
إنشاء إدارة التخطيط االستراتيجي ملتابعة تنفيذ االستراتيجية

 وقـــد إفــتــتــح الــعــمــيــد: األنــصــاري 

املؤتمر الصحفي بكلمة أوضح 

فيها أهمية االستراتيجية التي 

تــأتــي فــي ظــل مــا تــشــهــده الــبــالد 

مـــن الــنــهــضــة الــتــي شــمــلــت كــافــة 

بــالــدولــة، مؤكدا  جــوانــب الحياة 

انــهــا جـــاءت لتحاكي استضافة 

مــــــونــــــديــــــال 2022  قــــطــــر  ــــــــــة  دول

ملواجهة التقدم والتحدي اللذين 

ستشهدهما املرحلة املقبلة.

الثقافية  وقـــال: ان هــذه النهضة 

والـــتـــطـــور الــعــلــمــي والـــنـــمـــو فــي 

جــمــيــع مــنــاحــي الــحــيــاة يــفــرض 

تــــتــــرك  عــــلــــيــــنــــا جــــمــــيــــعــــا ان ال 

األمــــــــور لـــلـــصـــدفـــة وإنــــمــــا يــجــب 

تــــكــــون هــــنــــاك وقــــفــــة وعـــلـــى  ان 

جميع املستويات وعلى رأسها 

الــــقــــطــــاع الـــحـــكـــومـــي لـــيـــبـــدأ فــي 

اســـتـــعـــراض املـــاضـــي ومــعــايــشــة 

الــحــاضــر واســتــشــراف املستقبل 

وذلــك هو جوهر االستراتيجية 

الـــتـــي تـــرســـم الــــرؤيــــة الــواضــحــة 

والـــــرســـــالـــــة الــــتــــي ســـتـــقـــود إلـــى 

بــلــوغ الــهــدف، وال شــك ان وزارة 

الــــداخــــلــــيــــة هــــــي ركـــــــن اســــاســــى 

فـــي مــنــظــومــة الــعــمــل الــحــكــومــي 

وتــــواجــــهــــهــــا تــــحــــديــــات ومـــهـــام 

منوطة بها.

وأضـــــاف الــعــمــيــد االنـــصـــارى ان 

اللجنة املكلفة مــن قــبــل ســعــادة 

الــدولــة للشئون الداخلية  وزيـــر 

بـــــإعـــــداد االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تــضــم 

كفاءات وطنية من داخل الوزارة 

وكـــفـــاءات أكــاديــمــيــة جــعــلــت من 

االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة رؤيـــــــة وطــنــيــة 

مستقبلية واضــحــة ومــدروســة 

تــســتــمــد إطـــارهـــا ومــنــهــجــهــا من 

الـــــرؤيـــــة الـــوطـــنـــيـــة لــــدولــــة قــطــر 

الــلــجــنــة  إلـــــى ان  2030، مـــشـــيـــرا 

أصــــدرت عـــدة مــطــويــات تلخص 

االستراتيجية بــهــدف التعريف 

بــالــوزارة من اجل  بها للعاملني 

خـــلـــق الــــوعــــي الــــكــــافــــي بــمــعــالــم 

االســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة والــــتــــعــــريــــف 

بــالــرؤيــة والــرســالــة الــتــي تصبو 

إليها وزارة الداخلية مــن خالل 

االستراتيجية.

وأوضــــــــــح الـــعـــمـــيـــد االنـــــصـــــارى 

انـــه انــطــالقــا مــن حـــرص ســعــادة 

الــدولــة للشئون الداخلية  وزيـــر 

عـــــلـــــى قــــــيــــــام االســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 

بقاعدة قوية والعمل وفق نظام 

مــــؤســــســــي راســـــــــخ فــــقــــد أصــــــدر 

بـــإنـــشـــاء إدارة  قــــــــرارا  ســـعـــادتـــه 

التخطيط االستراتيجي كإحدى 

الـــداخـــلـــيـــة وهـــى  إدارات وزارة 

مــنــوطــة بــالــتــنــفــيــذ والــتــخــطــيــط 

لــهــذه االســتــراتــيــجــيــة واملــتــابــعــة 

لــــهــــا وتــــعــــديــــل مــــســــارهــــا وفـــقـــا 

للتطورات املستقبلية

فـــــــي هـــــذا  يــــســــعــــنــــي  قـــــــــــال: ال  و 

بـــالـــشـــكـــر  أتـــــقـــــدم  املـــــقـــــام إال أن 

الـــجـــزيـــل لـــســـعـــادة وزيـــــر الـــدولـــة 

لــلــشــئــون الـــداخـــلـــيـــة عـــلـــى ثــقــتــه 

والــــــشــــــكــــــر مـــــــوصـــــــول ألعـــــضـــــاء 

الــلــجــنــة لــلــجــهــود املــبــذولــة طــول 

فـــــتـــــرة اإلعـــــــــــــــداد، وأتـــــمـــــنـــــى مــن 

الــــقــــديــــر ان يــكــتــب  الـــعـــلـــي  الــــلــــه 

لـــــهـــــذه االســــتــــراتــــيــــجــــيــــة وهــــــذا 

الــوصــول للغاية  املــبــذول  الجهد 

املــبــتــغــاة ويـــرقـــى بـــــأداء الـــــوزارة 

ألرفــع املستويات. وقــام العميد: 

عــبــدالــعــزيــز عــبــدالــلــه األنــصــاري 

رئــيــس الــلــجــنــة اإلشـــرافـــيـــة على 

إعـــــــــداد وتـــنـــفـــيـــذ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 

وزارة الداخلية 2011 — 2016م 

والـــســـادة أعــضــاء الــلــجــنــة بــالــرد 

عـــلـــى أســـئـــلـــة الــصــحــفــيــني الــتــي 

دارت حول أهمية االستراتيجية 

وآليات تنفيذها.

◄ رفع مستوى األداء

مــن جــانــبــه تــحــدث الــعــمــيــد عبد 

الـــلـــه ســـالـــم الـــعـــلـــي - مـــديـــر عـــام 

اإلدارة العامة لــجــوازات املنافذ 

وشئون الوافدين - عضو لجنة 

اإلشـــــــــــراف عــــلــــى إعــــــــــداد تــنــفــيــذ 

الــداخــلــيــة  اســتــراتــيــجــيــة وزارة 

: ".. لــقــد فـــرضـــت الــتــنــمــيــة 
ً
قــــائــــال

الشاملة في دولــة قطر استقدام 

أعداد كبيرة من العمالة الوافدة 

الــــداخــــلــــيــــة مــن  وتـــــقـــــوم وزارة 

خالل أجهزتها املختصة بمهام 

خــدمــيــة لــلــمــواطــنــني واملــقــيــمــني 

وفقا ألحكام املادة رقــم(4) لسنة 

2009م بتنظيم دخـــول وخـــروج 

الـــــوافـــــديـــــن وتـــنـــظـــيـــم إقـــامـــتـــهـــم 

وكـــفـــالـــتـــهـــم، كـــمـــا ســـاهـــم الــنــمــو 

االقــــتــــصــــادي فــــي وجــــــود أعـــــداد 

كــبــيــرة مـــن الــعــمــالــة مــمــا تطلب 

إتــبــاع إجــــراءات اســتــقــدام تحقق 

فــي التركيبة  املــطــلــوب  الـــتـــوازن 

السكانية.

الـــدور اإلنساني  ونــظــرا ألهمية 

الــــذي تــقــوم بـــه وزارة الــداخــلــيــة 

فـــي تــعــزيــز الــتــواصــل بـــني أفـــراد 

املــــجــــتــــمــــع وتــــطــــبــــيــــق املـــعـــايـــيـــر 

الدولية لضمان حقوق اإلنسان 

تــضــمــنــت هـــــذه االســتــراتــيــجــيــة 

هــــدفــــا إلرســـــــــاء مـــــبـــــادئ حـــقـــوق 

اإلنسان وجعلها أكثر رسوخا، 

وشملت أهدافا لتوثيق العالقة 

باملجتمع من خالل ضمان حسن 

التعامل.. وحسن األداء للخدمات 

وسرعة انجاز املعامالت.

كما اهتمت بالعنصر البشري 

مــــــن خــــــــالل تــــحــــســــني وتــــطــــويــــر 

معايير التجنيد للعمل بــوزارة 

الـــداخـــلـــيـــة، وإعــــــداد قـــيـــادات من 

الــثــانــي  الـــصـــف األول والــــصــــف 

مــــن أجـــــل تـــطـــويـــر الـــعـــمـــل ورفــــع 

مستوى األداء والــوعــي الثقافي 

والــــعــــلــــمــــي بـــــني الــــعــــامــــلــــني بــمــا 

يتناسب مع املتغيرات التنموية 

السريعة. 

◄ تنفيذ الخطة

كــــمــــا أوضـــــــــح الــــعــــمــــيــــد خــلــيــفــة 

عــبــد الــلــه الــنــعــيــمــى مــديــر إدارة 

أمـــــــــن الــــــــريــــــــان عـــــضـــــو الـــلـــجـــنـــة 

إعـــــداد وتنفيذ  اإلشـــرافـــيـــة عــلــى 

الــداخــلــيــة  اســتــراتــيــجــيــة وزارة 

فــــي كــلــمــتــه أن االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 

تعنى وضع الخطط املستقبلية 

املــــــــدروســــــــة الــــقــــابــــلــــة لــلــتــنــفــيــذ 

مـــع مــــراعــــاة الــقــيــم االجــتــمــاعــيــة 

املوروثة والتطور املتسارع الذي 

يــشــهــده الــعــالــم أجــمــع فـــي كــافــة 

الــتــقــنــيــة ومـــا يتبعها  املـــجـــاالت 

مـــن تـــحـــوالت اجــتــمــاعــيــة يــكــون 

لــهــا بـــالـــغ األثـــــر عــلــى الــجــوانــب 

األمنية مستفيدة بــإرث املاضي 

ورؤيـــــــــــــة الــــــحــــــاضــــــر لــــلــــوصــــول 

إلــــى مــســتــقــبــل أفــضــل مـــع إتــبــاع 

آلــيــة تنفيذ مــرنــة يــمــكــن تعديل 

مـــســـارهـــا أثــــنــــاء تــنــفــيــذ الــخــطــة 

لـــتـــتـــمـــاشـــى مــــع واقـــــــع املــجــتــمــع 

الـــقـــطـــري وبـــمـــا ان مـــهـــام وزارة 

الداخلية أمنية بالدرجة األولى 

لـــــذلـــــك البـــــــد الســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــا 

فــــــي عــــــني االعــــتــــبــــار  تــــضــــع  ان 

"املـــــــكـــــــان، اإلنـــــــســـــــان، الـــتـــعـــلـــيـــم، 

والــثــقــافــة واملــــعــــارف املــكــتــســبــة" 

الن التخطيط األمني والخدمات 

املــســانــدة لــه لــن يــكــون لــهــا بالغ 

األثــــــــر مـــــا لـــــم تـــتـــضـــافـــر جـــهـــود 

جهات أخرى خارج إطار الوزارة 

فى تقييم سلوك الفرد وتشبيعه 

بالقيم االجتماعية التي تحول 

لــذلــك  لــلــجــريــمــة  ارتــــكــــابــــه  دون 

تــــبــــنــــى اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة وزارة 

الــــداخــــلــــيــــة عــــلــــى الـــــوقـــــايـــــة مــن 

ارتكاب الجريمة وفى هذا اإلطار 

بنيت االستراتيجية على أساس 

يـــــراعـــــى الـــــوقـــــايـــــة مـــــن ارتـــــكـــــاب 

الـــجـــريـــمـــة قـــبـــل وقـــوعـــهـــا وذلــــك 

بــاتــخــاذ كــافــة الــتــدابــيــر الــالزمــة 

ملعالجة أسباب ارتكاب الجريمة 

مـــبـــكـــرا قـــبـــل وقـــوعـــهـــا واعـــتـــمـــاد 

الــتــخــطــيــط املـــتـــكـــرر والــتــحــســب 

املــــــدروس الحـــتـــمـــاالت وقــوعــهــا. 

مــشــيــرًا إلــــى أن االســتــراتــيــجــيــة 

بــــنــــيــــت كــــــذلــــــك عـــــلـــــى مـــكـــافـــحـــة 

الــجــريــمــة وقــائــيــا وعــالجــيــا من 

خـــــــالل تــــأهــــيــــل الــــقــــائــــمــــني عــلــى 

مـــكـــافـــحـــة الـــجـــريـــمـــة بـــــالـــــدورات 

التقنية  الــتــدريــســيــة والــوســائــل 

الــــحــــديــــثــــة الـــــتـــــي تـــمـــكـــنـــهـــم مــن 

الوصول إلى املجرمني ومكانهم 

الـــطـــرق وكـــذلـــك تحليل  بــأقــصــر 

الـــبـــيـــانـــات اإلحـــصـــائـــيـــة دوريـــــا 

لـــــدراســـــة مـــــؤشـــــرات ازديــــــــــاد أو 

انــــخــــفــــاض مـــــعـــــدالت الـــجـــريـــمـــة 

ونـــوعـــيـــتـــهـــا ومــــعــــرفــــة الـــــواقـــــع 

إلـــــى  الــــــتــــــي أدت  واألســــــــــبــــــــــاب 

ارتـــكـــابـــهـــا، وكـــذلـــك خــلــق عــالقــة 

مــتــمــيــزة مـــع مــنــظــمــات املجتمع 

املــدنــي واملــؤســســات الحكومية 

العاملة في مجاالت االستشارات 

الــــعــــائــــلــــيــــة ومـــــــراكـــــــز الـــتـــأهـــيـــل 

االجتماعي بهدف تقويم سلوك 

املنحرفني وإنشاء مراكز بحوث 

مــــتــــخــــصــــصــــة تـــــابـــــعـــــة لـــــــــــوزارة 

الـــداخـــلـــيـــة تــعــمــل عـــلـــى مــتــابــعــة 

تــنــفــيــذ هــــــذه االســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 

آلــيــة اســتــقــدام العمالة  وتنظيم 

الوافدة.

◄ رؤية قطر ٢٠٣٠

وفـــــي الـــجـــانـــب املـــعـــنـــي بــتــنــمــيــة 

املـــــــــوارد الـــبـــشـــريـــة قـــــال الــعــقــيــد  

بـــــــدر إبـــــراهـــــيـــــم الــــغــــانــــم رئـــيـــس 

املـــكـــتـــب الـــفـــنـــي لــــســــعــــادة وزيــــر 

الــدولــة للشئون الداخلية عضو 

لـــجـــنـــة اإلشــــــــــــراف عــــلــــى تــنــفــيــذ 

الــداخــلــيــة،  اســتــراتــيــجــيــة وزارة 

الـــعـــنـــصـــر  تــــأهــــيــــل  إن عـــمـــلـــيـــة 

البشري تعتمد على عدة عوامل 

تــــشــــمــــل ســـــيـــــاســـــة الــــتــــوظــــيــــف، 

املــادي  وخطط التدريب والــدعــم 

".. وقـــد  واملـــــعـــــنـــــوي، وأضـــــــــــاف: 

رسخت استراتيجيتنا األمنية 

هــــــذه الـــحـــقـــائـــق، فــــكــــان املـــحـــور 

الـــبـــشـــري واحــــــــدًا مــــن ركـــائـــزهـــا 

األســـاســـيـــة، وتــشــمــل اإلجـــــراءات 

التنفيذية لهذه الركيزة املجاالت 

الــــــتــــــالــــــيــــــة: ســـــيـــــاســـــة تــــوظــــيــــف 

تـــــدريـــــب  مــــــتــــــطــــــورة — خـــــطـــــط 

متنوعة، ودعـــم مـــادي ومعنوي 

غـــيـــر مـــــحـــــدود، وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق 

بسياسة التوظيف أشار إلى أن 

الــــــوزارة تــتــبــنــى خــطــة توصيف 

وتـــرتـــيـــب الـــوظـــائـــف فــــي جــمــيــع 

املـــجـــاالت، والــتــي تــعــنــي تحديد 

املـــهـــام واملـــســـئـــولـــيـــات الــخــاصــة 

بــكــل وظــيــفــة وشــــــروط شــغــلــهــا، 

واإلهــــــتــــــمــــــام بــــإخــــتــــيــــار أفـــضـــل 

الــعــنــاصــر لــلــعــمــل فـــي الــشــرطــة، 

الــتــدريــب  وفــيــمــا يتعلق بخطط 

أوضــــــح بـــــأن الــــــــــوزارة أعــتــمــدت 

خــطــطــًا ذات مــــســــارات مــتــقــدمــة 

تــــــــحــــــــددت فــــــــي تـــــطـــــويـــــر خـــطـــة 

الــــــتــــــدريــــــب الــــســــنــــويــــة لــتــشــمــل 

إكـــــــســـــــاب املــــــتــــــدربــــــني املــــــعــــــارف 

والــعــلــوم الــقــانــونــيــة والــشــرطــيــة 

واإلداريــــــــــــة مــــن خــــــالل أســـالـــيـــب 

تــــدريــــب مـــتـــطـــورة تــعــتــمــد عــلــى 

الــتــطــبــيــقــات الــعــمــلــيــة والــتــفــاعــل 

الـــخـــالق بـــني املــــــدرب واملــــتــــدرب، 

وتـــــطـــــويـــــر مــــــــهــــــــارات وقـــــــــــدرات 

مــنــتــســبــي الــــــــــــوزارة بـــمـــا يــكــفــل 

الـــتـــعـــامـــل الـــــكـــــفء مـــــع املــــواقــــف 

األمــــنــــيــــة املـــخـــتـــلـــفـــة، وإعــــتــــمــــاد 

املــســارات التدريبية التي  خطة 

تــقــوم عــلــى تــحــديــد نــوعــيــة وكــم 

الـــــــدورات الــتــدريــبــيــة الــتــي على 

منتسبي الــوزارة اجتيازها منذ 

إلتحاقه بالخدمة حتى نهايتها 

بـــــمـــــا يـــــتـــــوافـــــق مـــــــع املـــــــســـــــارات 

الـــوظـــيـــفـــيـــة، كـــمـــا تــشــمــل خــطــط 

الــتــدريــب جــوانــب دعـــم الــتــدريــب 

في مقر العمل بما يضمن تنوع 

مجاالت التدريب من دون تأثير 

فـــي املــســحــوب الــتــدريــبــي ونــقــل 

الــخــبــرات وحـــل مــشــكــالت العمل 

ومـــعـــوقـــاتـــه، وإعــــــداد كـــــوادر من 

الــقــطــريــني للمساهمة  املـــدربـــني 

فــي تــنــفــيــذ الـــــدورات الــتــدريــبــيــة 

وتـــــطـــــويـــــر الـــــتـــــدريـــــب فــــــي مــقــر 

الخبرات  مــن  العمل، اإلســتــفــادة 

الـــعـــاملـــيـــة فــــي مــــجــــال الـــتـــدريـــب 

لـــتـــطـــويـــر مــــخــــرجــــات الــعــمــلــيــة 

الـــتـــدريـــبـــيـــة وإعـــتـــمـــاد أســالــيــب 

الوكالة  "مثال  حديثة ومتطورة 

الشرطي"،  للتطوير  البريطانية 

وإعــــــــــــــداد قــــــــيــــــــادات املـــســـتـــقـــبـــل 

بـــــإنـــــتـــــقـــــاء أفــــــضــــــل الــــعــــنــــاصــــر 

وتــــأهــــيــــلــــهــــا لـــشـــغـــل املـــنـــاصـــب 

 وفـــق خطة 
ً
الــقــيــاديــة مــســتــقــبــال

زمــــنــــيــــة مــــــحــــــددة تـــــتـــــوافـــــق مــع 

م والــتــقــويــم  قـــطـــر 2030  رؤيــــــة 

املـــســـتـــمـــر ملــــخــــرجــــات الــعــمــلــيــة 

الـــتـــدريـــبـــيـــة لـــضـــمـــان تــوافــقــهــا 

املختلفة وإعـــداد  املــتــغــيــرات  مــع 

برامج تدريبية تفي بمتطلبات 

الــحــالــيــة واملستقبلية،  املــرحــلــة 

وإنــــــتــــــهــــــاج خـــــطـــــة لــــإلبــــتــــعــــاث 

التي  التخصصات  تشمل كافة 

تــــتــــنــــاســــب مــــــع اإلحـــــتـــــيـــــاجـــــات 

الــفــعــلــيــة لـــــلـــــوزارة. وفــــي مــجــال 

الــــدعــــم املــــــــادي واملــــعــــنــــوي قـــال 

الــــغــــانــــم إن ذلــــك  بـــــــدر  الـــعـــقـــيـــد 

يــتــأتــى مــن خـــالل بــنــاء وتــعــزيــز 

العامة واملهنية لجميع  الثقافة 

بــمــا يمكنهم  الـــــوزارة  منتسبي 

من استيعاب تطورات األحداث 

األمـــنـــي وخــدمــة  األداء  وجـــــودة 

املـــواطـــنـــني والـــوافـــديـــن، وغـــرس 

مـــهـــارة الـــحـــس األمـــنـــي وحــســن 

الـــتـــعـــامـــل مـــــع الـــجـــمـــهـــور لـــدى 

كــــافــــة مـــنـــتـــســـبـــي الــــــــــــوزارة بــمــا 

يــــؤهــــلــــهــــم لـــلـــتـــعـــامـــل بــمــهــنــيــة 

عـــالـــيـــة مــــع األحــــــــداث واملــــواقــــف 

الرعاية  املختلفة، وتوفير أوجه 

اإلجـــتـــمـــاعـــيـــة، وتـــعـــزيـــز الـــــروح 

املــــعــــنــــويــــة والــــعــــمــــل بـــســـيـــاســـة 

ــــــبــــــلــــــوغ األهـــــــــــــــداف  الـــــــفـــــــريـــــــق ل
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¶ العميد خليفة النعيمي

¶ املقدم عبدالرحمن السليطي

¶ العميد مهندس عبدالعزيز االنصاري

¶ العقيد حسني الجابر

¶ العقيد بدر الغانم¶ سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني

¶ عبدالعزيز السيد

¶ العميد عبدالله العلي

¶ العقيد أحمد الجمال

¶ اثناء املؤتمر الصحفي تصوير: أيوب عبدالله

تهدف إلى تحقيق أقصى درجات األمن واالستقرار في ظل سيادة القانون

إطالق استراتيجية وزارة الداخلية ٢٠١١ - ٢٠١٦
• متابعة: فوزية علي

إدارة  الله األنصاري مدير  العزيز عبد  العميد مهندس عبد  أعلن 

إعـــداد وتنفيذ  اللجنة اإلشــرافــيــة على  اإلمــــداد والتجهيز رئــيــس 

استراتيجية وزارة الداخلية في مؤتمر صحفي عقد صباح أمس 

الداخلية  لــلــوزارة عن إطــالق استراتيجية وزارة  بامللحق اإلداري 

العميد  اللجنة، وهـــم:  أعــضــاء  2011 — 2016 م وذلـــك بحضور 

لـــجـــوازات املنافذ  عــبــدالــلــه ســالــم الــعــلــي مــديــر عـــام اإلدارة الــعــامــة 

أمن  إدارة  النعيمي مدير  العميد خليفة عبدالله  الوافدين،  وشئون 

الريان، العقيد بدر إبراهيم الغانم رئيس املكتب الفني لسعادة وزير 

إدارة  الجابر مدير  العقيد حسني حسن  الداخلية،  الدولة للشئون 

املــوارد البشرية، العقيد أحمد عبدالله الجمال مدير إدارة الشئون 

التخطيط  السليطي مدير إدارة  املقدم عبدالرحمن ماجد  املالية، 

السيد من املكتب  االستراتيجي، والسيد عبدالعزيز عبدالرحيم 

الفني لسعادة وزير الدولة للشئون الداخلية.

WWWW

WWWW

العميد األنصاري: االستراتيجية 
تتماشى مع استضافة قطر 

ملونديال 2022 ملواجهة
التقدم والتحدي

العميد عبدالله العلي: ساهم النمو 
االقتصادي في وجود أعداد كبيرة 

من العمالة مما تطلب اتباع إجراءات 
استقدام تحقق التوازن املطلوب 

في التركيبة السكانية



 يـــتـــضـــمـــن شــــعــــار اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وزارة 

الـــداخـــلـــيـــة 2011-2016 "أداء مــتــمــيــز – 

مشاركة فاعلة – أمــن دائـــم"، حيث تطمح 

وزارة الداخلية من خالل إنجاز واجباتها 

إلــى أن ينعم املجتمع والــدولــة  ومهامها 

باالستقرار والــرفــاهــيــة، وفيما يلي نص 

االستراتيجية:

◄ شعار االستراتيجية

أداء متميز – مشاركة فاعلة – أمن دائم

الــداخــلــيــة مــن خـــالل إنــجــاز  تطمح وزارة 

واجباتها ومهامها إلى أن ينعم املجتمع 

والــدولــة بــاالســتــقــرار والــرفــاهــيــة، لــذا هي 

تـــحـــرص عــلــى أن تــضــع اســتــراتــيــجــيــتــهــا 

الــــتــــي تـــجـــســـد فـــهـــمـــًا عــمــيــقــًا لــلــتــحــديــات 

والــــتــــهــــديــــدات األمـــنـــيـــة وســـبـــل مــواجــهــة 

تأثيراتها، وتبني وسائل فاعلة للتغلب 

عليها.

تتمثل هذه التحديات، بتحديات داخلية، 

أي مـــن داخـــــل بــيــئــة الــــــــوزارة، وتــحــديــات 

خــــارجــــيــــة، فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه تــــفــــرز هـــذه 

التحديات تهديدات عدة، مباشرة أو غير 

مباشرة، وظاهرة أو مستترة، تستهدف 

أمن دولة قطر واستقرارها.

إن رؤيـــــــــة االســــتــــراتــــيــــجــــيــــة ورســـالـــتـــهـــا 

وأعمدتها املتجسدة في ركائزها األربــع 

تصب كلها في تحديد سبل مواجهة تلك 

التحديات والتهديدات بما يضمن حماية 

وأمن واستقرار دولة قطر.

◄ مصادر االستراتيجية

* الدستور الدائم لدولة قطر.

* رؤية قطر الوطنية 2030.

* قانون الخدمة العسكرية رقم (31) لسنة 

2006، والـــقـــرار األمـــيـــري رقـــم (16) لسنة 

.2009

* قوانني وأدوات تشريعية أخرى.

* التراث والثقافة العربية اإلسالمية.

* العادات والتقاليد القطرية األصيلة.

* فهم عناصر األمـــن واالســتــقــرار وسبل 

تعزيزها.

الــتــي  الـــتـــحـــديـــات والـــتـــهـــديـــدات  * إدراك 

تواجه دولة قطر.

الرؤية

تحقيق أقصى درجــات األمــن واالستقرار 

في ظل سيادة القانون.

الرسالة

إرســاء األمن واألمــان في البالد، من خالل 

أداء أمــنــي على درجـــة عالية مــن الكفاءة 

واملــهــنــيــة، فـــي إطــــار شـــراكـــة حــقــيــقــيــة مع 

املجتمع.

ركائز االستراتيجية

* األمن العام.

* العالقة مع املجتمع.

* املوارد البشرية.

* املوارد املادية، والتطور التقني.

الركيزة األولى

األمن العام

مفهوم الركيزة

مـــواجـــهـــة كـــل االحـــتـــمـــاالت الـــتـــي تــفــرزهــا 

التحديات والتهديدات بفاعلية ومرونة 

فـــي كـــل الـــظـــروف، وفــهــم أســـبـــاب ودوافــــع 

الــجــريــمــة لتبني إجـــــراءات تكفل  ارتـــكـــاب 

الوقاية منها ومكافحتها.

أهدافها

* تــــأمــــني حـــمـــايـــة مـــســـتـــمـــرة لــلــمــصــالــح 

األساسية للمجتمع.

* صون سيادة الدولة.

* خــفــض مـــعـــدل الــجــريــمــة إلــــى الـــحـــدود 

الدنيا.

الـــــجـــــريـــــمـــــة بــــالــــكــــشــــف عـــن  * مــــكــــافــــحــــة 

مرتكبيها في أقصر مدة.

سبل تنفيذها

أمــنــيــة  كــــل إدارة مــعــنــيــة خـــطـــة  * وضـــــع 

تراعي مواجهة كل االحتماالت.

* تحديد قوة العناصر البشرية واملعدات 

للتعامل مع أي حدث بانسيابية واقتدار 

عاٍل.

املــواجــهــة فاعلة وذات مرونة  * أن تــكــون 

عـــالـــيـــة قــــــــادرة عـــلـــى الـــتـــكـــيـــف مــــع تــنــوع 

التحديات.

* تبني إجــــراءات فــوق االعــتــيــاديــة تتسم 

بــــالــــحــــزم والــــســــرعــــة ملــــواجــــهــــة الــــحــــاالت 

الطارئة.

* وضــع خطة مسبقة ملواجهة أي تطور 

بــخــاصــة إذا مـــا أعـــلـــن عـــن تــطــبــيــق حــالــة 

الـــطـــوارئ،حـــيـــث تـــــؤدي الــــــــوزارة مــهــمــات 

إضافية تتناسب مع الحال.

* اتــخــاذ أنــمــاط عمل وإجـــــراءات متقدمة 

مــــرونــــة ودقـــــــة عـــالـــيـــتـــني فــي  جــــــدًا وذات 

الــدولــة  التنفيذ بخاصة إذا مــا تعرضت 

إلى كــوارث طبيعية أو أية مخاطر كبيرة 

أخرى.

* فهم أسباب الجريمة ودوافعها.

* رصد التغيرات التي تطرأ على املجتمع، 

واتخاذ اإلجراءات املناسبة بهذا الشأن.

* الوقوف املبكر على الظواهر السلوكية 

السلبية، ودراســتــهــا ووضـــع ســبــل الحد 

من تفاقمها.

* تبني إجراءات تحول دون ظهور جرائم 

منظمة أو ذات طابع عرقي أو طارئة على 

املجتمع.

* اتـــبـــاع أنـــمـــاط عــمــل مــتــطــورة ملــواجــهــة 

بــــعــــض أنـــــــــــواع الـــــجـــــرائـــــم الــــخــــطــــيــــرة أو 

الحيلولة دون ارتكابها.

* اعتماد لغة األرقــام في متابعة الجرائم 

أو منع ارتكابها.

* تـــحـــديـــد ســـقـــف زمــــنــــي لـــلـــقـــبـــض عــلــى 

مرتكبي الجرائم.

* تـــحـــســـني بــــعــــض حــــلــــقــــات الــــعــــمــــل فــي 

اإلدارات املعنية بمتابعة الجريمة.

الركيزة الثانية

العالقة مع املجتمع

مفهوم الركيزة

بـــــنـــــاء عـــــالقـــــة بــــــني الـــــــــــــــوزارة واملـــجـــتـــمـــع 

مبنية على احــتــرام مــتــبــادل دائـــم تدعمه 

أنـــمـــاط عــمــل مــتــطــورة تــعــكــس عــمــق فهم 

لــواجــبــاتــهــم ومهامهم  الـــــوزارة  منتسبي 

وصـــــالحـــــيـــــاتـــــهـــــم بـــــمـــــوجـــــب الــــــقــــــانــــــون، 

وســلــوكــهــم الــقــيــمــي واألخــــالقــــي وتــســهــم 

فـــــي انــــتــــشــــار وتـــعـــمـــيـــق الـــــوعـــــي األمـــنـــي 

والــحــصــانــة األمــنــيــة فـــي صــفــوف األفــــراد 

واملــجــتــمــع مـــن أجــــل ضـــمـــان مــشــاركــتــهــم 

الفاعلة في توطيد األمن واالستقرار.

أهدافها

* الــــتــــعــــامــــل بـــشـــفـــافـــيـــة مــــــع املــــواطــــنــــني 

والـــــــوافـــــــديـــــــن مــــــن خــــــــالل ســـــلـــــوك قــيــمــي 

وأخــــــــالقــــــــي رصـــــــــني يـــــــــــؤدي إلـــــــــى كـــســـب 

احترامهم ورضاهم.

* تـــعـــزيـــز الـــثـــقـــة املـــتـــبـــادلـــة بــــني الـــــــوزارة 

واملجتمع.

* إشــــاعــــة الــــوعــــي األمــــنــــي فــــي املــجــتــمــع 

املــشــاركــة في  بما يعمق إدراك مسؤولية 

حماية أمن واستقرار الدولة.

الــشــرطــة املجتمعية من  * تنمية مــفــهــوم 

خــالل تعميم املنظور االجتماعي للعمل 

الشرطي.

سبل تنفيذها

دور منتسبي الوزارة

* اتباع السلوك األمثل في التعامل.

* التقيد بما يفرضه عليهم القانون من 

يــتــرتــب عليها مــن تخويل  واجـــبـــات ومـــا 

للصالحيات، وهي نسبية وغير مطلقة.

القانون واملواطن أو  التزام الحياد بني   *

الوافد عند تطبيق القانون.

* السعي ألن ينالوا احترام الناس.

* أداء العمل بسعة صدر وصبر.

دور الوزارة

* أداء الوزارة واجباتها ومهامها بجودة 

عالية.

* الــتــفــاعــل مــع املــجــتــمــع، وخــلــق الــشــعــور 

لــدى األفــــراد، بأنهم مــشــاركــون حقيقيون 

في توفير األمن انطالقًا من أن مسؤولية 

أمــــن قــطــر هـــي مــســؤولــيــة الــجــمــيــع، وأن 

املـــواطـــن والـــوافـــد هــمــا صــاحــبــا املصلحة 

األكيدة في الحفاظ على األمن واستتبابه.

* إدامة االتصال بضحايا الجرائم لتأكيد 

الجدية في رد حقوقهم.

* تقوية عالقة الوزارة بالقطاعات الفاعلة 

في املجتمع.

* إقــرار الــوزارة خطة إلحكام نشر الوعي 

األمـــنـــي فـــي أوســـــاط املــجــتــمــع تـــوكـــل إلــى 

كـــــوادر واعـــيـــة لـــــدور الـــــــوزارة الــفــاعــل في 

حماية املجتمع.

أفـــراد املجتمع من  * مــشــاركــة عينات مــن 

الذين يمثلون قطاعات مهمة فيه لتقويم 

تنفيذ تلك الخطة.

الركيزة الثالثة

املوارد البشرية

مفهوم الركيزة

إعــــــــداد وتـــأهـــيـــل الـــعـــنـــصـــر الـــبـــشـــري فــي 

الــــوزارة، وتقديم كــل أنـــواع الــدعــم املمكنة 

ة  لتمكينه من أداء واجباته ومهامه بكفاء

ومقدرة عاليتني.

◄ أهدافها
* تــنــمــيــة قـــــدرات وكــــفــــاءات الــعــامــلــني في 

الــــوزارة ملواجهة التحديات والتهديدات 

الحالية واملستقبلية.

* تعزيز ثقافة منتسبي الوزارة الشرطية 

والعامة بما ينمي مهاراتهم الذاتية.

فـــاعـــلـــيـــة تــمــكــنــهــم  قــــــــادة ذوي  إعـــــــــداد   *

مــــن اتــــخــــاذ الــــقــــرار فــــي الــــوقــــت والـــظـــرف 

املناسبني.

* إشاعة روح التعاون وتحمل املسؤولية 

بني منتسبي الوزارة.

سبل تنفيذها

بــإعــداد  الــخــاصــة  * تكييف قــواعــد العمل 

الــبــشــري لتتناسب مع  وتــأهــيــل العنصر 

متطلبات التطور الذي تشهده الدولة في 

املجاالت كافة.

* تــــطــــويــــر وتــــحــــســــني أســـــــس ومـــعـــايـــيـــر 

االختيار والتطوع للعمل في الوزارة.

* االرتقاء بتدريب وإعداد الضباط.

ــــــكــــــفــــــاءات وتــــطــــويــــرهــــا  ال تـــشـــخـــيـــص   *

وتشجيعها، واستثمارها لتحسني األداء.

املــهــارات والكفاءات  * العمل على تطابق 

مع األدوار واملهمات.

* جــعــل فــهــم مــنــتــســبــي الــــــــوزارة ألهــمــيــة 

الثقافة العامة وثقافة االختصاص أكثر 

رسوخًا.

الـــوزارة على مواصلة التعليم  * تشجيع 

والدراسة ملنتسبيها مع إيجاد امتيازات 

ومحفزات بهذا الشأن.

* االرتــــــقــــــاء عــلــمــيــًا وعـــمـــلـــيـــًا بـــــالـــــدورات 

الـــتـــدريـــبـــيـــة، مــــع تـــبـــنـــي أفــــضــــل املـــنـــاهـــج 

العلمية لتحقيق ذلك.

القيادية لدى رجل  * النهوض بالصفات 

الشرطة وتعميقها.

* االســتــخــدام األمـــثـــل، والــتــوزيــع الــفــاعــل 

للموارد البشرية.

* الــعــمــل عــلــى جــعــل روح الــتــعــاون أكــثــر 

عــمــقــًا ورســــوخــــًا مــــن خـــــالل أنــــمــــاط عــمــل 

متجددة.

الــشــؤون الشخصية والعائلية  * رعــايــة 

ملـــنـــتـــســـبـــي الـــــــــــــوزارة بــــمــــا يــــقــــوي الـــــــروح 

املعنوية لديهم.

* تـــعـــزيـــز الـــــقـــــدرات الـــذاتـــيـــة فــــي تــعــمــيــق 

الوعي والحصانة األمنيني لدى منتسبي 

الوزارة.

* وضــــــــع الـــــــــــــــوزارة خــــطــــة دقــــيــــقــــة تــبــني 

اتها لتطوير الوعي والحس األمني  إجراء

للعاملني فيها.

الركيزة الرابعة

املوارد املادية.. والتطور التقني

مفهوم الركيزة

الــلــوازم والتجهيزات املادية  توفير كافة 

مــــن خـــــالل وفــــــرة مـــالـــيـــة تــســهــم فــــي دعـــم 

لــواجــبــاتــهــا ومــهــامــهــا، مع  الـــــــوزارة  أداء 

الـــحـــرص عــلــى مــتــابــعــة الـــتـــطـــور الــتــقــنــي 

والعمل على تسخيره لرفع مستوى أداء 

الــطــاقــات الــوطــنــيــة وتــعــزيــزهــا إلدارة كل 

االستخدامات التقنية في الوزارة.

◄ أهدافها
* توفير املوارد املالية من خالل موازنات 

مــعــدة بــدقــة لــتــأمــني مــا يــلــزم مــن املــعــدات 

واألدوات املتطورة.

* االســــتــــغــــالل األمــــثــــل لــــلــــمــــوارد املـــالـــيـــة 

املتاحة.

* تــنــمــيــة الــــقــــدرات الـــفـــرديـــة والــجــمــاعــيــة 

للتعامل مع املستجدات التقنية بما يدعم 

العمل األمني.

* إعداد قاعدة من الكوادر الوطنية املدربة 

إلدارة التقنيات املستخدمة.

سبل تنفيذها

* جعل تأهيل وإعداد العنصر البشري فاعال 

من خالل توفير كل املوارد املادية املتاحة.

الـــحـــديـــثـــة  املـــــعـــــدات واألدوات  تــــأمــــني   *

واملتطورة لتهيئة املناخ املناسب للوزارة 

لتقديم خدماتها بمهارة وجودة عاليتني.

* تــأمــني بــيــئــة عــمــل نــمــوذجــيــة للعاملني 

في الوزارة.

* تــوســيــع قـــاعـــدة الــعــامــلــني فـــي مــيــاديــن 

االتصاالت واملعلومات.

الـــطـــاقـــات  الـــســـعـــي حــثــيــثــًا ألن تـــتـــولـــى   *

القطرية إدارة آلية عمل املعدات املتطورة 

واستخدامها بمهارة عالية.

تنفيذ االستراتيجية

* إنــشــاء إدارة للتخطيط االستراتيجي 

تــنــفــيــذ  ملـــتـــابـــعـــة  الــــداخــــلــــيــــة  فـــــي وزارة 

االستراتيجية.

* نــشــر مــفــاهــيــم وركـــائـــز االســتــراتــيــجــيــة 

وتنفيذ حملة تثقيفية تبرز أهمية العمل 

والتخطيط االستراتيجي للنهوض بأداء 

الوزارة.

* تضع كل إدارة من إدارات الــوزارة خطة 

ســنــويــة تــنــفــيــذيــة فـــي مــجــال تخصصها 

لــتــطــبــيــق االتـــجـــاهـــات الــعــامــة والــخــاصــة 

التي جاءت في االستراتيجية.

بــــني اإلدارة  كــــل إدارة  تـــنـــاقـــش خـــطـــة   *

املعنية وإدارة التخطيط االستراتيجي 

من أجل وضع اللمسات النهائية للخطة 

قبل الشروع بتنفيذها.

* يــعــقــد اجــتــمــاع ســنــوي ملــنــاقــشــة تنفيذ 

االســتــراتــيــجــيــة ومــــا يــســتــجــد عــلــيــهــا من 

تطورات تفرزها التحديات أو التهديدات 

الطارئة. 

املنشودة.

◄ الرؤية الوطنية
ومـــن جــانــبــه أكـــد الــعــقــيــد: أحمد 

الـــلـــه الـــجـــمـــال مـــديـــر ادارة  عـــبـــد 

الـــشـــئـــون املـــالـــيـــة عــضــو الــلــجــنــة 

إعـــــداد وتنفيذ  اإلشـــرافـــيـــة عــلــى 

استراتيجية وزارة الداخلية أن 

االســتــراتــيــجــيــة تــضــمــنــت رؤيـــة 

واضــــحــــة حــــــددت الــــهــــدف الــــذي 

تــنــشــده الـــــــوزارة بــصــفــة خــاصــة 

وكـــل مـــن يــقــيــم عــلــى ارض دولـــة 

قــــطــــر بــــصــــفــــة عـــــامـــــة وتـــمـــثـــلـــت 

الــرؤيــة فــى تحقيق أقصى  هـــذه 

درجات األمن واالستقرار فى ظل 

سيادة القانون وهى الغاية التى 

أصــبــحــنــا نــلــمــســهــا فـــى واقــعــنــا 

الــــحــــاضــــر ونــــأمــــل اســـتـــمـــرارهـــا 

الـــى ان التحدى  مستقبال الفــتــا 

االكــبــر الـــذى تــنــطــوى عليه هــذه 

الـــــرؤيـــــة هـــــو كـــيـــفـــيـــة املـــحـــافـــظـــة 

عـــلـــيـــهـــا وضـــــمـــــان اســــتــــمــــرارهــــا 

وتحقيق أقصى مستوياتها.

وأوضـــح ان الــركــائــز الــتــى قامت 

عــلــيــهــا االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة نــابــعــة 

ومتأصلة فى املهام والواجبات 

املــنــوطــة بــهــا الـــــوزارة بــاالضــافــة 

الــــــى املـــــصـــــادر االخـــــــــرى املـــشـــار 

الــيــهــا فـــى االســتــراتــيــجــيــة، وقــد 

عـــــززت الــــرؤيــــة الــوطــنــيــة لــدولــة 

قــطــر هـــذه الــركــائــز حــيــث جــاءت 

ركــــــائــــــز هــــــــذه االســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 

متناغمة ومتوافقة مع مضمون 

الركائز  تلك الرؤية، كما ان هذه 

مكملة لبعضها حيث تضمنت 

ركــيــزتــني اساسيتني هما االمــن 

الـــــعـــــام والــــعــــالقــــة مـــــع املــجــتــمــع 

وأخــــرى داعــمــة ومــســانــدة لهما 

وهــمــا ركــيــزتــا املـــــوارد الــبــشــريــة 

واملوارد املادية والتطور التقنى.

وأشــــار الـــى ان الــركــيــزة الــرابــعــة 

فــى الـــرؤيـــة املــتــمــثــلــة فــى املــــوارد 

املادية والتطور التقني فان هذه 

الركيزة تمثل الشريان الحيوى 

الــدعــم للركائز  الضامن لتوفير 

االخــــــــــــرى وتــــحــــقــــيــــق اهــــدافــــهــــا 

بـــــكـــــفـــــاءة وكـــــفـــــايـــــة تـــتـــحـــقـــقـــان 

بــتــوفــيــر مــــوارد مــالــيــة مــن خــالل 

موازنات معدة بدقه مع تحقيق 

االستغالل االمثل للموارد املالية 

املــتــاحــة لــتــوفــيــر وتـــأمـــني كـــل ما 

تـــجـــهـــيـــزات وأدوات  يــــلــــزم مـــــن 

وتــقــنــيــات مــتــطــورة مــع ضـــرورة 

تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية 

لــضــمــان تــوفــيــر قـــاعـــدة وطــنــيــة 

صــلــبــة تــــدار بــواســتــطــهــا أحـــدث 

الـــتـــقـــنـــيـــات الــــتــــى تــســتــخــدمــهــا 

الوزارة او التى تسعى القتنائها 

مستقبال.

ووصـــــــــــــــــــــــــــف تــــــــــــــدشــــــــــــــني هـــــــــــذه 

االســتــراتــيــجــيــة بـــأنـــه اســتــمــرار 

لـــلـــجـــهـــود الــــتــــى بــــذلــــت ســـابـــقـــا 

وجـــــــــاءت هــــــذه االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 

لــتــضــعــهــا فــــى اطــــــار عـــــام تــنــظــم 

من خالله الجهود وتحشد فيه 

الــطــاقــات وتـــحـــدد فــيــه االهــــداف 

والـــــخـــــطـــــط املـــــنـــــفـــــذة لــــهــــا لــيــتــم 

تقييم النتائج فى ضوء معايير 

واضـــحـــة وهـــو مـــا يــمــكــن الجهة 

املــخــتــصــة فــى الـــــوزارة فــي ادارة 

الــتــخــطــيــط االســـتـــراتـــيـــجـــى مــن 

تقويم مسار هذه االستراتيجية.

◄ الثقة املتبادلة
وحـــــــــــــول الــــــــركــــــــيــــــــزة الـــــثـــــانـــــيـــــة 

مـــــــن ركـــــــائـــــــز االســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 

وهــــــــي الـــــعـــــالقـــــة مــــــع املـــجـــتـــمـــع 

أوضــــــــح املــــــقــــــدم: عـــبـــدالـــرحـــمـــن 

إدارة  مـــديـــر  الــســلــيــطــي  مـــاجـــد 

بأنها  االستراتيجي  التخطيط 

تـــهـــدف إلــــى بـــقـــاء الـــعـــالقـــة بــني 

الـــــوزارة واملــجــتــمــع قــائــمــة على 

اإلحترام املتبادل تدعمه أنماط 

فهم  عمل متطورة تعكس مدى 

مــنــتــســبــي الــــــوزارة لــواجــبــاتــهــم 

ومــــــهــــــامــــــهــــــم وصـــــالحـــــيـــــاتـــــهـــــم 

بــمــوجــب الـــقـــانـــون، وســلــوكــهــم 

الـــقـــيـــمـــي واألخــــــالقــــــي، وتــســهــم 

فــــــي إنــــتــــشــــار الــــــوعــــــي األمــــنــــي 

األمنية في صفوف  والحصانة 

األفــــــــــــراد واملــــجــــتــــمــــع مــــــن أجــــل 

ضــــمــــان مـــشـــاركـــتـــهـــم الـــفـــاعـــلـــة 

فــي تــوطــيــد األمـــن واإلســتــقــرار. 

مــشــيــرًا إلـــى أن أهـــداف الــركــيــزة 

الــــثــــانــــيــــة تـــتـــلـــخـــص فــــــي أربــــــع 

نـــقـــاط هــــي: الــتــعــامــل بــشــفــافــيــة 

مـــع املـــواطـــنـــني والــــوافــــديــــن مــن 

خــــالل ســـلـــوك قــيــمــي وأخـــالقـــي 

رصـــــــــــــني يــــــــــــــــؤدي إلـــــــــــــى كــــســــب 

إحـــتـــرامـــهـــم ورضـــــاهـــــم، تــعــزيــز 

الـــثـــقـــة املـــتـــبـــادلـــة بــــني الـــــــوزارة 

واملـــــجـــــتـــــمـــــع، إشـــــــاعـــــــة الـــــوعـــــي 

بما يعمق  املجتمع  فــي  األمــنــي 

في  املـــشـــاركـــة  مــســئــولــيــة  إدراك 

حــمــايــة أمــن وإســتــقــرار الــدولــة، 

وتـــــنـــــمـــــيـــــة مـــــفـــــهـــــوم الـــــشـــــرطـــــة 

املــجــتــمــعــيــة مـــن خــــالل تــعــمــيــق 

املــــنــــظــــور اإلجــــتــــمــــاعــــي لــلــعــمــل 

الــــــــشــــــــرطــــــــي، مــــــوضــــــحــــــًا بـــــأنـــــه 

األهــــداف هناك  هــذه  ولتحقيق 

مـــتـــطـــلـــبـــات ســـــوف يـــتـــم الـــقـــيـــام 

بــــهــــا، وتـــتـــلـــخـــص فــــــي: تــغــيــيــر 

السلبية عن  الــذهــنــيــة  الــصــورة 

رجـــل الــشــرطــة، تــعــمــيــق الــوعــي 

األمـــــنـــــي لــــــدى أفـــــــــراد املــجــتــمــع 

مــــنــــتــــســــبــــي وزارة  وتــــــأهــــــيــــــل 

الداخلية.

◄ كفاءة وفعالية

مـــن جـــانـــب آخــــر تـــحـــدث املـــقـــدم: 

عــبــدالــرحــمــن مـــاجـــد الــســلــيــطــي 

الـــــتـــــخـــــطـــــيـــــط  مـــــــــديـــــــــر إدارة 

االستراتيجي حــول إنشاء هذه 

"إنطالقًا   :
ً
الجديدة قائال اإلدارة 

الـــداخـــلـــيـــة  إهــــتــــمــــام وزارة  مــــن 

بــــتــــطــــبــــيــــق اســــتــــراتــــيــــجــــيــــتــــهــــا 

ة  ــــكــــفــــاء بــــطــــريــــقــــة تــــتــــمــــيــــز بــــال

والفعالية أصدر سعادة الشيخ 

نـــاصـــر بـــن خليفة  بـــن  عــبــدالــلــه 

الـــدولـــة للشئون  ثــانــي وزيـــر  آل 

الـــداخـــلـــيـــة الــــقــــرار رقــــم 8 لــســنــة 

التخطيط  إدارة  2011 م بإنشاء 

االســــتــــراتــــيــــجــــي". مـــشـــيـــرًا إلـــى 

إخـــــتـــــصـــــاصـــــًا  هـــــــنـــــــاك 13  أن 

مـــنـــهـــا:  ســـتـــمـــارســـهـــم اإلدارة، 

نــــشــــر ثــــقــــافــــة ومــــفــــهــــوم الـــعـــمـــل 

اإلدارات  لـــــدى  ــيـــجـــي  االســـتـــراتـ

لــــلــــتــــعــــريــــف بـــاالســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 

وأهـــــدافـــــهـــــا، تـــحـــديـــد الـــبـــرامـــج 

الــتــنــفــيــذيــة والـــزمـــنـــيـــة الـــالزمـــة 

لــــتــــنــــفــــيــــذ الـــــخـــــطـــــط املــــعــــتــــمــــدة 

التنسيق مع  الشاملة،  للتنمية 

العمل  اإلدارات والــلــجــان وفـــرق 

ذات الــصــلــة فـــي كـــل مـــا يــتــصــل 

بــتــنــفــيــذ اســتــراتــيــجــيــة الـــــوزارة، 

وضــــع وتــنــفــيــذ نــظــم الــتــنــســيــق 

واملـــــتـــــابـــــعـــــة لـــــرقـــــابـــــة وقـــــيـــــاس 

بــــاإلدارات  األداء  تــطــويــر  األداء، 

التابعة للوزارة من خالل تقييم 

 
ً

ات وفــــقــــات وتـــحـــســـني اإلجــــــــــــراء

ملـــواصـــفـــات الــــجــــودة الــشــامــلــة، 

وتــوفــيــر الــبــيــانــات اإلحــصــائــيــة 

بــــالــــوزارة بالتنسيق  الــخــاصــة 

اإلدارات املختصة وتحليل  مــع 

تــلــك الــبــيــانــات واإلحــصــائــيــات 

بهدف اإلرتقاء بمستوى األداء.

◄ األجهزة األمنية
وفــــــــــــي كـــــلـــــمـــــتـــــه قــــــــــــال الـــــســـــيـــــد: 

عــبــدالــعــزيــز عــبــدالــرحــيــم السيد 

- عضو اللجنة اإلشــرافــيــة على 

إعـــــــــداد وتـــنـــفـــيـــذ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 

تــنــاولــت  لــقــد  الـــداخـــلـــيـــة:  وزارة 

االســــتــــراتــــيــــجــــيــــة بـــصـــفـــة عـــامـــة 

أهـــمـــيـــة الـــعـــمـــل بــــــــروح الـــفـــريـــق 

الــــذي يــســعــى لتحقيق األهــــداف 

مــــن خـــــالل الــتــخــطــيــط الـــواضـــح 

الـــذي  لــتــطــويــر األداء املــؤســســي 

سينعكس بال شك على املجتمع 

فــي املحافظة على أمنه وأمــانــه، 

كـــمـــا تــــنــــاولــــت االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 

أربــــع ركـــائـــز أســاســيــة تتماشى 

طرديا مع رؤيــة قطر2030 وهي 

املوارد البشرية ومواكبة التطور 

الــتــقــنــي واملـــــالـــــي، األمــــــن الـــعـــام، 

الـــعـــالقـــة مــــع املـــجـــتـــمـــع، إضـــافـــة 

لــن تكون  إلــى أن االستراتيجية 

جامدة بل ستكون مرنة وتساير 

املــــســــتــــجــــدات الــــتــــي تــــطــــرأ عــلــى 

املجتمع وهـــذا أهـــم مــا يميزها، 

كـــذلـــك دعــــت االســتــراتــيــجــيــة من 

خالل إحــدى ركائزها إلى إعداد 

الـــــقـــــيـــــادات ودعــــمــــهــــم املـــعـــنـــوي 

وتــثــقــيــف جــمــيــع الـــعـــامـــلـــني فــي 

الوزارة ودورهم في نشر الوعي 

األمني لدى املجتمع، األمر الذي 

ســيــســاهــم فــي تحسني الــصــورة 

الذهنية عن األجهزة األمنية.

كما سبق ذكره أن االستراتيجية 

تناولت الجوانب أمنية وأكــدت 

أهمية السالمة العامة وذلك في 

ضــــوء تــصــامــيــم املـــــدن واألبــنــيــة 

وخــــطــــط الـــتـــنـــمـــيـــة املــســتــقــبــلــيــة 

والتأكيد على االهتمام بإصدار 

قـــــــــــرار املـــــــواصـــــــفـــــــات الــــقــــطــــريــــة 

لــــلــــمــــبــــانــــي لــــتــــصــــامــــيــــم املــــــــدن 

واألبـــــنـــــيـــــة مـــــن حــــيــــث الـــســـالمـــة 

الـــــعـــــامـــــة، حــــيــــث يـــنـــعـــكـــس ذلــــك 

ــــــوصــــــول ملـــوقـــع  عــــلــــى ســـــرعـــــة ال

الـــــــــحـــــــــدث وتـــــــوصـــــــيـــــــف املـــــــــــواد 

اإلنــشــائــيــة املستخدمة وتنظيم 

أعــمــال املــهــنــدســني واملــعــمــاريــني 

للحفاظ على ســالمــة املواطنني 

وممتلكاتهم. 
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23محليات

¶ حضور االعالميني للمؤتمر

¶ خالل املؤتمر الصحفي

 تحت شعار «أداء متميز ومشاركة فاعلة وأمن دائم» 

استراتيجية وزارة الداخلية الخمسية
تهدف لتحقيق األمن واالستقرار باملجتمع

WWWW¶ غالف استراتيجية وزارة الداخلية
WWWW

الدستور الدائم ورؤية 
قطر الوطنية والتقاليد 

القطرية من مصادر 
االستراتيجية

إنشاء إدارة للتخطيط 
بوزارة الداخلية

 ملتابعة التنفيذ

WWWW

WWWW

 عبدالعزيز السيد: االستراتيجية 
تناولت أربع ركائز أساسية تتماشى 

طرديًا مع رؤية قطر2030
العقيد بدر الغانم: إعداد قيادات 
املستقبل بإنتقاء أفضل العناصر 
وتأهيلها لشغل املناصب القيادية

العقيد أحمد الجمال: االستراتيجية 
تضمنت رؤية واضحة حددت الهدف 

الذي تنشده الوزارة 


