقارير  المجال ورفع  المستجدات في هذا  على 
ونماذج  آليات  إعداد  على  واإلشراف  بشأنها، 
موحدة معنية بإبرام عقود الشراكات واالتفاقيات 
الجهات  مع  بالتنسيق  والخارجية  الداخلية 
الجهات  مع  والتنسيق  والتعاون  المختصة، 
بنشاط  الصلة  ذات  القضايا  حول  المختصة 
الشراكة التي تقدمها تلك الجهات والوقوف على 
المنفعة المتبادلة للشراكات، وتنفيذ أنشطة القسم 
بما ينسجم ومعايير دليل قياس األداء المؤسسي 
ورفع التقارير الدورية بشأنها إلى الجهات ذات 

االختصاص.
ويتكون هذا القسم من الفرعين اآلتيين: فرع 
التنسيق  وفرع  الشركاء،  أداء  وتطوير  تقييم 

والتواصل مع الشركاء.
 

تحليل استراتيجي
االستراتيجي  التحليل  قسم  ويتولى 
القدرات  وفهم  تحديد  اآلتية:  االختصاصات 
تتملكها  التي  المتاحة(  )الموارد  واإلمكانيات 
على  واالطالع  تطويرها،  على  والعمل  الوزارة 
نتائج قياس رأي أصحاب العالقة والفئات المعنية 
المناسبة  الحلول  وإيجاد  تحليلها  على  والعمل 
أصحاب  وتوقعات  احتياجات  ومعرفة  لها، 
لتطوير  كمدخل  الستخدامها  والمعنيين  العالقة 
االستراتيجية والسياسات الداعمة مع متابعة أي 
وتوقع  وفهم  عليها، وتحديد  قد تحصل  تغيرات 
ومدى  للوزارة  الخارجية  البيئة  في  التطورات 
تأثيرها على الوزارة وعلى جميع المعنيين وكيفية 
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الظواهر  وفهم  وتحليل  وجمع   منها،  االستفادة 
بالوزارة،  المحيطة  الظروف  ومعرفة  الخارجية 
البيئة  في  التطورات  وتوقع  وفهم  وتحديد 
الداخلية للوزارة ومدى تأثر المعنيين بها وكيفية 
الراجعة  التغذية  االستفادة منها، واالستفادة من 
الداخلية  البيئة  وتحليل  العمل  آليات  لتطوير 
الممارسات  أفضل  على  واالطالع  والخارجية، 
مقارنة  ليتم  منها  االستفادة  وضمان  المطبقة 
أداء الوزارة مع جهات متميزة للتعرف على نقاط 
المتميزة،  الجهات  لدى  التحسين  وفرص  القوة 
ونشر ثقافة التحليل الداخلي والخارجي وتشجيع 
العاملين على المشاركة لضمان عمليات التطوير 
والتحسين المستمر بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ويتكون هذا القسم من فرعين هما:
فرع تحليل البيئة الخارجية، وفرع تحليل البيئة 

الداخلية.

شؤون الخبراء
ممارسة  الخبراء  شؤون  قسم  يتولى 
االحتياجات  خطة  إعداد  اآلتية:  االختصاصات 
واألجانب  والعرب  المحليين  الجدد  الخبراء  من 
الخطة االستراتيجية  وفقاً الحتياجات ومتطلبات 
الخبراء  دمج  على  والعمل  وتشكيالتها،  للوزارة 
وتأهيلها  الخبرة  الكتساب  الوطنية  الكفاءات  مع 
أو  الندوات  عقد  خالل  من  وطنية  كخبرات 
أداء  اختصاصه، وتقييم  العمل كل حسب  ورش 
وفقاً  إنجازاتهم  ومتابعة  دوري  بشكل  الخبراء 
واإلشراف  االستشاري،  للعمل  الفنية  للمعايير 
حسب  وتوزيعهم  الخبراء  ومهمات  أعمال  على 
الحاجة واالختصاص من أجل ضمان االستفادة 
المستلزمات  وتوفير  ومهاراتهم،  خبراتهم  من 
القيام  على  الخبراء  تساعد  التي  الضرورية 
ومتابعة  العمل،  لمتطلبات  وفقاً  بواجباتهم 
وفقاً  واحتياجاتهم  للخبراء  اإلدارية  الشؤون 
بالتنسيق  العمل  وضرورات  التعاقد  لشروط 
العامة  اإلدارة  في  المساندة  الخدمات  قسم  مع 

لالستراتيجية وتطوير األداء.

تقييم ومتابعة
ويتولى قسم تقييم ومتابعة األداء االستراتيجي 
مراحل  متابعة  اآلتية:  االختصاصات  ممارسة 
وتقديم  للوزارة  االستراتيجية  الخطة  تنفيذ 
على  والعمل  تنفيذها،  بشأن  الدورية  التقارير 
تطوير آليات وتقارير ونماذج متابعة تنفيذ وتقييم 
خطط وبرامج االستراتيجية باعتماد تقنيات النظم 
األداء  تقييم  آليات  وإعداد  والرقمية،  المعلوماتية 
االستراتيجي بما يضمن فاعلية نظام تقييم األداء 
االستراتيجي وفقاً للمعايير المعتمدة والعمل على 
االستراتيجية،  الخطة  الحتياجات  وفقاً  تحديثه 
مع  التغيير  إلدارة  خطة  وضع  في  والمشاركة 
فعالية  لقياس  أداء  ومقاييس  مؤشرات  تحديد 
التغيير بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة، وقياس 
أثر التغيير من خالل المتابعة والمراجعة الدورية 
لمسارات التقدم بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة، 

والمشاركة في مواءمة أهداف األفراد وفرق العمل 
على  والعمل  للجهة  االستراتيجية  األهداف  مع 
تمكينهم لضمان مساهمتهم الفعالة في تحقيقها 
منتظم،  بشكل  األهداف  هذه  وتطوير  ومراجعة 
وحدات  في  العاملين  تأهيل  على  واإلشراف 
نظم  استخدام  على  األداء  وتطوير  االستراتيجية 
وتقارير ونماذج متابعة تنفيذ ونظم تقييم األداء 
االستراتيجي، وضمان وجود آليات تطبيق لنظام 
وتطوير  االستراتيجية،  المبادرات  لقياس  فعال 
وإعداد  والتقييم  للمتابعة  إداري  نظام  وتطبيق 
آلية متكاملة للتقارير ومتابعة التقدم في اإلنجاز 

)استخدام نظام إلكتروني(.
فرع  اآلتية:  الفروع  من  القسم  هذا  ويتكون 
متابعة االستراتيجية، وفرع تقييم االستراتيجية، 

وفرع مشاريع التغيير.

أداء مؤسسي
ممارسة  المؤسسي  األداء  إدارة  قسم  يتولى 
العمل  خطط  إعداد  اآلتية:  االختصاصات 
ومتابعة  بالقسم  الخاصة  األداء  ومؤشرات 
الخطة  على  بناًء  وذلك  اعتمادها  بعد  تنفيذها 
دعم  في  والمشاركة  للوزارة،  االستراتيجية 
الوزارة  في  التنظيمية  الوحدات  ومساعدة 
االستراتيجية  األداء  مؤشرات  ومراجعة  إلعداد 
المؤسسي  األداء  إدارة  دليل  وفق  والتشغيلية 
للوزارة،  االستراتيجية  الخطة  مع  يتالءم  بما 
بإدارة  الخاصة  العمل  وآليات  إجراءات  وتطوير 
األداء المؤسسي على مستوى تشكيالت الوزارة، 
االستراتيجية  األداء  مؤشرات  على  والتدقيق 
التقارير  ورفع  التنظيمية  للوحدات  والتشغيلية 
المختصة  الجهات  إلى  والتوصيات  بالنتائج 
ومتابعة تنفيذها بشكل دوري، والتقييم الدوري 
لنظام إدارة األداء المؤسسي المطبق في الوزارة، 
وتحليل البيانات والمعلومات الواردة في تقارير 
وتحديد  وتشكيالتها  للوزارة  المؤسسي  األداء 
المعوقات واقتراح الحلول المناسبة لها بالتنسيق 
أداء  وتحليل  ومراجعة  المختصة،  الجهات  مع 
قياس  من  المحققة  النتائج  على  بناء  الوزارة 

بالتنسيق مع  لها  الدورية  التقارير  وإعداد  األداء 
على  األداء  مؤشرات  وإدارة  التنظيمية،  الوحدات 
التابعة  التنظيمية  والوحدات  الوزارة  مستوى 
مؤشرات  بيانات  قواعد  وإدارة  ومتابعتها،  لها 
وتطبيق  الوزارة،  تشكيالت  مستوى  على  األداء 
والعمل  اإللكتروني،  البرنامج  في  اإلسقاط  خطة 
اإللكتروني حسب  البرنامج  على تقييم وتحديث 

متطلبات التوجة االستراتيجي بشكل دوري.
ويتكون هذا القسم من الفروع التالية:

فرع قياس األداء المؤسسي، وفرع تقييم األداء 
المؤسسي، وفرع تطوير األداء المؤسسي، وفرع 

متابعة األداء المؤسسي اإللكتروني.

نائب مدير اإلدارة
ممارسة  اإلدارة  مدير  نائب  مكتب  يتولى 
في  المدير  مساعدة  اآلتية:  االختصاصات 
اإلشراف على سير العمل في اإلدارة وما يمكن 
المدير  مهمات  بجميع  والقيام  فيه،  ُيفوَّض  أن 
أثناء غيابه ألي سبب كان أو أثناء خلّو منصبه، 
ودراسة التقارير المتعلقة بسير العمل في اإلدارة 
لتطوير  يلزم  ما  كل  واقتراح  فيها،  رأيه  وبيان 
التقرير  إعداد  على  واإلشراف  العمل  وتحسين 

السنوي ألداء اإلدارة.

تثقيف استراتيجي
هو  اإلدارة  في  االستراتيجي  التثقيف  مركز 
مباشرًة  اإلدارة  بمدير  ويربط  فرع،  بمستوى 
ويتولى ممارسة االختصاصات اآلتية:إعداد خطط 
التثقيف والعمل على تطويرها وتحديثها  لبرامج 
ثقافة  ونشر  المعنية،  الجهات  مع  بالتنسيق 
الوزارة  مستوى  على  االستراتيجي  التخطيط 
الخطة  نشر  وضمان  المعنيين،  مع  بالتنسيق 
االستراتيجية للوزارة لجميع العاملين والوحدات 
ثقافة  ونشر  المعنيين،  مع  بالتنسيق  التنظيمية 
الوحدات  لجميع  المؤسسي  االستراتيجي  األداء 
ونشر  المعنيين،،  مع  بالتنسيق  الوزارة  في 
الداخليين  الشركاء  لجميع  االستراتيجية  الثقافة 
وضمان  المعنيين،  مع  بالتنسيق  والخارجيين 
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وجود برامج لنشر ثقافة القيم المؤسسية للوزارة 
بالتنسيق مع المعنيين.

استشراف المستقبل
بمدير  المستقبل  استشراف  مركز  يرتبط 
التالية:  االختصاصات  ممارسة  ويتولى  اإلدارة، 
واقتراح  المركز  بنشاط  الخاصة  الخطط  إعداد 
وتنفيذها،  اعتمادها  ومتابعة  التقديرية  الميزانية 
واإلجراءات  والسياسات  االستراتيجيات  وإعداد 
مستوى  على  المستقبل  باستشراف  الخاصة 
المقارنات  خطط  إعداد  في  والمشاركة  الوزارة، 
وتقديمها  المستقبلية  والسيناريوهات  المعيارية 
المعنية،  الجهات  مع  بالتنسيق  القرار  لصانع 
المستقبل والعمل على  وتنفيذ أدوات استشراف 
والمعايير  للمستجدات  وفقاً  باستمرار  تحديثها 
الحكومية  المؤسسات  في  العالمية  والممارسات 
واألمنية على المستوى اإلقليمي والدولي، وتحليل 
الفرص والتحديات في البيئة الخارجية وتأثيرها 
االستباقية  الخطط  ووضع  األمني  الوضع  على 
استشراف  وضوابط  آلية  وإعداد  المدى،  بعيدة 
المستقبل بالشكل الذي يتالءم مع تحقيق أهداف 
العام  اإلطار  ومراجعة  الوزارة،  واستراتيجية 
الستشراف المستقبل بشكل سنوي والعمل على 
تحديثه باستمرار، ومتابعة فرق العمل المختصة 
التقارير  ورفع  المستقبل  استشراف  بمعيار 
مؤشرات  عن  سنوي  تقرير  وإعداد  بشأنها، 
السعادة  لمجلس  ورفعها  المستقبل  استشراف 
قرارات  تنفيذ  ومتابعة  الوزارة،  في  واإليجابية 
المستقبل  باستشراف  المتعلقة  المجلس  هذا 
ثقافة  ونشر  المعنية،  الجهات  مع  بالتنسيق 
وتوعية العاملين بأهمية استشراف المستقبل من 
مستوى  على  متخصصة  تدريبية  برامج  خالل 
كافة  التنظيمية  الوحدات  مع  والتنسيق  الوزارة، 
باستشراف  والمعنية  الوزارة  تشكيالت  ضمن 
مع  دولية  شراكات  عقد  على  والعمل  المستقبل، 
استشراف  مجال  في  خبرة  لها  التي  الجهات 
المستقبل بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتنفيذ 
أنشطة المركز بما ينسجم ومعايير قياس األداء 
إلى  بشأنها  الدورية  التقارير  ورفع  المؤسسي، 

الجهات ذات االختصاص.

خدمات مساندة
ممارسة  المساندة  الخدمات  فرع  يتولى 
البريد  خدمات  إدارة  اآلتية:  االختصاصات 
بمهمات  الصلة  ذات  واالستعالمات  واالتصاالت 
وتأمين  والمراسالت  األرشيف  وإدارة  اإلدارة، 
الطباعة والنسخ والحفظ لتسهيل األعمال المكتبية 
الصلة  ذات  الموضوعات  ومتابعة  لإلدارة، 
اإلدارة  بأنشطة  تتعلق  التي  القانونية  بالجوانب 
باإلدارة  المساندة  الخدمات  قسم  مع  بالتنسيق 
العامة، ومتابعة وإنجاز معامالت شؤون الموظفين 
في اإلدارة وفقاً للقوانين والنظم واللوائح النافذة 
باإلدارة  المساندة  الخدمات  قسم  مع  بالتنسيق 
ذات  العامة  العالقات  شؤون  ومتابعة  العامة، 

قسم  مع  بالتنسيق  اإلدارة  بمهمات  الصلة 
ومتابعة  العامة،  باإلدارة  المساندة  الخدمات 
اإلدارة  بمهمات  الصلة  ذات  المالية  المعامالت 
باإلدارة  المساندة  الخدمات  قسم  مع  بالتنسيق 
العامة، واإلشراف على تنظيم عمل المستودعات 
وتجهيز المواد المخزنية وإدارة وتوثيق حركتها 
قسم  مع  بالتنسيق  النافذة  المالية  والتعليمات 
وتوفير  العامة،  باإلدارة  المساندة  الخدمات 
خدمات النقل لدعم مهمات اإلدارة بالتنسيق مع 
قسم الخدمات المساندة باإلدارة العامة، ومتابعة 
تقديم الخدمات العامة الالزمة لتشغيل واستخدام 
مع  بالتنسيق  اإلدارة  ومرافق  منشآت  وصيانة 
وإعداد  العامة،  باإلدارة  المساندة  الخدمات  قسم 
تحقق  مدى  عن  واالستثنائية  الدورية  التقارير 
نتائجها  وتقييم  المساندة  الخدمات  مهمات 
وتحديد معوقاتها واقتراح البدائل التطويرية لها.

سكرتارية
االختصاصات  ممارسة  السكرتارية  تتولى 

التالية: 
تنظيم مواعيد المقابالت واالجتماعات واللقاءات 
والزيارات الخاصة بمدير اإلدارة، وتنظيم جداول 
وتبليغ  محاضرها  وتدوين  المدير  اجتماعات 
واستقبال  للمعنيين، ومسك سجالتها،  مواعيدها 
االتصاالت  وإجراء  بالمدير،  الخاصة  المكالمات 
وتنسيق  المعنية،  الجهات  مع  الالزمة  الهاتفية 
اإلعالمية  واألنشطة  العامة  العالقات  أنشطة 
الخاصة بمدير اإلدارة، وتنسيق ومتابعة شؤون 
والتنسيق  باإلدارة،  الخاصة  المساندة  الخدمات 
المساندة  الخدمات  متطلبات  توفير  بشأن 
ومنظومة االتصال والخدمات اإللكترونية للمكتب، 
وعرضها  بالمدير  الخاصة  المراسالت  واستالم 
عليه وتبليغ تعليماته إلى الجهات المعنية، ومتابعة 
الخاصة  المراسالت  وإعداد  وتحرير  تنفيذها، 
إصدارها  قبل  منه  واعتمادها  المدير،  بمكتب 
ومتابعتها، وتنظيم األرشيف وتداول المراسالت 

والوثائق الخاصة بمكتب المدير وحفظها.

أمور مهمة 
تقوم  اإلدارة  بأن  النعيمي  علي  الرائد  وذكر 
بقياس مؤشرات نظام اإلدارة بثالثة أمور مهمة، 

وهي: 
المستهدفات  طموح  المستهدفات:  طموح 
وإجراء  النتائج،  في  التحسن  ومدى  ومنطقيتها، 

مقارنات معيارية للمستهدفات.
قياس  نطاق  شمولية  النتائج:  صحة  شمولية 
النتائج، وتطبيق آلية للتدقيق الداخلي على النتائج، 

ودقة النتائج.
االستفادة  وهي  للنتائج:  الدوري  التحليل 
اإلجراءات  وتنفيذ  السابقة  التدقيق  تقارير  من 
المالية  والكفاءة  القائد،  ومتابعة  التحسينية، 
الحالية،  الدوري لنتائج األداء  للمؤشر، والتحليل 

وتحليل الوضع/ مواطن التحسين/التوصيات.
وأشار الرائد النعيمي إلى أن من أهم الدورات 
هي:  اإلدارة  في  المنتسبون  لها  يخضع  التي 
آليات  ودورات  المؤسسي،  األداء  إدارة  دورات 
البيئي  التحليل  ودورات  االستراتيجي،  التخطيط 
المستقبل  استشراف  ودورات  االستراتيجي، 
للوزارة،  االستشرافية  الخطة  مشروع  ضمن 
ودورات الذكاء االصطناعي، ودورات إعداد القادة.

خطط استراتيجية
الخطط  أهم  من  أن  إلى  النعيمي  الرائد  ولفت 
على  الدائم  التحديث  لإلدارة  االستراتيجية 
ومواءمتها  مستمر  بشكل  االستراتيجية  الخطط 
مع تطلعات الحكومة بالتنسيق مع مكتب رئاسة 
مصاف  في  لنكون  والسعي  الوزراء،  مجلس 
الدول العالمية المتقدمة، فلهذا نكون على اطالع 
مستمر لخططنا االستراتيجية لمواكبة التطورات 
الموجودة حول العالم، مثل الخطط االستراتيجية 
ومشروع  الحياة،  جودة  وخطة  السنوية، 

استشراف المستقبل.
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مذكرة تفاهم بني »الداخلية« و»معهد اأبوظبي«

»الداخلية« ت�ست�سيف مترينًا دولياً

وقعت وزارة الداخلية مذكرة تفاهم مع معهد 
أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، بشأن عمليات 
تنفيذاً  األمنية  واإلدارة  واإلشراف  التدريب 
للخطط االستراتيجية، وسعياً نحو تكامل الجهود 
وتبادل الخبرات في هذا المجال، وتأسيس عالقة 
بالمنفعة  تعود  ومتطور  دائم  وتعاون  شراكة 
المتبادلة، وذلك بناًء على العالقات المتميزة التي 

تربط بين الجانبين.
الداخلية  وزارة  جانب  عن  المذكرة  وقع 
وكيل  الشعفار  عبدالله  سيف  الفريق  سعادة 
للتعليم  أبوظبي  معهد  وعن  الداخلية،  وزارة 
جاسم  عبدالرحمن  الدكتور  المهني  والتدريب 
العقيد  وبحضور  المعهد،  عام  مدير  الحمادي 
العالقات  إدارة  مدير  الشامسي  بطي  محمد 
أحمد  الدكتور  والمقدم  الوزارة،  في  العامة 
شركات  تنظيم  إدارة  مدير  الشامسي  سعيد 
األمني،  لإلسناد  العامة  باإلدارة  الخاصة  األمن 
ونورة  المنصوري،  حمد  أحمد  المقدم  ونائبه 
الهنائي مدير وحدة تطوير األعمال في المعهد، 

المعهد.  في  التسويق  مدير  المرزوقي  ومحمد 
وتهدف المذكرة بين الوزارة والمعهد إلى تدريب 
المواطنين وتأهيلهم للعمل في مجال قطاع األمن 
الخاص، وإيجاد فرص عمل لهم في هذا المجال، 

األول  التمرين  الداخلية  وزارة  استضافت 
الذي   )ISALEX19(  2019 الدولي  األمني  للتحالف 
جهات  عن  ممثالً   50 بمشاركة  أبوظبي،  في  أقيم 
إنفاذ القانون من الدول التي ُتشكل التحالف، بينهم 
ممثلون عن الفرق التكتيكية ووحدات التدخل السريع 
واإلعالم واالتصاالت والدفاع المدني والتخلص من 

المتفجرات.
نوعها  من  فريدة  واقعية  تجربة  التمرين  ويعد 
مفاجئة  سيناريوهات  على  يعتمد  حيث  العالم،  في 
التحالف تعمل وفق نظريات  بتواجد فرق من دول 
واستراتيجيات أمنية مختلفة، وذلك الختبار جاهزية 
وجود  خالل  مشترك  بشكل  للعمل  الدولية  الفرق 
واالستراتيجيات  األدوات  تقييم  و  أمنية،  تحديات 
واإلجراءات التي طورت من قبل دول التحالف بشكل 

مشترك منذ انطالق التحالف عام 2017.
أخبار  بث  أبوظبي  في  التمرين  وتضمن 
أمني  تهديد  وجود  عن  مفاجئ  بشكل  تلفزيونية 
رسالة  المشاركون  تلقى  حيث  افتراضي،  بلد  في 
بعدد  االفتراضي  البلد  هذا  تستهدف  مجموعة  عن 
السيناريو االفتراضي  الهجمات اإلجرامية وفق  من 
لكل  خاصة  غرف  على  المشاركون  وتوزع  المعد، 
فريق كل بحسب مجاله، ومنها غرف لفرق التحليل 
وذلك  والعمليات،  المخاطر  وإدارة  األمني  والتكتيك 

وسط أجواء تهديدات وهجمات أشبه بالحقيقة.
الرسائل  من  سلسلة  التمرين  خالل  وتوالت 
للفرق المتخصصة، ومنها أخبار عبر جميع وسائل 
اإلعالم عن  هجمات بدأت. وتخصيص غرفة للتحكم 

الميدانيين  القادة  من  مكونة  الميدانية  والسيطرة 
الذين يعتمدون على المعلومات المجمعة بعد تحليلها 
االستجابة  تمت  بحيث  الصحيحة،  القرارات  التخاذ 
المعتمدة  األمنية  والسيناريوهات  الفرضيات  وفق 
ضمن ورش فرق التحالف األمني، والتي عملت على 
المنشودة  الغايات  لتحقيق  تشاركي  عمل  ضمان 
وتعزيز سرعة االستجابة والجاهزية والتأهب لمثل 
التمرين  هذه األحداث األمنية. وعملت الفرق، خالل 
المعدة وبواسطة  العمليات  وفي تناغم، داخل غرف 
أفضل  إليجاد  للتمرين،  المخصصة  األجهزة  
وفق  الحدث  هذا  مع  للتعامل  األمنية  الممارسات 
الخطط، وبصورة منسجمة، وتم تنفيذ المطلوب وفق 

رؤية أمنية قائمة على االستعداد والتعامل الصحيح 
مع الحدث.

انطلق  الذي  الدولي  األمني  التحالف  أن  يذكر 
دولية  عمل  مجموعة  يعد   2017 عام،  أبوظبي  في 
لمواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والقارات 
وعبر  تعاونية  مشاريع  من خالل  التطرف  وجرائم 
هذه  في  المطبقة  الممارسات  في  الخبرات  تبادل 
الدول، ويضم حالياً تسع دول هي اإلمارات العربية 
المغربية  والمملكة  البحرين،  ومملكة  المتحدة، 
اإليطالية،  والجمهورية  الفرنسية،  والجمهورية 
وجمهورية  السنغال،  وجمهورية  إسبانيا،  ومملكة 

سنغافورة، وجمهورية سلوفاكيا.

بتدريب  المعهد  قيام  على  المذكرة  تنص  حيث 
العمليات  بدورة  والحاقهم  المواطنين  وتأهيل 
القطاع األمني  األمنية األساسية، بهدف توطين 

الخاص.

مــــن مقــــره فــــي قصــــر الحصــــن، تجــــاوز المغفــــور لــــه بــــإذن اللــــه 
الشــــيخ زايـــد بـــن ســـلطان آل نهيـان «طيـب اللـه ثـراه» حلـم ا�تحـاد 
إلـــى حلـــم معانقــــة الســــماء.. لمــــا التقــــى فــــي الثانــــي عشــــر مــــن 
شــــهر فبرايــــر مــــن عــــام ١٩٧٦ بقصــــره فــــي منطقــــة البطيــــن 
ــة رواد  ــذي ضـــم ثالثـ ــاء ا�ميركـــي الـ ــال الفضـ ــد رجــ ــي، وفــ بأبوظبــ
فضـــاء أمريكييـــن هـــم تومـاس ســــتافورد وفانــس برانــد ودونالــد 
ســايتون، با�ضافــة إلــى عالــم الفضـاء الدكتـور فـاروق البـاز، الذيـن

زاروا أبوظبـي بدعـوة مـن حكومـة دولــة ا�مــارات العربيــة المتحــدة.
كانـــت رســـالة زايـــد هـــي إعـــادة توطيـــن العلـــوم، مســـتحضر� فـــي 
تصنــــع  الســــمحة  الــــروح  أن  العربــــي  العلمــــي  التاريــــخ  وجدانـــه 
ــارات بحـــق  ــماء، فكانـــت ا�مـ ــان السـ ــه إلـــى عنـ ــاد وتنطلــــق بـ ا�تحــ
المثـــال العربـــي الوحيـــد ليــــس فــــي الوحــــدة وا�تحــــاد وحســــب، ال 
بــــل وفــــي إنتــــاج نمــــوذج دولــــة متميــــز يتطلــع إلــــى دخــول القــرن 

ــل اقتــدار وثقــة. ــرين بكـــ ــادي والعشــ الحــ
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YEAR OF TOLERANCE

مجسم (حلم زايد 2021)
ســيتم الكشــف عــن مجســم (حلــم زايــد 
ــة  ــكل مركب ــى ش ــيكون عل ــذي س 2021) ال
ــس :  ــوعة جين ــيدخل موس ــذي س ــاء وال فض
كأكبــر مجســم مكــون مــن بصمــات أطفــال 
ــمبر 2019  ــخ 2 / ديس ــة بتاري ــدارس الدول م
بمناســبة اليــوم الوطنــي الثامــن وا�ربعيــن.

رسائل رواد الغد
علــى  مغلــف  آالف  عشــرة  توزيــع  ســيتم 
مــدارس الدولــة، حيــث يقــوم ا�طفــال بتــرك 
بصمــة يدهــم علــى بطاقــة (عــام التســامح) 
ومــن ثــم يتــم تجميــع هــذه البطاقــات علــى 
ــم  ــة (حل ــوذج مركب ــي لنم ــم الخارج المجس
زايــد 2021) كرســائل ســالم وتســامح مــن 
جيــل الــرواد القــادم بــإذن ا� ســيصار إلــى 
تجميــع هــذه البصمــات علــى مجســم (حلــم 
زايــد 2021) ومــن ثــم إدراج المجســم فــي 
موســوعة جينيــس ل رقــام القياســية كأكبر 

مجســم مكــون مــن بصمــات ا طفــال.
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فعاليات يف �سرطة اأبوظبي 

بحثت القيادة العامة لشرطة أبوظبي والقيادة 
العامة لشرطة دبي المشاريع المشتركة وآليات 
مجاالت  في  الجانبين  بين  والتنسيق  التعاون 
االستراتيجية، والجودة والتميز، وخدمة واسعاد 

المتعاملين، واالبتكار واستشراف المستقبل. 
وكان أعضاء فريق االستراتيجية والتميز في 
شرطة القيادة العامة لدبي قد زاروا  القيادة العامة 
لشرطة أبوظبي، حيث جرت مناقشة المشاريع 
المشتركة بين الجهتين، ونسب اإلنجاز، ومدى 

إمكان استحداث مشاريع مشتركة جديدة.
وأكد العميد خليفة محمد الخييلي مدير قطاع 
المالية والخدمات رئيس المجلس الريادي األمني 
في القيادة العامة لشرطة أبوظبي أهمية مثل هذه 
الزيارات لتعزيز الجهود لتحقيق أهداف مجلس 

الريادة األمني.
وأثنى العقيد خلفان عبدالله المنصوري رئيس 
المبذولة  بالجهود  والتميز  االستراتيجية  فريق 
تعزيز  أهمية  مؤكداً  المتحققة،  اإلنجاز  ونسب 
العمل المشترك بين القيادتين بما يدعم منظومة 

العمل األمني.
الطوارئ  مديرية  حصلت  ثانية،  جهة  من 
المركزية  العمليات  بقطاع  العامة  والسالمة 
اعتماد  على  أبوظبي  لشرطة  العامة  القيادة  في 
في  منشأة  كأول  أبوظبي  في  الصحة  دائرة 
إمارة أبوظبي للتدريب العملي بمجال اإلسعاف، 
التطبيقي لتخصص  الجانب  إثراء  ما يسهم في 
قبل  ما  مرحلة  في  الطارئة  والرعاية  اإلسعاف 

المستشفى.
وكان العميد سهيل سعيد الخييلي مدير قطاع 
التقى  أبوظبي  شرطة  في  المركزية  العمليات 
والسالمة  الطوارئ  مديرية  في  العمل  فريق 

العامة والمختص بالحصول على االعتماد.
التدريب  للمديرية تغطية  ويتيح هذا االعتماد 
من  الفنية  للكفاءات  الميداني  والتطبيق  العملي 
أطباء وممرضين ومسعفين وللطلبة في تخصص 
المراحل   : ومنها  عدة،  مراحل  في  اإلسعاف 
ومعادلة  االمتياز،  ومدة  المختلفة،  الدراسية 
إلى  باإلضافة  العملي،  التدريب  وفترة  الخبرة، 
للعاملين في  العمل  االنقطاع عن  فترة  تعويض 

مجال اإلسعاف.
الميداني  التدريب  أن  المديرية  وأوضحت 
اإلسعاف  إدارة  مع  بالتنسيق  سيتم  والنظري 
ومعهد الطوارئ والسالمة العامة في المديرية، 
بما يتطابق مع شروط دائرة الصحة في أبوظبي 
التي  والمعرفة  العلوم  على  المتدرب  لحصول 

تؤهله حسب تخصصه الفني بالمجال الطبي.
إلى ذلك، ناقشت ورشتا عمل نفذتهما القيادة 
العامة لشرطة أبوظبي لمنتسبي وزارة الصحة 
ووقاية المجتمع معايير النزاهة الوظيفية وآليات 

الوقاية من جرائم الفساد. 
القيادة  اهتمام   ضمن  الورش  هذه  وجاءت 
النزاهة  قيم  بتعزيز  أبوظبي  لشرطة  العامة 
الوظيفية وترسيخها في بيئة العمل المؤسسي، 
التي  راعون«  »ألماناتهم  حملة  إطار  في  وذلك 
أطلقت في شهر أبريل الماضي، وتستمر حتى 

نهاية العام الجاري. 
بمفاهيم  التعريف  على  الورش  هذه  وركزت 
االنتماء  بقيم  المرتبطة  الوظيفية  النزاهة 
الناظمة،  والقوانين  الصالحة،  والمواطنة 
الوظيفية،  النزاهة  مجال  في  الدولة  ومنجزات 
وحماية  بالمعلومات،  واإلدالء  اإلبالغ  وطرق 

المبلغين. 
سهيل  المقدم  الورش  تنفيذ  في  وشارك 
في  الفساد  مكافحة  إدارة  مدير  نائب  الخيلي 
رئيسة  النعيمي  حنان  والرائد  أبوظبي،  شرطة 
اإلدارة،  في  الدولي  والتعاون  العالقات  قسم 

وعدد  والوظيفي  اإلداري  الطاقم  منها  واستفاد 
من أطباء وزارة الصحة ووقاية المجتمع.  

مدير  المهيري  معضد  مطر  العقيد  وأوضح 
أن  أبوظبي  شرطة  في  الفساد  مكافحة  إدارة 
مستوى  رفع  على  تركز  هذه  العمل  ورش 
الوعي لدى العاملين في المؤسسات كافة بهذه 
القيم النبيلة التي يحرص مجتمع اإلمارات على 

ترسيخها.
ثقافة  نشر  في  تسهم  الحملة  أن  وأضاف 
الفئات  لدى  والمسؤولية  واألمانة  النزاهة 
المستهدفة، وتحث على تغليب المصلحة العامة 
على  حفاظاً  وذلك  الوظيفية،  الواجبات  أداء  في 

مكتسبات الوطن.
يعد  األمن  تحقيق  أن  المهيري  العقيد  وأكد  
مسؤولية جماعية مشتركة نابعة من المؤسسات 
عموماً واألفراد خصوصاً، الفتاً إلى أهمية تكامل 
األدوار بين جميع المؤسسات لمكافحة الجريمة.

 العقيد مطر المهيري العميد خليفة الخييلي 

العميد  سهيل الخييلي يتسلم »شهادة االعتماد«
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املري يتفقد مركز �سرطة الق�سي�ض

�ساحي خلفان ي�سلم جائزة خدمة املجتمع الأ�سحابها

تميم  خلفان  ضاحي  الفريق  معالي  أشاد 
دبي  في  العام  واألمن  الشرطة  رئيس  نائب 
المجتمع  لخدمة  التقديرية  رئيس جائزة دبي 

بالفائزين في الجائزة.
في  بالفائزين  معاليه  لقاء  خالل  ذلك  جاء 
قام  حيث  منهم،  المتوفين  وبأوالد  الجائزة 
بتسليمهم شهادات البراءة الخاصة بجائزة كل 
منهم، وذلك بنادي ضباط الشرطة في القرهود، 
اللواء متقاعد محمد سعيد  وبحضور سعادة 
المهيري  العام للجائزة، وأحمد  المري األمين 
أحمد  والعميد  الجائزة،  أمناء  مجلس  عضو 
الشرطة  رئيس  نائب  مكتب  مدير  المقعودي 
معاليه:»إنكم  وقال  دبي.  في  العام  واألمن 
المتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  فخر  مدعاة 
باإلنجازات المتميزة التي حققتموها، وحققها 
آباؤكم وأمهاتكم، وتركت بصمات واضحة في 
العمل االجتماعي في الدولة«. يذكر أن تسليم 

البراءات شمل أبناء المغفور لهم بإذن الله، الشيخ 
أحمد بن دلموك، ومريم بنت سالمين، وعبدالرحيم 

محمد كتيت، باإلضافة إلى أمين الخاجة مدير 
عام جمعية تراحم الخيرية.

تفقد سعادة اللواء عبد الله خليفة المري قائد 
القصيص، ضمن  مركز شرطة  دبي  عام شرطة 
العامة  اإلدارات  على  السنوي  التفتيش  برنامج 
ومراكز الشرطة، وكان في استقباله سعادة اللواء 
القائد  مساعد  المنصوري  إبراهيم  خليل  خبير 
يوسف  والعميد  الجنائي،  البحث  لشؤون  العام 
الحليم  عبد  العميد  ونائبه  المركز،  مدير  العديدي 
الهاشمي، والعقيد الدكتور صالح الحمراني نائب 
مدير اإلدارة العامة للتميز والريادة، والعقيد خالد 
بن سليمان مدير إدارة التفتيش والرقابة، والرائد 
الدكتور عبد الرزاق المازمي رئيس قسم التفتيش، 

وعدد من الضباط. 
إنجازات  على  المري  اللواء  سعادة  واطلع 

الداخلية  وزارة  تمثيل  في  تمثلت  التي  المركز 
مستوى  على  شامل  شرطة  مركز  كأفضل 
الحكومي  لألداء  راشد  بن  محمد  بجائزة  الدولة 
خمس  تصنيف  على  المركز  وحصول  المتميز، 
وأفضل   ،»TISSE« خدمة  مركز  كأفضل  نجوم 
لشرطة  العامة  القيادة  مستوى  على  مركز  مدير 
دبي، والمركز األول في جائزة القائد العام للبيئة 
في  األول  والمركز  المهنية،  والسالمة  والصحة 
خفض معدالت الجريمة عن فئة الجريمة المقلقة، 
والمركز األول في خفض معدالت الجريمة عن فئة 
األول  والمركز  المجهولة،  من  المعلومة  الجرائم 
في فئة تحسين األداء، والمركز األول في حصر 
مجال  في  مركز  وأفضل  والمعارف،  المهارات 

في  اقتراحاً   373 بلغت  والتي  االقتراحات،  تطبيق 
العام 2018 تم تنفيذ 52 منها، وأفضل مركز في 

تحقيق مؤشر الرضا الوظيفي. 
اللواء  سعادة  قام  التفقدية،  جولته  ختام  وفي 
مركز  في  المتقاعدين  من  عدد  بتكريم  المري 
شرطة القصيص تقديراً لعطائهم المثمر وتميزهم 

وخدمتهم المخلصة والطويلة في شرطة دبي.
وأثنى سعادته على جهود المكرمين وكفاءتهم 
في أداء المهمات الموكلة إليهم أثناء فترة عملهم 
مثاالً  كانوا  حيث  القصيص،  شرطة  مركز  في 
يحتذى به في األخالق والتفاني في العمل، متمنياً 
على  ويسيروا  حذوهم  يحذوا  أن  الجميع  من 

خطاهم.
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< تفقد سعادة اللواء الشيخ سلطان بن 
عجمان  عام شرطة  قائد  النعيمي  الله  عبد 
مسرح  وقسم  الصناعية  شرطة  مركز 
الجريمة، ورافقه في جولته العميد عبدالله 
العمليات  عام  مدير  المطروشي  سيف 
الشرطية، والعميد علي عبيد الشامسي مدير 

إدارة االستراتيجية وتطوير األداء.
الرائد سالم  وكان في استقبال سعادته 
شرطة  مركز  مدير  البند  خميس  مفتاح 
يوسف  الله  عبد  والمقدم  الصناعية، 

العوضي رئيس قسم مسرح الجريمة.
وأشاد سعادته بالجهود المقدمة لتعزيز 
والقسم،  المركز  في  العمل  وسرعة  جودة 
المستوى  رفع  في  االستمرار  إلى  داعياً 

المعرفي والتدريبي للمنتسبين.
< ترأس سعادة اللواء الشيخ راشد بن 
القيوين  أم  شرطة  عام  قائد  المعال  أحمد 
واألزمات  الطوارئ  إدارة  فريق  رئيس 
للفريق  الثاني  االجتماع  المحلي  والكوارث 
الجهات  مديري  بحضور   ،2019 لعام 
الحكومية االتحادية والمحلية في إمارة أم 

القيوين.
العديد من  وتم خالل االجتماع مناقشة 
الموضوعات ذات الصلة بمنظومة الطوارئ 
مع  يتماشى  وبما  والكوارث،  واألزمات 
من  الوطنية  والخطط  المعتمدة  المنظومة 
واألزمات  الطوارئ  إلدارة  الوطنية  الهيئة 

والكوارث.
رأس  لشرطة  العامة  القيادة  أطلقت   >

الخيمة الشارة التعريفية لمنتسبيها.
بن  الله  عبد  علي  اللواء  سعادة  وأكد 
رأس  شرطة  عام  قائد  النعيمي  علوان 
عضو  السمو  صاحب  توجيه  أن  الخيمة 
المجلس األعلى لالتحاد حاكم رأس الخيمة 
بتدشين هذه الشارة التعريفية يعكس الدعم 
الحكومي المتواصل للقيادة العامة لشرطة 
للتميز،  دوماً  تسعى  التي  الخيمة  رأس 
وتقديم أفضل مستويات الخدمة للجمهور، 
وتعزيز األمن واألمان في ربوع إمارة رأس 

الخيمة وفق أفضل الممارسات.
وأشار سعادته إلى أن الشارة التعريفية 
ستسهم في إبراز صفة الضبطية القضائية 
المفاجئة  الحوادث  في  الشرطة  لرجال 
تعزز  بصورة  وذلك  االستجابة،  وسرعة 
المجتمع،  أفراد  لدى  األمن واألمان  مفهوم 
وتبسط سيطرة رجال الشرطة في مثل هذه 
الحوادث والمخالفات المرورية وغيرها من 
األمور التي تدخل ضمن عمل واختصاص 

رجال الشرطة.
سعيد  سليمان  الدكتور  العميد  افتتح   >
المرشدي مدير عام الموارد والخدمات المساندة 
الدكتور  العميد  وبحضور  الفجيرة  شرطة  في 
علي راشد بن نايع الطنيجي مدير معهد تدريب 
»أجيال  السنوية  الصيفية  الدورة  الشرطة، 
الشرطة« المخصصة لطلبة المدارس في دورتها 
الـ 17 والدورة الثالثة للطالبات، واللتين تعقدان 
الشيخ  السمو  صاحب  من  كريمة  رعاية  تحت 
األعلى  المجلس  الشرقي عضو  بن محمد  حمد 
طالب   609 وبمشاركة  الفجيرة،  حاكم  لالتحاد 

وطالبات.
والطالبات  الطلبة  تمكين  إلى  الدورة  وتهدف 
من استغالل إجازة الصيف في تنمية مهاراتهم 
حيث  للوطن،  االنتماء  حب  وزرع  العسكرية 

تتضمن برامج أكاديمية وتدريبية وترفيهية، 
ومحاضرات  ميدانية،  عسكرية  وتدريبات 

تثقيفية توعوية.
حمد  خالد  الدكتور  العميد  التقى   >
شرطة  بحوث  مركز  إدارة  مدير  الحمادي 
اتخاذ  دعم  مركز  إدارة  من  وفداً  الشارقة 
القرار واستشراف المستقبل في شرطة دبي 
وبمشاركة  الشمري  محمد  جاسم  برئاسة 
سميرة الرئيس، وذلك بهدف توحيد الجهود 

حول استشراف المستقبل األمني. 
خطة  على  االطالع  اللقاء  وتضمن 
لدى شرطة  المعتمدة  المستقبل  استشراف 
الخاصة  االستعدادات  وعلى  الشارقة، 
إمارة  في  اإلعالم  مستقبل  باستشراف 

الشارقة 2030.

خالل تفقد مسرح الجريمة في شرطة عجمان

 خالل افتتاح الدورة في شرطة الفجيرة
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ال�سبط احل�ساري ل�سلوك االأفراد

العقيد الدكتور حمود �صعيد العفاري 

مدير اإدارة ال�صرطة املجتمعية - �صرطة اأبوظبي

الكلمات  من  القانون  أو  النظام  كلمة  تعتبر 
ذكرها  يقترن  حيث  اإلنسان،  نفس  على  الثقيلة 
بذكر السلطة واالنضباط وتقييد الحريات وغيرها 
نحو  اإلنسان  نزعة  ترفضها  التي  المفاهيم  من 
الحرية ورغبته الدفينة في عدم تقييد ذاته وإشباع 

احتياجاته ولو على حساب احتياجات اآلخرين.
البشرية  للمجتمعات  التاريخي  المسار  لكن 
أولى ومثلى  للقانون كوسيلة  اللجوء  عليها  حتم 
ومنع  تماسكه  وتحقيق  أفراده  سلوك  لضبط 
القانون  فسار  القانون  يحميها  التي  قيمه  انهيار 
جنباً إلى جنب مع المفاهيم المعنوية األخرى التي 
أوجدها اإلنسان لحماية كيانه االجتماعي كالدولة 

والسلطة السياسية واالجتماعية وغيرها..
أن  للحظة  اعترفنا  إذا  الحقيقة  نجافي  لكننا 
اإلنسان يهوى بطبعه ما يقيد حريته ويلزمه بما 
الذات  حب  في  غريزته  ويخالف  نفسه  تطيق  ال 
أو  رقيب  دون  من  الحياة  هذه  في  واالنطالق 
صراع  هناك  بقي  األساس  هذا  وعلى  حسيب، 
يقيده  الذي  القانون  وبين  الفرد  بين  خفي 
بالتزامات مختلفة حتى لو منحه بالمقابل حقوقاً 
تخفف من عدائه الداخلي لهذا األمر الدخيل على 

طبيعته الباحثة عن الحرية.
هذه  المتحضرة  المجتمعات  استوعبت  وقد 
الفكرة، وحاولت االرتقاء بشكل تدريجي بالقواعد 
مستوى  إلى  ألفرادها  تسنها  التي  القانونية 
فتطورت  الحرية  في  اإلنسان  رغبات  يحاكي 
التشريعات عبر التاريخ بشكل طردي يربط بين 
درجة التطور االجتماعي والسياسي واالقتصادي 
وبين حجم الحريات التي يمنحها القانون، فكلما 
زاد وعي األفراد ونضوجهم االجتماعي كلما زاد 
حجم الحرية التي تحميها القاعدة القانونية وقلت 
العامة  الحريات  تقيد  التي  القانونية  االلتزامات 

القانون  وحافظ  األحيان،  بعض  في  والخاصة 
تتدخل  ال  التي  العامة  قواعده  في  هيبته  على 

بخصوصيات األفراد وحياتهم الشخصية.
وقد لعب هذا التطور التشريعي للقوانين دوراً 
كبيراً في تأسيس قناعة نفسية لدى األفراد بأن 
يشكل  ما  بمقدار  للقمع  أداة  يشكل  ال  القانون 
االستقرار  قبل  الفردي  واالستقرار  للحماية  أداة 
االجتماعي، حيث بدأ األفراد يشعرون بأن رغبتهم 
في حماية حقوقهم المقننة تعلو على رغبتهم في 
من  نوعاً  أوجد  ما  الفوضوية،  حرياتهم  حماية 

التوازن النفسي لدى األفراد بهذا الخصوص.
لم  المجال  هذا  في  تقدماً  األكثر  الخطوة  لكن 
تكن على الصعيد العام للدول بما تمثله من سلطة 
سياسية وقانونية بل كانت على المستوى الفردي 
لألشخاص العاملين في مؤسسات إنفاذ القانون، 
المجال  هذا  في  العامل  الشخص  يلعب  حيث 
الدور األكبر في تأسيس ثقافة تدعو الفرد بشكل 
إيجابي إلى احترام القانون وااللتزام بأحكامه من 
تنفيذ  مؤسسات  إلى  إيجابية  نظرة  إيجاد  خالل 

القانون ومن ينتمي إليها من عاملين وموظفين.
القانون  بتطبيق  يؤمن  الذي  القانون  فرجل 
لدى  عاماً  شعوراً  يوجد  غيره  قبل  نفسه  على 
كان  لو  حتى  القانون  احترام  بضرورة  الغير 
صعب التطبيق في نظر بعضهم بينما يؤثر ذات 
الشخص بشكل بالغ السلبية على من حوله فيما 
يشعر  حيث  بسيط،  قانوني  انتهاك  بأي  قام  لو 
بأنهم قد منحوا تصريحاً  الجميع بشكل ال واٍع 
غير مباشر بانتهاك أحكام القانون ممن يمثلونه 
ألن من يمثلونه غير قادرين أصالً على االمتثال 
ألحكامه فمن باب أولى يسعى هؤالء األفراد إلى 
بأي  األحكام  هذه  لخرق  نفسية  مبررات  إيجاد 
نهاية  في  أنفسهم  ويقنعون  األشكال  من  شكل 

المطاف بأن المشكلة في القانون ذاته الذي يجد 
لو كان رجالً  تطبيقه حتى  أي فرد صعوبة في 

مختصاً بتنفيذه وإنفاذه على اآلخرين.
رجل  يلعبه  الذي  المهم  الفردي  العامل  أما 
القانون في هذا الصدد، فهو الطريقة التي يطبق 
بها هؤالء المختصون قواعد القانون على اآلخرين، 
حيث يلعب هذا األمر دوراً بالغ األهمية في غرس 
هذه الثقافة االجتماعية التي قد تحبب الفرد بروح 
األشكال  من  شكل  بأي  منها  تنفره  أو  القانون 
غير حضارية،  وسائل  إلى  القانون  رجل  فلجوء 
سواء في طريقة تعامله العام مع الشخص المخالف 
أو في تعبيراته الجسدية واللفظية التي قد تشوه 
ومؤسسات  القانون  صورة  يشعر  أن  دون  من 
إنفاذه في ذهن الفرد المخالف وتدفعه إلى مخالفة 
القانون بشكل أكبر مما سبق، بينما يلعب بعض 
رجال القانون األذكياء دوراً إيجابياً كبيراً في منع 
األفراد المخالفين من معاودة سلوكهم الالقانوني 
لرجل  الحضاري  الشخصي  التعامل  نتيجة 
الشرطة والطريقة اإلنسانية التي طبق فيها روح 
القانون مع الشخص المخالف الذي لم يعتبره في 
القانون  على  بل  على شخصه  معتدياً  لحظة  أي 
الذي يطبقه، وبالتالي ال يوجد أي خالف شخصي 
يدعو رجل الشرطة إلى أن يعامل مخالف القانون 
بشكل ال إنساني أو ال حضاري قد يؤثر بشكل 
المخالف فيما بعد،  الفرد  سلبي على سلوك هذا 
وقد أخذت شرطة أبوظبي على عاتقها أن تعمل 
منتسبيها  بين  الحضارية  الثقافة  هذه  على نشر 
منذ  وفكرياً  نفسياً  وإعدادهم  تأهيلهم  من خالل 
لحظة انتسابهم للمؤسسة وبشكل تدريجي خالل 
القانون  روح  لتطبيق  الوظيفي  تدرجهم  مسيرة 
أفراد  وعلى  أوالً  أنفسهم  على  بطريقة حضارية 

المجتمع ثانياً.
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تقنية الليزر يف طب االأ�سنان

اجلابر: ت�ستخدم ب�سكل وا�سع يف العمليات العالجية

يتابع »جمتمع ال�صرطة« اإ�صاءاته على اإدارات واأق�صام وفروع مديرية اخلدمات الطبية يف القيادة العامة ل�صرطة 

اأبوظبي.  وزار يف هذا العدد عيادة الأ�صنان لالطالع على ا�صتخدام تقنية الليزر يف عالجات اأ�صنان منت�صبي ال�صرطة 

واأفراد اأ�صرهم.

 لقاء :خالد الظنحاين- ت�صوير: حممد علي

أوضحت الدكتورة ساجدة الجابر اختصاصية 
جراحة اللثة في عيادة األسنان بمديرية الخدمات 
الطبية في شرطة أبوظبي أن طب األسنان هو من 
المجاالت التي شهدت وتشهد تطوراً تكنولوجياً 
واسعاً. ومن األمثلة على ذلك ما حدث من تطور 
وتوسع في استخدام تقنية الليزر إلجراء العديد 
من العالجات والعمليات. وقد أدخلت هذه التقنية 
ألول مرة في الستينيات من القرن الماضي، إال أن 
استخداماته كانت تجريبية حتى عام 1990. وفي 
العقدين الماضيين نمت التجارب والدراسات في 
نتيجتها تطوير  الحقل بشكل كبير، وكانت  هذا 
الكثير من األجهزة ذات التطبيقات الواسعة، حيث 

تتوافر اآلن أجهزة الليزر بأشكال مختلفة، فمنها 
ما يأتي على شكل قلم، ومنها أجهزة صغيرة أو 

كبيرة الحجم.
األشعة  من  نوع  هو  الليزر  أن  وأضافت: 
الضوئية اآلمنة، وهو يختلف عن الضوء األبيض 
متعددة  ألوان  إلى  تحليله  يمكن  والذي  المعتاد 
والبنفسجي  واألزرق  واألصفر  األحمر  هي 
طول  األلوان  هذه  من  لون  ولكل  واألخضر. 
موجي وخصائص مختلفة عن األلوان األخرى. 
وتتكون أشعة الليزر من موجات ضوئية أحادية 
الموجي  والطول  التردد  في  ومتساوية  اللون 
لبعضها  موازية  واحد  باتجاه  وتنتقل  والطاقة، 

بعضاً.

أنواع واستخدامات
وعن أنواع الليزر المستخدم في طب األسنان، 
أجابت د. الجابر أنه يمكن تقسيم الليزر في طب 
األسنان إلى أنواع مختلفة حسب الطول الموجي 
أو األنسجة التي تستخدم عليها، ولكن بشكل عام 
ينقسم الليزر إلى نوعين رئيسين. النوع األول 
هو الليزر البارد أو اللين ويتميز بطاقة منخفضة 
مناسبة لالستعمال في عالج التقرحات الفموية 
الخاليا  بناء  وتنشيط  الجروح  التئام  وتسريع 
والنوع  نيون.  الهيليوم  ليزر  عليه  األمثلة  ومن 
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بطاقة  يتميز  الذي  الصلب  الليزر  هو  الثاني 
الجراحات  إجراء  عالية مناسبة الستخدامه في 
األنسجة  على  أكانت  السنية، سواء  والعالجات 
الرخوة كاللثة أو على األنسجة الصلبة كاألسنان 
أوكسيد  ثاني  ليزر  عليه  األمثلة  ومن  نفسها، 

الكربون وليزر الدايود.
الجابر  د.  شرحت  الليزر،  استخدامات  وعن 
أنه عند الحديث عن استخدامات الليزر فإن أول 
ما يتبادر إلى الذهن هو االستخدامات التجميلية 
واسعة  تطبيقات  له  أن  إال  األسنان.  كتبييض 
طب  تخصصات  جميع  تقريباً  تشمل  ومتعددة 

األسنان. ومن األمثلة على ذلك:
وإزالتها  الداكنة  اللثة  تصبغات  عالج   -
للحصول على لثة ذات لون وردي طبيعي من 

دون نزيف.
لدى  اللثوية  باالبتسامة  يسمى  ما  عالج   -
األشخاص الذين يعانون من ظهور اللثة بشكل 
كبير عند تبسمهم، حيث يتم قص وإزالة اللثة، 

وكشف جزء أكبر من السن.
- قص اللثة وتعديل شكلها سواء أكان ذلك 
أو لغرض  السن ألسباب تجميلية  إطالة  بهدف 

إجراء تركيبات واستعاضات سنية.
العصب  عالج  مجال  في  الليزر  يستخدم   -
لتعقيم قنوات جذور األسنان ومعالجة الخراجات 

وااللتهابات.
التشخيصي  المجال  في  الليزر  يستخدم   -
وتهيئة  السنية  التسوسات  عن  المبكر  للكشف 

الضرس للحشوة بإزالة الجزء المتسوس.
التهابات  لعالج  الليزر  استخدام  يمكن   -
الذي  األسنان  اللثوية، وتخفيف نزيف  الجيوب 
وإزالة  األسنان،  فرشاة  استخدام  يصاحب  قد 
حساسية  وعالج  وتخفيف  المتضخمة،  اللثة 

األسنان.

- يستخدم الليزر في مجال جراحة األسنان 
وأخذ  اللعابية،  والغدد  الحميدة  األورام  إلزالة 
الزراعات  عن  والكشف  للتشخيص  العينات 

المطمورة، والعديد من االستخدامات األخرى.
- وفي مجال طب أسنان األطفال، قلل الليزر 
يحظى  ألنه  المخدر  استخدام  إلى  الحاجة  من 
بقبول أعلى من قبل األطفال بسبب انخفاض أو 

غياب صوته وغياب االهتزازات المزعجة.
في  األلم  من  يعانون  الذين  وللمرضى   -
مفصل وعضالت الفك، يعتبر الليزر اللين طريقة 
االلتهابات  هذه  تخفيف  في  للمساعدة  ناجحة 

واآلالم.
د.  أشارت  الليزر،  استخدام  مميزات  وعن 
إلى  يلجؤون  األطباء  من  العديد  أن  إلى  الجابر 
استخدام تقنية الليزر بدالً من المشرط الجراحي 
الليزر من  يوفره  لما  التقليدية وذلك  الطرق  أو 

ميزات، ومن األمثلة على ذلك:
فال  مركزة  الليزر  أشعة  ألن  القطع  دقة   -

تضر األنسجة المحيطة.
أشعة  أن  وتعني  المرقئ،  القطع  خاصية   -
الليزر تقطع األنسجة وتخثر األوعية الدموية في 
أثناء  جداً  قليالً  نزفاً  يعني  وهذا  نفسه.  الوقت 
الخيوط  الحاجة الستخدام  العملية وعدم  وبعد 

الجراحية.
- خاصية سد النهايات العصبية، وتعني ألماً 
اإلجراءات  بعض  عمل  يمكن  حيث  بكثير،  أقل 

العالجية من دون تخدير.
البكتيريا  من  المنطقة  وتطهير  تعقيم   -

والميكروبات وتقليل العدوى.
- تحفيز وتسريع عملية التئام الجرح.

- غياب األصوات واالهتزازات التي تصاحب 
إعادة استخدام أجهزة حفر األسنان التقليدية. 

وعن سلبيات استخدام الليزر، ذكرت د. الجابر 
أن السلبيات تتمثل في تكلفة شراء جهاز الليزر 
وتدريب وتأهيل طاقم العيادة الستخدامه. كما 
أنه ال يمكن استخدام أشعة الليزر على الحشوات 

المعدنية والخزفية. 

حرص دائم 
في  األسنان  عيادة  أن  الجابر  د.  وأكدت 
أبوظبي  شرطة  في  الطبية  الخدمات  مديرية 
التطورات  جميع  مواكبة  على  كعادتها  تحرص 
يتوافر  حيث  األسنان،  طب  في  التكنولوجية 
الليزر،  أجهزة  أحدث  من  جهازان  العيادة  لدى 
األنسجة  على  ويستخدم  الدايود«  »ليزر  األول 
أربيوم  »ليزر  والثاني  واألورام،  كاللثة  الرخوة 
كروميوم« الذي يمكن استخدامه لعالج األنسجة 
ومينا  الفك  كعظم  الصلبة  واألنسجة  الرخوة 
هذه  باستخدام  العيادة  وتقوم  األسنان،  وعاج 
من  واسع  واسع إلجراء طيف  بشكل  األجهزة 

العمليات العالجية من قبل طاقم طبي مدرب.

 د. ساجدة الجابر
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ين�صر »جمتمع ال�صرطة« مقالت متخ�ص�صة اإ�صهاماً منه يف ن�صر الثقافة القانونية 

بني منت�صبي وزارة الداخلية واأفراد املجتمع.

مرمي حممد االأحمدي- م�صت�صارة حقوقية

لم تتوقف مسيرة شركة »ساعد«، وامتدت خدماتها 
لتأمين طالب المدارس بتوفير خدمات التفتيش على 
الحافالت المدرسية من خالل غرفة عمليات للمراقبة 
على أمن وسالمة الطالب، حيث تتم مراقبة الكاميرات 
المثبتة على الحافالت خالل عمليات التنقل، كما يقوم 
فريق العمل بجوالت تفتيشية دورية وزيارات ميدانية 

للتدقيق على سالمة منظومة النقل المدرسي.
اإللكتروني  موقعها  خالل  من  الشركة  وأسهمت 
في  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  وحساباتها 
المجتمعية،  المسؤولية  لمفاهيم  نشر تطبيق متكامل 
غاية  في  معلومات  ونشر  للتوعية  منصة  فأصبحت 
التي  الطرق والطقس، والتحذيرات  األهمية عن حالة 
لسالمتهم  بها  األخذ  من  المركبات  لقائدي  بد  ال 
على الطريق، باإلضافة لمساهمتها المميزة في فيلم 

»هجولة 2«.
للموقع  المستمرة  والتطورات  التميز  أن  ويبدو 
اإللكتروني لشركة »ساعد« قد دفعها لإلسهام وبقوة 
للمركبات  االتحادية  البوابة  وتطوير  تشغيل  في 
نوعية  نقلة  ذاتها  حد  في  تمثل  والتي  »مركبتي«، 
وحديث،  شامل  بمفهوم  الخدمات  لتقديم  إلكترونية 
يخدم جميع األطراف بمفهوم مبتكر وبفعالية وكفاءة 
عالية. وقامت الشركة بتطوير وتسيير دورية شرطية 
أنها  مميّزاتها  ومن  التقنية،  األنظمة  بأحدث  مجهزة 
تتضمن أنظمة تفاعلية تساعد عناصر الشرطة على 
وتوضيح  إلكترونياً  البالغات  تلقي  إجراءات  تسهيل 

موقع هذه البالغات.
كما أسهمت الشركة في تطوير منظومة متكاملة من 
كاميرات ورادارات المراقبة لتعزيز الحركة والسالمة 
هذه  وتوفر  والطرقات،  التقاطعات  على  المروريتين 
مرتبطة  الجودة  عالية  حرارية  كاميرات  المنظومة 
بقواعد البيانات المرورية، تقوم بتغطية ما يزيد على 
خمسة مسارات في كل اتجاه، وتقوم بوظائف عدة 
عدد  على  والتعرف  المركبات،  لوحات  قراءة  منها 
المركبات العابرة وتصنيفها، وقراءة متوسط سرعة 
أثناء  المشاة  الشارع، والتعرف على عدد واتجاهات 

عمل اإلشارة الضوئية.

حوادث بسيطة
التقنية  األنظمة  أحدث  باستخدام  الشركة  وتقوم 
إدارة  في  تطبق  والتي  والحوادث،  البالغات  إلدارة 

مستخدمة  الدولة  في  البسيطة  الحوادث  منظومة 
أرقى المنصات التقنية العالمية. ويمكن لهذه األنظمة 
بمختلف  المعنية  الجهات  متطلبات  مع  المواءمة 
الواردة  البالغات  بإدارة  القيام  عبر  اختصاصاتها 
لتقوم  الدوريات  أقرب  إلى  وإسنادها  ومتابعتها 
بإجراء عملية تخطيط الحوادث، باإلضافة إلى نظام 
الرقابة واالنضباط اإللكتروني الذي يعمل على إدارة 
المراقبين والمفتشين ومتابعة إنجاز المهمات وعرض 
في  لمساعدتهم  آني  بشكل  والتعليمات  اإلرشادات 
أداء  حول  المتعاملين  رضا  وقياس  مهماتهم،  إنجاز 
بيانات  قاعدة  وإنشاء  واالنضباط،  الرقابة  موظفي 
مواقع  من  مباشرًة  إلكترونياً  تغذيتها  تسهل  مرنة 
المطلوبة  والتقارير  اإلحصائيات  وإعداد  التفتيش، 

إلكترونياً بما يخدم متخذي القرار.
حققتها  التي  اإليجابية  التطورات  رغم  وعلى 
منذ  باإلنجازات  الحافلة  مسيرتها  طوال  الشركة 
بداية مسيرتها خالل عام 2008، إال أن هناك تطوراً 
المرأة في مسيرة  ويتمثل في مشاركة  آخر مطلوباً 
العمل خصوصاً في مجال تخطيط الحوادث البسيطة، 
بحيث تكون لدينا خبيرة تخطيط حوادث ال سيما وأن 
هي  تخطيطها  الشركة  تتولى  التي  الحوادث  نوعية 
من النوعيات البسيطة، والتي يمكن للمرأة أن تتواجد 

وتثبت نفسها فيها بشكل إيجابي.
ريادة  دولة  هي  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
تتطلع دائماً للمستقبل، ولديها رؤية متكاملة الختراق 
التحديات أياً كانت، وبالتالي عندما يتم منح الفرصة 
المجال  هذا  في  للعمل  »ساعد«  شركة  في  للمرأة 
التطورات  الوعي بضرورة مواكبة  سيدلل ذلك على 
الراهنة لعمل المرأة، وتوفير الرعاية المتكاملة لحقوق 
اإلنسان في الدولة سواء من الجهات الرسمية أو من 
أكثر  وتفعيل  مجالها،  كان  أياً  الوطنية  المؤسسات 
التفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 
المؤسسات  من  المزيد  لقيام  قوية  بداية  وستكون 
الوطنية للمضي في مسيرة »ساعد« كأنموذج متكامل 
اليوم للتفرقة  في خدمة الوطن. فال معنى في عالم 
بين مهمات وظيفية ال يقوم بها سوى الرجال، فقد 
في  أساسي  شريك  أنها  وبرهنت  المرأة  أصبحت 

خدمة المجتمع بجميع المجاالت.
مجال  في  تعمل  قريباً  المرأة  أرى  أن  وأتمنى 
بالنسبة  األقل  على  البسيطة«  الحوادث  »تخطيط 
تدريجياً  التوسع  ثم  النساء،  من  المركبات  لقائدات 
مع امتالك الخبرات الالزمة لتقديم خدماتها كخبيرة 
المرأة في ذلك  تخطيط حوادث ألي أحد. وستحقق 

قدراً من النجاح، ولكن يتبقى فقط توافر الفرصة.

»�ساعد«.. اإجنازات على 

طرق »االإمارات« )2 - 2(
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الدكتورة مرمي �صن�صول -جراحة اأ�صنان، اأدلة جنائية، تكنولوجيا حيوية

بعد  الجريمة:  مسرح  لتصوير  بالنسبة 
انتهاء خبير األدلة الجنائية من رسم مسرح 
مع  مكانها  في  عينة  كل  وتعيين  الجريمة، 
الترقيم، تأتي هنا مهمة التصوير المحترف، 
الجريمة  مسرح  نصور  أن  يجب  حيث 

بالكامل وما يحيطه من كل شيء.
ضروري،  غير  ذلك  بعضهم  يجد  قد 
مسرح  إلى  الذهاب  عليك  سيوفر  ولكنه 
الجريمة ليالً للتأكد من شيء لم يصور أو 

هند�سة م�سرح اجلرمية )3 - 3(

ين�صر »جمتمع ال�صرطة« �صل�صلة من املقالت املتعلقة بالأدلة اجلنائية، والتي ت�صتخدم حلل غمو�س اجلرائم، 

والك�صف عن هويات ال�صحايا، وبالتايل عن هويات املجرمني لينالوا عقابهم القانوين عرب الق�صاء العادل. 

صور من دون وضوح تام.
الخاصة  المنطقة  إلى  االنتقال  عليك  ثم 
األدلة  على  التركيز  يجب  وهنا  بالجريمة، 
والتصوير بشكل دقيق وواضح جداً، حيث يجب 
أخذ صور عدة للعينة الواحدة، مثالً: وجدت جثة 
المقتول في غرفة نومه، هنا يجب تصوير الغرفة 
قبل الدخول أليها، و حالة الغرفة هل كانت بعنف 
نزاع  هناك  كان  هل  مثالً  عنف،  دون  من  أو 
أشياء غير  أو  أو مقاومة  المعنية  األطراف  بين 

الجثة  وتصور  متكسرة،  أو  مقلوبة  أو  مرتبة 
أكان  سواء  الجرح  ويصور  عدة،  اتجاهات  من 
حدث بطلق ناري أم طعن سكين أم كان حرقاً 
اآللة  بغيره.أما  أو  بحبل  خنقاً  أم  كاوية،  بمواد 
المستخدمة في القتل، فيجب تصويرها وبجانبها 
مسطرة )سكيل( لتقيس الطول والعرض، ويتم 
بتقريب  وتصور  عدة،  اتجاهات  من  تصويرها 
العدسة حتى الدم الذي بين المقبض والحديدة 

للسكين أي رقبة السكين.
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د. مريم شنشول

القاضي  من  مطلوبة  محددة  زوايا  وهناك 
في  الفوتوغرافي  أو  الصوري  الدليل  لقبول 
أخرى،  إلى  دولة  من  يختلف  وهو  المحكمة، 
الفيدرالية  الشرطة  تستخدم  مثالً  أمريكا  ففي 
  35 قياس  كاميرا  أي(  بي  )األف  األمريكية 
مليمتراً وبزاوية 30 درجة وبارتفاع عن الدليل 
بهذه  تهتم  ال  أخرى  دول  وهناك  إنشات.   9
دليل  أي  تقبل  أن  ويمكن  الدقيقة،  الحسابات 
في المحكمة مهما كان. ومهما كان من السهل 
تقنية  ذات  عادية وليست  الحصول على صور 
عالية، فإنه من السهل على محامي المدعي عليه 
االعتراض واعطاء الفرصة له للتحقيق أكثر، مما 
باإلعدام  أو  بالبراءة  الحكم  القاضي في  يشكك 

بسبب صورة أو دليل آخر.
الدليل  التعامل مع  وكلما كنا حريصين على 
هذا  بوجود  بالتشكيك  التحدي  نسبة  قلت  كلما 

الدليل في مسرح الجريمة في الوقت المذكور.
وتستخدم عدسات عدة للتصوير منها الليلي 
المستخدم،  للفالش  عدة  أنواع  مع  والنهاري، 
وعدسات لألدلة الصغيرة جداً كالشعر واأللياف، 
المرئية،  غير  البصمات  لتصوير  وعدسات 
المايكروسكوب،  من  الدليل  لتصوير  وعدسات 
وعدسات مائية للتصوير في قاع النهر أو داخل 

المياه.
وهنا تترسخ أهمية الرسم لمسرح الجريمة، 
ففي حال تدهورت الصور أو احتكت بالكثير من 
يتأثر  وال  يدوم  الرسم  فإن  األخرى،  األجسام 
إذا تمت المحافظة على الورقة وتغليفها حرارياً، 
فهذا يحتفظ  باألدوات الكاملة لمسرح الجريمة.

بكاميرا  الجريمة  مسرح  تصوير  ويمكن 
الجريمة  فيديو، مع وصف ما تراه في مسرح 
في كل خطوة تخطوها، وتصف الوضع الحالي 
3 صباحاً،  الساعة  في  اآلن  مثالً:  أمامك،  الذي 
دخلت إلى منزل المجني عليه من الباب الخلفي، 
ومروراً  بالدم،  ممزوجة  لقدم  آثاراً  ووجدت 
بالمطبخ أرى أمامي الدماء منتشرة على الثالجة 
سكاكين  على  يحتوي  الذي  والدرج  واألرض، 
الكبيرة مفتوح والسكاكين منتشرة  اللحم  قطع 

على األرض، وهكذا..
وهذا سيوفر عليك الكثير من الوقت في كتابة 
التقرير الجنائي الحقاً. وإن لم تكن لديك كاميرا 
فيديو خاصًة، تستطيع التصوير بكاميرا هاتفك 
المتحرك إن كان ذلك مسموحاً به في دولتك. وإن 
لم يكن مسموحاً، تستطيع كتابة التقرير مباشرة 
الجريمة  مسرح  إلى  وصولك  فور  بأول  أوالً 
وتأمين السالمة، أو تقوم بتسجيل التقرير عبر 
الحمل،  وسهل  صغير  للصوت  مسجل  جهاز 
تصف فيه ما تراه بالتحديد والتفصيل، ثم تنقله 

إلى الورق الحقاً مدعوماً بصور وبيانات كاملة.

جمع ونقل العينات 
وكسب  نجاح  بين  الفاصلة  المرحلة  وهنا 
من  األدلة  جمع  فمرحلة  خسارتها،  أو  القضية 
عالقة  بين  الوصل  حلقة  هي  الجريمة  مسرح 
بالضحية، وأي خطأ  بالجريمة وعالقته  المتهم 
أو تلف أو فقدان في األدلة ال يمكن عرضه على 
القانون،  القاضي، وال يمكن أن يبت فيه بحكم 
وإن تم ضياع أو تلف دليل سيحاسبك القانون 
بتهمة اخفاء دليل والتواطؤ مع المتهم، لذا فمن 
الضروري أن يقوم بهذه المهمة الخبير المختص 
الذي استدعي إلى مسرح الجريمة كخبير جمع 
والسائل  واللعاب  كالدم  البيولوجية  العينات 

المنوي والعرق 
والبراز  والبول  والشعر  واألسنان  والعظم 
والحشرات والبقايا المتعفنة والمواد الحيوانية، 
كاأللياف  الكيميائية  بالعينات  المتخصص  أو 
التابعة للمالبس والمفروشات والزجاج المتكسر 
والحبوب  والمعادن  السالح  وبودرة  والزيوت 
والورق  والحبر  والبالستيك  والمخدرات 
واألصباغ والمواد المزلقة والمواد التجميلية، او 
وبصمات  الحذاء  كطبعة  بالطبعات  المتخصص 
والخط  النارية  واألسلحة  اليد  وخط  األصابع 
إطارات  طبعات  وآثار  األدوات  وآثار  المطبوع 
األرقام  إدخال  وإعادة  والطباعة  السيارات 
بالتعرف  المتخصص  التقني  أو  والشيفرات، 

على بصمة الصوت ومستوى القلق والتوتر 
والكشف عن الكذب وتحليل الصور وتحليل 

الحالة النفسية.
مسرح  من  يرفع  نوع  أو  مادة  وكل 
الجريمة، يتم رفعه بطريقة معينة تحافظ على 
خصائصه الكاملة من دون إتالفه أو تغييره، 
مادة ألخرى من  الطريقة تختلف من  وهذه 
المواد  فبعض  والنقل،  والحفظ  الرفع  حيث 
اآلخر  وبعضها  وتنقل،  تجفف  أن  يجب 
وصوله  لحين  الثالجة  في  يحفظ  أن  يجب 
إلى المختبر، وبعضها اآلخر يجب أن يكون 
في حاله شبه سائلة، لذا من الضروري أن 
المتخصص.  الشخص  المهمة  بهذه  يقوم 
بواسطة  تحفظ  أن  يجب  األدلة  وبعض 
يحفظ  أن  يجب  اآلخر  وبعضها  الورق، 
بواسطة الكرتون أو بحافظات من البالستيك 

والزجاج.

 معلومات الحرز 
وكل حرز أو حافظة يتم فيها نقل العينة، 
المعلومات  بالتفصيل  عليها  يكتب  أن  يجب 

التالية على سبيل المثال:
التاريخ: اليوم ــــــــ الشهر: ــــــــ.

)صباحاً-  ــــــــ  الساعة:  السنة:ــــــــ 
مساء(.

العنوان:  )اإلمارة ورقم الشارع والفيال أو 
البناية أو الشقة(.

اسم متلقي البالغ:، الرقم العسكري:، رقم 
الدورية:، تم التلقي في الساعة، تم الوصول 

إلى مسرح الجريمة في الوقت:.
نوع الحرز، رقم الدليل، مكان الدليل، اسم 
الخبير، رقم الخبير، توقيع الخبير، مالحظات 
لحفظ الحرز، اسم مستلم الحرز من مسرح 

الجريمة، رقمه: توقيعه، حالة الحرز: 
)مفتوحة، مغلقة(

في  الجنائي،  المختبر  إلى  التسليم  تم 
حالة  توقيعه،  رقمه،  الخبير،  اسم  الوقت: 

الحرز.
التاريخ،  العامة:  النيابة  إلى  التسليم  تم 
إلى  التسليم  تم  التوقيع،  الرقم،  االسم، 
المحكمة، العنوان، التاريخ، رقم القضية، اسم 

القاضي، رقمه، توقيعه.
هذه السلسلة من المعلومات التي يجب أن 
تتبع بالتسلسل، وتلصق على الحرز أو حافظ 
الدليل أيا كان، ومن دون تلك المعلومات ال 
يقبل أي دليل في المحكمة ويكسب القضية 

محامي المدعى عليه. 
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اإدارة القلق 

رائد جباري - إعالمي ومدرب معتمد

إنسان  يوجد  ال  أنه  نؤكد  أن  بد  ال  البداية،  في 
مكانته  أو  مركزه  كان  مهما  للقلق  يتعرض  لم 
اإلنسان  لجسم  طبيعية  استجابة  فهي  االجتماعية، 
في مواجهة األحداث المزعجة التي تصادفه، ولكن 
الحالة واستيعابها،  التعامل مع هذه  الفرق هو في 
فقد تخرج عن السيطرة، وتتحول إلى حالة سلبية 
ومرضية تعيق جوانب مختلفة من الحياة مثل العمل 
االختصاصيين  تدخل  إلى  تحتاج  وقد  والعالقات، 
في  إيجابي  بشكل  يستثمر  ما  ومنها  لمعالجتها، 
مواجهة التحدي واجتياز االختبارات وتحسن نوعية 

الحياة.

حالة ذهنية 
في مقالنا هذا سنتطرق إلى الحاالت الطبيعية التي 
تواجه اإلنسان قبل أن تتحول إلى حاالت مرضية 
مثل الوسواس والّرهاب وغيرهما من الحاالت التي 

تحتاج إلى تدخل طبي وعالج نفسي متخصص.
بأنه  القلق  النفسيون  االختصاصيون  ويصف 
التي تنتج من تحد صعب ال يمتلك  الذهنية  الحالة 
ويختلف  معه،  للتعامل  الكافية  المهارات  الشخص 
عن الخوف الذي يركز على الحاضر والموجه نحو 
الهرب  على  اإلنسان  فيساعد  ومعين  محدد  تهديد 
من هذا التهديد، بينما القلق هو بعكس الخوف، هو 
شعور طويل األجل ويركز على المستقبل وموجه 
نحو تهديدات موزعة غير محددة، وهو معزز بنوع 
من الحذر المفرط عند االقتراب من الخطر أو التهديد 

المحتمل.

خطوات عملية 
التي  العملية  الخطوات  بعض  إلى  وسنتطرق 
واستعادة  والضغط  القلق  لتخفيف  اتخاذها  يمكنك 
السيطرة، كما نصح بها اختصاصيو تطوير النفس 

البشرية، ومنها:
يبدو  وقد  حياتك،  في  التوتر  مصادر  تحديد   -
الضغوط  تحديد  السهل  من  ولكن  صعباً،  األمر 
قد  بينما  التنقل.  أو  الوظيفة  تغيير  مثل  الرئيسة 
تكون مصادر التوتر المزمنة أكثر تعقيداً، لذا انظر 
ما  فمتى  وأعذارك،  ومواقفك  عاداتك  إلى  كثب  عن 
ستتمكن  تلعبه،  الذي  الدور  عن  المسؤولية  تقبلت 
تجنب  النجاعة  من  فليس  لقلقك،  أفضل  إدارة  من 

يحل  ال  ذلك  ألن  الصعبة،  المواقف  في  الخوض 
المشكلة بل يزيدها تعقيداً، والخوض بها قد يقصر 

حبل معاناتك.
- ومع أن التوتر هو استجابة تلقائية من الجهاز 
العصبي، ولكن بعض الضغوطات تنشأ في أوقات 
يمكن التنبؤ بها، فمثالً تنقالتك في العمل أو مقابلة 
رئيسك في العمل أو التجمعات العائلية هي حاالت 
تستطيع االستجابة لها قبل حدوثها، بذلك سيكون 
فعلك،  رد  أو  موقفك  لتغيير  الوقت  بعض  لديك 
أربعة  في  مسبقاً  خياراتك  ستحدد  آخر  وبمعنى 
اتجاهات إما التجنب أو التغيير أو التكيف أو القبول.

حدودك  على  وتّعرف  »ال«،  تقول  كيف  تعلم   -
أو  الشخصي  المستوى  على  سواء  بها  وتمسك 
المهني، فقبولك بأكثر مما تستطيع عمله أو تتحمله 
انهي  أو  ابتعد  للتوتر،  مؤكدة  لوصفة  تقبلك  معناه 
عالقتك باألشخاص الذين يسببون لك الضغوطات 
بيئتك  على  السيطرة  وحاول  أمكن،  إن  النفسية 

كانت  إذا  التلفزيون  تشغيل  أوقف  فمثالً  الخاصة، 
األخبار المسائية تجعلك قلقاً، أو أسلك طريقاً أطول 
على  وقس  أعصابك،  تشد  المرور  حركة  كانت  إذا 

ذلك..
- بعض مصادر التوتر ال مفر منها، وال يمكنك 
تغييرها، و أفضل طريقة للتعامل معها هي قبولها 
كما هي، وقد يكون القبول صعباً، ولكن على المدى 
الطويل، يكون األمر أسهل من مواجهة الموقف الذي 
ال يمكنك تغييره، فال تحاول التحكم في ما ال يمكن 
السيطرة عليه، فهناك أشياء كثيرة في الحياة خارجة 
من  عن سيطرتنا خصوصاً سلوك اآلخرين، وبدالً 
التركيز عليها، ركز على األشياء التي يمكنك التحكم 
نعيش  أننا  حقيقة  وتقبل  تسامح،  أن  وتعلم  فيها، 
األخطاء،  يرتكبون  الناس  وأن  كامل  غير  عالم  في 
وتخلص من الغضب واالستياء، فالتسامح سيحرر 
نفسك من الطاقة السلبية كي تمضي قدماً في حياة 

أكثر هدوءاً وسكينة.

يتزايد الهتمام بتنمية املوارد الب�صرية من حيث التعليم والتدريب والتاأهيل 

والتحفز والتكرمي.

واإ�صهامًا من »جمتمع ال�صرطة« يف ذلك، �صين�صر �صل�صلة من املقالت املتخ�ص�صة 

باملوارد الب�صرية حتت عنوان »تطوير ذاتي«.
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ن�سر الت�سامح العاملي

ضرار بالهول الفالسي 
       المدير التنفيذي لمؤسسة »وطني اإلمارات«

العدد 153 أغسطس 302019

آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  إعالن 
»عام   2019 عام  الله«  »حفظه  الدولة  رئيس  نهيان 
التسامح« في الدولة، وتوجيه صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« بتشكيل اللجنة 
تكليف  بمثابة  هما  التسامح،  لعام  العليا  الوطنية 
الدولة  وواجب وطني على كل األفراد والجهات في 
الرؤية وإنجاز نجاحات  للعمل من أجل تحقيق هذه 
التسامح  مجال  في  الدولة  باسم  جديدة  عالمية 

والتعايش السلمي.
وانطالقاً من أهداف مؤسسة »وطني اإلمارات« في 
تعزيز سياسة االنفتاح والتعايش األمثل بين مختلف 
الجنسيات واألعراق، وتشجيع الحوار المشترك بين 
مختلف فئات المجتمع )مواطنين ومقيمين(، وتفعيل 
على  االنفتاح  ثقافة  وتشجيع  المجتمعية،  المشاركة 
الحضارات األخرى، والتسامح واالندماج االجتماعي، 
المحوري  زايد  »دور  بعنوان:  تقريراً   أصدرت  فقد 
في نشر التسامح والتماسك العالمي«، وتقريراً آخر 
بالتسامح  أربعة محاور مرتبطة  الضوء على  يسلط 
في مجتمع اإلمارات، وهي: عرض الدالالت المحلية 
والعالمية التي توضح دور اإلمارات في إعادة صياغة 
وطرح  الصراعات،  من  تعاني  منطقة  في  التسامح 
تصور لتربية األجيال على التسامح، وعرض التجربة 
اإلماراتية في تعزيز السلم ومحاربة الكراهية، ومحور 

الجهود المتطلبة لحماية فكر الشباب والناشئة.
ويهدف هذا التقرير إلى رصد استراتيجية اإلمارات 
قيمة  أهمية  وإبراز  السلمي،  والتعايش  التسامح  في 
التسامح والتعايش السلمي بين األفراد في المجتمع، 
المجتمع  عليها  يعتمد  التي  الرئيسة  الركيزة  وهي 
على صناعة  والقادر  على هويته  المحافظ  المتالحم 
ودراسة  حازمة،  قرارات  اتخاذ  وأهمية  سعادته، 
المتطرفين.  من  أفكارهم  لتحصين  الشباب  أوضاع 
2016 و2017،  لعامي  العالمية  اإلحصائيات  وبحسب 
والـ  عربياً  األول  المركز  بتحقيق  اإلمارات  نجحت 
21 عالمياً في مؤشر السعادة العالمي، والذي يقيس 
الدعم االجتماعي وحرية تقرير خيارات الفرد، وذلك 
بحسب شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة لألمم 

المتحدة. 
وقد  المجتمع،  بأمن  التسامح  قيمة  وترتبط 
المركز  في  بحلولها  عالمياً  نجاحاً  اإلمارات  سجلت 
الـسابع عالمياً في مؤشر االعتماد على العمل األمني 
إمكانية  مدى  حول  األفراد  رأي  لقياس  والشرطي 
وعلى  الدولة،  في  الشرطة  خدمات  على  االعتماد 
مؤشر  في  عالميأً  والـثالث  إقليمياً  األول  المركز 
للتنافسية  السنوي  الكتاب  حسب  وذلك  التسامح، 
العالمية لعام 2016. وتعد اإلمارات األولى عالمياً في 
مؤشر التسامح تجاه المقيمين حسب تقرير )أنسياد 
2016(، والـثالثة في مؤشر الثقافة الوطنية المرتبطة 

بدرجة التسامح وتقبل اآلخر حسب التقرير نفسه.
يواجه واقع التسامح في المنطقة العربية تحديات 
والتي  الدائرة،  الصراعات  جو  في  خصوصاً  كبيرة 

أضعفت من قيمة التعايش السلمي في المجتمعات. 
أنموذجاً  نجد  فإننا  اإلمارات،  دولة  إلى  وبالنظر 
ظروف  في  التسامح  صياغة  إعادة  استطاع  ناجحاً 
ونشأت  والكراهية،  الطائفية  من  تعاني  مضطربة 
أنماط  أشد  من  تعد  التي  الدينية  الكراهية  فيها 
كانت  إذا  خصوصاً  وخطورة  حساسية  الكراهية 
في  يتحدد  والذي  الواحد،  الديني  المذهب  إطار  في 
التي  الجماعات  بعض  بين  تحدث  األولى  صورتين، 
الدينية  المرجعية  العام في  اإلطار  تشترك من جهة 
الدينية  الفئات  بعض  بين  تحدث  والثانية  الواحدة، 
بالدين  مرتبطة  واجتماعية  فكرية  اختالفات  بسبب 
أو المجال االجتماعي الديني. لذلك اعتبرت الكراهية 
إيقافه والقضاء عليه.  يتوجب  وتحدياً  الدينية خطراً 
ولإلمارات تجربة فريدة في مواجهته بإصدار قانون 
مكافحة التمييز والكراهية في يوليو عام 2015 من قبل 

صاحب السمو رئيس الدولة »حفظه الله«.
مركز  باستضافة  اإلمارات  حكومة  بادرت  كما 
التميز الدولي لمكافحة التطرف العنيف )هداية( عام 
2012، والذي يركز على مكافحة التطرف عبر المناهج 
التربوية ودعم ضحايا اإلرهاب، ودعم جهود التحالف 
أطلقت  وكذلك  اإلرهاب.  ضد  حربه  في  الدولي 
األمريكية  المتحدة  الواليات  مع  بالتعاون  اإلمارات 
مركز »صواب« للتصدي للتفسيرات الدينية الخاطئة.
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فعاليات ريا�سية �سرطية
إعداد: موزة الحمادي 

�صهد قطاع الريا�صة ال�صرطية يف دولة الإمارات العربية املتحدة عددًا من الفعاليات الريا�صية خالل ال�صهر املا�صي. 

مدير  الشريفي  علي  مكتوم  اللواء  سعادة  التقى 
الرياضي  أبوظبي  فريق شرطة  أبوظبي  عام شرطة 
التي  الثانية  الحكومية  األلعاب  بطولة  في  المشارك 
آل  راشد  بن  محمد  بن  حمدان  الشيخ  أطلقها سمو 
مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي إلمارة 
دبي، ونظمها المجلس التنفيذي بالشراكة مع مجلس 
تنافسوا تحت  دبي الرياضي، وبمشاركة 168 فريقاً 

شعار »فريق واحد.. هدف واحد«.
وهنأ سعادة اللواء الشريفي فريق شرطة أبوظبي 
بحصوله على المركز الثاني فئة الرجال في البطولة.

وحضر اللقاء العميد خليفة بطي الشامسي نائب 
والخدمات رئيس مجلس شرطة  المالية  قطاع  مدير 
الكندي  خلفان  الدكتور  والعميد  الرياضي،  أبوظبي 
نائب مدير قطاع الموارد البشرية، والعقيد محمد عبيد 
بوعلي مدير مركز التربية الرياضية، والرائد حسين 
في  والمنتخبات  المسابقات  قسم  رئيس  الحمادي 

شرطة أبوظبي. 
في  الشرطة  تدريب  معهد  أطلق  أخرى،  جهة  من 
القيادة العامة لشرطة عجمان مبادرة رياضية صحية 
تعزيز  إلى  هدفت  والتي  الصحة«،  »منصة  بعنوان: 
على  والمحافظة  وتوعيتهم  الشرطة  منتسبي  صحة 
مستوى لياقتهم البدنية، ورفع نسبة الرضا الوظيفي 
لهم، وذلك تحقيقاً لهدف وزارة الداخلية االستراتيجي 
والمتمثل بتقديم الخدمات اإلدارية كافة وفق معايير 

الجودة والكفاءة والشفافية. 
وأوضح العقيد عبد الله سعيد راشد النعيمي مدير 
معهد تدريب الشرطة أن إطالق المبادرة جاء لتعزيز 
عجمان  لشرطة  العامة  القيادة  تبذلها  التي  الجهود 
مستوى  ورفع  لمنتسبيها،  أفضل  صحة  لضمان 
اللياقة  فحص  استشارات  وتقديم  الصحية،  ثقافتهم 

البدنية. 
وأضاف: أن شرطة عجمان سعت لتعزيز عالقتها 
برامج  لتنظيم  تفاهم  اتفاقيات  بتوقيع  الشركاء  مع 
مع  االتفاق  تم  حيث  للمنتسبين،  وصحية  رياضية 
منطقة عجمان الطبية على تخصيص محطات للفحص 
الشرطة  تدريب  معهد  في  طبي  طاقم  مع  الطبي 
لمناقشة برنامج فحص اللياقة وإنزال الوزن، كما تم 
االتفاق مع كل من نادي »بودي آند سول« و»دكتور 
نيوترشن« الطالع المنتسبين على برامجهم الصحية 
الصحية  االستشارات  وتقديم  منها،  لالستفادة 
الرجالي  العنصرين  من  لكل  المناسب  التوقيت  في 
والنسائي، واإلشراف والمتابعة للمنتسبين في برامج 
النعيمي  العقيد  ودعا  سنة.  لمدة  صحيةرياضية 
المنتسبين لالستفادة من الخطط والبرامج المشتركة 
تعزز  أفضل  ولياقة  صحة  وضمان  الشركاء  مع 

سعادتهم، وللمواظبة على البرامج التي يتم االنتساب 
إليها لتحقيق أفضل نتائج ممكنة للجميع.

عجمان  لشرطة  العامة  القيادة  نظمت  ذلك،  إلى 
بطولة عام التسامح للسباحة 2019 في نادي الحمرية 
الثقافي الرياضي بمشاركة عدد من الضباط وصف 
الضباط واألفراد، وذلك تحقيقاً لهدف وزارة الداخلية 
االستراتيجي المتمثل بتقديم الخدمات اإلدارية كافة 
وذكر  والشفافية.   والكفاءة  الجودة  معايير  وفق 
األنشطة  فرع  مدير  فيروز  ثاني  خميس  النقيب 
العامة  والعالقات  اإلعالم  بقسم  والثقافية  الرياضية 
ضمن  جاء  البطولة  تنظيم  أن  عجمان  شرطة  في 
والتي  التسامح،  عام  في  عجمان  شرطة  فعاليات 
الصحية  اللياقة  تعزيز  على  حرصها  من  انطلقت 
على  وتشجيعهم  وإسعادهم  الشرطة،  لمنتسبي 

ممارسة األنشطة الرياضية، وأن عدد المشاركين في 
البطولة بلغ 20 مشاركاً من مختلف إدارات ومراكز 
شرطة عجمان، تنافسوا على المراكز الثالثة األولى 

لقطع 25 متراً في السباحة الحرة. 
وجاء في المركز األول المساعد أول حمد سعيد 
المركز  وفي  الخاصة،  المهام  قسم  من  المطروشي 
الثاني المساعد أول سالم خليفة بن هندي من إدارة 
التحريات والمباحث الجنائية، وجاء في المركز الثالث 

الشرطي وئيل البادي من إدارة المرور والدوريات. 
متمنياً  البطولة،  في  الفائزين  فيروز  النقيب  وهنأ 
لهم المزيد من التقدم والنجاح، وتقدم بجزيل الشكر 
اإلدارات  جميع  من  المشاركين  لجميع  والتقدير 
والمراكز على مشاركتهم الطيبة في البطولة، داعياً إلى 

زيادة االهتمام باللياقة البدنية واألنشطة الرياضية.
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األمني  للتحالف  األول  التمرين  في  المشاركة  الوفود  زارت 
الدولي الذي عقد في أبوظبي جامع الشيخ زايد الكبير، وواحة 

الكرامة، ومتحف اللوفر.

لدورهم  تقديراً  المجتمع  أفراد  من   4 أبوظبي  كرمت شرطة 
بحادث  المصابين  إسعاف  في  اإلنسانية  وجهودهم  الفاعل 

الحافلة المدرسية الذي وقع في أبوظبي الشهر الماضي.

كرم العميد جمال سالم الجالف مدير اإلدارة العامة للتحريات 
التميز  »ملتقى  خالل  متميز  ضابط   600 الجنائية   والمباحث 

والسعادة« في دبي.

نظمت القيادة العامة لشرطة عجمان 4 رحالت عمرة لمنتسبيها إكراماً 
وإسعاداً لهم، وذلك بمتابعة وإشراف من قسم اإلعالم والعالقات العامة، 

وبالتعاون مع فريق إسعاد العاملين في القيادة العامة للشرطة.

على  الزعابي  عبيد  جاسم  واإلعالمي  الكاتب  حاز 
شهادة عضوية واعتماد البورد األمريكي الكندي كمانح 
لشهادات البورد، وذلك من معهد »سمارت كي للتدريب 
اإلداري« في الفجيرة، وسلمه الشهادة الدكتور سيف 

المعيلي رئيس المعهد.

الميالد  بعيد  عبدالمولى  ياسر  الزميل  احتفل 
من  عدد  بحضور  »عبدالمولى«،  البنه  الرابع 
بإذن  مديد  عمر  واألصدقاء.  والجيران  األقارب 
من  خاصة  تهنئة  ومع  وتعالى،  سبحانه  الله 

مجلة»999«.



خالد الظنحاني
k.dhanhani@yahoo.com

يعد المجلس الوطني االتحادي السلطة الرابعة في الدولة، وله دوره البرلماني واالستشاري كممثل لشعب 
اإلمارات كافة، وهو يتشكل من أربعين عضواً يتم تعيين نصفهم من قبل أصحاب السمو حكام اإلمارات، وُينتخب 
النصف اآلخر من قبل الشعب، وذلك عمالً ببرنامج التمكين السياسي الذي أقّره صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« عام 2006، ومن أهم أدواره مراجعة القوانين االتحادية ورفع التوصيات 

بشأنها. 
وفي خضم استعدادات الدولة النتخابات المجلس الوطني االتحادي، المقرر إقامتها في 5 أكتوبر 2019 واإلعالن 
أخيراً عن قوائم الهيئات االنتخابية البالغ عددها 337 ألفاً و738 عضواً، وددُت اإلشارة إلى أن دولة اإلمارات ذاهبة 
في نهجها الديمقراطي نحو خصوصية التجربة في سياسة التدرج التي انتهجها صاحب السمو رئيس الدولة »حفظه 
الله«، منذ أن أعلن عن مرحلة التمكين عام 2005، حيث يعد التمكين السياسي، أحد محاورها المهمة ويقضي بتوسيع 
مشاركة أبناء الشعب الفاعلة والواسعة، وترسيخ مفهوم المشاركة والشراكة الوطنية والمجتمعية، خصوصاً الشراكة 

بين القيادة والشعب.
فقد كانت هذه التجربة وال تزال ذات طابع خاص، فقد بدأت بـ »مجالس الحكام« قبل قيام االتحاد، وبعد االتحاد أنشئ 
المجلس الوطني بصفته برلماناً للشعب، ثم جاءت »مرحلة التمكين« لتضفي على هذه التجربة ألقاً فريداً، كونها عملت على 
توسيع المشاركة السياسية الشعبية في صنع القرار، وأُقّرت العملية االنتخابية البرلمانية النتخاب نصف أعضاء المجلس، 
وقد استمرت هذه العملية بالتطور، ففي انتخابات 2006 كان عدد أعضاء الهيئات االنتخابية 6595 عضواً، وفي انتخابات 2011 
وصل العدد إلى 135308 أعضاء، ليصبح 300 ضعف عدد المقاعد المخصصة لكل إمارة في المجلس كحد أدنى بعد أن كان 
هذا العدد 100 ضعف في أول تجربة انتخابية عام 2006. أما في انتخابات المجلس الوطني االتحادي 2015 فقد جرت زيادة في 
قوائم الهيئات االنتخابية لتضم 224279 عضواً يمثلون الهيئات االنتخابية في جميع إمارات الدولة، في حين أن قوائم الهيئات 
االنتخابية لجميع إمارات الدولة النتخابات المجلس الوطني االتحادي 2019، ضمت 337 ألفاً و738 عضواً لتشهد زيادة تصل إلى 
50.58% مقارنة مع قوائم الهيئات االنتخابية للعام 2015. والجميل أن دولة اإلمارات اختطت لنفسها نهجاً ديمقراطياً خاصاً بها؛ 

ولم تنَسْق وراء التقليد واستنساخ تجارب اآلخرين التي واجهت انعطافات خطيرة.
إلى 50% وذلك ترجمة  المرأة  الوطني االتحادي بأمرين، األول، رفع نسبة تمثيل  المجلس  الرابعة النتخابات  الدورة  وتتميز 
لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، »حفظه الله«، وتعد خطوة مهمة تجسد إيمان القيادة الرشيدة بدور المرأة المهم في خدمة 
الوطن والمواطنين، كما تؤكد ريادتها في عملية تعزيز مشاركتها في صنع القرار في مختلف المجاالت. واألمر الثاني يتمثل في 
زيادة مشاركة الشباب، حيث بلغت نسبتهم في قوائم عام 2019  61.32% من إجمالي قوائم الهيئات االنتخابية، حيث  تعكس هذه 
الزيادة االهتمام االستثنائي الذي توليه القيادة الرشيدة لفئة الشباب، واإليمان بدورهم باعتبارهم عماد التقدم والرهان الحقيقي نحو 

المستقبل.
على  إماراتي متميز جداً  لبرلمان  نتطلع  فإننا  األول، وبالتالي  المركز  قيادتها وشعبها يحبان  إننا في دولة ريادية  القول  ملخص 

المستويات كافة، فعلى الناخبين الكرام أن يختاروا األكفاء األكفاء، والله الموفق.
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