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دور و�صائل التوا�صل االجتماعي
يف تعزيز ال�صراكة املجتمعية
يف اإطار حتقيق الأهداف الإ�سرتاتيجية ل�سرطة عمان ال�سلطانية الرامية اإىل تعزيز ثقة اجلمهور
باخلدمات املقدمة ،ومن خالل منهجية الإت�سال والتوا�سل ،حر�ست القيادة العامة على اإ�ستخدام كافة و�سائل
التوا�سل الجتماعي املتاحة وقنواتها املختلفة التي متكنها من خماطبة كل فرد من اأفراد املجتمع ،واإي�سال
ر�سالتها على الوجه الأمثل ،اإميانا منها بتفعيل اإ�سرتاتيجيتها الرامية اإىل الإرتقاء باآليات الإعالم الأمني،
وتو�سيع قاعدة التوا�سل مع اأفراد املجتمع ،وربطهم بتطورات الأو�ساع الأمنية والوقوف على اجلهود املبذولة يف
مواجهة التحديات الأمنية والإطالع على اإجنازات ال�سـرطة وجهودها يف جمال مكافحة اجلرمية ،واملحافظة
على الأمن والإ�ستقرار والتعريف بالفعاليات ال�سـرطية ون�سـر التوعيــة الأمنيــة بني اأفراد اجلمهور .وهذا
بال �سك ي�ساهم يف التعرف على اآرائهم ومالحظاتهم ويف الوقوف على روؤية املجتمع واإنطباعاته وقيا�س ردود
اأفعاله واإ�ستخال�س املوؤ�سرات التي تقود اإىل الإرتقاء بكفاءة التخطيط الأمني.
لقد ُفع ّلت �سرطة عمان ال�سلطانية دور و�سائل التوا�سل الإجتماعي يف ن�سـر ر�سالتها الأمنية والتوعوية عن
طريق برامج (التويرت والإن�ستجرام) وكذلك البـرامج الإذاعيـــة والتلفزيونيــة والأفــالم الــتي يتم حتميلها
عـرب هذه القنـوات اأو قنـوات اليوتيــوب ،وتفعيــل املواقـع الإلكرتونيـة ملعظـم الت�سكيالت ال�سـرطية ،ناهيك
عن اإ�سدارها العديد من الن�سـرات والدوريات واملطويات التوعوية .كل هذا ي�سكل ر�سيـد ًا مهـما ميكــن اأن يعـــزز
قـــدرة التوعيـــة ال�سرطيـــة عــلى حتقيـــق غاياتها املر�سومة لها ،وهي بكل حمتواها وتنوعها مادة حيوية
يجب الإلتفات اإليها وتفعيلها ون�سـرها بال�ســكل الذي ي�سمـن حتقيقها للوعي وال�سلوك الإيجابي يف املجتمع.
وجممل القول باأن هذا ي�سري وفق توجه القيادة العامة لل�سرطة يف تفعيل قنوات التوا�سل الإجتماعي
واإ�ستخدامها لثورة تقنية املعلومات والإت�سالت الهائلة يف الألفية الثالثة لتعزيز دورها يف حفظ الأمن
والنظام العام وال�سحة العامة و�سيانة ال�سكينة والطماأنينة العامة ،حيث اأ�سحت مثل هذه القنوات �سهلة
الإ�ستخدام وت�سل اإىل خمتلف �سرائح املجتمع يف فرتات مت�سارعة جد ًا.
وهي تاأتي بالتزامن مع الإجنازات التي حققها اجلهاز على خمتلف الأ�سعدة واملجالت يف دورة التحديث
والتطوير امل�ستمر التي ي�سهدها من لدن الرعاية الكرمية حل�سـرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد
املعظم ،القائد الأعلى ل�سـرطة عمان ال�سلطانية  -حفظه اهلل ورعاه  -وباجلهود احلثيثة للقيادة العامة
لل�سرطة يف تنفيذ اإ�سرتاتيجيات وخطط هذا اجلهاز ال�سامخ.
واهلل املوفق ،،
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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جملة ف�سلية اأمنية ت�سدرها اإدارة العالقات العامة
ب�سرطة عمان ال�سلطانية
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لقيادة �سرطة املهام اخلا�سة بال�سيب
وتخريـــج جمموعة من الـم�ستجدين

ج�ءت فكرة اإن�ش�ء �شجل مدين وطني تدون فيه
جميع البي�ن�ت ال�شخ�شية للمواطنني واملقيمني
على اأر�ض ال�شلطنة ليكون املرجع الوطني االول
للبي�ن�ت واملعلوم�ت ،ويغذي اجله�ت احلكومية
يف ال�شلطنة ب���ل��ب��ي���ن���ت ال��ت��ي حتت�جه� وف��ق
اخت�ش��ش�ته� الق�نونية من خالل ربط �شبكي عرب
قنوات ر�شمية ذات ت�شفري خ��ض .و يعترب ال�شجل
املدين النواة االأوىل للحكومة االإلكرتونية ،حيث
اأ�شدر جمل�ض ال��وزراء يف ع�م  1993القرار رقم
()93 / 22؛ ب�ملوافقة على مقرتح اإن�ش�ء ال�شجل
املدين .و انطالق ً� من نظ�م البط�قة ال�شخ�شية
الذي يوفر بطبيعته اآنذاك اأو�شع ق�عدة بي�ن�ت
ب�ل�شلطنة ميكن البدء مب�شروع ال�شجل املدين ثم
االنطالق الإن�ش�ء ق�عدة املعلوم�ت ال�ش�ملة .

ا�شتخدام الرتب وال�شارات الع�شكرية يف �شرطة عمان ال�شلطانية25 .

29

ا�شتمرار ًا ملا كانت العني ال�شاهرة قد ن�شرته يف ب��اب (عبق
الذكريات) و تبع ًا ملراحل التطور التي �شهدتها �شرطة عمان
ال�شلطانية يتناول هذا الباب جوانب من تاريخ العمل ال�شرطي
يف �شلطنة عمان .ون�شتعر�ض يف هذا العدد املراحل التي مر بها

30
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اإدارة ال�سوؤون القانونية

الدكتور .رجب بن علي العوي�سي

النقيب/خالد بن خليفة البو�سعيدي
هيئة الق�ساء الع�سكري
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يعترب قانون اجلن�سية من القوانني املهمة يف جميع
الدول ،فعن طريقه يتم حتديد مواطني الدولة
والأجانب ،ذلك لأنه ينبغي التفريق بني املواطن
والأجنبي من حيث احلقوق والواجبات املرتتبة على
كل منهما .وبالن�سبة لخت�سا�ص الدولة بتنظيم اأمور
جن�سيتها ،فكل دولة حرة يف ذلك بح�سب ما تقت�سيه
امل�سلحة العامة ،با�ستثناء ما يرد على هذه احلرية من
33
قيود عن طريق التفاقيات الدولية.

اإن االلت��زام بقواع��د واأنظم��ة املرور يتي��ح للجمي��ع ا�ستخدام
الطري��ق ب�سال�س��ة واأم��ان .ومتث��ل االإ�س��ارات ال�سوئي��ة اإح��دى
الو�سائل املنظمة حلركة م��رور املركبات وامل�ساة لتحقيق ال�سالمة
املرورية ،و عدم التقيد بها يعر�ض م�ستخدمي الطريق للخطر.
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الـمقدم/فــهـــد بن �ســــيـف الـحـو�ســـــنـــــي

وللحدي��ث ع��ن االأح��كام املتعلق��ة بتج��اوز االإ�س��ارة احلمراء،
يجب تعريف م�سطلحي التجاوز واالإ�سارة احلمراء ،ودور االإ�سارة
احلم��راء يف تنظي��م حركة امل��رور واالإجراءات االأولي��ة املتخذة
جت��اه من يثب��ت جتاوزه االإ�س��ارة احلم��راء ،و�سالحي��ات ال�سلطة
املخول��ة بال�سب��ط امل��روري جتاه �سائ��ق املركبة املتج��اوز لالإ�سارة
37
احلم��راء ،واأركان جرمي��ة جت��اوز االإ�س��ارة احلم��راء ،والعقوبات
املقررة لها يف قانون املرور على النحو التايل.

46
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منجزات وطن…

رياضة

الرائد/هـــالل بن حممــد الـحرا�ســـــــــــي

الثالث والع�شرون من يوليو املجيد حَمفلُ خري واعتزاز بنه�ضة مباركة قامت
ركائزها على عزائم وهمم عالية بقيادة حكيمة من باين النه�ضة املباركة موالي
ح�ضرة �ضاحب اجلاللة ال�ضلطان املعظم القائد الأعلى  -حفظه اهلل ورعاه  -فاأذكت
يف نفو�س العمانيني جذوة الروح الوطنية ،م�ضتح�ضرين اأجماد ح�ضارتهم ال�ضاربة يف
جذور التاريخ بكل �ضموخ وعزة ،وجمد تليد ،فنجد الكل م�ضمرًا عن �ضواعده يف حلمة
وطنية وتاآزر وتكاتف من اأجل عمان اخلري والعطاء ،فارتقت امل�ضرية العمانية املظفرة
ملراتب الأجماد والفخر ،وتوالت املنجزات الطيبة ال�ضاهدة على حجم اجلهود املبذولة،
حَفنِع حَم اجلميع برغد العي�س الكرمي ،واخلري العميم ،فلله احلمد وال�ضكر على ما وهب
من نعم وخريات ل تعد ول حت�ضى.

الرقـابـة الدولـيـة على

إدارة التحرير

وما و�ضلت اإليه التنمية ال�ضاملة يف وطننا الغايل من م�ضتويات مرموقة بف�ضل
عطاءات جاللة ال�ضلطان املعظم  -اأيده اهلل  -وبتكاتف املواطنني يف وطننا الغايل،
فهنيئاً لنا جميعا هذه الإجنازات ،وعهد على كل عماين خمل�س اأن يواكب جناحات
الوطن املت�ضارعة باملحافظة على املكت�ضبات ،والذود عنها ،ليهناأ اجلميع بال�ضكينة
والطماأنينة ،وليتهياأ املناخ الالزم للعمل والإنتاج ،فبوركت ال�ضواعد املخل�ضة الأمينة
على الوطن وحماية منجزاته.

النقيب/نـبهـان بن �ســـلــطــان الــحــارثـــــي
الدرجة املدنية/5ثريا بنت حمود العي�سرية
الوكيل اأول/زكريـا بــن �سـالـــــــم الــ�سـبحـي

ولهذه الأيام فرحة ترت�ضم على قلب كل عماين ومقيم على تراب الوطن الغايل،
فتتجلى القيم النبيلة ،والأخالق الفا�ضلة يف النفو�س  ،فتبتهج القلوب ،وي�ضعد الوطن
بهذه الفرحة حني يرى اأن العمانيني يعي�ضون يف ود واإخاء ،وت�ضامح ورخاء ،جميعهم ي�ضعرون بامل�ضوؤولية يف خمتلف املواقع
وامليادين ،ويبذلون كل مايف و�ضعهم للرقي وتقدمي اأف�ضل اخلدمات واأجودها ،حتى ت�ضموا اأجماد هذه النه�ضة املباركة ،وتدوم
ماآثرها ،لتظل الأيام تتعاقب يف تخليد �ضواهدها ،وحتفظ اإرثاً عظيماً لالأجيال القادمة باإذن اهلل.
ويف خ�ضم هذه النه�ضة الع�ضرية ت�ضرق جهود التطوير التي انتهجتها �ضرطة عمان ال�ضلطانية بالعديد من اأ�ضكال التحول
احلا�ضلة يف منظومة العمل ال�ضرطي العاملية ،والو�ضول اإىل م�ضتوى التناف�ضية يف خمتلف جمالت العمل ال�ضرطي ،مبا ينعك�س
على طبيعة العمل يف كافة ت�ضكيالت �ضرطة عمان ال�ضلطانية املنت�ضرة يف مافظات ال�ضلطنة وولياتها ،وا�ضتثمرت هذه اجلهود
يف ربط الأدوات والآليات بتحقيق �ضعادة الإن�ضان يف هذا الوطن و�ضعوره مبنجزات النه�ضة ،وما يقدمه الوطن لأبنائه من
ت�ضهيالت وخدمات يف احل�ضول عليها بي�ضر و�ضهولة ،وتقليل فاقد الوقت واجلهد وامل�ضقة والتكاليف املرتتبة يف طريقة احل�ضول
على هذه اخلدمات ،واأدركت القيادة العامة لل�ضرطة اأن حتقيق فاعلية ذلك يرتبط بوجود الإن�ضان القادر على نقل هذه الر�ضالة
ال�ضرطية املعززة ملناخات الأمن والأمان والتنمية وال�ضتقرار ،اإىل واقعه املعاي�س عرب م�ضاركة الإن�ضان يف �ضناعة ماورها
ومرتكزات عملها ،لذلك اجتهت روؤية التطوير اإىل الدخول يف بناء �ضراكات جمتمعية ،عرب انت�ضار مراكز اخلدمات ال�ضرطية
املتكاملة وفق خطة مدر�ضة وا�ضرتاتيجية عمل يف ر�ضد واقع التغيري وطبيعة اخلدمات ونوعيتها التي يحتاجها املواطن واملقيم،
واعتمدت اأدوات ر�ضد وتقييم ومتابعة دورية يف م�ضتوى حتقيق هذه اخلدمات  ،وا�ضتفادة املواطن واملقيم منها ،وح�ضوله عليها
باأقل جهود ويف الوقت املتوقع.
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الفورية ،واخت�ضار الإجراءات ،والت�ضهيل على املواطن واملقيم يف احل�ضول على كل ما يحتاجه من ال�ضرطة يف �ضوء اخت�ضا�ضاتها
ومهام عملها ،اإنه احرتام اإرادة الإن�ضان يف اأعظم �ضورها واأدق تفا�ضيلها واأ�ضمى معانيها ،تلك التي اأ�ض�ضها قائد عمان حفظه اهلل
ورعاه.
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افتتحت �سرطة عمان ال�سلطانية يوم الأربعاء 17مايو  2017املقر اجلديد لقيادة �سرطة املهام
اخلا�سة بال�سيب و تخريج ف�سائل من ال�سرطة امل�ستجدين يف احتفال برعاية معايل ال�سيد خالد بن
هالل البو�سعيدي وزير ديوان البالط ال�سلطاين و بح�سور معايل الفريق ح�سن بن حم�سن ال�سريقي
املفت�س العام لل�سرطة واجلمارك ،وعدد من اأ�سحاب املعايل واملكرمني واأ�سحاب ال�سعادة ،وامل�سايخ و
الأعيان بولية ال�سيب وال�سباط املتقاعدين ب�سرطة عمان ال�سلطانية.
فلدى و�سول معايل ال�سيد وزير ديوان البالط ال�سلطاين اإىل ميدان ال�ستعرا�س الع�سكري بداأت
مرا�سم الحتفال بعزف ال�سالم ،و ا�ستعرا�س طابور اخلريجني اأمام املن�سة الرئي�سية ،و ت�سليم
اجلوائز لأوائل اخلريجني.
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بعد ذلــك قــام راعــي املنا�سبة بت�سليم جوائز الإجـــادة لعدد من الأوائـــل اخلريجني ثم اأدى
اخلريجون ن�سيد �سرطة عمان ال�سلطانية (حماة احلق) و رددوا ق�سم الولء ونداء التاأييد.
و قدمت جمموعة حفظ النظام بقيادة �سرطة املهام اخلا�سة ووحدة �سرطة اخليالة ا�ستعرا�س ًا
اأمــام املن�سة ،ثم قام معايل ال�سيد وزيــر ديــوان البالط ال�سلطاين باإزاحة ال�ستار عن اللوحة
التذكارية للمبنى ثم جتول واحل�سور يف اأرجاء املبنى.
يتكون مبنى قيادة �سرطة املهام اخلا�سة من مركز اأمن يهدف اإىل التغطية الأمنية امل�ستمرة
مزود ًا بغرفة للمراقبة ،وقاعات لالجتماعات ومكاتب اإداريــة حديثة و ف�سو ً
ل درا�سية جمهزة
بالو�سائل التعليمية املنا�سبة يف املجالت املتخ�س�سة.
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و ت�سم القيادة ميدان ًا لال�ستعرا�س والتدريبات
الع�سكرية و مرافق ريا�سية ت�سم ملعبني لكرة
الــقــدم و مــالعــب لــعــدد مــن الألــعــاب الريا�سية
الأخـــرى وقــاعــة جمهزة بــــالأدوات الريا�سية
لتمارين اللياقة البدنية ،بالإ�سافة اإىل حو�سني
لل�سباحة ،و عــيــادة لتقدمي اخلــدمــات الطبية
الأولــيــة وم�سجد وعـــدد مــن املــبــاين ال�سكنية
لل�سباط واأخرى لالأفراد.

املفت�س العام لل�سرطة واجلمارك
يجتمع بقادة ت�سكيالت ال�سرطة
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التقى يوم الأربعاء  17مايو 2017م معايل الفريق ح�سن بن حم�سن ال�سريقي املفت�س العام
لل�سرطة واجلمارك بقادة ت�سكيالت �سرطة عمان ال�سلطانية حيث ا�ستعر�س معهم خطط جهاز
ال�سرطة واملراحل التي مت تنفيذها ومن بينها املن�ساآت احلديثة وتزويدها بالكوادر الب�سرية
والأجهزة واملعدات الالزمة التي متكنها من تنفيذ مهامها ،كما ا�ستعر�س الو�سع املروري واجلرمي يف
ال�سلطنة.
ووجه معايل الفريق قادة ت�سكيالت ال�سرطة اإىل اأهمية الرتقاء بالأداء وتقدمي اخلدمات ذات
العالقة ب�سرطة عمان ال�سلطانية للمواطنني واملقيمني بكل �سهولة وي�سر.
و ا�ستمع معاليه اإىل اآراء ومقرتحات قادة الت�سكيالت التي تهدف اإىل تطوير العمل ال�سرطي.
ح�سر اللقاء اللواء م�ساعد املفت�س العام لل�سرطة واجلمارك لل�سوؤون الإدارية واملالية ،واللواء
م�ساعد املفت�س العام لل�سرطة واجلمارك للعمليات.

11

عبق الذكريات

الوزير امل�سوؤول عن ال�سوؤون اخلارجية
يد�سن التاأ�سرية الإلكرتونية العمانية
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احتفلت �سرطة عمان ال�سلطانية
بتاريخ  2017/6/19بقاعة قيادة
�سرطة املـهــام اخلــا�ـســة باخل��س
بـتــد�ـســن ال ـت ـاأ� ـســرة االإل ـكــرون ـيــة
الـعـمــانـيــة ،رعــى املـنــا�ـسـبــة معايل
ي��سف بن عل�ي بن عبداهلل ال�زير
املـ�ـسـ�ؤول عــن الـ�ـسـ�ؤون اخلارجية،
وبح�س�ر معايل الفريق ح�سن بن
حم�سن الـ�ـســريـقــي املفت�س الـعــام
لل�سرطة واجلـ ـم ــارك ،وع ــدد من
اأ�سحاب املعايل واملكرمن واأ�سحاب
ال�سعادة ،وكبار �سباط �سرطة عمان
ال�سلطانية وق�ات ال�سلطان امل�سلحة
واالأجهزة االأمنية االأخرى وامل�سايخ.
واأ�ـ ـ ـس ـ ــاد مـ ـع ــايل يــ��ــســف بــن
عل�ي ال�زير امل�س�ؤول عن ال�س�ؤون
اخل ــارجـ ـي ــة ب ـتــد� ـســن ال ـت ـاأ� ـســرة
ربا ذلك
االإلكرونية العمانية معت ً
خـطــ�ة كـبــرة واأمـ ــرا نتفاخر بــه،

م��سحا اأه ـم ـ ّيــة ت�سهيل وتط�ير
�سناعة التاأ�سرات لت�سمل جميع
دول الـعــامل ،ومــ�كــدًا من خــلل ما
ّ
مت متابعته على اأهم ّية ا�ستخدام
هذه االأنظمة للحفاظ على معل�مات
ال ـقــادمــن واملـ ـغ ــادري ــن ،وت�سهيل
جميع اخلط�ات القادمن لل��س�ل
اإىل ال�سلطنة الأغــرا�ــس �سياحية
اأو جتــاريــة مــن رجــال االأع ـمــال اأو
الـطـلـبــة ،وت ـاأتــي هــذه الت�سهيلت
نتيجة اال�ـسـتـقــرار والـتـطــ�ر الــذي
تـ�ـسـهــده ال�سلطنة ويف فـتــح اآفــاق
وا�سعة يف التح�ل االإلكروين والتي
تقدم للأجيال القادمة.
وم�سيفا اأن ال�سلطنة ت�سهد
نقلة ن�عية يف ما يتعلق با�ستخدام
و�سائل التقنية احلديثة وذلك نتيجة
االه ـت ـمــام الـ�ـســامــي ملــ�النــا جللة
ال�سلطان بت�فر كل �سبل الراحة

للعمانين واملـقـيـمــن عـلــى اأر� ــس
ال�سلطنة.
ومن جانبه قال معايل اأحمد بن
نا�سر املحرزي وزيــر ال�سياحة اإن
من اأهم مق�مات القطاع ال�سياحي
�سه�لة ال��س�ل اإىل البلد املق�س�د
مــن خــلل ال ـت ـاأ� ـســرات مبي ًنا اأن
تــد� ـســن ال ـت ـاأ� ـســرة االإل ـكــرون ـيــة
العمانية يعد نقلة ن�عية �ستعطي
دفـ ـع ــة ق ــ�ي ــة يف احلــ�ــســ�ل على
التاأ�سرة بكل �سه�لة وي�سر.
واأ�ـســار معاليه اإىل اأنّ القطاع
ال�سياحي يف ال�سلطنة ي�سهد من ً�ا
كب ًرا يتجاوز االأهداف التي ر�سمت
لــه ح ـيــث و� ـســل ع ــدد الـ�ـســائـحــن
لل�سلطنة خلل العام املا�سي اىل 3
ملين �سائح ومن املت�قع اأن ي�سل
خــلل  2020اإىل  4ملين و700
األف.
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بداأ حفل التد�سن بعد الرحيب
براعي املنا�سبة واحل�س�ر بعر�س
فيلم عن اأهمية التاأ�سرة االإلكرونية
وكيفية تقدميها واحل�س�ل عليها
وال ـن ـق ـلــة ال ـتــي � ـســ�ف حتــدث ـهــا يف
تــ�جــه الـ�ـسـلـطـنــة ن ـحــ� احل ـكــ�مــة
االإلكرونية .تل ذلــك عر�س فيلم
ترويجي من اإعداد ال�سركة املنفذة
لـلـمـ�ـســروع ت ـنــاول الـفـيـلــم مــراحــل
الـتـاأ�ـســرة االإلـكــرونـيــة ،ويف ختام
احلفل قام معايل ي��سف بن عل�ي
بن عبداهلل راعي املنا�سبة بتد�سن
التاأ�سرة االإلكرونية.
اجلــديــر بــالــذكــر اأنّ مـ�ـســروع
التاأ�سرة االإلـكــرونـيــة يهدف اإىل
ت�سهيل احل�س�ل على التاأ�سرات
ودفع الر�س�م من خلل ب�ابة الدفع

االإل ـكــروين متهيدا للح�س�ل على
تاأ�سرة وربطها ا ً
أي�سا مع ال�زارات
ذات العلقة كــ�زارة الق�ى العاملة
فيما يتعلق باملاأذونيات وربطها مع
وزارة الـتـجــارة وال�سناعة ملعرفة
�سلحية ال�سجل التجاري وربطها
مع وزارة اخلدمة املدنية فيما يتعلق
بــالـتـاأ�ـســرات احلـكــ�مـيــة اخلا�سة
مب�ظفي اخلدمة املدنية االأجانب،
كل ذلك �سيك�ن من خلل منظ�مة
متكاملة مما �سيقلل على املراجعن
الت�جه اإىل منا�سد اخلدمة �س�اء
يف االإدارة العامة للج�ازات واالإقامة
اأو اإداراتها اجلغرافية وا ً
أي�سا يعزز
انـ�ـسـيــابـيــة حــركــة الـ�ـسـيــاحــة التي
ت�سهد تط� ًرا كب ًرا ،وتتما�سى هذه
امل ـن ـظــ�مــة مــع مـتـطـلـبــات منظمة

الطران املدين (االيكاو) وت�جهات
منظمة ال�سياحة العاملية لت�سهيل
دخـ ــ�ل ال ـ� ـســ�اح وال ـت ـعــامــل معهم
وفــق التقاليد واالأعـــراف العمانية
االأ� ـس ـي ـلــة ال ـتــي تــرحــب بال�سيف
دون االإخـ ــلل بــاجلــ�انــب االأمـنـيــة
حفاظا على �سلمة ال�س�اح ور�سدا
للإح�سائيات الدقيقة والتي �س�ف
ت�سهم يف منــ� االقت�ساد العماين
وتاأهيل الك�ادر العمانية للعمل يف
م�سروع ذي طابع عاملي مــن حيث
املهارات الفنية واملعارف التقنية.
كل ذلك بالتعاون مع كافة اجلهات
ذات الـعــلقــة � ـســ�اء كــانــت جهات
حك�مية اأو قطاعا خا�سا.
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افتتحت �سرطة عمان ال�سلطانية
ب ـتــاريــخ  29مــار�ــس  2017وحــدة
�سرطة املهام اخلا�سة ب�الية نزوى
يف حـفــل رع ــاه مـعــايل/حمـمــد بن
�سامل الت�بي وزير البيئة وال�س�ؤون

املناخية ،بح�س�ر معايل الفريق
ح�سن بن حم�سن ال�سريقي املفت�س
العام لل�سرطة واجل ـمــارك ،وعدد
مــن اأ� ـس ـحــاب امل ـعــايل واملـكــرمــن
واأ�سحاب ال�سعادة ،وكبار �سباط

�سرطة عـمــان ال�سلطانية وقــ�ات
ال�سلطان امل�سلحة واالأجهزة االأمنية
االأخرى ،وامل�اطنن.
كما مت يف نف�س املنا�سبة تخريج
ف�سائل من ال�سرطة امل�ستجدين.
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فـ ـل ــدى و�ـ ـس ــ�ل مـ ـع ــايل وزي ــر
الـبـيـئــة والـ ـ�ـ ـسـ ـ�ؤون امل ـنــاخ ـيــة اإىل
ميدان اال�ستعرا�س الع�سكري اأدى
اخلريج�ن التحية الع�سكرية لراعي
املنا�سبة و بــداأت مرا�سم التخريج
حيث م ّر طاب�ر اخلريجن من اأمام
املن�سة ،ثــم قــام معاليه بت�سليم
جــ�ائــز االإجـ ــادة لـعــدد مــن اأوائ ــل
اخلريجن.
اأدى اخلريج�ن ن�سيد �سرطة
عمان ال�سلطانية (حـمــاة احلــق)
ورددوا ق�سم الــ�الء ونــداء التاأييد،
ثم غادر الطاب�ر ميدان العر�س.

بعد ذلك قام معايل وزير البيئة
وال�س�ؤون املناخية بـاإزاحــة ال�ستار
عــن الل�حة التذكارية للمبنى ثم
جتــ�ل واحل ـ� ـســ�ر يف مبنى قـيــادة
�سرطة ال�حدة.
ي ـت ـكــ�ن م ـب ـنــى وحـ ــدة �ـســرطــة
امل ـهــام اخلــا� ـســة مــن مــركــز اأمــن
للتغطية االأمنية امل�ستمرة به غرفة
للمراقبة و قــاعــات للجتماعات
ُمهزة بالتقنيات احلديثة ومكاتب
اإداري ــة و ف�س� ًال درا�سية مهزة
بال��ســــــــائل التعليمية املنا�سبة
لتلقي العل�م الـمختلفة.

وي ـ� ـســم م ـمــع هـــذه الــ�حــدة
م ـيــدان ـ ًا لـلـتــدريــب و اال�ستعرا�س
الـعـ�ـسـكــري وم ـل ـع ـب ـ ًا ل ـكــرة ال ـقــدم
ومـ ــلعـ ــب لـ ـ ـم ـخ ـت ـلــف االأل ـ ـعـ ــاب
الريا�سية و قاعة ريا�سية باأجهزة
متارين بناء االأجــ�س ـ ـ ــام ،باالإ�سافة
اإىل ح��س لل�سباحة.
و ت�سم الــ�حــدة اأيـ�ـسـ ًا عيادة
لتقدمي اخلــدمــات الطبية االأولـيــة
ـان �سكنية لل�سباط
وم�سجد و مـبـ ٍ
واأخرى للأفراد مبرتب ال�حدة.
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احـ ـتـ ـفـ ـل ــت �ـ ـس ــرط ــة عــمــان
ال�سلطانية بتاريخ 2017/4/17م
بــافـتـتــاح مــركــز لل�سرطة بــ�اليــة
القابل مبحافظة �سمال ال�سرقية،
و ذل ــك يف ح ـفــل رعـ ــاه �ـسـعــادة
ال�سيخ يحيى بن حم�د املعمري
حمافظ �سمال ال�سرقية و ح�سره

الل�اء حمد بن �سليمان احلامتي
م�ساعد املفت�س الـعــام لل�سرطة
واجل ـمــارك للعمليات وعــدد من
اأ�سحاب ال�سعادة وكبار �سباط
�سرطة عمان ال�سلطانية واالأجهزة
الع�سكرية واالأم ـن ـيــة وع ــدد من
امل�سايخ وامل�اطنن.

فـعـنــد و� ـســ�ل راعـ ــي احلـفــل
�ساهد و احل�س�ر اال�ستعرا�س
ال ـع ـ� ـس ـكــري ال ـ ــذي اأقـ ـي ــم بـهــذه
املنا�سبة ،حيث ُعـــزف ال�سلم
ال�سلطاين ،ثم مر الطاب�ر اأمام
املن�سة الرئي�سية ،و ردد امل�سارك�ن
يف طاب�ر اال�ستعرا�س الع�سكري
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ن�سيد ال�سرطة ونـــداء التاأييد،
ثــم خ ــرج ال ـطــابــ�ر مــن م ـيــدان
اال�ستعرا�س و قدمت م��سيقى
ال�سرطة بع�س املعزوفات.
و ق ــدم اأبـ ـن ــاء واليـ ــة الـقــابــل
فقرات من الفن�ن ال�سعبية تعب ًرا

عن ابتهاجهم بهذه املنا�سبة.
عقب ذلك قام �سعادة ال�سيخ
حمافظ �سمال ال�سرقية باإزاحة
ال�ستار اإيذانا بافتتاح املبنى ثم
قام �سعادته يرافقه الل�اء م�ساعد
املفت�س العام لل�سرطة واجلمارك

للعمليات واحل ـ� ـســ�ر بـجــ�لــة يف
اأرجاء املركز.
ياأتي افتتاح هذا املركز �سمن
ا�ـســراتـيـجـيــة الـ�ـســرطــة للب�سط
املظلة االأمنية و ت�فر اخلدمات
للم�اطنن واملقيمن يف مناطقهم.
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مبنى اإدارة التوقيف بولية �سحار
افتتحت �سرطة عمان ال�سلطانية يف والية �سحار بتاريخ  1720/7/17مبنى ادارة
الت�قيف مبحافظة �سمال الباطنة ،وذلك حتت رعاية �سعادة ح�سن بن علي الهليل املدعي
العام وبح�س�ر الل�اء حمد بن �سليمان احلامتي م�ساعد املفت�س العام لل�سرطة واجلمارك
للعمليات ،وعدد من اأ�سحاب ال�سعادة وكبار �سباط �سرطة عمان ال�سلطانية واالأجهزة
الع�سكرية واالأمنية ومديري امل�سالح احلك�مية و امل�سايخ وامل�اطنن.

و قام راعي املنا�سبة باإزاحة
ال�ستار اإيذانا بافتتاح املبنى ،ثم
رافقه الل�اء م�ساعد املفت�س العام
لل�سرطة واجلمارك للعمليات
واحل�س�ر يف ج�لة يف اأق�سام املبنى.
و اأدىل �سعادة املدعي العام
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و بهذه املنا�سبة اأدت ف�سائل من
ال�سرطة طاب�ر ًا ا�ستعرا�سي ًا وردد
ت ن�سيد ال�سرطة ،ونداء التاأييد
كما قدمت م��سيقى �سرطة عمان
ال�سلطانية عدد ًا من املعزوفات
امل��سيقية.

بت�سريح �سحفي ا�سار فيه اىل
اأهمية املبنى الذي �س ُي�سهم يف
حتقيق وتعزيز االأمن واالأمان يف
حمافظة �سمال الباطنة .م�سيف ًا
اأن مراكز الت�قيف حظيت يف
ال�سن�ات االأخرة باهتمام ورعاية
كبرين من قبل قيادة �سرطة
عمان ال�سلطانية على نح� ين�سجم
والق�انن والت�سريعات وي�فر
الرعاية اللزمة للنزالء مبا يحقق
االإ�سلح واإعادة التاأهيل ويعمل
على اإعادة دمج النزيل يف املجتمع
وفق ما ين�س عليه قان�ن ال�سج�ن

وقان�ن االإجراءات اجلزائية
وغرهما من الق�انن ذات ال�سلة.
واأ�ساد �سعادته باملنجزات
ُ
ال�سرطية التي حتققت من مباين
وم�ساريع اإىل جانب امل�ارد الب�سرية
وتاأهيلها وه� ما يعزز العدالة
اجلنائية ويدعم حفظ النظام يف
رب�ع البلد كافة ،ويكر�س دولة
امل�ؤ�س�سات والقان�ن التي اأر�سى
دعائمها بكل حكمة واقتدار م�النا
ح�سرة �ساحب اجلللة ال�سلطان
قاب��س بن �سعيد املعظم – حفظه
اهلل ورعاه.
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�سيوف �سـرطة عمان ال�سلطانية
بتاريخ  2017 / 3 / 21ا�ستقبل
معايل الفريق ح�سن بن حم�سن
ال�سريقي املفت�س العام لل�سرطة
واجلمارك بالقيادة العامة لل�سرطة
بالقرم �سعادة الدكت�ر ب�سام
اخلطيب �سفر اجلمه�رية العربية
ال�س�رية املعن لدى ال�سلطنة.
كما ا�ستقبل �سعادة خ��سيه
مارك��س ن�غرا فيانا ـ ال�سفر
ف�ق العادة و املف��س جلمه�رية
الربازيل االحتادية املعن لدى
ال�سلطنة .
و يف ي�م  2017/4/9ا�ستقبل
معاليه على حدة ك ًل من:
�سعادة حاج �س�ليني �سفر
بروناي دار ال�سلم املعن لدى
ال�سلطنة.
و�سعادة �سهريل اأفندي بن
عبدالغني ال�سفر املاليزي املعن
لدى ال�سلطنة.
العدد - 150اأغ�سط�س2017
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وا�ستقبل املفت�س العام لل�سرطة
واجلمارك بتاريخ 2017/5/10م،
بالقيادة العامة لل�سرطة بالقرم،
معايل فران�سي�س م�د ،ل�رد ه�ر�سام
وزير الدولة للتجارة واال�ستثمار
ال�سابق يف اململكة املتحدة ،وبرفقته
�سعادة امل�سر ج�ناثان ويلك�س
�سفر اململكة املتحدة املعتمد لدى
ال�سلطنة.
وقد جرى خلل تلك املقابلت ا�ستعرا�س وجهات النظر يف عدد من االم�ر ذات االأهتمام امل�سرك و�سبل تعزيز
التعاون ال�سرطي ح�سر تلك املقبلت عدد من �سباط �سرطة ُعماان ال�سلطانية.

تنفيذ ور�سة عمل بعنوان

قيا�س الأداء املوؤ�س�سي من املنظور القيادي

نفذت اإدارة التدريب باالإدارة العامة للم�ارد الب�سرية ب�سرطة عمان ال�سلطانية بتاريخ  2017 / 2 / 26ور�سة عمل
بعن�ان « قيا�س االأداء امل�ؤ�س�سي من املنظ�ر القيادي «  ،وذلك حتت رعاية الل�اء �سليمان بن حممد احلارثي ،م�ساعد
املفت�س العام لل�سرطة واجلمارك لل�س�ؤون االإدارية واملالية.
وتهدف ال�ر�سة التي حا�سر فيها خرباء من كلية ال�سرطة الربيطانية اإىل متكن امل�ساركن من تط�ير فهمهم
واإدراكهم للم�ا�سفات ال�سخ�سية القيادية �سمن اإطار املنظ�ر القيادي املرتبط بها ،وقد ت�سمنت ال�ر�سة عدة حماور
اأبرزها فهم واإدراك مفه�م (القيادة مهمة) وعلقته بال�سرطة وتقدير مدى اأهمية مفه�م تقييم االأداء ومبادئه
واأ�ساليبه ،اإ�سافة اإىل فهم اإطار عمل ال�سل�ك القيادي مبا يف ذلك م�ست�يات التقييم املختلفة فيه.

�سرطة عمان ال�سلطانية
يف الجتماع التح�سريي ملجل�س وزراء الداخلية العرب
العدد - 150اأغ�سط�س2017

�ساركت �سرطة عمان ال�سلطانية يف االجتماع التح�سري للدورة
الرابعة والثلثن ملجل�س وزراء الداخلية العرب ،الذي بداأت اأعماله
بتاريخ  2017/4/2باجلمه�رية الت�ن�سية وا�ستمرت ملدة ي�من.
تراأ�س وفد ال�سلطنة يف هذا االجتماع الل�اء حمد �سليمان
احلامتي ،م�ساعد املفت�س العام لل�سرطة واجلمارك للعمليات.
و قد ناق�س االجتماع اأوراق العمل املقدمة وم�ساريع اخلطط
وغرها من امل�ا�سيع التي �ستدرج على جدول اأعمال اجتماع وزراء
الداخلية العرب لهذا العام.
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ال�سلطنة يف الجتماع التا�سع
لوكالء وزارات الداخلية بدول جمل�س التعاون

�ساركت ال�سلطنة يف االجتماع
التا�سع الأ�سحاب ال�سعادة وكلء
وزارات الداخلية بدول مل�س
التعاون لدول اخلليج العربية الذي
عقد يف الريا�س باململكة العربية
ال�سع�دية خلل الفرة من 19 -18
من ابريل املا�سي.
العدد - 150اأغ�سط�س2017
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تراأ�س وفد ال�سلطنة يف االجتماع
الل�اء حمد بن �سليمان احلامتي
م�ساعد املفت�س العام لل�سرطة
واجلمارك للعمليات ،و �سم ال�فد
عدد ًا من كبار �سباط �سرطة
عمان ال�سلطانية وم�س�ؤولن ب�زارة
الداخلية.

وناق�س االجتماع عددًا من
امل��س�عات من بينها ت��سيات
االجتماع ال�سابق واجل�انب املتعلقة
بالتعاون بن دول املجل�س يف
املجاالت املختلفة ال�سيما االأمنية
وال�سرطية منها.
وال�

ال�سرطة تعر�س م�ساريعها الإلكرتونية يف

معر�س كومك�س 2017م
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�ساركت �سرطة عمان ال�سلطانية يف معر�س االت�ساالت وتقنية املعل�مات ال�سابع والع�سرين « ك�مك�س 2017
« والذي اأقيم مبركز عمان للم�ؤمترات واملعار�س ،حيث جاءت م�ساركة ال�سرطة هذا العام بطابع جديد وذلك
با�ستعرا�س اأهم امل�ساريع االإلكرونية التي مت ا�ستحداثها و االأخرى التي قيد التنفيذ.
ومن هذه امل�ساريع م�سروع «بي ــان» للتخلي�س اجلمركي الذي مت تطبيقه م�ؤخر ًا يف العمل اجلمركي بال�سلطنة و مت
�سرح النظام واآلية عمله للزوار .و عر�ست ال�سرطة اأي�س ًا م�سروع التاأ�سرة االإلكرونية العمانية والذي �سيد�سن قريب ًا.
وخلل هذه امل�ساركة مت اأي�س ًا
عر�س م�قع �سرطة عمان ال�سلطانية
اجلديد على االنرنت بق�سد جتميع
ملحظات و انطباعات الزوار ليتم
االأخذ بها و ت�سمينها يف امل�قع ومن
ثم تد�سينه الحقاً ب�سكله النهائي.
وتعترب �سرطة عمان ال�سلطانية
من امل�ؤ�س�سات الرائدة يف تقدمي
اخلدمات االإلكرونية عرب ال�سبكة
العنكب�تية ،وقد حازت على عدة
ج�ائز على امل�ست�ى الداخلي وامل�ست�ى
اخلارجي.
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ال�سرطة ت�سارك يف موؤمتر
التعاون من اأجل الأمن باأبوظبي

�ساركت �سرطة عمان ال�سلطانية يف م�ؤمتر دويل بعن�ان «التعاون من اأجل االأمن» عقد يف اأب�ظبي بدولة االإمارات
العربية املتحدة ي�م .2017 / 3 / 30
و راأ�س العميد را�سد بن �سامل بن را�سد البادي مدير عام التحريات والتحقيقات اجلنائية وفد �سرطة عمان
ال�سلطانية للم�ؤمتر الذي �سارك فيه عدد من قادة ال�سرطة و خرباء اأمني�ن من خمتلف اأنحاء العامل.
كان الهدف من امل�ؤمتر الذي عقد بال�سراكة مع املنظمة الدولية لل�سرطة اجلنائية (االنرب�ل) و(م�ؤ�س�سة
االنرب�ل) مكافحة التهديدات االأمنية امل�ستقبلية و مت فيه بحث م��س�عات مكافحة االإرهاب واجلرائم االإلكرونية
والراث الثقايف واملجتمعات املعر�سة للخطر وجرائم ال�سيارات واملخدرات والب�سائع غر امل�سروعة.

ال�سرطة ت�سارك يف موؤمتر روؤ�ساء املكاتب
املركزية الوطنية بالنرتبول
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حتت عن�ان (تعزيز قدرات املكاتب املركزية ال�طنية لتح�سن االأداء) �ساركت �سرطة عمان ال�سلطانية يف امل�ؤمتر
ال�سن�ي الثالث ع�سر لروؤ�ساء املكاتب املركزية ال�طنية باملنظمة الدولية لل�سرطة اجلنائية (االنرب�ل) الذي اختتمت
اأعماله يف التا�سع من مار�س  2017مبدينة لي�ن الفرن�سية،
ا�ستعر�س امل�ؤمتر اأوراق العمل املتعلقة بتعزيز ا�ستخدام اأدوات االنرب�ل الرامية للحد من اجلرمية ،ومتابعة
مرتكبيها على م�ست�ى الدول االأع�ساء يف ماالت التعاون ال�سرطي على ال�سعيدين االإقليمي و الدويل.
راأ�س وفد ال�سرطة العميد را�سد بن �سامل البادي ،مدير عام التحريات والتحقيقات اجلنائية.

قادة خفر ال�سواحل بعمان و اإيران
يبحثون ق�سايا التهريب والت�سلل

عقد قادة �سرطة خفر ال�س�احل يف كل من �سلطنة عمان واجلمه�رية االإ�سلمية االإيرانية اجتماع ًا لـمدة ي�مـيـن
 21 - 20مار�س  2017بفندق كروان بلزا مب�سقط ناق�س�ا فيه اأ�س�س التعاون والتن�سيق بن اجلانبن يف املجاالت
االأمنية وال�سرطية ال �سيما املتعلقة بق�سايا التهريب والت�سلل وامل��س�عات ذات ال�سلة.
راأ�س ال�سلطنة يف االجتماع العميد بدر بن خلفان الزدجايل قائد �سرطة خفر ال�س�احل ب�سرطة عمان ال�سلطانية
كما راأ�س اجلانب االإيراين العميد الركن جلل �ستاره قائد ق�ات خفر ال�س�احل باجلمه�رية االإ�سلمية االإيرانية.

اليـوم العاملي ملكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية لعام 2017
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�ساركت ال�سلطنة بتاريخ
 2017/5/17دول العامل االحتفال
بالي�م العاملي ملكافحة املخدرات
وامل�ؤثرات العقلية حيث يعد
االحتفال بهذا الي�م فر�سة ملراجعة
اجله�د وما حتقق من اإجنازات
يف كافة ماالت املكافحة وبذل
املزيد من اجله�د للت�سدي خلطر
املخدرات.
ويهدف �سعار « املخدرات
بداية الأ�س�ء نهاية « اإىل اإي�سال
ر�سالة مفادها اأن التعامل غر
امل�سروع بامل�اد املخدرة وامل�ؤثرات

العقلية ُيعد بداية الدخ�ل يف نفق
مظلم مليء باملخاطر ال�سحية
االأمنية والقان�نية واالجتماعية
واالقت�سادية و ي�دي باملدمن يف
النهاية اإىل التهلكة وال�سياع و
يخلف ماآ�سي على املجتمع ككل.
اإن االإدارة العامة ملكافحة
املخدرات وامل�ؤثرات العقلية
بت�جيهات ودعم من القيادة العامة
لل�سرطة و بالتعاون و التن�سيق
مع بقية ت�سكيلت �سرطة عمان
ال�سلطانية مع االأجهزة االأمنية

االأخرى يف البلد تبذل جه�د ًا
م�سنية ل�قاية املجتمع من �سم�م
املخدرات التي ت�ستنزف طاقات
املجتمع وخا�سة الفئات ال�سابة
والتي هي يف قمة فرة عطائها.
و لدى االإدارة العامة ملكافحة
املخدرات وامل�ؤثرات العقلية برامج
ت�عية متكاملة يق�م بتنفيذها طاقم
م�ؤهل و ذلك من خلل املحا�سرات
واإقامة املعار�س وامل�ساركة يف
خمتلف الفعاليات و االأن�سطة التي
تقام يف ال�سلطنة.

25

إدارة

ن�ساأة ال�سجل املدين:

الرائد/اإبراهيم بن �سيف ال�سندودي
االإدارة العامة للأحوال املدنية
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جاءت فكرة اإن�ساء �سجل مدين وطني تدون فيه
جميع البيانات ال�سخ�سية للمواطنني واملقيمني
على اأر�س ال�سلطنة ليكون املرجع الوطني الول
للبيانات واملعلومات ،ويغذي اجلهات احلكومية
يف ال�سلطنة بــالــبــيــانــات الــتــي حتتاجها وفــق
اخت�سا�ساتها القانونية من خالل ربط �سبكي عرب
قنوات ر�سمية ذات ت�سفري خا�س .و يعترب ال�سجل
املدين النواة الأوىل للحكومة الإلكرتونية ،حيث
اأ�سدر جمل�س الــوزراء يف عام  1993القرار رقم
()93 / 22؛ باملوافقة على مقرتح اإن�ساء ال�سجل
املدين .و انطالق ًا من نظام البطاقة ال�سخ�سية
الذي يوفر بطبيعته اآنذاك اأو�سع قاعدة بيانات
بال�سلطنة ميكن البدء مب�سروع ال�سجل املدين ثم
النطالق لإن�ساء قاعدة املعلومات ال�ساملة .

وعـ َّرف قان�ن االأحــ�ال املدنية
َ
ال�سجل املــدين باأنه ال�سجل الذي
تدون فيه واقعات االأحــ�ال املدنية
التي عرفها باأنها كل حادثة ميلد،
و وفاة و زواج و طلق و جن�سية و
اإقامة و ما تفرع عنها.
القيد يف ال�سجل املدين :
يـتــم قـيــد بـيــانــات اال�سخا�س
العمانين واملقيمن يف ال�سلطنة
يف ال ـ� ـس ـجــل املـ ــدين يف اإدارات
واأق�سام االأحــ�ال املدنية املنت�سرة
يف رب�ع البلد .والتي بلغ عددها
االآن اإحدى وثلثن اإدارة ،وق�سم
مــ�زعــة يف خمتلف ال ــ�الي ــات .و
تعتزم �سرطة عمان ال�سلطانية

يك�ن قيد ال�سخ�س يف ال�سجل
املدين با�سمه ،وجن�سيته ،وعن�انه
ويتم اإعطاوؤه رقم ًا مدني ًا يرتبط به
من حياته اإىل ما بعد مماته .

لتحقيق الغاية التي من اأجلها
اأن�سئ ال�سجل املدين قامت �سرطة
عـمــان ال�سلطانية؛ بفتح خدمة
اال�ستف�سار عن البيانات ال�سخ�سية
االأ�سا�سية الظاهرة يف البطاقة
ال�سخ�سية للجهات احلك�مية عرب
هيئة تقنية املعل�مات .فعن طريق
هـــذه اخل ــدم ــة تـتـمـكــن اجل ـهــات
احلك�مية ذات االخت�سا�س من
احل ـ� ـســ�ل عـلــى مــا حتـتــاجــه من
بـيــانــات ال�سجل امل ــدين املتعلقة
باخت�سا�س كل منها ،و ذلك وفق
مــا ن�ست عليه املــادة ( )54من
قان�ن االأح�ال املدنية .كما تتمكن
تلك اجلهات اأي�س ًا من اال�ستفادة
مـ ــن الـ ـبـ ـي ــان ــات االأخـ ـ ـ ــرى غــر
االأ�سا�سية اإذا دعــت احلاجة اإىل
ذلك وفق اال�سراطات اخلا�سعة
للتقييم.
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�سدر قــانــ�ن االأح ــ�ال املدنية
باملر�س�م ال�سلطاين رقم ،99 / 66
وقــد ن�س هــذا القان�ن يف مادته
الثانية باإن�ساء اإدارة ب�سرطة عمان
ال�سلطانية ت�سمى (االدارة العامة
للأح�ال املدنية ) واأناط بها بع�س
االخت�سا�سات لتق�م مبهامها.
ون�ست امل ــادة ( )4مــن القان�ن
على اإن�ساء نظام ال�سجل املدين .

بع�ن اهلل افتتاح اإدارات واأق�سام
اأخرى م�ستقب ًل.

الربط ال�سبكي لل�سجل املدين
مع اجلهات احلكومية :

و تــ�ــســعــى �ـ ـس ــرط ــة عــمــان
الـ�ـسـلـطــانـيــة اإىل تــ��ـسـيــع نـطــاق
اال�ستفادة من ال�سجل املــدين مع
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اأهداف ال�سجل املدين :
ي ـهــدف ال ـ� ـس ـجــل املـ ــدين اإىل
ت�فر قــاعــدة بيانات دقيقة عن
ال�سكان بال�سلطنة ،من خلل قيد
جميع واق ـعــات االأحـــ�ال املدنية،
واال�ستفادة من هذه البيانات يف
االإح�ساءات .ويك�ن ال�سجل املدين
حلقة و�سل بن االأنظمة احلك�مية
التي تعتمد عليها م�ؤ�س�سات الدولة
الــر� ـس ـم ـيــة ،ك ـمــا يـ�ـسـهــل معرفة
الت�زيع اجلغرايف لل�سكان بجميع
مناطق ال�سلطنة ،و هــ� بالتايل
يدعم التنمية والتخطيط الدقيق
للم�ساريع التنم�ية امل�ستقبلية .
وي ـعــد ال�سجل امل ــدين ركـيــزة
اأ�سا�سية للتعداد ال�سكاين الرقمي
الــذي تعتزم احلـكــ�مــة االعتماد
عليه يف امل�ستقبل .

إدارة

اجلهات احلك�مية لتبادل البيانات
عــن طــريــق ربــط �سبكي مبا�سر؛
و قــد مت بالفعل تد�سن الربط
املبا�سر مع وزارة ال�سحة الإ�سدار
�سهادات املـيــلد عــرب اال�ستمارة
الـ�ـسـبـكـيــة .بـحـيــث ي ـتــم ار� ـســال
البيانات من امل�ست�سفى الذي متت
فيه الـ ــ�الدة اإىل ال�سجل املــدين
مبا�سرة بدال من النظام ال�رقي
الـ�ـســابــق .و يتميز هــذا النظام
بال�سرعة يف نقل البيانات ومعرفة
اأعــداد امل�اليد اأوال بـاأول و معرفة
عدد ال�سكان ب�سكل ف�ري يف حال
اكتمال املنظ�مة .و يتم امل�سي
قدما يف تد�سن اال�ستمارة الذكية
ل�اقعات ال�فاة كذلك .
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هنالك جـهــ�د حثيثة تبذلها
� ـســرطــة عــمــان ال ـ� ـس ـل ـطــان ـيــة يف
مــال تكامل الــربــط االإلـكــروين
مــع اجل ـهــات احلـكــ�مـيــة االأخ ــرى
مثل وزارة الق�ى العاملة؛ لتبادل
البيانات عرب اال�ستمارة ال�سبكية
والذي من امل�ؤمل اأن يتم قريب ًا .
و يـجــري التن�سيق اأيـ�ـسـ ًا مع
بع�س اجلهات احلك�مية االأخرى
مثل وزارة التعليم العايل ،ووزارة
الــربـيــة والتعليم ،وهيئة �سجل
الـ ـق ــ�ى ال ـعــام ـلــة و غــرهــا من
اجلهات احلك�مية لتبادل البيانات
احلــديـثــة معها ب�سكل مبا�سر و
�سريع و تلقائي يحقق الهدف الذي

من اأجلة ان�سئ ال�سجل املدين.
الوثائق التي يتم اإ�سدارها
من نظام ال�سجل املدين :
�سهادات امليالد  :يتم ا�سدارها
من نظام ال�سجل املدين من خلل
ادارات ،واأق�سام االأحــ�ال املدنية
بعد اإح�سار ما يفيد حدوث واقعة
املـيــلد مــن امل�ؤ�س�سات ال�سحية
 ،وامل�ستندات اأو االأوراق الثب�تية
التي تثبت ه�ية االأبــ�يــن ووجــ�د
علقة الزوجية بينهما .
�سهادات الوفاة :يتم ا�سدارها
م ــن نـ ـظ ــام ال ـ� ـس ـجــل امل ـ ــدين يف
اإدارات ،واأق�سام االأحــ�ال املدنية
بعد اإح�سار ما يفيد حدوث واقعة
الــ�فــاة من امل�ؤ�س�سات ال�سحية،
وال�ثائق االأ�سلية التي اأ�سدرت
للمت�فى اأثناء حياته.
�سهادات الزواج والطالق :يتم
اإ�سدارها يف وزارة العدل ثم يتم
تقييد تلك الــ�اقـعــات يف ال�سجل
املدين.
الـــبـــطـــاقـــات الــ�ــســخــ�ــســيــة
للعمانيني وبطاقات الإقامة
للمقيمني يف ال�سلطنة بتاأ�سرات
اإقــامــة وفــق الــ�ثــائــق وامل�ستندات
املـحــددة .وتتميز هــذه البطاقات
باأنها حتت�ي على �سريحة معدنية
قــاب ـلــة لـتـخــزيــن ال ـب ـيــانــات ولـهــا
م�ا�سفات اأمنية عالية.

ا�ـــســـتـــخـــدامـــات الــبــطــاقــة
الذكية:
•ب ـطــاقــة ل ـت ـعــريــف هــ�يــة
ال�سخ�س ،و هي معتمدة
يف اجل ـهــات احلـكــ�مـيــة،
واخلا�سة و يجب تقدميها
لل�سلطات كلما طلب ذلك
مــن �ساحبها ،وال يج�ز
ح ـيــازة اأك ــر مــن بطاقة
واحدة لل�سخ�س.
•ت�ستخدم يف ب�ابات عب�ر
امل ـ� ـســافــريــن يف امل ـنــافــذ
اجل�ية بال�سلطنة.
•مدون بها تفا�سيل رخ�سة
القيادة.
•ت�ستخدم كمحفظة مالية
للدفع يف حمطات اخلدمة
ال ـتــاب ـعــة لـ�ـســرطــة عـمــان
ال�سلطانية .
•ت�ستخدم للح�س�ل على
بـ ـعـ ـ� ــس اخلـ ـ ــدمـ ـ ــات يف
اجلـ ـه ــات احل ـكــ�م ـيــة او
اخلــا�ـســة الـتــي ت�ستخدم
نـ ـظ ــام ق ـ ــارئ ال ـب ـطــاقــة
الذكية.
•ت�ستخدم كبطاقة ناخب يف
انتخابات مل�س ال�س�رى
واملجال�س البلدية.
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عبق الذكريات

اإعداد ال�كيل اأول/
زكريا بن �سامل ال�سبحي
اإدارة العلقات العامة
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ا�ستمرار ًا ملا كانت العني ال�ساهرة قد ن�سرته يف بــاب (عبق
الذكريات) و تبع ًا ملراحل التطور التي �سهدتها �سرطة عمان
ال�سلطانية يتناول هذا الباب جوانب من تاريخ العمل ال�سرطي
يف �سلطنة عمان .ون�ستعر�س يف هذا العدد املراحل التي مر بها
ا�ستخدام الرتب وال�سارات الع�سكرية يف �سرطة عمان ال�سلطانية.

الرتب
ال ـع ـ� ـس ـكــريــة
ه ـ ــي مــنــظــ�مــة
هـ ـ ــرمــ ـ ـيـ ـ ــة حتـ ـ ــدد الـ ـ ــدرجـ ـ ــة
ال�ظيفية لكل ع�سكري وم�س�ؤولياته
و �سلحياته وام ـت ـيــازاتــه و حتــدد
ال ـعــلقــات املـتـبــادلــة بــن الرئي�س
واملروؤو�س.

و يف تلك الفرة مل تكن لرتبة
ال�سرطي اأية �سارة ،ونائب العريف
كــانــت � ـســارت ـهــا � ـســري ـط ـ ًا مـنـفــردا
والعريف �سريطن والرقيب ثلثة
اأ�سرطة والرقيب اأول ثلثة خط�ط
تعل�ها جنمة وهي كانت اأعلى رتبة

ويف اأواخـ ــر عــام  1968بــداأت
امل�سطلحات الع�سكرية الهندية
تختفي �سيئ ًا ف�سيئ ًا لتحل حملها
املـ�ـسـطـلـحــات االإجنــلــيــزيــة ،ومــع
مطلع عام  1970كان هناك خليط
اإجن ـل ـيــزي وعــربــي مــن الــرجـمــات
ال�س�تية املحرفة للرتب ال�سرطية،
فظهرت ت�سميات (ك�بل� ،سارجنت،
�سي�سم ،اأر�سم ،كابنت) .كما ظهرت
اأي�سا �سارات لرتب ال�سباط وكانت
تـتـاألــف مــن الـنـجــ�م لبع�س الرتب
وقطع معدنية م�ستطيلة ال�سكل ،وقد
ا�ستحدثت تلك القطع املعدنية لتك�ن
�سارات لثلث رتب هي االأدنى يف �سلم
ال�سباط بدل النج�م ،واأطلق بع�س
العمانين يف اجلهاز على ال�سارات
امل�ستحدثة ت�سمية (امل�سامر) وكان
كل م�سمار عبارة عن ق�سيب معدين
�سغر يـاأخــذ �سطحه الظاهر على
الكتفية �ـسـكـ ًل م�ستطي ًل بعر�س
خـمـ�ـســة م ـل ـي ـمــرات وطـ ــ�ل ثــلثــن
مليمر ًا .وكانت اأول حماولة للحد
من كرة الت�سميات باإ�سدار قرار
مـنــع االإ�ـ ـس ــارة اإىل ت�سميات رتــب
�سباط ال�سرطة بنف�س ت�سميات رتب
الق�ات امل�سلحة ،وانح�سرت فقط يف
النطق باللغة االإجنليزية لعدم وج�د
ت�سميات معتمدة لــرتــب ال�سباط

با للغة
الـ ـ ـع ـ ــربـ ـ ـي ـ ــة
ك ـم ـ� ـس ـمــى( ،اأ� ـس ـي ـ� ـس ـت ـنــت
اإن�سبتكر) و�ـســارتـهــا م�سمار على
ال ـك ـتــف ،و (اإن ـ� ـس ـب ـكــر) و�ـســارتـهــا
م�سماران على الكتف ،و (ت�سيف
اإن�سبكر) و�سارتها ثلثة جن�م اأو
ثلثة م�سامر ،و(اأ�سي�ستنت �س�بر
انتيندنت) و�ـســارتـهــا ثــلثــة جن�م
و(دبي�تي �س�بر انتيندنت) و�سارتها
ثلثة جنــ�م و(�سي�بر انتيندنت)
و� ـســارت ـهــا ت ــاج و(� ـس ـي ـن ـيــ�ر �س�بر
انتيندنت) و�سارتها تاج.
ويف اأواخر عام  1970ل�حظ اأن
�سارات الرتب يف جهاز ال�سرطة قد
اأدت اإىل خلق اإرباك الأع�ساء اجلهاز
ولـ ـلأفـــراد واجل ـم ـهــ�ر .حـيـنـهــا مت
اقراح �سلم جديد للرتب ال�سرطية
لكن مل يعمل بــه .ويف اأواخـــر عام
 1971عر�س م��س�ع عــدم و�س�ح
�ـســارات رتــب ال�سرطة و�سلم رتبها
لدائرة الدفاع (اآنذاك) لرفعها اإىل
جللة ال�سلطان قاب��س بن �سعيد
املعظم؛ فاأمر حينها برفع مقرحات
بعد القيام بج�لة يف دول اخلليج
للتعرف على اأنظمة الرتب ال�سرطية
فيها.
ويف �سنة � 1973سدر اأول قان�ن
لل�سرطة و و�سع حــد ًا للزدواجية
واخللط بن رتب ال�سرطة واجلي�س
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مر ا�ستخدام الرتب الع�سكرية
يف �سرطة عمان ال�سلطانية بعدة
مراحل .ففي بــادئ االأمــر ا�ستمدت
ال�سرطة العمانية اأ�ـســ�ل اأنظمتها
وان ـ� ـس ـبــاط ـهــا وتــدريــبــهــا وزي ـهــا
و� ـســارات ـهــا م ــن قـ ــ�ات الـ�ـسـلـطــان
امل�سلحة ،حيث مت اقتبا�س بع�س
امل�سطلحات الع�سكرية التي كانت
ت�ستخدم يف جمه�رية الهند وذلك
ب�سبب الروابط والعلقات مع �سبه
القارة الهندية منذ القدم .وظلت
هذه امل�سطلحات م�ستخدمة خلل
الـفــرة مــن عــام  1940وحتى عام
 ،1968ومن هذه امل�سطلحات رتبة
(جـمــادرا) رتبة ل�سابط ال�سرطة،
وكانت يف تلك الفرة عدة ت�سميات
ل ـلــرتــب االأخـ ـ ــرى م ـن ـهــا( :هــ�لــدر
ميجر) لرتبة رقيب اأول و(ه�لدر)
لرتبة رقيب و(نايك) لرتبة عريف
و(لي�سنايك) لرتبة نــائــب عريف
و(�سباهي) لرتبة �سرطي.

مـ ـ ــن رتـ ــب
�سباط ال�سف
اآنـ ـ ــذاك .اأمـ ــا رتــب
ال�سباط يف تلك الفرة
فلم يكن لها �سلم رتــب ،الأن
الدرجة ال�احدة ال ت�سكل ل�حدها
�سلم ًا وظيفي ًا.
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عبق الذكريات

وحدد بدء مرحلة جديدة من مراحل
ت�سميات الرتب ال�سرطية يف عمان،
اإال اأن م�سميات الــرتــب ال�سرطية
العربية التي جاء بها ذلك القان�ن
مل تكن غريبة على عمان فح�سب بل
على معظم الدول العربية.
و بـعــد � ـســدور قــانــ�ن ال�سرطة
ب�سهر واحد اأ�سدر الدي�ان ال�سلطاين
تعميما ب ـنــا ًء عـلــى اأوامـ ــر �ساحب
اجلــللــة ال�سلطان املعظم وتعقيبا
على قان�ن ال�سرطة رقم ()1973/5
باإلغاء الرتب الع�سكرية يف ال�سرطة
وا�ـسـتـبــدالـهــا بــالــرتــب امل ـتــداولــة يف
مديريات ال�سرطة يف العامل .و ق�ست
املادة الثالثة من قان�ن ال�سرطة ل�سنة
 ،1973بت�سل�سل الرتب النظامية
لل�سباط والرتب الأخرى و ذلك
على النحو التايل :قائد ال�سرطة،
نائب قائد ال�سرطة ،م�ساعد قائد
ال�سرطة ،ق�مندان ،حكمدار ،م�ساعد
حكمدار ،مراقب ،م�ساعد مراقب،
مر�سح ،وكيل� ،ساوي�س اأول ،عريف،
�سرطي� ،سرطي م�ستجد.
وعقب �سدور قانون ال�سرطة
رقــــــم
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( )1973/5اعــتــمــد جاللته
�ـــســـارات الــرتــب وحــــددت على
النحو التايل:

قـــائـــد الـ ـ�ـ ـس ــرط ــة (عـ ـ�ـ ـس ــ�ان
متقاطعان داخــل اإكليل غــار وتــاج)،
نــائــب قــائــد ال ـ� ـســرطــة (ع ـ� ـســ�ان
متقاطعان داخل اإكليل غار وجنمة)،
م�ساعد قــائــد الـ�ـســرطــة (عـ�ـســ�ان
م ـت ـقــاط ـعــان داخـ ــل اإك ـل ـيــل غـــار)،
قــ�مـنــدان (تــاج وجن ـمــة) ،حكمدار
(تـ ــاج) ،م�ساعد حـكـمــدار (ثــلثــة
جن�م) ،مراقب (جنمتان) ،م�ساعد
مــراقــب (جن ـمــة واح ـ ــدة) ،مر�سح
(�سريط قما�سي اأبي�س) ،وكيل اأول
(�سعار ال�سلطنة داخل اأكليل غار)،
وكيل (�سعار ال�سلطنة بــدون اأكليل
غــار)� ،ساوي�س اأول (ثلثة اأ�سرطة
وجنمة)� ،ساوي�س (ثلثة اأ�سرطة)،
عريف (�سريطان)� ،سرطي� /سرطي
م�ستجد (بــدون �سارة رتبة) ،اإال اأن
رتــب (قــ�مـنــدان ،حكمدار ،م�ساعد
حكمدار ،مراقب ،م�ساعد مراقب)
مل تعمر يف اال�ستعمال الأكر من ثلث
�سن�ات رغم اأنها وردت يف القان�ن،
ويف اأواخ ــر عــام � 1975ساع اإطــلق
ت�سميات رتــب �سباط ال�سرطة يف
املرا�سلت ال�سادرة باللغة العربية
مثل ( مقدم ،رائــد ،رئي�س،
ملزم اأول ،ملزم).
وخــلل تلك
ال ـ ـ ـفـ ـ ــرة

وردت ت�سميات عــدة لبع�س الرتب
بالرغم من اأنها مل تــرد يف القان�ن
بل ا�ستخدمت ب�س�رة عر�سية وتكمن
يف املــرا� ـســلت الـعــربـيــة ،ومــن هذه
الت�سميات م�سمى (مف��س ال�سرطة)
وكان يطلق على قائد ال�سرطة وباللغة
االجنليزية (ك�مي�سرن) .واعتبار ًا
مــن اأول دي�سمرب عــام  1974عدل
م�سطلح (مـفــ��ــس الـ�ـســرطــة) اإىل
(املفت�س العام لل�سرطة واجلمارك)
بالقرار ال�سلطاين رقــم ()74/18
الـ�ـســادر عــن وزيــر � ـس ـ�ؤون الــديــ�ان
ال�سلطاين اآنذاك ،وهذا امل�سطلح مل
ي��سح باأنه رتبة �سرطية اأو من�سب
وظيفي اإال بعد مرور �سن�ات.
ويف مطلع عام  1975ا�ستحدثت
رتبة (رائد ثان) وهي رتبة اأعلى من
رتبة (رئي�س) وبعد �سنة واحــدة مت
ا�ستحداث رتبة �سرطية جديدة �سمن
رتب كبار ال�سباط وهي (ك�ماندر)
تاج وجنمتان وتعد اأعلى من
و�سارتها ً
رتبة (مـقــدم) ودون رتبة (م�ساعد
مف��س).
ويف اأول اأبــريــل مــن عــام 1976
اأجري تغير ل�سارة رتبة املر�سح ،حيث
األغي ال�سريط القما�سي االأبي�س الذي
كان ي��سع ح�ل نهاية الكتفية وحل
بــدال منه �سريط حمــاك مــن خي�ط
ف�سية الل�ن ميتد على ط�ل الكتفية
اإىل ن�سفن ،واأي�سا
و يق�سمها
اأدخلت تغيرات
ع ـلــى رتـبــة

(ال�كيل اأول) و(ال�كيل) با�ستبدال
�سعار ال�سلطنة وحل بدال منه �سعار
ال�سرطة ،وا�ستحدثت جن�م جديدة
على �سكل دائــرة م�سطحة م�سب�ك
فيها �سعار ال�سلطنة والتاج حماطن
باإكليل.
ويف اأواخ ــر ال�سبعينيات بــداأ يف
ال�سلطنة تــ�جــه جــديــد نـحــ� تغير
الت�سميات الع�سكرية يف خمتلف
القطاعات الع�سكرية يف ال�سلطنة
مبا يتلءم مع الت�سميات ال�سائعة يف
الدول العربية االأخرى وذلك بناء على
اأوامــر �سلطانية ،فتغر م�سمى رتبة
(زعيم) اإىل (عميد) .ويف االأول من
ي�لي� عام  1981مت تغير م�سمى رتبة
(رئي�س) اإىل (نقيب) و(�ساوي�س)
اإىل (رقيب) اللتن كانتا ت�ستعملن
يف ال�سرطة والق�ات امل�سلحة اآنذاك.
ويف منت�سف عام � 1982سدرت
ت�جيهات �سلطانية تق�سي بت�حيد
تـ�ـسـمـيــات رتـــب � ـس ـبــاط الـ�ـســرطــة
و� ـســارات ـهــا بـحـيــث ت ـكــ�ن مطابقة
لت�سميات قــ�ات ال�سلطان امل�سلحة،
فحددت تلك التعليمات ال�سلطانية
الرتب العليا يف ال�سرطة على النح�
التايل:

فــئــة الــ�ــســبــاط :فــريــق اأول،
فــريــق ،لــ�اء ،عميد ،عقيد ،مقدم،
رائد ،نقيب ،ملزم اأول ،ملزم ثان،
مر�سح.
فئة الــرتــب الأخــــرى :وكيل
اأول ،وكيل ،رقيب اأول ،رقيب ،عريف،
�سرطي.
ويف عام  1986األغي مكان و�سع
�سارتي وكيل ووكيل اأول بعدما كانتا
تلب�سان على مع�سم اليد اليمنى و
ا�ستمر هــذا التقليد ملــدة  18عام ًا،
فاأ�سبحت � ـســارة وكـيــل ووك ـيــل اأول
تثبتان يف اأعلى كم القمي�س االأمين،
ورافـ ــق الـتـغـيــر اأي ـ� ـســا املـ ــادة التي
ت�سنعان منها ،حيث ا�ستبدل ال�سعار
املعدين امل�سب�ك يف �سارة (ال�كيل)
وحل حمله �سعار من�س�ج من خي�ط
معدنية ،وا�ستبدل ال�سعار املعدين
امل�سب�ك والنجمة يف �سارة (ال�كيل
اأول) وحل حملهما �سعار من�س�ج من
اخلي�ط تعل�ه جنمة من القما�س.
واع ـت ـبــارا مــن  1987/6/1مت
ا�ـسـتـكـمــال �ـسـلــم الــرتــب ال�سرطية
وا�ـسـتـحــدثــت رت ـبــة (نــائــب عــريــف)
واأ�سبح هنالك تطابق يف �سلم رتب
�سرطة عـمــان ال�سلطانية واجلي�س
ال ـ� ـس ـل ـطــاين الـ ـعـ ـم ــاين مـ ــن حـيــث
الت�سميات مــا عــدا رتبة (�سرطي و
�ـســرطــي م�ستجد) ب�سبب مــا مييز
ن�عية ال�اجبات النظامية ملختلف
فروع الق�ات امل�سلحة.

ويف  12ماي� من عام  2001جرت
بع�س التعديلت على اأحكام قان�ن
ال�سرطة باملر�س�م ال�سلطاين رقم
( )2001/42حيث مت تعديل املــادة
(/4ب) بحيث ال تك�ن رتبة (نائب
العريف) من �سمن الرتب النظامية.
ويف اأواخ ــر عــام 1970م لــ�حــظ اأن
�سارات الرتب يف جهاز ال�سرطة قد
اأدت اإىل خلق اإرباك الأع�ساء اجلهاز
وللأفراد واجلمه�ر ،حينها مت اقراح
�سلم جــديــد للرتب ال�سرطية لكن
مل يعمل به ،ويف اأواخــر عام 1971م
عر�س م��س�ع عــدم و�س�ح �سارات
رتــب ال�سرطة و�سلم رتبها لــدائــرة
الدفاع (اآنــذاك) لرفعها اإىل جللة
ال�سلطان قاب��س بن �سعيد املعظم -
حفظه اهلل ورعاه  -؛ حيث اأمر حينها
برفع مقرحات عدة بعد اأخذ ج�لة
يف دول اخلليج للتعرف على اأنظمة
الرتب ال�سرطية.
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فــريــق اأول (ل ـل ـم ـف ـت ـ�ــس ال ـعــام
لل�سرطة واجلـمــارك) ،لــ�اء (لنائب
مف��س ال�سرطة) ،عميد (مل�ساعد
مف��س ال�سرطة) ،و اأي�س ًا مت تغير
الع�س�ين املتقاطعن يف ال�سارتن
اللتن يحملهما املفت�س العام لل�سرطة
واجل ـمــارك ،والـ�ـســارة التي يحملها
م�ساعدو مف��س ال�سرطة اإىل تاج
وثــلثــة جنـ ــ�م ،وب ـعــدهــا مت تغير
ت�سميات (نــائــب مف��س ال�سرطة)
اإىل (نــائــب املفت�س الـعــام لل�سرطة
واجل ـمــارك) و (مـ�ـســاعــدي مف��س
ال�سرطة) اإىل (م�ساعد املفت�س العام
لل�سرطة واجلمارك).

ويف اأول مــار�ــس مــن عــام 1983
عـ ــدل � ـس ـلــم رتـ ــب �ــســرطــة ع ـمــان
ال�سلطانية باعتماد رتبة (فريق)
واإلغاء رتبة (رائــد ثــان) ،واعترب يف
ذاك ال�قت كل من كان يحمل رتبة
(رائد اأول و رائد ثان) يف رتبة واحدة
اأال وهي رتبة (رائــد) واأ�سبح �سلم
الرتب على النحو التايل:

ويف  10مار�س عام � 1990سدر
قــانــ�ن ال�سرطة اجلــديــد باملر�س�م
ال�سلطاين رقم ( )90/35واأو�سحت
امل ــادة الــرابـعــة مــن الـقــانــ�ن الرتب
النظامية لل�سباط يف جهاز ال�سرطة
وهي :فريق اأول ،فريق ،ل�اء ،عميد،
عقيد ،مقدم ،رائــد ،نقيب ،ملزم
اأول ،ملزم ،مر�سح ،وت�سمنت الرتب
النظامية للرتب االأخــرى على النح�
التايل :وكيل اأول ،وكيل ،رقيب اأول،
رقيب ،عريف ،نائب عريف� ،سرطي،
�سرطي م�ستجد.
واأو�سح القان�ن اأي�س ًا اأن م�سطلح
(املفت�س العام لل�سرطة واجلمارك)
من�سب ولي�س رتـبــة ،حيث جــاء يف
املــادة االأوىل من القان�ن اأن املفت�س
الــعــام هــ� ال ـقــائــد الــعــام ل�سرطة
عمان ال�سلطانية الذي يعينه جللة
ال�سلطان لقيادة واإدارة ومراقبة هيئة
ال�سرطة.

33

مقال

الشرطي الصغير:

ترانيم أمنية في أنشطة الطفولة

الدكت�ر .رجب بن علي الع�ي�سي

العدد - 150اأغ�سط�س2017

34

ه ـكــذا ق ـ ــراأت � ـســرطــة عـمــان
ال�سلطانية الـ�ـســرطــي ال�سغر،
ف�جدت فيه مرحلة تاأ�سي�س جدية
حلياة االأمن واالأمان وقيم الف�سيلة
واالأخـ ـ ــلق وال ـت ـعــاون والـتـ�ـســامــح
وامل�ساركة وتقدمي الع�ن ،لت�ؤ�س�س يف
بيئة املدر�سة حياة النظام والتزامه،
وتاأكيد القان�ن والعمل به ،وقيمة
ال�سرطي العن ال�ساهرة على اأمن
الــ�طــن ومكانته ،ليحمل اجلميع
� ـس ـعــار (ك ـل ـنــا � ـســرطــة) منــ�ذج ـاً
للتناغم بن مبادئ ال�سرطة واحلياة
والــ�ــســعــادة ،،لي�سكل الـ�ـســرطــي
ال�سغر بــدوره مرحلة متقدمة يف

العدد - 150اأغ�سط�س2017

يف عامل الطف�لة حيث الرباءة
وال ـط ـهــر ،والـبـ�ـســاطــة والـعـفــ�يــة،
والـ ـفـ ـط ــرة والـ ــذكـ ــاء ،واجلـ ـم ــال
وال ـ� ـســدق ،وال ـن ـ� ـســج واحلــد�ــس،
فــر�ــس ومــداخــل لــقــراءة جــديــدة
ل ـل ـح ـيــاة االآمـ ـن ــة املـطـمـئـنــة الـتــي
تـ�ـسـنـعـهــا ال ـط ـفــ�لــة ،تـبـنـيـهــا يف
ظــل وع ــي ،ومتــار�ـسـهــا يف حكمة،
وت�ؤ�س�سها يف ظل م�س�ؤولية ،ومنطلق
لتاأطر االأمن عرب اأن�سطتها احلاملة
وترانيمها ال�سادقة وب�حيها الذي
يـ�ـســدو ل ـعــامل الـتـ�ـســامــح والـ�ـســلم
واحلب وال�ئام ،مدركة ملقت�سياته،
عارفة باأحكامه ،واعية ملنطلقاته،
واقفة عند حدوده ،دار�سة ملبادئه،
مطبقة لق�انينه ،حافظة مل�ؤ�س�ساته،

تعي�س يف �سبيل
حتقيقه حياة النظام
وامل�س�ؤولية وال ًء لل�طن وحبا
جلللة ال�سلطان املفدى حفظه اهلل
ورعاه.

ال�عي االأمني الطف�يل ،وتر�سيخ
قيم النظام وامل�س�ؤولية وامل�ساركة
يف البيئة املدر�سية ،وهمزة و�سل
مــروريــة يف عــامل الطف�لة املليء
باملفاجاآت والطم�حات والت�ساوؤالت
واالكـتـ�ـســافــات وال ـب ـحــث ،وتعزيز
مفه�م اأعمق لل�سراكة ال�سرطية
التي تبداأ مع االإن�سان منذ نع�مة
اأظ ـفــاره ،ت�سنعها االأيــام وحت�سن
ممــار� ـس ـت ـهــا امل ـ ــ�اق ـ ــف ،وتــعــزز
ت�اجدها االأحداث ،وته ّذب �سنيعها
الـ ـظ ــروف ،فــالـ�ـســرطــة واملــ�اطــن
�ـســركــاء يف بـنــاء التنمية واالأم ــن
والنظام وحتقيق م�سارات ال�عي
والثقافة االأمنية( قيمها ومبادئها
واأخلقياتها ومنهجياتها واأطرها
وم ـ� ـســارات ـهــا) ال ـتــي بــاتــت ت�سكل
حتديا للإن�سان والتنمية ،و�سل�ك
راقٍ ينبغي ح�س�ره يف ثقافة االأجيال
وم�اقفهم ،اإنها فر�سة تنقل اأن�سطة
الطف�لة وتقن ّنها وت�جهها نح�
حتقيق حياة �سعيدة وبيئة اأ�سعد،
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بعيدة عن احل�ادث اأو اجلرائم اأو
املخدرات اأو االإ�ساعة ،بيئة تن�سد
امل ـثــال ـيــة يف ال ـ� ـس ـلــ�ك وال ــدق ــة يف
الت�سرف وال�عي يف املمار�سة ،وما
اأجمل اأن يتم ذلك يف بيئة التعليم
التي حتت�ي التفاعلت وتتعاي�س
فـيـهــا االأفـ ـك ــار وت ـت ـنــاغــم خللها
االأه ـ ــداف عــرب و� ـســ�ح مـ�ـســارات
العمل وخـطــط التجديد ومناهج
االأداء ،وعندما تن�سط الطف�لة يف
ت�جيه م�سار الهدف تربز املنا�سط
ب�س�رة اأكر ق�ة وطم�حا حمققة
االأولـ ــ�يـ ــات مـ�ـسـتــ�عـبــة للتجديد
يف متـ ــازج ،بــن االأمـ ــن واحل ـيــاة،
والطالب وال�سرطي ،وبيئة التعليم
ومراكز ال�سرطة ،اإذ جميعها تلتقي
يف نطاق العمل مــن اأجــل ال�طن،
وال��س�ل اإىل مرحلة تتناغم فيها
الت�جهات مع املمار�سات ،واالأفكار
مع ال�اقع واالأحلم مع االأول�يات،
في�سعر اجلميع مب�س�ؤوليته ،ويق�ى
البحث عــن كــل الفر�س امل�ساندة

لبناء فر�س اأكرب للطف�لة ،يف ظل
بيئة تعليمية ت�ست�عب اأن�سطتها
امل ـت ـعــددة احلــاجــة اإىل وجـ ــ�د “
ال�سرطي ال�سغر” ،فاحلافلت
املدر�سية و�سبط ممار�سات الطلبة
ن ـحــ�هــا ،والـ ـت ــزام قــ�اعــد االأم ــن
وال�سلمة يف بيئة املدر�سة ،وت�عية
الطلبة حــ�ل العديد من الق�سايا
التي تهم حياتهم ،وتثقيف االأقران
حــ�ل بع�س املـمــار�ـســات ال�سلبية
والـ�ـسـلــ�كـيــات ،وبــرامــج االإخ ــلء
من احلرائق واالإ�سعافات االأولية،
ووقاية الطلبة من املفاهيم واالأفكار
وامل ـع ـت ـقــدات ال�سلبية ،والتعامل
مــع ال�سائعات و�سبكات الت�ا�سل
االج ـت ـمــاعــي ،وح ـ ــاالت االبـ ـت ــزاز
االإلـ ـك ــروين وال ـع ـنــف والـتـحــر�ــس
وغرها ،اأن�سطة عملية يربز فيها
دور ال�سرطي ال�سغر عرب ابتكار
اآل ـيــات م�ساندة تعزز قــدرتــه على
التعامل معها وم�ساعدة اأقرانه يف
ال�قاية من ال�سلبي منها.

من هنا فاإن ما اتخذته �سرطة
عمان ال�سلطانية من اأطر تنظيمية
وبرامج اإعلمية وتثقيفية وت�ع�ية،
وما اأوجدته من بدائل وم�ساحات
النـ ـط ــلق ــة مـ ــ�اهـ ــب ال ـط ـفــ�لــة
وابتكاراتها واأن�سطتها ،عــزز من
ح�س�ر ال�سرطي ال�سغر يف اأجندة
عـمـلـهــا ،عــرب م ـ� ـســاركــة الـطـفــ�لــة
باأن�سطتها واإبداعاتها وتعبراتها
ور�س�ماتها وبرامها وق�س�سها
وتعبراتها يف ر�سم �س�رة مكربة
للعمل ال�سرطي خا�سة وملنظ�مة
االأمـ ـ ــن واحل ـ ـيـ ــاة ب ـ� ـس ـكــل ع ــام،
وتعميق م�ساهماتها يف نقل �س�رة
العمل ال�سرطي يف واقــع حياتها
الي�مية ،واعتمدت يف ذلك مداخل
متعددة ،يتعلق االأول مبا اأتاحته
الــربامــج وامل�سروعات واملـبــادرات
ال ـ� ـســرط ـيــة م ــن ف ــر� ــس ح ـ� ـســ�ر
الطف�لة فيها ،عرب القرية املرورية
ومعر�س ال�سلمة املرورية وم�سابقة
�ـســل لل�سلمة املــروريــة واأ�ـســابـيــع
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امل ــرور ،والربامج الت�ع�ية التي
تنفذها خمتلف وحــدات ال�سرطة
لطلبة املــدار�ــس وال ـتــي ت�ستهدف
خمتلف فئات الطلبة و�سرائحهم
 ،وتركز اأي�سا على �سقل م�اهب
وخـ ـ ـ ــربات وجتـ ـ ـ ــارب ال ـ� ـســرطــي
ال ـ� ـس ـغــر وت ـعــري ـفــه مب ـح ـتــ�يــات
الثقافة ال�سرطية املتن�عة وتعريفه
بامل�سطلحات واملفاهيم واملدل�الت
ال�سرطية وربطها بــ�اقــع حياتهم
الـيــ�مـيــة وكـيـفـيــة تـعــامـلـهــم معها
وا�ستجابتهم لـهــا وتعاطيهم مع
متطلباتها ،واإك�سابهم املـهــارات
التي تتيح لهم فر�س التعامل معها
وفــق اإج ــراءات حمــددة ،اأو كذلك
م�ساركتها باأن�سطة عملية يخت�س
جزء منها بالطف�لة يف املنا�سبات
ال�طنية وال�سرطية واملهرجانات
ال�سياحية وما يقدمه معهد ال�سلمة
املرورية من م�ساحات للطف�لة يف
اجلانب املروري  ،اأما االأمر االآخر
فرتبط باالإعلم ال�سرطي امل�جه

للطف�لة ،ولعل
ملة ال�سرطي
ال ـ� ـس ـغــر اأح ــد
ال ـ� ـســ�اهــد على
اهـتـمــام �سرطة
عمان ال�سلطانية
بر�سيخ الثقافة
االأم ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــة يف
� ـس ـلــ�ك الطلبة
اأو ال�سغار ،وما
ت�ستهدفه من تنمية م�اهب الطف�لة
االأمنية والقيمية يف اجل�انب التي
تـهــم حياتهم وعــادات ـهــم االأمـنـيــة
وا�ستخدامهم للمرافق ال�سرطية
وتك�ين اجتاهات ايجابية وقناعات
م ـب ـن ـيــة ع ـلــى ث ـق ـت ـهــم بـاأنـفـ�ـسـهــم
وقدرتهم على ت�سخي�س ال�اقع،
والتعامل مع ق�سايا ال�سلمة على
الطريق وال�سلمة العامة وبرامج
الت�عية ح�ل العديد من املمار�سات
املجتمعية والـتــي تتطلب م�ساركة
الطف�لة يف الت�عية بها والتعريف
بن�اجتها واثــرهــا على امــن الفرد
و�سلمته ،اإنـهــا تبني يف الطف�لة
م�ساحات ال�عي واالإنتاجية وثقافة
الـعـطــاء  ،واإزالـ ــة حــاجــز الــرهــاب
ال�سلبي ال ـنــاجت عــن “امل�سطلح
الب�لي�سي التقليدي” اإىل “ كلنا
�سرطة” ،لبناء ج�س�ر الت�ا�سل
والثقة امل�سح�بة بهيبة امل�ؤ�س�سة
ال�سرطية ،وم�ساندتها يف حتقيق

مهمتها ،فر�سخ فيهم م�ست�يات
اال�ـسـتـجــابــة واجلــاهــزيــة لتحقيق
اعلى م�ست�يات اجلدية يف التعاون
واإدارة املخاطر واالإخ ــلء وت�فر
احلماية ،وفق اأ�ساليب تتنا�سب مع
اأعـمــار الطف�لة وتــراعــي ذائقتهم
اجل ـمــال ـيــة ،وت ـت ـنــاغــم مــع طبيعة
املــفــردات املـعــرفـيــة وا�ستيعابهم
لها واإدراكـهــم ملقا�سدها وت�ظيف
الفر�س الي�مية باملدر�سة واالأ�سرة
يف تق�ية احلـ�ــس االأم ـنــي لديهم،
وتنمية امللكات االإدراكية يف كل ما
من �سانه ربط الطفل ب�اقع احلياة
املهنية الي�مية التي تعي�سها عنا�سر
ال�سرطة وتع�يدهم على التعامل مع
املــ�اقــف التي تتطلب منهم عمل
تكتيكيا ،وم ـهــارات يف املــ�اجـهــة
والدعم ،وعليه فاإن الــدالالت التي
يحملها ال�سرطي ال�سغر اأكرب من
ح�سرها يف هذا املقال واأن جه�د
التن�سيق والتعاون الب ّناء بن �سرطة
عمان ال�سلطانية ووزارة الربية
والتعليم� ،س�ف تربز فاعلية اكرب
لــدور ال�سرطي ال�سغر يف جعل
بيئات التعليم مناذج راقية ت�ست�عب
اأن�سطة الطف�لة يف حتقيق اإن�سانية
االأمن.
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يعترب قانون اجلن�سية من القوانني املهمة يف جميع
الدول ،فعن طريقه يتم حتديد مواطني الدولة
والأجانب ،ذلك لأنه ينبغي التفريق بني املواطن
والأجنبي من حيث احلقوق والواجبات املرتتبة على
كل منهما .وبالن�سبة لخت�سا�س الدولة بتنظيم اأمور
جن�سيتها ،فكل دولة حرة يف ذلك بح�سب ما تقت�سيه
امل�سلحة العامة ،با�ستثناء ما يرد على هذه احلرية من
قيود عن طريق التفاقيات الدولية.

اجلن�سية ال ُعمانية واأي جن�سية
اأخرى اإل مبر�سوم �سلطاين»،

اإذ قد ت�سمح الدولة يف حاالت
خا�سة بتعدد اجلن�سية وبدون ت�افر
ال�سروط املذك�رة يف القان�ن ملنح
اجلن�سية ك�سرط االإقامة املت�ا�سلة،
ويك�ن ذلك على �سبيل املثال عندما
ترغب الدولة يف اأن متنح جن�سيتها
ل�سخ�س قدم لها مهام وخدمات
جليلة وا�ستثنائية ولكنه يف نف�س
ال�قت يظل متم�سك ًا بجن�سيته التي
يحملها ،فت�افق الدولة با�ستثنائه
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تعريف اجلن�سية
تعددت االآراء يف تعريف
اجلن�سية اإال اأنه ميكن تعريفها
باأنها :علقة روحية ورابطة
�سيا�سية وقان�نية واجتماعية بن
الفرد والدولة مك�نة من حق�ق
وواجبات مرتبة على كل منهما،
وبناء على هذه الرابطة يت�جب
على الفرد ال�الء للدولة ،كما
يت�جب على الدولة حماية الفرد
ومنحه املزايا واحلق�ق املرتبة
على هذه الرابطة.
وتف�سح الدولة عن اإرادتها
يف امل�ا�سيع املتعلقة باجلن�سية
عن طريق القان�ن الذي ينظم
م��س�ع اجلن�سية ،الذي ه� من
م�ا�سيع ال�سيادة التي ال يج�ز الأي
كان التدخل فيها ،وتتمتع كل دولة
بحرية مطلقة يف حتديد �سروط
اكت�ساب جن�سيتها و يف حتديد
اأ�سباب زوال جن�سيتها ومبا ال
يخالف العرف الدويل واملبادئ
ال�سائدة يف هذا اخل�س��س.
وقد نظم قان�ن اجلن�سية
العمانية اجلديد ال�سادر باملر�س�م
ال�سلطاين رقم - 2014/38
والذي األغى قان�ن تنظيم اجلن�سية
العمانية رقم  - 83/3م�ا�سيع
اجلن�سية من حيث ( منح اجلن�سية
و اإ�سقاطها و�سحبها وردها و التنازل
عنها و فقدانها) .واجلن�سية اإما اأن
تك�ن اأ�سلية اأو مكت�سبة.
اجلن�سية الأ�سلية :هي التي
تثبت للفرد منذ ميلده ،فهي اإما
اأن يك�ن اأ�سا�سها حق الدم اأو حق
االإقليم اأو كليهما.
ويق�سد بحق الدم حق الفرد

يف اأن تثبت له جن�سية الدولة
التي ينتمي اإليها اآباوؤه مبجرد
امليلد  ،ول� مل ي�لد يف اإقليم تلك
الدولة ،واأ�سا�س هذا احلق العلقة
الروحية بن الفرد والدولة (علقة
االإخل�س وال�الء) ،وهي العلقة
التي ال تك�ن م�ج�دة لدى مكت�سب
اجلن�سية .بينما يق�سد بحق االإقليم
حق الفرد اأن تثبت له جن�سية
الدولة التي ولد يف اإقليمها ،بغ�س
النظر عن جن�سية اآبائه �س�اء كان�ا
م�اطنن اأم اأجانب ،وهذا الن�ع قد
يفيد الدول التي تعاين من نق�س يف
عدد �سكانها.
الو�سع يف �سلطنة ُعمان
بالن�سبة للمعيارين
هناك بع�س الدول ،و من بينها
�سلطنة ُعمان تاأخذ باملعيارين حق
الدم وحق امليلد خ�سية اأال يتفق
االأخذ مبعيار واحد مع االتفاقيات
وامل�اثيق الدولية و قد ال ين�سجم
مع الق�انن الداخلية للجن�سية،
حق الدم كمعيار اأ�سلي واأ�سا�سي
للجن�سية ب�سرط اأن يك�ن امل�ل�د
كاأ�سل من جهة االأب ال ُعماين وبل
اأية �سروط ،وكا�ستثناء من جهة االأم
ال ُعمانية اإذا مل يثبت ن�سبه �سرع ًا
الأب ،اأو كان اأب�ه ُعماني ًا ثم اأ�سبح
بل جن�سية� ،س�اء ولد يف ُعمان اأو
خارجها ،وكمعيار احتياطي حق
االإقليم اإذا ولد يف ُعمان من اأب�ين
مه�لن .والدولة حينما تبني
جن�سيتها على هذا املعيار اأو ذاك
فاإنها تفعل ذلك يف �سبيل ما ي�ؤكد
�سيادتها ويحقق م�ساحلها.
اجلن�سية املكت�سبة
هي التي تثبت للفرد يف تاريخ
الحق على ال�الدة ،وتلعب اإرادة

املتجن�س دور ًا كبر ًا فيها ،لذلك
يطلق عليها البع�س (اجلن�سية
املختارة) ،ك�ن ال�سخ�س ه� من
اختار هذه اجلن�سية واأرادها،
�س�اء كان هذا ال�سخ�س م�ل�د ًا
يف اإقليم الدولة التي اكت�سب
جن�سيتها اأو خارجه.
تعدد اجلن�سية (ازدواج
اجلن�سية)
يق�سد بتعدد اجلن�سية اأن
يحمل الفرد اأكر من جن�سية
واحدة .ذلك الأن بع�س الدول ت�سمح
مل�اطنيها اأن يحمل�ا جن�سيتها
وجن�سية دولة اأو دول اأخرى ،فقد
يحمل ال�سخ�س جن�سية واحدة اأو
اثنتن اأو اأكر من ذلك بح�سب ما
ت�سمح به ق�انن كل دولة.
الو�سع يف �سلطنة ُعمان
بالن�سبة لتعدد اجلن�سيات
كاأ�سل ،فاإن �سلطنة ُعمان
ال ت�سمح بتعدد اجلن�سيات،
وكا�ستثناء ،يك�ن ذلك مبر�س�م
�سلطاين ،وهذا ما ن�ست عليه
املادة ( )5من قان�ن اجلن�سية
العمانية« :ل يجوز اجلمع بني

39

قانون

العدد - 150اأغ�سط�س2017

40

وال�سماح له باأن يحمل جن�سيتها
اإ�سافة اإىل جن�سية دولة اأخرى.
وتختلف الدول من حيث
امل�سميات املتعلقة مب�ا�سيع
اجلن�سية ومن حيث �سروط منحها
اأو فقدانها اأو �سحبها اأو اإ�سقاطها اأو
كل بح�سب ما
التنازل عنها اأو ردها ٍ
ينا�سب �سيا�ستها يف تنظيم امل�ا�سيع
املتعلقة باجلن�سية .ويتناول هذا
املقال م�ا�سيع اجلن�سية بح�سب
ما ه� من�س��س عليه يف قان�ن
اجلن�سية العمانية.
منح (اكت�ساب) اجلن�سية
متنح اجلن�سية العمانية وفق ًا
لقان�ن اجلن�سية:
 .1للأجنبي ب�سبب االإقامة اأو
الزواج من امراأة ُعمانية،
ويق�سد باالإقامة هنا االإقامة
امل�سروعة واملت�ا�سلة ،وفق ًا
للمدد املحددة يف القان�ن،
اإ�سافة اإىل ت�افر ال�سروط
االأخرى املحددة يف القان�ن
وفق ًا لن�س املادة ( )15من
القان�ن.
 .2للأجنبية ب�سبب الزواج من
رجل ُعماين مع �سرورة ت�افر
ال�سروط املذك�رة يف املادة
( )16من القان�ن .
 .3للأجنبية االأرملة اأو املطلقة
من رجل ُعماين اإذا ت�افرت
ال�سروط املذك�رة يف املادة
( )17من القان�ن.
 .4للقا�سر ولد املراأة ال ُعمانية
من زوجها االأجنبي اإذا
ت�افرت ال�سروط املذك�رة
يف املادة ( )18من القان�ن.

وجدير بالذكر اأن القان�ن قد
ن�س على ال�لد فقط ولي�س
البنت ،وذلك يعني اأن االبنة
القا�سر للعمانية من زوجها
االأجنبي وفق ًا لهذه الفقرة
ال متنح اجلن�سية ال ُعمانية
واإن ت�افرت فيها ال�سروط
املذك�رة يف املادة ()18
من القان�ن ،اإال اأنه ميكنها
احل�س�ل على اجلن�سية
ال ُعمانية اإذا ت�افرت فيها
ال�سروط االأخرى املن�س��س
عليها يف املادة ( )16واملادة
( )17من القان�ن.
ويق�سد باالأجنبي يف الفقرات
املذك�رة �سابق ًا كل �سخ�س غر
ُعماين ،ويهدف امل�سرع من طلب
بع�س ال�سروط ملنح اجلن�سية مثل
ي�سر حالة املتجن�س املادية ،ولياقته
ال�سحية وخل�ه من االأمرا�س
املعدية و ح�سن �سرته و �سل�كه
وعدم اعتناقه اأي مبادئ �سيا�سية
واجتماعية هدامة ،اإىل حماية
متمع الدولة من اأي جتن�س ي�سر
بكيانه ،وحتى ال يك�ن ُاملجن�س عالة
على الدولة بفقره اأو مر�سه.
ويبقى اأمر امل�افقة على منح
اجلن�سية اأو رف�سه خا�سع ًا للتقدير
املطلق للدولة ،فهي منحة من
الدولة تعطيها اأو ال تعطيها ،واالأمر
بيدها وحدها وخا�سع الإرادتها.
اإن اجلن�سية ال ُعمانية ال متنح
اإال مرة واحدة فقط ،وجدير
بالذكر اأنه ميكن لل�سلطات ال ُعمانية
ا�ستثناء اأي �سخ�س من املتقدمن
بطلب للح�س�ل على اجلن�سية �س�اء
كان ذكر ًا اأو اأنثى و اإن مل تت�افر فيه

ال�سروط املذك�رة يف القان�ن ملنح
اجلن�سية اإذا راأت م�سلحة يف ذلك
�سريطة اأن يك�ن ذلك مبقت�سى
مر�س�م �سلطاين  ،وهذا ما ن�ست
عليه املادة ( )8من القان�ن.
التنازل عن اجلن�سية
ه� اأن يتقدم ال�سخ�س وفق ًا
للإجراءات بطلب اإىل الدولة التي
يحمل جن�سيتها طالب ًا التنازل عن
تلك اجلن�سية لكي يكت�سب جن�سية
دولة اأخرى .فاإذا كانت اجلن�سية
هي رابطة �سيا�سية وقان�نية
واجتماعية ت�ستند اإىل علقة
روحية بن الفرد والدولة ،فاإن
اجتاه اإرادة الفرد اإىل هجر جن�سية
دولته وطلب جن�سية دولة اأخرى
ينبئ اإىل زوال الرابطة الروحية
التي كانت بينهما ،لهذا لي�س من
م�سلحة الدولة اأن تبقي على
علقتها ب�سخ�س ات�سح لها عدم
رغبته يف االحتفاظ بجن�سيتها.
وال يرتب على تنازل ال ُعماين عن
جن�سيته فقدان اأبنائه الق�سر
جلن�سيتهم تبعا لتنازل اأبيهم عنها
اإال اإذا طلب االأب ذلك �سراحة
وكان قان�ن دولة اجلن�سية املكت�سبة
مينحهم اإياها .ويج�ز للأبناء
الذك�ر ا�سرداد اجلن�سية ال ُعمانية
بعد بل�غ �سن الر�سد وفق ًا ل�سروط
معينة وكما �سرد ذكره الحق ًا.
وما يجدر االإ�سارة اإليه ه�
اأن م��س�ع التنازل عن اجلن�سية
يختلف عن م�ا�سيع الفقدان
وال�سحب و االإ�سقاط .فالتنازل
تلعب فيه اإرادة الفرد دور ًا كبر ًا،
فه� يتنازل عن جن�سيته مبح�س
اإرادته احلرة وال�سريحة ،بينما
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يف حاالت الفقدان وال�سحب
واالإ�سقاط تك�ن فيها اإرادة الدولة
هي املتحكمة و ال دخل الإرادة
الفرد فيها .وتن�س املادة ()6
من قان�ن اجلن�سية ال ُعمانية على
وج�ب وفاء ال ُعماين الذي يرغب
يف التنازل عن جن�سيته ب�اجباته
والتزاماته جتاه ال�سلطنة اأي ًا كانت
هذه ال�اجبات وااللتزامات ،و تبقى
امل�افقة على تنازله عن جن�سيته
الكت�ساب جن�سية اأخرى معلقة على
وفائه مبا عليه من حق�ق والتزامات
جتاه الدولة و اإال اأ�سبح خمالف ًا
الأحكام القان�ن ،ويرتب على عدم
التزامه ب�اجباته اأنه ال يك�ن يف
حكم من تنازل عن جن�سيته مبح�س
اإرادته ،واإمنا فقدها بحكم القان�ن
ملخالفته الأحكامه.
ويف م��س�ع التنازل عن
اجلن�سية اأن ال ُعماين ب�سفة اأ�سلية
فقط ه� الذي يج�ز له ا�سرداد
جن�سيته ال ُعمانية اإذا ما تنازل عنها
�سابق ًا واأراد ا�سردادها الحق ًا اإذا
ت�افرت فيه ال�سروط املحددة يف
القان�ن ،بينما ال ُعماين املتجن�س
اإذا تنازل عن جن�سيته العمانية ال
يج�ز له ا�سردادها مرة اأخرى اإال
با�ستثناء مبر�س�م �سلطاين .وهذا
ما اأو�سحته املادة ( )12من القان�ن
حيث ن�ست على اأن طلب اال�سرداد
يك�ن للعماين ب�سفة اأ�سلية ،ومل
تن�س على من اكت�سب اجلن�سية
(املتجن�س) .وي�ستنتج ذلك اأي�س ًا
من املادة ( )14والتي تن�س على
اأن اجلن�سية ال ُعمانية ال متنح اإال
ملرة واحدة فقط ،فاجلن�سية لي�ست
مروكة الإرادة املتجن�س يتنازل
عنها متى �ساء وي�سردها متى �ساء،

واإمنا هي منحة من الدولة تعطيها
اأو ال تعطيها ،واالأمر بيدها وحدها
وخا�سع لتقديرها املطلق.
التجريد من اجلن�سية
بالفقدان اأو الإ�سقاط اأو
ال�سحب
اإن متتع ال�سخ�س باجلن�سية
�س�اء كان ذلك ب�سفة اأ�سلية
اأو بالتجن�س ،ال يعني اأن هذه
ال�سفة تك�ن ثابتة وغر قابلة
للتغير ،فقد يجرد ال�سخ�س من
جن�سيته الرتكابه عم ً
ل ينم عن
عدم والئه واإخل�سه للدولة ،االأمر
الذي يرتب عليه افتقاده لل�سفة
وال�سلة والرابطة الروحية التي
ت�ؤهله للبقاء يف جن�سيتها .ويعد
التجريد من اجلن�سية جزاء ت�قعه
الدولة على كل من يق�م باأعمال
من �ساأنها اأن تخل اإخل ًال اأ�سا�سي ًا
ب�اجباته جتاه وطنه ،االأمر الذي
ترى الدولة فيه اأن هذا ال�سخ�س
غر جدير بجن�سيتها ،ويك�ن
التجريد من اجلن�سية يف �سلطنة
عمان باإحدى طرق ثلث ،الفقدان
اأو ال�سحب اأو االإ�سقاط.
فقدان اجلن�سية
يفقد ال�سخ�س جن�سيته حكماً
بن�س القان�ن متى ما اكت�سب
جن�سية دولة اأخرى باملخالفة
الأحكام قان�ن اجلن�سية ال ُعمانية.
ووفق ًا لن�س املادة ( )19يفقد
ال ُعماين جن�سيته عند اكت�سابه
جن�سية دولة اأخرى باملخالفة
الأحكام هذا القان�ن كما ل� جمع
بن اجلن�سية ال ُعمانية وجن�سية دولة
اأخرى بدون احل�س�ل على م�افقة
م�سبقة ،اإذ اأن القان�ن كاأ�سل ال

يجيز نظام تعدد اجلن�سيات.
اإ�سقاط اجلن�سية :ي�سمل
امل�اطنن ال ُعمانين ب�سفة اأ�سلية
فقط ولي�س املتجن�سن .ووفق ًا لن�س
املادة ( )20من قان�ن اجلن�سية
ال ُعمانية ،ت�سقط اجلن�سية عن
ال ُعماين يف حاالت حمددة على
�سبيل احل�سر اإذا ثبت اأنه:
 .1ينتمي اإىل جماعة اأو حزب اأو
تنظيم يعتنق مبادئ اأو عقائد
ت�سر مب�سلحة �سلطنة ُعمان.
 .2يعمل حل�ساب دولة اأجنبية باأي
�سفة كانت� ،س�اء كان عمله
داخل عمان اأو خارجها ،ومل
يلب طلب احلك�مة ال ُعمانية
برك هذا العمل خلل االأجل
املحدد له.
 .3يعمل ل�سالح دولة معادية
تعمل �سد م�سلحة �سلطنة
ُعمان.
ويلحظ يف احلاالت الثلث
ال�سابقة اأن القان�ن ي�سقط اجلن�سية
عن ال ُعماين ب�سفة اأ�سلية كجزاء
وكعق�بة له الأن ارتكابه ملثل هذه
احلاالت يعد اأمر ًا خطر ًا وينبئ
بانعدام رابطة ال�فاء واالإخل�س
وال�الء وال�جدان الروحي لديه،
وبالتايل ال ي�ستحق اأن يحمل
اجلن�سية ال ُعمانية فت�سقط عنه.
اإال اأنه يج�ز رد اجلن�سية ال ُعمانية
ملن اأ�سقطت عنه اإذا زالت االأ�سباب
التي اأدت اإىل اإ�سقاطها.
�سحب اجلن�سية :ي�سمل
االأ�سخا�س الذين دخل�ا يف جن�سية
الدولة ب�سكل الحق ،اأي ت�سحب
الدولة اجلن�سية عن املتجن�س الذي
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اكت�سب جن�سيتها يف تاريخ الحق
على والدته ،وت�سحب اجلن�سية عن
املتجن�س وفق ًا للمادة ( )21من
قان�ن اجلن�سية ال ُعمانية اإذا ثبت
اأنه :
 .1ت�افرت ب�ساأنه اأي من احلاالت
املن�س��س عليها يف املادة
( )20من القان�ن حاالت
اإ�سقاط اجلن�سية ،ويهدف
امل�سرع من هذه الفقرة اإىل
تاأكيد اأنه اإذا كان القان�ن
ي�سقط اجلن�سية عن ال ُعماين
ب�سفة اأ�سلية النعدام رابطة
االإخل�س وال�الء لديه  ،فمن
باب اأوىل �سحب اجلن�سية
عن املتجن�س عند ارتكابه
لهذه احلاالت جزا ًء له لعدم
احرامه الأنظمة الدولة
ال�سيا�سية واالجتماعية ولعدم
جدارته بحمل جن�سيتها .
 .2اكت�سب اجلن�سية العمانية
ب��سائل غر قان�نية،
وين�سرف ذلك اإىل من
اكت�سبها تبع ًا له ،فاإذا تقدم
�سخ�س بطلب للح�س�ل
على اجلن�سية ال ُعمانية
واأدىل لل�سلطات مبعل�مات
كاذبة ،اأو قدم م�ستندات غر
�سحيحة ،ومتكن من احل�س�ل
على اجل
طريق الغ�س واخلداع ،فمتى
مت اكت�ساف ذلك  -وبغ�س
النظر عن املدة  -ت�سحب
منه اجلن�سية كما ت�سحب من
االأ�سخا�س الذين اكت�سب�ها
تبع ًا له كالزوجة واالأبناء ،ويعد
هذا جزا ًء له على غ�سه وعدم
اأمانته.

 .3اأدين يف اإحدى اجلرائم
ال�اقعة على اأمن الدولة ،ذلك
الأن اجلرائم ال�اقعة على اأمن
الدولة الداخلي واخلارجي تعد
من اجلرائم اخلطرة ،فمتى
وقعت من املتجن�س وخلل
اأي مدة من تاريخ اكت�سابه
اجلن�سية ،حتى ول� كانت بعد
ع�سرين عاما ت�سحب عنه
اجلن�سية.
 .4حكم عليه بعق�بة نافذة يف
اأكر من جناية خلل االأع�ام
اخلم�سة التالية حل�س�له على
اجلن�سية ال ُعمانية .ويهدف
امل�سرع من هذه الفقرة اإىل
�سحب اجلن�سية عن املتجن�س
الذي يت�سف بخط�رة
اإجرامية الأنه يعترب عالة على
الدولة بخلقه و�سل�كه ال�سيئ
و�سمعته غر املحم�دة ،ويفهم
ذلك من ك�ن اأن القان�ن مل
ين�س على اجلرائم من ن�ع
اجلنح بل ن�س على اجلرائم
من ن�ع اجلنايات اأي اجلرائم
اخلطرة التي تزيد عق�بة
ال�سجن فيها اإىل اأكر من ثلث
�سن�ات ،كما اأنه مل يقل جناية
واإمنا اأكر من جناية .فبالتايل
هذا ينبئ باأن املتجن�س ذو
خط�رة اإجرامية ال�سيما واأنه
قد ارتكب اأكر من جناية
خلل االأع�ام اخلم�سة التالية
الكت�سابه اجلن�سية ال ُعمانية،
والتي تعد فرة جتربة له،
وبالتايل ينبغي �سحب اجلن�سية
منه ،الأن الدولة يف غنى عن
جتني�س معتادي االإجرام.

 .5اأقام خارج �سلطنة ُعمان
خلل االأع�ام الع�سرة التالية
حل�س�له على اجلن�سية
ال ُعمانية ملدة تزيد على  6اأ�سهر
مت�ا�سلة دون مربر اأو ت�سريح
بذلك ،ويلحظ يف هذه الفقرة
اأن القان�ن ي�سحب اجلن�سية
عن املتجن�س خلل الع�سرة
االأع�ام التالية حل�س�له
على اجلن�سية اإذا اأقام خارج
عمان مدة تزيد على  6اأ�سهر.
ويهدف امل�سرع من هذه الفقرة
اإىل �سحب اجلن�سية عن
املتجن�س ب�سبب عدم اندماجه
يف الن�سيج ال�طني ال ُعماين
ورغبته يف االإقامة خارجها
خ�س��س ًا يف ال�سن�ات االأوىل
الكت�سابه اجلن�سية وملدة ط�يلة
ومت�ا�سلة ،فهذا ينبئ باأنه
اكت�سب اجلن�سية فقط من اأجل
اجلن�سية والأ�سباب خا�سة به ،و
ما زال غر قادر على االبتعاد
عن م�طنه االأ�سلي ،فه� بذلك
يزهد يف اجلن�سية ال ُعمانية،
ويك�ن �سع�ره �سعيف ًا بال�الء
جتاهها ،فل فائدة ترجى من
منحه اجلن�سية ،ومن االأوىل
�سحبها عنه.
ويطلق على هذه الفرات -
فرة اخلم�س �سن�ات يف الفقرة
( )4وفرة الع�سر �سن�ات يف الفقرة
(« - )5بفرة الريبة» ،و�سميت
بذلك الأن الدولة ما زالت يف �سك
وغر متاأكدة من اأن هذا ال�سخ�س
الذي منحته جن�سيتها جدير بها
حتى يثبت لها عك�س ذلك ،وهي
فرة حتددها كل دولة بح�سب ما
تراه منا�سب ًا وذلك بهدف رعاية
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م�ساحلها حتى تتمكن خلل هذه
املدة التاأكد من �سلحية م�اطنة
املتجن�س للندماج يف اجلماعة
ال�طنية ،ويبداأ ح�ساب هذه املدة
من تاريخ اكت�ساب اجلن�سية بحيث
ال يج�ز لل�سلطات املخت�سة �سحب
اجلن�سية بعد انق�سائها .
ومتى ما مت �سحب اجلن�سية
عن املتجن�س اإذا ثبت يف حقه
اأحد االأفعال اخلم�سة ال�سابقة
فلي�س باإمكانه الع�دة اإىل اجلن�سية
ال ُعمانية مرة ثانية ،الأن امل�سرع
ال ُعماين مل ين�س على ذلك ،على
خلف حاالت االإ�سقاط  -املتعلقة
بال ُعماين ب�سفة اأ�سلية ولي�س
املتجن�س  -التي يج�ز فيها رد
اجلن�سية ملن اأ�سقطت عنه اإذا زالت
اأ�سباب االإ�سقاط .
وال يرتب على �سحب اجلن�سية
عن املتجن�س اإذا ثبت منه ارتكاب
اأحد االأفعال ال�سابقة اأن ت�سحب
اجلن�سية عن اأفراد اأ�سرته كما
يف بع�س الت�سريعات االأخرى،
اإال يف احلالة التي يكت�سب فيها
اجلن�سية ب��سائل غر قان�نية
كاالإدالء مبعل�مات كاذبة اأو تقدمي
م�ستندات غر �سحيحة و اكت�سب
اأفراد اأ�سرته للجن�سية ال ُعمانية تبع ًا
لذلك .ففي هذه احلالة ت�سحب
اجلن�سية عن اأفراد االأ�سرة تبع ًا
له ،وعدا ذلك من احلاالت فاإن
اجلن�سية ال ُعمانية ال ت�سحب عن
اأفراد االأ�سرة  ،من منطلق اأن
�سحب اجلن�سية ينط�ي على معنى
اجلزاء وال يط�ل اإال مرتكب الفعل
امل�ستحق للجزاء دون اأفراد اأ�سرته.
وهناك الكثر ممن ال يفرق

بن م�سطلحي ال�سحب واالإ�سقاط،
وقد ي�ساأل �سائل عن اأهمية الفرق
بن امل�سطلحن ،واالإجابة هي
اأن م�سطلح ال�سحب ينطبق على
املتجن�س ،فالدولة هي التي منحت
وهي التي ت�سحب ،بينما م�سطلح
االإ�سقاط ينطبق على ال ُعماين
ب�سفة اأ�سلية باأن ت�سقط الدولة عنه
اجلن�سية بعدما كان حام ًل لها.
فمتى �سحبت اجلن�سية عن املتجن�س
فاإنه ال ميكن له يف اأي حال من
االأح�ال اأن يع�د للجن�سية ال ُعمانية
مرة اأخرى اإال مبر�س�م �سلطاين.
اأما اإذا مت اإ�سقاط اجلن�سية عن
ال ُعماين ب�سفة اأ�سلية فيج�ز للدولة
اأن ترد اجلن�سية له متى مازالت
اأ�سباب االإ�سقاط.
الآثار املرتتبة على انعدام
اجلن�سية
يرتب على انعدام اجلن�سية
�س�اء بطريق ال�سحب اأو االإ�سقاط
عدة اآثار ،وهي تنق�سم اإىل ق�سمن،
اآثار فردية متعلقة بال�سخ�س نف�سه
عدمي اجلن�سية ،واآثار جماعية قد
ت�سمل اأفراد اأ�سرة عدمي اجلن�سية
من زوجة واأبناء.
الآثار الفردية
اأثر انعدام اجلن�سية بالن�سبة
ملركز الفرد القان�ين يف الدولة ه�
اأن ي�سبح اأجنبي ًا على الدولة التي
كان يعد اأحد م�اطنيها ،و قد يبعد
ويطلب منه مغادرة اأرا�سي الدولة،
و يفقد جميع احلق�ق املدنية التي
يتمتع بها امل�اطن مثل احلق يف
ت�يل ال�ظائف احلك�مية ،وحق
الر�سح ملجل�س ال�س�رى ،واحلق
يف الرعاية ال�سحية و الرعاية
االجتماعية و حق احل�س�ل على
املنافع التقاعدية الأن نظام التقاعد

مقرر للم�اطنن فقط  ،و غر ذلك
من احلق�ق املقررة للم�اطن بحكم
م�اطنته.
الآثار اجلماعية
اأما االأثر بالن�سبة للمراكز
القان�نية الأ�سرة الفرد من زوجة
واأوالد فيت�سح يف قان�ن اجلن�سية
ال ُعمانية يف الفقرة ( )2من املادة
( )21بالن�سبة للمتجن�س الذي
اكت�سب اجلن�سية ال ُعمانية بالغ�س
وتبع ًا له اكت�سب اأفراد اأ�سرته من
زوجة واأبناء اجلن�سية ال ُعمانية.
فمتى اكت�سف اأمره و �سحبت
اجلن�سية ت�سحب اأي�س ًا من اأفراد
اأ�سرته .وقد يطلب منهم مغادرة
اأرا�سي الدولة مع فقدانهم احلق�ق
املدنية واحلق�ق االأخرى املقررة
للم�اطنن بحكم م�اطنتهم.
رد اجلن�سية
يق�سد به خيار ا�سرداد
اجلن�سية ال�سابقة وفق ًا لل�سروط
املحددة يف القان�ن ،ف�فق ًا لن�س��س
امل�اد ( )12،13،20من القان�ن
ترد اجلن�سية الأحد االأ�سخا�س
الثلثة االآتي ذكرهم:
 .1ال ُعماين ب�سفة اأ�سلية الذي
تنازل عن جن�سيته واكت�سب
جن�سية اأخرى ب�سرط اأن يقر
كتابة برغبته يف التنازل عن
جن�سية الدولة التي يحملها
وتقدمي ما يثبت اأن قان�ن تلك
الدولة يجيز ذلك ،اإ�سافة
اإىل ا�ستيفاء ال�سروط االأخرى
املذك�رة يف املادة ( )12من
القان�ن.
 .2ال�لد القا�سر الذي فقد جن�سيته
تبع ًا لتنازل اأبيه عن جن�سيته
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اإذا تقدم بطلب خلل االأع�ام
اخلم�سة التالية لبل�غه �سن
الر�سد (�سن الثامنة ع�سرة)،
اإ�سافة اإىل ت�افر ال�سروط
االأخرى املذك�رة يف املادة
( )12من القان�ن ،وجدير
بالذكر اأن القان�ن ن�س على
ال�لد فقط ولي�س البنت  ،وذلك
يعني اأن البنت القا�سر لل ُعمانية
التي تنازل اأباها عن جن�سيته
وفقدت تبع ًا لذلك جن�سيتها
وفق ًا لهذه الفقرة ال ت�ستطيع
ا�سرداد اجلن�سية ال ُعمانية،
اإال اأنه ميكنها احل�س�ل على
اجلن�سية ال ُعمانية اإذا ت�افرت
بها ال�سروط االأخرى املن�س��س
عليها يف املادتن ( )16،17يف
القان�ن.
 .3العماين ب�سفة اأ�سلية الذي
اأ�سقطت عنه اجلن�سية اإذا
زالت اأ�سباب االإ�سقاط
املذك�رة يف املادة (.)20
وجدير بالذكر اأن اأمر الرد
يظل ج�ازي ًا للدولة ولي�س وج�بي ًا،
اأي لها اخليار املطلق يف امل�افقة
على طلب الرد اأو رف�سه ،اإال اأنه ال
ميكن للمتجن�س الذي تنازل عن
جن�سيته اأو �سحبت عنه التقدم
بطلب ا�سردادها ،اإال با�ستثناء
واحد فقط ن�ست عليه املادة ()8
من القان�ن يتيح لل�سلطات ال ُعمانية
رد اجلن�سية دون التقيد بال�سروط
واالأحكام ال�اردة يف القان�ن لرد
اجلن�سية و ذلك مبر�س�م �سلطاين.
الو�سع يف قانون الق�ساء
الع�سكري

ينبغي للخا�سعن الأحكام قان�ن
الق�ساء الع�سكري من منت�سبي
االأجهزة الع�سكرية واالأمنية العلم
باأنه ال ي�سمح لهم اإطلق ًا باكت�ساب
جن�سية دولة اأخرى اأثناء اخلدمة،
اأو بعد نهاية اخلدمة اإال بعد انق�ساء
خم�س �سن�ات من تاريخ انتهاء
خدماتهم بالق�ات امل�سلحة اأو ق�ات
االأمن ،اإذ تن�س املادة ( )108من
قان�ن الق�ساء الع�سكري ال�سادر
باملر�س�م ال�سلطاين رقم 2011/110
على اأنه« :يعاقب بال�سجن مدة ال
تقل عن ثلث �سن�ات وال تزيد على
خم�س �سن�ات كل من اكت�سب من
اخلا�سعن الأحكام هذا القان�ن
جن�سية دولة اأجنبية باملخالفة
للقان�ن اأثناء اخلدمة اأو قبل انق�ساء
خم�س �سن�ات من تاريخ انتهاء
خدمته بالق�ات امل�سلحة اأو ق�ات
االأمن» ،اإذ يعد هذا الفعل جرمية
من ن�ع جناية تك�ن العق�بة فيها
ال�سجن مدة ال تقل عن ثلث �سن�ات
وال تزيد على خم�س �سن�ات ،وال يعذر
من يدعي بعدم علمه ب�ج�د هذه
املادة يف القان�ن ،اإذ اأنه من الق�اعد
العامة واملتعارف عليها بعدم ج�از
االعتذار باجلهل بالقان�ن ،عليه
من االأف�سل جلهات الت�ظيف
املتمثلة يف مديريات ودوائر واأق�سام
امل�ارد والق�ى الب�سرية يف االأجهزة
الع�سكرية واالأمنية الن�س يف عق�د
الت�ظيف واخلدمة على ما ت�سمنته
املادة ( )108من قان�ن الق�ساء
الع�سكري لكي يبقى الراغب يف
اخلدمة لدى هذه االأجهزة حرية
االنخراط يف اخلدمة الع�سكرية اأو
االأمنية من عدمه.

خــل�سة القـ�ل ،اإن م�ا�سيع
اجلن�سية وامل�سائل واملنازعات
املتعلقة بها هي من اأعمال ال�سيادة
التي ال يج�ز للمحاكم النظر يف
�ساأنها وهذا ما ن�ست عليه املادة
( )4من القان�ن .و مبا اأن م�ا�سيع
منح اجلن�سية ال ُعمانية ،اأو التنازل
عنها ،اأو �سحبها ،اأو اإ�سقاطها ،اأو
ردها ملن اأ�سقطت عنه من امل�ا�سيع
احل�سا�سة واخلطرة ،فاإن هذا
االأمر ال يتم اإال مبر�س�م �سلطاين
وبناء على ت��سية وزير الداخلية
وفق ًا لن�س املادة ( )7من القان�ن.
ويعترب م��س�ع اجلن�سية من
امل�ا�سيع ال�سائكة والبالغة التعقيد،
والتي يتطلب من الدولة معاجلتها
بحكمة �س�اء من خلل التنازل عن
اجلن�سية ،اأو منحها ،اأو ردها ،اأو
اإ�سقاطها ،اأو �سحبها ،ملا يرتب على
عدم مراعاة ذلك من م�ساكل تتمثل
يف وج�د اأ�سخا�س بدون جن�سية اأو
وج�د اأ�سخا�س متعددي اجلن�سية
على اإقليم الدولة.
املراجع :
 القان�ن الدويل اخلا�س ،د.حممد ال�سيدعرفة  ،دار الفكر والقان�ن ،املن�س�رة ،الطبعة
االأوىل 2013 ،م.
 درا�سات يف القان�ن الدويل اخلا�س،د .اإينا�س حممد البهجي و د.ي��سف امل�سري،
املركز الق�مي للإ�سدارات القان�نية  ،عابدين،
الطبعة االأوىل 2013 ،م .
 �سرح اأحكام اجلن�سية  ،اأ.ق�سي حممدالعي�ن  ،دار الثقافة للن�سر والت�زيع ،عمان،
الطبعة االأوىل2009 ،م .
 قان�ن اجلن�سية العمانية ال�سادرباملر�س�م ال�سلطاين رقم 2014/38م.
 قان�ن الق�ساء الع�سكري ال�سادرباملر�س�م ال�سلطاين رقم 2011/110م.
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أبنائك لتحميهم من االنحراف.
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اإن اللتــزام بقواعــد واأنظمــة املرور يتيــح للجميــع ا�ستخدام
الطريــق ب�سال�ســة واأمــان .ومتثــل الإ�ســارات ال�سوئيــة اإحــدى
الو�سائل املنظمة حلركة مــرور املركبات وامل�ساة لتحقيق ال�سالمة
املرورية ،و عدم التقيد بها يعر�س م�ستخدمي الطريق للخطر.
وللحديــث عــن الأحــكام املتعلقــة بتجــاوز الإ�ســارة احلمراء،
يجب تعريف م�سطلحي التجاوز والإ�سارة احلمراء ،ودور الإ�سارة
احلمــراء يف تنظيــم حركة املــرور والإجراءات الأوليــة املتخذة
جتــاه من يثبــت جتاوزه الإ�ســارة احلمــراء ،و�سالحيــات ال�سلطة
املخولــة بال�سبــط املــروري جتاه �سائــق املركبة املتجــاوز لالإ�سارة
احلمــراء ،واأركان جرميــة جتــاوز الإ�ســارة احلمــراء ،والعقوبات
املقررة لها يف قانون املرور على النحو التايل.

ما هو التجــاوز و ما هي الإ�سارة
احلمراء؟
يق�ص ��د مب�صطل ��ح «التج ��اوز» قي ��ام
�صائ ��ق مركب ��ة بتقدم مركب ��ة اأخرى
ت�ص ��ر اأمام ��ه اإم ��ا الأن تل ��ك املركب ��ة
ت�ص ��ر بب ��طء اأو كان التق ��دم ب�صب ��ب
حال ��ة م ��ن احل ��االت الطارئ ��ة م ��ع
مراعاة احلد املقرر لل�صرعة.

تختل ��ف اإجراءات التعامل مع �صائق
املركبة الذي يثبت جتاوزه للإ�صارة
احلم ��راء بح�ص ��ب اأداة االإثب ��ات،
ف� �اإذا جت ��اوز ال�صائ ��ق مب ��راأى رجال

ال�صرط ��ة فيت ��م اإيقاف ��ه و يح ��رر
ل ��ه حم�ص ��ر �صب ��ط ،ث ��م ت�صتكم ��ل
اإجراءات ال�صلح اأو فتح ملف دعوى
مرورية واإحالته اإىل االدعاء العام.
اأم ��ا اإذا ثب ��ت جت ��اوز �صائ ��ق املركب ��ة
االإ�ص ��ارة احلمراء بالو�صائل التقنية

و بذل ��ك ميك ��ن تعري ��ف م�صطل ��ح
جت ��اوز االإ�صارة احلم ��راء باأنه « عدم
توقف �صائ ��ق املركبة عن ال�صر عند
م ��روره عل ��ى طري ��ق كان ��ت االإ�ص ��ارة
احلمراء فيه م�صاءه».

الت ��ي ت�صتخدمه ��ا االإدارة العام ��ة
للم ��رور كاأجه ��زة ال ��رادار فيت ��م
ا�صتخراج بيان ��ات املركبة وا�صتدعاء
ال�صائ ��ق واتخ ��اذ ذات االإج ��راءات
املذكورة اأعله.
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الإجــراءات الأوليــة جتاه من
يثبت جتاوزه الإ�سارة احلمراء

اأم ��ا االإ�ص ��ارة احلم ��راء فه ��ي اإح ��دى
االإ�ص ��ارات ال�صوئي ��ة التي تتاألف من
ثلث ��ة األ ��وان :االأحم ��ر و االأ�صفر و
االأخ�ص ��ر ،و يجب عل ��ى قائد املركبة
االلت ��زام مبدل ��والت تل ��ك االأل ��وان.
وتع ��د االإ�ص ��ارة احلم ��راء اإ�ص ��ارة
تنظيمي ��ة بق�ص ��د �صب ��ط وتنظي ��م
حرك ��ة املرور ،و عن ��د اإ�صاءتها يجب

عل ��ى �صائ ��ق املركب ��ة التوق ��ف وع ��دم
اال�صتمرار يف ال�صر.

�سالحيــات �سلطــة ال�سبــط
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املــروري جتاه ال�سائــق املتجاوز
لالإ�سارة احلمراء
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تتمث ��ل �صلحي ��ات رج ��ال ال�صرطة
عن ��د التعامل م ��ع من يثبت جتاوزه
االإ�ص ��ارة احلم ��راء بت�صكيل حما�صر
ال�صب ��ط واال�صت ��دالل متهي ��دا
الإحالت ��ه اإىل اجله ��ات الق�صائي ��ة
لتقدميه للمحاكم ��ة .واأجازت املادة
 130من اللئحة التنفيذية لقانون
املرور توقيف �صائق املركبة املخالفة
ملدة ال تزيد عل ��ى  24اأربع وع�صرين

�صاع ��ة ال�صتكم ��ال تلك االإج ��راءات،
كم ��ا اأجازت املادة ( /130ن) من ذات
اللئح ��ة حجز املركب ��ة املخالفة اإذا
كانت ملك ل�صائق املركبة.
اأركان جرميــة جتــاوز الإ�سارة
احلمراء
يتطلب لقيام جرمية جتاوز االإ�صارة
احلم ��راء كغره ��ا م ��ن اجلرائ ��م
تواف ��ر ركنيه ��ا امل ��ادي واملعن ��وي،
ويتحق ��ق الرك ��ن امل ��ادي مبج ��رد
ثبوت جت ��اوز �صائق املركب ��ة االإ�صارة

احلم ��راء وال ي�ص ��رط اأن تتحق ��ق
نتيج ��ة معين ��ة كاإرب ��اك احلرك ��ة
املروري ��ة اأو قوع ح ��وادث مرورية اأو
الت�صب ��ب فيه ��ا فيكف ��ي حتق ��ق ركن
التج ��اوز – م ��ا مل يك ��ن التج ��اوز
حلالة طارئة ووفق �صوابط مقررة
قانوناً.
اإن جرمية جت ��اوز االإ�صارة احلمراء
ه ��ي جرمي ��ة عمدي ��ة ،اإذ ال يت�ص ��ور
وقوعه ��ا خط� �اأ ،وبالت ��ايل حتق ��ق
ركنه ��ا املعن ��وي و اإن ارتكب ��ت ج ��راء
االإهم ��ال اأو التق�ص ��ر يف اأخ ��ذ

ام ��ا اإذا قررت االإدارة العامة للمرور
اأو افرعه ��ا ع ��دم اإب ��رام ال�صل ��ح يف
ه ��ذه اجلرمي ��ة ،فتتخ ��ذ اإج ��راءات
اإحالة ال�صائ ��ق املخالف اإىل اجلهات
الق�صائي ��ة مل�صاءلت ��ه مبوج ��ب
العقوبات املن�صو�ص عليها يف قانون
املرور.

– 2017/4/almaany.com - 18
.1339-

ال �� �ص��وء احل �م ��ر ي �ع �ن��ي اأن � ��ك ع �ل �ي��ك اإي �ق ��اف
مركبتك عند خط وق��وف حم��دد اأو يف حالة
ع��دم وج ��وده عند اأق ��رب معرب للم�صاة اأو يف
حالة ع��دم وج��وده قبل امل��رور عرب التقاطع-
اأن�ظ��ر كتيب ال�صائق ،وزارة النقل واالأع�م��ال
ال�ع��ام��ة وال���ص��لم��ة ع�ل��ى ال�ط��ري��ق ال�صريعة،
حكومة بر�صن اإدوارد اآيلند لعام 2002م.
ح��دد البند (ث��ام�ن��ا )16/من امللحق رق��م ()3
املرفق باللئحة التنفيذية لقانون املرور فئة
خمالفة جت��اوز االإ� �ص��ارة ال�صوئية احل�م��راء
وه��ي من الفئة االأوىل ،وتكون غرامتها من
( )50خم�صون ري��اال عمانيا اإىل ( )75خم�صة
و�صبعون رياال عمانيا.
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احليط ��ة واحل ��ذر -ع ��دا التجاوز يف
ح ��االت ال�ص ��رورة وف ��ق ال�صواب ��ط
املقررة قانوناً.
عقوبة جتاوز الإ�سارة احلمراء
اأج ��از امل�ص ��رع للمفت�ص الع ��ام اأو من
يفو�ص ��ه ال�صل ��ح يف جرمي ��ة جت ��اوز
االإ�ص ��ارة احلم ��راء ،اأو يف ق ��ول اآخر،
ع ��دم ال�ص ��ر يف اإج ��راءات الدع ��وى
املروري ��ة اإذا دف ��ع �صائ ��ق املركب ��ة
املخال ��ف غرام ��ة مالي ��ة حددته ��ا
اللئح ��ة التنفيذي ��ة لقانون املرور،

ع ��لوة عل ��ى �صلحي ��ة االإدارة يف
�صح ��ب رخ�ص ��ة قيادت ��ه و ترخي� ��ص
ت�صي ��ر املركب ��ة مل ��دة ال تزي ��د عل ��ى
ثلثة اأ�صهر .

املراجع
واال�� � �ص � ��ارات ال �� �ص��وئ �ي��ة ه ��ي ن� ��وع م ��ن اأن � ��واع
االإ� �ص��ارات امل��روري��ة ،اأن�ظ��ر اإ��ص�ح��اق ب��ن �صامل
ال� �ت ��وب ��ي� � -ص��رح ق ��ان ��ون امل� � ��رور ال �ع �م��اين –
ال �ط �ب �ع��ة االأوىل 2012م -م ��رك ��ز ال �غ �ن��دور
(القاهرة)�-ص 79وما بعدها.
عرف قانون املرور «علمات/اإ�صارات الطريق»
باأنها  :علمات اأو خطوط اأو اإ�صارات تنظيمية
تو�صع على الطريق اأو على جوانبه بق�صد
�صبط وتنظيم حركة امل��رور ،وحتدد اللئحة
التنفيذية �صفات هذه العلمات واالإ�صارات.
ي �ع��رف م���ص�ط�ل��ح «جت � ��اوز ال �� �ص��وء االأح �م��ر:
م��ر دون ال �ت��وق��ف ع �ن��ده»  ،اأن �ظ��ر www.
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بذور اإجرامية  ..وترب�س بالهوية !!
لقد و�سل تعلق الطفل بالر�سوم املتحركة (الأفالم الكارتونية)
اإيل حد ل ميكن تخ ُيله ،و تبني يف اإحدى الدرا�سات العربية �سملت
اأطفا ًل تراوحت اأعمارهم بني خم�سة وخم�سة ع�سر عام ًا اأن
الأفالم الكارتونية ،كانت هي اأول الأ�سباب يف اإعجابهم بربامج
الأطفال املقدمة يف التلفاز ،ومن خالل نف�س الدرا�سة ،ظهر عظم
تاأثريها ال�سلبي ،على قيم الطفل وعلى هويته و �سلوكياته.

ر�سا اإبراهيم حمم�د
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تناق�س يف القيم وتقليد اأعمى
يع�د ظه�ر االأفــلم الكارت�نية
اإيل ثلثينات القرن املا�سي ،وكان
ذلك يتم بطريقة بدائية ومهدة
لـلـغــايــة .فـفــي ال ـبــدايــة مت اخــراع
�سخ�سيات فكاهية تــدور اأحــداث
عملهم وفــق ت�سل�سل درام ــي ،مثل
(باباي) تلك ال�سخ�سية املثرة،
ويف ذل ــك الــ�قــت مل ي ـكــن العمل
مــ�جـهـ ًا للطفل فـقــط ،واإمنـــا كــان
مــ�ج ـه ـ ًا لـلـكـبــار وال ـ� ـس ـغــار .ولكن
احلــال اختلف بالن�سبة للمجتمع
االإ�سلمي الذي اعترب اأنها اأعمال
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تخ�س الطفل فقط ،بعد ما �سجت
به احلياة ،بامل�سئ�ليات واملهام التي
ال ح�سر لها.
ولـكــي ي�ستمر االأه ــل يف تـاأديــة
اأعـمــالـهــم ،واع ـت ـقــاد ًا منهم ودون
وعي اأو اإدراك ،اأن ذلك االأمر �س�ف
ي�سليهم ،فقد يلجاأ كثر من االأهل
اإىل تــرك اأطـفــالـهــمُ ،فـــرادى دون
رقابة اأمام مئات القن�ات التلفازية
الدخيلة مل�ساهدة اأفــلم الكارت�ن
ل�ساعات ط�يلة و مت�ا�سلة ،فما

لبث اأن ظهر التاأثر ال�سلبي لتلك
االأف ــلم الكارت�نية ،فيما يخ�س
اجلانب املعريف عند االأطفال ،وظهر
التناق�س بن القيم التي يكر�سها
االأه ــل ،وتـلــك الـتــي تـقــ�م القن�ات
بتكري�سها.
يتاأثر االأطفال مب�ساهد العنف
واجلرمية ،ليثبت لديهم العديد من
معارف وقيم ودعــايــات ،متناق�سة
مع �سلمة النم� لديهم .واملعل�م
اأن الطفل ي�ساهد عــدد ًا كبر ًا من
م�ساهد العنف يف ال�ساعة ال�احدة
ما يدفعه دون وعــي ،اإىل االن�سياق
نح� حالة من التقليد االأعمى ملا بها
من �سخ�سيات ،هذا بجانب احل�ار
الدائر يف االأفلم الكارت�نية نف�سها،
ك�نه غر مبا�سر ويعتمد على انفعال
الطفل اأثناء اندماجه يف امل�ساهدة
وا�ستمتاعه بها ،ومن ثم ين�ساأ لديه
ا�ستعداد ،لتقبل كل ما يت�سمنه ذلك
احل ــ�ار مــن مـعـلــ�مــات واجتــاهــات
وقيم ،اأي ًا كان ن�عها اأو م�سم�نها.
حب وغرام  ..غرائز
لقد اأتــت حتــذيــرات مــن بع�س
اخل ــرباء والـبــاحـثــن بـ ـاأن االأف ــلم
الكارت�نية ،قد تك�ن �سبب ًا يف اإف�ساد
العقائد واالأخلق والقيم وباالأخ�س
عند اأطفال العامل االإ�سلمي .فقد
ل�حظ يف الفرة االأخــرة يف كثر
مــن املجتمعات االإ� ـســلم ـيــة مــدى
تـــردي اأفــكــار االأطـ ـف ــال ،وو� ـســ�ل
الـبـعـ�ــس مـنـهــم اإيل طــريــق اأول ــه
�س�ء اخللق ،واآخــره ترديد األفاظ
بذيئة وعنف ،ال متت اإىل املجتمع
االإ�ـســلمــي مــن قريب اأو بعيد ،بل
قــد ت ـقــرب مــن االن ـ� ـســلخ عــن كل
ما ه� �سالح اأو مفيد .فمنذ عدة
عق�د جرى ا�ستراد اأفلم كارت�نية
غــربــيــة ،مت ــت دب ـل ـج ـت ـهــا بـكــامــل

تفا�سيلها وق�س�سها ومــا حتمله
من ثقافة خمتلفة كلي ًا ،عن ال�اقع
الذي يعي�سه الطفل امل�سلم خا�س ًة،
اأو العربي عام ًة.
ل ـقــد و� ـس ـعــت ت ـلــك املـنـتـجــات
للت�سلية ف ـقــط ،ويف اإطـ ــار �سلبي
من ناحية ال�سرع ،وخا�سة علقة
احلــب والـغــرام بن الفتى والفتاة،
اأو باالأحرى بن االأنثى والذكر اأي ًا
كــان ن�عهما (كــلب  -قطط) ،اأو
غرهما مــن احلـيــ�انــات االأخــرى،
فـقــد نــرى يف بع�سها عـلــى �سبيل
املثال قطة اأنيقة ،فائقة اجلمال،
تتزين برم��س ا�سطناعية و ترتدي
يف قــدمـيـهــا كـعـبـ ًا عــال ـي ـ ًا ورائ ـحــة
عطرها ت�سد انتباه من بج�ارها من
بني جن�سها مع قيامها عن ق�سد
باإر�سال نظرات ثاقبة للغاية حمركة
للغرائز وال�سه�ات ،تتمايل ميين ًا
و�سما ًال بطريقة مثرة ،فما يلبث اأن
يقع �سراع بن مم�عة من القطط
الــذكــ�ر ،يـ ـ�ؤدي �سريع ًا اإيل حالة
من االحتقان ثم االقتتال من اأجل
الف�ز بقلب القطة فائقة اجلمال،
علي اعتبار اأن ذلك االأمــر ،اإن ه�
اإال ت�سحية مــن احلبيب االأوح ــد،
مهما كلف االأمر من م�سقة اأو عناء،
وتاأكيدا علي مدى ال�سهامة.
خنازير  ..خــمــور  ..اإجـــرام
ومترد
نرى يف اأعمال اأخرى على غرار
ما �سبق ،اأقذر احلي�انات و اأ�س�اأها
ع ـلــى االإط ـ ـ ــلق ،وهـــ� اخل ـنــزيــر،
ب�س�رة خمل�ق طيب القلب رقيق
الطباع ،ت�ىل بحنانه الفيا�س تربية
ح ـيــ�ان يتيم (�سمبا) مــات اأبــ�ه
(االأ�ـســد) غــدر ًا ،ومــن ذلــك يت�سح
لنا كيف حلت االأ�ساطر والتخاريف
حمـ ــل احل ـ ـقـ ــائـ ــق ،وكـ ـيـــف حـلــت
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املحرمات حمــل املـبــاحــات ،و نرى
يف عمل م�سابه يف املعنى واملغزى
ولكنه قــدمي (تــ�م وجــري) ،كيف
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حل املزيف حمل احلقيقي ،وكيف
اأره ــق ذلــك العمل نف�سية الطفل
متام ًا .وه� عمل قائم يف اأ�سا�سه،
على مطاردات من ذلك القط الغبي
(ت�م) للفاأر الذكي (جري) ،ودوم ًا
ما يظهر القط (ال�سرير) حماو ًال
االإي ـقــاع بــالـفــار (ال ــ�دي ــع) ،ولكن
حم�الت القط تنتهي كلها بالف�سل
الــذريــع واالرت ـبــاك املــزمــن ،بينما
الفاأر ينج� بف�سل �سجاعته وذكائه
وحـ�ـســن ت�سرفه !! ،فــالـفـاأر طيب
ُ
الأبـعــد احل ــدود ،بينما القط غــادر
وجبان .ويف م�ساهد اأخرى لل�سراع
االأزيل بينهما ،والذي ما زال قائم ًا،
تظهر اخلنازير املحمرة (اأ�سكال
واألــ�ان) على م�ائد الطعام ،والتي
حرم الدين االإ�سلمي اأكلها ،وهي
بجانب زجاجات اخلم�ر يف األــ�ان
جذابة ومبهرة ،و ب�سكل عادي مثلها
مثل املياه.
هنالك اأفــلم كارت�نية اأخــرى
كر�ست ،مبنهجية ظاهرها ك�ميدي
وباطنها تراجيدي حــاالت ال�سكر
وال ـتــدخــن والـ�ـســرقــة واالح ـت ـيــال،
والنفاق والكذب بل والتاأكيد على
و� ـســع ال ـبــذور االإجــرام ـيــة والقتل
املـحـبــب ب ــدم بـ ــارد ،وغــرهــا من

ال ـ� ـس ـفــات غــر االأخ ــلق ــي ،الـتــي
يرف�سها املجتمع االإ�سلمي �سك ًل
وم��س�ع ًا .وبــد ًال من تعليم الطفل
االن�سباط يف ال�سل�ك ،نــراه دومـ ًا
ويف جـمـيــع املــ�اقــف يـتــذكــر نف�س
ال�سخ�سية التي اأعجب بها ،حتى اأن
م�ساهد العنف والقتل والدمار باتت
تلزمه يف كل االأمكنة واالأوقات ،يف
املدر�سة و يف البيت يف الليل والنهار،
حتى يف ن�مه ويف اأحلمه ،ثم يتبعه
وق�عه يف دوامــة م�ستمرة ،و يحيا
ـرد ،بــن مــا هــ� خيايل
يف عــامل ُم ـ ٍ
وما ه� واقعى .فرنى فيها االأبطال
يتقاتل�ن ،وي�سرب�ن بع�سهم بع�س ًا
باالأ�سلحة املتن�عة مثل امل�سد�سات
وال ـق ـنــابــل واأ� ـســابــع الــديـنــامـيــت،
وحتــ ــدث االن ـ ـف ـ ـجـ ــارات ،وتــكــ�ن
االإ�سابات يف ال�سميم ،بعدها يع�د
امليت مــرة اأخــري و يقف للنتقام
من قاتله .وكل هذا ير�سخ يف ذهن
الطفل ،وقــد تاأكد ذلــك قي حادثة
�سهرة حدثت وقائعها يف ال�اليات
املتحدة االأمريكية ،عندما ا�ستل
طفل يف املرحلة االبتدائية م�سد�س
اأبيه وقتل حفنة من زملئه االأطفال
يف اأحد الف�س�ل املدر�سية .وهنالك
حادثة اأخرى وقعت اأحداثها يف دولة
الك�يت ال�سقيقة ،حيث قفز طفل
من �سرفة م�سكنه بالدور الثالث يف
اله�اء ،لي�سقط علي االأر�س �سريع ًا،
مـعـتـقــد ًا اأن ــه �سيحلق يف ال�سماء
و�سيتحرك غدو ًا ورواح ًا مثل البطل
اخل ــرايف الــرجــل الــ�طــ�اط (بــات
مان).
تاأثيــــر تراكـــمي
ت�سبح معاملت الطفل الي�مية
مت�سمة بالعنف ،و يت�سح ذلــك يف
ت�سرفاته مع اأقــرب اأقربائه و مع
من ح�له .وال يقف اخلطر عند ذلك
احلــد فقط ،بــل يتعداه اإىل مــا ه�

اأبعد حيث اأن تلك امل�ساهد وال�س�ر
واالأحاديث تختزن يف عقله الباطن،
الأن تاأثر االأفــلم الكارت�نية على
االأطـ ـف ــال ي ـكــ�ن تــراك ـم ـي ـ ًا نتيجة
مـ�ـســاهــدة تـلــك االأفـ ــلم ل�ساعات
ط�يلة ي�مي ًا و لـفــرات ط�يلة من
حياته فتتك�ن لديه تراكمات ت�ؤدي
اإىل نتائج �سارة ،حيث ُيفرغها بعد
�سن�ات ،يف اأية عقبات قد ت�اجهه
اأو اأ�سخا�س يــرى من وجهة نظره
ي�سعب عليه
اأنهم اأنداد له ،ومن ثم ُ
حل�ل الأزماته ،ويف�سل
البحث عند ٍ
ا� ـس ـت ـخــدام ال ـع ـنــف ب ـكــل اأ�ـسـكــالــه
ومعانيه حلل اأزماته ،غر عابئ اأو
مكرث ،مبا قد ت�سل اإليه االأمــ�ر
من �س�ء له وملن ح�له .
�سخرية من الدين وعري
يتذكر الكثر مـنــا� ،سخ�سية
البطل (ال�سندباد) ال�سهرة التي
ظهرت يف ق�س�س (األف ليلة وليلة)
يف حلقات مت�سل�سلة تدور اأحداثها
يف عـ�ـســر اخلــلفــة اال� ـســلم ـيــة،
ع ـنــدمــا يـلـتـقــي ذلـــك الـ�ـسـنــدبــاد
ب�سخ�سيات العمل ،وهــم مرتدين
األب�سة ويف مدن حتمل اأ�سما ًء عربية،
وكانت بداية اإحــدى احللقات هي
م�سهد ال�سندباد وه� ي�سلي بطريقة
م�سحكة ،و حذفته بع�س القن�ات
العربية ،وم�ساهد اأخرى ملن ينحني
اأمــام غــره ،هذا بجانب ما ل�حظ
يف �سخ�سية (عــلء الدين) والتي

امل�سادر

•الرقابة علي الر�س�م املتحركة /وردة بنت
ح�سن الل�اتية /ملة حياتي العمانية (ماي�)
2014م .
•افـ ــلم ال ـكــارتــ�ن خ ـطــر يف ب ـي ـتــك /مــ�قــع
ق�سة االإ�ـ ـس ــلم /د – راغ ــب ال�سرجاين
2009/4/20م .
•تعلق الطفل باأفلم الكرت�ن ناق��س خطر
على القيم /فاطمة خان /امل�سدر ال�سابق.
•اأخ�سائي�ن يحذرون من الر�س�م املتحركة..
وي�سف�نها ب ـ (ال�سم يف الع�سل( /ف�زية
ال�سهري /م�قع عن الي�م .
•ب�سبب افلم الكارت�ن املدبلجة  :لغة طفلك
يف خطر� /سايل ح�سن /جريدة االأهــرام/
العدد (2016/5/12 )47274م .
•اآثار افلم الكرت�ن علي اأطفالنا /د – عماد
الدين الر�سيد /م�قع �سيد الف�ائد.
•اأفلم الكرت�ن � ..سم�م قاتلة جتنح برباءة
الطف�لة نح� اجلــرميــة /جريدة (البيان)
2012/5/6م .
•كرت�ن (ت�م وجري) مف�سد ويهز قيمة العلم
!� /سمرة �سليمان� /سبكة االإعــلم العربية
(حميط) 2014/9/16م .
•اأثر اأفلم الكرت�ن يف تربية الطفل (ط /)1
عماد الدين الر�سيد( /نح� القمة) للطباعة
والن�سر 2007م .
•اأفــلم الـكــارتــ�ن  ..الــ�جــه والــ�جــه االآخــر/
حيدر حممد الكعبي /حملة ال�الية – العدد
( )96دي�سمرب 2016م .
•اأفــلم الـكــارتــ�ن وفـقــدان اله�ية يف العامل
العربي /م�قع (�سفاري) 2008/8/23م .
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ال تختلف عــن �سابقتها يف ال�سكل
واملـ�ـسـمــ�ن .وعـلــى الــرغــم ممــا مت
حذفه ،لكن ما بقي منها كان يحمل
يف طـيــاتــه جــان ـب ـ ًا مــن املـغــالـطــات
واالإ� ـســارات اخلاطئة ،التي ُت�سيء
اإىل احلـ�ـســارة العربية والثقافة
االإ�سلمية.
وهنالك لقطات الـعــري والتي
اأ�سبحت يف متمع املن�ساأ ُعرف ًا و
اأمر ًا عادي ًا اأو �سروري ًا ،و قد اأعدها
القائم�ن على اإنـتــاج تلك االأفــلم
لت�سبح و كاأنها ت�ابل للعمل ليلقى
رواجـ ًا جتاري ًا ،كما ظهرت م�ساهد
ال�سحر وال�سع�ذة ،وتبادل العبارات
املخلة باالآداب والعقائد ،كما اأنها قد
ع�دت الطفل اأو الفتي على اخلم�ل
والك�سل والت�اكل ،فه� ينتظر ذلك
الـكـنــز ،اأو (املـ�ـسـبــاح ال�سحري)
الذي �سيهبط عليه اأو �سيجده ي�م ًا
ما ،علي غــرار ما �ساهده يف نهاية
العمل من و�س�ل بطل الفيلم اإىل
مبتغاه ،الكنز والف�ز به .فالطفل ال
يتعامل مع تلك االأفلم على اأنها ن�ع
من الرفيه اأو الت�سلية ،ولكنه يتعلق
بها و يعتربها حقيقة و اأحداثها
�سرة م�ستقبلية له ،واأبطالها ُقدوة
له يجب ال�سر على هداهم .
�سمـــــوم  ..و اآفــــــات
قام بع�س الباحثن واملهتمن،
بربط بع�س مظاهرة انت�سار العنف
لدى االأطفال باأفلم الكارت�ن ،واأنها
ُحت ِّجـر قل�بهم ،لي�سبح�ا قليلي
التعاطف مع اآالم ومعاناة غرهم،
اأي اأن االأفلم الكارت�نية هي اأ�سبه
بال�سم�م  ،خا�سة و اأنها �سادرة عن
متمع خمتلف متــام ـ ًا ،يف البيئة
والفكر والقيم والعادات .مما حدا
باأ�سهر من قاما ب�سخ�سية ،اأبطال

االأعــمــال الـكــارتــ�نـيــة يف ال�س�ت
فقط عند دبلجتهما لفيلم (جزيرة
الكنز�/سيلفر) ،اأن يف�سحا يف
مقابلة مع اإحــدى القن�ات العربية
عــن قيامهما بــرك العمل نتيجة
لرداءة الن�س وهب�ط م�ست�ى القيم
االأخلقية يف العمل الكرت�ين ،بعد
ما بات عم ًل جتاري ًا يف املقام االأول،
وتاأكدا اأن التعريب العامي مل ُيرا ِع
البيئة التي يق�سدها ،فه� ترجمة
للكلمات فقط ،دون ترجمة القيم اأو
االأخلق.
تـــــــــــمــــــــرد عــلــى الــهـــــــــــــــــويــة
والعقيــــدة
ميـكــن ح�سر �سلبيات اأفــلم
الكارت�ن على الطفل يف العديد من
اجل�انب اأهمها ت�جهها نح� فطرة
الطفل مـبــا�ـســر ًة ،قبل اأن تتحدد
ملمح �سخ�سيته واأخلقه ،بجانب
تعر�سها وترب�سها دون التزامات
باله�ية والعقيدة الدينية ،التي ما
زال يجهل الكثر عنها ،فاأخطر اآثار
اأفــلم الـكــارتــ�ن كــان التمرد على
اله�ية و العقيدة ،والــذي انعك�س
يف �سناعتها ،فقد يلحظ يف جزء
كبر من االأفــلم الكارت�نية تلميح
اأو اإ�سارة ما اإىل التمرد على القيم
القدمية اأو ال�سائدة ،وهي اإ�سارات
تــ�حــي بــاحلــريــة ،ف ــل رق ـيــب وال
ح�سيب اإال ال ــذات ،اأي اأن النف�س
والـ ـه ــ�ي اأ�ـسـبـحــا ي ـقــ�مــان مقام
الرقيب واحل�سيب.
ومــن واقــع درا�سة اأُجــريــت على
عينات ع�س�ائية ،لكثر من االأمهات
يف دول اخلليج العربي ،ظهر اأن نح�
�سبعة وت�سعن باملائة من اأطفالهن
يرتاح�ن ملا ي�ساهدونه يف االأفــلم
الكارت�نية ،ويطبق�نه يف حياتهم،

واأن نح� ثمانية وثمانن باملائة من
اأولـئــك االأطـفــال يــرددون احلــروف
والكلمات واالألفاظ التي ترد فيها،
بينما كانت ما ن�سبته نح� ثمانية
وت�سعن باملائة من نف�س االأطفال
ي ـق ـلــدون احل ــرك ــات االإي ـقــاع ـيــة،
والــرق ـ� ـســات ال ـتــي تظهر يف تلك
االأفلم.
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جرائم

املالزم اأول/
ابت�سام بنت غاب�س الهدابية
االإدارة العامة للتحريات والتحقيقات اجلنائية

الجرائم المستحدثة
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اجلرائــم امل�ستحدثــة هــي نــوع من اجلرائــم التي ظهــرت حديثــ ًا و تختلف عــن اجلرائم
التقليدية التي كانت �سائعة ومعروفة يف املجتمعات يف ال�سابق .و ت�ستخدم اأ�ساليب واأدوات
مبتكــرة يف ارتكابهــا ف�س ًال عن ات�ساع وعظم خطرها على املجتمعــات .فهي م�ستحدثة من
حيــث اأ�ساليــب ارتكابها و من حيــث خطورة الفعــل الإجرامي ذاته الــذي يفوق اجلرائم
التقليدية .التي ميكن الت�سدي لها بالإجراءات و القوانني والت�سريعات ال�سارية و املتمثلة
يف قوانني العقوبات ونظم العدالة يف املجتمعات املختلفة.

اأ�سناف اجلرائم امل�ستحدثة :

تتن ــ�ع اأ�س ــكال واأمن ــاط اجلرائ ــم
امل�ستحدث ــة ب�س ــكل كب ــر و م ــع
التط ــ�رات العاملي ــة تظه ــر اأ�س ــكال

جرائم ذات طابع �سيا�سي

•االإرهاب
•القر�سنة :القر�سن ــة البحرية
والقر�سنة اجل�ية
•جرائم �س ــد االإن�سانية :االإبادة
اجلماعي ــة ،التطه ــر العرقي،
العن�سرية

جرائم ذات طابع اقت�سادي

•تهريب املهاجرين بطريقة غر
م�سروعة
•غ�سل االأم ــ�ال الق ــذرة اأعمال
ال�سخرة
•جتارة ال�سلح

جرائـــم اأخالقيــــة

جرائم ذات طابع تقني

•جرائم املعل�ماتية
•جرائم بطاقات االئتمان
•�سرقة الربامج ون�سخها
•تدمر امل�اقع االإلكرونية
•االإرهاب املعل�ماتي
تتمي ــز اجلرائ ــم امل�ستحدث ــة بعدد
م ــن ال�سم ــات منه ــا اأنه ــا ت�ستخدم
اأحدث التقنيات وهي عابرة للحدود
والزم ــان وامل ــكان اأي اأنه ــا جرائم
دولية متع ــددة اجلن�سية وحتتاج يف
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وق ــد اأ�سبح ــت هذه اجلرائ ــم عبئا
عل ــى الدول املتقدم ــة والنامية على
حد �س ــ�اء ،ذلك اأن ه ــذه اجلرائم
لي�س ــت حملي ــة الطابع واإمن ــا تتخذ
بع ــد ًا دوليـ ـ ًا ،و ت�ستخ ــدم اأ�سالي ــب
مبتكرة يف ارتكاب الفعل االإجرامي
االأمر ال ــذي تعجز كثر م ــن الدول
عن م�اجهته باالإجراءات والق�انن
وو�سائ ــل ال ــردع القائم ــة والفعالة.
ورمب ــا م ــا يزيد م ــن خط ــ�رة هذه
اجلرائ ــم عدم وج�د اأدل ــة وا�سحة
عل ــى ارتكابها وقدرة مرتكبيها على
التخفي واالإفلت من قب�سة العدالة
يف اأحيان كثرة.

جدي ــدة منه ــا ي�سع ــب ت�سنيفه ــا
ت�سنيفا جامعا مانعا.

•زواج القا�سرات
•االإجتار بالب�سر
•جتارة االأع�ساء الب�سرية
•االإ�ساءة اجلن�سية للأطفال
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جرائم

�سبطها اإىل تعاون دويل ي�سعب اأن
يت�فر ب�س ــكل عام وبالت ــايل تتزايد
خ�سائ ــر ه ــذه اجلرائ ــم ونتائجه ــا
املادية اأو الب�سرية.
حجم اجلرائم امل�ستحدثة عامليا
وعربيا:
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ت�س ــر اإح�س ــاءات اجلرمي ــة الت ــي
تعده ــا منظم ــة ال�سرط ــة اجلنائية
الدولي ــة اإىل ارتف ــاع مت�ا�س ــل يف
حجم اجلرائ ــم املبلغة ب�سفة عامة
يف جمي ــع اأنح ــاء الع ــامل ...وتب ــدو
م�سكل ــة الت�سرر م ــن اجلرمية اأكر
و�س�ح ًا اإذا رجعن ــا اإىل اإح�ساءات
ال�سج ــ�ن والت ــي ت�س ــر اإىل وج ــ�د
م ــا يزي ــد عل ــى  9ملي ــن ن�سم ــة
يف �سج ــ�ن الع ــامل منه ــم املدان ــ�ن
ومنه ــم امل�ق�ف ــ�ن ره ــن املحاكمة
اإذ يراوح معدل ن ــزالء ال�سج�ن يف
كل مائ ــة األف م ــن ال�س ــكان ما بن

 147اإىل  701عل ــى م�ست�ى العامل،
وهذه ال�س ــ�رة وغرها من االأرقام
امل�ست ــرة للجرائم التي ال ت�سل اإىل
علم ال�سرطة اأو تتم معاجلتها خارج
نظ ــام العدالة اجلنائية تعك�س مدى
ج�سامة االآثار املرتبة على التعر�س
للجرمية.

ات�س ــح لن ــا كي ــف اأدت التقني ــات
املتط ــ�رة اإىل اخت ــلف اأ�س ــكال
اجلرمية واأ�ساليبها عما كان �سائدا
م ــن قبل يف عهد اجلرائم التقليدية
وعرفن ــا كي ــف انت�س ــرت اجلرائ ــم
امل�ستحدث ــة وتن�ع ــت يف اأ�سكاله ــا
عاملي ــا و عربي ــا ،االأمر ال ــذي اأوجد
�س ــرورة عاملي ــة ملح ــة للتع ــاون يف
الت�سدي لهذه االأمن ــاط االإجرامية
امل�ستحدثة واتقاء �سرورها.

.4

املرجع/

خ�سائ�س اجلرائم امل�ستحدثة:

.1
.2
.3

.5
.6

ا�ستخدام اأحدث التقنيات.
عابرة للحدود.
جرائ ــم دولي ــة متع ــددة
اجلن�سيات.
�سع�بة �سبطه ــا لك�نها حتتاج
اإىل تعاون دويل.
�سع�ب ــة معرف ــة حجمه ــا
احلقيقي ونتائجها.
ارتف ــاع تكلفته ــا وخ�سائره ــا
املادية والب�سرية.

املقال مقتب�س من كتاب االنحراف واجلرمية يف
عامل متغر
تاأليف الدكت�رة /منال حممد عبا�س
النا�سر/دار املعرفة اجلامعية
م�سر /االإ�سكندرية  2011م
ماج�ستر يف القان�ن

لل�سورة وجه خمتلف
الزمن تقريب ًا حتى نقنعه بتغير امللب�س
وارتداء ملب�س الرو�سة.

ال اأن�سى تلك النظرة التي تبدلت فرح ًا
وه� يرتدي ملب�س ال�سرطي ال�سغر،
ويقف متاأم ًل نف�سه يف امل ــراآة ومـ�ؤديـ ًا
التحية الع�سكرية ،مقلد ًا مــا يق�م به
مت�سك ط�ي ًل بتلك
ال�سرطي احلقيقيّ ،
ال�س�رة التي ر�سمها لنف�سه وه� ُمر ّتدٍ
الزي الع�سكري ،وكنا بحاجة اإىل نف�س

ومـ ــع ت ـغــر احلـ ـي ــاة وتـ ـط ــ�ر االأفـ ـك ــار
والـثـقــافــات ورغــم اأن ال�سرطة هــي يف
احلقيقة �سديقة املجتمع و ال�ساهرة على
اأمنه لكن تلك ال�س�رة النمطية كما يبدو
ما زالت �سائدة يف بع�س البي�ت وما زال
ال�سرطي يف خيال بع�س االأطفال لي�س
�س�ى �سخ�س يطاردهم ليقب�س عليهم.
يجب اأن تك�ن �س�رة ال�سرطة خمتلفة
يف طريقة عر�سها للطفل ،فال�سرطي
ه� ال�سخ�س الق�ي القادر على اإنقاذك
وحمايتك ،و هــ� ال�سديق الــذي تلجاأ
اإليه فيحميك عند وق�عك يف م�سكلة،
و االإن�سان الذي ي�سهر من اأجل اأن حتيا
باأمان ويك�ن متمعك اآمن ًا ،و ه� الذي
يقب�س على الل�س��س واملجرمن.

اإذن اآن االأوان الأن نغر طريقة حتاورنا
مع اأطفالنا ،و اأن نزرع يف نف��سهم اأهمية
الـتـعــاون مــع ال�سرطة ،ال�سديق الــذي
نلجاأ اإليه .و اأن نربيهم على االإح�سا�س
بامل�س�ؤولية جتاه اأنف�سهم وتنمية الرقيب
الــذاتــي يف اأعماقهم ،ليدرك�ا اأن دور
ال ـ� ـســرطــة هــ� حـمــايـتـهــم وتــ�جـيـهـهــم،
ولـيـ�ـسـبــح يف داخـ ــل كــل م ـنــا �سرطي
ي�ساعدنا على جتنب املخاطر ويـاأخــذ
باأيدينا لن�سر يف الــدرب مع ًا يــد ًا بيد
الأجل متمع اآمن وبل ح�ادث .
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من امل�اقف الطريفة التي حدثت لنا اأثناء
زيارتنا الإحدى ريا�س االأطفال يف اإطار
الفعاليات التي ينظمها ق�سم ال�سرطي
ال�سغر لت�عية االأط ـفــال وتثقيفهم،
اأنــه لي�س كما اعتدنا اأن نرى الفرح يف
عي�نهم وهــم ي�ساهدون رجــل ال�سرطة
بزيه الع�سكري بجانبهم ويتحدث معهم
وي�ساركهم حلـظــات جميلة يف حديث
م�سرك اأو م�سابقة وت�زيع هدايا لهم.
فـفــي ذل ــك ال ـيــ�م فــ�جـئـنــا بـطـفــل بــدا
منزعج ًا وخائف ًا عند ما راآنــا وبــداأ يف
الـبـكــاء وال ـ� ـســراخ مـنــزويـ ًا بـعـيــد ًا عن
اأ�سدقائه .وكلما حاولنا االقــراب منه
والتحدث معه يزيد بال�سراخ ،و ا�ستغرق
االأم ــر مــا ي ـقــارب ال�ساعة واأك ــر حتى
متكنا من ك�سب وده الطف�يل واالقراب
منه حتى بداأ يندمج تدريجي ًا معنا ومع
اأ�سدقائه يف الفعالية.

وبعد اأن �ساألنا عن ال�سبب ات�سح اأنهم يف
البيت كلما اأخطاأ اأو قام ببع�س ال�سقاوة
الطف�لية يهددونه بال�سرطة فر�سخ يف
ذهنه اأن تلك هــي الـ�ـســ�رة احلقيقية
لل�سرطة واأن اأي �سرطي �س�ف يقب�س
عليه .وبكل اأ�سف الحظت كثر ًا اأن هذه
الفكرة يتم زرعها يف ذهن االأطفال حتى
اأكاد ا�سمعها يف كل مكان خ�س��س ًا من
قبل املربيات االأجنبيات الل�اتي يحاولن
تهدئة االأطفال دون جدوى في�ستخدمن
كلمة ال�سرطي للتخ�يف و التهديد،
فيحتاج الطفل بعدها اإىل زمــن ط�يل
الأن يت�سالح مع تلك ال�س�رة التي رمبا
يحبها يف حقيقة االأمــر .والغريب ،اأن
هــذه الفكرة انت�سرت كثر ًا لدرجة اأن
هنالك برنامج يف اله�اتف الذكية تق�م
بع�س االأمهات بتنزيله وت�سغيله لطفلها
املـ�ـســاغــب ك��سيلة تـخــ�يــف مــن خــلل
�س�ت �سرطي يتحدث مع الطفل ويهدده
باأنه �س�ف يحب�سه اإذا ا�ستمر يف �سقاوته
ومل ي�سمع كلم والديه .

ل�سنا بحاجة اإىل اإن�سان يعي�س ب�سع�ر اأنه
مطارد ومراقب الأن ذلك ينزع الثقة من
نف�سه ويطرد ذلك الرقيب االأخلقي من
داخله ،وذلــك ما يجعله يخطئ وي�سعر
بالرغبة يف التمرد على اأي نظام حتى
ولــ� كــان يف م�سلحته .و نلحظ ذلك
يف بع�س ال�سائقن الــذيــن ال يربط�ن
حــزام االأم ــان ولكن مــا اأن يــروا دوريــة
ال�سرطة على ر�سيف ال�سارع اأو يلمح�ا
اأحدا من ال�سرطة حتى ي�سارع�ا بربطه
خ�ف ًا ولي�س اقتناع ًا ،و هناك من يتحدث
بالهاتف وه� ي�س�ق �سيارته ولكنه يرك
الهاتف فــ�ر ًا حينما يلمح اأحــد اأفــراد
الـ�ـســرطــة ولــ� مــن بـعـيــد ،وهـنــالــك من
يتجاوز ال�سرعة القان�نية لكنه يهديء
ب�سكل مفاجئ حينما يجد نف�سه اأمــام
الرادار خ�ف ًا من ت�سجيل خمالفة .كثر
من املخالفات التي يتم �سبطها يفعلها
ال�سخ�س الأن يف داخله �سخ�س خائف
ومــرت ـبــك لــديــه رغ ـبــة يف ال ـت ـمــرد على
ذلك اخلــ�ف املــزروع يف داخله منذ اأن
كان طفلً ،والأن تلك الفكرة ال�سغرة
قد كربت معه ،و اأ�سبح التمرد على اأي
�سلطة بالن�سبة له متعة وانت�سار ًا على
�سبح اخل�ف القدمي الذي كان يطارده،
فيعتقد اأن تلك هي ال�سجاعة كي يتخل�س
مــن تلك الـ�ـســ�رة املغل�طة يف داخله
لطبيعة دور ال�سرطة.
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قضايا

الرقـابـة الدولـيـة على

الرائد�/سليمان بن �سيف التمتمي
االإدارة العامة ملكافحة املخدرات
وامل�ؤثرات العقلية
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مرحلة ما قبل اإن�ساء منظمة
الأمم املتحدة

مت خــلل هــذه املرحلة اإ�ـســدار
خم�س اتفاقيات هي :

أ .اتــفــاقــيــة الفـــيـــون �سنة
 1912بالهاي (هولندا):

و هي اول عمل قان�ين متخ�ست
ع ـنــه اجلـ ـه ــ�د ال ــدولـ ـي ــة لتحقيق
التعاون العاملي يف مــال الرقابة
على املخدرات و ت�سمنت ت��سيات

أدوار هيئة ال��رق��اب��ة
ال������دول������ي������ة ع���ل���ى
المخدرات ،واالهتمام
ب���ع���اج ال��م��دم��ن��ي��ن
تأهيلهم لدمجهم
في المجتمع.

اجتماع �سنجاي ب�سكل اأكر �سرامة
فـيـمــا يـخـ�ــس ا�ـسـتـعـمــال االأفــيــ�ن
ح�سري ًا يف املجال الطبي والعلمي
وقــد دخلت االتفاقية حيز التنفيذ
�سنة  1915بالن�سبة لل�اليات املتحدة
االمريكية و ال�سن و ه�لن ــدا و
الهند وارا�ــس والــرنويــج اأمــا عامليا
فقد كان دخ�لها حيز التنفيذ بعد
اإدماجها يف اتفاقية فر�ساي �سنة
.1919
اإتفاقية الفــيــون �سنة 1925

ب ــن �ـسـنــة  1924و  1925مت
اإمـ�ـســاء اتفاقيتن حتــت اإ� ـســراف
ع�سبة االأمم االأوىل تخ�س الدول
املنتجة للأفي�ن حيث و�سعت جتارته
حتــت احـتـكــار احل ـكــ�مــات ودخـلــت
حيز التنفيذ �سنة  1926اأما الثانية
فقد كــان الـهــدف منها هــ� ت��سيع
مال املراقبة اىل خمدرات اأخرى
ك�رقة الك�ك والأول مرة ادرج القنب
حتت املراقبة الدولية ودخلت هذه
االتفاقية حيز التنفيذ �سنة .1928

ب .اتــفــاقــيــة �ــســنــع العقاقري
املــخــدرة وتنظيم توزيعها
�سنة ( 1931بجنيف):

وقــد دعــت اإليها ع�سبة االأمم
عـنــدمــا الح ـظــت حمــدوديــة نظام
املراقبة الــذي متخ�س عن اتفاقية
عام  1925وقد متخ�ست عن حتديد
�سقف االإنتاج وتقنن الت�زيع ودخلت
حيز التنفيذ �سنة .1933

ج .اتــفــاق مــراقــبــة ا�ستهالك
الأفــيــون يف ال�سرق الأدنــى
ببانكوك (تايالند):

كــان مــن نتائج االت ـفــاق اإقـنــاع
ال�اليات املتحدة باإيجاد طريقة اأكر
�سرامة ملحاربة اإنتاج امل�اد االأولية
لـلـمـخــدرات وتهريبها ودخ ــل هذا
االتفاق حيز التنفيذ �سنة .1937

د .اتفاقية مكافحة الجتــار
غــري املــ�ــســروع يف املــخــدرات
�سنة ( 1936بجنيف):

كانت هذه اأول اتفاقية جعلت من
الن�ساطات غر ال�سرعية يف مال
امل ـخــدرات جــرائــم دولـيــة واألــزمــت
الدول االأطــراف باإدخال الن�س��س
القان�نية الــلزمــة يف ت�سريعاتها
لقمع هــذه اجلــرائــم ودخ ـلــت حيز
التنفيذ �سنة .1939
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اإن اإنتاج وا�ستهلك املخدرات
مـتـجــذران عــرب قــرون مــن الــزمــن،
بينما الرقابة الدولية على اإنتاج
وا�ستهلك املخدرات حديثة العهد،
فـهــي اإجــ ــراءات دول ـيــة ظ ـهــرت يف
ال ـقــرن الـعـ�ـســريــن .وق ــد انطلقت
حمـ ـ ــاوالت فــر�ــس ال ــرق ــاب ــة على
املخدرات يف زمن متيز بالعن�سرية
وحــروب اقت�سادية خا�ستها على
وجــه اخل�س��س دول ا�ستعمارية
للحفاظ على هيمنتها ،وتــركــزت
الرقابة الدولية على املخدرات منذ
بــدايـتـهــا و حـتــى ال ـيــ�م عـلــى مـبــداأ
احلظر والتجرمي والتعاون الدويل
ملحاربتها.
فـفــي اأوائـ ــل ال ـقــرن الع�سرين
اأخــذت ال�اليات املتحدة االأمريكية
زمام املبادرة يف اإن�ساء قان�ن دويل
لـلـمـخــدرات ،حيث اأو� ـســى مل�س
الـ�ـسـيــ�خ االمــري ـكــي بـ�ـســن قــ�انــن
والــدخــ�ل يف معاهدات حتظر بيع
االأف ـيــ�ن والكح�ل لقبائل ال�سكان
االأ�سلين ( الهن�د احلمر ) وبع�س
اجلاليات االأجنبية التي كان ينظر
اإليها كاأعراق غر متمدنة.
وباقراح من الرئي�س االأمريكي
ثي�دور روزفلت ُعـ ِقد م�ؤمتر دويل
بـ�ـسـاأن االأفــيــ�ن يف �سنغهاي عــام
 1909بح�س�ر ثــلث ع�سرة دولــة
و تكتلت ال�اليات املتحدة وال�سن
�سد االأوربين الذين كان�ا راف�سن
حلـ ـظ ــر االأفـ ـ ـي ـ ــ�ن حـ ـف ــاظ ــا عـلــى
م�ساحلهم االقت�سادية ،ورغم هذا
متخ�س االجتماع عن مم�عة من
الت��سيات غر امللزمة ملنع ا�ستعمال
االأف ـيــ�ن خــارج االأغــرا�ــس الطبية
والعلمية.
و امتداد َا لهذا احلراك العاملي
نح� الــرقــابــة الــدولـيــة للمخدرات
بداأ اإ�سدار االتفاقيات واملعاهدات

ال ــدولـ ـي ــة يـ ـت ــ�اىل تــبــاعــا ،خــلل
مرحلتن هامتن:

بجنيف ( �سوي�سرا):
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النشاطات غير الشرعية في مجال
المخدرات جرائم دولية.

مكافحة اإلتجار غير المشروع في
المخدرات عن طريق البحر.
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مرحلة وجود منظمة الأمم
املتحدة :
عندما قامت هيئة االأمم املتحدة
يف اأعقاب احلرب العاملية الثانية كان
�سروريا اأن ينتقل اإ�سراف ع�سبة
االأمم على تنفيذ االتفاقيات التي
اأبرمت يف عهدها اىل هيئة االأمم
مبقت�سى االخت�سا�س االجتماعي
الذي عهد لها طبقا مليثاق اإن�سائها،
ومــن ثم اأ�ـســدرت اجلمعية العامة
لهيئة االمم قرارها يف عام 1946
بـنـقــل اخـتـ�ـســا�ـســات الـعـ�ـسـبــة يف
مال مكافحة املخدرات اإىل هيئة
االمم املتحدة ،وقــد اأبــرمــت خلل
وج�دها عدة اتفاقيات وبروت�ك�الت

ومعاهدات هي كما يلي:

أ .بروتوكول ليك �سك�س�س
( )Lake Success
بنيويورك �سنة :1946

اأبــرم هــذا الــربوتــ�كــ�ل يف ليك
�سك�س�س بـنـيــ�يــ�رك �سنة ،1946
وه� معدل للتفاقات واالتفاقيات
والربوت�ك�الت املتعلقة باملخدرات
واملنعقدة �سابقا ،وقــد دخــل حيز
التنفيذ يف نف�س ال�سنة .
ب .بروتوكول باري�س :1948

مت و�سع بع�س املـخــدرات ،التي
مل تكن �سمن اتفاقية �سنع العقاقر
وتنظيم ت�زيعها ل�سنة  ،1931حتت

الرقابة الدولية وذلك بغر�س حتديد
االنتاج وتقنن الت�زيع ،ودخل حيز
التنفيذ �سنة .1949

ج -بروتوكول نيويورك �سنة
:1953

يف هــذا الــربوتــ�كــ�ل مت حتديد
وتقنن زراعــة خ�سخا�س االأفـيــ�ن،
و اإنـتــاجــه و ا�ستعماله ومــا يتعلق
باملتاجرة به ،حيث ُحـدِّ د ح�سري ًا
للأغرا�س الطبية والعملية ،ودخل
حيز التطبيق �سنة .1963
وابـ ـت ــداء مــن �سنة  1961اإىل
وقتنا الراهن �سهدت هذه احلقبة
تط�رات مهمة يف املنظ�مة العاملية

العقاب على جرائم المخدرات وذلك
بإلزام الدول األطراف بسن التشريعات
الالزمة ضد جرائم المخدرات.

التفاقية الوحيدة للمخدرات
لــ�ــســنــة  1961املـــوقـــعـــة يف
نيويورك:

تعترب االأ�ـســا�ــس القان�ين
ل ـن ـظــام ال ــرق ــاب ــة ال ــدولـ ـي ــة على
امل ـخــدرات حيث اأر� ـســت جملة من
املبادئ القان�نية واالأ�ساليب ال�اقعية
يف التكفل بالظاهرة اأهمها:
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ملـكــافـحــة املـ ـخ ــدرات حـيــث اأ�ـسـبــح
االإطــار القان�ين واالإداري للرقابة
الدولية على املخدرات متج�سدا يف
ثلث اتفاقيات دولية وقع التفاو�س
ب�ساأنها حتت اإ�سراف منظمة االمم
املتحدة و هذه االتفاقيات هي:

•ح�سر زراعة و�سناعة وتداول
املخدرات يف االأغرا�س الطبية
والعلمية فقط.
•العقاب على جرائم املخدرات
وذلك باإلزام الــدول االأطــراف
ب�سن الت�سريعات اللزمة �سد
جــرائــم امل ـخــدرات (الــزراعــة،
االإنتاج ،الت�سنيع ،اال�ستخراج،
التح�سر ،الـبـيــع ،الت��سط،
ال ـتــ�زيــع ،ال ـ� ـســراء ،الت�سليم،
االإر� ـســال ،النقل ،اال�ستراد و
الت�سدير).
•ت��سيع نطاق الرقابة الدولية
على املـخــدرات باإ�سناد الــدور

املـحــ�ري يف ذلــك اإىل منظمة
ال�سحة العاملية ،التي ت�سطلع
ب�سلحية �سم مــ�اد جديدة
اإىل قائمة جداول امل�اد املخدرة
امللحقة باالتفاقية والتدخل
اأي�سا بالتعديل اأو االإ�سافة اأو
احلذف.
•اإر�ـ ـس ــاء م ـبــداأ ع ــلج مدمني
املـ ـخ ــدرات واإع ـ ــادة تاأهيلهم
اجتماعيا مــع اإنـ�ـســاء املــرافــق
اللزمة لذلك.
•فـبــاالإ�ـســافــة اإىل �سمها لكل
االتـفــاقـيــات املــ�قـعــة بــن �سنة
 1912و  1953اأدم ـ ــت يف
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هــذه االتـفــاقـيــة امل ــ�اد االأول ـيــة
لـ ـلـ ـمـ ـخـــدرات ،وق ـ ــد عــدلــت
بربوت�ك�ل �سنة  ،1972حيث
مت الت�سييق اأكــر على كــل ما
يتعلق باأن�سطة امل ـخــدرات  ،و
ت�سمنت اأرب ـعــة ج ــداول االول
والرابع على امل�اد التي فر�ست
عليها رقابة �سارمة مثل القنب،
االفي�ن ،الك�كاين والهروين،
و اأق ــرت االتفاقية اآلـيــة مرنة
لتعديل اجلداول �س�اء باحلذف
اأو االإ�سافة اأو اال�ستبدال بن
ج ــدول واآخـ ــر ،و طـــراأت على
هذه االتفاقية تعديلت مب�جب
بروت�ك�ل  1972الغر�س منها
تعزيز �سلحيات واأدوار هيئة
الرقابة الدولية على املخدرات،
و االهـتـمــام بـعــلج املدمنن،
وتاأهيلهم لدمهم يف املجتمع،
كما اأخ�سع هــذا الــربوتــ�كــ�ل
زراعـ ـ ــة الــنــبــاتــات املـ ـخ ــدرة
(القنب ،االفـيــ�ن ،و�سجرات
الــكــ�كــا) لــرقــابــة م ـ� ـســددة،
ودخ ـلــت هــذه االتـفــاقـيــة حيز
التنفيذ �سنة .1964

اتفاقية املوؤثرات العقلية ل�سنة
 1971املوقعة بفيينا :
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رغــم اأن املــ�ؤثــرات العقلية قد
�سبق اكت�سافها يف ثلثينات القرن
الع�سرين ،اإال اأنها مل حتظ بتدابر
رقابية يف امل�اثيق الدولية ال�سابقة،
لكن مــع نهاية ال�ستينات ا�ست�سعر
املجتمع الـ ــدويل خـطــ�رتـهــا نـظــر ًا
للآثار ال�سلبية الإ�ساءة ا�ستعمالها،
ولهذا �سغطت الهيئات الدولية كهيئة
ال�سحة العاملية مــن اأج ــل اإع ــداد
م�سروع اتفاقية ت�سمن اإخ�ساعها
لـلــرقــابــة الــدول ـيــة ،وه ــ� مــا حــدث
فعل بعقد م�ؤمتر دويل الإقــرار هذه
االتفاقية �سنة  1971بح�س�ر 71

دولة .وقد اأدمج �سمن هذه االتفاقية
الكثر من امل�ؤثرات العقلية امل�سنعة
كاالأمفيتامينات و الباربيت�رات،
ومثل االتفاقية ال�حيدة للمخدرات،
�سمت اإتفاقية امل�ؤثرات العقلية اأربعة
جداول �سنفت فيها امل�ؤثرات العقلية
ح�سب قــ�تـهــا االإدمــان ـيــة وقيمتها
اال�ست�سفائية ،اإال اأن الرقابة االكر
� ـســرامــة يف حــالــة ه ــذه االتـفــاقـيــة
تخ�س اجلـ ــدول االأول ثــم تخفف
ال�سرامة ب�سفة تدريجية فيما يليها
من اجلداول.
اأهم اأحكام هذه االتفاقية ،منع
اإ�ساءة ا�ستعمال امل�ؤثرات العقلية و
تنظيـم التجـارة الدوليـة و �سرورة
تــ�ثـيــق حــركــة الت�سنيع واالجت ــار
بها ،ف�سـل عن حظـر االإعـلن لها
و تـعــزيــز ال ـت ـعــاون الـــدويل يف هــذا
املـجــال .وقــد دخلت هــذه االتفاقية
حيز التنفيذ �سنة .1976

اتفاقية المم املتحدة ملكافحة
الجتار غري امل�سروع يف املخدرات
�سنة .1988

م ــع ت ــزاي ــد اإنـ ـت ــاج املـ ـخ ــدرات
واملـ�ؤثــرات العقلية وارتفاع معدالت
الطلب واالجتــار فيها ب�س�رة غر
�سرعية ،وكذا تغلغلها على نح� مطرد
يف خمتلف فـئــات املجتمع ال�سيما
الـ�ـسـبــاب والـقـ�ـســر واالإن ـ ــاث ،ومــع
الــرابــط بن االجتــار غر امل�سروع
بــاملـخــدرات والـعــديــد مــن الظ�اهر
االإجــرام ـيــة مـثــل غ�سل االأم ـ ــ�ال و
االإرهـ ــاب واالجت ــار بال�سلح ،ومع
عــدم مــ�اكـبــة االتـفــاقـيــات الدولية
ال�سابقة لـهــذه امل�ستجدات ب�سبب
نق�س االآليات القان�نية امل�ستخدمة
يف املكافحة والــ�قــايــة ،كــان ال بد
للمجتمع الدويل اأن يفكر يف �سياغة
�ساملة وفعالة وعملية لتخ�سي�س
غلف مايل دويل اتفاقي ،قادر على

ا�ستيعاب وم�سايرة هذه املتغرات،
وقد حتقق ذلك باإقرار اتفاقية االمم
املتحدة ملكافحة االإجتار غر امل�سروع
يف املخدرات �سنة 1988بفيينا.
ومن اأهم التدابر واالأحكام التي
ت�سمنتها هذه االتفاقية ما يلي:
امل�ساعدة القانونية املتبادلة:

اأتيح من خلل املادة اخلام�سة
لكل دولــة مــن الــدول االأط ــراف اأن
تطلب امل�ساعدة القان�نية من طرف
اآخ ــر ،وعـلــى الــدولــة ال ـطــرف التي
يطلب منها املـ�ـســاعــدة اأن ت�سهل
اال�ستجابة لهذه الطلبات القان�نية
وال �سيما اإجــراء التفتي�س وال�سبط
و اأخــذ �سهادات االأ�سخا�س و تبليغ
االأوراق الق�سائية و فح�س االأ�سياء
و تفقد امل�اقع و االإمــداد باملعل�مات
واالأدلــة ،ت�فر ن�سخ من امل�ستندات
والـ ـ�ـ ـسـ ـجـــلت ،حتـــديـــد حـقـيـقــة
املتح�سلت اأو االأم�ال اأو ال��سائط
اأو اقتفاء اأثــرهــا بغر�س احل�س�ل
على اأدلة .
الت�سليم املراقب:

و اأتاحت االتفاقية تعزيز التعاون
الدويل يف �سقه العملياتي من خلل
م�سروعية االآلية التي اأقرتها املادة
 11وعرفتها املــادة  10فقرة (ز)،
بـاأنـهــا اأ�ـسـلــ�ب ال�سماح لل�سحنات
غــر املـ�ـســروعــة مــن املــخــدرات اأو
املـ�ؤثــرات العقلية م�ا�سلة طريقها
اإىل خارج اإقليم بلد اأو اأكر عربه اأو
اإىل داخله بعلم �سلطاته املخت�سة
وحتــت مراقبتها بغية ك�سف ه�ية
االأ�ـسـخــا�ــس املـتــ�رطــن يف ارتـكــاب
اجلرائم املن�س��س عليها يف هذه
االتفاقية.
مكافحة الإجتار غري امل�سروع يف
املخدرات عن طريق البحر:

كر�ست االتفاقية �ـســرورة بذل

اأق�سى اجله�د بن الــدول مبا يتفق
مع القان�ن الدويل للبحار على منع
االإجتــار غر امل�سروع يف املخدرات
عــن طــريــق الـبـحــر وذل ــك بتفتي�س
ال�سفن امل�سك�ك فيها مع احلفاظ
على �سلمة وحياة االأفراد وامل�سالح
التجارية والقان�نية للدول مع مراعاة
اأعراف واالتفاقيات الدولية املنعقدة
يف هذا ال�ساأن.

وت�سمنت التفاقية اأي�س ًا اأحكاما
اأخرى اأهمها ما يلي:

ومن التدابري الوطنية للرقابة
عــلــى الــ�ــســالئــف املــنــبــثــقــة عن
اإتفاقية :1988

•مــراق ـبــة ج ـم ـيــع امل ـ�ؤ� ـس ـ� ـســات
واالأ�سخا�س العاملن يف �سنع
هذه امل�اد وت�زيعها.
•مراقبة املن�ساآت واالأماكن التي
يج�ز اأن يتم فيها ال�سنع اأو
الت�زيع با�سراط الراخي�س
ملزاولتها.
•ا�سراط ح�س�ل املرخ�س لهم
عـلــى اإذن بــاإجــراء العمليات
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•ت ـن ـظ ـيــم الـ ـت ــداب ــر ال ــلزم ــة
مل�سادرة االأم�ال املتح�سلة من
جرائم املخدرات.
•تقرير ا�سراتيجيات جديدة
يف مــال الـتـعــاون بــن الــدول
املنتجة وامل�ستهلكة ودول العب�ر
للمخدرات على اأ�سا�س التعاون
املبا�سر اأو من خلل املنظمات
الدولية اأو االإقليمية.
•زيــادة فاعلية تدابر الق�ساء
على الــزراعــة غــر امل�سروعة
للنباتات املخدرة.
•اإر� ـ ـسـ ــاد الــ ــدول اإىل تـطــ�يــر
ال�سيا�سيات اجلنائية للق�ساء
على الطلب غر امل�سروع وعلى
امل ـخــدرات واملــ�ؤثــرات العقلية
عــن طــريــق تــ��ـسـيــات منظمة
االأمم املتحدة ،وكــذا ال�كاالت
وامل ـن ـظ ـمــات الــدول ـيــة التابعة
لها .كمنظمة ال�سحة العاملية،
وكذا املنظمة الدولية لل�سرطة
اجل ـنــائ ـيــة ،وال ـه ـي ـئــة الــدول ـيــة
للرقابة على املخدرات وغرها
من املنظمات الدولية املهتمة
مب�سكلة املخدرات.
•اإعداد ترتيبات ثنائية اأو متعددة
االأط ــراف خلف�س الطلب غر
امل�سروع للمخدرات وامل�ؤثرات

العقلية.
•و ملا كان الهدف االأ�سا�سي لهذه
االتفاقية ه� الت�سدي للإجتار
غــر امل ـ� ـســروع يف املــخــدرات،
فقد تنبهت هيئة االأمم املتحدة
ل ـلــدور املـ ـح ــ�ري الـ ــذي تلعبه
ال�سلئف يف �سناعة املخدرات
واملـ ـ�ؤث ــرات الـعـقـلـيــة ،ف ـاأقــرت
جملة من التدابر ب�ساأنها يف
املــادة  12من هــذه االتفاقية ،
فعلى الدول االأطراف اأن تتخذ
االإجــراءات والتدابر املنا�سبة
ملراقبة ال�سلئف والكيمياويات
عن طريق تتبع �سنعها وت�زيعها
وحركتها ب�س�رة عامة داخل
اأقاليمها بهدف ح�سر اإنتاجها
وا� ـس ـت ـع ـمــال ـهــا يف االأغ ــرا� ــس
ال�سناعية والعلمية والبحثية
ومنع ت�سربها اإىل ال�سنع غر
امل�سروع للمخدرات وامل�ؤثرات
العقلية ،و لـهــذا ال ـهــدف كان
لــزام ـ ًا عـلــى الـ ــدول االأعـ�ـســاء
اأن تـ�ـســع ال ـقــ�انــن وال ـلــ�ائــح
التنظيمية التي حتكم الرقابة
عليها ،مــع مــراعــاة امل�سالح
ال ـت ـجــاريــة والـ�ـسـنــاعـيــة ذات
االأغرا�س امل�سروعة.

ال�سالفة الذكر.
•م ـنــع تــراكــم م ـثــل ه ــذه امل ــ�اد
يف ح ــ�زة الـ�ـسـنــاع واملــ�زعــن
بكميات تزيد على ما ي�ست�جبه
الن�ساط ال�سناعي اأو التجاري
العادي والظروف ال�سائدة يف
ال�س�ق.
•اإن�ساء نظام ملراقبة التجارة
ال ــدولـ ـي ــة ت ـ� ـس ـه ـي ـ ًل لـكـ�ـســف
ال�سفقات امل�سب�هة.
•العمل على �سبط اأي من امل�اد
امل ــدرج ــة يف اجل ــدول ــن اإذا
تــ�فــرت اأدل ــة كافية على اأنها
م�جهة لل�ستعمال غر امل�سروع
يف �سنع املخدر اأو امل�ؤثر العقلي.
•ال ـع ـمــل ال ـتــ�ث ـي ـقــي لـعـمـلـيــات
اال�ـ ـسـ ـت ــراد وال ـت ـ� ـســديــر عن
طريق اإن�ساء م�سلحة خمت�سة
بالرقابة وتعزيز التعاون الدويل
واالإق ـل ـي ـمــي عــن طــريــق تـبــادل
املعل�مات ح�ل هذه املعل�مات
التجارية.
•وب ـهــذا ت ـكــ�ن ه ــذه االتـفــاقـيــة
قــد و�ـسـعــت االأ� ـس ـ�ــس ال�سلبة
ل ـن ـظــام ج ـنــائــي دويل يرتكز
على التجرمي والعقاب ملحاربة
االإجتـ ـ ـ ــار غـــر ال ـ� ـســرعــي يف
املخدرات ،ودخلت حيز التنفيذ
�سنة .1990
•و على الرغم من اأن االتفاقيات
الثلث تعطي الــدول االأع�ساء
ن�ع ًا من حرية الت�سرف لبل�رة
نظامها اخلــا�ــس بها للرقابة
على امل ـخــدرات بحيث يتكيف
م ــع اأو� ـســاع ـهــا االج ـت ـمــاع ـيــة
وال�سيا�سية واالقت�سادية ،اإال
اأن هــذه احلــريــة تبقى مقيدة
باالإطار العام للرقابة الدولية
والذي يتميز باحلظر والتجرمي.
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إدارة

الـقـيــــادة . .
والإبـــــداع الإداري

اإعداد/عزان بن خمي�س ال�سبحي
الهيئة العامة لل�ثائق واملحف�ظات
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اختلفت الآراء والتعريفات باختالف الكتاب
والباحثني حول مفهوم القيادة واإن كان اجلميع
متفقني على اأن القيادة هي ال�سلوك الذي يظهر من
القائد اأو امل�سوؤول داخل املنظمة اأو املوؤ�س�سة ،و ميكنه
من حتقيق اأهداف املنظمة وروؤيتها ور�سالتها .وقد
مت تق�سيم اأ�ساليب القيادة اإىل ثالثة اأمناط �سائدة
ومعروفة وهي النمط ال�ستبدادي (الأوتوقراطي) و
النمط الدميوقراطي والنمط احلر.

و تلعب القيادة دورا مهما وبارزا
يف اإثارة اهتمام املروؤو�سن اأو
امل�ظفن ،وهي ال��سيلة االأ�سا�سية
حلثهم و حتفيزهم و ت�جيه طاقاتهم
للعمل باالجتاه املطل�ب والفعال.
وتكمن حنكة القائد وفعاليته
يف ا�ستخدام االأ�سل�ب القيادي
ال�سحيح الذي ي�ؤثر ب�سكل اإيجابي
وبفعالية عالية على املروؤو�سن ومن
هم حتت اإدارته وقيادته .و قد اهتم
الكتاب والباحث�ن بهذا اجلانب
ك�نه اأحد العنا�سر التي تق�د
االبتكار واالإبداع يف العمل ،واأنه
االأكر تاأثرا على حما�س العاملن
واأدائهم يف املنظمات وامل�ؤ�س�سات.

اأما جانب االإبداع ،فدوره بالغ
االأهمية من حيث تط�ير املنظمات
وامل�ؤ�س�سات وبقائها فه� ال��سيلة اأو
االأداة التي تتكيف بها امل�ؤ�س�سات
مع املتغرات املحيطة باملنظمة اأو
امل�ؤ�س�سة �س�اء كانت اقت�سادية اأو
�سيا�سية اأو اجتماعية اأو ثقافية ...
األخ ،حيث ي�ساعد االإبداع واالبتكار
يف م�اجهة املع�قات و التحديات و
حل امل�ساكل وال�سع�بات التي ميكن
حدوثها يف امل�ستقبل من خلل
تقدمي حل�ل جذرية خمتلفة عن
االإطار التقليدي ال�سائد.

لقد اهتم الباحث�ن باجلانب
االإبداعي االإداري ملا له من دور
فعال ومهم يف تنمية االأفراد وخلق
قيادات متفردة مبهارات ت�ساهم يف
جناح االأعمال ورقي امل�ؤ�س�سات ،وملا
له من دور كبر يف التنمية والتغير
داخل امل�ؤ�س�سات مبا ي�ؤدي اإىل خلق
تغير اإيجابي يف املجتمع و تط�ير
عق�ل اإبداعية قادرة على م�اكبة
التغرات.

وت�اجه املنظمات ب�سكل عام
ويف ُعمان ب�سكل خا�س الكثر من
املتغرات احل�سرية وامل�ساكل
التي تتطلب تط�يرا اإبداعيا
واإيجاد حل�ل مبتكرة من خلل
قيادات مبدعة ت�سجع العاملن
واملروؤو�سن و حتثهم على التفكر
واقراح احلل�ل و و�سع االأهداف
وبناء اال�سراتيجيات امل�ساهمة

يجب االهتمام مبثل هذه
املفاهيم خللق جيل قيادي اإبداعي
ي�سهم يف تنمية املهارات و ي�سمح
للمروؤو�سن باخلروج عن املاأل�ف
وتنمية مهارات التفكر االإبداعي
واملرونة يف االأداء و يف تقبل االآراء و
عدم التم�سك باملهارات التقليدية،
واأي�سا االنتباه اإىل امل�سكلت والتنب�ؤ
بها قبل وق�عها.
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ومن ي�ستطلع اآراء الكتاب
االإدارين املهتمن باالإبداع االإداري
يجد اأنهم متفق�ن عم�م ًا فيما
يخ�س القيادة واأثرها على االإبداع
وتنمية القدرات االإبداعية واأنها
تتاأثر ب�سكل مبا�سر بن�ع النمط
القيادي ال�سائد يف املنظمة اأو
النمط الذي يتبعه �ساحب القرار،
و للقيادة دور كبر يف اإثارة القدرات
والتفكر االإبداعي لدى العاملن
وذلك من خلل التعزيز والت�سجيع
على حل امل�سكلت وعر�س احلل�ل

وال�سماح بحرية اإبداء الراأي
حلل م�سكلت امل�ؤ�س�سة وت�سهيل
ال�سع�بات مبا ي�ؤدي اإىل جناح
امل�ؤ�س�سة وحتقيق اأهدافها.

يف بقاء امل�ؤ�س�سة وا�ستمرارها
وزيادة اإنتاجها ،لهذا اأ�سبحت
االإدارة االإبداعية مطلبا اأ�سا�سيا
وا�سراتيجيا �سمن االإدارات
احلديثة حلل امل�ساكل وتذليل
املع�قات.
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دراسات

ملخ�س لر�سالة ماج�ستري عن:

مفهوم م�سادرة امللكية غري املبا�سرة يف قانون ال�ستثمار
الدويل ،عمان كدرا�سة حالة.

تتمثل اأهمية هذه الدرا�سة يف امل�ساهمة الفاعلة من اجل�انب القان�نية جللب
امل�ستثمر االأجنبي لل�سلطنة ،و تناولت يف �س ِّقها االأول املمتلكات املحمية
من امل�سادرة وتعريفي اال�ستثمار وامل�سادرة يف اإطار ق�انن اال�ستثمار
ثم حق الدولة يف م�سادرة ملكية امل�ستثمر االأجنبي و انتها ًء
الدولية ،ومن ّ
بخ�سائ�س م�سادرة امللكية من امل�ستثمر االأجنبي.
وتناولت الدرا�سة يف �سقها الثاين بحث ًا مف�س ًل عن جه�د �سلطنة عمان
املبذولة يف جلب امل�ستثمرين االأجانب لها ،و نبذة عن النظام القان�ين
يف �سلطنة عمان مع ذكر اأمثلة حلاالت م�سادرة امللكية يف �سلطنة ُعمان
وح�سرها وو�سعها يف القالب القان�ين ال�سحيح.
امللزم اأول/
قي�س بن حمدان العامري
اإدارة ال�س�ؤون القان�نية
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م�سكلة الدرا�سة
تتلخ�س م�سكلة الدرا�سة يف عدم
وجــ�د تعريف جــامــع مــانــع ملفه�م
مـ�ـســادرة امللكية غــر املبا�سرة،
االأمــر الــذي اأثــر �سلب ًا على تطبيق
االأح ـكــام الـ ــ�اردة يف االتـفــاقـيــات
ثنائية االأطراف ويف بع�س االأحيان
يف تطبيق الـقــ�انــن ذات ال�سلة
مما اأدى اإىل وج�د فج�ة بن البيئة
ّ
اال�ستثمارية لدولة معينة – و ه�ما
يتمثل يف درا�سة حالة ال�سلطنة –
وبن املفه�م العا ّم عن تلك املنطقة
من حيث اأ�ساليب احلماية املمن�حة
للم�ستثمر االأج ـن ـبــي والــ�� ـســائــل
القان�نية املتاحة له يف حالة تعر�سه
الأي انتهاك للق�انن املنظمة لهذا
ال�ساأن.
اأهداف الدرا�سة
 .1تـعــريــف مفه�مي اال�ستثمار
وم ـ� ـســادرة املـلـكـيــة يف �س�ء
ال ـقــ�انــن ذات ال�سلة لعدم
اتفاق �سراح وفقهاء القان�ن
على تعريف م ـعـ ّـن .و تهدف
هذه الدرا�سة اإىل ال��س�ل اإىل
مفه�م اال�ستثمار اأو ًال ومن ّثم
الـتـعــريــف االأن ـ� ـســب ملـ�ـســادرة
امللكية غر املبا�سرة.

درا�سة حالة ال�سلطنة
اأو ًل :انفتاح ُعمان جتاه امل�ستثمر
االأج ـن ـبــي مــع ذكــر دور ال�سلطنة
وجـهــ�دهــا ممثل ًة ب ــ�زارة التجارة
وال�سناعة والهيئة العامة لرويج
اال� ـس ـت ـث ـمــار وتـنـمـيــة ال ـ� ـســادرات

خال�سة الدرا�سة
اأهــم النتائج الـتــي خل�ست اإليها
هــذه الــدرا�ـســة بعد حتليل مفه�م
م�سادرة امللكية غر املبا�سرة يف
قــانــ�ن اال�ـسـتـثـمــار الـــدويل وذلــك
باأخذ ال�سلطنة كدرا�سة حالة:
 .1على الــرغــم مــن عــدم وجــ�د
تعريف جامع ومانع مل�سادرة
امللكية غر املبا�سر اإ ّال اأنّ هذه
الدرا�سة ترى االأخذ بالتعريف
ال ـتــايل « االإج ـ ــراءات الـتــي ال
ت�ستمل على ا�ستح�اذ للملكية،
واإمنا ت�سعف من متتع امل�ستثمر
االأجنبي بتلك امللكية».

 .3يحظى امل�ستثمر االأجنبي يف
�سلطنة عمان مبعاملة عادلة
وفق ًا للمعاير التي ن�س عليها
ق ــان ــ�ن اال� ـس ـت ـث ـمــار الـ ــدويل
واالأعـــراف التجارية الدولية
اإ� ـســافــة ل ـكــ�ن ع ـمــان ع�س�
يف ك ـ ّل مــن اتفاقية ني�ي�رك
ل�سنة  1958ب�ساأن االعــراف
ب ـ ــالـ ـ ـق ـ ــرارات ال ـت ـح ـك ـي ـم ـيــة
وتنفيذها ،منظمة التجارة
الــعــاملــيــة ،ات ـفــاق ـيــة املــركــز
الـ ــدويل لـتـ�ـســ�يــة امل ـنــازعــات
النا�سئة بن امل�ستثمر االأجنبي
والدولة امل�سيفة له (معاهدة
وا�سنط�ن) ،االأمر الذي �ساهم
يف خلق مناخ ا�ستثماري ملئم
وذل ــك مبـنــح امل�ستثمر احلــق
يف ال ـل ـجــ�ء اإىل ال ـتــ�ف ـيــق اأو
التحكيم اأمــام املركز الــدويل
لت�س�ية املنازعات دون اللج�ء
اإىل حماكم الدولة امل�سيفة،
وذلك اإذا ما كان كل من دولة
امل�ستثمر والدولة امل�سيفة قد
� ـســادقــت عـلــى االت ـفــاق ـيــة مع
وجـ ــ�ب ال ـن ـ�ــس ع ـلــى الـلـجــ�ء
للتحكيم كتابي ًا �ـســ�اء اأثـنــاء
وقت الحق.
ت�قيع العقد اأو يف ٍ
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 .2حتليل االأحكام ال�سادرة عن
كــل مــن هـيـئــات التحكيم اأو
املحاكم بن�عيها «االإقليمية اأو
الدولية» يف الق�سايا الدولية
ذات ال�سلة مب�سادرة ملكية
امل�ستثمر االأجنبي و�س� ًال اإىل
مقارنة حتليلية للمبداأ الذي
ر�ست عليه تلك االأحكام.

بــاالإ� ـســافــة اإىل جـهــ�دهــا يف �سنّ
الـتـ�ـســريـعــات املــلئـمــة للم�ستثمر
ودخ�لها يف اتفاقيات ا�ستثمارية مع
خمتلف دول العامل.
ثاني ًا :عــر�ــس تف�سيلي للنظام
الق�سائي العماين والق�انن املنظمة
لــه باالإ�سافة اإىل درا� ـســة وحتليل
بع�س الق�سايا التي كان للمحاكم
العمانية دور فيها و�س� ًال للمبادئ
التي انتهجتها املحاكم التجارية
الـعـمــانـيــة وتـفـ�ـســرهــا وتطبيقها
لـلـقــ�انــن ال �سيما تـلــك املتعلقة
مببادئ ال�سريعة االإ�سلمية.
ثــالــثـ ًا :درا� ـســة حــالــة مـ�ـســادرة
امللكية غــر املـبــا�ـســرة يف �سلطنة
عـ ـم ــان ،وذل ـ ــك بــال ـت ـطــرق الأه ــم
الق�سايا التي كانت ال�سلطنة طرف ًا
فيها ،للتاأكيد على م�قع ال�سلطنة
بن دول اجلــ�ار والعامل من حيث
وج�د البيئة اال�ستثمارية اجلاذبة
والتي تتيح للم�ستثمر االأجنبي يف
حالة جل�ئه اإىل العدالة اأن يح�سل
على حماكمة عادلة وفق ًا للمعاير
واالأ� ـس ـ�ــس الـتــي اأر�ـسـتـهــا الق�انن
اال�ستثمارية والتي اأثبتت ال�سلطنة
االلتزام بها.

 .2ال تــ�جــد اأي حــالــة ملـ�ـســادرة
مليكة الأي م�ستثمر اأجنبي يف
ال�سلطنة عدا حالة واحــدة مت
ت�سجيلها يف عام  1972و هي
من وجهة نظر هــذه الدرا�سة
اأنها حالة ال يعتد بها لك�نها
جــاءت يف مرحلة متقدمة من
النه�سة املباركة و مل تكتمل يف
ذلك احلن منظ�مة الق�انن
ذات ال�سلة بحماية امل�ستثمر
االأجنبي يف اأرا�سي ال�سلطنة
وت�سجيعه على ا�ستثمار املزيد
من روؤو�س االأم�ال.
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فريق اأكادميية ال�سلطان قاب��س لعل�م ال�سرطة

ت�سدر فريق اأكادميية ال�سلطان قاب��س لعل�م ال�سرطة بط�لة �سرطة عمان ال�سلطانية لكرة القدم للعام 2017
بعد ف�زه يف املباراة النهائية على فريق قيادة �سرطة اأمن من�ساآت النفط والغاز بهدفن لهدف واحد .جرت املباراة
ي�م االثنن  23اأبريل  2017يف ا�ستاد ال�سرطة بال�طية برعاية معايل الفريق ح�سن بن حم�سن ال�سريقي املفت�س العام
لل�سرطة واجلمارك.
تقدم فريق االأكادميية اأوال يف الدقيقة  41براأ�سية من حمم�د املجريف ،فيما اأ�ساف فهد ال�سعدي الهدف الثاين
لفريق االأكادميية يف الدقائق االأوىل من ال�س�ط الثاين ،وقل�س عبداهلل البل��سي من الفريق االآخر النتيجة يف الدقيقة
 84م�ستغل حالة عدم اتزان يف مدافعي فريق االأكادميية لتنتهي املباراة بف�ز فريق االأكادميية .وحقق فريق االإدارة
العامة للم�ساريع وال�سيانة املركز الثالث بعد ف�زه على فريق وحدة �سرطة املهام اخلا�سة (قريات) بهدفن نظيفن.
وكانت البط�لة قد انطلقت ي�م  19فرباير مب�ساركة  40فريقا ميثل�ن خمتلف ت�سكيلت �سرطة عمان ال�سلطانية و مت
تق�سيمهم اإىل  8مم�عات .و �سارك فيها  1000العب و  200اإداري و  30حكما .و بلغ عدد االأهداف امل�سجلة قبل اللقاء
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فريق قيادة �سرطة اأمن من�ساآت النفط والغاز
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النهائي  375هدفا ،و ت�اجد خلل جميع املباريات طاقم طبي مهز لتقدمي امل�ساعدة عند احلاجة.
تاأهل لدور الـثمانية فرق الهيئة العامة للدفاع املدين واالإ�سعاف واأكادميية ال�سلطان قاب��س لعل�م ال�سرطة ليتاأهل
الثاين بنتيجة ثلثة اأهداف مقابل هدف واحد .وواجه القيادة العامة لل�سرطة وحدة �سرطة املهام اخلا�سة بقريات
ليتاأهل االأخر بركلت الرجيح ،وتغلبت قيادة �سرطة اأمن من�ساآت النفط والغاز على ح�ساب قيادة �سرطة املهام
اخلا�سة بهدف.
ويف دور االأربعة اأق�سى فريق اأكادميية ال�سلطان قاب��س لعل�م ال�سرطة وحدة �سرطة املهام اخلا�سة بقريات بالف�ز
عليه باأربعة مقابل واحد .يف حن اأق�سى فريق قيادة �سرطة اأمن من�ساآت النفط والغاز فريق االإدارة العامة للم�ساريع
وال�سيانة بهدف نظيف.
بعد انتهاء املباراة قام راعي احلفل معايل الفريق املفت�س العام لل�سرطة واجلمارك بتكرمي املجيدين يف البط�لة.
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فقد ح�سل على جائزة اأف�سل حكم عبداهلل بن مبارك ال�سماخي من قيادة �سرطة حمافظة م�سقط ،واأف�سل حكم
م�ساعد عبداهلل بن علي اجلرداين من قيادة �سرطة املهام اخلا�سة .و اأف�سل هداف اآدم بن حم�د الفليتي من االإدارة
العامة للم�ساريع وال�سيانة ،و اأف�سل العب حمم�د بن علي املجريف من اأكادميية ال�سلطان قاب��س لعل�م ال�سرطة ،و
اأف�سل حار�س فار�س بن علي الغيثي من القيادة العامة .و ح�سل احمد بن حممد البل��سي من االإدارة العامة للم�ساريع
وال�سيانة على جائزة اأف�سل مدرب .اأما جائزة اأف�سل اإداري يف البط�لة فكانت من ن�سيب في�سل بن حمد املع�يل،
قيادة �سرطة املهام اخلا�سة.
ثم كرم راعي احلفل الفرق الفائزة باملراكز الثلثة االأوىل يف البط�لة.
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فاز فريق قيادة �سرطة خفر ال�سواحل بكاأ�س بطولة �سرطة عمان ال�سلطانية
لل�سباحة لهذا العام ،والتي جرت مناف�ساتها على حو�س ال�سباحة بقيادة �سرطة املهام
اخلا�سة بال�سيب واختتمت بتاريخ  ،2017/5/24و �سارك فيها � 413سباح ًا ميثلون 42
فريق ًا من خمتلف ت�سكيالت �سرطة عمان ال�سلطانية ،وذلك حتت رعاية العميد جمال
بن �سعيد الطائي مدير عام ال�سوؤون املالية.
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�سه ــدت البط�ل ــة مناف�سة ق�ية
ب ــن فري ــق قي ــادة �سرط ــة خف ــر
ال�س�اح ــل الفائ ــز باملرك ــز االأول
بر�سي ــد  191نقط ــة وفري ــق قيادة
�سرط ــة امله ــام اخلا�س ــة الفائ ــز
باملركز الث ــاين بر�سيد  185نقطة.

و ح ــل فري ــق وح ــدة �سرط ــة املهام
اخلا�س ــة بالكامل وال�ايف يف املركز
الثال ــث بر�سيد  80نقط ــة .وجاءت
نتائج البط�لة على النح� التايل:
يف م�سابق ــة  100x4م ــر تتابع
�سباح ــة حرة فري ــق قي ــادة �سرطة

امله ــام اخلا�سة يف املرك ــز االأول ،و
فريق قيادة �سرط ــة خفر ال�س�احل
يف املرك ــز الث ــاين ،و �سرط ــة املهام
اخلا�سة ب�سحار يف املركز الثالث.
ويف م�سابق ــة  100x4مر تتابع
�سباحة متن�ع ــة ح�سل فريق قيادة
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�سرط ــة خفر ال�س�اح ــل على املركز
االأول ،و فري ــق قي ــادة �سرطة املهام
اخلا�سة يف املركز الثاين ،بينما حل
فريق وحدة �سرط ــة املهام اخلا�سة
بقريات يف املركز الثالث.
ويف م�سابق ــة  50x4م ــر ًا تتابع
�سباحة حرة حل فريق قيادة �سرطة
امله ــام اخلا�سة يف املرك ــز االأول ،و
فري ــق قيادة �سرطة خف ــر ال�س�احل
يف املرك ــز الث ــاين ،وح ــل يف املركز
الثال ــث فري ــق وحدة �سرط ــة املهام
اخلا�سة بالكامل وال�ايف.
ويف م�سابق ــة  50x4م ــر ًا تتابع
�سباح ــة متن�عة حقق فري ــق قيادة
�سرطة خفر ال�س�احل املركز االأول،
و فريق قيادة �سرطة املهام اخلا�سة
يف املرك ــز الث ــاين  ،و يف املرك ــز
الثال ــث فري ــق اأكادميي ــة ال�سلطان
قاب��س لعل�م ال�سرطة.
وح�س ــل حمي ــد ب ــن حم ــدان
احل�سن ــي م ــن قي ــادة �سرط ــة خفر
ال�س�اح ــل عل ــى املرك ــز االأول يف
م�سابق ــة  100مر �سباح ــة فرا�سة،
وج ــاء يف املركز الث ــاين مبارك بن
�سي ــف الرويح ــي من قي ــادة �سرطة
خف ــر ال�س�اح ــل ،ويف املركز الثالث
نا�س ــر ب ــن خليف ــه ال�ساحل ــي من
قيادة �سرطة املهام اخلا�سة.
ويف م�سابق ــة  100م ــر �سباحة
حرة ف ــاز باملرك ــز االأول ع�سام بن

م ــال اهلل ال�هيبي من قيادة �سرطة
امله ــام اخلا�س ــة ،و باملرك ــز الثاين
ح�سن ب ــن نا�سر احل�سني من قيادة
�سرطة امله ــام اخلا�س ــة ،و باملركز
الثال ــث �سمر بن نا�س ــر الدغي�سي
من قيادة �سرطة خفر ال�س�احل.
ويف م�سابق ــة  100م ــر �سباحة
�سدر حل يف املرك ــز االأول مازن بن
حمي ــد ال�سام�سي م ــن قيادة �سرطة
خف ــر ال�س�اح ــل ،و املرك ــز الث ــاين
حممد ب ــن علي اجلعفري من قيادة
�سرطة خف ــر ال�س�احل ،و يف املركز
الثالث ح�سن ب ــن علي ال�هيبي من
قيادة �سرطة املهام اخلا�سة.
ويف م�سابق ــة  100م ــر �سباحة
ظهر حل يف املرك ــز االأول اأحمد بن
مره ــ�ن الكليبي من قي ــادة �سرطة
املهام اخلا�س ــة ،و يف املركز الثاين
اأحمد بن مبارك الفلحي من قيادة
�سرطة خفر ال�س�اح ــل ،ويف الثالث
جاء اأحمد بن عبداهلل الغ�سيني من
قيادة �سرطة خفر ال�س�احل
اأما يف م�سابق ــة  50مر �سباحة
ح ــرة ف ــاالأول ع�سام بن م ــال اهلل
ال�هيب ــي من قي ــادة �سرط ــة املهام
اخلا�سة ،و الث ــاين ح�سن بن نا�سر
احل�سن ــي من قي ــادة �سرط ــة املهام
اخلا�سة ،و الثالث اأكرم بن عبداهلل
اجله ــ�ري من قي ــادة �سرط ــة خفر
ال�س�احل.

و جاء املت�ساب ــق مازن بن حميد
ال�سام�س ــي م ــن قي ــادة �سرطة خفر
ال�س�اح ــل االأول يف م�سابق ــة 50
م ــر ًا �سدر ًا ،و الثاين ن�اف بن علي
اجلابري م ــن قيادة �سرط ــة املهام
اخلا�س ــة ،و الثالث حمم ــد بن علي
اجلعف ــري م ــن قي ــادة �سرطة خفر
ال�س�احل.
ويف م�سابق ــة  50م ــر ًا �سباح ــة
فرا�سة كان االأول حميد بن عبداهلل
احل�سن ــي م ــن قي ــادة �سرط ــة حفر
ال�س�احل يف املرك ــز االأول ،و الثاين
مبارك بن �سيف الرويحي من قيادة
�سرط ــة خف ــر ال�س�اح ــل ،و الثالث
نا�س ــر ب ــن خليف ــة ال�ساحل ــي من
قيادة �سرطة املهام اخلا�سة.
ويف م�سابق ــة  50م ــر ًا �سباح ــة
ظه ــر كان االأول اأحم ــد ب ــن مره�ن
الكليب ــي م ــن قي ــادة �سرط ــة املهام
اخلا�سة ،و الثاين اأحمد بن عبداهلل
الغ�سين ــي م ــن قي ــادة �سرط ــة خفر
ال�س�اح ــل ،و الثالث حمم�د بن علي
البطا�س ــي م ــن قي ــادة �سرطة خفر
ال�س�احل.
يف نهاي ــة امل�سابقات قام العميد
جم ــال ب ــن �سعي ــد الطائ ــي راع ــي
البط�ل ــة بت�زي ــع الك�ؤو�س واجل�ائز
للفائزين.

فريق الإدارة العامة للتطوير والتدقيق الأول يف
امل�سابقة الثقافية الرم�سانية
البلوشي ،أما المركز الرابع
فكان من نصيب الرقيب
فتحي بن شاهين الزعابي
من اإلدارة العامة للعمليات.

فاز فريق اإلدارة العامة
للتطوير والتدقيق بالمركز
األول ،بعد تغلبه في الحلقة
الختامية على فريق وحدة
المهام الخاصة بالكامل

أما في مسابقة الشطرنج
فقد ف��از بالمركز األول
ال��ع��ري��ف م��ص��ط��ف��ى بن
يعقوب الريامي من قيادة
شرطة المهام الخاصة،
وج��اء في المركز الثاني
العريف سلطان بن راشد
اليحيائي من قيادة شرطة
محافظة البريمي ،وحصل
على المركز الثالث المقدم
متقاعد عبدالكريم بن مراد

وكانت تصفيات المسابقة
الثقافية الرمضانية قد
انطلقت بتاريخ 2017/6/4
بمشاركة  60فريقا ً من
مختلف تشكيالت شرطة
عمان السلطانية ،و تم تقسيم
الفرق إلى مجموعتين لعبتا
بنظام خ��روج المغلوب،
و ت��ن��وع��ت األس��ئ��ل��ة بين
اإلسالميات والمعلومات
العامة والعلوم الشرطية
والقانونية واللغة واألدب
والرياضة والمحليات.
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اخ���ت���ت���م���ت ب���ت���اري���خ
 2017/6/20بمعهد
السالمة المرورية بالسيب،
المسابقة الثقافية ومسابقة
الشطرنج الرمضانية،
التي نظمها إتحاد الشرطة
ال��ري��اض��ي على مستوى
تشكيالت ش��رط��ة عمان
السلطانية ،تحت رعاية
ال��ل��واء حمد ب��ن سليمان
الحاتمي مساعد المفتش
العام للشرطة والجمارك
للعمليات ،بحضور قادة
التشكيالت.

والوافي الذي حصل على
المركز الثاني ،وحل فريق
اإلدارة العامة للمشاريع
وال��ص��ي��ان��ة ف��ي المركز
ال��ث��ال��ث ،بعد ف���وزه على
فريق وحدة المهام الخاصة
بمحضة ال���ذي ج���اء في
المركز الرابع.

وفي ختام أمسية المسابقة
وزع اللواء حمد بن سليمان
الحاتمي مساعد المفتش
العام للشرطة والجمارك
للعمليات ال��ج��وائ��ز على
ال���ف���رق وال��م��ت��س��اب��ق��ي��ن
الحاصلين على المراكز
األولى في مسابقتي الثقافية
والشطرنج ،كما سلم كأس
المسابقة الثقافية لفريق
اإلدارة العامة للتطوير
والتدقيق.
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الواحة

�سخ�سيات عمانيه

عامل التكنولوجيا..

ك�صفت �صركة اإيروموبيل ال�صلوفاكية عن ن�صختها ال�مطورة من
ال�صيارة الطائرة ،ال�صيارة ذات اإطار خفيف ميكن طي اأجنحتها
اإىل الوراء مثل احل�صرة ومعززة مبحرك هجن ومروحة خلفية،
لكنها لن تكون متاحة للجميع :فباالإ�صافة اإىل ثمنها الكبر -
الذي ي�صل  1.6مليون دوالر  -يحتاج اأي�صاآ قائدها اإىل رخ�صة
للتحليق بها.
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��ص�ع�ي��د ب��ن ن��ا� �ص��ر ال�غ�ي�ث��ي:ف�ق�ي��ه وق��ا�� ٍ�ص
ومتكلم ،اأ��ص�ل��ه م��ن والي��ة اب��را مبحافظة
��ص�م��ال ال���ص��رق�ي��هُ ،ع��ن ق��ا��ص�ي�اً ب��اجل��زي��رة
اخل �� �ص��راء وزجن �ب��ار م��دة ط��وي�ل��ة . ،وك��ان
ذا اط� ��لع وا� �ص��ع يف ��ص�ت��ى امل���ص�ن�ف��ات من
خم�ت�ل��ف امل ��ذاه ��ب االأ� �ص��لم �ي��ة ،ت ��رك بعد
وفاته جمموعه من املوؤلفات منها (اي�صاح
التوحيد بنور التوحيد) .
ال� ��� �ص� �ي ��خ/اأح� �م ��د ب� ��ن حم� �م ��د ب� ��ن ن��ا� �ص��ر
ال�ل�م�ك��ي��:ص�ح��ايف ودب�ل��وم��ا��ص��ي م��ن عائلة
ا�صتهرت بالعمل ال�صيا�صي وال�صحفي ،وهو
من ال��رواد االأوائ��ل لل�صحافة العمانية يف
زجن�ب��ار ،و�صخ�صية �صيا�صية لها ت��اري��خ يف
العمل الن�صايل العمل الدبلوما�صي.

د�صنت ال�صن اأول م�صت�صفى «افرا�صي» على
االإنرنت يف مدينة �صنت�صن بجنوب ال�صن ،بهدف
تقدمي خدمات طبية اأكرث ملءمة للمر�صى عرب
االإنرنت وقام اأكرث من  500األف طبيب بالت�صجيل
يف امل�صت�صفى االفرا�صي ،لتوفر خدمات طبية
مثل الت�صجيل عرب االإنرنت وا�صت�صارة الطبيب
والو�صفات االإلكرونية والدفع عرب االإنرنت
وا�صت�صارات ا�صتخدام الدواء وتو�صيل الدواء

الرقيب اأول/
اأ�سيلة بنت مرهون العامرية
اإدارة العلقات العامة

�سحتي

كرث النوم تزيد االبداع:

ك�صفت درا�صة حديثة اأن من
مينحون اأنف�صهم اأوقات نوم
اإ�صافية لتنعم اأج�صادهم باملزيد
من الراحة ،هم اأكرث �صعادة
واإبداعاً وذكا ًء من اأولئك الذين
يقفزون من ال�صرير فور �صماع
املنبه.

مثل ومعنى

•اأب�صر من حذام «حذام امراأة
يف اجلاهلية �صرب بها املثل
ال�صه�م
يف حدة الب�صر عا َد ّ
ّ
احلق
اإىل ال َّن َز َع ��ة اأي رجع
اإىل اأهله ي�صرب لبيان قيمة
العدل عند االن�صاف
• َمنْ َ�ص ِل َم�تْ َ�صري َر ُت� ُه�َ ،ص ُلح��تْ
عَل ِن َي ُت � ُه ي�صرب يف االطمئنان
اإىل ط ّيبِ ال ّن ْف�ص

حكــم

•االإفراط يف احلذر يتحول اإىل
جنب.
•االإفراط يف ال�صجاعة يتحول اإىل
تهور.
•االإفراط يف ال�صخاء يتحول اإىل
تبذير.
•االإفراط يف االقت�صاد يتحول اإىل
بخل.
•ومثل ما قيل خر االأمور اأو�صطها.

اجلري يطيل العمر:خل�صت
درا�صة اأمركية حديثة اإىل اأن
اجلري ملدة �صاعة يف االأ�صبوع
ي�صهم يف اإطالة العمر مبدة
قد ت�صل اإىل � 7صاعات يف حياة
االإن�صان.

المسابقة رقم (  ) 50العدد 150
شروط المسابقة :

 .1اأال ي�ق��ل ع�م�ر املت��ص� � � � � ��ابق عن � 15ص � �ن��ة.
 .2ال تقبل اإال الق�ص � ��ائم االأ�صلي� ��ة للم�صابق� ��ة.

إجابات المسابقة رقم ( )49للعدد  149هما :

 .1نوفمرب1976
 .2فاكهة العنب

الفائزان في مسابقة العدد الماضي هما :

 .3ميكن للم�صرك اأن ي�صرك باأكرث من ق�صيمة.

•مي�ساء بنت حممد بن خليفة الناعبي
•طالب بن م�سلم بن نا�سر ال�سامري

 .4تبعث الق�صائم اإىل بريد املجلة اأو يتم ت�صليمها باليد
اإىل اإدارة حترير جملة العن ال�صاهرة باإدارة العلقات
ال�ع��ام�ة  -القي ��ادة الع��ام�ة لل�ص�رط��ة بال�ق ��رم.

ق�صيمة اال�صراك يف امل�صابقة رقم  50العدد 150

سؤاال المسابقة :

 .1مــا هــو اللقب الذي اأطلق علي ثابــت بن جابر ،وهو
اأحد ال�سعراء ال�سعاليك ؟
 -2 .2مــا هو احليوان الــذي اإذا ُقطعت اإحدى اأذرعته
تنمو مرة اأخرى ؟

االإجابات :
اال�سـ ـ ـ ــم .............................................................................................................................................................:
العن ـ ــ�ان .............................................................................................................................................................:
الهـ ـ ــاتف .............................................................................................................................................................:
.............................................................................................................................................................

( يرجى من الفائزين احل�صور اإىل مكتب جملة العن ال�صاهرة
باإدارة العلقات العامة /القيادة العامة لل�صرطة بالقرم  -ال�صتلم جوائزهم )

العدد - 150اأغ�سط�س2017

78

منجزات وطن…
الثالث والع�صرون من يوليو املجيد َحم ُ
فل خر واعتزاز بنه�صة مباركة قامت
ركائزها على عزائم وهمم عالية بقيادة حكيمة من باين النه�صة املباركة موالي
ح�صرة �صاحب اجلللة ال�صلطان املعظم القائد االأعلى  -حفظه اهلل ورعاه  -فاأذكت
يف نفو�ص العمانين جذوة الروح الوطنية ،م�صتح�صرين اأجماد ح�صارتهم ال�صاربة يف
جذور التاريخ بكل �صموخ وعزة ،وجمد تليد ،فنجد الكل م�صم ًرا عن �صواعده يف حلمة
وطنية وتاآزر وتكاتف من اأجل عمان اخلر والعطاء ،فارتقت امل�صرة العمانية املظفرة
ملراتب االأجماد والفخر ،وتوالت املنجزات الطيبة ال�صاهدة على حجم اجلهود املبذولة،
َفنِع َم اجلميع برغد العي�ص الكرمي ،واخلر العميم ،فلله احلمد وال�صكر على ما وهب
من نعم وخرات ال تعد وال حت�صى.
وما و�صلت اإليه التنمية ال�صاملة يف وطننا الغايل من م�صتويات مرموقة بف�صل
عطاءات جللة ال�صلطان املعظم  -اأيده اهلل  -وبتكاتف املواطنن يف وطننا الغايل،
فهنيئاً لنا جميعا هذه االإجنازات ،وعهد على كل عماين خمل�ص اأن يواكب جناحات
الوطن املت�صارعة باملحافظة على املكت�صبات ،والذود عنها ،ليهناأ اجلميع بال�صكينة
والطماأنينة ،وليتهياأ املناخ اللزم للعمل واالإنتاج ،فبوركت ال�صواعد املخل�صة االأمينة
على الوطن وحماية منجزاته.
ولهذه االأيام فرحة ترت�صم على قلب كل عماين ومقيم على تراب الوطن الغايل،
فتتجلى القيم النبيلة ،واالأخلق الفا�صلة يف النفو�ص  ،فتبتهج القلوب ،وي�صعد الوطن بهذه الفرحة حن يرى اأن العمانين
يعي�صون يف ود واإخاء ،وت�صامح ورخاء ،جميعهم ي�صعرون بامل�صوؤولية يف خمتلف املواقع وامليادين ،ويبذلون كل مايف و�صعهم للرقي
وتقدمي اأف�صل اخلدمات واأجودها ،حتى ت�صموا اأجماد هذه النه�صة املباركة ،وتدوم ماآثرها ،لتظل االأيام تتعاقب يف تخليد
�صواهدها ،وحتفظ اإرثاً عظيماً للأجيال القادمة باإذن اهلل.
ويف خ�صم هذه النه�صة الع�صرية ت�صرق جهود التطوير التي انتهجتها �صرطة عمان ال�صلطانية بالعديد من اأ�صكال التحول
احلا�صلة يف منظومة العمل ال�صرطي العاملية ،والو�صول اإىل م�صتوى التناف�صية يف خمتلف جماالت العمل ال�صرطي ،مبا ينعك�ص
على طبيعة العمل يف كافة ت�صكيلت �صرطة عمان ال�صلطانية املنت�صرة يف حمافظات ال�صلطنة ووالياتها ،وا�صتثمرت هذه اجلهود
يف ربط االأدوات واالآليات بتحقيق �صعادة االإن�صان يف هذا الوطن و�صعوره مبنجزات النه�صة ،وما يقدمه الوطن الأبنائه من
ت�صهيلت وخدمات يف احل�صول عليها بي�صر و�صهولة ،وتقليل فاقد الوقت واجلهد وامل�صقة والتكاليف املرتبة يف طريقة احل�صول
على هذه اخلدمات ،واأدركت القيادة العامة لل�صرطة اأن حتقيق فاعلية ذلك يرتبط بوجود االإن�صان القادر على نقل هذه الر�صالة
ال�صرطية املعززة ملناخات االأمن واالأمان والتنمية واال�صتقرار ،اإىل واقعه املعاي�ص عرب م�صاركة االإن�صان يف �صناعة حماورها
ومرتكزات عملها ،لذلك اجتهت روؤية التطوير اإىل الدخول يف بناء �صراكات جمتمعية ،عرب انت�صار مراكز اخلدمات ال�صرطية
املتكاملة وفق خطة مدر�صة وا�صراتيجية عمل يف ر�صد واقع التغير وطبيعة اخلدمات ونوعيتها التي يحتاجها املواطن واملقيم،
واعتمدت اأدوات ر�صد وتقييم ومتابعة دورية يف م�صتوى حتقيق هذه اخلدمات  ،وا�صتفادة املواطن واملقيم منها ،وح�صوله عليها
باأقل جهود ويف الوقت املتوقع.

حفظ اهلل هذا الوطن ،وبوركت اأيامه ،ودامت عليه االأفراح اأعواما عديدة ،واأزمنة مديدة ،وحفظ اهلل جللة ال�صلطان املعظم
 القائد االأعلى  -بكرمي حفظه ،واأدام عليه العافية ،وبارك يف م�صاعيه ،و�صدد يف طريق اخلر خطاه ،واأدامه اهلل لعمان واأهلهاعزاً وفخراً ،وجمداً وذخراً ،ون�صاأله تعاىل اأن يعيد هذه املنا�صبة على عمان وقائدها و�صعبها يف �صلم واأمان اإنه �صميع جميب.
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هذا التوجه ال�صرطي عزز اليوم من فر�ص التحول الوطني وتعميق روح الوعي وال�صعور مبا تقدمه �صرطة عمان ال�صلطانية
مبختلف اأجهزتها واإداراتها ووحداتها ،مما اأعطاها القوة يف تعميق روح الوالء واالنتماء للمنجز الوطني ،وا�صتمرت توجيهات
القيادة العامة لل�صرطة وعلى راأ�صها معايل الفريق املفت�ص العام لل�صرطة واجلمارك املوقر لكل الت�صكيلت ال�صرطية باجلاهزية
الفورية ،واخت�صار االإجراءات ،والت�صهيل على املواطن واملقيم يف احل�صول على كل ما يحتاجه من ال�صرطة يف �صوء اخت�صا�صاتها
ومهام عملها ،اإنه احرام اإرادة االإن�صان يف اأعظم �صورها واأدق تفا�صيلها واأ�صمى معانيها ،تلك التي اأ�ص�صها قائد عمان حفظه اهلل
ورعاه.

ماجي�ستر يف اإدارة اجل�دة

79

