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3العدد 181 ديسمبر 2021

تتوج دولة الإمارات العربية املتحدة قيادة و�صعبًا فعاليات اإحياء عام اخلم�صني 

الوالد  يد  املبارك على  لقيام الحتاد  بعيد الحتاد اخلم�صني  بالحتفال   ،2021

واإخوانه  ث��راه«  اهلل  »طيب  نهيان  اآل  �صلطان  بن  زايد  ال�صيخ  له  املغفور  املوؤ�ص�س 

قوة  على  احلفاظ  يف  الر�صيدة  القيادة  بهم  اقتدت  والذين  املوؤ�ص�صني،  الآب��اء 

الحتاد وتطوره على مدار 50 عامًا، وذلك على الرغم من كل التحديات الداخلية 

والتهديدات اخلارجية التي مر بها الوطن العربي ول يزال.

قيادة  من  ومتابعة  وبتوجيهات  الذهبي«،  »اليوبيل  وب��روح  الحت��اد«  »روح  وب� 

البالد احلكيمة، وبجهود احلكومة الحتادية الر�صيدة وخمتلف الوزارات والهيئات 

جديدة  اإجن��ازات  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة  حققت  واملحلية،  الحتادية 

ومميزة يف املجالت الوطنية والقت�صادية والثقافية والجتماعية.

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

جمل�س الوزراء وزير الداخلية، حققت وزارة الداخلية اأي�صًا املزيد من الإجنازات 

وذلك  املهمة،  والدولية  والعربية  املحلية  اجلوائز  من  بالكثري  وف��ازت  الكبرية، 

واأفراد  ملنت�صبيها من �صباط و�صف �صباط  امل�صتمرة  والت�صحيات  اإطار اجلهود  يف 

ومدنيني على مدى 50 عامًا لتعزيز م�صرية الأمن والأمان يف الإمارات.

ويف عيد الحتاد اخلم�صني، نرفع اأ�صمى عبارات التهنئة والتربيكات اإىل قيادة 

والت�صحيات  اجلهود  بذل  يف  ال�صتمرار  على  العهد  جمددين  الر�صيدة،  البالد 

للمحافظة على الإمارات بلد اأمن واأمان و�صالمة ور�صا و�صعادة لكل مواطن ومقيم 

وزائر لعقود قادمة.

اليوبيل الذهبي 
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 50 مدى  على  والتضحيات  اجلهود 
واألمان  األمن  مسيرة  لتعزيز  عاماً 
املتحدة،  العربية  اإلمــارات  دولة  في 
الرشيدة  القيادة  رضــا  يحقق  مما 

واملواطنني واملقيمني.
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حتقيق: جا�سم عبيد الزعابي  

 

بتوجيهات من قيادة البالد الر�صيدة، وبجهود وت�صحيات املنت�صبني من �صباط و�صف �صباط واأفراد ومدنيني، تعمل 

وزارة الداخلية ومنذ 50 عامًا يف خدمة احتاد دولة الإمارات العربية املتحدة واملواطنني واملقيمني فيه، يف جمال 

تعزيز م�صرية الأمن والأمان وال�صالمة الر�صا وال�صعادة.

شكل قيام   اتحاد دولة اإلمارات العربية المتحدة 
القائد  يد  على   1971 عام  ديسمبر  من  الثاني  في 
آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  المغفور  المؤسس 
نهيان »طيب الله ثراه« وإخوانه القادة المؤسسين 
الوحدة،  تحقيق  في  الشعب  إرادة  عن  تعبيراً 
االزدهار والتقدم  لطموحاته في تحقيق  وتجسيداً 
وتطلعاته إلى القوة والعزة والكرامة، وكانت وحدة 
األمن في دولة اإلمارات هي التعبير الحقيقي عن 
على  العمل  وكان  وشعبها،  الدولة  أرض  وحدة 
منذ  االهتمام  كل  نال  عزيزاً  هدفاً  الدولة  مستوى 

البداية.
االتحاد  قيام  الداخلية  وزارة  إنشاء  وواكب 
وظل  األساسية،  االتحادية  األجهزة  من  باعتبارها 
التوحيد الكامل ألجهزة الشرطة واألمن من األهداف 

الحيوية التي التقى اإلجماع على ضرورتها.
 وكما كان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان »طيب الله ثراه« وإخوانه القادة المؤسسون، 

آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  استمر 
وولي  ونائبه  الله«  »حفظه  الدولة  رئيس  نهيان 
الشيوخ  السمو  أصحاب  وإخوانه  األمين  عهده 
اإلمارات،  حكام  لالتحاد  األعلى  المجلس  أعضاء 
والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في الحرص 

على تحقيق هذا الهدف.
على  األمن  بوحدة  الكبير  االهتمام  هذا  وكان 
مستوى الدولة وراء الخطوات البارزة التي تحققت 
لبناء  فعاالً  تدعيماً  جاءت  والتي  المجال،  هذا  في 
النهوض  في  أثر  من  لها  كان  ما  بقدر  االتحاد 
االستقرار  وتوفير  األمن  أجهزة  وكفاءة  بمستوى 

والطمأنينة في ربوع الدولة.

مهمات واختصاصات
الذي شهدته دولة اإلمارات  الشامل  التطور  إن 
على مدى السنوات الخمسين من عمر االتحاد أدى 

إلى زيادة المهمات التي ينهض بها منتسبو الداخلية 
والشرطة، وكان ال بد من االستعداد لذلك بتطوير 
الوسائل واإلمكانات وإنشاء الشرطة العصرية التي 
تتوفر لها الكفاءة والمقدرة على مواجهة الجريمة 
األمن وتوفير االستقرار والسالمة لجميع  وإقرار 

المواطنين والمقيمين على أرض الدولة. 
المهمات  من  العديد  الداخلية  ولوزارة 
الدولة،  أمن  حماية  أبرزها:  ومن  واالختصاصات 
واإلشراف  والشرطة  األمن  قوات  وتنظيم  وإنشاء 
الطرق  على  والمرور  السير  حركة  وتنظيم  عليها، 
والسالمة  الحماية  وتوفير  والخارجية،  الداخلية 

للمنشآت والممتلكات.

منهج وأسس العمل 
األمن  توفير  على  الداخلية  وزارة  تحرص 
واالستقرار للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة، 
وتعمل على تحقيق هذه الغاية الوطنية النبيلة في 

وزارة الداخلية .. وزارة الداخلية .. 5050 عاما عاماًً يف خدمة االحتاد  يف خدمة االحتاد 
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واالستقرار  األمن  أن  من  انطالقاً  االتحاد  ظل 
أساسية  وركيزة  الحياة  ضرورات  من  ضرورة 

لتحقيق التقدم والتنمية الشاملة في البالد.
وقد اتبعت وزارة الداخلية منهجاً جديداً يرتكز 
اإلمكانات  لتطوير  ومنهجية  علمية  أسس  على 
البشرية والمادية للوزارة لمواكبة النهضة الشاملة 

التي تشهدها الدولة في مختلف المجاالت.
الحد  إلى  وللوصول  كبيرة  تحديات  وأمام 
على  القدرة  الداخلية  وزارة  لدى  لألداء،  األقصى 
التكيف  َثمَّ  ومن  واقعها  وفهم  عملها  بيئة  قراءة 
طرق  استكشاف  في  تستمر  وهي  معها،  والتأقلم 
فئات  مختلف  مع  الواعي  الحوار  لترسيخ  جديدة 
مع  أفراده،  لدى  الطمأنينة  وتوفير  المجتمع، 
بالشكل  المتغيرة  حاجاتهم  تلبية  في  االستمرار 
على  للحفاظ  الداخلية  وزارة  المناسب.وتسعى 
أسلوٍب متوازٍن يجمع بين الحد من الجريمة وبين 
الكشف عنها، وتولي اهتماماً خاصاً لكٍل من مفهوم 
ومفهوم  والمناسبة  الصحيحة  المعلومات  نشر 
السلطات  مع جميع  وتتعاون  المجتمعية،  الشرطة 

والهيئات والجهات المعنية.
لوزارة  األمنية  االستراتيجية  وتستشرف 
اإلرادة  ولديها  إليه،  وتتطلع  المستقبل  الداخلية 

واالستعداد للتجاوب بمرونة وبشكٍل مناسب لكٍل 
تحــددها  التي  والتغييرات  المحلية  المتطلبات  من 
للتغيرات  والجاهزية  االستعداد  مع  الحكومة 

ومواكبة التطورات العالمية.

نجاحات مستمرة
النجاحات  من  العديد  الداخلية  وزارة  حققت 
والتحديث  التطوير  خطط  خالل  من  واإلنجازات 
المواطنة  البشرية  اإلمكانات  توفير  على  المعتمدة 
األجهزة  توفير  خالل  من  والفنية  والمؤهلة، 
المقدمة  الخدمات  تطوير  في  والتوسع  والمعدات، 
فعالة  أمنية  استراتيجية  خطط  وفق  للجمهور 
وقائمة  والمستقبل،  الحاضر  متطلبات  تستوعب 
الشراكة  وتفعيل  والمبادرة  التعاون  روح  على 
المجتمعية بين األجهزة الشرطية والمجتمع أفراداً 
المسؤولية  مفهوم  لتحقيق  ومؤسسات  وهيئات 
المشتركة في توفير المزيد من األمن واالستقرار 

في المجتمع.
المؤسسات  أهم  من  الداخلية  وزارة  وتعد 
االتحادية في الدولة لما تقوم به من عمل ريادي 
األمن  دعم  في  واضحة  بصورة  يسهم  وفاعل 
واالستقرار فيها، وهي تنطلق من غاية سامية وهي 

النظام  والحفاظ على  أماناً  أكثر  الوصول لمجتمع 
واألمن، والحد من الجريمة، وإزالة الشعور بالخوف 
منها، واإلسهام في تحقيق العدل من خالل سيادة 
أجهزة  طريق  عن  الدولة  هيبة  وحفظ  القانون، 

ً شرطية فعالة ميدانياً وعمليا
إداري  أسلوٍب  بتبني  الداخلية  وزارة  وقامت 
متطلباٍت  تلبية  استطاعت  كما  ومتناغٍم.  متناسٍق 
جديدة في حدود الموارد المتاحة، حيث سعت إلى 
إرساء وترسيخ األسس والقواعد التي تضمن إعداد 
وتجهيز منتسبيها إعداداً جيداً للحفاظ على األمان 
واألمن في مجتمٍع يزداد فيه باطراٍد التنوع الثقافي 
العالقات  وظلت  واإلدراك،  الوعي  بكل  والعرقي 
االستراتيجي  تفكيرها  جوهر  في  المجتمعية 

وخدماتها الميدانية.
لبناء  كبيرة  جهوداً  الداخلية  وزارة  وبذلت 
أجهزتها األمنية وتحديد المهمات واالختصاصات 
استطاعت  حيث  الزمن،  من  قصيرة  فترة  في  لها 
أثبتت  ومتطورة  قادرة  أمنية  أجهزة  بناء  خاللها 
جدارتها وقدرتها على حمل األمانة وتحقيق األمان 
المنشود وحماية المجتمع من الجريمة واالنحراف، 
فضالً َعن أن دولة اإلمارات من خالل سعيها لبناء 
دولة عصرية واستثمار ثرواتها الوطنية وموقعها 
المتميز في هذه المنطقة من العالم جعل منها قبلة 

لشعوب العالم.
 50 مدى  وعلى  الداخلية  وزارة  واستطاعت 
على  واالنفتاح  األمن،  على  المحافظة  تحقيق  عاماً 
العالم لتحقيق التنمية والرفاه والرخاء لجميع أفراد 
المجتمع من مواطنين ومقيمين على أرض اإلمارات 

الطيبة.

إشادات مجتمعية
وتحدث ل" مجتمع الشرطة " عدد من الفعاليات 
المجتمعية من مواطنين ومقيمين عن دور وزارة 

الداخلية المتميز على مدى 50 عاماً.
)مستشار  الحمداني  صالح  عبدالله  فأوضح 
قانوني( أن وزارة الداخلية حققت مستويات عالمية 
في المحافظة على أمن واستقرار الدولة من حيث 
المجتمع  المجرمين ووقاية  الجرائم والقبض على 

 ميادة مدني   عبدالله الكعبي سميرة سالمعبدالله الحمداني 
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دعم  نتيجة  إال  كان  ما  الجهد  وهذا  اإلجرام.  من 
القيادة الرشيدة مادياً ومعنوياً كتأهيل المنتسبين 
األمني  بالمجال  دورات تخصصية  في  وإرسالهم 
المعدات  وتوفير  الجرائم  عن  والكشف  والتقني 
في  الطمأنينة  لنشر  ذلك  وكل  بأنواعها.  التقنية 

نفوس المواطنين والمقيمين في الدولة.
مشاريع  على  حالياً  العمل  يتم  أنه  وأضاف 
باإلضافة  االصطناعي،  الذكاء  على  تعتمد  أمنية 
المرور  دوريات  من  الذكية  الدوريات  توفير  إلى 
االستجابة  ودوريات  المرورية  التوعية  ودوريات 
لضبط  مميزة  أجهزة  من  تحتويه  وما  السريعة 
األرض  علوم  واستخدام  المرورية،  السالمة 
الجنائية والخرائط الجغرافية لتحديد أنواع الجرائم 
الجريمة  لكشف  منها  يستفاد  التي  والمعلومات 
ومكان وقوعها وتحليل األدلة المتعلقة بها وكيفية 

كشف مرتكبيها بأسرع الوسائل التقنية.
مكافحة  على  تعمل  الداخلية  وزارة  أن  وتابع 
عناصر  إلى  تحتاج  والتي  اإللكترونية  الجرائم 
والبرمجيات  الكمبيوتر  علوم  في  متخصصة 
اإللكترونية. كما تم تشديد العقوبات ضد السائقين 
المواطنين  لحماية  الطرقات  على  المخالفين 
أرواح  وتعريضهم  بعضهم  طيش  من  والمقيمين 

الناس للخطر. 
وقال عبدالله المر الكعبي )باحث(: نشارك وزارة 
الداخلية فرحتها بمناسبة مرور خمسين عاماً على 
التي أمضتها في  الخير  تأسيسها، وهي خمسون 
دولة  الغالية  االتحاد  دولة  أرض  على  األمن  نشر 
وهي  المتحدة.  العربية  اإلمارات  دولة  الخير  زايد 
الوفي  اإلماراتي  المواطن  عاشها  مجيدة  خمسون 
هانئ  مطمئناً  الكريم  والضيف  الحشيم  والمقيم 

البال على نفسه وأسرته وممتلكاته ".
وأضاف أن هذه دولة القانون التي تكفل الحياة 
السعيدة لمن فيها، والتي وضع أسسها زايد الخير 

»طيب الله ثراه« في الثاني من ديسمبر عام 1971، 
وزارة  معها  وتأسست  الدولة  تأسست  أن  ومنذ 
الداخلية كجهة أمنية مسؤولة عن األمن والقانون، 
الدور  والكبيرة على  الكثيرة  الشواهد  ونحن نرى 
الفعال والجم الذي تقوم به هذه الوزارة. ومن هذه 
الشواهد وصولنا إلى ذكرى الخمسين عاماً ونحن 
وتعالى،  سبحانه  الله  من  بفضل  وأمان  أمن  في 
وزارة  منتسبي  وبجهود  الرشيدة  قيادتنا  وبدعم 
مسؤوليات  عواتقهم  على  الذين  األكفاء  الداخلية 
كبيرة. ونحن نفخر بهم، ونفخر باالزدهار والتميز 
الذي تحظى به وزارة الداخلية بين مختلف الجهات 
وحصدت  نالت  فقد  العالم،  مستوى  على  األمنية 
التميز واإلعجاب والسمعة الطيبة. وهذا مدعاة فخر 
اإلنجازات  هذه  وراء  حكيمة  أمنية  قيادة  لوجود 
المتميزة  عاماً  الخمسين  لهم  ونبارك  العظيمة. 
األولى ودخول الخمسين عاماً المتميزة الثانية فهم 
أهل لها في الريادة والصدارة والتقدم واالزدهار.  
مركز  ومديرة  )مؤسسة  سالم  سميرة  وأكدت 
تحت  أنه  الهمم(  أصحاب  لتأهيل  القدرات  تنمية 
رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان 
كانت  الداخلية،  الوزراء وزير  رئيس مجلس  نائب 
المؤسسات  أهم  من  تزال  وال  الداخلية  وزارة 

االتحادية في الدولة،  
سبيل  على  الوزارة  إنجازات  من  نرى  حيث 

المثال ال الحصر ما يلي: -
- إطالق خدمات »أمان« و»األمين« لزيادة مرونة 
إذ  والشرطة،  والمقيمين  المواطنين  بين  التواصل 
أو شكوى  التبليغ عن أي مشكلة  أصبح باإلمكان 

بسرعة وسرية.
فعال  كبديل  المجتمعية  الشرطة  تأسيس   -
السكنية  األحياء  التقليدي، وجعل  الشرطي  للنظام 
آمنة من خالل تفعيل دور المواطن والمقيم في منع 
الجرائم واالرتقاء بالسلوك االجتماعي والمسؤولية 

الذاتية ألفراد المجتمع.
- دور وزارة الداخلية الرائع في مواجهة جائحة 
وعززت  االجتماعي،  الذكاء  تبنت  »كورونا«، حيث 
العاملين  من  األول  الدفاع  خط  دعم  في  جهودها 
في القطاعات الطبية، وأدخلت وحدة متنقلة للكالب 
محتملين  مصابين  عن  الكشف  على  المدربة 

بفيروس »كورونا«.
كما واجهت وزارة الداخلية الجرائم اإلكترونية 

في ظل جائحة »كورونا«.
- أطلقت وزارة الداخلية برنامج تحليل الجرائم 
جميع  في  المنتسبين  قدرات  لتطوير  بها  والتنبؤ 

المجاالت الشرطية.
األمن  تحقيق  في  الداخلية  وزارة  نجحت   -
شرطة  خالل  من  الوطن  ربوع  في  واالستقرار 
بجميع  للجريمة  التصدي  على  قادرة  عصرية 

أشكالها.
في  )عضو  مدني  المجيد  عبد  ميادة  وقالت 
العربية  اإلمارات  دولة  إنها  شرطة(  كلنا  مبادرة 
قوالً  التحدي  قمة  بلغت  إمارات   7 إنها  المتحدة. 
وفعالً. أسسها رجل اإلنسانية والدولة المغفور له 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب الله ثراه« 
األمن  لتكونا  والدولة  اإلنسانية  كلمتا  فاجتمعت 

واألمان من خالل وزارة الداخلية. 
وابداعاً  ابتكاراً  مضت  عاماً  خمسون  وأضافت 
في  قدوة  للعالم  لتصبح  ورقيها  الدولة  الستقرار 
أمنها وأمانها. فالثاني من ديسمبر عام 1971 كان 
قيام دولة اإلمارات العربية المتحدة وإنشاء وزارة 
والمبادئ  اإلنسانية  على  ارتكزت  التي  الداخلية 
مبتكراً  تطويرياً  منهجاً  واتبعت  النبيلة،  والقيم 
يزداد يوماً بعد يوم على أسس استراتيجية علمية 
واإلدارية  البشرية  اإلمكانات  لتطوير  مستمرة 
واألمان.  األمن  وتوفير  وحمايته  المجتمع  لنهضة 

فعاش اتحاد إماراتنا، وعاش لتحقيق أمننا.
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ي�صتمر »جممتع ال�صرطة« يف اإ�صاءاته على خمتلف الإدارات والأق�صام والفروع يف القيادة العامة ل�صرطة دبي.

وزار يف هذا العدد اأكادميية �صرطة دبي التي ت�صكل بيئة قانونية واأمنية متكاملة، وذلك للتعريف مبهماتها واإجنازاتها يف 

جمايل القانون وعلوم ال�صرطة، والتي ت�صهم يف حتقيق ا�صرتاتيجية القيادة العامة ل�صرطة دبي.

لقاء: خالد الظنحاين

ت
ءا

ضا
�

اإ
غانم  غيث  الدكتور  األستاذ  العميد  أوضح 
أن  دبي  شرطة  أكاديمية  مدير  السويدي 
القانون  بمقتضى   1987 عام  أنشئت  األكاديمية 
رسمياً  الدراسة  وبدأت   ،1987 لسنة   )1( رقم 
تحت اسم كلية شرطة دبي في 19 سبتمبر من 
تدريب  مدرسة  من  انطالقاً  وذلك  نفسه،  العام 
الشرطة بإدارة الطوارئ في حينه إلى أن اكتمل 
واكتملت  الحالي.  شكله  في  األكاديمية  مبنى 
عام  أكتوبر  شهر  في  للكلية  األساسية  البنية 
 1988 لسنة   )1( رقم  القرار  إصدار  عند   1988
في شأن الالئحة الداخلية للكلية، وافتتحت الكلية 

رسمياً في 1 أبريل عام 1989.

وأضاف أنه في العام الدراسي 1988 /1989، 
مجلس  دول  أبناء  من  طالباً  الكلية  استقبلت 
التعاون لدول الخليج العربية. وتم قبـــول طالب 
الجمهورية  مثل  العربية  الدول  بعض  أبناء  من 
العام  في  الفلسطينية  والسلطة  اليمنية  العربية 
الدراسي 1996/1997. واحتفلت الكلية بتخريج 
الدفعة األولى من الضباط المرشحين والضباط 
المتفرغين الحاصلين على درجة »الليسانس« في 
القانون وعلوم الشرطة في 30 أكتوبر عام 1991.  
وتمت معادلة درجة »الليسانس« الممنوحة من 
والتي  الحقوق  في  »الليسانس«  بدرجة  الكلية 
المصرية  بالجامعات  المناظرة  الكليات  تمنحها 

بتاريخ 22 فبراير  1992. وتم االعتراف رسمياً 
والبحث  العالي  التعليم  وزارة  قبل  من  بالكلية 
العلمي للعمل في مجال التعليم العالي بموجب 
 ،1994 لسنة   )51( رقم  الوزير  معالي  قرار 
بتاريخ  أكاديمية  إلى  الكلية  مسمى  تغيير  وتم 
برنامج  في  العمل  بدأ  ثم   .2001 ديسمبر   13
الشرطة  وعلوم  القانون  في  العليا  الدراسات 
العام الدراسي 1998/1999، حيث تم طرح  في 
دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، ودبلوم 
الدراسات العليا في القانون الخاص. وفي عام 
2002، أضيف دبلوم الدراسات العليا في العلوم 

الجنائية. 

اأكادميية �شرطة دبي.. بيئة قانونية واأمنية متكاملة

ال�شويدي: نوظف تكنولوجيا التعليم احلديثة

 خلدمة التميز التعليمي والتدريبي
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قرار  صدر   ،2002 عام  بداية  في  أنه  وتابع 
بمعادلة  المصرية  للجامعات  األعلى  المجلس 
دبلومات الدراسات العليا الصادرة من أكاديمية 
الجامعات  من  الصادرة  بمثيلتها  دبي  شرطة 
المصرية. وتعتبر أكاديمية شرطة دبي من أوائل 
الكليات في الدولة التي حازت على االعتماد من 
وزارة التربية والتعليم لمنح درجة الماجستير في 
القانون، وقد تمت مناقشة أول رسالة ماجستير 
في شهر أبريل من عام 2005، وبلغ عدد الذين 
الماجستير  على  الحصول  متطلبات  اجتازوا 
)78( طالباً.  وفي عام 2010، حصلت األكاديمية 
في  الدكتوراه  لبرنامج  المبدئي  االعتماد  على 
كلية  كأول  الخاص-الجنائي(  )العام-  القانون 
وفي  القانون.  مجال  في  الدولة  مستوى  على 
لتصبح  اإلدارة  مسمى  تغيير  تم   ،2012 عام 
أكاديمية شرطة دبي  العليا في  الدراسات  كلية 

وتدشينها عام 2012. 

أهداف
وعن األهداف االستراتيجية ألكاديمية شرطة 
السويدي  العميد  أجاب   ،2021  -  2016 دبي 
بالريادة  تتلخص  األكاديمية  في  رؤيتنا  أن 
والتدريب  التعليم  في  االبتكارية  والممارسة 
والبحث العلمي القانوني واألمني لتقديم خدمات 
أمنية ذكية. أما رسالتنا فهي أننا نسعى لتوفير 
وأمنية  قانونية  وبحثية  وتدريبية  تعليمية  بيئة 
لجعل مدينة دبي األكثر أمناً وسالمة، وبخدمات 
ذكية ومبتكرة، وبيئة محفزة لإلبداع واالبتكار 
إلسعاد المجتمع. وقيمنا هي: الشفافية، التعاون، 
أما  الفريق.  بروح  العمل  الحرفية،  العدالة، 
المجتمع  إسعاد  فهي،  االستراتيجية،  األهداف 
من خالل توفير بيئة تعليمية وتدريبية وبحثية 
عمل  بيئة  وتوفير  الخارجي.  المجتمع  إلسعاد 
بتوفير  آمنة،  ومدينة  المجتمع.  إلسعاد  محفزة 
خدمات تعليمية قانونية وأمنية. وتقديم خدمات 
تدريبية وأمنية، وإثراء البحث العلمي في مجاالت 
الدراسات األمنية والقانونية. واالبتكار في إدارة 
وتدريبية  تعليمية  بيئة  بتوفير  وذلك  الموارد، 

وبحثية محفزة على اإلبداع واالبتكار.
برامج

أشار  دبي،  شرطة  أكاديمية  برامج  وعن 
العميد السويدي إلى أن األكاديمية تعتبر أولى 
اإلمارات  دولة  في  العالي  التعليم  مؤسسات 
للدكتوراه  العربية المتحدة التي تطرح برنامجاً 
للعمل  الخريجين  تأهيل  بهدف  القانون  في 
كأعضاء هيئة تدريس بكليات الحقوق والشرطة، 
من خالل إكسابهم معارف ومهارات في مجال 
التخصص، ورفع كفاءتهم في مجاالت القضاء 
وتمكينهم  القانونية،  واالستشارات  والمحاماة 
العلمي  البحث  ومناهج  أساليب  استخدام  من 
البحث  بكفاءة ومهارة عالية، وتوظيف مهارات 
العلمي في ابتكار الحلول للمشكالت المطروحة 
في مجاالت التخصص. ولدينا برامج للدكتوراه 
تتخصص في القانون العام، والقانون الخاص، 

األمنية،  األزمات  وإدارة  الجنائي  والقانون 
والبحث الجنائي.

الماجستير  لبرنامج  بالنسبة  أنه  وأضاف 
القانون  لخريجي  األكاديمية  تتيح  القانون،  في 
وفقاً  العليا  دراستهم  استكمال  الشرطة  وعلوم 
ظل  في  ومعتمدة  متميزة  ماجستير  لبرامج 
وجود كوكبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس. 
المعارف  تعميق  إلى  البرامج  هذه  وتهدف 
العلمية  التطورات  ومتابعة  للطالب  القانونية 
أحدث  على  الوقوف  عبر  وذلك  والتكنولوجية، 
كل  من  واالستفادة  المقاربة  القانونية  النظم 
العلمي  البحث  قاعدة  وترسيخ  جديد،  هو  ما 
الدراسات  في األكاديمية، وتنمية قدرات طالب 
العليا على اتباع مناهج البحث العلمي وأساليبه 
في مجال القانون، وإعداد كفاءات على مستوى 
لتلبية  القانوني  المجال  التخصص في  عال من 
اإلمارات  دولة  في  المجتمع  متطلبات وحاجات 
وتستغرق  عموماً،  العربية  والدول  خصوصاً 
مدة الدراسة سنتين كحد أدنى سنة تمهيدية و9 

أشهر لتقديم األطروحة.
في  متنوعة،  الماجستير  برامج  أن  وتابع 
القانون العام والقانون الخاص، العلوم الجنائية، 
القانون  الدولية،  واالستثمارات  التجارة  قانون 
والبيئة، حقوق اإلنسان، قانون الملكية الفكرية، 
إدارة األزمات األمنية، العلوم الشرطية في البحث 
الجنائي. وأدخلت األكاديمية برامج خاصة في 
إدارة  ماجستير  برنامج  مثل  الشرطية  العلوم 
األزمات األمنية وبرنامج البحث الجنائي، وذلك 
وتزويدهم  األمن  رجال  بكفاءة  االرتقاء  بهدف 
المستجدات  التعامل مع  الالزمة في  بالمهارات 
ومدة  عالمية،  معايير  وفق  والجنائية  األمنية 
البرنامج سنتان سنة تمهيدية واألخرى لتقديم 

األطروحة. 
وذكر أن األكاديمية أطلقت برنامج الليسانس 
برنامج  وهو  الشرطة،  وعلوم  القانون  في 
أكاديمي معتمد من قبل وزارة التربية والتعليم 

نظرية  مساقات  ويتضمن  اإلمارات،  دولة  في 
وعلوم  القانون  مجالي  في  وتدريبية  وتطبيقية 
الشرطة، ويحصل الطالب بعد اجتيازه لها على 
الشرطة.  القانون وعلوم  الليسانس في  شهادة 
ويهدف هذا البرنامج إلى إعداد وتدريب وتأهيل 
من  بالبرنامج  الملتحقين  المرشحين  الطالب 
بعد  ضباطاً  ليكونوا  العامة  الثانوية  حملة 
القانون  في  الليسانس  درجة  على  حصولهم 

وعلوم الشرطة.
بكالوريوس  أيضاً  لدينا  يوجد  ألنه  وأوضح 
العلوم األمنية والجنائية إلعداد وتأهيل الدارسين 
للعمل في القطاعات الشرطية واألمنية المختلفة 
على مستوى الدولة ودول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية ورفع كفاءتهم المهنية وفق أحدث 
النظريات والطرق العلمية في نطاق التخصص. 
تنقسم  دراسية،  4 سنوات  الدراسة  مدة  وتبلغ 
توزع  دراسية،  فصول  ثالثة  إلى  سنة  كل 
عليها المساقات النظرية والتطبيقية والتدريبية. 
القانون  الليسانس في  برنامج  لدينا  كما يوجد 
وهو  المنتظمة،  المسائية  الدراسات  لطالب 
التربية  وزارة  قبل  معتمد من  أكاديمي  برنامج 
والتعليم في اإلمارات، ومدته 4 سنوات ويتضمن 
ويحصل  القانون،  مجال  في  نظرية  مساقات 
الليسانس  شهادة  على  له  اجتيازه  بعد  الطالب 
الطالب  البرنامج  ويستهدف  القانون،  في 
العاملين في القطاعات العسكرية والقانونية في 
الدولة وخارجها ممن ال تتيح لهم ظروف عملهم 
االلتحاق بدراسة منتظمة، باإلضافة إلى برنامج 
الجامعيين(،  )الطلبة  الشرطة  الدبلوم في علوم 
إعداد  إلى  يهدف  معتمد  أكاديمي  برنامج  وهو 
الجامعية  المؤهالت  حملة  من  الطالب  وتأهيل 
للحصول على شهادة الدبلوم في علوم الشرطة، 
ويتضمن مساقات نظرية وتدريبية في مجالي 
بعد  الطالب  ويحصل  الشرطة،  وعلوم  القانون 
اجتيازها على شهادة الدبلوم في علوم الشرطة.

فريق عمل
دبي  شرطة  أكاديمية  عمل  فريق  وعن 
والمهمات التي يقوم بها، أجاب العميد السويدي 
أن فريق عمل األكاديمية يتكون من مجلس إدارة 
األكاديمية، ومجلس القيادات الوسطى، والمجلس 
المهمات مثل:  الفريق بعدد من  العلمي. ويقوم 
التعليم والتدريب العسكري والرياضي والبحث 
العلمي، والتنسيق مع اإلدارات الشرطية لتحقيق 
االجتماعات  عقد  خالل  من  المؤسسي  التميز 
تحقيق  على  للعمل  الجهود  وتكاتف  والزيارات 
المجتمع،  في  واالستقرار  األمن  درجات  أعلى 
وتنسيق التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة 
من خالل تبادل الزيارات والتعرف على أفضل 
معها  والتنسيق  المطبقة  والممارسات  التجارب 
وتحقيق  األكاديمية  أهداف  تحقيق  أجل  من 
التكامل بين القطاعين العام والخاص في ترجمة 
التوجهات االستراتيجية لشرطة دبي في مدينة 

آمنة، واالبتكار في الموارد، وإسعاد المجتمع.

العميد غيث السويدي
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الشركاء  هؤالء  ضمن  من  أن  وأضاف 
هناك: وزارة التربية والتعليم - شؤون التعليم 
والتعاون  الخارجية  وزارة  مكتب  العالي، 
الدولي – دبي، اتحاد اإلمارات للكاراتيه، اتحاد 
للدفاع  العامة  اإلدارة  للتايكواندو،  اإلمارات 
المدني، المديرية العامة لكلية الملك فهد األمنية، 
جامعة حلوان، سيتي أند جيلتس، شيلد، سيفر 
الحريقة،  من  والوقاية  السالمة  الستشارات 

ومؤسسة تنظيم الصناعة األمنية.

تحديث 
في  والتجارب  الممارسات  أحدث  وعن 
أكاديمية شرطة دبي، لفت العميد السويدي إلى 
واألنظمة  البرامج  أحدث  وفرت  األكاديمية  أن 
الذكية، واستفادت من تكنولوجيا التعليم الحديثة 
وقامت بتوظيفها لخدمة مسيرة التميز التعليمي 
الحديثة  التقنيات  استخدام  ومنها:  والتدريبي، 
في مجال التدريب، وبرنامج التدريب العسكري 
الذكي )فك وتركيب السالح(، والساعة الرياضية 

الذكية.

إنجازات
أكاديمية  حققتها  التي  اإلنجازات  أهم  وعن 
شرطة دبي، شرح العميد السويدي: لدينا العديد 

من اإلنجازات المهمة والمتميزة، وهي كالتالي:
عام  التخصصية  التراكيز  نظام  إطالق   -

.2019
اعتماد األكاديمية من خالل تصنيف الجامعات 

QS عام 2016.
األفكار  بجائزة  الفائز  الذكي  المستند   -

األمريكية عام 2016.
- جائزة سمو وزير الداخلية للتميز -جائزة 
القائد / فئة أفضل تعاون داخلي لتحسين خدمة 

)المركز الثاني( عام 2017.

العلمي  للبحث  الداخلية  وزير  سمو  -جائزة 
.2017

فئة  العام  القائد  جائزة  في  األول  المركز   -
لعام  المعيارية«  المقارنات  في  جهة  »أفضل 

.2017
- جائزة الترشيد الدورة 13 التي نظمتها هيئة 
كهرباء ومياه دبي )ديوا( فئة المنشأة التعليمية 

المتميزة في الترشيد لعام )2019-2018(.
- بطولة الشرطة في الصين عام 2018.

– مدرسة  الكويت  البندقية في  بطولة رماية 
الرماية عام 2018.

 – الداخلية  وزارة  لبطولة  العام  الدرع   -
 -  2017  -  2016  -2015 أعوام  الرماية  مدرسة 

 2019
- المركز األول في: بطولة الكروس فيت لفئة 
السيدات،  لفئة  الجوجيتسو  وبطولة  السيدات، 
وبطولة  المختلطة،  للفئة  الجوجيتسو  وبطولة 
التايكواندو  وبطولة  الضباط،  لفئة  الجوجيتسو 
القدم الشاطئية، وبطولة مشي  للسيدات، وكرة 
للرماية،  الداخلية  وزارة  وبطولة  السيدات، 
القدم  وكرة  للسيدات،  التايكواندو  وبطولة 

الشاطئية، وبطولة مشي السيدات.
افتتاح  منذ  الخريجين  أعداد  وصول   -
بين  ما   7071 إلى   2020 لغاية  األكاديمية 
الماجستير  وطلبة  والجامعيين  المرشحين 
والدكتوراه، كما هو موضح في الجدول التالي:

Ads Montage 2021.indd   20Ads Montage 2021.indd   20 21/11/2021   8:10 PM21/11/2021   8:10 PM Mojtama -December--181.indd   12Mojtama -December--181.indd   12 29/11/2021   8:39 AM29/11/2021   8:39 AM



Ads Montage 2021.indd   20Ads Montage 2021.indd   20 21/11/2021   8:10 PM21/11/2021   8:10 PMMojtama -December--181.indd   13Mojtama -December--181.indd   13 29/11/2021   8:39 AM29/11/2021   8:39 AM



العدد 181 ديسمبر 2021 14

ة 
لي

خ
دا

ال
 .

ر.
با

خ
اأ

 اخلييلي يح�شر موؤمتر مكافحة  التطرف 

الري�شي يرتاأ�س اجتماعاً يف اإك�شبو 

استضافت وزارة  الداخلية  أعمال برنامج 
الشرطة المجتمعية اإلقليمي لمكافحة التطرف 
بالشراكة  مع كلية الدفاع الوطني بواشنطن 
للشرق  االستراتيجية  الدراسات  مركز   -

األدنى وجنوب آسيا.
وافتتح أعمال البرنامج سعادة اللواء الركن  
خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، 
من  وعدد  الكلية،  من  مسؤولون  وحضره 
ضباط وزارة الداخلية والخبراء والمختصين.

الخييلي  الركن  اللواء  سعادة   ورحب 
الفريق سمو  تحيات  لهم  ناقالً  بالمجتمعين، 
الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس 

مجلس الوزراء وزير الداخلية وتمنيات سموه لهم 
بالتوفيق في مسعاهم وجهدهم. 

السباقة  الدول  اإلمارات من  أن  وأكد سعادته 
الشرطة  دور  وتعزيز  بتأسيس  المنطقة  في 
المجتمعية واالنتباه ألهميتها مبكراً، بما تلعبه من 
على  والحفاظ  المجتمع  تمتين  في  إيجابي  دور 
استقراره المجتمعي، من خالل أدوارها الريادية 
وقدرتها ومرونتها في التعامل مع القضايا وحلها 
األمنية  الثقافة  ترسيخ  في  ودورها  استباقياً 
والتوعوية إزاء الظواهر السلبية، األمر الذي يسهم 
حفظ  في  االستراتيجية  التوجهات  تحقيق  في 

األمن واالستقرار في المجتمع.

 اللواء الركن خليفة الخييلي 

ناصر  أحمد  الدكتور  اللواء  سعادة  ترأس 
ورئيس  الداخلية  وزارة  عام  مفتش  الريسي 
اللجنة العليا لتطوير األنظمة اإللكترونية القضائية 
اجتماعاً للجنة عقد في إكسبو دبي، وناقش خطة 
العمل والمشاريع القائمة والخدمات التي تشملها 

المرحلة الثالثة من منظومة الخدمات الذكية.
من  جديدة  حزمة  إطالق  عن  اللجنة  وأعلنت 
الخدمات الذكية بعد االنتهاء من المرحلة الثالثة 
من مشروع الربط الجنائي الموحد بين وزارة 

الداخلية والجهات القضائية في الدولة.
 وكرم سعادة اللواء الدكتور الريسي أعضاء 
االتصال  منظومة  لتطوير  االستشاري  الفريق 
عن ُبعد، وذلك في ساحة الوصل بإكسبو تقديراً 

لجهودهم في تحقيق أهداف اللجنة.
وأوضح سعادته أن هذا المشروع يأتي تنفيذاً 
من   80% بتحويل  اإلمارات  حكومة  لتوجيهات 
جلسات المحاكم االتحادية إلى جلسات تقاٍض 
عن ُبعد بشكل دائم، قبل نهاية عام 2021، وذلك 
وانعقاد موعد  تحديد  إجراءات  أتمتة  من خالل 
الجلسات المرئية للنزيل أو الموقوف، وحضور 

الجلسة من قبل أفراد الشرطة المختصين.
التقني  الربط  أنه تم توفير خدمات  وأضاف 
من خالل المنصة الحكومية للتكامل، ومن أبرز 
اإلنجازات التي تمت خالل الفترة الماضية بلوغ 
عدد خدمات الربط التقني 24 خدمة في المرحلة 
في   48 التقني  الربط  خدمات  وعدد  األولى 
المرحلة الثانية والعمل متواصل بتعاون الجميع.

حضر االجتماع سعادة عبدالله عبدالجبار آل 
ماجد المهيري وكيل الوزارة المساعد للخدمات 

المساندة في وزارة العدل، والمستشار سلطان 
العام  المحامي  بأعمال  القائم  الجويعد  إبراهيم 
في  القضاء  بدائرة  النيابات  إدارة  مدير  األول  
المحامي  الزرعوني  خالد  والمستشار  أبوظبي، 
حسن  والمستشار  دبي،  العامة  بالنيابة  العام  
وأحمد  العام،  والمحامي  المستشار  الحمادي 
الركيب رئيس لجنة التطوير الذكي بنيابة رأس 
الخيمة، وعبدالرحيم المضرب مدير إدارة تقنية 
المعلومات بمحاكم دبي، ومحمد مبارك الريامي 
إدارة  العامة،  وفاطمة حيدر مديرة  النيابة  من 

دبي،  في  العامة  بالنيابة  المعلومات  تقنية 
مدير  الحارثي  أحمد  حسين  المهندس  والعميد 
الذكية واألمن الرقمي في وزارة  عام الخدمات 
مدير  العميمي  عجالن  حمد  والعميد  الداخلية،  
وزارة  في  االتحادية  الجنائية  الشرطة  عام 
نائب  الظاهري  خميس  حمد  والعميد  الداخلية، 
مدير عام المؤسسات العقابية واإلصالحية في 
وزارة  الداخلية، والعميد طارق مطر الحساني 
واالتصاالت  المعلومات  نظم  مركز  مدير  نائب 

في شرطة أبوظبي، وأعضاء اللجنة.

                  اللواء د. أحمد الريسي مع  أعضاء لجنة »األنظمة اإللكترونية« 

 نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات

 إلـى أصحـــــاب السمــــــو
أعضاء المجلس ا على لالتحاد حكام ا�مارات

وإلى شعب دولـة ا�مـــارات الكريـم
بمناسبـــة اليــوم الوطني الخمسين
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افتتح العميد محمد إبراهيم العامري مدير عام 
هيئة أبوظبي للدفاع المدني فعاليات اليوم العالمي 
للجودة بالهيئة. وجرى خالل الفعالية إطالق ميثاق 

التميز.
وأكد العميد العامري أهمية تبني نظام الجودة 
كمنهاج عمل لألداء المؤسسي، والدور المحوري 
ترسيخ  في  المؤسسية  الجودة  به  تسهم  الذي 

حوكمة اإلجراءات والعمليات والنظم
عمل  ورش  ثالث  عقد  الفعاليات  وتضمنت 

تثقيفية )عبر االتصال المرئي(.
وتناولت الورشة األولى موضوعات عن تاريخ 
ونشأة الجودة والمصطلحات والمبادئ األساسية 
والمقاييس  والمواصفات  الشاملة  الجودة  لتطبيق 

المرتبطة بها.
واستعرضت الورشة الثانية العناصر األساسية 
الريادة  في  ودورها  المؤسسي  التميز  لمنظومة 
المؤسسية.، ومن أبرزها برنامج التميز الحكومي. 
دور  على  الثالثة  الورشة  وركزت   .GEM 2.0
الجودة في إسعاد المتعاملين، وموضوعات متعلقة 

بنظام تصنيف النجوم العالمي.
البريك  محمد  العقيد  التقى  ثانية،  جهة  من 
العامري مدير مديرية ترخيص السائقين واآلليات 
األوروبية  الجمعية  من  وفداً  أبوظبي  شرطة  في 
مانويل  برئاسة  السيارات  قيادة  تعليم  لمدارس 
للجمعية. وجرى خالل  العام  السكرتير  بيكاردي 
التي  واألعمال  المستجدات  آخر  استعراض  اللقاء 
قامت بها الجمعية من دراسات واستحداث برامج 
وتقنيات تطويرية لكل من منظومة تدريب واختبار 

السائقين. 
واطلع الوفد على السياسة المتبعة في منظومة 
أبوظبي،  شرطة  في  السائقين  وفحص  تدريب 
والمستجدات  العالمية  الممارسات  وأفضل 
التطويرية في المديرية، والتي تسهم بدورها في 
وصقل  والمهارات  الخبرات  من  المزيد  اكتساب 
المتعاملين  العامري  العقيد  دعا  كما  المعارف. 
المركبات  ترخيص  خدمات  من  لالستفادة 
والسائقين واختبار القيادة يومي السبت والجمعة.

الرسمية  العطلة  في  العمل  تفعيل  أن  وشرح 
خدمات  وتقديم  المتعاملين،  إسعاد  إلى  يهدف 
تنال رضاهم وثقتهم وفق أفضل معايير  متميزة 

الجودة والتميز.
وأنه وفقاً لخطة العمل سيتم التفعيل بالمراكز 
وترخيص  فحص  مركز  أبوظبي:  في  التالية 
السائقين بالمصفح والذي سيقدم خدمات فحص 
السائقين أيام السبت من الثامنة صباحاً إلى الثانية 

ظهراً. 
)أدنوك(  السالمة  مبنى  في  العين  مدينة  وفي 
السائقين  ترخيص  خدمات  سيقدم  والذي 
من  والسبت  الجمعة  يومي  المركبات  وترخيص 
سيقدم  فيما  مساء،  الثامنة  وحتى  ظهراً  الثانية 

المتعاملين بقسم ترخيص  الخدمة وإسعاد  مركز 
أيام  السائقين  السائقين في مزيد خدمات فحص 

السبت من الثامنة صباحاً ولغاية الثانية ظهراً.
السائقين  ترخيص  إدارة  الظفرة  مدينة  وفي 
والمركبات )مدينة زايد( ستقدم خدمات ترخيص 
ولغاية  ظهراً  الثانية  من  الجمعة  أيام  المركبات 
المركبات  ترخيص  وخدمات  مساء،  الثامنة 
فحص  وخدمات  السائقين  ترخيص  وخدمات 
ولغاية  صباحاً  الثامنة  من  السبت  أيام  السائقين 

الواحدة ظهراً.
والدوريات  المرور  مديرية  أطلقت  ذلك  إلى 
المتابعة  مركز  مع  بالتعاون  أبوظبي  شرطة  في 
والتحكم، رسائل توعوية بعنوان: »درب السالمة«، 
وأكثر  المرورية  للحوادث  تحليلية  دراسة  تقدم 
وتبث  الخاطئة  السلوكيات  من  للحد  مسبباتها 
أسبوعياً على منصات التواصل االجتماعي لشرطة 

أبوظبي.
وأوضح المقدم ناصر عبدالله الساعدي رئيس 
في  األمني  اإلعالم  بإدارة  األمني  اإلعالم  قسم 
الفيديوهات  هذه  مثل  نشر  أن  أبوظبي  شرطة 
يأتي ضمن جهود شرطة أبوظبي لتطوير أساليب 
التوعية بتقديم دراسة تحليلية للحوادث المرورية 
ونشرها عبر وسائل التواصل االجتماعي، وانطالقاً 
من حرصها على تحقيق أعلى مستويات السالمة 

المرورية في إمارة أبوظبي.
وأضاف أن الرسائل تنتج من قبل فريق اإلعالم 
مديرية  من  مختصون  ضباط  ويقدمها  األمني، 
المرور والدوريات، وتأتي ضمن الجهود المبذولة 
لبلوغ أعلى مستويات السالمة المرورية من خالل 
اإليجابية  السلوكيات  لدعم  متنوعة  برامج  تنفيذ 
إمارة  الطرق في  السالمة على  للسائقين وتعزيز 

أبوظبي.
األسبوعية  السالمة«  »درب  رسائل  أن  وتابع 
تأتي في إطار مساعي شرطة أبوظبي المتواصلة 
الطريق،  لدى مستخدمي  المروري  الوعي  لتعزيز 
وذلك من خالل نشر فيديوهات واقعية للسلوكيات 
بوقوع  تتسبب  والتي  السائقين  لبعض  السلبية 
الفادحة  المخالفات  وكشف  المرورية،  الحوادث 
لبعض المستهترين والتي يذهب ضحيتها األبرياء 

على الطرق.
وأشار إلى أن إدارة اإلعالم األمني وبالتنسيق 
تسعى  أبوظبي  شرطة  في  المعنية  اإلدارات  مع 
وتوضيح  بالتحليل  المرورية  الحوادث  بتناولها 
أسباب وقوعها للوصول إلى توصيات مهمة تعزز 
الطريق،  ومستخدمي  المركبات  لقائدي  السالمة 
احترام  وتعزيز  المعرفة  ترسيخ  وتستهدف 
في  تسهم  إيجابية  نتائج  إلى  يؤدي  بما  القانون، 

خفض نسب ارتكاب الحوادث والمخالفات.

في كلمته التي ألقاها
 بمناسبـــــة اليــــــوم العـــالمي للجودة

مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني

www.adcda.gov.ae
@ADCDA997

العميد محمد إبراهيم العامري  يحضر الفعالية

 العقيد محمد البريك العامري خالل اجتماعه مع الوفد

 نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات

 إلـى أصحـــــاب السمــــــو
أعضاء المجلس ا على لالتحاد حكام ا�مارات

وإلى شعب دولـة ا�مـــارات الكريـم
بمناسبـــة اليــوم الوطني الخمسين
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�شاحي خلفان يح�شر توقيع مذكرة تفاهم مع »اإيدج«

املري يزور معر�س الإمارات للوظائف

متيم  خلفان  ضاحي  الفريق  معالي  حضر 
نائب رئيس الشرطة واألمن العام في دبي توقيع 
مذكرة تفاهم بني مكتب معاليه و مجموعة »إيدج«، 

وذلك على هامش افتتاح معرض دبي للطيران. 
رئيس  نائب  مكتب  جانب  من  املذكرة  وقــع 
اللواء  سعادة  دبي  في  العام  واألمــن  الشرطة 
املهندس وليد املناعي مدير اإلدارة العامة للتطوير 
واالبتكار احمللي واالحتادي، ومن جانب '»إيدج« 
في  البرامج  إدارة  رئيس  نائب  املسماري  وليد 
وذلك  واالستخبارات،  اإللكترونية  احلرب  قطاع 
بحضور سعادة اللواء أحمد عتيق املقعودي مدير 
اإلدارة العامة ملكتب نائب رئيس الشرطة واألمن 

العام في دبي.
متيم  خلفان  ضاحي  الفريق  معالي  وأشــاد 
بالتعاون مع مجموعة »إيدج«، مؤكداً أنها خطوة 
إيجابية في سبيل تعزيز جهود التعاون املشترك 
العامة واخلطط  بني اجلانبني مبا يخدم املصلحة 
التنموية في العديد من املجاالت التي تدعم البحوث 
والدراسات األمنية والتدريبية،  وتلبي االحتياجات 
املستقبلية من خالل تطوير االقتراحات واألفكار 
أرض  على  وتنفيذها  طرحها  يتم  التي  اإلبداعية 
فتعم  األدراج،  حبيسة  تبقى  ال  حتى  الــواقــع 
لكال  االستراتيجية  األهداف  وتتحقق  االستفادة 
لتوسيع  جهودنا  ضمن  تأتي  إنها  كما  الطرفني، 
الشراكات الهادفة لتعزيز مجاالت البحث العلمي 

وتبادل اخلبرات واالطالع على أفضل املمارسات 
والتجارب الناجحة، في مجاالت االبتكار واإلبداع 
احلكومة  جلهود  الداعم  املتقدم  التكنولوجي 
على  والنفع  باخلير  يعود  الرشيدة، مبا  والقيادة 

الوطن واملواطنني.
توقيع  أن  إلى  املناعي  اللواء  سعادة  وأشــار 
مذكرة التفاهم يشكل شراكة حقيقية بني اجلهات 
في  متخصصة  إدارات  تضم  التي  احلكومية 
واالبتكار،  واإلبــداع  احلكومي  التطوير  مجاالت 
احللول  تقدم  التي  لها  الداعمة  واملؤسسات 
الفعالة والناجحة للتحديات املستقبلية، خصوصاً 
تشكل  التي  التطويرية  األفكار  تبني  مجال  في 

على  إيجاباً  تنعكس  التي  لالبتكارات  داعمة  أداة 
العمل احلكومي، وتسهم في بناء مستقبل أفضل 

لألجيال القادمة.
وأوضح وليد املسماري أن هذه اتفاقية مهمة 
بالنسبة لنا، وتبرهن على قدرتنا الرائدة في مجال 
التعاون  ويعد  الداخلي،  واألمن  العامة  السالمة 
أفضل  على  للحصول  احلكومية  املؤسسات  مع 
استراتيجية  في  الزاوية  حجر  األمنية  اإلمكانات 
مكتب  مع  بالعمل  للغاية  سعداء  ونحن  »إيــدج«، 
دبي،  في  العام  ــن  واألم الشرطة  رئيس  نائب 
ونتطلع إلى بناء شراكة قوية معه وحتقيق هدفنا 

املشترك املتمثل في توفير مستقبل آمن.

زار معالي الفريق عبد الله خليفة املري قائد عام 
شرطة دبي منصة القيادة العامة لشرطة دبي في 
معرض اإلمارات للوظائف في مركز دبي التجاري 
الذكي«  »التوظيف  برنامج  على  واطلع  العاملي، 
التقدم  الذي أطلقته شرطة دبي لتسريع إجراءات 
للوظيفة خصوصاً وأن البرنامج يوضح الوظائف 
ويعرض  تخصصاتها،  اختالف  على  الشاغرة 
شروط كل منها، وُيّكن املتقدم من وضع جميع 
املطلوبة  املستندات  ــاق  وإرف الشخصية  بياناته 

إلكترونياً بسهولة.
إدارة  مدير  دعفوس  بن  حمد  املقدم  وأشــار 
للموارد  العامة  ــاإلدارة  بـ والتوظيف  االختيار 
عمل  شواغر  طرح  إلى  دبي  شرطة  في  البشرية 
في 21 تخصصاً ومجاالً، شملت البكالوريوس أو 
املاجستير في البرمجة، وعلوم البيانات، واإلحصاء، 
املالية،  والتقنية  العام،  والطب  ــي،  اآلل والتعلم 
والبلوك تشني، والبيانات الضخمة، وعلوم األوبئة 
والفيروسات، والعمالت الرقمية، وإنترنت األشياء، 

االستجابة  ومجال  اآللـــي،  احلاسب  وهندسة 
والهندسة  الروبوتات،  وعلم   ،CBRN حلــوادث 
نظم  وأمــن  السيبراني،  واألمـــن  االجتماعية، 

املعلومات، والتمريض، هذا إلى جانب طرح شواغر 
مبتدئ،  دورية  مسؤول  مساعد  مبسمى  وظيفية 

وموظف حراسات، وتنفيذي بيانات إحصائية.
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فعاليات �شرطية يف ال�شارقة و»ال�شمالية«

 
ــزري  ال ــواء سيف  ــل ال تـــرأس ســعــادة   >
اجتماع  الشارقة  شرطة  عام  قائد  الشامسي 
إدارة األداء املؤسسي الذي ُعقد بقاعة الشهداء 

في القيادة العامة لشرطة الشارقة. 
املــؤشــرات  نتائج  االجــتــمــاع  واســتــعــرض 
اجلاري،  العام  من  الثالث  للربع  االستراتيجية 
وأثرها ضمن مؤشرات األجندة الوطنية، وسبل 
التطوير للحد من اجلرية، وعدداً من الدراسات 

التحليلية لكل مؤشر..
املستهدفات  حتقيق  أهمية  سعادته  وأكــد 
اخلاصة باملؤشرات االستراتيجية لدورها البارز 
في حتقيق رؤى القيادة الرشيدة لدولة اإلمارات 
العربية املتحدة، مشيداً بجهود املوظفني املبذولة 
في تطبيقهم ملعايير إدارة األداء املؤسسي بكل 
نتائج  حتقيق  عن  أثمر  مما  واحترافية،  كفاءة 
اخلطط  تنفيذ  باستمرارية  وموجهاً  إيجابية، 
العمل  مجاالت  جميع  في  اجلهود  ومضاعفة 
الشرطي من أجل تعزيز األمن واألمان وجودة 

احلياة ألفراد املجتمع.
غامن  بن  أحمد  محمد  اللواء  سعادة  زار   >
 2020 إكسبو  الفجيرة  عام شرطة  قائد  الكعبي 
العربية  اململكة  جناحي  زيارته  وشملت  دبي 

السعودية وهولندا. 
< اختتمت شرطة رأس اخليمة مترين حصن 
من  ومتابعة  إشــراف  عقد حتت  الذي   2 الــدار 
النعيمي  علوان  بن  الله  عبد  علي  اللواء  سعادة 
فريق  ورئيس  اخليمة  رأس  شرطة  عام  قائد 
الطوارئ واألزمات والكوارث احمللي، ومبشاركة 
ملواجهة  املعنية  احمللية  احلكومية  اجلهات  من 
الداخلي.  لألمن  املختلفة  واألخطار  التهديدات 
وأوضح العميد عبد الله خميس احلديدي نائب 
التدريب  هذا  أن  اخليمة  رأس  عام شرطة  قائد 
لوزارة  االستراتيجية  األهداف  إطار  في  يأتي 
األمن واألمان، وحسب اخلطة  لتعزيز  الداخلية 
ورفع  االستعداد  لضمان  املعتمدة  السنوية 
اجلاهزية ملواجهة األخطار والتهديدات بأنواعها 

والتقليل من آثارها.
< ضمن إطار اجلهود املبذولة لدعم التوجه 
اخلدمات،  تقدمي  في  الذكي  بالتحول  احلكومي 
في  الذكية  الروبوتات  عجمان  شرطة  أطلقت 
والسائقني  اآللــيــات  ترخيص  خدمات  مركز 
لتعزيز الذكاء االصطناعي في خدمة املتعاملني، 
مبا يتيح للمتعاملني احلصول على املساعدة في 
وزارة  لهدف  حتقيقاً  وذلك  خدماتهم،  إجناز 
سعادة  بتعزيز  املتمثل  االستراتيجي  الداخلية 
املتعاملني حول اخلدمات املقدمة. وأشار العميد 
العمليات  عام  مدير  نائب  النعيمي  محمد  خالد 
إطالق  أن  إلــى  عجمان  شرطة  في  الشرطية 
الروبوتات الذكية في مركز اخلدمة جاء ضمن 

الذكاء االصطناعي في خدمة  لتعزيز  القيادة  جهود 
االلتزام بتشجيعهم على استخدام  املتعاملني، مؤكداً 
لتكون  والسعي  اخلدمات،  إلجناز  الذكية  القنوات 
مت  حيث  ومبتكرة،  مستدامة  رائدة  شرطية  قيادة 
في  للمتعاملني  املساعدة  يقدمان  روبوتني  توفير 
العقيد  وشــرح  املطلوبة.  اخلدمات  على  احلصول 
سلطان خليفة أبو مهير مدير إدارة ترخيص اآلليات 
والسائقني في شرطة عجمان أن الروبوت األول هو 
على  بهم  ويرحب  املتعاملني  يستقبل  ناطق  روبوت 
استفسارات  على  باإلجابة  ويختص  املركز،  مدخل 
املتعاملني وتزويدهم بالبيانات املطلوبة عن مجموعة 
العربية  باللغتني  املركز  يقدمها  التي  اخلدمات  من 
املراد  اخلدمة  اختيار  للمتعامل  ويكن  واإلجنليزية، 
البيانات  جميع  على  واحلصول  عنها  االستفسار 
مروري  ملف  فتح  مثل  اخلدمة  إجنــاز  ومتطلبات 
من  وغيرها  املرورية،  املخالفات  عن  واالستعالم 

اخلدمات. 
مهمته  آخــر  روبـــوت  توفير  مت  ــه  أن وأضـــاف 
اخلدمة  كاونتر  إلى  اختيارياً  املتعامل  اصطحاب 
املتعامل  يقوم  حيث  اخلدمة،  نوع  بحسب  املطلوب 
للروبوت  اللوحي  اجلهاز  في  الطلب  رقم  بإدخال 

ليقوم مبرافقته وإرشاده إلى الكاونتر املطلوب. 

بإدارة  ممثلة  القيوين  أم  شرطة  أطلقت   >
واإلعــالم  التوعية  فــرع  ــات-  ــدوري وال ــرور  امل
"القيادة  شعار  الرئيسة حتت  احلملة  املروري 
ضمن  املتقلّبة"،  اجلوية  ــوال  األح في  اآلمنة 
اخلطة التشغيلية للعام 2021.ولفت العقيد حميد 
أحمد سعيد  نائب مدير إدارة املرور والدوريات  
في شرطة أم القيوين إلى إّن تنفيذ احلملة يأتي 
وشرطة  الداخلية  وزارة  الستراتيجية  جتسيداً 
املبادرات اخلاصة بتطبيق  القيوين في إطار  أم 
مستويات  أعلى  لبلوغ  املرورية  التوعية  برامج 
املجتمع  أفراد  لدى  املــروري  والوعي  السالمة 
ومرتادي الطريق، وجعل الطرق أكثر أمناً وأماناً.  
من  التأكد  إلى  تهدف  احلملة  هذه  أّن  وأضاف 
النشرات  خــالل  من  ــك  وذل اجلوية  األحـــوال 
والقيادة  اجلوية،  األرصــاد  ومواقع  اإلخبارية 
بتوخي احليطة واحلذر واتباع األنظمة والقوانني 
وصالحية  املناخية،  التقلبات  أثناء  خصوصاً 
عمر  إلطالة  األصلية  القطع  واستبدال  املركبة 
فصل  دخــول  ومرحلة  االفتراضي،  املركبة 
الزجاج  مساحات  استبدال  وضــرورة  الشتاء، 
وفحص مياه املركبة الستخدامها الطارئ أثناء 
التقلبات اجلوية جتنباً لوقوع احلوادث املرورية،

                                                                      اللواء الشامسي يترأس االجتماع

                                                                         اللواء الكعبي في معرض إكسبو  

Mojtama -December--181.indd   19Mojtama -December--181.indd   19 29/11/2021   8:39 AM29/11/2021   8:39 AM



العدد 181 ديسمبر 2021 20

ة
عي

م
جمت

ت 
ءا

ضا
�

اإ

�شرطة اأبوظبي والبتكار 

»الذكي« يف اإك�شبو 2020

العميد الدكتور حمود �سعيد العفاري 

مدير اإدارة ال�سرطة املجتمعية - �سرطة اأبوظبي

واالستقرار  األمن  استمرارية  على   الحفاظ 
ابتكار  على  العمل  استمرارية  يتطلب  أمر  العام 
كل جديد من شأنه دعم مسيرة العمل الشرطي، 
وهو األمر الذي اهتمت به القيادة العامة لشرطة 
أبوظبي طوال األعوام الماضية، بتوجيهات ودعم 
من  جعله  الذي  الواقع  وهو  الرشيدة،  القيادة 
إمارة أبوظبي واحة لألمن واألمان واالستقرار 
الذي أصبحت معه أنموذًجا في االستقرار األمني 
والثقافات،  الجنسيات  تعدد  رغم  البيت  ووحدة 

فالكل سواء أمام القانون.
أبوظبي خالل مشاركتها  ولقد قامت شرطة 
في فعاليات معرض إكسبو 2020 بعرض ثالثة 
والمتفجرات  األسلحة  إلدارة  ذكية  مشاريع 
بقطاع شؤون األمن والمنافذ، والمشروع األول 
عبارة عن عربة ذكية تم تطويرها مع الشركاء، 
وإضافة عدة تقنيات أمنية تعمل عن بعد، لدعم 
متخذي القرار، مثل تقنية كشف المواد المتفجرة 

والخطرة والمشعة.
عربة  عن  عبارة  فهو  الثاني  المشروع  أما 
ذكية لتغطية عمليات المسح الميداني، وتفتيش 
الصورة  نقل  خاصية  مع  الضيقة  األماكن 
عبارة  فهو  الثالث  أما   ،HK بجودة  والصوت 
من  األبخرة  بنظام شم  تعمل  ذكية  أجهزة  عن 

الهواء والمسح المخبري، لدعم الفرق الميدانية 
بنتائج العينات أو األجسام المشبوهة، ومن ثم 
تقوم بإرسال النتائج إلى غرفة العمليات أو نقطة 

التحكم.
لقد أصبحت المنظومة األمنية لشرطة أبوظبي 
ترتكز على اإلبداع واالبتكار، بما يجعلها قادرة 
الممارسات  على  يتفوق  مستوى  تقديم  على 
بمواصلة  الشرطة  اهتمت  وقد  العالمية،  األمنية 
الجهود في مسيرة التطوير والتحديث في العمل، 
وكذلك مواكبة المستجدات العصرية، واستخدام 
لالرتقاء  الحديثة  والتقنيات  األدوات  أفضل 
باألداء، وتحقيق أفضل المؤشرات اإليجابية في 
اإلنجاز والحفاظ على استمرارية األمن واألمان.

ولعل المشروعات الذكية التي يجري عرضها 
يمثل  االبتكار  أن  إلى  تشير  إكسبو2020  في 
منهجاً مستمراً لتطوير العمل األمني، وفق رؤية 
منهجاً  والبحث  الدراسة  من  تتخذ  مستقبلية 
تكفل  التي  الحلول  واستنباط  للتحليل،  علمياً 
يطرأ،  قد  أمني  أي مستجد  التعامل مع  سهولة 

لتكون الجاهزية واالستعداد بكامل طاقتها.
مواكبة  على  أبوظبي  شرطة  حرصت  لقد 
التطورات المستقبلية والمساهمة في تقديم كل 
مبتكر سواء أكان فكراً أمنياً أو مبادرات مجتمعية 

أو  المجتمعية  التحديات  مواجهة  على  قادرة 
الجرائم  أساليب  بتطور  تتعلق  التي  التحديات 
أو نوعياتها، خاصة وأن هناك سعياً دائماً لبناء 
إلى  تهدف  ومتطورة  مستدامة  أمن  منظومة 
حماية المجتمع وتجنبه المخاطر، وتمنع خسائر 
األرواح والممتلكات، بما يكفل حياة آمنة وكريمة 
للنهوض  لطاقاته  األمثل  واالستغالل  للجميع، 
والتقدم واالرتقاء، وبناء منظومة متكاملة للوقاية 

والجاهزية لضمان سالمة المجتمع.
تحويل  إلى  أبوظبي  شرطة  سعت  ولهذا 
األنظمة  جميع  في  يومي  عمل  لنظام  االبتكار 
خالل  من  وتهدف  قطاعاتها،  في  بها  المعمول 
المؤسسات  أفضل  من  تصبح  أن  إلى  رؤيتها 
ثقافة  وترسيخ  الدولي،  الصعيد  على  الشرطية 
االبتكار في أنظمة العمل، فهي تسعى إلى توفير 
مساحات ابتكار بمعايير عالمية االختبار واألفكار 
المبتكرة. وتهدف إلى تحديد التقنيات واألدوات 
بمزيد  الجريمة  تحديات  لمواجهة  الضرورية 
المحتملة  المستقبل  جرائم  السيما  التطور،  من 
باستخدام التقنيات، ولهذا من المؤكد أن يشهد 
والمشروعات  االبتكارات  من  المزيد  المستقبل 
أبوظبي بما يدعم مسيرة األمن  الذكية لشرطة 

في الوطن.
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فاطمة املزروعي- اأديبة اإماراتية 

نحتفل في عيد االتحاد الخمسين 2021 بمناسبة 
مرور خمسين عاماً على قيام اتحاد دولة اإلمارات 
تتكون  حديثة  نهضة  وتأسيس  المتحدة،  العربية 
من  بدأت  فدولتنا  والعلوم.  والتقنية  المعرفة  من 
على  وأخذت  اآلخرون،  إليها  وصل  التي  النقطة 
عاتقها العلم والرقي الحضاري وخدمة اإلنسانية 

منهجاً ورسالة.
ووفية  وصادقة  نقية  بنيات  اإلمارات  وقامت 
رأسهم  وعلى  االتحاد  هذا  مؤسسي  قادتنا  من 
بن  زايد  الشيخ  له  المغفور  المؤسس  الوالد 
سلطان آل نهيان »طيب الله ثراه« وأشقاؤه قادة 

اإلمارات»رحمهم الله«.
واألمة،  الناس  لخدمة  الطيبة  النيات  والتقت 
المتوثبة  دولتنا  الكون  خريطة  على  وظهرت 
بحماس وحيوية نحو المستقبل، ومعها تأسست 
دولة العدالة والفرص والتسامح.  وهذا أمر طبيعي 
وتقديم  والحوار  التفاهم  على  قامت  فاإلمارات  ـ 
المصلحة العامة. وهذا حدث فريد ونادر في العالم 
أن يتم تأسيس دولة متفرقة األرجاء وتضم سبع 
حتى  وتقاتل،  حروب  أو  عراك  دون  من  إمارات 
باتت اإلمارات أنموذجاً فريداً في دراسات العلوم 
تجربة  نجد  قلما  ألنه  الدول،  قيام  عن  السياسية 
تأسست  التي  اإلنسانية  والقيم  بالمعاني  ثرية 

عليها دولة اإلمارات.
ومناسبة عيد االتحاد الخمسين 2021 هي فرصة 

الإمارات ت�شابق اأمم الأر�س 

لنتعرف  ماضية  عقود  خمسة  إلى  للعودة  ثمينة 
واالقتصادية  والثقافية  االجتماعية  األحوال  على 
كلمة  أبلغ  ولعل  سائدة.  كانت  التي  والتجارية 
كانت  فالبيئة  والشامل،  العام  التواضع  هي  تقال 
قاسية هناك أراض صحراوية واسعة وبحر مالح 
إنسان  معاناة  وكانت  قاسية،  وتضاريس وجبال 
تلك البيئة ماثلة وواضحة. والغريب أن هذا التنوع 
والجذب  القوة  مصادر  من  مصدراً  اليوم  بات 

لدولتنا.
بدأت  الحديثة،  الدولة  شمس  ظهرت  وعندما 
فوائد  للناس  المعيشي  الواقع  سطح  على  تظهر 
والنمو  األمن  من  النهوض  وهذا  االتحاد  هذا 
والتنمية، وبدأت المدارس والمستشفيات والرعاية 

االجتماعية تنتشر.
وفي غضون عقد إلى عقدين من الزمن، كانت 
مالمح إنسان هذه األرض قد تغيرت تماماً نحو 
لم  متواصلة  حقيقية  نهضة  وبدأت  األفضل، 

تتوقف ولم تتبدل حتى اليوم. 
وكما كان لدى اآلباء المؤسسين شغف وشوق 
المجتمع  وقيام  الناس  وخدمة  لرفاه  وطموح 
اآلمن المتحد، كان قادتنا من أبنائهم على خطاهم، 
فوضعوا الخطط التي تستهدف المستقبل، لنسير 
في ركب األمم المتحضرة والمتقدمة، حتى حققت 
العالم وفق  إنجازات عظيمة على مستوى  دولتنا 
عن  تصدر  التي  العالمية  المؤشرات  من  الكثير 

منظمات دولية، وتصاعدت أرقام الرفاه االجتماعي 
يواصل  الذي  الثابت  واالقتصاد  القوية  والتنمية 
بالعالم،  تمر  التي  الظروف  أحلك  في  حتى  نموه 

مما عزز من مكانة دولتنا وسياساتها.
ولم نتوقف عند هذه اإلنجازات، بل تمت قيادة 
المنطقة الملتهبة بالحروب والتقاتل نحو قيم المحبة 
والتسامح واالنفتاح.  وكانت اإلمارات سباقة نحو 
إعالء القيم اإلنسانية الجميلة وتعزيزها ونشرها 
كل  أفئدة  مهوى  باتت  حتى  عليها،  والتشجيع 
إنسان من جميع أرجاء العالم، فعلى ثرى الدولة 
يعيش نحو 200 جنسية من مختلف أمم األرض 
بلغاتهم وثقافاتهم وتطلعاتهم وميوالتهم وشغفهم 
العدالة  مظلة  تحت  جميعهم  ومبادئهم،  وعاداتهم 

اإلماراتية وقيمها النبيلة من التسامح واالنفتاح.
 واليوم نرى الكثير من دول المنطقة وغيرها 
وتسير  اإلماراتي  باألنموذج  تستهدي  العالم  في 

على أثره بكل عزيمة وقوة.
الخطط  بوضع  المؤسسون  اآلباء  فعل  وكما 
األبناء  القادة من  المستقبل، يقوم  التي تستهدف 
له  المغفور  المؤسس  الوالد  مدرسة  خريجي 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب الله ثراه« 
بوضع  الله«،  »رحمهم  اإلمارات  قادة  وأشقاؤه 
خطط الخمسين عاماً المقبلة لتستمر اإلمارات في 
رقيها ومسابقة أمم األرض في مضمار الحضارة 

والتطور.
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مرمي حممد الأحمدي- م�ست�سارة حقوقية

توج القانون االتحادي الذي أصدره صاحب 
رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 
الوطنية  »الهيئة  بشأن  الله«  »حفظه  الدولة  
الجهود  من  طويلة  سلسلة  اإلنسان«  لحقوق 
الرسمية والمدنية التي بذلتها الدولة في ترسيخ 
بغض  حقوقه  واحترام  اإلنسان  رعاية  مفهوم 
النظر عن كل المعايير التي قد تفرق بين البشر 
والتي  وثقافاتهم،  وأجناسهم  أصولهم  حسب 
بناه   إنسانياً قديماً  واصلت فيها اإلمارات نهجاً 
المغفور له   الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
إلى  الحكيم  هذا  فيه  ونظر  ثراه«،  الله  »طيب 
اإلنسان باعتباره ثروة الوطن الحقيقية والدائمة 
التي ينبغي العمل على تنميتها  وأغلى مواردها 

بشكل متواصل.
تأسيسها  منذ  الدولة  سعت  ولهذا 
وبمؤسساتها الرسمية وهيئات مجتمعها المدني 
وصاغت  وحرياته،  اإلنسان  حقوق  كفالة  إلى 
الدستورية لضمان حقوقه  القوانين  من  العديد 
المدنية والسياسية، وطبقت العديد من المبادرات 
الحقوقية الريادية والتي سبقت فيها أكثر الدول 
تقدماً ورعاية لحقوق اإلنسان كاستحداث وزارة 
لحماية  وقوانين  سياسات  ووضع  للتسامح 
حقوق العمال والطفل والمرأة، وكبار المواطنين 
العقابية  المؤسسات  ونزالء  الهمم  وأصحاب 
الصعيدين  على  الدولة  وأسهمت  واإلصالحية. 
االتجار  ظاهرة  مكافحة  في  والدولي  اإلقليمي 
بالبشر، وعملت على دمج مبادئ حقوق اإلنسان 
المتحدة  األمم  ميثاق  في  عليها  المنصوص 
واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في دستورها 

وقوانينها.
لحقوق  الوطنية  الهيئة  تشكيل  عزز  وقد 
وتعزيز  استدامة  في  اإلمارات  هدف  اإلنسان 
في  المؤسسية  بنيتها  في  اإلنسان  حقوق 

الخمسين عاماً المقبلة

طبيعة وأهداف 
تم إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق اإلنسان 

الوطنية  للمؤسسات  باريس  لمبادئ  وفقاً   
لحقوق اإلنسان لعام 1993، وتعتبر المؤسسات 
الوطنية لحقوق اإلنسان المنشأة بموجب مبادئ 
ولها  الدول،  تنشئها  رسمية  هيئات  باريس 
اإلنسان،  حقوق  وحماية  لتعزيز  قانونية  والية 
وتتمتع باالستقالل المالي واإلداري في ممارسة 
مهماتها ونشاطاتها واختصاصاتها، وتسترشد 

في عملها بروح مبادئ باريس .
والمهمات  االختصاصات  أهم  وتتضمن 

المناطة بالهيئة:
- المشاركة مع السلطات والجهات المختصة 

في 
وضع خطة عمل وطنية لتعزيز وحماية حقوق 

اإلنسان في الدولة.
- اقتراح آلية تنفيذ الخطة والعمل على نشر 
ثقافة حقوق اإلنسان وتوعية أفراد المجتمع بها، 
بما في ذلك عقد الندوات والمؤتمرات وحلقات 

النقاش المتعلقة بحقوق اإلنسان.
والمشورة  والتوصيات  المقترحات  تقديم   -
إلى السلطات والجهات المختصة في كل ما من 
شأنه حماية وتعزيز حقوق اإلنسان ومتابعتها، 
السلطات  إلى  اقتراحات  تقديم  جانب  إلى 
التشريعات  مالءمة  مدى  حول  المختصة 
والقوانين للمواثيق والعهود واالتفاقيات الدولية 
المعنية بحقوق اإلنسان والتي تكون الدولة طرفاً 

فيها ومتابعتها.
انتهاكات لحق من  أو  - رصد أي تجاوزات 
وإبالغها  صحتها  من  والتأكد  اإلنسان،  حقوق 

إلى السلطات المختصة.

واإلقليمية  الدولية  المحافل  في  المشاركة   -
المعنية بحقوق اإلنسان.

تشكيل الهيئة 
يكون للهيئة مجلس أمناء ال يقل عن 11 عضواً، 
بمن فيهم الرئيس على أال يقل عدد المتفرغين 
عن نصف األعضاء، وتحدد بقرار من صاحب 
اختيار  آلية  الله«  »حفظه  الدولة  رئيس  السمو 
أعضاء الهيئة، ويراعى في اختيارهم أن يكونوا 
من الجهات االستشارية واألكاديمية ومؤسسات 
المجتمع المدني وذوي الخبرات الفنية والمهنية 
بصفتهم الشخصية، على أن يؤخذ بعين االعتبار 
يؤكد  الذي  األمر  للمرأة،  المناسب  التمثيل 
المرأة  وصول  دعم  في  اإلمارات  استراتيجية 
في  تمكينها  على  والعمل  المناصب  أرفع  إلى 
وتكون  والسياسية،   الحقوقية  المجاالت  شتى 
مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد 

لمرة واحدة.

فرصة تاريخية 
إن إنشاء اإلمارات لهذه الهيئة الحقوقية يشكل 
بنيتها  وتطوير  لتعزيز  للدولة  تاريخية  فرصة 
يسهم  بما  اإلنسان  بحقوق  المعنية  المؤسسية 
في تعزيز مكانة الدولة وإبراز دورها في مجال 
حقوق اإلنسان على الصعيد الدولي ، فالجهود 
األطراف تشكل  المترامية  اإلنسانية والحقوقية 
الهيئة من االنطالق منه  ثميناً ستتمكن  رصيداً 
كقاعدة أساسية تعمل على تأطيرها  وترسيخ 
العمل  من  مزيد  وتقديم  تطويرها  ثم  مبادئها 
من  نخبة  ستتواله  الذي  اإلبداعي  الحقوقي 
هذا  بأهمية  المؤمنين  اإلماراتيين  الحقوقيين 
العمل كرسالة فردية ووطنية تقدم للعالم أجمع 

باسم اإلمارات حاضنة   اإلنسانية.

الهيئة الوطنية حلقوق الإن�شان

نتقدم بأحر التهاني والتبريكات الى

صاحب السمو الشيخ خليفـة بن زايـد آل نهيان
رئيس الدولة “حفظه ا�”

وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه ا�”

وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي ونائب القائد االعلى  للقوات المسلحة

وأصحاب السمو أعضاء المجلس االعلى حكام ا�مارات 
وشعب دولة ا�مـارات 

بمناسبة اليـوم الوطني الخمسين
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)النيوكليوتيدات(  النووية  األحماض 
والبروتينات

األحماض النووية الُمتعارف عليها بالنيوكليوتيدات 
األوكسجين  منقوص  النووي  للحمض  المكونة  هي 
المتواجدة  الكروموسومات  في  يتواجد  الذي   DNA
في  قليلة  بكميات  يتواجد  كما  الخاليا.  نواة  في 
في  المتواجدة  الوراثية  )المادة  الميتوكوندريا 
وُتعتبر  األُم(.  من  موروثة  تكون  الميتوكوندريا 

الوسط الُمخزن للشفرة الجينية للكائن الحي.
ُيسمى  األمينية  األحماض  من  اآلخر  والنوع 
أصناف  وتتعدد   .RNA الرايبوزي  النووي  الحمض 
لكل  يكون  بحيث  األمينية،  األحماض  من  النوع  هذا 

صنف منها وظائف مختلفة عن الصنف اآلخر. 
المتعددة  الرايبوزي  النووي  الحمض  وأصناف 
miR�  باستثناء الحمض النووي الرايبوزي الميكروي

NA ُتعتبر األدوات المستخدمة لفك الشفرة الجينية، 
المعلوماتي  للتسلسل  تبعاً  البروتينات  ببناء  وذلك 
منقوص  النووي  الحمض  في  الموروثة  للمادة 

ة
وي

حي
ت 

يا
قن

ت

ين�صر »جمتمع ال�صرطة« �ِصل�صلة من املقالت املُتعِلقة بالتقنيات احليوية التي ت�صتخدم خالل التحقيقات ال�صرطية اجلنائية 

يف التعرف عن احلم�س النووي الوراثي لل�صحايا واملجرمني يف عدد من اجلرائم، وذلك ل�صتخدامها كدليل قاطع يف املحاكم 

ي�صهم يف الو�صول اإىل احلقيقة وحتقيق العدالة.

�سارة الكعبي وفاطمة البلو�سي 

خبريتان يف التقنيات احليوية-جامعة ال�سارقة

                       التقنيات احليوية الطبية )3-2(

)طفرة  تغيير  أي  فإن  وبالتالي،   .DNA األوكسجين 
تكوين  في  ُكلياً  أو  جزئياً  اختالالً  ُيسبب  تحور(  أو 
النووي  للحمض  بالنسبة  أما  الجسم.  بروتينات 
الرايبوزي الميكروي، فهو يلعب دوراً مهماً في تنظيم 
البروتينات في  التعبير الجيني. وتكُمن أهمية  عملية 
الخلية  أجزاء  تكوين  من  األكبر  الجزء  ُتشكل  أنها 
الحية، باإلضافة إال أنها تعد الُمنظم األساس للوظائف 
الخاليا  طريقه  عن  تتواصل  الذي  والوسط  الخلوية 
سواء داخل الخلية أو خارجها. ونظراً لذلك، فإنه ليس 
من الغريب أن يؤدي أي تغيير أو خلل في الجينات أو 
األمراض  األمراض خصوصاً  إلى تكون  البروتينات 

السرطانية. 
ما هي الطفرة الجينية؟

الطفرة أو التحور الجيني هو عبارة عن مجموعة 
سواء  الموروثة  المادة  على  تطرأ  التي  التغيرات 
أو   DNA األوكسجين  منقوص  النووي  الحمض 
الجينية  وللطفرة   .RNA الرايبوزي  النووي  الحمض 
اإلنسان  صحة  على  النطاق  واسعة  وعواقب  نتائج 

أحد  وظيفة  على  أثر  إذا  وما  وموقعه،  لطبيعته  تبعاً 
فهم  العلماء  استطاع  وكلما  المهمة.  البروتينات 
والعوامل  والتحورات  الطفرات  هذه  حدوث  كيفية 
المسببة لها، كلما تمكنا من السيطرة عليها بصورة 
أكبر، بل وحتى تصحيحها لتفادي األضرار الناجمة 
عنها. وال بد لنا من معرفة الحقيقة العلمية أن هذه 
أي كائن حي ما  الممكن حدوثها في  التحورات من 
دامت العوامل والمسببات موجودة. ولكل خلية لدى 
 DNA األوكسجين  منقوص  نووي  حمض  اإلنسان 
يبلغ طوله ما يقارب المترين ويحوي الشفرة الجينية 
له، والتي تكون عرضة أكثر للتحور في مراحل معينة 
تنفصل  الخلوي  االنقسام  فأثناء  الخلية.  دورة  من 
 DNA سلسلتا الحمض النووي منقوص األوكسجين
حتى تسمح لألنزيمات بالقيام بعملية النسخ المتطابق 
 daughter االبنة  الخليتين  من  لكل  الموروثة  للمادة 
cell، بحيث تحوي كل خلية على مادة موروثة مطابقة 

في التسلسل الجيني مع الخلية األُخرى. 
وفي هذه المرحلة تحديداً، يكون الحمض النووي 
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منقوص األوكسجين DNA عرضة أكثر لحدوث تغيير 
في تسلسله، وليس من أسباب فيزيائية أو كيميائية 
األنزيمات  ُتخطئ  أن  إمكان  من  وحتى  بل  فحسب، 
في عملية النسخ نفسها. وفي عملية التعبير الجيني 
منقوص  النووي  الحمض  تسلسل  نسخ  )مرحلة 
األوكسجين إلى الحمض النووي الرايبوزي(، تكون 
الجينات عرضة للتغيير إذ أن هذه العملية أيضاً تقوم 

بها أنزيمات. 

أنواع ومسببات الطفرة الجينية 
فقد  مختلفة،  بطرق  الجينية  الطفرات  ُتصنف 
ُتصنف الطفرة الجينية نظراً للعوامل الُمسببة لها، أو 
طول الجزء الُمضَطِرب من الحمض النووي منقوص 
في  الناتجة  التغييرات  لنوع  نظراً  أو  األُوكسجين، 

الوظائف الطبيعية للبروتينات. 
وقد تكون الطفرات الجينية ذاتية أو تلقائية التكوين 
 ،Spontaneous Mutations الذاتية بالطفرات  وتسمى 
فعل  كردة  الجسم  عمليات  طريق  عن  ُتنتَج  وهي 
طبيعية، وال يكون السبب الرئيس للطفرة واضحاً، بل 
الُمسبب  لمعرفة  ُمفصلة  إلى دراسات جينية  يحتاج 
عن  الناتجة  الجينية  الطفرات  مثل  للطفرة،  الرئيس 
خطأ عند نسخ الحمض النووي منقوص األوكسجين 
أثناء انقسام الخلية، حيث تكون ردة الفعل هي إنتاج 
عن  مسؤولة  معينة  لجينات  ُمتحورة  نيوكليوتيدات 
ُمحِدثة  جينية  طفرات  أيضاً  وهناك  معينة.  صفات 
 Induced الُمستَحثة  بالطفرات  وتسمى  ُمستحثة  أو 
Mutations، أي أنها ُتنتج بفعل عوامل خارجية ُتحِفز 
إنتاج الطفرة، مثل التعرض لإلشعاعات واألشعة فوق 
التي  الكيميائية  والعوامل  والفيروسات،  البنفسجية 
Chemi�  ُتسبب طفرات وُتسمى بالُمَطِفرات الكيميائية

 .cal Mutagens
في  وَتحورات  تغيرات  عن  تنتج  الجينية  الطفرة 
في  تغيير  فأي  عدة،  بطرق  ُتصنف  وهي  الجينات، 
DNA  شفرة الحمض النووي منقوص األوكسجين
يؤثر في التركيب الجزيئي للجين الُمتغير )المقصود 
النووي  الحمض  نيوكليوتيدات  في  التغيرات  ُهنا 
البروتينات  وبالتالي وظائف  األوكسجين(،  منقوص 
والصفات المسؤولة عنها. والحمض النووي منقوص 
الجينية  الشفرة  على  يحتوي  والذي  األوكسجين 
في  ُتضَغط  التي  الكروموسومات  ويشكل  يلتف 
الخاليا، يحدث هذا في عملية حزم الحمض النووي 
في  يحدث  خلل  أو  َتلف  وأي  األوكسجين،  منقوص 
األوكسجين  منقوص  النووي  الحمض  حزم  عملية 
تسلسل  من  أثنين  أو  واحد  نيوكليوتيد  على  يؤثر 
إحدى  طول  على  النووي  الحمض  نيوكليوتيدات 
إنتاج  إلى  يؤدي  مما  الكروموسومات،  زوج  ذراعي 
طفرة جينية ُتصنّف كإِحدى أَنواع الطفرات المرتبطة 
ُتنتِج  األوكسجين،  منقوص  النووي  الحمض  بطول 

هذه الطفرة: 
• اضطراب في شكل الكروموسومات )المقصود 
أو  الكروموسومات  ذراعي  طول  في  اختالف  فيه 

شكلها(.
الكروموسومات،  تركيب  في  اضطراب   -  2

والمقصود فيه تغيير في تسلسل النيوكليوتيدات 

الحمض  بطول  المرتبطة  الجينية  الطفرات  أنواع 
النووي منقوص األوكسجين:

النووي  الحمض  بطول  المرتبطة  الطفرات  تحدث 
للحمض  النيوكليوتيدي  التسلسل  الُمتأثر على طول 
النووي منقوص األُوكسجين، فإما أن تكون في جزء 
قصير من التسلسل أو في جزء أطول. والطفرات التي 
تحدث في جزء قصير من تسلسل الحمض النووي 
تؤثر على نيوكليوتيد واحد أو اثنين فقط ولها أنواع 

عديدة، ومنها: 
عندما  تحدث   ،Point Mutation النَُقطية  الطفرة   •
وفي  آخر.  بنيوكليوتيد  مفرد  نيوكليوتيد  ُيستبدل 
الغالب، تحدث الطفرة الجينية النُقطية بسبب خطأ في 
عملية مضاعفة الحمض النووي منقوص األوكسجين 
أثناء انقسام الخلية، أو يتم َحثَها عن طريق الُمطِفّرات 

بأنواعها.
• الطفرة الصامتة Silent mutation، وهي الطفرات 
التي تنتج »كودون« ُيعبِر عن الحمض األميني نفسه، 
وال يؤثر هذا التغيير في الصفة الوراثية. وكما ذكرنا 
المعلومات  الترجمة يتم ترجمة  أن في عملية  سابقاً 
النووي  الحمض  نيوكليوتيدات  تسلسل  من  الجينية 
األمينية  األحماض  تسلسل  إلى   RNA الرايبوزي 
الكودون  الجيني إلنتاج  التشفير  بقاعدة  للبروتينات 
الحمض  نيوكليوتيدات  من   3 عدد  في  يتمثل  الذي 
حمض  عن  كودون  كل  وُيَعبِر  الرايبوزي،  النووي 
أميني واحد أو أكثر أي بروتين واحد أو أكثر. وفي 
الطفرة الصامتة، يتم التغيير في النيوكليوتيد األخير 
من النيوكليوتيدات الثالثة للكودون ولكن هذا التغيير 
نفسه.  البروتين  أي  نفسه  األميني  الحمض  ينتج 
وبالتالي، وعلى الرغم من وجود التغيير الجيني، فإنه 
ال يؤثر على الصفة الوراثية التي ُيعبر عنها البروتين 
الُمنتَج، لذلك ُتسمى بالطفرة الصامتة ألنها ال ُتظهر 
خلالً أو تغييراً غير طبيعي وال ُتسبب أي مرض أو 

صفة وراثية غير طبيعية. 
وهي   ،Mis-sense mutation الُمغلَطة  الطفرة   •
الكودون  عن  ُمختلفاً  »كودون«  ُتنتِج  التي  الطفرات 
تغيير  يحدث  وبالتالي،  إنتاجه.  الُمفترض  الطبيعي 
في الحمض األميني الُمنتَج والبروتين المرتبط بصفة 

ُمعينة. 

 ،Non-sense mutations المنطقية  غير  الطفرة   •
النووي  الحمض  تسلسل  في  تحدث  طفرة  وهي 
منقوص األوكسجين، وتؤدي إلى إنتاج كودون ُيسبب 
عدم اكتمال تسلسل األحماض األمينية ويوقف عملية 
كودون  بإنتاج  وذلك  أوانها،  قبل  البروتينات  إنتاج 

.Stop Codon يسمى كودون التوقف
وهي   ،Insertion Mutations اإلدراج  طفرة   -  5
الطفرات الناتجة عن إضافة نيوكليوتيد واحد أو أكثر 
في تسلسل نيوكليوتيدات الحمض النووي منقوص 
تسلسل  في  تغيير  إلى  يؤدي  مما  األوكسجين، 
جيناً  فينتج  ُمعين  لجين  الطبيعي  النيوكليوتيدات 

ُمضطرباً غير طبيعي. 
وهي   ،Deletions Mutations الحذف  طفرة   -  6
الطفرات الناتجة عن إزالة نيوكليوتيد واحد أو أكثر من 
 .DNA تسلسل الحمض النووي منقوص األوكسجين
وكطفرة اإلدراج، ُتغير طفرة الحذف أيضاً في تسلسل 
النيوكليوتيدات الطبيعي لجين ُمعين.أما الطفرات التي 
نيوكليوتيدات  تسلسل  من  أطول  جزء  على  تؤثر 
فهي   ،DNA األوكسجين  منقوص  النووي  الحمض 
تؤثر بشكل خاص على عدد الكروموسومات وعلى 
المواقع الكروموسومية وليس على نيوكليوتيد واحد 

أو اثنين، ولها أنواع عديدة منها:
 ،Duplication Gene الُمضاعف  الجين  طفرة   •
موقع  في  نفسه  الجين  نسخ  عدد  زيادة  يتم  حيث 
مع  الكروموسوم  َيتسع  حيث  ُمعين،  كروموسومي 

هذه الزيادة.
طفرة الحذف، وهي تؤدي إلى فقد جينات معينة 
في الموقع الكروموسومي الُمتأثر بالطفرة. وبعض 
األمراض ُتنتج من خطأ في توزيع الكروموسومات 
االِبنة عدد  الخاليا  إنتاج  فعند  الخاليا،  انقسام  أثناء 
من  أقل  أو  أكثر  يكون  فيها  الكروموسومات  أزواج 
العدد الطبيعي، أال وهو 22 زوج كروموسوم جسمي، 
هذه  الجنسية.  الكروموسومات  من  واحد  وزوج 
عدة مثل متالزمة داون،  أمراضاً  ُتنتج  االضطرابات 
ثالث   21 رقم  الجسمي  للكروموسوم  يكون  حيث 
 Turner تيرنر  متالزمة  وفي  نسختين.  بدل  نسخ 
syndrome التي تصيب اإلناث، تحمل الُمصابة نسخة 

واحدة من الكروموسوم الجنسيx بدل نسختين. 

فاطمة البلوشي  سارة الكعبي 
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)اليوبيل  الخمسين  السنوية  بالذكرى  نحتفل 
الذهبي( لقيام اتحاد دولة اإلمارات العربية المتحدة 
على يد القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان )طيب الله ثراه(، وإخوانه الشيوخ 
اإلمارات  حكام  لالتحاد  األعلى  المجلس  أعضاء 
 2 الله(، في  للدولة )رحمهم  المؤسسين  اآلباء  من 
ديسمبر 1971، حيث جاء في البيان التاريخي:»يزف 
شعب  إلى  السعيدة  البشرى  هذه  األعلى  المجلس 
العربية  الدول  وكل  المتحدة  العربية  اإلمارات 
الشقيقة، والدول الصديقة، والعالم أجمع، معلناً قيام 
ذات  المتحدة دولة مستقلة  العربية  اإلمارات  دولة 

سيادة، وجزءاً من الوطن العربي الكبير«.
الله  )طيب  زايد  الشيخ  له  المغفور  أسهم  وقد 
الخليج  لدول  التعاون  مجلس  تأسيس  في  ثراه( 
 2004 عام  1981، واستمر حتى وفاته  عام  العربية 
الدول  ودعم  العربي،  التضامن  على  المحافظة  في 
والشعوب العربية الشقيقة في مواجهة الصعوبات 

الداخلية واألطماع الخارجية .
القيادة  بجهود  ثم  ثراه«،  الله  »طيب  وبجهوده 
الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة )حفظه الله(، وصلت 
اإلمارات إلى المركز الثاني بين دول مجلس التعاون 
من حيث حجم االقتصاد، والمركز الثالث في الوطن 
الناتج  بلغ  حيث  عالمياً،   25 الـ  والمركز  العربي، 
مليار   1442.5 الثابتة  باألسعار   2018 لعام  المحلي 

درهم، وباألسعار الجارية 1521.1 مليار درهم.
العرب  المانحين  أكبر  واإلمارات هي من ضمن 
فخالل   ، الرسمية  التنموية  للمساعدات  والدوليين 
عام2018 قدمت مساعدات بقيمة 62.28 مليار درهم 
العربي  الوطن  في  المحتاجة  الدول  من  عدد  إلى 

والعالم .
إلنتاج  النووي  البرنامج  اإلمارات  وتواصل 

الكهرباء، عبر 4 مفاعالت في محطة )براكة( بهدف 
إضافة 5600 ميغاواط، لتكون دولة عربية رائدة في 

هذا المجال .
يبلغ  والتي  الخمسين  مبادئ  اإلمارات  وأطلقت 
يبلغ  التي  ومشاريع الخمسين  مبادئ،   10 عددها 
وذلك  وطنياً،  استراتيجياً  مشروعاً   50 عددها 
بهدف التأسيس لمرحلة جديدة من النمو الداخلي 
والعالمية،  العربية  مكانتها  وترسيخ  والخارجي، 
عربياً  المراتب  أفضل  إلى  باإلنسان  واالرتقاء 
فضائي  مشروع  عن  اإلمارات  وأعلنت  وعالمياً. 
5 سنوات  تقطع خالل  لبناء مركبة فضائية  جديد 
3.6 مليار كيلومتر، وتصل إلى كوكب الزهرة وسبع 
سيتم  حيث  الشمسية،  المجموعة  ضمن  كويكبات 
أول هبوط عربي على كويكب يبعد عن األرض 560 
عربية  دولة  أول  اإلمارات  لتكون  كيلومتر،  مليون 
لكوكب  فضائية  مهمة  ترسل  عالمياً  دولة  ورابع 
الزهرة وحزام الكويكبات، وذلك بعدما نجحت في 
فبراير 2021 بإرسال أول مسبار عربي إلى المريخ 
هو )مسبار األمل(، وكانت خامس دولة في العالم 

تصل إلى الكوكب األحمر.
االستراتيجية  المبادرة  عن  اإلمارات  أعلنت  كما 
لتكون   2050 عام  بحلول  المناخي  الحياد  لتحقيق 
دولة رائدة في هذا المجال عربياً وعالمياً. وفي عيد 
االتحاد الخمسين، كلنا مدعوون لإلسهام في إحياء 
وفي  والتاريخية،  الكبيرة  الوطنية  المناسبة  هذه 
تخليد ذكرى وإنجازات اآلباء المؤسسين لالتحاد، 
البالد  قيادة  وإنجازات  مواقف  على  واإلضاءة 

الحكيمة، ومواكبة مبادئ ومشاريع الخمسين.
وختاماً، أرفع أسمى عبارات التهاني والتبريكات 
إلى قيادة البالد الحكيمة، داعياً الله سبحانه وتعالى 
ومقيمين  قيادة وشعباً  اإلمارات  ويوفق  يحفظ  أن 

دائماً وأبداً.
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الإمارات ... ن�شف قرن من الإجنازات

المقدم الدكتور سالم علي الكتبي
           محاضر في أكاديمية سيف بن زايد

                 للعلوم الشرطية واألمنية

يوافق يوم الثاني من ديسمبر ذكرى إعالن قيام 
 ،1971 عام  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  اتحاد 
اتحادهم،  بإعالن  المؤسسون  القادة  قام  حيث 
المجد،  آلفاق  متطلعة  واحدة  دولة  وتأسيس 
ومتمسكة بأصالتها وعراقتها، ومستلهمة من إرث 

الماضي ما يثري المستقبل إشراقاً ومجداً.
المجد  طريق  اإلمارات  بدأت  اليوم،  هذا  في 
له  المغفور  المؤسس  الوالد  الذكر  طيب  برئاسة 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب الله ثراه« 
الذي رسم الطريق، وَمهَّده ألبناء اإلمارات بإصرار 
والذي  النظير،  منقطعة  وعزيمة  الفتور،  يعرف  ال 
األجداد  يتوج جهود  أن  الرشيدة  بحكمته  استطاع 
الغالي  الوطن  أرض  على  الحفاظ  في  وكفاَحهم 
وتحقيق آمالهم في قيام االتحاد.لم يكن ذلك اليوم 
بتاريخ  إيذاناً  كان  بل  فحسب،  الدولة  إعالن  يوم 
جديد ومجد تليد، وحضارة عريقة ضاربة بأصولها 
لمآثر األجداد ومتطلعة بهاَمتِها آلفاق السماء. وكان 
إيذاناً بانتصار المبادئ السامية والخصال الشريفة 
والمتوارثة  اإلماراتي  الشعب  أبناء  بها  يتمتع  التي 

من األجداد إلى األبناء فاألحفاد.
الفضاء  طالت  التي  اإلنجازات  من  قرن  بنصف 
من  بدأت  التي  اإلنجازات  السماء.  عنان  وبلغت 
وركيزة  التقدم  محور  وجعلته  نفسه  اإلنسان 
االهتمام، فكان االهتمام بالتعليم والتثقيف والرعاية 
الصحية وكل ما يلزم اإلنسان ليعيش حياة رغدة 
الدنيا  درَة  اإلمارات  فغدت  مشرِّفاً،  إنتاجاً  وينتج 
أبهر  الذي  بالعمران  االهتمام  كان  كما  وبهجتَها. 
العالم وجلب السياح إلى اإلمارات من أنحاء الدنيا 
كافة. إن ما أحرزته اإلمارات من ضروب اإلنجازات 
يمأل أبناءها فخراً وعزاً واقداماً وحرصاً على التطلع 
إلى آفاق مستقبل واعد مشرق. لذا يجدد اإلماراتيون 
في يومهم الوطني عهدهم الذي قطعوه على أنفسهم 
بأن يبذلوا ما بوسعهم لتكون اإلمارات في مقدمة 
مضاعفة  على  إصرارهم  ويؤكدون  العالم،  دول 

الجهود المبذولة تلبية لحق الوطن عليهم واستكماالً 
الخمسون  االتحاد  عيد  ويأتي  أجدادهم.  لرسالة 
في  األكبر  الحدث  تستضيف  واإلمارات  العام  هذا 
العالم  أنظار  تتجه  دبي، حيث   2020 إكسبو  العالم 
خت  ورسَّ أسره،  العالم  أبهرت  التي  اإلمارات  إلى 
أبناء  إرادة وطموح  أمام  أنه ال مستحيل  فيه يقيناً 
طريق  في  أجدادهم  خطى  على  الثابتين  اإلمارات 
المجد والرفعة، والقائمين بمسؤولياتهم تجاه بلدهم 

الحبيب.
وفي هذا اليوم يحتفل الشعب اإلماراتي مترنماً 

بكلمات النشيد الوطني 
ِعيِشي ِباَلِدي َعاَش اِتَّحاُد إَِماَراِتنَا.

أشعار  من  نظموه  ما  بروائع  الشعراء  ويصدح 
وأزجال تعبر بصدق عن انتمائهم ووالئهم العميق 

للوطن الغالي:
يا بالد المجد لي بالخضر مكسية 

             يا إماراتـن عجزت إيش بسميها 
بالعز والخيرات دايم لنا عطية 

             تحيين باإلمارات واللي ساكنـن فيها 
مكانج بالحشا عالي وقلوبنا لج وفيه 

              دولتنا اللي احضنتنا ما نخليها 
هذي الحضارة اللي تفخر بها البشرية 

                يعيش ويسلم جميع اللي تعب يبنيها 
أبونا زايد بنى هالوطن معنا سوية

             لي قرر حياته لجل ضمة أراضيها 
أحبك يا إماراتي يا ذا اليد السخية

              دار الكرم والوفا من طبع أهاليها
ويقوم أبناء اإلمارات بتنظيم الفعاليات التي تعبر 
عن مشاعر الفرح واالعتزاز باالتحاد وإنجازاته التي 
شملت أرجاء الدولة كافة، والتي تحيي ذكرى القادة 

المؤسسين وتخلد جهودهم في توحيد الدولة.
األيام  أعز  ديسمبر  من  الثاني  اليوم  سيظل 
فحسب  اإلمارات،  أبناء  قلوب  على  ليس  وأغالها 
بل على قلوب كل المقيمين فيها والعالم كله، فهو 
اليوم الذي انتصرت فيه قوة االتحاد ونبل األخالق 
وهذه  والفضائل،  الشرف  ونزاهة  الغايات  وسموُّ 

األمور جميعها هدف كل إنسان.
األصيل  وشعبها  وقادتها  اإلمارات  الله  حفظ 

والمقيمين على أرضها.
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فعاليات ريا�شية �شرطية 

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بقطاع 
شؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي فعالية 
»مشي القادة« على ممشى الممزر، وذلك ضمن 

برنامج تحدي دبي للياقة.
وشارك في الفعالية العميد خالد علي شهيل 
مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون إسعاد 
ومديرو  بالوكالة،  اللوجستي  والدعم  المجتمع 
اإلدارة  منتسبي  من  وعدد  الفرعية،  اإلدارات 

العامة.
وأكد العميد شهيل أن شرطة دبي، وبتوجيهات 
القائد  المري  الله خليفة  الفريق عبد  من معالي 
وتعزيز  دعم  على  تحرص  دبي،  لشرطة  العام 
توجهات الحكومة في صورة مبادرات وبرامج 

وأنشطة.
هو  للياقة  دبي  تحدي  برنامج  أن  وأضاف 
خطوة جادة لترسيخ مكانة دبي لتكون المدينة 
مستوى  على  وسعادة  وحيوية  نشاطاً  األكثر 
العامة  الصحة  لتحسين  مهمة  ومبادرة  العالم، 
لتعزيز  وفرصة  المجتمع،  أفراد  إنتاجية  ورفع 
اجتماعية  أجواء  ضمن  األفراد  بين  التواصل 
حياة  نمط  تغيير  في  واإلسهام  ورياضية، 
بعضهم خصوصاً وأن ممارسة رياضة المشي 
مع  أو  بمفردهم  سواء  العديدون  يمارسها 

عائالتهم أو أصدقائهم.
وأشار إلى أن مشاركة القيادة العامة لشرطة 
محورين،  إلى  تنقسم  للياقة  دبي  ضمن  دبي 

واآلخر  دبي،  شرطة  بمنتسبي  يختص  األول 
يتوجه إلى أفراد المجتمع كافة.

يتوجه  للياقة  دبي  تحدي  برنامج  أن  ُيذكر 
عبر  الرياضية  بالتوعية  دبي  إلى جميع سكان 
وقتهم  من  يومياً  دقيقة   30 لتخصيص  دعوته 
عبر  وذلك  متتالياً،  يوماً   30 لمدة  لممارستها 
والفعاليات  اللياقة  أنشطة  مجموعة متنوعة من 
الرياضية التي تشجع المشاركين طوال الشهر 
واألمكنة  األوقات  في  الرياضة  ممارسة  على 
التي تناسبهم، سواء في المنزل أو في أي مواقع 
مخصصة لذلك، في سبيل تحفيزهم على تبني 
أسلوب حياة صحي وااللتزام به حتى بعد انتهاء 

التحدي.
سالم  جمعة  العميد  التقى  ثانية،  جهة  من 
الكعبي مدير مديرية شرطة العين التابعة للقيادة 
فهد  العقيد  وبحضور  أبوظبي،  لشرطة  العامة 
مراكز  لشؤون  المدير  نائب  الظاهري  برَّاك  بن 
نائب  المنظري  حمدان  محمد  والعقيد  الشرطة 
من  وعدد  والعمليات  اإلدارية  للشؤون  المدير 
العين  نادي  شركة  من  وفداً  المديرية،  ضباط 
لكرة القدم برئاسة الدكتور مطر الدرمكي رئيس 
الشركة، وعضوية كل من: سالم  إدارة  مجلس 
وعبدالله  الشركة،  إدارة  مجلس  الجنيبي عضو 
علي مشرف الفريق األول لكرة القدم، وخلفان 
والعبي  للشركة،  الرياضي  المدير  الشامسي 
عباس  ومحمد  مرياح  ياسين  األول  الفريق 

وكرستيان جوانكا..
ورحب العميد الكعبي بالوفد، معرباً عن تقديره 
إلدارة نادي العين التي تحرص دائماً على تعزيز 
المؤسسات  جميع  مع  الدائم  التواصل  ثقافة 
المديرية  التزام  مؤكداً  المدينة،  وخارج  داخل 
بتعزيز التواصل مع جميع الهيئات والمؤسسات 
لمجتمع مدينة  الخدمات  أفضل  تقديم  أجل  من 

العين من مواطنين ومقيمين وزائرين.
الذي  المهم  بالدور  الدرمكي  الدكتور  وأشاد 
تقوم به القيادة العامة لشرطة أبوظبي في تقديم 

أفضل الخدمات المجتمعية واإلرشادية.
وأضاف أن الزيارة تأتي لرد التحية والشكر 
إحدى  أبوظبي  لشرطة  العامة  للقيادة  والتقدير 
اعتماد  في  الرائدة  الحكومية  المؤسسات  أبرز 
من  باحترافية  والعمل  واإلبداع  التميز  مبدأ 
أجل مجتمع آمن ومستقر. وأكد جاهزية نادي 
العين للتعاون والمشاركة الفاعلة في المبادرات 
كافة التي تتبناها القيادة العامة لشرطة أبوظبي 
أفراد  خدمة  أجل  من  العين  شرطة  ومديرية 

المجتمع.
وفي ختام الزيارة، تم تبادل الدروع التذكارية، 
الرسمي  القميص  بإهداء  النادي  وفد  وقام 
للنادي والذي يحمل توقيع جميع العبي الفريق 
األول، إلى مدير وضباط وصف ضباط وأفراد 
والتقدير  الشكر  خالص  عن  تعبيراً  المديرية 

للجهود الرائعة من أجل مجتمع المدينة.

إعداد: موزة الحمادي 

�صهد قطاع الريا�صة ال�صرطية يف دولة الإمارات العربية املتحدة عددًا من احتفالت التكرمي الريا�صية ال�صرطية 

خالل ال�صهر املا�صي.

تبادل الدروع التذكارية في شرطة العين            من فعاليات تحدي دبي للياقة
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إعداد: موزة الحمادي 

مدير  تهلك  نور  محمد  طارق  الدكتور  العميد  كرم 
مركز شرطة نايف، محمد كفيل الدين عبد الغني آسيوي 
الجنسية تقديراً ألمانته وتسليمه المركز مبلغاً مالياً عثر 

عليه.

سيف  محمد  المستشار  المهندس  اللواء  سعادة  حضر 
الزفين رئيس المجلس المروري االتحادي في وزارة الداخلية 
ومساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي تخريج 
دورة الخبراء الدوليين في إعادة بناء حوادث السير لمنتسبين 

من شرطة أبوظبي.

الله  عبد  بن  سلطان  الشيخ  اللواء  سعادة  تسلم 
اعتماد  شهادة  عجمان  شرطة  عام  قائد  النعيمي 
التنفيذي  المدير  الخياط  طارق  الدكتور  من  مختبر 
الوكيل  اإلدارية  لالستشارات  التميز  رواد  لشركة 

المعتمد للمعهد العالمي

شؤون  إدارة  منتسبي  من  الصريدي  محمد  راشد  المالزم  نجح 
في  الداخلية  وزارة  في  البشرية  للموارد  العامة  باإلدارة  الموظفين 
والبالغ   ،2020 إكسبو  معرض  في  المشاركة  األجنحة  جميع  زيارة 
إلى  والتقدير  بالشكر  الصريدي  المالزم  وتوجه  دولة.   192 عددها 
هذا  مهدياً  واحد،  قلب  في  العالم  التي جمعت  الرشيدة  البالد  قيادة 

اإلنجاز إلى وزارة الداخلية قيادة ومنتسبين.

اإلمارات  حب  فريق  مديرة  نضر  محمد  جميلة  قامت 
األول  الدفاع  خط  في  العاملين  لتكريم  بمبادرة  التطوعي 
بمواجهة وباء »كورونا«، وشمل التكريم إدارات في الشرطة 

والدفاع المدني والجمارك والمنافذ البرية.
وأشادت نضر بجهود وتضحيات هؤالء العاملين. وشكر 

المكرمون هذه المبادرة، واعدين باستمرار عملهم.
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تحتفل دولة اإلمارات بيوبيلها الذهبي في الثاني من ديسمبر عام 2021 بمناسبة مرور 50 عاماً على االتحاد، إذ ما فتئت 
حكومات إماراتها السبع ُتطلق المبادرات في شتى القطاعات، بحيث تتوالى إنجازاتها الرائدة عالمياً لتضعها في مقدمة الدول 
والحضارات، ولعل أبرزها إرسال هزاع المنصوري إلى »محطة الفضاء الدولية« ليكون أول رائد فضاء إماراتي، وثالث رائد 
فضاء عربي يصل إلى الفضاء، تاله إنجازها في وْضع »مسبار األمل« حول مداره في المريخ، في إنجاز علمي لم تحققه إال 

أربع دول أخرى في العالم كله.
ويعّد »برنامج اإلمارات للفضاء« أكبر خطة علمية متكاملة من نوعها في العالم العربي، يتضمن إنشاء أول مدينة علمية 
لمحاكاة الحياة على كوكب المريخ، وبرنامج عربي الستكشاف الفضاء، وإطالق أكبر منتدى لعلماء المريخ في العالم، وإرسال 
مسبار علمي إلى المريخ، فضاًل عن »برنامج اإلمارات لرواد الفضاء«، الذي احتفى مؤخًرا بدفعته الثانية التي تضم أول رائدة 
فضاء عربية، هي ابنة اإلمارات نورا المطروشي، التي ستُمضي عامين في الواليات المتحدة في مركز »جونسون للفضاء« التابع 

لوكالة »ناسا« للتدريب على عمليات الطيران وأبحاث الفضاء استعداداً للمشاركة في مهمات فضائية حقيقية.
وبإعالن قيادتنا الرشيدة مهمة »الزهرة« الجديدة، التي تشمل بناء مركبة فضائية ستقطع 3.6 مليار كيلومتر وتمّر حول كوكب 
الزهرة وسبع كويكبات في المجموعة الشمسية، ُتتَوّج في النهاية بهبوط تاريخي على آخر كويكب ضمن رحلة تستمر خمس سنوات، 
يتأكد لنا أن الهدف الطموح الذي وضعته دولة اإلمارات لنفسها بإعمار الكوكب األحمر بحلول عام 2117، ليس أضغاث أحالم، بل 

هدف يحركه األمل والعمل.
ومما ال شك فيه أن استضافة دولة اإلمارات مجموعًة من المحافل والفعاليات الدولية، ومنها »إكسبو 2020 دبي« المقام حاليّاً، ُتبرز 
الدور المثالي لإلمارات في تعزيز الثقافة والتواصل بين األمم والشعوب، وجْعل العالم أكثر ارتباطاً ببعضه بعضاً، إضافًة إلى ترسيخ 

مساعيها المتواصلة لتفعيل آليات الدبلوماسية االقتصادية والثقافية والسياسية كإحدى أدوات قوتها الناعمة.
وتحتفي الدولة أواًل وثانياً وثالثاً باإلنسان.. فهو ديدنها ومبدؤها وهدفها.. منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، »طيب 
الله ثراه«، وهو نهج قيادتنا وعلى رأسها صاحب السمّو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، »حفظه الله«، وأخوه صاحب السمّو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، »رعاه الله«، وأخوهما صاحب السمّو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمّو أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات.. 
الذين لم يّدخروا وقتاً أو جهداً لتنمية اإلنسان وحفظ حقوقه وكل ما يتعلق بها، فكانت المؤسسات المعنية بهذا األمر ال تتأخر عن تنفيذ كل 

ما يخدم اإلنسان وحقوقه ومتطلباته. 
هذا غيض من فيض اإلنجازات العظيمة، فال يكاد يمّر يوم على دولة اإلمارات إال وله في تاريخها المعاصر ذكرى حدٍث مهم، أو مناسبة 
كريمة، أو إنجاز كبير من اإلنجازات التي تحققت خالل السنوات الخمسين الماضية، حفظ الله قائد الوطن وصانع إنجازاته صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حّكام اإلمارات.. وأدام على دولتنا الحبيبة األمن واالستقرار 

والتنمية واالزدهار.
أعزائي القراء هذه فرصة للجميع لتجديد العهد بالوفاء للقيادة الرشيدة، ومناسبة عظيمة أيضاً لتعزيز الهوية الوطنية في نفوس أبناء الدولة، 
وتعميق معاني الوالء واالنتماء التحاد دولة اإلمارات العربية المتحدة، فاالتحاد هو الرهان األكبر لكل اإلمارات واإلماراتيين، وعلينا جميعاً المحافظة 

عليه وتنميته في نفوس األجيال القادمة.
وكل عام وإمارات الخير قيادة وحكومة وشعباً، بخير وسالم.

50 عاماً على الحتاد

خالد الظنحاني
k.dhanhani@yahoo.com
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ً
يا اإلجمالي السنويعدد الجوائز شر

(بدرهم اإلمارات)

Ads Montage.indd   14 1/22/21   3:24 PMMojtama -December--181.indd   35Mojtama -December--181.indd   35 29/11/2021   8:39 AM29/11/2021   8:39 AM



Ads Montage.indd   23Ads Montage.indd   23 19/04/2021   5:04 PM19/04/2021   5:04 PMMojtama -December--181.indd   36Mojtama -December--181.indd   36 29/11/2021   8:39 AM29/11/2021   8:39 AM


