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من  عام  بعد  يأيت  الذي   2020 الجديد  امليالدي  العام  أعتاب  عىل  اليوم  نقف 
اإلنجازات التي حققتها إدارة املوارد البرشية ، والتي كان عنوانها الرئييس تطوير 
وتحديث منظومة العمل اإلداري الذي تضطلع به لخدمة منتسبيها بشكل خاص 
ومنتسبي اإلدارات األخرى يف مجال إنجاز العديد من املعامالت والطلبات ضمن 

االستحقاقات الوظيفية للموظفني ...
 ، املهام  إنجاز  التقني عىل صعيد  املجال  يف  كبرياً  تقدماً  العام 2019  كام شهد 
املوارد  العامة لنظم املعلومات تطوير نظام  حيث جرى وبالتعاون مع اإلدارة 
البرشية االلكرتوين ) االوراكل( و تم إدخال الكثري من الخدمات ملوظفي الوزارة، 

الجهد  الكثري من  التي توفر  للمعامالت االلكرتونية  باالنتقال  الورقية  الذي ساعد يف تقليص اإلجراءات  األمر 
والوقت ، والسري نحو تحقيق رؤية وزارة الداخلية ) وزارة بال ورق ( .

ويف الجوانب التأهيلية فقد تم تخريج أعداد من الكوادر الرشطية التي تلقت تعليمها يف أرقى األكادمييات 
العسكرية يف الخارج ومنها األكادميية البحرية بجمهورية بولندا ويف اململكة املتحدة الربيطانية  وغريهام من 
الدول الشقيقة والصديقة ، ومازالت عملية التأهيل لكوادر الوزارة مستمرة حيث توجد دفعات أخرى من 
الطالب الدارسني يف األكادمييات والجامعات العسكرية واملدنية يف الخارج وفقاً للتخصصات التي تحتاج إليها 

وزارة الداخلية يف تنفيذ ما يقع عىل عاتقها من مهام أمنية وخدمية وإنسانية تجاه املجتمع.
أما عىل صعيد العمل اإلداري بإدارة املوارد البرشية ، يتم اإلهتامم بتطوير الكادر البرشي من منتسبي االدارة 
يف كافة النواحي، وذلك من أجل تقديم خدمات متميزة تستفيد منها جميع إدارات الوزارة ومنتسبيها من 
العسكريني واملدنيني، ومن أجل ذلك تعقد الدورات املختلفة ملوظفي إدارة املوارد البرشية ، وكذالك التدريب 
تعقد االجتامعات  أيضاً  الصدد  ، ويف هذا  املهام  أداء  والتميز يف  اإلنتاجية  لتحقيق مزيد من  العمل  يف مقر 

الدورية ملوظفي اإلدارة التي تناقش مجريات سري العمل للتغلب عىل الصعوبات لخلق بيئة عمل أفضل. 
ما  كل  اإلدارات إلطالعهم عىل  اإلدارية مبختلف  الشؤون  أقسام  مديري ورؤساء  اللقاءات مع  عقد  يتم  كام 
يستجد فيام يتعلق بالخدمات التي تقدم ملنتسبي الوزارة ، والربامج واألنظمة التي يتم استخدامها وما يطرأ 

عليها من التطوير والتحديث.
اآليل  الحاسب  أجهزة  لجميع  املكتب  سطح  عىل  البرشية  املوارد  إدارة  وفرت  والتثقيف  التوعية  جانب  ويف 
ملوظفي الوزارة مجموعة من النوافذ االلكرتونية التي من خاللها يتعرف املوظف عىل أستحقاقاته الوظيفية، 
الخاصة  الكمبيوتر  أجهزة  املتوفرة يف  االلكرتونية  املكتبة  تضمها  التي  التخصصية  اإلصدارات  من  واالستفادة 

باملوظفني.
وال يفوتنا هنا أن نذكر أن العام 2019م ويف النصف الثاين منه شهد إطالق اإلصدار الصحفي اإللكرتوين املتمثل 
مبجلة ) املوارد ( الخاصة بإدارة املوارد البرشية التي تتواصل باإلصدار ختاماً أمتنى أن يكون اإلصدار الثاين من 

مجلتنا قد حمل إىل قرائها الكرام كل مفيد وجديد.

 اللواء / خليفة نرص النرص
مدير إدارة املوارد البرشية

 االفتتاحية



تخريج الدفعة األولى من مبتعثي وزارة الداخــــــــــــلية للدراسة باألكــاديمية البــحرية البـــولندية

مساعد  الحفل  يف  تحدث  وقــد 

 : قائالً  البرشية  املوارد  إدارة  مدير 

اليوم  إليكم  أتحدث  أن  » يرشفني 

تخريج  مناسبة  املناسبة،  بهذه 

وزارة  مبتعثي  من  األوىل  الدفعة 

البحرية  األكادميية  من  الداخلية 

قيادة  تحيات  أنقل  وأن  البولندية، 

للسادة  القطرية   الداخلية  وزارة 

من  بذل  ما  عىل  األكادميية  قيادة 

مبتعثي  وتدريب  تأهيل  يف  جهد 

الوزارة، وتسليحهم بالعلم واملعرفة 

واجباتهم يف خدمة وطنهم  ليؤدوا 

الغايل دولة قطر بقدرات وكفاءات 

وزارة  بأن  وأضــاف  عالية.  علمية 

مع  برشاكتها  تعتز  الداخلية 

التي  البولندية،  البحرية  األكادميية 

تعد من أعرق األكادمييات البحرية 

تعاونها  عالياً  وتقدر  العامل   يف 

لكوادر  العريقة  خرباتها  نقل  يف 

وزارة  أهداف  يحقق  مام  الــوزارة، 

بناء  إىل  الرامية  القطرية  الداخلية 

 )ORP BLYSKAWICA( جرى صباح الجمعة 2019/8/30م في متحف السفينة الحربية 
بمدينة جدينيا بجمهورية بولندا احتفال األكاديمية البحرية البولندية بتخريج الدفعة 
األولــى مــن مبتعثي وزارة الداخليــة القطرية للدراســة باألكاديمية في جمهورية 
بولندا الصديقة، وذلك بحضور ســعادة الســيد/ أحمد بن ســيف المعضادي ســفير 
دولــة قطــر لدى جمهورية بولندا، و العقيد الدكتور/ محمد حمد الغياثين مســاعد 
مدير إدارة الموارد البشرية، والمقدم عبدالعزيز علي المهندي مساعد مدير عام أمن 
السواحل والحدود، وعدد من أولياء أمور الطلبة المبتعثين، وضيوف األكاديمية من 

كبار الشخصيات.

حواراستطالعاالفتتاحية أخبار تقارير
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تخريج الدفعة األولى من مبتعثي وزارة الداخــــــــــــلية للدراسة باألكــاديمية البــحرية البـــولندية

املواكب  العرصي  الرشطة  رجــل 

األداء  عىل  املستجدات  ألحــدث 

الرشطي واألمني، واالرتقاء مبستوى 

األداء عىل كافة املستويات، وبسط 

واالستقرار  األمــن  ــات  درج أعــىل 

عىل  مؤكداً  القطري،  للمجتمع 

البحرية  باألكادميية  ــوزارة  ال ثقة 

البولندية، واستمرار التعاون معها ، 

منوهاً يف هذا الصدد إىل أنه ما زال 

يوجد يف الكلية طالب من مبتعثي 

الوزارة الستكامل دراستهم يف مجال 

العلوم البحرية. وقال بأن الخريجني 

إضافة  سيشكلون  الدفعة  هذه  يف 

سيام  ال  الداخلية  لــوزارة  إيجابية 

يف مجال املهام البحرية التي تقوم 

السواحل  ألمن  العامة  اإلدارة  بها 

والحدود.  

محمد  الدكتور/  العقيد  وتوجه 

كلمته  ختام  يف  الغياثني  حمد 

نيابة  بالتهاين  الخريجني  للطالب 

ما  الداخلية، عىل  وزارة  قيادة  عن 

دراستهم،  يف  التفوق  من  حققوه 

االنضباط،  درجات  بأعىل  وتحليهم 

ومتثيلهم لبلدهم خري متثيل ، معرباً 

عىل  سيعملون  بأنهم  ثقته  عن 

العلوم يف  تلقوه من  عكس كل ما 

العمل  واقع  تخصصهم عىل  مجال 

األداء  مبجمل  يرتقي  ليك  امليداين 

بالوزارة لخدمة الوطن. 

محمد  حميد  )املرشح  حصل  وقد 

وتم  امتياز  تقدير  عىل  الحميدي( 

تكرميه ضمن املتفوقني من خريجي 

املقدم  أشاد  جانبه  من  األكادميية 

مساعد  املهندي  عيل  عبدالعزيز   /

مدير عام أمن  السواحل والحدود 

بالرشاكة القامئة بني وزارة الداخلية 

البولندية،  البحرية  واألكادميية 

من  العديد  هناك  أن  إىل  مشرياً 

األكادميية  بني  التعاون  مجاالت 

التأهيل  مجال  يف  الداخلية  ووزارة 

والتدريب يف كل ما يتعلق بالعلوم 

قدرات  من  تعزز  التي  البحرية 

السواحل  ألمــن  العامة  اإلدارة 

املنوطة   املهام  تأدية  يف  والحدود 

بها عىل الوجه األكمل.

المكتبة االإلكترونية
نافذة على 
القـــــــانون األخيرةتحقيق منوعاتقصة نجاح
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الدكتور/  اللواء  الدورة  ختام  حرض 

عبدالله يوسف املال مستشار معايل 

متابعة  لجنة  رئيس  الداخلية  وزير 

تنفيذ الربنامج العاملي إلعالن الدوحة 

الذي ألقى كلمة أشاد فيها مبستوى 

املشاركون  أبــداه  الذي  االنضباط 

طيلة فرتة انعقاد الدورة، وتفاعلهم 

معها ، حيث أوضح أن هذه الدورة 

التي  التدريبية  الخطط  ضمن  تأيت 

باملستوى  لالرتقاء  الــوزارة  تضعها 

األكادميي والتدريبي للضباط، مشرياً 

إىل أن الدورة تكتسب أهمية قصوى 

بكونها ترتبط بعمل وزارة الداخلية 

الدولية  والوكاالت  املنظامت  مع 

املتحدة،  األمم  إطار  يف  املنضوية 

نظمتها إدارة الموارد البشرية 
دورة تــدريبية  في مجــــال أعمــــال 

األمـــــم المــــتحدة 

أختتمت صباح الخميس 2019/11/28م أعمال الدورة التدريبية األولى في مجال 
أعمال األمم المتحدة التي استمرت خالل الفترة من 24 وحتى 28 / 11/ 2019 م، 
وشارك فيها )15( ضابطًا من عدد من إدارات وزارة الداخلية، وتناولت الدورة التي 
حاضر فيها الدكتور / ادواردو فتيري الخبير الدولي في شــؤون األمم المتحدة ، 
عددًا من المحاضرات التي تعرف المشــاركون من خاللها على عدد من الجوانب 

المتعلقة بأعمال األمم المتحدة ولجانها المختلفة  ومقراتها .

حواراستطالعاالفتتاحية أخبار تقارير
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هذه  نجاح  أجــل  مــن  ــه  أن ــال  وق

املرجوة  االستفادة  وتحقيق  الدورة 

منها فقد متت االستعانة بأحد خرباء 

الخربات  ذوي  من  املتحدة  األمــم 

املتحدة  األمم  أعامل  يف  الواسعة 

نشأة  تضمنت  التي  الدورة  لتنفيذ 

األوىل،  بداياتها  منذ  املتحدة  األمم 

واللجان  الوكاالت  من  يتبعها  وما 

أنه تم  ، وأضاف  املختلفة ومقراتها 

الرتكيز يف الدورة بصفة خاصة عىل 

تختص  التي  املتحدة  األمم  أعامل 

بها وزارة الداخلية يف مجال الجرمية 

 ، املــخــدرات  مكافحة  و  املنظمة 

التطرق  وكــذا   ، اإلنسان  وحقوق 

املتحدة  األمــم  مبقرات  للتعريف 

والعدالة  الجرمية  مبنع  املعنية 

املتحدة  األمم  واتفاقية  الجنائية،  

وبروتوكوالتها  املنظمة  للجرمية 

املتحدة  األمــم  والتفاقية  الثالثة، 

ملكافحة الفساد ، وذلك لكون عمل 

هذه  بعمل  يرتبط  الداخلية  وزارة 

الوكاالت واالتفاقيات  . 

مقدمة  هي  الــدورة  أن  إىل  منوهاً 

بــذات  ستعقد  أخـــرى  ــدورات  ــ ل

التدريبية  الخطة  ضمن  املضمون 

املــوارد  إدارة  قبل  من  املوضوعة 

األكادميي  باملستوى  للرقي  البرشية 

لضباط وزارة الداخلية .

 / الدكتور  العقيد  أكد  جانبه  من 

محمد حمد الغياثني مساعد مدير 

أهمية  عىل  البرشية  املوارد  إدارة 

من  الضباط  تزود  لكونها  الدورة 

باملعلومات  الداخلية  وزارة  كوادر 

الالزمة حول أعامل األمم املتحدة 

التي  تلك  الخصوص  وجه  وعىل 

به  تقوم  مبا  مبارش  ارتــبــاط  لها 

الوزارة من مهام أمنية ، وقال بأنه 

اللجان  يف  الوزارة  متثيل  أجل  من 

املختلفة لألمم املتحدة وما تعقده 

من مؤمترات كمؤمتر منع الجرمية 

والكتساب   ، االجتامعية  والعدالة 

بها  تقوم  التي  األعامل  يف  خربات 

مبوضوع  املعنية  املختلفة  اللجان 

املــخــدرات  ومكافحة  الجرمية 

الصلة  ذات  األعــامل  من  وغريها 

بعمل الوزارة تم عقد هذه الدورة 

ضباط  مــن  ملجموعة  النوعية 

االستعانة  ميكن  الذين  الـــوزارة 

يف  الوزارة  متثيل  يف  مستقبالً  بهم 

املختلفة  ولجانها  الدولية  املنظمة 

الخطة  أن  الصدد  يف هذا  ، مشرياً 

تشمل  املجال  هذا  يف  التدريبية 

أيضاً عقد دورات مامثلة يف العام 

م، ويف ختام حديثه  املقبل 2020 

املوارد  إدارة  مدير  مساعد  توجه 

القامئني  لجميع  بالشكر  البرشية 

عىل تنفيذ الدورة .

كام تحدث عن الخريجني  يف حفل 

النقيب/  : من  كل  ــدورة  ال ختام 

والنقيب/  الدورسي   راشد  خليفة 

إدارة  من  السليطي  عبدالله  حمد 

عن  عربا  حيث  القانونية  الشؤون 

سعادتهام باملشاركة يف هذه الدورة 

الجوانب  ، متطرقني ألبرز  املتميزة 

ــدورة  ال يف  منها  استفادوا  التي 

املتحدة  األمم  بأعامل  يتعلق  فيام 

ولجانها املختلفة .

ويف ختام الدورة قام اللواء الدكتور 

مستشار  املال  يوسف  عبدالله   /

بتكريم  الداخلية  ــر  وزي معايل 

الخبري  فتريي  ادواردو   / الدكتور 

املتحدة  األمــم  الــدويل يف شــؤون 

شاكراً له الجهود التي بذلها إلنجاح 

الدورة ، كام قام بتوزيع شهادات 

التخريج عىل املشاركني بالدورة . 

اللواء الدكتور/ عبدالله يوسف املال

المكتبة االإلكترونية
نافذة على 
القـــــــانون األخيرةتحقيق منوعاتقصة نجاح
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لقاء تعــــريفي للطلبة المبتعثين
 نظم قسم البعثات بإدارة الموارد البشرية بوزارة 
بقاعــة   2019/10/23 األربعــاء  صبــاح  الداخليــة 
المســرح بمبنى الوزارة لقــاًء تعريفيًا للطلبة من 
مبتعثــي الوزارة للعــام 2019، بهــدف اطالعهم 
علــى اإلجــراءات المتعلقــة بالبعثــة والضوابــط 
المنظمة لالبتعاث للدراســة الجامعية على نفقة 

وزارة الداخلية في الداخل والخارج. 
وقد حضر اللقاء الرائد/ عبد الرحمن أحمد اإلبراهيم 
)رئيــس قســم البعثــات( والمــالزم/ أحمــد محمد 

الكعبي )ضابط فرع شؤون البعثات(.

اإلبراهيم  الرحمن  عبد  الرائد/  ومتنى 

دراستهم  يف  التوفيق  للمبتعثني 

عليهم  تعتمد  مؤهلة  كوادر  ليعودوا 

بها،  املنوطة  املهام  تأدية  يف  الــوزارة 

وزارة  حول  تاريخية  نبذة  قدم  كام 

العمل.  تطور  ومــراحــل   الداخلية 

وقال إن الوزارة انتهجت مبدأ التطوير 

وإدخال  عملها،  آلليات  والتحديث 

التكنولوجيا الحديثة التي تساعد عىل 

الوزارة  ، كام أولت  املهام  إنجاز كافة 

الكادر البرشي  بتطوير  اهتامما خاصاً 

وتأهيله تأهيالً علمياً وعملياً يف كافة 

املجاالت حيث يتم ابتعاث مجموعات 

يف  الجامعية  للدراسة  الطالب  من 

داخل  واملدنية  العسكرية  الكليات 

وخارج الدولة يف عدد من التخصصات 

النصائح  من  جملة  قدم  كام  الهامة. 

بسري  يتعلق  فيام  املبتعثني  للطالب 

دراستهم.  

اللقاء تم رشح كافة الجوانب  وخالل 

ونظام  الدراسية،  بالبعثات  املتعلقة 

التي يحصل عليها  الحوافز واملكافآت 

توجيه  تم  كام  املبتعث،  الطالب 

قسم  مع  التواصل  بــرضورة  الطالب 

البعثات سواء عرب الرسائل اإللكرتونية 

الوصول إىل مقر قسم  أو  الهاتف،  أو 

األمور  جميع  يف  بــالــوزارة  البعثات 

الدراسية.  ببعثاتهم  تتعلق   التي 

الطالب  بني  نقاش  ذلك  بعد  وجرى 

وضباط قسم البعثات متت فيه اإلجابة 

واالستفسارات  األسئلة  كافة  عن 

املتعلقة بنظام االبتعاث. 

وكان قد عقد يف 2019/08/28م لقاء 

الضباط  مع  واجتامع  مامثل  تعريفي 

بجامعـــة  للدراســة  ابتعاثهم  املقرر 

للحصول عىل  بالدوحــة  تاون  جورج 

إدارة  يف  التنفيذي  املاجستري  درجة 

ــك بهدف  ــكــوارث وذل الــطــوارئ وال

واللوائح  الدراسة  بنظام  تعريفهم 

فرتة  خالل  ببعثتهم  الخاصة  املنظمة 

دراستهم.

كذلك تم التأكيد عىل أهمية التزامهم 

والرتكيز  بالربنامج  الدراسة  فرتة  خالل 

مرشفة  صورة  ورسم  مخرجاته  عىل 

للضابط القطري.

حواراستطالعاالفتتاحية أخبار تقارير
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الدكتور/  املحارضة  بإعداد  قام 

ــشــاري مخ  حــســن الــهــيــل اســت

وأعصاب يف مستشفى حمد العام 

حيث قام بالتعريف مبرض تصلب 

األعصاب، فهو مرض عصبي مزمن 

املركزي  العصبي  الجهاز  يصيب 

ويؤثر عىل الدماغ والحبل الشويك، 

املحيط  الغشاء  يف  تلًفا  ويسبب 

يدعى  والــذي  العصبية  بالخاليا 

يف  تصلب  إىل  يؤدي  مام  املايلني؛ 

توقف  أو  بطء  وبالتايل  الخاليا 

الدماغ  بني  ما  االتــصــال  عملية 

وأعضاء الجسم، وأن نسبة إصابته 

عند اإلناث أكرث من الذكور، وتظهر 

للمريض  مفاجئ  بشكل  أعراضه 

األعــراض  وتختلف  حوله،  ومــن 

اإلصابة  درجة  حسب  حدتها  يف 

الشعور  غالباً  وتشمل  ومكانها 

األطراف، خلل  تنميل يف  أو  بوخز 

يف  تشنج  أو  ضعف  الــتــوازن،  يف 

العضالت، تشوش بالنظر أو الرؤية 

وصعوبة  ــوان  األل متييز  عدم  أو 

الذاكرة  تأثر  جانب  إىل  الكالم  يف 

ومن  القرار،  اتخاذ  عىل  والقدرة 

الصعب تشخيص املرض يف مراحله 

األوىل ألن األعراض غالبا تظهر ثم 

تختفي، وقد تختفي لعدة أشهر.

وتوجد العديد من األدوية تساعد 

عىل التحكم يف املرض، والتخفيف 

أن  املمكن  من  التي  األعراض  من 

ال  إنه  حيث  املريض  مع  تحصل 

املمكن  له ومن  نهايئ  يوجد عالج 

أن تساعد جلسات العالج الطبيعي 

يف الحد من أعراضه.

أهمية  إىل  املحارض  تطرق  أخــرياً 

كيفية  ومعرفة  املرض  هذا  معرفة 

التعامل مع املصابني به من حيث 

من  لهم  املناسبة  البيئة  تهيئة 

ومراعاة  بأمان  حركتهم  تسهيل 

التغريات النفسية للمريض خصوصاً 

نوبات الغضب التي تحدث نتيجة 

تناوله لبعض األدوية. 

في إطــــار تنفيذ الخطة الســنوية لمكتب شــؤون ذوي االحتياجــات الخاصة لعام 
2019م، التــي تهــدف إلى التوعية باإلعاقــات واألمراض المؤدية لها ونشــر ثقافة 
التعامــل مــع الجمهــور مــن ذوي االحتياجــات الخاصة، قــام مكتب شــؤون ذوي 
االحتياجــات الخاصة بتنظيم محاضرة توعوية حول مرض تصلب األعصاب المتعدد 
»التصلب اللويحي« وكيفية التعامل مع المصابين به، لمنتسبات اإلدارات والمراكز 
الخدميــة ممــن تتطلب طبيعة عملهن التعامل مع الجمهــور، وذلك يوم الثالثاء 

الموافق 2019/9/17 في مبنى الموارد البشرية.

محاضرة توعوية                
األعصــاب  تصلــب  مــرض  حــول 

المتعدد »التصلب اللويحي« 

المكتبة االإلكترونية
نافذة على 
القـــــــانون األخيرةتحقيق منوعاتقصة نجاح
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االجتمـاع الدوري مع رؤســـاء أقســام 
الشؤون اإلدارية بإدارات الوزارة 

نظمت إدارة الموارد البشــرية بــوزارة الداخلية يوم 
األربعاء 2019/10/16م، االجتماع الدوري مع رؤساء 
أقسام الشؤون اإلدارية بإدارات الوزارة حضر االجتماع 
العقيد الدكتور/ محمد حمد الغياثين مساعد مدير 
اإلدارة، يأتــي االجتمــاع بهــدف تحســين الخدمــات 
وتســهيل اإلجــراءات لتحقيــق األهــداف المرجــوة 

العقيد الدكتور/ محمد حمد الغياثنيلخطط التطوير.

حواراستطالعاالفتتاحية أخبار تقارير
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العقيد  أكد  االجتامع  بداية  يف 

الغياثني،  حمد  محمد   / الدكتور 

وأهــدافــه  اللقاء  أهمية  عــىل 

املوارد  إدارة  لتنفيذ خطة  الرامية 

البرشية وتحقيق التواصل الفاعل 

الجميع  أن  موضحا  واملستمر. 

الواحد  الفريق  ضمن  يعمل 

الحيوية  بـــاألدوار  يقوم  ــذي  ال

وهناك  البرشية.  للموارد  والهامة 

أشهر   )3( كل  دورية  اجتامعات 

العمل.  يف  املستجدات   ملواكبة 

الله  جار  سامل  العقيد/  تحدث  و 

قوة  شؤون  قسم  رئيس  النابت، 

اإللكرتوين،  األرشيف  الرشطة عن 

املستندات  عن  االستغناء  بهدف 

مع  متاشيا  الكرتونيا  أرشفتها  بعد 

تحدث  كام  ورق  بال  وزارة  رؤية 

وخدمة  االستقاالت  إجراءات  عن 

متطلبات  جانب  إىل  االحتياط 

والعالوات  واملرفقات،  الكتب 

والبدالت والرتقيات.
محمد  النقيب/عيل  ــار  أش كــام 

العذبة، رئيس قسم شؤون املدنيني 

الوظيفي  األداء  تقييم  مسألة  إىل 

وأهم املعوقات والتنقالت وضوابط 

الخدمة  وانتهاء  االستقاالت  تقديم 

اإلجازات  ترصيد  آلية  إىل  باإلضافة 

الدورية وضوابط الرتقية االستثنائية.

 

وتحدث النقيب/ راشد عبدالرحمن 

التخطيط  قسم  رئيس  البوعينني 

فرع  عمل  آلية  عن  والتوظيف 

التعيينات وآلية عمل فرع التجنيد، 

و العمل بربنامج التجنيد االلكرتوين 

إىل  تطرق  كــام  ــوزارة.  ــ ال مبوقع 

التنظيم  بفرع  العمل  إجــراءات 

ومرشوعات  الوظيفي  والتوصيف 

العام القادم.

تطوير  خطط  االجتامع  تناول  كام 

قسم البعثات، وأشار رئيس القسم 

إىل  اإلبراهيم  الرائد/عبدالرحمن 

السنة  يف  القسم  مرشوعات  أهم 

القادمة. ونوه الرائد/ بندر الروييل 

أهمية  إىل  اإلسكان  قسم  رئيس 

تطوير خدمات اإلسكان وإجراءات 

وطلبات  القطريني  لغري  التسكني 

وضوابط  العائلية  الرشطة  مساكن 

والسكن  بــاالســرتاحــات  اإلقــامــة 

بالثكنات العسكرية. 

النقيب/ راشد عبدالرحمن البوعينني النقيب/عيل محمد العذبة

المكتبة االإلكترونية
نافذة على 
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إدارة الموارد البشرية 
تشارك في معرض القرية المهنية ...

 شــاركت وزارة الداخليــة ممثلة بــإدارة الموارد البشــرية وعدد مــن اإلدارات األخرى 
بمعــرض القريــة المهنية الذي نظمــه مركز قطر للتطوير المهنــي بالتعاون مع 
مركــز اإلنماء االجتماعي »نمــاء«، لطالب وطالبات المرحلتيــن اإلعدادية والثانوية، 
وذلــك خــالل الفتــرة من 30 ســبتمبر وحتــى الثاني مــن أكتوبــر 2019م بالمدينة 

التعليمية.
وقد تعرف الزوار في المعرض على فرص العمل التي توفرها وزارة الداخلية للطالب 
بعد تخرجهم من الثانوية العامة، والمسارات التعليمية والتدريبية المتاحة للشباب 
القطــري فــي مختلف التخصصات التي تحتــاج إليها الوزارة لتنفيــذ مهام عملها 
سواًء في الجوانب العسكرية األمنية أو التخصصات المدنية ذات الصلة بالخدمات 

األمنية واإلنسانية والخدمية التي تقوم بها وزارة الداخلية تجاه المجتمع.

حواراستطالعاالفتتاحية أخبار تقارير
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القرية  معرض  أن  يذكر  ذلــك  إىل 

الشباب  مساعدة  إىل  يهدف  املهنية 

التي  املهنية  املــســارات  اختيار  يف 

يف  وتتوافق،  طموحاتهم  تناسب 

الوقت نفسه، مع قدراتهم وطاقاتهم 

الفردية. ويعد املعرض  حملة موجهة 

لفئة الشباب بهدف توعيتهم بأهمية 

مع  يتناسب  مبــا  املهني  التطوير 

القطري،  العمل  سوق  احتياجات 

الخربة  أصــحــاب  مــن  واالســتــفــادة 

الطويلة وفئة املتقاعدين ملساعدتهم 

أفراًدا  ليكونوا  مهاراتهم  تطوير  عىل 

وهدفت  عملهم،  مجال  يف  فاعلني 

أيضاً  املــعــرض  مــن  النسخة  هــذه 

لتعريف الطلبة عىل مفاهيم اإلرشاد 

مفردات  وغــرس  املهني،  والتوجيه 

جديدة باملجتمع القطري، وذلك عرب 

الورش التدريبية املجانية التي قدمها 

الفعاليات  هامش  عىل  منــاء  مركز 

والتي شملت عدة مواضيع من بينها 

و»بناء  الفعال«  التواصل  »مهارات 

القدرات املهنية« و»اختيار التخصص 

الدرايس«، باإلضافة إىل تنظيم معرض 

الضوء  يسلط  الكاريكاتري،  لرسوم 

الشباب  تواجه  التي  التحديات  عىل 

واالستفادة  املهني،  التطوير  عند 

فئات  من  السابقة  الــخــربات  من 

املتقاعدين.

وشارك يف القرية املهنية ممثلون عن 

واألعامل،  واملال  التعليم،  قطاعات 

واملــواصــالت  والصناعة،  والطاقة 

واإلعـــالم،  والصحة،  ــاالت،  ــص واالت

تقديم  تم  كام  والثقافة.  ــن،  واألم

املهن  عىل  للتعرف  تفاعلية  أنشطة 

زوار  متكن  عميل  بشكل  املتوفرة 

املهن  حول  أسئلة  طرح  من  القرية 

التي متثلها تلك املؤسسات والرشكات، 

بالتخصصات  الشباب  تعريف  وتم 

التعليمية التي تقودهم إىل املسارات 

املهنية املتاحة أمامهم. 

المكتبة االإلكترونية
نافذة على 
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وقد أوضح الرائد/ نارص عبدالله 

 – الفني  املكتب  ضابط  محمد 

مسؤول مكتب ذوي االحتياجات 

الخاصة بأن املحارضة تأيت ضمن 

تحتوي  والتي  السنوية  الخطة 

املــحــارضات  مــن  سلسلة  عــىل 

والندوات وورش العمل التوعوية 

التي يستفيد منها منتسبو الوزارة 

يف مختلف اإلدارات، مؤكداً حرص 

املوضوعات  اختيار  عىل  املكتب 

يف  الـــوزارة  موظفي  تهم  التي 

الصلة  ذات  املجاالت  مختلف 

محاضرة توعوية حول 
)الصــــــحة النـــفسية في بيئة العــمل( 

بمناســبة اليوم العالمي للصحة النفســية الذي يصادف العاشــر من أكتوبر من 
كل عام، نظمت إدارة الموارد البشــرية بوزارة الداخلية بالتنســيق مع مؤسســة 
حمــد الطبية صبــاح يــوم الخميــس 2019/10/10م بقاعــة االجتماعــات باإلدارة 
محاضــرة توعويــة بعنوان )الصحة النفســية في بيئة العمــل( قدمها الدكتور/ 
محمد فاروق منصور استشاري الصحة النفسية بمؤسسة حمد الطبية، وحضرها 

عدد من منتسبي إدارات الوزارة.

حواراستطالعاالفتتاحية أخبار تقارير
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مشرياً  وامليداين  اإلداري  بعملهم 

تم  الجاري  العام  بداية  منذ  أنه 

الفعاليات  من  مجموعة  تنفيذ 

مع  بالتنسيق  وذلــك  التوعوية 

عدد من الجهات ذات العالقة يف 

الدولة يف سياق تنفيذ اسرتاتيجية 

مهارات  لتعزيز  الداخلية  وزارة 

وقدرات العنرص البرشي بالوزارة 

مؤسسات  مع  العالقة  وتعزيز 

املجتمع املدين.

بأن  عبدالله  نارص  الرائد/  وقال 

الرشطة  لرجل   النفسية  الصحة 

تحتل أهمية خاصة ملا يتعرض له 

ومواجهة  العمل  ضغوطات  من 

واملواقف  الحوادث  من  الكثري 

الصعبة، مام يلزم أن يتمتع بحالة 

خالل  من  و  مستقرة،  نفسية 

املشاركون عىل  يتعرف  املحارضة 

العديد من الجوانب التي تتعلق 

بالصحة النفسية وكيفية التعامل 

مع ضغوطات العمل .

فاروق  محمد  الدكتور/  وتحدث 

مــنــصــور حـــول عـــدة مــحــاور 

األهمية  تناولت  النفيس  للمرض 

والخطورة  واألنــواع  واألعــراض 

النفسية  والصحة  يشكلها  التي 

ملخصاً  قدم  و  العمل،  مكان  يف 

تناول  كام  واألسباب،  لألعراض 

عىل  وتأثريه  العمل  طبيعة  دور 

حياة الشخص النفسية والبدنية، 

الخاصة  العمل  وأشار إىل طبيعة 

لرجل الرشطة باعتباره ذا طبيعة 

من  للكثري  يتعرض  حيث  خاصة 

يصعب  التي  الصعبة  املواقف 

يف  يعمل  إنسان  أي  من  تقبلها 

هذا  ويف  العادي،  املدين  املجال 

االتجاه قدم مجموعة من النصائح 

مع  التعامل  لكيفية  واإلرشادات 

تجنب  وكيفية  العمل  ضغوطات 

العملية  الحياة  عىل  تأثرياتها 

التعريف  إىل  إضافة  والخاصة، 

النفيس  املرض  الوقاية من  بسبل 

اتباع أسلوب حياة  ومنها رضورة 

مامرسة  عىل  كاملواظبة  صحيح 

الصحي،  الغذاء  وتناول  الرياضة، 

يف  واألصحاب  العائلة  وإرشاك 

تقديم الدعم، مؤكداً عىل أهمية 

أعراض  أية  مع  الرسيع  التعامل 

مثل  الشخص  عــىل  تظهر  قــد 

إىل  للذهاب  دافــع  وجــود  عدم 

العمل، ضعف الطاقة، إضافة إىل 

األخرى  الجسدية  األعراض  بعض 

وآالم  بالصداع  الشعور  مثل 

أخرى  أعــراض  وهناك  الجسم، 

كالتعامل بسلبية مع زمالء العمل 

والجمهور، وحدة الطباع.

الدكتور/ محمد فاروق منصور

الصحــة النفســية لرجل  
الشــرطة تحتــل أهميــة 
خاصة لما يتعرض له من 

ضغوطات العمل

العمــل  طبيعــة  دور 
حيــاة  علــى  وتأثيــره 
النفســية  الشــــــــخص 

والبدنية

المكتبة االإلكترونية
نافذة على 
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البرشية  املــوارد  إدارة  نظمت 

ذوي  مــكــتــب  يف  مــتــمــثــلــة 

يوم  صباح  الخاصة  االحتياجات 

 ،2019/8/28 املوافق  األربعاء 

محارضة توعوية ملنتسبات عدد 

الخدمية  واملراكز  اإلدارات  من 

بوزارة الداخلية، حول اضطراب 

مع  بالتعاون  وذلــك  التوحد، 

الجمعية القطرية للتوحد.

التعريف  املحارضة  وتضمنت 

وأعراضه  التوحد  باضطراب 

األشخاص  مع  التعامل  وسبل 

تواصلهم  يعزز  مبــا  املصابني 

يف  وانــدمــاجــهــم  وتفاعلهم 

عىل  اشتملت  كام  املجتمع، 

بعض  أرس  ــجــارب  ــت ل عـــرض 

االكتشاف  كيفية  حول  املصابني 

التعامل  وآلية  للمرض  املبكر 

واملشكالت  التوحد  أطفال  مع 

دمجهم  وكيفية  تواجههم،  التي 

والتعامل مع  العادية  الحياة  يف 

املجتمع. 

من   عدد  املحارضة  يف  وشارك 

منتسبات إدارات وزارة الداخلية 

الجمعية  من  وفد  جانب  إىل 

للتوحد وحظيت برضا  القطرية 

واستحسان الحضور.

التوحد  اضطراب  عن  توعوية  محاضرة 
لمنتسبات وزارة الداخلية 

حواراستطالعاالفتتاحية أخبار تقارير
16

الموارد البشرية



 قســم شــؤون قوة الشــرطة هو أكبر أقســام 
اإلدارة بعــدد فروعــه، وهــو المختــص بتنفيــذ 
االســتحقاقات الوظيفيــة للشــريحة األكبر من 
منتسبي الوزارة )العسكريين(، ويتألف من عدة 
فروع )شــؤون الضباط - شــؤون ضبــاط الصف- 
شــؤون األفــراد - االحتيــاط والتقاعــد وانتهــاء 
الخدمــة – الترقيــات - العــالوات( باإلضافة إلى 
)المحاكمات-تحديــث  التنفيذيــة  المكاتــب 

البيانات(.
ولمزيد من تســليط الضوء على القســم التقينا 

العقيد/ سالم جار اهلل النابت رئيس القسم:

ــى  ــرف عـ ــود أن نتعـ ــة نـ بدايـ

االختصاصـــات العامـــة للقســـم؟

كـــام  القـــوة  شـــؤون  قســـم 

مـــن  يعتـــرب  معـــروف  هـــو 

لتوســـع  اإلدارة  أقســـام  أكـــرب 

بهـــا،  يضطلـــع  التـــي  املهـــام 

التـــايل:  يف  نلخصهـــا  والتـــي 

تنفيـــذ االســـتحقاقات الوظيفيـــة 

أحـــكام  وفـــق  للعســـكريني 

قانـــون الخدمـــة العســـكرية - 

ــوة  ــاء قـ ــات أعضـ ــتيفاء ملفـ اسـ

وحفظهـــا  وترتيبهـــا  الرشطـــة 

ـــة  ـــالت الوظيفي ـــجيل التعدي وتس

ــل  ــة بالعمـ ــخصية املرتبطـ والشـ

املراســـالت  مـــع  والتعامـــل 

وضبـــاط  بالضبـــاط  الخاصـــة 

الـــدورات  وتنفيـــذ  الصـــف 

ـــداد  ـــل وإع ـــر العم ـــة مبق التدريبي

ـــد  ـــات وتجدي ـــات واملقرتح الدراس

توجيهـــات  وتنفيـــذ  العقـــود 

املختصـــة. الســـلطة 

القســـم  مـــدى حقـــق  أي  إىل 

الوفـــاء بآليـــة التحـــول االلكـــروين 

التـــي تنتهجهـــا الـــوزارة؟

هنـــاك العديـــد مـــن األســـاليب 

ــي  ــة التـ ــات االلكرتونيـ واملامرسـ

انتهجهـــا القســـم لتنفيـــذ رؤيـــة 

)وزارة بـــال ورق، مثـــل مكتبـــة 

املوظـــف االلكرتونيـــة التفاعليـــة 

ـــدف  ـــي ته ـــة والت ـــا الثالث مبراحله

إىل توفـــري مصـــدر موحـــد وموثـــق 

ورسيـــع للمعلومـــة بشـــكل ميـــرس 

يلبـــي حاجـــة املوظـــف وبضغطـــة 

ـــة إىل برنامـــج حقـــوق  زر، باإلضاف

ــات املوظـــف، والنـــامذج  وواجبـ

ـــا  ـــم إدراجه ـــي ت ـــة والت االلكرتوني

رئيس قسم شؤون القوة:

كافــة  بتنفيــذ  نهتــم 
االســتحقاقات الوظيفيــة 

للعسكريين.

نسـعى للحصــول على شهـادة األيزو.

المكتبة االإلكترونية
نافذة على 
القـــــــانون األخيرةتحقيق منوعاتقصة نجاح
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ـــوزارة  ـــة ل ـــبكة الداخلي ـــىل الش ع

ـــتحقاقات  ـــل االس ـــة، ودلي الداخلي

ــل  ــكريني ودليـ ــة للعسـ الوظيفيـ

التقاعـــد وخدمـــة االحتيـــاط.

ـــتحقاقات  ـــيل االس ـــن دلي ـــاذا ع م

ـــة للعســـكريني والتقاعـــد  الوظيفي

ـــاط؟ ـــة االحتي وخدم

هـــام دليـــالن ضمـــن سلســـلة 

ــم،  ــة للقسـ ــراءات التوثيقيـ اإلجـ

للتعريـــف  يهدفـــان  حيـــث 

العســـكرية  الخدمـــة  بقانـــون 

2006/31م املعـــدل والقـــرارات 

إىل  باإلضافـــة  لـــه،  التنفيذيـــة 

واملعاشـــات  التقاعـــد  قانـــون 

العســـكري 2006/13م والقـــرارات 

التنفيذيـــة ذات الصلـــة، وقـــد 

ـــا  ـــان لتواكب ـــام طبعت صـــدرت منه

التعديـــالت بالقـــرارات والتعاميـــم 

املتعلقـــة باملوضوعـــات املعنيـــة.

برنامـــج حقـــوق  عـــن  مـــاذا 

املوظـــف؟ وواجبـــات 

هـــو برنامـــج خـــاص باملوظفـــني 

ــب  ــداره عقـ ــم إصـ ــني، تـ املدنيـ

ـــة  ـــوارد البرشي ـــون امل ـــدور قان ص

املدنيـــة 2016/15م والقـــرارات 

املنفـــذة لـــه، بهـــدف التعريـــف 

بالقانـــون املشـــار إليـــه وتوفـــري 

ــني،  ــني املدنيـ ــة للموظفـ املعلومـ

ـــرتة  ـــالل ف ـــه خ ـــا علي ـــد أرشفن وق

دمـــج قســـمي شـــؤون قـــوة 

املدنيـــني  وشـــؤون  الرشطـــة 

تحـــت قســـم شـــؤون املوظفـــني 

ســـابقاً. وميكـــن ألي موظـــف 

التعـــرف عـــىل الربنامـــج حيـــث 

تـــم إدراجـــه عـــىل ســـطح املكتـــب 

ــب اآليل  ــزة الحاسـ ــع أجهـ لجميـ

ــوزارة.  بالـ

كيـــف قمتـــم بتعريـــف جميـــع 

بهـــذه  الـــوزارة  منتســـبي 

الخدمـــات االلكرونيـــة املقدمـــة؟

عندمـــا بدأنـــا مبـــرشوع مكتبـــة 

ـــة،  ـــة التفاعلي ـــف االلكرتوني املوظ

فقـــد دعونـــا ممثـــال عـــن كل 

قســـم مـــن أقســـام الشـــؤون 

ــني  ــوزارة والقانونيـ ــة بالـ اإلداريـ

مجمـــع،  لقـــاء  يف  املختصـــني 

للتعريـــف باملـــرشوع والغايـــة 

ــارات  ــا بزيـ ــاً قمنـ ــه، والحقـ منـ

ميدانيـــة لكافـــة إدارات الـــوزارة 

عـــىل  واملـــرور  اســـتثناء  دون 

عملهـــم،  مبقـــار  املوظفـــني 

املعنـــي  باملـــرشوع  للتعريـــف 

وتوضيـــح طريقـــة اســـتخدامه، 

وهـــو ذات النهـــج الـــذي قمنـــا 

بـــه باملـــرشوع التـــايل حقـــوق 

وواجبـــات املوظف.أيضـــاً تـــم 

خـــالل  مـــن  بـــه  التعريـــف 

الـــدورات التدريبيـــة واللقـــاءات 

العمـــل. وورش  التعريفيـــة 

مـــا هـــي املرشوعـــات املســـتقبلية 

ـــى  ـــا القســـم ع ـــي يخطـــط له الت

ــزءا  ــه جـ ــد، كونـ ــه التحديـ وجـ

ـــارص  ـــن عن ـــيا ضم ـــكا أساس ورشي

الخطـــة التشـــغيلية إلدارة املـــوارد 

ـــة؟ البرشي
ــاء  ــداً للوفـ ــم جاهـ ــعى القسـ يسـ

اإلدارة  وخطـــة  رؤيـــة  لتنفيـــذ 

ـــة  ـــم سياس ـــي ترس ـــغيلية والت التش

ومـــن  ككل،  لـــإدارة  العمـــل 

مشـــاريعنا املســـتقبلية إن شـــاء 

اللـــه، تطبيـــق نظـــام الجـــودة 

وتطبيـــق  بالقســـم-  الشـــاملة 

مــن  العديــد  انتهجنــا 
االلكترونيــة  األســاليب 
الحديثة في عمل القسم.

بدأنــا بمشــروع مكتبــة 
االلكترونيــة  الموظــف 

التفاعلية.

نسعى إلى توفير مصدر 
موحــد وموثــق وســريع 
للمعلومة بشكل ميسر 

يلبي حاجة الموظف
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ـــة عـــىل  ـــة املوظـــف االلكرتوني مكتب

الهاتـــف الـــذيك والـــذي ســـوف 

ـــل  ـــب العاج ـــور يف القري ـــر للن يظه

والهـــادف إىل توفـــري وســـيلة أخـــرى 

للموظـــف متكنـــه مـــن الحصـــول 

ـــه  ـــتخدام هاتف ـــه باس ـــىل معلومت ع

ـــة  ـــبل املتاح ـــكل الس ـــاء وب دون عن

ـــة الرابعـــة مـــن  وهـــذه هـــي املرحل

ـــة عـــىل  ـــة املوظـــف االلكرتوني مكتب

الحاســـب اآليل ملنتســـبي الـــوزارة.

 

لتطبيـــق  ســـعيكم  إىل  أرشتـــم 

نظـــام الجـــودة الشـــاملة بالقســـم، 

حدثنـــا أكـــر عـــن هـــذا األمـــر؟

شـــهادة  متثلـــه  ملـــا  نظـــراً 

مجـــال  يف  الـــدويل  االعتـــامد 

الجـــودة )االيـــزو( مـــن أهميـــة 

ــراراً  ــامً وإقـ ــا ُحكـ ــرية، كونهـ كبـ

تؤكـــد  دوليـــة  جهـــات  مـــن 

ــز الخدمـــات  عـــىل جـــودة ومتيـ

ككل  اإلدارة  تقدمهـــا  التـــي 

ـــوص،  ـــه الخص ـــىل وج ـــمنا ع وقس

الجوانـــب  إىل  باإلضافـــة 

ـــة  ـــة ملنظوم ـــة والتوثيقي التطويري

ــت  ــد وضعـ ــة، فقـ ــل كافـ العمـ

إدارة املـــوارد البرشيـــة ضمـــن 

اســـرتاتيجيتها وخطـــط تطويـــر 

ــة  ــهادة املعنيـ ــا الشـ ــل بهـ العمـ

ضمـــن أولوياتهـــا بالتعـــاون مـــع 

التخطيـــط  بـــإدارة  املختصـــني 

أوىل  بـــدأت  وقـــد  والجـــودة، 

باملـــرشوع  العمـــل  مراحـــل 

املعنـــي فعليـــاً بالقســـم عـــىل 

وجـــه التحديـــد وباقـــي أقســـام 

األخـــرى. اإلدارة 

بصفتكـــم عضـــواً بلجنـــة التقاعـــد 

العســـكري، حدثنـــا عـــن هـــذه 

اللجنـــة واختصاصاتهـــا؟
نشـــأت اللجنـــة مبوجـــب أحـــكام 

املـــادة )27( مـــن القانـــون رقـــم 

)13( لعـــام 2006 بشـــأن تقاعـــد 

مـــن  العســـكريني،  ومعاشـــات 

ــدد  ــس وعـ ــب الرئيـ ــس ونائـ رئيـ

مـــن األعضـــاء ميثلـــون جهـــات 

ـــن  ـــل ع ـــكرية، ال يق ـــل العس العم

خمســـة وال يزيـــد عـــىل ســـبعة، 

وتحديـــد  بتعيينهـــم  يصـــدر 

مكافآتهـــم ونظـــام عمـــل اللجنـــة 

الـــوزراء  مجلـــس  مـــن  قـــرار 

املوقـــر، وتخضـــع اللجنـــة إلرشاف 

ــص  ــاً وتخصـ ــاع إداريـ وزارة الدفـ

لهـــا اعتـــامدات ماليـــة ســـنوية 

ـــاء  ـــة األعب ـــوزارة ملواجه ـــة ال مبوازن

ــا. ــة بعملهـ ــة الخاصـ املاليـ

العسكري  التقاعد  للجنة  ويكون 

االختصاصـــــات والصالحيـــــــات 

الالزمة، لإشـــــراف عىل تقــــاعد 

ومعاشات العسكريني بالتنسيق مع 

الهيئة، ولها بوجه خاص ما ييل:
1-  دراســـة حـــاالت العســـكريني 

ـــن  ـــم م ـــت خدمته ـــن انته الذي

حيـــث اســـتحقاق املعـــاش، 

ـــرت  ـــن توف ـــاش م وتســـوية مع

فيـــه رشوط اســـتحقاق املعـــاش 

ـــه. ـــتحقني عن ـــه أو للمس ل

املعـــاش  مقـــدار  تحديـــد   -  2

املســـتحق لصاحـــب املعـــاش، 

ــتحقني  ــامء املسـ ــد أسـ وتحديـ

ـــب  ـــه ونصي ـــة وفات ـــه يف حال عن

وإخطارهـــم   منهـــم،  كل 

ــك. بذلـ

ــتبدال  ــات االسـ ــة طلبـ 3-  دراسـ

ــة ــا إىل الهيئـ وإحالتهـ

الهيئـــة  تعليـــامت  إبـــالغ   -  4

املتعلقـــة بتقاعـــد ومعاشـــات 

الجهـــات  إىل  العســـكريني، 

املختصـــة.

تطبيــق مكتبــة الموظــف 
االلكترونيــة علــى الهاتف 

الذكي

تــم إدراج برنامج حقوق 
على  الموظف  وواجبات 
ســطح المكتب لجميع 

أجهزة الحاسب اآللي.
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وجه من الشــرطة ...

النــــقيب الدكـــتورة/ 
نورة اليهري

أول طبيبة شرعية قطرية ...

المرأة عنصر هام وفاعل في وزارة الداخلية، ولم تعد المرأة العاملة في مجال 
الشرطة مقتصرة في أدائها على األعمال المكتبية اإلدارية، أو خدمات الجمهور 
خلــف الكاونترات ... ولكنهــا امتلكت من العزيمة واإلصــرار ما مكنها من 
خــوض غمار التجربة في العمل الميداني، واألعمال ذات الطبيعة الخطرة في 
كثير من مجاالت العمل الشرطي ... تخطت حواجز الخوف، فوجدناها تتعامل 
من المواد الكيميائية الخطرة في المختبر الجنائي، ووجدناها مدربة للكالب 
البوليســية في قسم األثر، وفي غيرها من المواقع ذات الطبيعة الخاصة في 

عمل الشرطة.

عالية  بكفاءة  ــرزت  ب وحالياً 

طبيبة يف تخصص الطب الرشعي 

بنات  من  أي  إليه  تسبقها  مل 

جدارة  أثبتت  طبيبة  جنسها، 

عالية، وشكلت مثاالً يحتذى به 

وزارة  يف  العاملة  للمرأة  ليس 

وللمرأة  بل  فحسب  الداخلية 

القطرية عموماً.

نورة  الدكتورة/  النقيب  إنها 

يف  قطرية  طبيبة  أول  اليهري 

تخصص الطب الرشعي. 

من هي الدكتورة نورة؟؟؟ وكيف 

رسمت طريقها للوصول إىل هذه 

املكانة املتميزة؟؟؟ هذه وأسئلة 

عديدة تجيب عنها ضيفتنا.
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اليهري  عبدالله  نــورة  االســم 

الطب  يف  ــوراة  ــت دك التخصص 

الرشعي حاصلة عىل البكالوريوس 

قابوس  السلطان  جامعة  مــن 

تخصص  سلطنة عامن  من   2007

الباطني  والتخصص  عام  طبيب 

من مستشفى حمد.

لقد بدأت دراستي يف سن الثامنة 

العام  الطب  ببعثة لدراسة  عرشة 

أهلها  عىل  يغلب  التي  ُعامن  يف 

طابع الطيبة وأمضيت هناك سبع 

الكثري  خاللها  اكتسبت  سنوات 

والتواضع  الطيبة  الخصال  من 

التي أضافت الكثري إىل شخصيتي 

نفيس  عىل  االعتامد  تعلمت  كام 

أفكاري  وتكوين  قرارايت  أخذ  يف 

الخاصة بشأن املواضيع املختلفة.

جميع التخصصات :

وكان من املقرر أن ترتافق الدراسة 

سبع  مدى  عىل  تدريبي  بربنامج 

عىل  الطالب  فيها  يطلع  سنوات 

كل التخصصات خالل فرتات زمنية 

محددة وقد شد انتباهي الترشيح 

تكوينه  وتفاصيل  اإلنسان  لجسم 

وتأثريها  الخارجية  واملــؤثــرات 

عليه ويف السنة السادسة خضعنا 

وقمنا  أسبوعني،  ملدة  لتدريب 

بزيارة املرشحة حيث تعرفنا عىل 

يتم  وكيف  الرشعي  الطب  نظام 

سيناريو  ــم  ورس الجثة  ترشيح 
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أدت  التي  األسباب  يوضح  كامل 

وقد  علمية،  بطريقة  الوفاة  إىل 

لكونه  اهتاممي  املوضوع  أثــار 

يربط بني التطور العلمي والعلوم 

الحقيقة  إىل  للوصول  الطبيعية 

العلمية.

بالتفكري  بدأت  الحني  ذلك  منذ 

بالتخصص كمهنة عمل يل ، لكنني 

مل أفصح عن ذلك .

بعد انتهايئ من الدراسة يف سلطنة 

عامن وحصويل عىل شهادة الطب، 

حمد  مبستشفى  مبارشة  التحقت 

خالل  التحقت   : الصحة  بــوزارة 

األقسام  من  بالعديد  األول  العام 

مثل  الطبية  والــتــخــصــصــات  

التجميلية،  الجراحة  )العيون، 

النفيس،  الطب  األطفال،  جراحة 

جراحة عامة  وأخريا الباطنة(

بعد ذلك قررت االنضامم لربنامج 

شعرت  حيث  الباطني  التخصص 

حينها أنه التخصص املالئم لرغبايت 

وميويل واألنسب لشخصيتي .

يف األربع السنوات التالية، تدرجت 

برنامج  خــالل  من  التدريب  يف 

الباطني حيث إنه علم  التخصص 

شامل.

ألتقي  أن  الظروف  شاءت  حينها 

بأحد األطباء الرشعيني يف مستشفى 

حمد ، وكان هذا اللقاء كافياً ألن 

 ، بالتخصص  القدمية  يعيد رغبتي 

الكافية  املعلومات  عىل  حصلت 

عن تخصص الطب الرشعي، بعد 

التفكري واستشارة والدي قررت أن  

أسعى وراء تحقيق حلمي ،حيث 

وزارة  يف  أوراقــي  بتقديم  قمت 

بالتخصص  لاللتحاق  الداخلية 

الذي طاملا حلمت به. 

من  والتشجيع  الدعم  وجــدت 

ومتت   ، صادفتهم  الذين  جميع 

املوافقة والقبول لدراسة تخصص 

ــة  ــي األردن اململكة  يف  ــطــب   ال

الهاشمية 

ملاذا األردن :

ألن نظام الطب الرشعي يف العامل 

ينقسم إىل ثالثة أنظمة ، ولدارسة 

إىل  تحتاج  وتطبيقه  التخصص 

دولة  لنظام  ومامثل  شبيه  نظام 

الجغرافية  الطبيعة  أن  .كام  قطر 

له  األردن  يف  السكاين  واالكتظاظ 

التي  الحاالت  تنوع  يف  كبري  دور 

من  يزيد  مام  كطالب  تواجهنا 

التخصص  عىل  وتطلعنا  خرباتنا 

بصورة أوسع وألن الطب الرشعي 

ونواتجه  مجتمع  ثقافة  يواجه 

لذلك كان االختيار األردن .

عند وصويل لألردن ويف بادئ األمر 

كنت قلقة من الحاالت خاصة يف 

طبيب  كأي  ولكن   ، األوىل  السنة 

البد  إقامته  برنامج  مختص خالل 

العلم  ليكتسب  الكثري  يواجه  أن 

ولله  ومتكنت   ، والخربة  واملعرفة 

الحمد من اجتياز ذلك . 

الحاالت  جميع  يف  أشــارك  كنت 

اإلدارات  مع  النقاشات  يف  وحتى 

املختلفة , كام شاركت يف تدريس 

 ، الطب  لطالب  الرشعي  الطب 

وذلك كان له تأثري عظيم يف صقل 

شخصيتي وإضافة بند آخر فيها.

من  مجموعة  إعداد  يف  شاركت   

الندوات  يف  شاركت  و  البحوث،  

املؤمترات  إىل  باإلضافه   ، العلمية 

تختص  التي  والعاملية  املحلية 

بعلوم  الطب الرشعي  .

كان الفريق الطبي املوجود خالل 

األردن  يف  بالربنامج  التحاقي  فرتة 

كذلك   ، يل  وداعــامً  بــأدايئ  يشيد 

التقيـــت مـــع أحـــد األطبـــاء 
خاللـــه  ومـــن  الشـــرعيين 
علـــى  أكثـــر  تعرفـــت 

الشـــرعي الطـــب 

قـــررت االنضمـــام لبرنامـــج 
التخصـــص الباطنـــي ألننـــي 
التخصـــص  أنـــه  شـــعرت 
المالئـــم لرغباتـــي وميولـــي.
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دور السفارة والعاملني فيها الذين 

دامئاً   تشجيعاً  منهم   أملس  كنت 

إىل جانب مراقبة أدايئ األكادميي .

التي  الصعبة  ــاالت  ــح ال ــن  وم

األطفال،  وفيات  هي  واجهتها 

أشعر بصعوبة حينها إلمتام عميل 

وترشيح جثة الطفل . 

ومتعددة  كثرية  ــاالت  ح هناك 

بالقيام  ملزمة  لكني   ، واجهتها 

بعميل واكتساب املزيد من العلم 

يف هذا املجال .

كفريق  نعمل  الرشعي  الطب  يف 

نتكاتف  إنــنــا  حيث   ، ــد  واحـ

الحقيقة  معرفه  يف  للمساهمة 

اإلدارات  مختلف  مع  بالعمل 

إىل  للوصول  املختصة  األمنية 

الهدف.

الجثة تتكلم .

إن  يقال  الجثة  مع  نتعامل  حني 

ال  هي  الواقع  يف   ، تتكلم  الجثة 

تتكلم ، ولكن ذلك تعبري مجازي، 

وصف  ــالل  خ مــن  بأنه  يقصد 

يتمكن  الجثة  وترشيح  وفحص 

الطبيب الرشعي من معرفة كيفية 

وفاته ؟ ومتى؟ ووضع آلية لذلك، 

نحن نقوم بتسخري هذه الحقائق 

العلمية وتوفريها لخدمة العدالة .

الفتيات لَسن أقل كفاءة ..

صعبا  يكن  مل  املجال  يف  دخــويل 

، لكن الضوء مل يكن  أو مستنكرا 

ملقى عىل الطب الرشعي وخاصة 

للطبيبات.

املتعارف عليه أن الفتيات يفضلن 

بعدم  تتميز  التي  التخصصات 

وجود مناوبة من ضمن برنامجها 

األرسة،  طب  ،الجلدية  كالعيون 

األسنان .

أقل  لسن  الفتيات  الحقيقة  يف   

كفاءة من الشباب ، فهن يستطعن 

به  ويتميزن  مجال  بأي  العمل 

وبتفوق  .

كلمة أخرية...

لتضمني  مقرتح  برفع  قمنا  لقد   

منهج الطب الرشعي بكلية الطب 

يوضح   بحيث   ، قطر  جامعة  يف 

 - الرشعي  الطب  أساسيات  فيه 

مبادئ   - الرشعي  الطب  علوم 

الوفيات  الطب الرشعي - أسباب 

وأمور  وطبية،  علمية  ناحيه  من 

من  الــرشعــي  الطب  إجـــراءات 

التطرق  دون  فقط،  فنية  ناحية 

املقرتح  لقي  وقد  األخرى،  لألمور 

القبول.
الطب  مركز  من  املبادرة  فكانت 

وتوجه  الداخلية  بوزارة  الرشعي 

إلدارة  الداخلية  وزارة  من  وفد 

اجتامعات  عقد  وتم  الطب  كلية 

طرحت فيها أفكار ومتت املوافقة 

بهذا  الــتــدريــس  ــدأ  وبـ عليها 

التخصص يف العام الدرايس 2019، 

الطلبة  بها  يقوم  زيارات  وهناك 

إىل مركز الطب الرشعي بالتنسيق 

مع النيابة العامة، ويف املحارضات 

الطب  )تعريف  إىل  التطرق  يتم 

الطب  مــفــاهــيــم   - ــي  ــرشع ال

الرشعي  الطب  ونظام  الرشعي، 

األوسط  والــرشق  قطر  دولــة  يف 

وأوروبا وأمريكا، وكيفية تشخيص 

الوفيات(.

هناك  يكون  أن  أشجع  أنا  وأخريا 

من  القطري  الكادر  من  إقبال 

الطب  تخصص  إىل  الفتيات 

توفريه يف  بعد  الرشعي وخصوصا 

كلية الطب بجامعة قطر.

نحــن فــي الطــب الشــرعي 
واحــد  كــــفريق  نعمـــل 
معــــرفة  فــي  لنســـــاعد 

لحقيقــة ا

الشـــــــــرعي  الطـــــبيب 
يقــوم بتســخير الحقائــق  
وتوفيرهــا  العـــــــــلمية 

لخدمــة العدالــة.
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الموارد البشرية
مهــام متنوعة وأداء متميز

الموارد البشرية، هي الرافد، أو الشريان الرئيسي الذي يمد وزارة الداخلية بالكادر 
البشري المؤهل إلدارة دفة العمل في مختلف إدارات الوزارة، فهناك العديد من 
المهام التي تقوم بها اإلدارة ســواء في جانــب التوظيف، أو التأهيل والتدريب 
للكادر البشري العامل بالوزارة، إضافة إلى ما تقدمه من خدمات لموظفيها من 
عســكريين ومدنيين، حول ما تقدمه اإلدارة من مهام واختصاصات، ومواكبتها 
لعمليــة التطــور الجاريــة على قدم وســاق فــي مختلــف مرافــق وزارة الداخلية، 
ومواكبة التطور إقليميا ودوليًا في مجال الموارد البشــرية، والخطوات العملية 
التي أقدمت عليها اإلدارة في هذا الشــأن، وقد بدأنا تحقيقنا الصحفي هذا من 
مكتــب اللــواء/ خليفه نصر النصــر مدير إدارة الموارد البشــرية، كما عرجنا على 

بعض أقسامها لنخرج بهذه المحصلة .... 



المكتبة االإلكترونية
نافذة على 
القـــــــانون األخيرةتحقيق منوعاتقصة نجاح

25

من  الــبــرشيــة  املــــوارد  إدارة 

وزارة  ــوام  ق يف  اإلدارات  أهــم 

الرئييس  الرافد  فهي  الداخلية، 

وبداية  البرشي،  بالكادر  للوزارة 

اسمحوا لنا قبل الخوض يف مهام 

نتناول  أن  اإلدارة،  واختصاصات 

الخطوات التطويرية التي شهدتها 

إدارتكم يف مجال تحديث آليات 

عملها ...؟؟

بالفعل إدارة املوارد البرشية تعد 

إدارات  لجميع  الرئييس  الرافد 

البرشي  بالكادر  الداخلية  وزارة 

الذي يتم توفريه وفقاً الحتياجات 

املختلفة  والــلــجــان  اإلدارات 

نهضة  هناك  أن  صحيح  بالوزارة، 

شاملة يف البالد يف شتى املجاالت، 

املزيد  إىل  يحتاج  بالفعل  وهذا 

من الكوادر البرشية، ولكن يرافق 

النهضة والتطور تطور مواز  هذه 

عىل صعيد التقنيات الحديثة التي 

تسد جانباً من االحتياجات للكادر 

هذا  إن  نقول  ال  نحن  البرشي، 

البرشي،  العنرص  عن  يغنينا  األمر 

للعنرص  أهمية  دومـــاً  فتبقى 

الوقت  لكن يف  البرشي موجودة، 

وخاصة  الحديثة  فالتقنيات  ذاته 

عرب  الخدمات  تقديم  مجال  يف 

الوسائل اإللكرتونية لها الكثري من 

والرسعة  الدقة  منها  والتي  املزايا 

يف إنجاز املعامالت، ونحن والحمد 

لله نسري بتناسق وتوازن بني توفري 

بالتقنيات  واالستعانة  الكوادر 

الحديثة يف مجال تقديم خدماتنا. 

مع  بالتعاون  مــؤخــراً  تم  فقد 

املعلومات  لنظم  العامة  اإلدارة 

املــوارد  نظام  وتحديث  تطوير 

أصبح  بحيث  )األوراكل،  البرشية 

يشتمل عىل العديد من الخدمات 

التي يحتاج إليها موظفو  الوزارة، 

جديدة  خدمات  إدخــال  تم  كام 

عىل خدمة مطراش2 لتسهيل كثري 

طلبات  تنفيذ  يف  اإلجــراءات  من 

املوظفني من إجازات، وشهادات، 

كام ستضاف العديد من الخدمات 

األخرى. ويف إدارة املوارد البرشية 

املعامالت عرب  إنجاز  نتبع سياسة 

وفقاً  وذلك  اإللكرتونية  األنظمة 

إىل  الرامية  ــوزارة  الـ لتوجهات 

)وزارة  الورقية  املعامالت  تقليص 

بال ورق (، كام أن تنفيذ املعامالت 

عامل  يوفر  اليكرتونياً  والطلبات 

فبدالً  اإلنجاز،  يف  والرسعة  الدقة 

من اضطرار املوظف للمرور عىل 

األقسام املعنية بطلبه أو معاملته، 

اللواء / خليفة نصر النصر
هنــاك نهضــة شــاملة فــي البــالد فــي شــتى 
المجــاالت، وهذا بالفعــل يحتاج إلــى المزيد من 

الكوادر البشرية.

لنظــــــــــــــم  العـــــــــامة  اإلدارة  مـــع  بالتعـــاون 
المـــــعلومــــــات قمنـــا بتطويـــر وتحديـــث نظـــام 

البشـــرية. اللواء/  خليفة نرص النرص المـــوارد 
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يوصل  حتى  املندوب  انتظار  أو 

يأتيه  الذي  الرد  ينتظر  ثم  طلبه 

عرب املندوب، أصبح بإمكانه وهو 

أينام  عمله  موقع  أو  مكتبه  يف 

الوسائل  عرب  طلبه  يرسل  أن  كان 

املوارد  )نظام  املتاحة  اإللكرتونية 

وسيأتيه  مطراش2(  أو  البرشية 

ذات  عــرب  وقــت  أرسع  يف  ــرد  ال

دافعاً  أعطانا  هذا  الوسائل. طبعاً 

أننا  حتى  خدماتنا،  لتطوير  قوياً 

عىل  للحصول  التقدم  يف  رشعنا 

)األيزو(  العاملية  الجودة  شهادة 

والتي قطعنا شوطاً كبرياً يف إعداد 

متطلباتها.

الكوادر  بتوفري  معنية  اإلدارة 

ومدنيني  عسكريني  من  البرشية 

فكيف  ــوزارة،  ال إدارات  لجميع 

تتم هذه العملية ..؟

وبني  بيننا  دائــم  تنسيق  هناك 

اإلدارات، وأي استقطاب  مختلف 

يتم  جديدة  لــكــوادر  تعيني  أو 

املختصة  اإلدارات  مع  بالتنسيق 

من  باحتياجاتها  توافينا  التي 

التخصصات  حسب  ــوادر  ــك ال

عىل  جــاٍر  والعمل  املطلوبة. 

التخصصات  بعض  استقطاب 

املدنية  الجامعات  خريجي  من 

الوزارة  احتياجات  بحسب  أيضاً 

لتخصصاتهم، وهؤالء يتم إلحاقهم 

لتلقي  الرشطة  كلية  يف  بــدورات 

والرشطية،  العسكرية  العلوم 

يلتحقون  تخرجهم  بعد  ثم  ومن 

حسب  املختلفة  بـــــاإلدارات 

تلك  واحتياجات  تخصصاتهم 

اإلدارات.

إىل أي مدى وفقتم يف التعيينات 

وتــوازن  بتناســق  نســير 
الكــوادر  توفيــر  بيــن 
بالتقنيــات  واالســتعانة 
الحديثة في مجال تقديم 

خدماتنا. 
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بحسب التخصصات .؟

لجميع  تدريبي  مسار  يوجد 

التخصصات ألي خريج أو مبتعث 

ينتسب  تخرجه  بعد  إنه  بحيث 

التي تناسب تخصصه،  إىل اإلدارة 

فالفني يذهب إىل اإلدارات الفنية 

اإلدارات  إىل  يذهب  واإلداري 

الخدمي.  أو  اإلداري  الطابع  ذات 

لضباط  تأهييل  برنامج  وهناك 

مع  بالتعاون  ــة  اإلداري الشؤون 

وذلك  للوزارة  التابعة  اإلدارات 

يف  التخصصية  الدورات  عقد  عرب 

هذا املجال. أي إنه بعد أن يكمل 

الضابط الدورة العسكرية املقررة 

الـــدورات  هــذه  إىل  ضمه  يتم 

اختصاصه  كل حسب  التخصصية 

وذلك بالتعاون مع معهد تدريب 

الرشطة والجهات األخرى.

تستعد  مرافقها  بكافة  الدولة 

األكرب  الريايض  الحدث  الستقبال 

القدم  لكرة  العامل  كأس  بطولة 

الداخلية رشيك  ووزارة   –  2022

أنتم  البطولة،  تأمني  يف  أسايس 

كإدارة للموارد البرشية، ما دوركم 

يف هذا الجانب ...؟

تعترب  البرشية  املـــوارد  إدارة 

األمنية  للجنة  الرسمي  الداعم 

من حيث توفري األعداد املطلوبة 

من الضباط واألفراد للمشاركة يف 

منذ  بدأنا  ولذلك  البطولة،  تأمني 

األشخاص  إعداد  يف  طويل  وقت 

اللجنة  مــع  سيعملون  الــذيــن 

األمنية أثناء البطولة، وتنظم لهم 

تؤهلهم  التي  الالزمة  ــدورات  ال

بهم  ستناط  التي  باملهام  للقيام 

أثناء الحدث، وحتى تسري البطولة 

يف ذات األجواء اآلمنة التي عرفت 

صورة  ونقل  الحبيبة  دولتنا  بها 

وشعب  قطر  عن  للعامل  مرشفة 

التي  الكوادر  اختيار  ويتم  قطر، 

البطولة بعناية  ستشارك يف تأمني 

كام  يخضعون  أنهم  كام  كبرية، 

تنظمها  مكثفة  لــدورات  أسلفنا 

العليا  باللجنة  األمنية  اللجنة 

إرسال  تم  للمشاريع واإلرث، كام 

فعاليات  لحضور  الضباط  بعض 

رياضية كربى يف بعض بلدان العامل 

ألخذ الخربات الالزمة لكيفية إدارة 

الحدث من الناحية األمنية.

الشؤون  قسم  خدمات  وحــول 

القسم  رئيس  يقول  اإلداريـــة 

العقيد/ يارس إبراهيم السليطي:

معني  ــة  اإلداريـ الــشــؤون  قسم 

ــة  اإلداري ــامل  األع كافة  بتنفيذ 

الخاصة  النظامية  ــراءات  واإلجـ

باإلدارة ومنها  العاملني  باملوظفني 

املوظف  منح  إجـــراءات  تنفيذ 

للنظام  وفقاً  املستحقة  اإلجازات 

والجدول  القانونية  ــراءات  واإلج

كذلك  ونقوم  لها،  املحدد  الزمني 

الخاصة  واألوامر  القوانني  بتنفيذ 

وترقياتهم،  املوظفني  بتنقالت 

املالية  االستحقاقات  ومتابعة 

ملنتسبي املوارد البرشية وذلك يف 

إطار اإلدارة نفسها. 

ال شك أن قسم الشؤون اإلدارية 

الصادرة  املراسالت  بكافة  يعني 

والواردة لإلدارة، ويف ظل التوجه 

الورقية  املكاتبات  إللغاء  العام 

تتعاملون  )وزارة بال ورق( كيف 

مع هذه املراسالت.؟

صحيح أن الوزارة حالياً تتجه نحو 

وإدارة  الورقية،  املكاتبات  إلغاء 

املوارد البرشية قد حولت معظم 

اإلجراءات  من  وعددا  مراسالتها 

اإللكرتوين،  النظام  إىل  ــة  اإلداري

اإلدارية  الشؤون  قسم  يف  ونحن 

الربيد  وهي  إضافية  مهمة  لدينا 

العام أو املكتب العام، وهو معني 

بجميع املراسالت الخاصة باملوارد 

شهد  الجانب  ــذا  وه البرشية، 

جميع  صارت  حيث  كبرياً  تطوراً 

املراسالت تنفذ الكرتونياً من خالل 

النظام  وهذا  املراسالت(  )نظام 
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والجهد،  الوقت  من  كثرياً  اخترص 

فبدالً من أن تجمع الكتب وترسل 

عرب املندوبني الذين يأخذون وقتاً 

املقصودة،  الجهة  إىل  الوصول  يف 

بأخذ  وصوله  بعد  الكتاب  ويبدأ 

املختصني  املوظفني  عرب  ــه  دورت

زمناً  فيأخذ  ــوارد،  وال الصادر  يف 

أو  املسؤول  إىل  الوصول  يف  آخر 

وتعود  بالكتاب،  املعني  الشخص 

اإلجراء  اتخاذ  بعد  الــدورة  ذات 

األمر  أصبح  الكتاب،  موضوع  يف 

اآلن يتم بسهولة أكرب حيث يصل 

يف  املقصودة  الوجهة  إىل  الكتاب 

فيها،  يرسل  التي  اللحظة  ذات 

نفس  عىل  ــراء  اإلج اتخاذ  ويتم 

اإلجراءات  صارت  وبذلك  النظام، 

وبإنتاجية  بكل سهولة ويرس  تتم 

عالية ورسيعة النتائج. 

يقدمها  خــدمــات  هــنــاك  هــل 

قسمكم للجمهور .؟

بتقديم  معنيون  األساس  يف  نحن 

الخدمات ملوظفي إدارتنا، وعالقتنا 

الــوزارة  خارج  من  الجمهور  مع 

تأيت يف جانب واحد فقط وهو ما 

شهادات  إصدار  خدمة  يف  يتمثل 

عدم العمل، وهي متنح للمواطنني 

العمل يف  يتقدمون لطلب  الذين 

منهم  فيطلب  حكومية  جهة  أي 

إحضار شهادة تثبت عدم عملهم 

يف جهة أخرى.

املوارد  بإدارة  الفني  املكتب  ويف 

القيام  يتوىل مهمة  الذي  البرشية 

بجميع أنشطة ذوي اإلعاقة التقينا 

الرائد/ نارص عبدالله محمد، الذي 

حيث  املكتب  عن  تعريفاً  قدم 

قال: 
من  العديد  الفني  املكتب  يتوىل 

املهام واالختصاصات أبرزها يتمثل 

القانونية  الــدراســات  ــداد  إع يف 

القانونية  املوضوعات  عىل  والرد 

الــرأي بشأنها  ــداء  واإلداريــة وإب

معايل  توجهات  تنفيذ  ومتابعة 

الوزير خالل االجتامعات الدورية، 

تنفيذ  ومتابعة  ــداد  إع وكذلك 

الخطة التشغيلية لإدارة باإلضافة 

إىل العديد من املهام املوكلة إليه.

وقد تم تحديد اختصاصات مكتب 

الخاصة  االحتياجات  ذوي  شؤون 

الوظائف  تحديد  مــن  ــداًء  ــت اب

طلبات  واستقبال  لهم  املناسبة 

تعيينهم ومتابعة تأهيلهم باإلضافة 

إىل تلبية جميع ما يحتاجون إليه 

وفقا للتنسيق مع الجهات املعنية 

داخل وخارج الوزارة. 

ذوي  مكتب  ــشــاء  إن ــم  ت ــد  وق

بـــإدارة  الخاصة  االحــتــيــاجــات 

الداخلية  بوزارة  البرشية  املوارد 

فئات  جميع  ليخدم  2007م  عام 

التوظيف  اإلعاقة، وتقديم خدمة 

وفقاً للقانون رقم )2( لسنة 2004 

الخاصة  االحتياجات  ذوي  بشأن 

 )5( للامدة  وفقاً  ينص  ــذي  وال

االحتياجات  لذوي  يخصص  بأن 

الخاصة الذين يحملون الشهادات 

يف  عليها  املنصوص  البطاقات  أو 

تقل عن  نسبة ال  السابقة،  املادة 

2% من مجموع درجات الوظائف 

يف الجهات املختصة. 

العقيد/ يارس السليطي

وفقـــــــــــــًا الســتراتيجية 
بــال  وزارة  الــــــــــــــــوزارة 
معظــم  تحـــــــولت  ورق 
اإلجـــــراءات والمراســالت 
بــإدارة المــوارد البشــرية 
إلــى النظــام اإللكتروني.
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من  املوظفني  عدد  ــاد  ازدي ومع 

ذوي االحتياجات يف الوزارة، أصبح 

وتكييف  تعديل  ــرضوري  ال من 

كل  وتوفر  تقدم  ليك  العمل  بيئة 

التي  واملــالمئــة  املتاحة  الفرص 

أدائهم  تطوير  عىل  تساعدهم 

فإن  ذلك،  إىل  باإلضافة  الوظيفي. 

املتعلقة  والترشيعات  السياسات 

باملعاقني أصبحت تطالب وبشكل 

املهني  التدريب  بأحقية  واضح 

املساواة  قدم  وعىل  متييز  دون 

اتفاقية  يف  ورد  كام  اآلخرين  مع 

ومن  للمعاقني.  املتحدة  األمــم 

املهم  ــدور  ال يأيت  املنطلق  هذا 

االحتياجات  ذوي  شؤون  ملكتب 

الخاصة من خالل تذليل ومواجهة 

املوظفني  تواجه  التي  العقبات 

املعاقني يف عملهم مع توفري البيئة 

املالمئة وتقديم الخدمات املناسبة 

لهم. 

يقدمها  التي  الخدمات  هي  ما 

املكتب لهذه الفئة من املوظفني.؟

الخدمات  بتقديم  املكتب  يقوم 

والالزمة  الرضورية  والتسهيالت 

االحتياجات  ذوي  للموظفني 

الخاصة وما تتضمنه من خدمات 

الدعم واإلرشاد النفيس والوظيفي، 

والتقنيات املساعدة، ومن أبرز تلك 

ذوي  توظيف  خدمة  الخدمات: 

اإلعاقة – خدمة التدريب اإلداري 

التكنولوجي.  التدريب  خدمة  و 

يكون  أن  هو  ذلك  من  والهدف 

املوظف من ذوي اإلعاقة فعاالً يف 

تأدية مهامه، وعرب هذه الخدمات 

التي يقدمها املكتب يستطيع أن 

يصقل مواهبه، ويتكيف مع بيئة 

العمل ويكون فرداً منتجاً.

والفعاليات  الربامج  عن  مــاذا 

لذوي  املكتب  بها  يقوم  التي 

االحتياجات الخاصة.؟ 

ذوي  شؤون  مكتب  تطوير  يعترب 

االحتياجات الخاصة أحد األهداف 

حيث  الداخلية،  لوزارة  الرئيسية 

الخدمات   كافة  املكتب  يقدم 

االحتياجات  ذوي  من  للموظفني 

بالتعرف  تتمثل  التي  الخاصة 

بهدف  بالوزارة.  احتياجاتهم  عىل 

لتذليلها  والوسائل  الطرق  إيجاد 

الرائد / نارص عبدالله 

تطويــر مكتــب شــؤون 
الخاصة  االحتياجات  ذوي 
البشــرية  الموارد  بــإدارة 
الرئيســية  األهــداف  أحد 

لوزارة الداخلية.
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والبدائل  االقــرتاحــات  وتقديم 

التي  واألدوات  األجهزة  وتوفري 

العملية  البيئة  تهيئة  شأنها  من 

املوظفني  وتهيئة  املــنــاســبــة. 

نفسيا  ــم  ــداده وإع املــعــاقــني، 

عىل  ملساعدتهم  واجــتــامعــيــا 

العملية  الحياة  يف  ــاج  ــدم االن

واملجتمع. ومتكينهم من املشاركة 

مع  تتناسب  التي  األنشطة  يف 

قدراتهم وأوضاعهم. 

ذوي  شــؤون  مكتب  ويسعى 

تحقيق  إىل  الخاصة  االحتياجات 

تنبثق  التي  املستقبلية  رؤيته 

تتمثل  والتي  ــوزارة  ال خطة  من 

البيئة العملية املناسبة  يف تطوير 

وذلك  اإلعــاقــة،  ذوي  ملوظفي 

املبادرات  من  العديد  خالل  من 

حسب  متكامل  مقر  توفري  مثل 

كافة  ويلبي  العاملية  املواصفات 

االحتياجات  ذوي  احتياجات 

التجهيزات  وتــأمــني  الــخــاصــة، 

أنواع  مبختلف  الخاصة  واملعدات 

تطوير  يف  تسهم  التي  اإلعاقات 

أدائهم الوظيفي.

االهتامم  فكرة  انطلقت  هنا  من 

شؤون  مكتب  خدمات  بتطوير 

ذوي االحتياجات الخاصة، لتقديم 

أفضل  مساندة  وظيفية  خدمات 

الوزارة من ذوي  لجميع موظفي 

والبرصية  )السمعية  اإلعــاقــة 

والحركية والذهنية..(، الذين يقوم 

املكتب بتوظيفهم واالستفادة من 

طاقاتهم وقدراتهم التي ميتلكونها 

بهدف تزويدهم مبهارات وخربات 

نفسية واجتامعية توقظ مواهبهم 

وطاقاتهم الكامنة وتسهم يف بناء 

شخصيتهم وتزرع ثقتهم بأنفسهم 

ونشاطهم.  فاعليتهم  من  وتزيد 

الجانب  بني  التوازن  خالل  ومن 

الوظيفي والجانب األدايئ يتحقق 

املوظف  بناء شخصية  التوازن يف 

املعاق جسمياً ونفسياً واجتامعياً. 

واملكتب لديه خطة سنوية زاخرة 

بالعديد من األنشطة والفعاليات، 

املاضية  الفرتة  خالل  نفذنا  وقد 

من  كبرياً  عــدداً  العام  هذا  من 

الفعاليات التي تضمنت الندوات، 

والزيارات  التدريبية،  والــدورات 

املعنية  للمؤسسات  املختلفة 

بذوي االحتياجات الخاصة.

وال يفوتني هنا أن أشري إىل التعاون 

الكبري الذي نلقاه من جميع تلك 

يف  الرسمية  والجهات  املؤسسات 

الدولة فيام نقوم به من جهد يف 
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ذوي  من  الوزارة  موظفي  خدمة 

اإلعاقة.  
قراءة في كــتاب

الموظــف  تعييــن  بدايــة  فــي 
عــن  االستفســار  الــى  يســعى 
حقوقـــــــــه وواجباتــه وغيرهــا من 
ــة األخــرى. االســتحقاقات الوظيفي

أو حتــى عنــد صــدور تشــريع جديــد 
مــن جهــات األختصــاص بالدولــة ، 
ــف  ــر الموظ ــي فك ــدور ف أول ماي

ماهــي حقوقــي وواجباتــي؟

لتاليف ما سبق، أصدرت إدارة املوارد 

كتاب  2017م  ــام  ع يف  البرشية 

املدين(  املوظف  وواجبات  )حقوق 

والشؤون  اإلجــراءات  يوضح  الذي 

البرشية  ــوارد  امل بقانون  املتعلقة 

2016م  لعام   )15( رقــم  املدنية 

والقرارات التنفيذية املنفذة له.

بني موضوعاته  اإلصدار  تنوع هذا   

ــادر عــدة  ــص ــن م واســتــمــدهــا م

ومتنوعة، فاألمر ال يقترص عىل بيان 

األحكام الواردة بقانون إدارة املوارد 

امتد  بل  فحسب  املدنية  البرشية 

صلة،  ذات  أخرى  ترشيعات  لعدة 

باإلضافة إىل غالبية األسئلة واألجوبة 

واملتخصصون  القانونيون  قام  التي 

والعمل  ــة  اإلداري التنمية  ــوزارة  ب

بالــرد  االجتامعية  ــؤون  ــش وال

الجهات  جميع  إىل  وإرسالها  عليها 

الحكومية بشأن استفسارات تطبيق 

وختاًما  املعني،  القانون  أحــكـــام 

والتعاميم  ــة  ــوزاري ال بــالــقــرارات 

ــع  ــواق ــاوى وامل ــت ــف ــة وال ــ اإلداريـ

اإللكرتونية الرسمية الحكومية التي 

باملوظف  وعناية  اهتامما  أولــت 

املدين وبحقوقه وواجباته.

بشكل  املعني  الكتاب  طباعة  متت 

اسرتاتيجية  مع  ومتاشيًا  محدود، 

تحويل  تم  فقد  ورق  بال  وزارة 

برنامج  إىل  املوضوع  محل  الكتاب 

سطح  عىل  ــه  إدراج وتم  إلكرتوين 

املكتب لجميع أجهزة الحاسب اآليل 

ملنتسبي الوزارة، بشكل يسهل عىل 

املوظف وصوله للمعلومة دون عناء 

يذكر.

الكتاب  من  الثاين  ــدار  اإلص صدر 

يتم  وحالياً  أيضاً،  2017م  عام  يف 

الذي  الثالث  لــإصــدار  التحضري 

سيتم فيه إضافة األحكام التنظيمية 

البرشية  ــوارد  امل بقانون  املتعلقة 

املدنية والقرارات ذات الصلة.  

نسخة  هناك  أن  بالذكر  الجدير 

مختلف  بتصميم  الكتاب  من  ثالثة 

ُمدرجة  تفاعيل  إلكرتوين  وبشكل 

اإللكرتونية  بداخل )مكتبة املوظف 

التفاعلية( ركن )اإلصدارات املدنية(.

حقـــــوق وواجــــبات المــوظــــف المــدني
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رشوط التعيني 

الوظائف  يف  التعيني  رشوط  من 

املدين،  واملوظف  للعسكري  العامة 

عليهام  الحكم  سبق  قد  يكون  أال 

مخلة  جرمية  يف  بالحبس  نهائياً 

بالرشف أو األمانة ما مل يكن قد رد 

اعتباره، والتساؤل هنا ما هي  إليه 

الجرائم املخلة بالرشف واألمانة؟ 

التي ترجع إىل ضعف يف  هي تلك 

الخلق وانحراف يف الطبع مع األخذ 

ونوع  الوظيفة،  طبيعة  االعتبار  يف 

العمل الذي يؤديه العامل املحكوم 

عليه، ونوع الجرمية والظروف التي 

ارتكبت فيها، واألفعال املكونة لها، 

ومدى كشفها عن التأثري بالشهوات، 

الحد  إىل  السرية،  وسوء  والنزوات، 

العمل،  عىل  أثرها  ينعكس  الذي 

وغري ذلك من االعتبارات.

وما هو رد االعتبار؟

رد االعتبار هو محو اآلثار الجنائية 

الجنايئ  الحكم  صدور  عىل  املرتتبة 

بحيث  للمستقبل  بالنسبة  باإلدانة 

يعامل املحكوم عليه كام لو كان مل 

يرتكب جرمية.

ويقوم رد االعتبار عىل فكرة أساسية 

هدفها قبول املجرم كعضو صالح يف 

يحمل  ما  منه  بدر  ما  إذا  املجتمع 

سلوكه  استقامة  يف  االعتقاد  عىل 

عن  وبعده  االستقامة  عىل  وإقباله 

االنحراف.

نوعني،  إىل  االعتبار  رد  وينقسم 

القانون  بقوة  يقع  قانوين  أحدهام 

ودون حاجة إىل أن يتقدم املحكوم 

بذلك  يصدر  أو  بذلك  بطلب  عليه 

قضايئ  واآلخــر  القضاء،  من  حكم 

بناء  القضاء  من  حكم  به  يصدر 

استفسارات قانونية 

باحث قانوين /محمد حسن شحات
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عىل طلب يتقدم به املحكوم عليه، 

إجرائية  مبراحل  هذا الطلب  ومير 

معينة، وكل من رد االعتبار القانوين 

توافر  يفرتض  القضايئ  االعتبار  ورد 

الترشيعات  حددتها  رشوط  عدة 

املختلفة.

ما هي اإلعالة املشــار اليها يف شأن 

العــالوة االجتامعية  تنظيم منح 

للعسكري واملوظف املدين؟ 

لإعالة،  تعريفاً  القانون  يتضمن  مل 

ألحكام  تعريفها  يرجع  ثم  ومن 

تحدد  التي  اإلسالمية  الرشيعة 

الشاملة  النفقة  يف  بها  املقصود 

التعليم  ونفقات  وامللبس  للأمكل 

وكل ما يعد من رضوريات الحياة.

األب  النفقة تجب عىل  ان  واألصل 

قانون  من   )75( املادة  لنص  وفقاً 

2006م  لسنة   )22( رقــم  األرسة 

الذي  الصغري  الولد  نفقة  »تجب 

تتزوج  حتى  أبيه،  عىل  له  مال  ال 

الفتاة، ويصل الفتى إىل السن الذي 

يكن  مل  ما  أمثاله،  فيه  يتكسب 

بنجاح  دراسته  يواصل  علم  طالب 

معتاد.

العاجز  الكبري،  الولد  نفقة  وتجب 

عىل  غريها  أو  لعاهة  الكسب  عن 

ميكن  مــال  له  يكن  مل  إذا  أبيه، 

اإلنفاق منه.

إذا  أبيها  عىل  األنثى  نفقة  وتعود 

مل  ما  زوجها،  عنها  مات  أو  طلقت 

يكن لها مال، أو مل يكن هناك غريه 

ممن تجب عليه نفقتها.

وإذا كان مال الولد ال يفي بنفقته، 

للرشوط  يكملها وفقاً  أبوه مبا  ألزم 

السابقة«.

وتجب نفقة االبن عىل األم املورسة 

وفقاً للامدة )78( من قانون األرسة 

الولد  نفقة  »تجب  ذكره  السالف 

أو  األب  فقد  إذا  املورسة،  أمه  عىل 

كانا  أو  لهام،  مال  وال  ألب  الجد 

األم  تستحق  ثم  ومن  معرسين«، 

العالوة  هــذه  املدنية  )املوظفة 

قدمت  إذا  يعول  بفئة  االجتامعية 

إعالتها  تفيد  املحكمة  من  شهادة 

رصف  يستمر  بينام  ــا«،  ــ ألوالده

العالوة بفئة متزوج للعسكري، إذا 

دون  أوالد  له  وكان  ترمل  أو  طلق 

التقيد برشط اإلعالة.  

اإلعالــة  بــني  الفــرق  هــو  مــا 

؟ نــة لحضا ا و

نظراً الرتباط مفهوم اإلعالة بالنفقة 

تعني  ال  األبناء  حضانة  مجرد  فإن 

لهم  العائل  كان  إذا  اإلعالة  توافر 

شخصا غري الحاضنة، ولهذه التفرقة 

املعول عليه يف  لكون  أهميتها نظراً 

بفئة  االجتامعية  العالوة  استحقاق 

الحضانة  وليس  اإلعالة  هو  يعول 

فاألم قد تكون حاضنة ألوالد لها إال 

أنها ال تعد عائلة إذا كان مطلقها هو 

الذي يتوىل اإلنفاق عىل أبنائه منها.

الذكر  النساء بإمتام  وتنتهي حضانة 

األنثى  وبإمتام  سنة  عــرشة  ثــالث 

رأت  إذا  إال  سنة  عــرشة  خمس 

التحقيق  بعد  املحكمة خالف ذلك 

يف مصلحة املحضون فتأذن باستمرار 

حضانة الذكر إىل إمتام خمس عرشة 

تخرّي  أو  الدخول،  إىل  واألنثى  سنة، 

املحضون بعد التحقق من صالحية 

املتنازعني، ويف جميع األحوال يجب 

يف  اعتمدتها  التي  األسباب  ذكــر 

قرارها.

واستثناء من أحكام الفقرة السابقة 

إذا  النساء  حضانة  استمرار  يجوز 

عقلياً،  مرضاً  مريضاً  املحضون  كان 

أو مرضاً مقعداً.
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تحفيــز الموظفيــن ألداء 
عمل أفضل ...

كثير من المؤسسات ال تدرك أهمية تحفيز الموظف وآثاره اإليجابية على تحسين األداء.
تحاول الشركات المعنية بتطوير الموظفين وتطوير آلية العمل أن تبتكر أساليب حديثة 
لتحفيز الموظفين تراعي فيها تأثيرها اإليجابي على جودة العمل وقلة التكاليف على 

المؤسسة.

كيف يتم تحــــــــــفيز املوظف؟

لذلك  باملاديات  التحفيز  ارتبط 

املؤسسات  من  كثريا  أن  نرى 

تتجنب برامج تحفيز املوظفني

هناك  أن  املؤسسات  تدرك  ال 

أساليب كثرية لتحفيز املوظف ال 

تعتمد عىل املاديات وال يخصص 

لها موازنة.

من أمـثلة التحفيز غري املكلف: 

 الثقة يف املوظف يعترب تحفيزاً 

الثقة  أفضل،  عمل  ألداء  له 

إعطاء  طريق  عن  العمل  يف 

اتخاذ  يف  الصالحيات  املوظف 

التي  املشكالت  وحل  القرار 

آلية  وابتكار  العمل،  تواجهه يف 

مشاركة/ العنود بنت فيصل آل ثاين
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عمل تتناسب مع طبيعة عمله. 

مع  املنظمة  االجتامعات   

آلرائهم  واالستامع  املوظفني 

يحفز  بها  واألخذ  ومالحظاتهم 

املوظف ويزيد ثقته يف املؤسسة 

ويحسن من أدائه يف العمل.

خطط  عىل  املوظف  اطالع   

تكن  لو مل  اإلدارة حتى  وبرامج 

من  يزيد  اختصاصه،  مجال  يف 

والئه وحبه للعمل.

خارج  ملهام  املوظف  اختيار   

يف  )املشاركة  مثل  عمله  مكان 

واملعارض  العمل  ورش  تنظيم 

عليها  ترشف  التي  والفعاليات 

ألداء  دافعا  يعطيه  املؤسسة( 

خالله  من  يرسم  أفضل  عمل 

التي  للمؤسسة  ايجابية  صورة 

ميثلها.

لدورات  املوظف  ترشيح   

املوظف  يشعر  تدريبية 

تطوير  يف  املؤسسة  باهتامم 

دورات  )تطرح  مهاراته  

من  عدد  يف  مجانا  تدريبية 

مؤسسات الدولة(

مناسباته  املوظف يف   مشاركة 

والء  من  يزيد  االجتامعية، 

يعمل  التي  للمؤسسة  املوظف 

بها.

 فتح قنوات تواصل مع املوظف 

لألخذ مبقرتحاته وآرائه املتعلقة 

باملؤسسة وآلية العمل.

 تقديم الشكر والثناء للموظف 

أثناء أداء عمله.

خالل  من  العمل  روتني  كرس   

الوظيفية  املوظف  مهام  تغري 

بعمل  إلحاقه  طريق  عن 

مختلف عن األعامل التي اعتاد 

عىل أدائها.

لتحفيز  لربامج  التخطيط  عند 

املـــــوظفني من األفضل تجنب:

تحفيز  يف  التقليدية  األساليب   

املثايل  املوظف  مثل  املوظف 

موظف االشهر ملا لها من نتائج 

خالل  من  املؤسسة  عىل  سلبية 

خلق العداوات بني املوظفني.

املوظفني  تحفيز  برنامج  أخريا   

يحتاج إىل:

1- فريق عمل مختص يف ابتكار 

برامج لتحفيز املوظفني.

2- وضع جدول زمني للربنامج .

يف  املوظفني  راي  استطالع   -3

لتحفزيهم مع  األنسب  الوسيلة 

االبتعاد عن الطرق التقليدية.

خالل  من  الربنامج  تقييم   -4

معرفة آثاره اإليجابية عىل أداء 

عىل  يساعد  وجودته  العمل 

التحفيز  برنامج  يف  االستمرار 

التحفيز  وسائل  وتحسني 

وتجديدها كل فرتة.
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جهود وزارة الداخلية
متمثلة في إدارة مكافحة الجرائم االقتصادية 

وااللكترونية في مكافحة غسل األموال
 )انطالقا من ســعي دولة قطــر لمواجهة التحديات 
في مكافحة غســل األموال والجرائــم المرتبطة بها 
قامت الدولة بوضع استراتيجية دقيقة في مكافحة 
وإدارة  الداخليــة  وزارة  فــي  ممثلــة  األمــوال  غســل 

مكافحةالجرائم االقتصادية وااللكترونية(.

   حيث تعد دولة قطر أحد املراكز 

املالية ذات املستوى العاملي. وذات 

يشكل  مام  الهام  اإلقليمي  البعد 

جاءت  هنا  من  لها،  قصوى  أهمية 

القطرية  السلطات  التزام  أهمية 

املستوى  ــك  ذل عــىل  باملحافظة 

مهددات  مكافحة  عىل  والعمل 

تأيت  قطر  دولة  إن  الوطني،  األمن 

يف مقدمة الدول التي تطبق أنظمة 

دولة  تشهد  حيث  فعالة،  مؤسسية 

من  يجعل  مام  مطردا  منــوا  قطر 

األهمية مبكان املحافظة عليه. 

  وبناء عىل ذلك جاءت االسرتاتيجية 

واسرتاتيجية  قطر  لدولة  الوطنية 

وزارة الداخلية املنبثقة منها مؤمنة 

واالســتــقــرار  األمـــن  أهمية  عــىل 

حيث  الجرمية،  ومكافحة  الوطني 

شكلت الجرمية هاجساً عاملياً أصبح 

يهدد األمن واالستقرار عىل املستوى 

الدويل واإلقليمي واملحيل لدولة قطر 

الدويل.  املكون  عن  تنفصل  ال  التي 

مستوياتها  بكل  الجرمية  ملكافحة 

متثل  التي  ــوال  األم غسل  وجرائم 

تهديدا  تشكل  كام  كبرية  خطورة 

تكاتف  يستدعى  مام  اقتصاديا 

ملكافحة  والدولية  الوطنية  الجهود 

هذا النوع من الجرائم ووضع األطر 
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واآلليات املناسبة للحد منها.  

مبكان  األهمية  من  يأيت  وبالتايل   

وجود نظام فعال ملكافحة غسل 

التصدي  عىل  يساعد  األمــوال 

االستقرار  تهديد  لعمليات 

وحامية  للدولة..  االقتصادي 

النظام املايل. 

األطر القانونية والرقابية:

عىل  الجهود  جــاءت  لذا      

خالل  من  الــدولــة  مستوى 

تعزيز وتقوية األطر القانونية 

ــة والــفــنــيــة عىل  ــي ــاب ــرق وال

قامت  كام  املحيل.  املستوى 

اإلجـــراءات  من  كثري  باتخاذ 

الصعد،  مختلف  عىل  والتدابري 

والقوانني  الترشيعات  كسن 

الكيانات  وتأسيس  العالقة  ذات 

مبا  املايل  النظام  لحامية  املؤسسية 

وإنشاء  الدولية  املعايري  مع  يتوافق 

عمليات  ملكافحة  مختصة  قوانني 

غسل األموال. 

 2004 لسنة   )3( رقم  القانون  مثل 

والقانون  اإلرهاب   مكافحة  بشأن 

رقم )4( لسنة 2010 بإصدار قانون 

ومتويل  ــوال  األمـ غسل  مكافحة 

اإلرهاب الذي وضع اإلطار القانوين 

الجرائم  هذه  لتجريم  والترشيعي 

رقم  القانون  بإصدار  ألغي  الذي 

مكافحة  قانون   2019 لسنة   )20(

ــاب،  اإلره ومتويل  األمــوال  غسل 

قطر  ــة  دول الــتــزام  يعكس  ــذي  ال

الراسخ مبكافحة غسل األموال بكافة 

أشكاله وفقا ألحدث املعايري الدولية 

املعتمدة من قبل املنظامت الدولية 

قطر  دولة  دور  يربز  مام  الرئيسية، 

الفعال واملؤثر يف املنطقة من حيث 

إطارها  يف  القياسية  املعايري  وضع 

القانوين والتنظيمي الخاص مبكافحة 

غسل األموال.

وال شك يف أن إصدار قانون مكافحة 

من  اإلرهاب  ومتويل  األموال  غسل 

يف  املتميز  موقفها  يعزز  أن  شأنه 

هذا املجال، ويحدد القانون الجديد 

لقطاع  امللزمة  القانونية  املتطلبات 

املالية  والقطاعات  واألعــامل  املال 

عقوبات  الجديد  القانون  حدد  كام 

يخالف  ــن  م ــل  ك ــىل  ع ــشــددة  م

عىل  مالية  جزاءات  وفرض  أحكامه 

املؤسسات املالية أو األعامل واملهن 

غري املالية املحددة أو املنظامت غري 

الهادفة للربح املخالفة. 

 تأسيس الكيانات املؤسسية لحامية 

النظام املايل

إنشاء  عىل  قطر  دولة  عملت  كام 

غسل  ملكافحة  الوطنية  اللجنة 

كآلية  اإلرهـــاب  ومتويل  األمـــوال 

غسل  جــرائــم  ملكافحة  منظمة 

تهديد  لعمليات  والتصدي  األموال 

االستقرار االقتصادي للدولة وتقييم 

الدولية  باملعايري  االلتزام  معايري 

الوطنية  اللجنة  بإنشاء  ــك  وذل

برئاسة  ــوال  األمـ غسل  ملكافحة 

نائب املحافظ ملرصف قطر املركزي 

ممثال  عــضــوا   15 تضم  ــي  ــت )وال

والــوزارات  والهيئات  الجهات  عن 

الحكومية ذات الصلة بهدف تبادل 

آلية  لوضع  واملعلومات  الخربات 

عىل  سواء  القانون  تطبيق  لضامن 

مستوى األفراد أو املؤسسات( متثيل 

غسل  ملكافحة  الوطنية  اللجنة 

قطر  دولة  اإلرهاب  األموال ومتويل 

للصندوق  القيادة  لجنة  اجتامع  يف 

األموال  غسل  ملكافحة  االستئامين 

ومتويل اإلرهاب.

 تعمل اللجنة عىل متابعة ومواكبة 

عىل  والتعرف  املستجدة  التطورات 

املجال  هذا  يف  املامرسات  أحدث 

الدويل  التعاون  تعزيز  والعمل عىل 

مبكافحة  قطر  دولة  ريادة  لضامن 

هذا النوع من الجرائم عىل املستوى 

اإلقليمي والدويل

سياسة مكافحة غسل األموال: 

السياسات  كافة  الدولة  وضعت 

األمــوال  غسل  مبكافحة  املتعلقة 
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واألنظمة  الــقــوانــني  مــع  متاشياً 

والضوابط والتعاميم والتوجيهات 

تعزيز  عــىل   قطر  ــة  دول حــرص    

املنظامت  مع  والتنسيق  التعاون 

والهيئات اإلقليمية والدولية األخرى 

مجال  يف  املستجدات  آخر  ملتابعة 

مكافحة غسل األموال. خصوصا أن 

هذه الجرائم عابرة للحدود وبالتايل 

املعلومات  وتبادل   التعاون  يعترب 

ــزة  واألجــه الـــدول  مختلف  ــني  ب

)عىل  ملواجهتها  رضوريــا  املختصة 

واتخاذ  القانون  تطبيق  مستوى 

ملراقبة  الالزمة  ــراءات  اإلجـ كافة 

مستوى  عــىل  املالية  التعامالت 

هيئات  تقوم  املؤسسات  أو  األفراد 

مرصف  يف  متمثلة  املالية  الرقابة 

قطر املركزي باإلرشاف والرقابة عىل 

املالية  املرصفية  املؤسسات  امتثال 

املالية  املعلومات  وحــدة  وكذلك 

مشبوهة   مالية  تعامالت  أي  عن 

بالتقليل  املالية  الهيئات  ــزام  وإل

واستبدالها  النقدية  التعامالت  من 

معرفة  لضامن  املصدقة  بالشيكات 

ومــازالــت  ــوال  ــ األم تلك  مــصــدر 

تدرس  التي  اإلجراءات  بعض  هناك 

يتعلق  فيام  اللجنة  مستوى  عىل 

سقف  ووضع  النقدية  بالتعامالت 

لتلك التعامالت والتي تشكل الثغرة 

الرئيسية لجرائم غسل األموال ( 

املؤسسات  عضوية  إىل  االنضامم 

والتوقيع عىل  الدولية  واملجموعات 

عدد من االتفاقيات الدولية املرتبطة 

من  وغريها  األموال  غسل  مبكافحة 

اإلجراءات التي تعزز من التزام دولة 

قطر باملعايري الدولية الصادرة بشأن 

مكافحة غسل األموال----

يتوافق  مبا  املايل  النظام  حامية  إن 

يتسم  أمــر  الدولية  املعايري  مع 

تقرير  يشري  الكبرية حيث  باألهمية 

صندوق النقد الدويل حول األنظمة 

قطر  دولة  يف  املطبقة  والسياسات 

قد اظهر عدم وجود دالئل ملحوظه 

دولة  يف  األموال  غسل  أنشطة  عىل 

تتمتع  بأنها  تتميز  الدولة  وأن  قطر 

بواحد من اقل معدالت الجرائم يف 

املنطقة اىل جانب أنها تأيت يف مقدمة 

مؤسسية  أنظمة  تطبق  التي  الدول 

فعالة يف مجال غسل األموال.

جهود وزارة الداخلية

قصوى  أولوية  قطر  دولــة  أعطت 

االقتصادية  الجرائم  مكافحة  إلدارة 

وااللكرتونية التي تم إنشاؤها يف عام 

مسؤولية  بها  تناط  والتي  2018م 

والجرائم  ــوال  األم غسل  مكافحة 

التدابري  واتــخــاذ  ــع  ووض املالية 

الوقائية املانعة لتلك العمليات كام 

االستباقية  ــراءات  اإلج عىل  تعمل 

أطر  ووضع  الجرائم  تلك  ملكافحة 

األموال  ملكافحة غسل  عمل شاملة 

مبا يتفق مع املعايري الدولية تنسيقاً 

ذات  الوطنية  الجهات  مختلف  مع 

الصلة.

التعاون والتنسيق الوطني:

التدابري  الجديد  القانون  يعزز 

والتنسيق  بالتعاون  الصلة  ذات 

الجهات  مختلف  بــني  الوطني 

الصلة،  ذات  واملؤسسات  والهيئات 

من  ممكن  نطاق  أوســع  ولتوفري 

املالية  املعلومات  وتبادل  التعاون 

آليات  بتوقيع  وذلك  الجهات  بني 

حيث  ثنائية،  وتشغيلية  تنسيقية 

وقعت الوزارة ممثلة بإدارة مكافحة 

وااللكرتونية  االقتصادية  الجرائم 

مع  وتشغيلية  تنسيقية  آليات  عدة 

مكافحة  سبيل  يف  الجهات  مختلف 

ومتويل  ــوال  ــ األم غسل  ــم  جــرائ

من  األموال  غسل  مخاطر  اإلرهاب 

خالل وضع برامج تدريبية خاصة. 
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معلومة تهمك

تشهد وزارة الداخلية تطوراً وتقدماً 

كام  املــجــاالت،  شتى  يف  متزايداً 

وأنشطة  إدارات  باستحداث  تقوم 

جديدة، فكان لزاماً مواكبة ما سبق 

بوضع تصنيف طبي جديد يحتوي 

عىل درجات مختلفة للياقة الطبية 

يراعى من خاللها التناغم واالنسجام 

الشخص  لها  املرشح  الوظيفة  بني 

ودرجة اللياقة التي يصنف بها، مع 

االخذ يف االعتبار ذوي االحتياجات 

الرشيحة  هذه  الستيعاب  الخاصة 

تتناسب  التي  الوظائف  يف  للعمل 

مع  يتعارض  ال  ومبا  قدراتهم  مع 

مام  والبدنية،  الصحية  حالتهم 

الكفاءات  الستيعاب  الفرصة  يتيح 

ــة  ــ واإلداري واملهنية  العلمية 

الجديدة، ووضع كل فرد يف املكان 

البدنية  وقدراته  لطاقاته  املناسب 

والعقلية والعلمية.

ــىل اإلجــــراءات  ــالع ع ــالط    ول

إدراج  تم  فقد  ورد،  ملا  التنظيمية 

رقم  الداخلية  وزيــر  معايل  قــرار 

قواعد  بشأن  2010م  لعام   )9(

بوزارة  الطبية  اللياقة  ومستويات 

مبكتبة  متوفر  وهــو  الداخلية، 

املوظف االلكرتونية التفاعلية )ركن 

اإلصدارات القانونية املتخصصة(.

قواعد ومستويات اللياقة الطبية بوزارة الداخلية
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الرياضة و السكري
ممــا الشــك فيــه أن ارتفاع 
بمــرض  اإلصابــة  معــدالت 
الســكري وانتشــار السمنة 
ومضاعفاتها وما يتبع ذلك 
من تأثيرات صحية ونفسية 
وكذلك ماليــة واجتماعية 
علــى  جميعنــا  تجبرنــا 
خالقــة  بوســائل  التفكيــر 
من أجل االستفادة من كل 
الوســائل الممكنة للوقاية 
من الســكري والتقليل من 

آثاره ما أمكن . 

د- حيدر البستنجي
إدارة الخدمات الطبية

ومامرسة  البدين  النشاط  كان  وملا 

األساسية  الوسائل  احد  الرياضة 

فان  مثالية  صحة  عىل  للحفاظ 

مرىض  عند  الرياضة  تأثري  دراسة 

منها  االستفادة  وطرق  السكري 

دور  ,فام  بالغة  أهمية  تكتسب 

مستوى  عىل  املحافظة  يف  الرياضة 

العالج  يف  أهميتها  وما  الدم  سكر 

يف  له  سنتطرق  ما  هذا   , والوقاية 

هذا املقال .

التأثري املبارش للنشاط الجسدي: 

طبيعي  مستوى  عىل  الحفاظ  إن 

لسكر الدم يعتمد عىل التفاعل بني 

منها  والخاليا  األجهزة  من  مجموعة 

ما هو عصبي  ما هو هرموين ومنها 

أوعضوي مثل فعالية الجملة العصبية 

الودية ونشاط الكبد والعضالت.

يف  السكر  استهالك  ازدياد  فمع    

اإلنسان  يبذل  عندما  العضالت 

يف  زيادة  هناك  يكون  مجهود  أي 

خالل  من  الكبد  يف  السكر  إنتاج 

تحطيم  أو  السكر  تخليق  عملية 

تخزين  )وحدات  الجاليكوجني 

النظام  وهذا  األساسية(  الطاقة 

كثرية  عوامل  عىل  يعتمد  املتوازن 

أهمها: 

مدة النشاط الجسدي:

عىل  االعتامد  يكون  البداية  يف 

لتزويد  الجاليكوجني  مخزون 

الجسم  بالطاقة ومع نفاذ املخزون 
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الخاليا  العضالت عىل  اعتامد  يزداد 

العضالت  قرب  املوجودة  الدهنية 

باإلضافة  الدهنية  األحامض  إلفراز 

للطاقة  كمصدر  الدم  سكر  إىل 

الكبد  خاليا  تنشيط  يتم  وكذلك 

األحامض  من  السكر  بإنتاج  للبدء 

األمينية والدهنية.

شدة النشاط البدين وتركزه.

فعالية الجهاز العصبي الودي.

الرياضة والوقاية من السكري

هناك مجموعة من األشخاص لديهم 

قابلية لإصابة مبرض السكري مثل:

األشخاص الذين يعانون من السمنة 

وزيادة محيط الخرص.

الصباحي  السكر  مستوى  ارتفاع 

)صائم بني 100-125 ملغم (.

األكل  بعد  السكر  مستوى  ارتفاع 

مرىض  من  أقل  بنسبة  ولكن 

السكري.

ومقاومة  الدهنيات  اضطراب 

األنسولني.

أن  الدراسات  من  الكثري  يف  لوحظ 

ساعة  وملدة  امليش  رياضة  مامرسة 

أسبوعيا  مرات  ثالث  وملدة  تقريبا 

تقلل من نسب تحولهم إىل مرىض 

سكري وتحسن العوامل االستقالبية 

ونسب  الخرص  محيط  مثل  لديهم 

السكر  ومستوى  الضارة  الدهنيات 

الصباحي.

نوعية  تحسني  إىل  باإلضافة  هذا 

الحياة والقدرة عىل التأقلم.

فوائد الرياضة األخرى:

سكر  مستوى  تحسني  إىل  باإلضافة 

الدم فإن للرياضة فوائد أخرى مثل:

تحسني املزاج وتقلل نسبة االكتئاب 

عند مرىض السكري.

زيادة القدرة عىل التكيف.

تحسني وضبط الدهنيات.

وخصوصا  الدم:  ضغط  تخفيض 

ضغط الدم االنقبايض. 

النشاط  خالل  السكر  استقالب 

البدين عند مرىض السكري

تحصل  أساسيتان  وسيلتان  هناك   

من خاللهام العضالت عىل حاجتهام 

من السكر:

الطعام  تناول  بعد  أو  الراحة  أثناء 

األنسولني  عىل  الجسم  يعتمد 

إلدخال السكر إىل الخاليا العضلية.

االعتامد  يتم  والجهد  الرياضة  أثناء 

لتحريك  العضالت  تقلص  عىل 

العضالت  يف  الجاليكوجني  مخزون 

إلنتاج السكر.

عن  الرياضة  و  السكر  مستويات 

مرىض السكري

معتدالً  البدين  النشاط  كان  إذا 

السكر  استهالك  يتم  امليش  مثل 

من  أكرب  برسعة   العضالت  يف 

لهذا مييل  و  الكبد  السكر يف  إنتاج 

تنخفض  وكذلك  لالنخفاض  السكر 

فائدة  لهذا  و  األنسولني  مستويات 

يعتمدون  الذين  للمرىض  كبرية 

)متفورمني(  املنظم  و  الحمية  عىل 

يوجد  ال  حيث  السكري  عالج  يف 

احتامل هبوط السكر.

أما املرىض الذين يستعملون أدوية 

احتاملية  فإن  األنسولني،  أو  السكر 

استمر  إذا  واردة  السكر  انخفاض 

النشاط لفرتات طويلة ولهذا يجب 

حول  طبيبهم  استشارة  عليهم 

أنسب األوقات ملامرسة امليش.

الدم  سكر  عىل  امليش  تأثري  عموماً 

يستمر حتى بعد توقف امليش ملدة 

24 – 72 ساعة ولهذا ميكن تقليل 

األنسولني  من  القادمة  الجرعة 

منضبطاً  ذلك  قبل  السكر  كان  إذا 

لتجنب هبوط السكر.

القوية  للرياضة  اللجوء  عند  أما 

واملركزة كالجري والتامرين الرياضية 

فإن  الجامعية  األلعاب  أو  الشاملة 

بسبب  يزداد  الدم  يف  السكر  إنتاج 

يؤدي  مام  األدرينالني.  إفراز  زيادة 

إىل ارتفاع مستوى سكر الدم  ملدة 

حتى  ساعتني،  و  ساعة  بني  ترتاوح 

ولهذا  البدين  النشاط  توقف  بعد 
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الذين  السكري  مرىض  عىل  فإن 

قوي  بدين  نشاط  مبامرسة  يرغبون 

إتباع اآليت : 

سكر  مستوى  ضبط  إىل  الوصول 

ريايض  نشاط  بأي  البدء  قبل  الدم 

مركز.

مراقبة سكر الدم قبل وبعد وأثناء 

لتجنب  الرياضات  من  النوع  هذا 

السيطرة عىل مستوى سكر  فقدان 

الدم. 

كامليش  املعتدل  البدين  النشاط  إن 

وملدة معقولة ) التزيد عن ساعة( 

ثالث  )مثل  دورية  فرتات  وعىل 

لخفض  مهم  األسبوع(  يف  مرات 

الوقوع  ودون  الدم،  سكر  مستوى 

يف احتامليات هبوط السكر. 

من  أكرث  بني  املزج  أن  لوحظ  وقد 

نوع من النشاط البدين عند مرىض 

يف  أكرث  مفيدا  يكون  السكري 

السيطرة عىل مستوى سكر الدم مع 

نسبة أقل من هبوط السكر . 

ماذا يجب أن يفعل مريض السكري 

قبل  البدين:  بالنشاط  البدء  قبل 

باستثناء  البدين  بالنشاط  البدء 

امليش الخفيف عىل املرىض استشارة 

األمثل  النشاط  ومناقشة  طبيبهم 

النشاط  لهذا  املناسبة  واألوقات 

خصوصا إذا كان املريض من النوع 

الريايض  النشاط  ميارس  ال  الذي 

باعتياد.

التوصيات ملرىض السكري من النوع 

الثاين 

بدين  نشاط  مامرسة  املرىض  عىل 

معتدل مثل امليش وملدة ال تقل عن 

باألسبوع مقسمة عىل  دقيقة   150

الفرتة  تزيد  ال  بحيث  فرتات،  ثالث 

عن  وأخرى  نشاط  جرعة  كل  بني 

يومني .

إضافة  السكري  مرىض  عىل  يجب 

بالتدريج  أسبوعيا  الدقائق  بعض 

تحرك  التي  القوية  الرياضات  من 

العضالت مثل رفع بعض األوزان أو 

الركض الخفيف أو صعود الدرج.

املزج  من  السكري  مرىض  يستفيد 

وكذلك  الرياضات  بني  النوعني  بني 

وذلك  اليوغا  أو  االسرتخاء  مامرسة 

لزيادة القدرة عىل التحمل وتحسني 

مستويات سكر الدم. 

كميات  رشب  السكري  مرىض  عىل 

البدء  قبل  املياه  من  معتدلة 

بالنشاط البدين.

يستخدمون  الذين  املرىض  عىل 

تناول  األنسولني  أو  السكر  حبوب 

بالنشاط  البدء  قبل  خفيفة  وجبة 

البدين لتجنب هبوط السكر. 

إن إجراء مراقبة للسكر قبل وبعد 

النشاط البدين مع استشارة الطبيب 

حسب  الدواء  جرعات  لتعديل 

السكري  مرىض  تجنب  الحاجة 

الشديد  االرتفاع  او  الهبوط  نوبات 

يف سكر الدم وفقدان السيطرة. 

عدم التدريب يف الطقس الحار عايل 

الرطوبة، ويستحسن إجراء التدريب 

يف أوقات الصباح الباكر أو املساء.

أو  الثقيلة  املالبس  ارتداء  عدم 

التعرق  عىل  تساعد  التي  النايلون 

دون تهوية الجسم.

يتعلق  فيام  الحذر  أخذ  يجب 

القدمني  تستعمل  التي  بالتامرين 

للمصابني  عليه  التأكيد  ويجب 

باالعتالل العصبي الطريف. 

الخالصة : 

الذين  معظم  أن  مالحظتنا  برغم 

الذين  أو  السكري  من  يعانون 

ميارسون  ال  لذلك  القابلية  لديهم 

ميكن  ال  فإنه  بانتظام،  الرياضة 

وخصوصا  الرياضة  أهمية  تجاهل 

والبعيد  القصري  املدى  عىل  امليش 

لتحسني مستوى سكر الدم وتقليل 

املضاعفات واألمراض القلبية. ولهذا 

للميش  املناسبة  األماكن  توفري  فإن 

وحث املرىض واألسوياء عىل مامرسة 

املكلفة  وغري  الصحية  العاده  هذه 

أمر مهم وحيوي للفرد واملجتمع.
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بالرغم من التطور الكبري الذي يشهده العامل اليوم يف شتى مناحي الحياة ، ودخول الوسائل 
التقنية إىل ميادين العمل لتقدم من خاللها الخدمات ، غري أن الحاجة إىل العنرص البرشي 
تظل قامئة ، ومن هنا يأيت اهتامم الدولة بتطوير الكادر البرشي باعتباره الركيزة األساسية 
بتطوير كوادرها  الداخلية اهتامما كبرياً  للنهضة الشاملة ، ومن هذا املنطلق تويل وزارة 
التأهيل  تأهيلها  عىل  تعمل  كام   ، العنارص  لهذه  االختيار  دقة  عىل  وتحرص   ، البرشية 
املناسب علمياً وعملياً من ناحية التدريب وفن القيادة، ويتزايد االهتامم بالكادر البرشي 
ليتناسب مع ما تشهده البالد من التطور، واالستعدادات الجارية عىل قدم وساق الستقبال 

الحدث األكرب املتمثل باستضافة بطولة كأس العامل لكرة القدم 2022 م .
املوارد  إدارة  تهتم  الداخلية  لوزارة  البرشي  بالكادر  املنشود  االرتقاء  تحقيق  أجل  ومن 
واللقاءات  والندوات   ، العمل  والتدريب من خالل عقد ورش  التأهيل  بجوانب  البرشية 

التثقيفية . 
كل هذه الجهود التي تبذل لتطوير العنرص البرشي هدفها توفري كادر من منتسبي الوزارة 
واالستقرار  األمن  توفري  مجال  يف  املسؤوليات  من  عاتقه  عىل  يلقى  ما  تحمل  عىل  قادر 

للمجتمع مام يضمن استمرارية دوران عجلة التطوير والتحديث والنامء.
تفوتنا اإلشارة ملا  ... فال  الـثامن عرش من ديسمرب  للدولة  الوطني  باليوم  وبالدنا تحتفل 
لجمهور  املختلفة  والخدمات  األمن  توفري  يف  متقدمة  طفرة  من  الداخلية  وزارة  شهدته 
الشقيقة  الدول  من  الوافدين  من  الطيبة  األرض  هذه  عىل  يعيش  من  وكل  املواطنني 
والصديقة ، بحيث أصبحت الخدمات تصل إىل طالبيها بكل سهولة ويرس ، وعرب وسائل 
تكنولوجية حديثة ومتطورة ، ومل يقف هذا التطور عند حدود تقديم الخدمات للجمهور، 
بل أن التطور الذي طرأ عىل أجهزة الوزارة شمل أيضاً تطوير منظومة الخدمات التي تقدم 

ملنتسبي الوزارة ايضاً . 
ختاماً ونحن نضع بني أيديكم العدد الثاين من مجلة املوارد ، نتمنى أن يكون هذا العدد 
وأن  البرشية  املوارد  إدارة  ومهام  دور  تربز  التي  املوضوعات  من  املزيد  إليكم  قد حمل 
يحظى كسابقه بذات القبول والرضا الذي ملسناه منكم قراءنا األعزاء ، كام أن إصدار هذا 
العدد يتزامن مع احتفاالت بالدنا باليوم الوطني للدولة ، يوم العزة وتجديد الوالء للوطن 

املعطاء، فكل عام وأنتم بخري .   

األخيرة

العنصر البشري ركيزة اساسية لنهضة األمم

رئيس التحرير

العقيد الدكتور  / 

محمد حمد الغياثني
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