اإلفتتاحيــــــــــــــة

شئون الجمارك البحرينية..
بيت خبرة إقليمي
يوم���اً بعد يوم تعزز �شئون اجلمارك من عمله���ا و�أدائها ملهامها �ضمن ر�ؤية القيادة الر�شيدة
وتوجيهات معايل الفريق الركن ال�شيخ را�شد بن عبداهلل �آل خليفة وزير الداخلية  ،حتى �أ�صبحت
بفخر «بيت خربة» رائد على م�ستوى املنطقة يف كل ما يتعلق ب�شئون العمل اجلمركي.
وقد �ش���كَّل املر�سوم امللكي ال�س���امي عام  2008بتحويل �ش���ئون اجلمارك لت�صبح جز ًءا
م���ن وزارة الداخلية نقل���ة نوعية يف عمل هذا اجلهاز املهم والفعال �ض���من �أجهزة الدولة ،حيث
تطور عمل موظفي اجلمارك لي�ص���بحوا قوة حلماية احلدود ،و�ص���د حماوالت العبث ب�أمن الوطن
واملواطن ،و�إحباط �إدخال �أي �ش���يء غري قانوين،مث���ل املخدرات واملتفجرات واملواد املحظورة
واملواد الغذائية غريا لآمنة وت�ستخدم الآن التكنولوجيا احلديثة للقيام باملهام بطريقة مهنية.
وحتر����ص �ش���ئون اجلمارك على �إجراء حتديث دائم وا�س���ع النطاق ل���كل نواحي عملها،
واال�ستثمار امل�س���تمر يف التكنولوجيا واملوارد الب�رشية ،وانتقلت من الدور التقليدي القائم على
منع التهريب وجمع ال�رضائب والر�س���وم وحماية االقت�صاد الوطني �إلى مرتبة امل�شاركة مع �أجهزة
�إنفاذ القانون الأخرى يف حماية �أمن و�أمان الوطن.
بالإ�ض���افة �إلى تطور دور اجلمارك على ال�ص���عيد الإقليمي والعاملي �أي�ضاً ،وكم كنت فخور ًا
بالتكرمي الذي حظيت به من قبل ال�سفارة الفل�سطينية لدى مملكة البحرين ،وذلك تقدير ًا الدور
اململكة يف دعم ان�ض���مام دولة فل�س���طني �إلى منظمة اجلمارك العاملية ،وذلك وفقاً لتوجيهات
عاهل البالد املفدى ح�رضة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل خليفة الداعمة دوماً للق�ضايا
العربية والعاملية العادلة وعلى ر�أ�سها ق�ضايا دولة فل�سطني ال�شقيقة.
�إن ان�ض���مام ال�شقيقية فل�س���طني �إلى منظمة اجلمارك العاملية يعد �إجناز ًا فل�سطينياً وعربياً
كبرياً ،ولتكون دولة فل�س���طني واحدة من بني  175دولة �أخرى ت�ضمنها هذه املنظمة الدولية
التي تعني ب�شئون التجارة واالقت�صاد بني دول العامل.
ووفق���اً لتوجيهات معايل وزير الداخلية حتر�ص �ش���ئون اجلمارك عل���ى التعاون مع القطاع
اخلا�ص والعمل على ت�س���هيل العمل اجلمركي مبا يخدم القطاع التجاري ،من دون الإغفال عن
البعدالأمن���ي ،ومراجعة كافة الإجراءات اجلمركية والعمل على تطويرها ب�ش���كل دوري بالتعاون
مع �شقيقاتها بدول جمل�س التعاون مبا يخدم كافة املتعاملني مع �شئون اجلمارك.
و�أخ�ص هنا بالذكر نظام التخلي�ص اجلمركي الإلكرتوين (�أفق) الذي يقدم مزايا كبرية للتجار
والأفراد ،وي�س���هم ب�ش���كل كبري يف تقليل الأخطاء الناجتة عن عملية �إدخال املعلومات يدوياً،
وت�س���هيل ان�سياب الب�ض���ائع امل�ص���درة من مملكة البحرين �إلى دول جمل�س التعاون اخلليجي
ال�شقيقة.
�إن �ش���ئون اجلمارك حري�ص���ة كل احلر�ص على مواكبة �آخر املعطيات العاملية احلديثة يف
العمل اجلمركي ،كما �أنها تويل اهتماماً كبري ًا يف بناء قدرات منت�س���بيها ،انطالقاً من �إميانها ب�أن
اال�ستثمار يف العن�رص الب�رشي له املردود الأكرب على كفاءة العمل وتطوره ،وذلك لتبقى اجلمارك
يف مقدمة امل�ؤ�س�س���ات الوطنية التي تواكب التحديث والتطوير واالزدهار الذي ت�ش���هده مملكة
البحرين يف خمتلف النواحي.
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الغالف

�شئون اجلمارك..

ج�شـــور مــن التـــوا�شل الــدائم مـــع اجلــمهور

مملكة البحرين

وزارة الداخـليـــة
شئون الجمارك

من قيمنا:

«السعي جاهدين إلى خدمة عمالءنا من خالل
التحسين المتواصل للخدمات التي نقدمها»
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ال�سفارة الفل�سطينية تكرم رئي�س اجلمارك

تقديراً لدوره يف دعم ان�ضمام دولة
فل�سطني �إلى منظمة اجلمارك العاملية
كرَّمت ال�سفارة الفل�سطينية لدى مملكة البحرين معايل ال�شيخ حممد بن خليفة بن علي �آل خليفة رئي�س اجلمارك ،نائب
رئي�س منظمة اجلمارك العاملية واملمثل الإقليمي لدول منطقة �ش���مال �إفريقيا وال�رشق الأدنى والأو�س���ط ،وذلك تقدير ًا لدوره
وجهوده الطيبة يف دعم ان�ض���مام دولة فل�س���طني �إلى منظمة اجلمارك العاملية ،وجرى التكرمي يف احتفال �أقامته ال�س���فارة
خ�صي�صا بهذه املنا�سبة وح�رضه عدد من ال�سفراء وال�سلك الدبلوما�سي.
و�أع���رب معايل ال�ش���يخ حممد ب���ن خليفة مبيناً �أن هذه املنظمة الدولية التي ت�ض���م 175

خليفة تعازيه احلارة با�ست�ش���هاد اجلنود البوا�سل
من مملكة البحرين واململكة العربية ال�س���عودية
ودولة االم���ارات العربية املتح���دة �أثناء قيامهم
بت�أدي���ة واجبه���م الوطني املقد����س يف عملية
�إعادة الأمل يف اليمن ،وحفظ الأمن واال�س���تقرار
له���ذا البل���د ال�ش���قيق ،داعي���اً اهلل �أن يتغمد
ال�ش���هداء بوا�س���ع رحمته و�أن ي�سكنهم ف�سيح
جناته و�أن يلهم ذوي ال�شهداء ال�صرب وال�سلوان.

لها ،وهو ما يعد اجناز ًا عربياً وفل�س���طينياً كبرياً ،معايل ال�ش���يخ حمم���د بن خليفة ب���ن علي �آل

من جانبه �أ�شاد �س���فري دولة فل�سطني لدى

ب���ن عل���ي �آل خليفة ع���ن فخره واعت���زازه بهذا دولة تعني ب�ش�ؤون التجارة واالقت�صاد بني دول

التكرمي ،م�ؤك���د ًا �أن مملكة البحرين وبتوجيهات العامل .وقال معاليه ان تكرمي ال�سفارة الفل�سطينية
من عاه���ل البالد املفدى ح�رضة �ص���احب اجلاللة يعد م�ص���در اعتزاز كبري له مم���ا يدفعه �إلى بذل

املل���ك حمد بن عي�س���ي �آل خليفة ،تدعم دوماً املزيد م���ن الدعم �إلى دولة فل�س���طني والعمل
الق�ضايا العربية والعاملية وعلى ر�أ�سها ق�ضايا دولة على اظهارها جلميع دول العامل ب�إنها دولة حمبة
فل�س���طني ال�ش���قيقة ،م�ؤكد ًا �أن منظمة اجلمارك لل�سالم حتتاج �إلى الكثري من الدعم من خمتلف

العاملية وافقت م�ؤخر ًا على ان�ضمام دولة فل�سطني الدول لتلبية تطلعات ال�شعب الفل�سطيني .وقدم
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مملكة البحرين �س���عادة ال�س���فري طه حممد عبد
الق���ادر باجلهود الطيب���ة والتوجيه���ات امللكية
ال�س���امية مللك مملك���ة البحرين ح�رضة �ص���احب
اجلاللة املل���ك حمد بن عي�س���ى �آل خليفة ب�إن
تبقى الق�ضية الفل�س���طينية هي الق�ضية املركزية
للأمت�ي�ن العربية والإ�س�ل�امية ،م�ش���يد ًا بعمق
العالقات البحرينية الفل�سطينية التاريخية املتينة
واملبنية على املحبة والتقدير واالعتزاز.

وتوجه �سعادة ال�سفري عبد القادر بال�شكر �إلى
ال�شيخ حممد بن خليفة بن علي �آل خليفة على
جهوده الطيبة لدعم ح�صول دولة فل�سطني على
ع�ضوية منظمة اجلمارك العاملية قائ ًال « �أنه ي�رشفنا
�أن نك���رم و�إياكم بكل احل���ب والتقدير واالعتزاز
رج ًال من رجال مملكة البحرين املخل�ص�ي�ن للوطن
ولق�ض���ايا �أمتنا العربية والإ�س�ل�امية ،وعلى ر�أ�سها
الق�ضية الفل�سطينية» .و�أ�شاد ال�سفري الفل�سطيني
بجه���ود رئي�س اجلم���ارك الفعالة الت���ي تكللت
بح�صول دولة فل�س���طني على هذه الع�ضوية يف
هذه امل�ؤ�س�س���ة الدولية والتي تعترب خطوة هامة
ت�ضاف �إلى اخلطوات الأخرى ال�ساعية �إلى االن�ضمام
مل�ؤ�س�س���ات وهيئات املجتمع الدويل لتج�س���يد
االعرتاف الدويل بالدولة الفل�سطينية املن�شودة،
احلرة وامل�ستقلة وعا�صمتها القد�س ال�رشيف.

رئي�س اجلمارك :توجيهات العاهل
املفدى تدعم الق�ضية الفل�سطينية

الجمـــــــارك
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توجيهات معايل وزير الداخلية ت�ؤكد على التعاون مع القطاع اخلا�ص ..رئي�س اجلمارك:

حري�صون على تطوير الإجراءات اجلمركية
بالتعاون مع الأ�شقاء يف دول التعاون
�أكد معايل ال�شيخ حممد بن خليفة �آل خليفة

اجلم���ارك ،وتركز على جن���اح انتقال املقا�ص���ة

ت�ؤك���د على �رضورة التعاون م���ع القطاع اخلا�ص

موافقة جلنة التعاون املايل واالقت�ص���ادي بدول

رئي�س اجلمارك �أن توجيهات معايل وزير الداخلية

اليدوية �إلى نظ���ام التحويل الآيل املبا�رش ،بعد

والعمل على ت�س���هيل العمل اجلمركي مبا يخدم جمل�س التع���اون ،والت���ي �أقرت هيئ���ة االحتاد

القطاع التجاري ،م���ن دون �إغفال البعدالأمني ،اجلمركي عل���ى العم���ل ب�آلية توزيع احل�ص���يلة
منوهاً �إلى �أن �شئون اجلمارك د�أبت على مراجعة اجلمركي���ة يف االحتاد اجلمرك���ي لدول املجل�س
كاف���ة الإجراءات اجلمركية والعم���ل على تطويرها

من خالل التحويل الآيل املبا�رش للر�سوم اجلمركية

ب�ش���كل دوري بالتع���اون مع �ش���قيقاتها بدول والذي مت �إقراره من قبل املجل�س الأعلى يف قمة
جمل�س التعاون مب���ا يخدم كافة املتعاملني مع الدوحة دي�سمرب .2014

�شئون اجلمارك.

و�أ�شار رئي�س اجلمارك �إلى �أن �شئون اجلمارك

ج���اء ذلك يف م�ؤمتر �ص���حفي عقده معايل بد�أت يف �أغ�س���ط�س  ،2015تد�ش�ي�ن النظام

رئي�س اجلمارك ،بح�ض���ور عدد من مدراء �شئون اجلدي���د وال���ذي مت تطويره لتحقيق ان�س���ياب
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الب�ضائع بني دول جمل�س التعاون بالتحول �إلى
نظام التحويل الآيل للر�سوم اجلمركية بني دول
املجل����س والذي يهدف �إلى حتقيق االن�س���يابية
لل�س���لع املتنقلة ب�ي�ن دول املجل�س وتاليف �أي
�س���لبيات اعرت�ض���ت النظام القدمي للمقا�صة من
خ�ل�ال الربط بني نظ���ام التخلي����ص الإلكرتوين
(�أفق) املعمول به يف �شئون اجلمارك البحرينية
والنظام الذي مت ا�س���تحداثه بني دول جمل�س
التعاون ومرك���ز املعلومات (اجلمرك���ي) بالأمانة
العامة ل���دول جمل����س التعاون .وفيم���ا يتعلق
باملزايا التي �س���يحققها النظام بالن�س���بة للتجار
والأفراد� ،أكد مع���ايل رئي�س اجلمارك �أن النظام
�سي�ساهم ب�شكل كبري يف تقليل الأخطاء الناجتة

عن عملي���ة الإدخال اليدوي ،م�ض���يفاً �أن طباعة
رقم ا�س���تحقاق على البي���ان اجلمركي �إلكرتونياً
�سي�سهل من ان�سياب الب�ضائع امل�صدرة من مملكة
البحرين �إلى دول املجل�س.
و�أ�ض���اف معاليه �أنه ميكن للأفراد اال�ستفادة
من نظ���ام التحويل الآيل املبا�رش من خالل �إعفاء
ال�ش���حنات الواردة م���ن دول جمل����س التعاون
وع���دم دفع ال�رضيبة اجلمركية مرة �أخرى مبملكة
البحرين ،ويف حال رف�ض التاجر �إعطاء الفرد ورقة
املقا�صة ف�إن �ش���ئون اجلمارك هي اجلهة الواجب
اللجوء �إليها يف هذا ال�ش����أن ،حيث تقوم بدورها
بتقدمي الدعم وامل�س���اعدة وت�س���هيل �إجراءات
الفرد من خ�ل�ال خماطبة التاج���ر و�إيجاد احللول
املنا�سبة.
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افتتحها وزير املوا�صالت واالت�صاالت بح�ضور رئي�س اجلمارك

منطقة البحرين اللوج�ستية حمط �أنظار
ال�شـركات العاملية الكربى يف «التعاون»
بح�ض���ور معايل ال�ش���يخ حممد ب���ن خليفة
�آل خليف���ة رئي�س اجلمارك ،ومتا�ش���ياً مع اخلطط
الرامي���ة �إلى حت�س�ي�ن البن���ى التحتي���ة ملرافق
وزارة املوا�ص�ل�ات واالت�ص���االت وتلبي���ة ملتطلبات
واحتياجات �إدارات ووزارات الدولة ،افتتح �سعادة
املهند�س كمال بن �أحمد حممد وزير املوا�ص�ل�ات
واالت�ص���االت مبنى منطقة البحرين اللوج�س���تية
الذي يعترب من امل�ش���اريع التي قامت بها الوزارة
خالل الفرتة املا�ض���ية يف جمال الإرتقاء باخلدمات
اللوج�ستية.
وخالل حفل االفتتاح الذي ح�رضه �أي�ضاً وكيل
�ش����ؤون املوان���ئ واملالحة البحرية ح�س���ان علي
املاجد وعدد من املديرين ور�ؤ�س���اء الأق�سام من
كال اجلانبني� ،أعرب �سعادة الوزير كمال بن �أحمد
عن �إرتياحه ال�شديد بت�شييد هذا املرفق ملا له من
�أهمية كبرية يف توفري اخلدمات الإدارية اجلمركية
داخ���ل املنطقة ،ووج���ود جانب م���ن اخلدمات
الأمنية مما �سي�سهل حركة ب�ضائع امل�ستثمرين من
و�إل���ى املنطقة التي تع���د الوجهة الوحيدة التي
مت تخ�صي�صها لإيداع الب�ضائع اجلمركية ،وتوفر
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م�س���احات تخزين لوج�ستية مت ت�صميمها �إ�ستكما ًال املنطقة ،فهي تبعد م�سافة ثالثة كيلومرتات عن
خلدمات امليناء ولتوفر اخلدمات اللوج�س���تية وفقاً ميناء خليفة بن �س���لمان ،وثالث���ة ع�رش كيلو مرت ًا
لأحدث املعايري العاملية.
من مط���ار البحرين الدويل و�أربعني كيلومرت ًا من
و�أ�ض���اف �س���عادته �أن ه���ذا املرف���ق يقدم احلدود مع اململكة العربية ال�سعودية.
العدي���د م���ن املزايا املبا��ش�رة وغ�ي�ر املبا�رشة
وتعمل يف املنطقة اللوج�ستية �رشكات عاملية
لل��ش�ركات اللوج�س���تية الت���ي تعم���ل يف هذه كربى يف جمال اللوج�ستيات والتي يت�سع نطاق
املنطق���ة وعلى وجه اخل�ص���و�ص ال��ش�ركات التي عملها على ال�ص���عيدين الإقليمي والدويل ،مثل
يتمركز ن�شاطها التجاري يف دول جمل�س التعاون �رشكة اخلدمات العاملية اللوج�ستية ( )GLSالتي
اخلليجي ب�سبب موقعها الإ�س�ت�راتيجي و�سهولة خطت خطوات كبرية يف جم���ال املخازن الباردة
الو�صول �إليها مع توفر اخلدمات على مدار ال�ساعة للمرحلة الثانية حيث �إن الطلب على هذه املخازن
للم�س���ت�أجرين ،مما يجعلها حم���ط الأنظار واخليار يف تزاي���د م�س���تمر ،وهناك �أي�ض���اً ��ش�ركات مثل
الأمثل للتو�س���ع الت�ش���غيلي لل�رشكات مما ي�سهم  ،BitumenaوSchmidtWilhlmsen
�إيجاب���اً يف العديد م���ن اجلوانب االقت�ص���ادية وامل�ؤيد.
وزيادة ال�صادرات والواردات �إ�ضافة �إلى خلق فر�ص
كما توفر املنطقة اللوج�س���تية خدمات مرافق
العمل وتعزيز ا�س���م البحرين يف م�ص���اف الدول تخزين جاهزة لال�س���تخدام مت تطويرها من قبل
املتقدمة يف جمال اللوج�ستيات.
�رشكات ك�رشكة بندر اخلليج و�رشكة Logistic
ه���ذا وتتب���و�أ املنطق���ة اللوج�س���تية موقعاً  village Managementوالت���ي تتي���ح
ا�س�ت�راتيجياً يف قلب مدينة �سلمان ال�صناعية مما للعمالء ميزة ا�ستئجار مرافق التخزين من ال�رشكات
يجعلها مركز ًا مثالياً للتجارة الدولية والإقليمية يف املالكة على املدى الطويل والق�صري.

رئي�س اجلمارك  :م�ستعدون مل�ساندة كل ما يرتقي باقت�صاد اململكة

مقرتح مبكان موحد للجهات املخت�صة
بالتجارة لت�سـريع التخلي�ص اجلمركي
تواجه ال�رشكة� ،س���عياً لتطوير وم�س���اندة كل ما
من �ش����أنه االرتقاء مبملكة البحرين �إلى م�ص���اف
الدول املتقدمة ودعم االقت�صاد الوطني وحماية
املجتم���ع من خ�ل�ال تقدمي خدم���ات جمركية
متميزة.

عقد معايل ال�ش���يخ حممد ب���ن خليفة �آل
خليف���ة رئي�س اجلم���ارك اجتماعاً م���ع الرئي�س
التنفيذي لل�رشكة امل�ش���غلة ملين���اء خليفة بن
�س���لمان  APM Terminalsبح�ضور عدد
من م�س�ؤويل ال�رشكة ،وذلك يف �إطار العمل على
تطوير العالقات بني ال�رشكة واجلهات احلكومية
وبحث اجلانبان� ،آخر امل�ستجدات املتعلقة
ذات العالقة ومن بينها اجلمارك بهدف ت�سهيل بالعم���ل يف املين���اء وال�ص���عوبات التي تواجه
حركة التجارة الدولية.
ال�رشكة بهدف و�ضع احللول املنا�سبة ،ويف هذا
وخ�ل�ال االجتم���اع� ،أك���د مع���ايل رئي�س الإطار مت مناق�ش���ة اقرتاح بتجميع كافة اجلهات
اجلم���ارك جاهزية وا�س���تعداد اجلمارك لتقدمي املخت�صة بالتجارة مثل �شئون اجلمارك واملنطقة
كافة �أنواع امل�س���اندة بهدف حل �أي م�شكلة قد اللوج�س���تية واملنطقة ال�صناعية داخل �إطار واحد

�س���عياً لت�س���هيل التجارة والت�رسي���ع يف �إمتام

�إجراءات التخلي�ص اجلمركي.

و�أك���دت ال�رشكة خ�ل�ال اللقاء عل���ى �أهمية

ا�س���تمرار التوا�ص���ل وعقد االجتماع���ات الدورية
مع اجلم���ارك واجلهات احلكومي���ة ذات العالقة

لتبادل املعلومات ذات ال�ش�أن امل�شرتك وكذلك
التوا�ص���ل بني ال�رشكة والعمالء وامل�س���تفيدين

م���ن اخلدمات التي يقدمها املين���اء ،حيث �أكد
الرئي�س التنفيذي لل�رشكة �سعي ال�رشكة لت�سهيل

الإجراءات بحيث ت�صبح �إلكرتونية.
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�شئون اجلمارك تعمل للح�صول على
«الآيزو» لالرتقاء مبعايري اجلودة

حتت رعاية معايل ال�شيخ حممد بن خليفة
�آل خليفة رئي�س اجلمارك ،وبح�ضور رئي�س ديوان
اخلدم���ة املدنية ال�س���يد �أحم���د الزايد ،نظم
ديوان اخلدم���ة املدنية ،حما��ض�رة يف معهد
التدري���ب اجلمركي ،حول الربنام���ج التعريفي
لتطبيق نظام �إدارة اجلودة.

وتناولت املحا�رضة حماور عدة �أهمها تطبيق
قرار �صاحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان
�آل خليف���ة رئي����س الوزراء املوقر ب�ش����أن تطبيق
نظام اجلودة وقانون اخلدمة املدنية رقم ()49
ل�س���نة 2010م وال���ذي ين�ص على م�س����ؤولية

ديوان اخلدمة املدنية يف �إن�ش���اء نظام الإدارة والدع���م وامل�س���اندة ،بهدف ح�ص���ول �ش���ئون
والأداء امل�ؤ�س�س���ي� ،إ�ض���افة �إلى تعريف احل�ضور اجلمارك على �ش���هادة الأي���زو (-ISO 9001
على مبادئ اجلودة الثمانية ح�س���ب حتديدها .)2008
يف املوا�صفة.
وجاءت املحا��ض�رة يف �إطار العمل على ن�رش

وا�س���تهدفت املحا��ض�رة التي �ش���ارك فيها
عدد م���ن امل���دراء العامني واملدراء ب�ش���ئون
اجلمارك وديوان اخلدمة املدنية ،تعزيز الوعي
ب�أهمية تطبيق نظام اجلودة ودور الإدارة العليا
يف الدع���م وامل�س���اندة فيما يتعل���ق بتطبيق
�آلي���ة النظ���ام من حي���ث التوثي���ق ،والتخطيط
الإ�س�ت�راتيجي والأه���داف ،والتدقيق الداخلي

ثقافة نظ���ام �إدارة اجلودة الذي ي�ض���من كفاءة
وفعالية اخلدمات املقدمة من �ش���ئون اجلمارك
للم�س���تفيدين ،والت�أكيد على �أن وجود الإدارة
العليا يحفز جميع املوظفني حتى ي�ضعوا على
عاتقهم م�س�ؤولية الإملام باجلودة والتعرف على
�آلية التطبيق� ،إ�ض���افة �إلى تقدمي خدمات ذات
كفاءة وفعالية.

ا�ستعداداً لدخول نظام التبادل الإلكرتوين اجلمركي يف «التعاون»

 250موظف ًا وخمل�ص ًا جمركي ًا يتدربون على النظام اجلديد للمقا�صة
بتوجي����ه م����ن معايل ال�ش����يخ حممد بن
خليف����ة �آل خليف����ة رئي�س اجلم����ارك ،وبرعاية
العقي����د الركن علي بن حممد �آل خليفة مدير
ع����ام الإدارة العامة للأمن واملتابعة ب�ش����ئون
اجلمارك ،نظمت �ش����ئون اجلم����ارك بالتعاون
م����ع غرفة �ص����ناعة وجتارة البحري����ن وجمعية
املخل�صني اجلمركيني 8 ،ور�ش عمل تدريبية
ل����ـ  250م����ن موظفي اجلمارك واملخل�ص��ي�ن
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اجلمركي��ي�ن� ،إ�ض����افة �إل����ى عدد م����ن التجار
و�أ�ص����حاب الأعمال وذلك لت�س����ليط ال�ضوء على
كيفية ا�س����تخدام النظام اجلديد للمقا�ص����ة،
وحاالت اال�سترياد والت�صدير بني دول جمل�س
التعاون اخلليجي.
وي�أتي تنظيم ور�ش العمل التدريبية يف
�إطار ا�ستعدادات �شئون اجلمارك للدخول يف
نظ����ام التبادل الإلكرتوين مع مركز املعلومات

بالأمانة العامة لدول جمل�س التعاون اخلليجي
حول �آلية التحويل الآيل املبا�رش ،والتي تتعلق
باملقا�ص����ة الإلكرتونية واملقرر دخولها بتاريخ
� 9أغ�س����ط�س 2015م ،وتتلخ�����ص الآلية يف
ا�ستخدام نظام (الباركود) املبني على البيان
اجلمركي اخلليجي املوحد ،حيث �سوف تكون
�شئون اجلمارك مبملكة البحرين الع�ضو الرابع
يف دول املجل�س التي تطبق نظام املقا�ص����ة

وفد جمركي من بوت�سوانا
يتعرف على نظام التخلي�ص «�أفق»

ا�ستقبل معايل ال�شيخ حممد بن خليفة �آل
خليف���ة رئي�س اجلمارك ،مبكتبه مببنى �ش���ئون
اجلم���ارك ،وفد ًا من جمارك جمهورية بوت�س���وانا
على هام�ش زي���ارة الوفد لل�رشك���ة امل�رشفة على
نظام التخلي�ص الإلكرتوين «�أفق» .

و�أكد معايل رئي�س اجلمارك على �أهمية هذه
الزي���ارات التي تهدف �إلى التعرف عن قرب على
طبيعة عمل جمارك البلدين ،وال�س���عي لتبادل
اخلربات والتجارب والإطالع على الإجراءات التي
يتم من خاللها تي�سري العمل اجلمركي من خالل
نظام التخلي�ص الإلكرتوين «�أفق».

وتخللت الزيارة عقد عدة اجتماعات للتعرف
عل���ى طبيعة عمل نظ���ام التخلي�ص الإلكرتوين
«�أف���ق» ،وزي���ارات ميدانية للمناف���ذ اجلمركية
به���دف الإطالع على �س�ي�ر العم���ل اجلمركي،
وكيفية �آلي���ة الربط الإلكرتوين ما بني �ش���ئون
اجلم���ارك واجلهات احلكومي���ة ذات العالقة ،مما
ي�س���هم يف تبادل كل ما من �ش�أنه خدمة العمل
اجلمركي على كافة الأ�صعدة .كان يف ا�ستقبال
الوف���د عدد م���ن امل���دراء ب�ش���ئون اجلمارك،
وامل�س���ئولني م���ن ال�رشكة امل�رشف���ة على نظام
التخلي�ص الإلكرتوين «�أفق».
الإلكرتوني����ة (التحوي����ل املبا�رش) ،بعد
اململكة العربية ال�سعودية ودولة الكويت
ودولة قطر.
اجلدي����ر بالذكر �أن �ش����ئون اجلمارك
و�ض����من ا�س����تعداداتها قام����ت بطباع����ة
 250.000بيان جمركي قد مت توزيعها
يف جمي����ع املناف����ذ اجلمركي����ة مبملكة
البحري����ن ،و�ض����من هذا الإط����ار فقد مت
ت�ش����كيل فريق عمل من «�ض����باط ات�صال
حملي��ي�ن وخارجي��ي�ن» ملتابع����ة الأمور
املتعلقة بتنفيذ الآلية املذكورة.
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�أحمد بن خليفة �آل بن علي� ..أربعون عام ًا من التفاين يف خدمة الوطن

عمل يف ال�سلك الع�سكري واملدين
وترك ذكرى طيبة لدى اجلميع
يف الأول من �سبتمرب الفائت  ،وحتت رعاية
معايل ال�شيخ حممد بن خليفة �آل خليفة رئي�س
اجلمارك  ،جرى تكرمي ال�س���يد �أحمد بن خليفة
مب���ارك �آل بن علي يف حفل مبنا�س���بة تقاعده
بعدما �أم�ض���ى �أكرث من �أربعني عاماً يف خدمة
وطنه يف ال�س���لكني الع�سكري واملدين ،وقدم
عطاء ًا كبري ًا وترك �أث���ر ًا طيباً لدى كل من عرفه
�أو عمل معه يف وزارة الداخلية  ،مرور ًا باملحافظة
اجلنوبية ،وختاماً مل�ش���واره الوظيفي يف �شئون
اجلمارك.
ُولد �أحمد خليفة مب���ارك �آل بن علي يف
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 28ابري���ل 1955م ،متزوج ولدي���ه �أربعة
بن���ات ،وكان بد�أ م�س�ي�رته الوظيفية يف وزارة
الداخلية بتاريخ � 1أغ�سط�س  ،1974ك�ضابط
مر�ش���ح ابتعث مع جمموعة من ال�ض���باط �إلى
جدة يف اململك���ة العربية ال�س���عودية حيث
تخرج يف معهد �س�ل�اح احلدود وال�سواحل،
لكن طموحه املتقد قاده �أي�ض���اً �إلى االنت�ساب
جلامع���ة بريوت العربية يف لبن���ان حيث نال
على �شهادة البكالوريو�س ،ليلتحق بعد ذلك
يف جامع���ة جوب���ا يف ال�س���ودان وينال منها
درجة املاج�ستري يف القانون العام.

خ�ل�ال خدمت���ه يف وزارة الداخلية تولى
�أحم���د خليفة مبارك �آل ب���ن علي العديد من
املنا�ص���ب الوظيفية ،من بينها �ض���ابط �إداري
يف قوة الأمن اخلا�ص���ة ،ورئي�س معهد تدريب
قوات الأمن العام بتاريخ  25مار�س 1998م،
كم���ا �أنيطت باملقدم �أحم���د �آل بن علي يف
منا�س���بات كثرية مه���ام مرافق���ة العديد من
امللوك ور�ؤ�س���اء الدول الذين ي���زورون مملكة
البحرين كمرافق ع�سكري يف عهد �أمري البالد
املغفور له باذن اهلل تعالى ال�شيخ عي�سى بن
�سلمان �آل خليفة.

التح���ق �آل ب���ن عل���ي يف العدي���د من
ال���دورات الأمني���ة والتدريبي���ة والإدارية داخل
الب�ل�اد وخارجها ،من بينها يف اململكة املتحدة
وجمهوري���ة م��ص�ر العربي���ة واململك���ة الأردنية
الها�شمية واململكة العربية ال�سعودية ،كما �شارك
يف العديد من االجتماعات وامل�ؤمترات اخلارجية
ممث ًال ع���ن وزارة الداخلية ،وقد تدرج يف الرتب
الع�س���كرية حتى ح�صل على رتبة مقدم بتاريخ
 1يونيو 1998م كما وح�صل على و�سام اخلدمة
الطويلة.
وبتاري���خ  12يناي���ر 2002م ُعني نائب
حماف���ظ املحافظ���ة اجلنوبي���ة لي�ت�رك احلياة
الع�س���كرية وي�س���تقر يف كادر الوظيفة املدنية
بعد �سنوات طويلة ق�ضاها يف �سلك قوات الأمن
الع���ام  ،وبعده���ا انتقل �إلى �ش���ئون اجلمارك
بتاريخ  24مار�س 2010م ليوا�صل م�سريته يف
خدم���ة الوطن يف �أي موقع يناط به ،وقد عني
مبن�صب مدير عام الإدارة العامة للأمن واملتابعة،
ومن ثم ُعني بتاريخ  11يوليو 2011م مدير ًا
عاماً الإدارة العامة للتخطيط وال�شئون الإدارية.

وي�ش���هد جمي���ع من عرفه وعم���ل معه من خالله���ا �إجن���ازات كب�ي�رة يف كل املواقع التي
زمالئ���ه على امت���داد تاريخ���ه الوظيفي احلافل �شغلها واملهام التي جرى تكلفيه بت�أديتها.
مب���دى تفانيه يف العمل وحبه خلدمة وطنه يف
وي�شهد اجلميع له بالبذل والعطاء وح�سن
�أي موقع كان ،وكان رائد ًا يف عمله ،وي�س���عى
املع�رش ،وغري ذلك من اخل�ص���ال احلميدة التي
ط���وال الوقت لتطوي���ر ذاته ونقل م���ا لديه من
معارف ومهارات مرتاكمة �إلى مر�ؤ�سيه يف العمل ،تكللها �ص���فاتها يف حب العط���اء ورجاحة العقل
واحلكم���ة يف التعاط���ي مع كل الق�ض���ايا على
و�إ�شاعة جو التعاون والإلفة حوله.

و�إن الإ�س���هامات الوطنية املخل�صة وال�صادقة �ص���عيد العمل ،وكذل���ك على �ص���عيد الأ�رسة
لأحمد خليفة مب���ارك �آل بنعلي جتعله منوذجاً واملجتمع.
يحت���ذى يف حب الوطن والعم���ل ب�إخال�ص من
و�إن حف���ل التكرمي الذي حظ���ي به �أحمد
�أجله  ،وعلى امتداد قرابة �أربعني عاماً من العمل
خليف���ة مب���ارك �آل بنعلي �إمنا هو عربون �ش���كر
الد�ؤوب نال ثقة وحب اجلميع ملا يتمتع به من
دماثة خلق ورحابة �ص���در وعزم التثنية ال�صعاب وامتن���ان له كواحد م���ن �أبن���اء البحرين الربرة
لتلبية نداء الوطن يف خمتلف امليادين نتيجة املخل�ص�ي�ن ،والذين عملوا على مدى �س���نوات
جهد وعطاء امتد لع�رشات ال�س���نوات �أحدث من طويلة على خدمة وطنهم بكل تفان و�إخال�ص.

كانت م�س�ي�رة �أحمد خليفة مبارك �آل بنعلي
الوظيفية حافلة بالعطاء يف ال�س���لك الع�س���كري
ب���وزارة الداخلية  ،وكذلك يف ال�س���لك املدين
عندما �أ�ص���بح نائباً ملحافظ املحافظة اجلنوبية،
ومن ث���م مدير ًا عام���اً للإدارة العام���ة للتخطيط
وال�شئون الإدارية ل�ش�ؤن اجلمارك.
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طلبة «برنامج املع�سكر ال�صيفي»
يف �ضيافة «�شئون اجلمارك»
�ض���من برنامج املع�سكر ال�ص���يفي الذي تنظمه وزارة الداخلية
حتت �إ�رشاف الأكادميي���ة امللكية لل�رشطة بالتعاون مع «متكني»،
قام الطالب بزيارة �إلى �ش���ئون اجلمارك وميناء خليفة بن �س���لمان،
متمثله يف مركز العمليات اجلمركية.
وق���ام الطلبة بزيارة �إلى جناح الأثر ( )K9بهدف التعرف على
مه���ام وواجبات اجلن���اح ،وقدمت لهم عرو�ض للكالب البولي�س���ية،
ووظائفها يف طريقة الك�شف عن املتفجرات واملخدرات وتتبع الأثر
وحفظ النظام.
كما اطلعوا امل�ش���اركون على مهام معه���د التدريب اجلمركي،
ومت عر�ض فيلم وثائقي يت�ض���من ��ش�رح لآلية العمل اجلمركي يف
كل املناف���ذ اجلمركية ،وانتقل بعدها الطالب �إل���ى مركز العمليات
اجلمركية وتعرفوا على �أهداف املركز ومهامه ،ثم قام الطالب بجولة
يف ميناء خليفة بن �سلمان ،واطلعوا على كيفية تفتي�ش احلاويات
با�ستخدام ق�سم الأ�شعة.
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تقلي�ص �ساعات االنتظار من �أيام �إلى �ساعات معدودة ..رئي�س فرع تفتي�ش ال�شاحنات :

انخفا�ض �أزمة تكد�س ال�شاحنات
على ج�سـر امللك فهد بن�سبة %90
حاوره -رئي�س عرفاء �إميان �أحمد بوكمال:

توا�ص���ل �شئون اجلمارك ووفقا لتوجيهات �صاحب ال�س���مو امللكي الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة ويل العهد نائب القائد
الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء ومعايل الفريق الركن ال�ش���يخ را�ش���د بن عبداهلل �آل خليفة وزير الداخلية ،بذل
كل اجلهود من �أجل تي�س�ي�ر حركة ال�ش���احنات والركاب على ج�رس امللك فهد ،وتقليل فرتة االنتظار �إلى �أق�ص���ى حد ممكن.
وقد حققت �ش���ئون اجلمارك بدعم من القيادة الر�ش���يدة وبالتعاون مع الأ�شقاء يف اململكة العربية ال�سعودية العديد من
النجاحات على هذا ال�صعيد ،وذلك عرب اتخاذ جملة من االجراءات واحللول التي �أ�سهمت يف انخفا�ض �أزمة تكد�س ال�شاحنات
بن�س���بة � ،%90إ�ضافة �إلى تقلي�ص �س���اعات االنتظار من �أيام �إلى �س���اعات معدودة ،واختفاء طوابري ال�شاحنات ب�شكل �شبه
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بني البحرين ودول جمل����س التعاون اخلليجي
ب�شكل عام وال�شقيقة اململكة العربية ال�سعودية
ب�ش���كل خا�ص وزيادة احلركة ال�سياحية والتجارية
وانتعا�شها على الدوام.
وللإط�ل�اع على ان�س���يابة احلرك���ة عرب ج�رس
املل���ك فهد واجلهود املبذول���ة يف هذا املجال
تلتق���ي جملة« اجلمارك» مع املالزم �أول جمعة
عل���ي العجالن رئي����س فرع تفتي�ش ال�ش���احنات
بج��س�ر امللك فهد يف ح���وار مفتوح نتعرف من
خالله على تفا�صيل العمل اليومي يف ج�رس امللك
فهد والإجراءات املتبعة ل�ض���مان ان�سيابة احلركة
ويج���ب التذك�ي�ر هن���ا �أن حل �أزم���ة تكد�س عربه.
ال�ش���احنات على ج�رس امللك فهد �إمن���ا تعود �إلى
ما هي االجراءات التي اتخذتها �شئون
كفاءة �أداء املنافذ الربي���ة والبحرية وحتى اجلوية اجلم��ارك وجنح��ت م��ن خالله��ا يف
يف مملك���ة البحرين ،حيث يعتم���د جزء كبري من معاجل��ة ظاه��رة تكد�س ال�ش��احنات
الأ�شقاء التجار يف اململكة العربية ال�سعودية وخا�صة عل��ى ج��سر املل��ك فه��د وحتقي��ق
يف املنطقة ال�رشقية على ميناء خليفة بن �س���لمان ان�سيابة احلركة عربه؟
ال�سترياد ب�ضائعهم ،وت�شري بع�ض الأح�صائيات �إلى
�أقول وب���كل �أمانة لقد كن���ا نتلقى العديد
�أن الن�سبة الأكرب من الب�ضائع العابرة جل�رس امللك من �ش���كاوي التجار و��ش�ركات الت�ص���دير نتيجة
فهد �إمنا هي مل�ستوردين �سعوديني.
لتكد�س ال�ش���احنات على ج�رس امللك فهد ،وهو

وي�أتي حر�ص �ش���ئون اجلم���ارك على توفري ما كان يرتب عليهم خ�سائر جراء ت�أخر عملية �إنهاء
حلول دائمة لتي�س�ي�ر حركة ال�ش���احنات عرب ج�رس �إجراءاتهم عرب هذا املنفذ الربي.
امللك فهد و�ض���مان ان�س���ياب حركة اال�س���ترياد
فكان �أن بادرت �ش���ئون اجلمارك �إلى �إتخاذ
والت�ص���دير عرب هذا املنفذ الأهم حلركة ال�س���فر جملة من الإج���راءات واحللول ،م���ن بينها �إلغاء
والتجارة باعتباره �رشياناً اقت�ص���ادياً حيوياً ململكة نظام البطاقات ،ومت تكليف �إدارة جمارك املنافذ
البحرين ،و�أ�سهم يف توثيق ال�صالت االقت�صادية الربية بالإ�رشاف على عملية التفويج والتوا�ص���ل

اجتماعات دورية مع
الإخوة يف ال�سعودية
لو�ضع احللول املنا�سبة
امليداين والر�س���مي على مدار ال�ساعة طوال �أيام
الأ�س���بوع ،وعقد اجتماعات دوري���ة مع الإخوة
يف جمارك اململكة العربية ال�س���عودية ال�شقيقة
لو�ضع احللول املنا�س���بة من �أجل ا�ستيعاب �أكرب
عدد ممكن من ال�ش���احنات ،حيث مت التو�ص���ل
حللول ق�صرية املدى �ساهمت يف انخفا�ض ملحوظ
بن�س���بة  %90من عدد ال�ش���احنات و�س���اعات
االنتظ���ار من �أيام �إلى �س���اعات معدودة واختفاء
طوابري ال�شاحنات ب�شكل �شبه نهائي.
ه��ل ميكن �أن تطلعنا بتف�ص��يل �أكرب
على هذه احللول؟

لق���د مت العم���ل بنظام (�أ�س���بقية و�ص���ول
ال�ش���احنات) ومت تخ�صي�ص م�س���ارات يف مدينة
�س���لمان ال�ص���ناعية مبنطقة احلد كنقطة تفويج
�أولى ،بعدها يتم توجيه ال�ش���احنات �إلى النقطة
الثانية وهي �س���احة اجلنبية لل�شاحنات لكي تتم
عملي���ة فرز ال�ش���احنات ،مثل ال�ش���احنات املحملة
بامل���واد �رسيع���ة التل���ف وال�ص���ناعات الوطنية
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تقلي�ص فرتة انتظار
ال�شاحنات املحملة
من 757دقيقة �إلى
 348دقيقة
وال�ش���احنات الت���ي تتطلب موافق���ات من جهات
رقابية �أخرى ومن ثم ال�شاحنات العابرة ترانزيت.
ففي �آخر اجتماع مت عقده يف الريا�ض بني
جمارك مملكة البحرين وجمارك اململكة ال�سعودية
ال�شقيقة بح�ض���ور رئي�س اجلمارك معايل ال�شيخ
حممد ب���ن خليفة �آل خليف���ة ،مت الإتفاق على
تق�س���يم اليوم الواحد عل���ى ثالثة فرتات بحيث
يتم تفويج ال�ش���احنات املحملة باملواد ال�رسيعة
التلف وامل���واد التي تتطلب موافقات من اجلهات
الرقابية يف الفرتة ال�صباحية من ال�ساعة � 6صباحاً
م�س���اء ،ويتم تفويج ال�شاحنات
�إلى ال�س���اعة 3
ً
املحملة �ص���ناعات وطنية والعاب���رة ترانزيت من
م�ساء ،ومن ثم يتم
م�ساء �إلى ال�ساعة ً 9
ال�ساعة ً 3
فتح حركة ال�ش���احنات الفارغة وهي من ال�ساعة 9
م�ساء �إلى ال�ساعة � 6صباحاً من اليوم التايل.
ً
هذا بالن�س��بة لل�شاحنات ال�صادرة من
البحرين فماذا عن ال�ش��احنات الواردة
�إلى البحرين؟

�شئون اجلمارك توفر
�أحدث �أجهزة الرقابة
والك�شف ملنع �أية مواد
حمظورة

فيم���ا يتعلق بال�ش���احنات ال���واردة باجلانب
البحريني فق���د مت �إتخاذ �إجراءات جديدة وهي
توفري موظفي اجلهات الرقابية على مدار ال�س���اعة
اعتب���ار ًا من تاريخ يولي���و  ،2014وكذلك مت
خالل �ش���هر واحد بن�س���بة  ،%50وتقلي�ص فرتة
تفعيل الأم���ر الإداري رقم  110ل�س���نة 2014
ملع���ايل رئي�س اجلمارك بتحديد �أربع �س���اعات الإنتظ���ار لل�ش���احنات املحملة م���ن 757دقيقة
فقط لإنهاء الإجراءات اجلمركية لل�ش���احنات ،ومت �إلى  348دقيقة  ،والعمل جاري للو�ص���ول �إلى
�إعط���اء مرونة ل��ش�ركات التخلي����ص يف توظيف معدل 60دقيقة .كل هذه العوامل �ساهمت يف
املوارد الب�رشية املطلوبة ،وزيادة ن�س���بة الف�سح ان�سيابية حركة ال�ش���احنات الواردة وا�ستفاد منها
الفوري وبالأخ�ص الب�ض���ائع املعفاة من ال�رضيبة امل�صدرين وامل�ستوردين والناقلني من اجلانبني
اجلمركية � ،إ�ض���افة �إل���ى زيادة ن�س���بة املعاينة ومت الق�ض���اء على الطوابري املرتاكمة يف اجلانب
مب�س���تودعات التجار وال�سماح بتوقيف ال�شاحنات
ال�سعودي ب�شكل نهائي.
التي �أنه���ت �إجراءاتها اجلمركية خارج اجل�رس يف
�ساعات الذروة ،وقد �أدى ذلك �إلى انخفا�ض فرتة وم��اذا ع��ن حج��م احلرك��ة اليومي��ة
انتظار ال�شاحنات يف ال�ساحة اجلمركية البحرينية باملنفذ الربي؟
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بالن�سبة لل�شاحنات ال�صادرة فيرتاوح عددها
م���ا ب�ي�ن (� )450 – 400ش���احنة يومي���اً� ،أما
بالن�سبة لل�ش���احنات الواردة يرتاوح عددها بني
(� )600 – 500شاحنة يومياً.
�أما بالن�سبة حلركة امل�سافرين فيرتاوح عدد
املركبات ما بني (� )1500 – 1200سيارة.
م��ا الوق��ت امل�س��تغرق يف عملي��ة
�إنهاء �إجراءات تفتي�ش ال�شاحنات؟

بالن�سبة لل�شاحنات ال�صادرة ال ي�ستغرق �أكرث
من ( 5دقائق) لت�ص���ديق البي���ان ،والتفتي�ش
الع�ش���وائي لبع�ض ال�ش���احنات� .أما بخ�ص���و�ص
ال�ش���احنات ال���واردة فبموجب الأم���ر الإداري رقم
 110ل�س���نة  2014ملع���ايل رئي����س اجلمارك
بتحديد (� )4س���اعات لإنهاء الإجراءات اجلمركية
لها ،ومن يخالف ذلك يرتتب عليه خمالفة وذلك
ح�سب النظام املتبع يف املنفذ.
كي��ف تق��وم �إدارة جم��ارك املناف��ذ
الربية بت�أمني الواجهة الربية للبالد؟

قرابة �ألف �شاحنة حمملة
بال�ضائع تعرب ج�رس
امللك فهد يوميا ً يف
االجتاهني
ب�إعتب���ار املنفذ الربي هو خ���ط الدفاع الأول
ململك���ة البحرين ب���ل يعترب بواب���ة البحرين،
تقوم �ش���ئون اجلمارك بتوفري الو�س���ائل الرقابية
و�أح���دث الأجهزة منه���ا جهاز الأ�ش���عة وكذلك
دور يقوم به العن�رص الن�س��ائي �ضمن
اال�ستعانة ب�شعــبة جنـــاح الأثر ( )k9املهيئـــة
للك�ش���ف عن املواد املتفجرة واملخدرات وغريها هذا الكادر؟
من املمنوعات بالإ�ض���افة �إل���ى التدريب املهني
متا�ش���ياً مع تطلعات املجل�س الأعلى للمر�أة،
للموظفني.
وم���ن مبد�أ عملي���ة تكافـــ�ؤ الفــر����ص قامت �إدارة
ال �ش��ك �أن هذا يتطلب جهودا كبرية جم���ارك املنافذ الربي���ة وبتوجيه م���ن رئــي�س
م��ن ال��كادر اجلمرك��ي العام��ل يف اجلم���ارك معايل ال�ش���يخ حممد ب���ن خليفة �آل
معرب ج�رس امللك فهد ،فهل هناك خليف���ة بتفعيل دور العن�رص الن�س���ائي حيث مت

توظيف العديد من الن�س���اء يف عدة �أماكن منها

يف الدورة امل�س���تندية ،ويف ق�س���م التخلي�ص

والتفتي�ش الذاتي الن�س���ائي يف ق�س���م الركاب،
بالإ�ض���افة �إل���ى عملية �إ�ص���دار ا�س���تمارة مغادرة
املركب���ات يف ق�س���م اخل���روج ،حي���ث اثبنت

كفاءته���ن يف �إجن���از املهام املوكل���ة لهن يف
املنفذ الربي.

الجمـــــــارك

21

حـــــــــــوار

جرائم يف « طرود» الربيـــد!
خمدرات و�أ�سلحة و�أدوية ممنوعة وكامريات ملراقبة الن�ساء
حوار – م�ساعد مالزم  /هاله �صالح الزومان:

على مدى � 14ساعة يومياً يوا�صل �ضباط وخرباء اجلمارك جهودهم ملراقبة وفح�ص
الط���رود الربيدية الواردة وال�ص���ادرة من و�إلى مملكة البحري���ن ،باعتبارهم عيناً من
العيون ال�س���اهرة على �أمن البالد ،وعندما يذهب اجلميع لال�ستمتاع ب�إجازاتهم يف
الأعياد يوا�صلون هم عملهم ،حتى ال ترتاكم الطرود التي تنتظرها �رشكات
وم�ؤ�س�سات جتارية لت�سيري �أعمالها ،وحتى ال تتعطل �أي�ضاً م�صالح الأفراد.
ويف خالل الأ�شهر الت�سعة الأولى من العام  ،2015قام ق�سم الطرود الربيدية

بفح�ص �أكرث من � 31ألف طرد بريدي بعني اخلرباء ،و�أ�س���فرت عمليات الفح�ص
عن �ضبط العديد من الق�ضايا واملخالفات ،وجنحوا يف منع دخول طرود

كانت حتمل متفجرات �أو �أ�سلحة �أو خمدرات �أو ب�ضائع و�أدوية حمظورة،
وكان���ت قمة جناحاتهم خ�ل�ال الفرتة من � 16أغ�س���ط�س �إلى 17
�سبتمرب املا�ضيني ،حيث متكنوا من �ضبط  12ق�ضية خمدرات.

يتحدث ال�سيد عبداهلل �إبراهيم عبداللطيف
رئي�س ق�س���م الطرود الربيدية ملجلة «اجلمارك»
عن طبيعة عمله���م ،فيقول:نحن كرجال جمارك
جزء من منظومة متكاملة ت�سعى حلماية املجتمع،
وال�سهر على �أمنه والعمل على كف عبث العابثني،
ونح���ن ندرك �أن عملنا م�س���ئولية كبرية �أمام اهلل
والوطن ،ونحمد اهلل �أنن���ا نحظى بدفعات قوية
للعم���ل والإجن���از من معايل ال�ش���يخ حممد بن
خليف���ة �آل خـليفة رئـــي�س اجلمارك ،والذي ال ي�ألو
جهد ًا يف متابعتنا وتلبيـة احتـياجــات القـ�س���م
م���ن �أجـهزة وخــ�ب�رات فنيـة لأداء ر�س���التنا على
�أف�ضل وجه.
ويقول :بعد �أكرث من � 31سنة من العمل يف
اجلمارك ق�ضيت �أغلبها يف جمارك ج�رس امللك فهد
منذ افتتاحه ،وكذلك العمل حما�رض للع�س���كريني
واملدنيني يف معهد التدريب اجلمركي ،ت�رشفت
برئا�سة ق�سم الطرود الربيدية ،والذي يت�سلم كل
يوم ع�رشات الط���رود الربيدية الواردة �إلى الأفراد
وال�رشكات وامل�ؤ�س�س���ات ،وكذل���ك يتابع الطرود
املر�س���لة عن طريق مملكة البحرين �إلى كافة دول
العامل.
�أنواع الطرود

الط���رود التي ترد �إلى الق�س���م ثالثة �أنواع
ح�سب نوع الر�س���وم التي يتم حت�ص���يلها ،وهو
مايرتج���م يف النهاي���ة �إلى �رسعة يف الو�ص���ول،
فهناك ط���رود ممت���ازة و�أخرى م�س���جالت وطرود
عادية ،وكل هذه الطرود حتظى بنف�س االهتمام
واملتابعة من رجال اجلمارك.
ففي ال�ساد�س���ة �صباحاً حت�رض ال�سيارة املحملة
بالطرود من �إدارة جمارك املنافذ اجلوية ،بوا�سطة
�سيارة حتمل �إ�شعار ًا بعدد الطرود وبيانات ت�شمل
جهات الإر�س���ال وامل�ستقبلني ،ويتم التعامل مع
هذه البيان���ات بدقة قبل ال�س���ماح ب�إدخالها �إلى
الق�س���م ،كما يتم فح�ص الأخت���ام التي حتملها،
وبيان الأوزان لتبد�أ بع���د ذلك عمليات الفح�ص فر����ض �رضيبة جمركية على حمت���وى الطرد يقوم بوزارة الداخلية.
بوا�س���طة جهاز الأ�ش���عة ،ويف حالة ال�ش���ك يف املفت�ش بتقديرها.
فلدينا على �س���بيل املث���ال قوائم بالأدوية
حمتوى �أي طرد يتم تنحيته جانباً.
ويقول عبداهلل �إبراهي���م عبداللطيف رئي�س املمنوعة �أو بالأغذية �أو الأدوية املحظور دخولها،
ثم يبد�أ كل مفت����ش يف التعامل مع عدد ق�س���م الطرود الربيدية:لدين���ا قوائم للمقيدات ويف حالة احلاجة ميكننا ا�س���تدعاء م�س���ئول من
من الطرود يكون م�سئو ًال عنها ،وح�رص ًا للم�سئولية واملحظ���ورات نعم���ل من خاللها ،بع�ض���ها خا�ص اجلهة املخت�ص���ة (الزراعة �أو ال�ص���حة على �سبيل
ف����إن كل موظف لديه ختم خا�ص به يطبعه على باملنتج���ات الزراعي���ة وبع�ض���ها الآخ���ر خا����ص املثال) لفح�ص حمتوى الط���رد والإقرار مبطابقته
الطرد الذي قام بفح�ص���ه ،و�إذا كان الأمر يحتاج باملنتجات ال�ص���حية ،و�أخرى خا�ص���ة بالإعالم �أو للقوانني والقواعد املعمول بها �أم ال.

 12ق�ضية خمدرات يف �شهر وال�شبو
واملاريجوانا يف املقدمة
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ويف �أحيان �أخرى قد نحتاج لإر�س���ال بع�ض
حمتويات الطرود الواردة �إلى خمتربات �إدارة الأدلة
اجلنائية بالإدارة العامة للمباحث والأدلة اجلنائية،
�أو لإدارة مكافحة املخدرات لفح�ص���ها ،و�أنا هنا �أود
�أن �أعرب عن خال�ص ال�شكر للعقيد قطامي القطامي
مدي���ر �إدارة الأدل���ة اجلنائي���ة والعقي���د مبارك
بن حويل امل���ري مدي���ر �إدارة مكافحة املخدرات
لتعاونهما الكبري و�رسعة فح�ص العينات املر�س���لة
�إليهما ،فهذا التعاون ي�سهل مهمتنا يف كثري من
الأحيان.
ويف حال���ة الكت���ب واملطبوع���ات التي ترد
�إلينا لأول مرة ،نقوم ب�إر�س���الها �إلى وزارة الإعالم،
للقيام بفح�ص���ها ونوجه امل�ستلم للقيام با�ستالمها
من الإع�ل�ام مبا�رشة توفري ًا للوقت واجلهد ،كذلك
نتابع مع اجلهات امل�سئولة بالثقافة والرتاث ومع
وزارة املالية ،خا�ص���ة و�أن هناك طرود ًا كثرية ترد
�إلين���ا وبها عم�ل�ات �أثرية ،وعمالت ل���دول خمتلفة
وطوابع للربي���د ،وكل جهة تق���وم بعملها وفقاً
للقوانني املعمول بها ،وتقوم بالرد علينا قبل �أن
نقوم بف�سح هذه الطرود.
جرائم داخل الطرود

ويتلقى م�ستلمو الطرود يف العادة ات�صا ًال من
هيئة الربيد يفيدهم بو�ص���ول طرود خا�صة بهم،
ويطلب منهم التوجه ال�س���تالمها ،وعند ال�شك يف
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حمت���وى �أي طرد يتم احلر�ص على �أن يتم فتحه
يف ح�ضور �صاحبه ،والذي ي�س�أله املفت�ش عادة عن
حمتوى الطرد ،والت�أكد �أنه املر�س���ل �إليه ثم تبد�أ
عملي���ة الفتح �أمامه ،ف�إذا وج���د به ممنوعات يتم
حتويله من الكاونرت الأول ( �أ ) �إلى الكاونرت الثاين
(ب) وهو كاونرت داخلي يتم فيه الفح�ص الدقيق
بعيد ًا عن اجلمهور ،وهناك يتم الفح�ص ب�ص���ورة
�أكرث دقة ،وقد يتم عر�ض جزءمن الطرد على جهاز
الك�شف بالأ�ش���عة ،وال يتم الإكتفاء باجلهاز فخربة
املفت�ش �أو �ض���ابط اجلمارك له���ا دور كبري ،وكثري
من عمليات ال�ضبط متت بف�ضل هذه اخلربات التي
منتلك منها الكثري واحلمد هلل.

من�شطات جن�سية
يف لعب الأطفال
وكامريات �رسية
يف عالقات مالب�س
ملحالت املالب�س

ومن املمكن �أي�ضاً �أن نطلب اال�ستعانة ب�شعبة
جناح الأثر  ،k9والت���ي حتقق كل يوم جناحات
كبرية يف املنافذ اجلمركية البحرينية.
و�أود �أن �أنتهز الفر�صة لأ�شكر مدير عام الإدارة
العامة للأمن واملتابع���ة ومدير عام الإدارة العامة
للتخلي����ص والتفتي�ش اجلمرك���ي على جهودهم
الكبرية ،والتي �أدت �إلى النجاح يف �ضبط الكثري
من الق�ضايا.
خمدرات و�أ�سلحة وممنوعات

وي�ستعر�ض رئي�س ق�سم طرود الربيد فيقول:
يف الف�ت�رة م���ن �أول يناي���ر  2015وحتى نهاية
�س���بتمرب من نف�س العام ،قمن���ا بفح�ص 6486
طرد ًا �ص���ادر ًا مبجموع �أوزان بلغت  11312كيلو
جرام ،مقابل  25317طرد ًا وارد ًا مبجموع �أوزان
بلغت  35451كيلو جراماً� ،أي �أن �إجمايل الطرود
التي تعاملنا معها يف ت�سعة �أ�شهر بلغت � 31ألفاً
و 803طرد ًا بل���غ جمموع �أوزانها � 46ألفاً و763
كيلو جراماً .ويق���ول :يف هذه الفرتة جنحنا يف
�ضبط العديد من الق�ضايا الهامة ،لعل �أبرزها �ضبط
 12ق�ضية خمدرات خالل �شهر واحد يف الفرتة من
� 16أغ�سط�س �إلى � 17سبتمرب.
طرق خمتلفة لإخفاء «ال�شبو»
داخل الطرود

ويتابع عب���داهلل �إبراهيم عبداللطيف رئي�س

ق�س���م الطرود الربيدية بالقول �إن هناك ممنوعات
كثرية يتم �ض���بطها من بينها املخدرات بال �شك،
والت���ي تط���ورت نوعياته���ا كثري ًا يف ال�س���نوات
الأخرية ،و�أكرث �أنواع املخدرات التي يتم �ضبطها
يف طرود بريدية هي خمدر ال�ش���بو الذي ي�ص���ل
وي�ستطرد قائالً :قائمة املواد املخالفة للقانون
على هيئة م�س���حوق �أو على هيئ���ة �أواين زهور �أو
التي نقوم ب�ض���بطها كبرية ،ولكن ال�شي امللفت
حتى طفايات �سجائر زجاجية يتم طحنها للح�صول
يف ال�سنوات الأخرية هذه الكامريات ال�رسية ،التي
على امل�س���حوق ،واملاريجوانا وال�سباي�س بالإ�ضافة
�ض���بطنا الكثري منها يف طائرات و�ألعاب �إلكرتونية
لكميات من الأقرا�ص املخدرة وبذور القنب الهندي
وداخل �ساعات وقداحات ،و�ض���بطنا كامريا �رسية
( احل�شي�ش).
داخل مفتاح �س���يارة وداخل �أقالم ،و�ضبطنا �أي�ضاً
لكن هناك ممنوعات �أخرى كثرية كالأ�س���لحة كام�ي�رات �ص���غرية داخل عالق���ات املالب�س التي
واملتفجرات �أو �أدوات التفجري ،ومبجرد �ض���بطها تو�ضع يف غرف القيا�س اخلا�صة بال�سيدات.
يتم �إحالته���ا خلرباء الداخلية لفح�ص���ها ،وهناك
ال�شـراء عن طريق االنرتنت زاد من
الأدوية املحظورة خا�ص���ة الفيتامينات واملكمالت
كمية الطرود
الغذائية التي ت�س���تخدم يف �ص���االت الريا�ضة،
ويك�ش���ف عبداهلل �إبراهي���م عبداللطيف �أن
والت���ي عانين���ا كثري ًا حي���ث كنا نر�س���ل الطرود
امل�ضبوطة منها لوزارة ال�صحة لفح�صها وكانت تعود ال�رشاء عن طريق االنرتنت زاد من كمية الطرود،
بر�سائل رف�ض دون فتحها ،فخاطبناهم لنخربهم وبالت���ايل زاد اجلهد ،ويقول �إن���ه يف حالة �رشاء
�أن هذه الطرود ت�س���تنفذ جهد ًا كبرياً ،ف�أخربونا الأدوية واملن�شطات فنحن نر�س���لها لوزارة ال�صحة
م�ؤخ���ر ًا �أن ه���ذه النوعية من العقاقري �أ�ص���بحت وننتظ���ر الرد كونها اجلهة امل�س���ئولة ،ف�ش���ئون

ممن���وع دخولها م���ن خالل الط���رود ،وعلى ذكر اجلمارك لي�س���ت له���ا �أية م�ص���لحة يف منع طرد
الأدوية املمنوعة فقد �ضبطنا م�ؤخر ًا عدة �أمبوالت فنحن جهة منفذة ،وقرارات املنع يف يد اجلهات
حتتوي على من�شطات جن�سية داخل دمى ولعب املعنية يف خمتلف وزارات الدولة.
للأطفال.
عمل متوا�صل وجهود د�ؤوبة
وب�ش����أن �س���اعات العمل يقول :نعمل على
مناوبت�ي�ن الأولى من ال�ساد�س���ة �ص���باحاً وحتى
الثانية بعد الظه���ر ،والثانية م���ن الثانية حتى
م�س���اء� ،أما يف الأعياد والعطالت الر�سمية
الثامنة
ً
فبن���اء على توجيه���ات معايل رئي����س اجلمارك
ً
ال�ش���يخ حممد بن خليفة �آل خليفة ،ف�إن العمل
م�س���تمر يف كل الأعي���اد واملنا�س���بات الر�س���مية
حتى ال تتعطل حركة الطرود اخلا�ص���ة بال�رشكات
وامل�ؤ�س�سات وبالأفراد.
ثالثة �أ�شهر حد �أق�صى ال�ستالم الطرد

وحول احلد الأق�ص���ى ال�ستالم �أي طرد يقول
�إن �أق�ص���ى فرتة النتظار ا�ستالم �أي طرد يجب �أال
تزيد عن ثالثة �أ�شهر ،بعدها يتم �إتالفه �أو بيعه
يف امل���زاد العلني بعد عر�ض���ه عل���ى جلنة من
�شئون اجلمارك.

الجمـــــــارك

25

أصـــــــــــــــــداء
تت�ضمن �أعمال ال�صيانة الدورية و�ضمان انتظام �سري العمل ب�أمن وي�سـر

مهام كبرية تنه�ض بها �شعبة
نظم املعلومات يف �شئون اجلمارك
تنه�ض �شعبة نظم املعلومات يف �شئون اجلمارك بدور رئي�سي يف �ضمان
ح�سن �س�ي�ر العمل بانتظام على مدار ال�س���اعة وعلى �أكمل وجه ،وتناط بهذه
ال�ش���عبة جملة من املهام والأعمال املتعلقة بالربجميات والتطبيقات واالنرتنت
وكذلك �أعمال ال�صيانة الدورية للت�أكد من �أن كل �شيء على ما يرام.
وترتكز ر�س���الة ق�سم احلا�سب الآيل يف �ش���ئون اجلمارك على العمل بروح
الفريق الواحد لدعم ر�ؤية اجلمارك من خالل احلث على ا�ستخدام التكنولوجيا
لتقدمي اخلدمات اجلمركية يف بيئة �أمنه وخ�رضاء.

حممد �أديب

رئي����س ق�س���م احلا�س���ب الآيل يف �ش���ئون
اجلم���ارك  -حممد �أدي���ب ي�ؤكد حر����ص الكادر
الفني والتقني املتخ�ص����ص العامل يف ال�شعبة
على بذل كل جهوده من �أج���ل االرتقاء بالعمل
وتطويره ب�شكل دائم ،ويقول «ندرك متاماً �أننا
ركن �أ�سا�س���ي م���ن عمل �ش���ئون اجلمارك ككل،
ويتحلون بروح الفريق الواحد القادر دائما على
حتمل امل�س�ؤولية يف جو من العطاء واالبتكار».
وي�ض���يف «ت�ض���ع �ش���عبة نظم املعلومات
ن�صب �أعينها جملة من الأهداف التي يعمل بجد
على حتقيقها ،من بينها و�ض���ع اال�سرتاتيجيات
والأنظم���ة اخلا�ص���ة لتطوي���ر ا�س���تخدام تقنية
املعلوم���ات ب�ش���ئون اجلمارك ،والإ��ش�راف على
ت�صميم وتطوير الربامج وال�ش���بكات الإلكرتونية
لرفعة اجل���ودة والإنت���اج وت�س���هيل املعامالت
بجمي���ع �أق�س���ام ومناف���ذ اجلم���ارك باململكة� ،ضمن اخت�صا�ص ال�شعبة ،وتوفري تقارير دورية عن والإدارية ،والربامج املطورة داخلياً (مثال :نظام
احل�ضور واالن�رصاف ،حفظ ال�سري الذاتية ،الت�أمني
والإ�رشاف على تنفيذ امل�ش���اريع اخلا�ص���ة بنظم منجزات ال�شعبة ورفعها �إلى املعنيني.
وتنه�ض �ش���عبة نظم املعلومات بجملة من واال�سرتجاع وغريها� ،إ�ض���افة �إلى موقع اجلمارك
املعلومات».
املهام والأعمال م���ن بينها التطبيقات والربامج ،الإلكرتوين على ال�ش���بكة العنكبوتية وما يتطلبه
�إ�ض���افة �إلى الإ��ش�راف على تق���دمي الدعم
تطبي���ق ( – )Sharepointلتحوي���ل �س�ي�ر من �صيانة وحتديثات والأمن املعلوماتي له).
الفني املتعلق با�ستخدام برامج احلا�سب الآيل،
ومتثيل الإدارة يف الأن�ش���طة الداخلية واخلارجية العمل الورقي �إلى �إلكرتوين يف املكاتب اخللفية
ومن �أعمال ال�ش���عبة �أيـ�ضاً االتـ�صاالت ،حيث
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جتري متابعة و�ص���يانة االت�ص���االت الرابطة بني
املواقع اجلمركية ومرك���ز املعلومات يف املبنى
الرئي�س ل�ش���ئون اجلم���ارك ،وذلك عرب �ش���بكة
اجلمارك الوا�سعة ( ،)WANو�شبكة الال�سلكي،
وخطوط (.)MPLS

�ش���ئون اجلمارك تقدم الدعم الفني و (Help
 )Deskجلميع مواقع �شئون اجلمارك ،وذلك
ي�ش���مل احلوا�س���يب ،والطابعات ،واملا�س���حات
ال�ضوئية ،وغريها.
�أم���ا الكام�ي�رات الأمنية فتحظ���ى باملتابعة
وال�ص���يانة وتوفريها للمخت�ص�ي�ن ،وهي كامريات
املبن���ى الرئي�س���ي ،وكام�ي�رات مبن���ى املطار،
وكام�ي�رات مين���اء خليفة بن �س���لمان ،وكامريات
ال�شحن ال�رسيع ( ،)GLSوغريها.

ويو�ض���ح ال�س���يد �أديب �أن ال�شعبة تعنى
�أي�ضاً ب�أعمال ال�ش���بكات لناحية املتابعة وال�صيانة
للأجهزة املو�ص���لة لل�ش���بكة والعمل على توفريها
للموظفني ،ويتوزع ذلك على ثالث �شبكات هي
ويختتم رئي�س احلا�سب الآيل حديثه بالقول
�ش���بكة �ش���ئون اجلمارك املعلوماتية (،)LAN
ومـو�ص�ل�ات ال�ش���ـبـكة ( ،)Switchesو�أمـ���ن � :إن �ش���عبة نظم املعلومات ت�ضع �ضمن �أعمالها
�أي�ضا مركز العمليات اجلمركي لناحية متابعة الأمور
املعلومات  -اجلدار الناري (.)Firewall
الفنية والتقنية للمركز� ،إ�ضافة �إلى بداالت هواتف
ويق���ول «�أما اخل���وادم فتحظ���ى مبتابعة
اجلمارك ،والنظام االحتياطي للكهرباء ()USP
و�ص���يانة وتوفري اخلدمات للموظفني يف �شئون
ملرك���ز العملي���ات اجلمرك���ي ومرك���ز املعلومات
اجلم���ارك ،وه���ي اخل���وادم الرئي�س���ية ،AD
اجلمرك���ي ،و�أنظم���ة التكييف ملرك���ز العمليات
وخوادم املرا�س�ل�ات( ، )Exchangeوخوادم
اجلمركي ومركز املعلومات اجلمركي وذلك �ضمن
الإنرتن���ت( ، )Proxyوخ���وادم التطبيق���ات
عمليات املتابعة وال�صيانة ،و�أخريا مركز املعلومات
( ،)ITFS,other applicationsوخوادم
اجلمرك���ي يف الأمان���ة العامة ملجل����س التعاون
قواعد البيانات (.»)Oracle, SQL
اخلليج���ي بهدف الربط مع املرك���ز لتفعيل �آلية
و�أ�ض���اف ف�إن �ش���عبة نظ���م املعلومات يف التحويل الآيل املبا�رش.

الق�سم يعمل بروح
الفريق الواحد لت�أدية
املهام على �أكمل وجه

متخ�ص�صون فنيون
وتقنيون قادرون
على حتمل امل�س�ؤولية
وتطوير العمل
الجمـــــــارك
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االحتاد اجلمركي لدول «التعاون» خطوة وا�سعة نحو االحتاد اخلليجي املن�شود

�إزالة املعوقات اجلمركية وغري اجلمركية
التي حتد من حركة التجارة بني دول املجل�س
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يف  25مايو من العام 1981م تو�ص���ل �أ�صحاب اجلاللة وال�سمو قادة كل من مملكة البحرين ،واململكة العربية
ال�س���عودية ،ودولة االمارات العربية املتحدة ،و�س���لطنة عمان ،ودولة قطر ،ودول���ة الكويت ،يف اجتماع عقد يف
�أبوظبي �إلى �ص���يغة تعاونية ت�ضم الدول ال�ست تهدف �إلى حتقيق التن�س���يق والتكامل والرتابط بني دولهم يف
جميع امليادين و�ص���و ًال �إلى وحدتها ،وفق ما ن�ص عليه النظام الأ�سا�س���ي للمجل�س يف مادته الرابعة ،التي �أكدت
�أي�ضاً على تعميق وتوثيق الروابط وال�صالت و�أوجه التعاون بني مواطني دول املجل�س.
وعلى مدى ال�س���نوات املا�ضية �أثمرت اجلهود
املباركة لأ�صحاب اجلاللة وال�سمو قادة دول جمل�س
التع���اون لدول اخلليج العربي���ة على الكثري من
االجنازات التي ينعم بها مواطنو اخلليج العربي،
ومن بينها االحتاد اجلمركي اخلليجي.
ويف الأول م���ن يناي���ر 2003م قرر املجل�س
الأعل���ى للأمانة العامة لدول جمل�س التعاون لدول
اخللي���ج العربي���ة يف دورته الثالث���ة والع�رشين
التي عق���دت بدولة قط���ر مباركة قي���ام االحتاد
اجلمرك���ي لدول املجل�س ،وجرى �إق���رار الإجراءات
واخلطوات التي اتفقت عليها جلنة التعاون املايل
واالقت�ص���ادي (وزراء املالية واالقت�ص���اد يف دول
املجل�س) لقيام االحتاد اجلمركي لدول املجل�س.

االحتاد اجلمركي هو
املنطقة التي ت�ستبعد
فيها الإجراءات املقيدة
للتجارة بني دول
اخلليج العربي

التي ت�ستبعد فيها الر�س���وم وال�رضائب اجلمركية
واللوائ���ح والإجراءات املقي���دة للتجارة بني دول
االحت���اد ،وتطبق فيها ر�س���وم و�رضائ���ب جمركية
ولوائ���ح جتاري���ة وجمركية موحدة جت���اه العامل
وج���رى تعري���ف �أ�س����س ومفه���وم االحتاد اخلارجي».
ويقوم االحتاد اجلمركي لدول املجل�س على
اجلمرك���ي ل���دول املجل����س على �أن���ه «املنطقة

�س���بعة �أ�س����س هي تعرفة جمركي���ة موحدة جتاه
العامل اخلارجي  ،ونظام «قانون» جمركي موحد،
واعتماد لوائح و�أنظمة متماثلة لدول املجل�س يف
املجاالت ذات ال�ص���لة ،وتوحيد النظم والإجراءات
اجلمركية واملالي���ة والإدارية الداخلي���ة املتعلقة
باال�سترياد والت�ص���دير و�إعادة الت�صدير يف دول
املجل����س ،ونقط���ة دخ���ول واحدة يت���م عندها
حت�ص���يل الر�س���وم اجلمركية املوح���دة ،وانتقال
ال�س���لع بني دول املجل����س دون قيود جمركية
�أو غ�ي�ر جمركية  ،مع الأخ���ذ يف االعتبار تطبيق
�أنظمة احلجر البيطري والزراعي وال�س���لع املمنوعة
واملقيدة  ،و�أخريا معاملة ال�س���لع املنتجة يف �أي
من دول املجل�س معاملة املنتجات الوطنية.
وتعت�ب�ر نقطة الدخ���ول الواحدة م���ن �أهم
الأ�س����س لتكوين االحتاد اجلمرك���ي لأي جتمع
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الواح���دة لدول املجل����س وفق الأح���كام الواردة
يف النظ���ام «القانون» املوح���د للجمارك لدول
املجل�س ،وفيم���ا يتعلق برخ�ص اال�س���ترياد فقد
جرى �إلغاء ا�ش�ت�راط احل�صول م�س���بقاً على رخ�ص
اال�س���ترياد عند ا�سترياد �أي �س���لع عامة لأي من
دول املجل����س لكونه���ا تتعار�ض م���ع متطلبات
االحتاد اجلمركي لدول املجل����س والعمل بنقطة
الدخول الواحدة.
كم���ا تت���م معاجل���ة الب�ض���ائع الت���ي ترد
م�س���تنداتها عن طريق البنوك عند قيام االحتاد
اجلمركي والعمل بنقطة الدخول الواحدة طبقا ملا
ورد بالنظام «القانون» املوح���د للجمارك لدول
املجل�س ،فيما يجري ا�سرتجاع الر�سوم«ال�رضائب»
اجلمركية التي ت�س���توفى بالت�أمني على الب�ضائع
الأجنبية يف االحتاد اجلمركي لدول املجل�س وفق
اقت�ص���ادي ،ومن �أه���م متطلبات العم���ل بنقطة التع���اون لدول اخللي���ج العربية عل���ى توحيد الآلية املتفق عليها يف اطار املجل�س.
الدخول الواحدة لدول املجل����س اعتبار �أي منفذ التعرفة اجلمركية لالحتاد اجلمركي لدول املجل�س
وح���دد االحت���اد اجلمرك���ي �ض���وابط �إعادة
جمركي بري �أو بح���ري �أو جوي لدول املجل�س له جتاه الع���امل اخلارج���ي ،وعلى تطبي���ق الدول ال�رضائ���ب «الر�س���وم» اجلمركي���ة على ال�س���لع
ارتب���اط بالعامل اخلارجي نقطة دخول للب�ض���ائع الأع�ضاء النظام «القانون» املوحد للجمارك لدول االجنبي���ة املع���اد ت�ص���ديرها �إلى خ���ارج دول
الأجنبي���ة لأي دولة ع�ض���و ،عل���ى �أن يقوم �أول جمل����س التعاون والئحت���ه التنفيذي���ة ومذكرته املجل����س ،حيث يتم �إعادة ال�رضائب «الر�س���وم»
منفذ جمركي لدول املجل�س جتاه العامل اخلارجي الإي�ضاحية يف جميع �إدارات اجلمارك فيها.
اجلمركية على ال�س���لع الأجنبية املعاد ت�صديرها
ب�إجراء املعاينة والتفتي�ش على الب�ض���ائع الواردة
وجرى ال�س���ماح للمخل�ص�ي�ن اجلمركيني من خ���ارج دول جمل�س التعاون وا�س�ت�رداد ال�رضائب
لأي من الدول الأع�ض���اء ،والت�أك���د من مطابقتها مواطن���ي دول املجل�س مبمار�س���ة مهنة التخلي�ص «الر�سوم» اجلمركية امل�ستوفاة عليها وفقا ملا ورد
للم�س���تندات املطلوب���ة وخلوها م���ن املمنوعات ،اجلمرك���ي يف الدول الأع�ض���اء وفق���اً ملا ورد يف يف امل���ادة ( )16من الالئح���ة التنفيذية لنظام
وا�ستيفاء الر�س���وم اجلمركية امل�س���تحقة وعليها ،املـ���ادة ( )109من النظ���ام «القانون» املوحد «قانون» اجلمارك املوحد لدول املجل�س.
وتوحيد القيود املفرو�ضة على الب�ضائع امل�سموح للجم���ارك ل���دول املجل����س التي تعط���ي احلق
ويف ظل االحتاد اجلمركي تعترب دول جمل�س
بدخوله���ا بعد توفر ��ش�روط معينة يف كافة دول
ملواطني دول املجل�س مبمار�س���ة مهنة التخلي�ص التعاون يف االحتاد اجلمركي جمموعة اقت�صادية
املجل�س  ،و�ض���ع �ضوابط موحدة ال�سترياد وتنقل اجلمركي بالدول الأع�ضاء.
واح���دة وتتعام���ل بالعب���ور «الرتانزي���ت» وفق
امل�س���توردات احلكومية والإعفاءات اخلا�ص���ة التي
ووفق���ا لن�ص ت�أ�س���ي�س االحت���اد ف�إنه تعالج ذلك مع بقية ال���دول الأخرى مبوجب االتفاقيات
تتمتع بالإعفاء من الر�سوم اجلمركية .
الق�ض���ايا التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعمليات تنقل الدولية النافذة ،مع عدم التعامل بالنقل بالعبور
�أما الب�ض���ائع املمنوع ا�ستريادها يف بع�ض الب�ضائع يف دول املجل�س يف االحتاد اجلمركي الرتانزيت للب�ضائع فيما بني الدول الأع�ضاء بعد
الدول الأع�ض���اء وم�سموح ا�س���تريادها يف الدول ل���دول املجل�س والعمل بنقط���ة الدخول الواحدة قيام االحتاد اجلمركي ل���دول املجل�س ،على �أن
الأخ���رى ،فيك���ون ا�س���تريادها مبا��ش�رة للدولة على النحو التايل :الإعفاءات احلكومية والإعفاءات تطبق ال��ش�روط والإج���راءات الفنية ال���واردة يف
امل�س���توردة لها �أو عن طريق دولة ع�ض���و ت�سمح اخلا�ص���ة والإعف���اءات الدبلوما�س���ية ،والإعفاءات اتفاقية النق���ل بالعبور «الرتانزيت» العربية التي
بدخوله���ا ب��ش�رط ع���دم عبورها لأرا�ض���ي الدول مبوج���ب االتفاقي���ات الدولية � ،إ�ض���افة �إلى توفري ترتب���ط بها ال���دول الأع�ض���اء  ،وذل���ك بالتعامل
الأع�ضاء التي متنع ا�ستريادها ،وبالن�سبة للب�ضائع املعلومات اخلا�ص���ة بال�س���جل التجاري يف املراكز بالعبور «الرتانزيت» مع العامل اخلارجي .
الأجنبية التي ت�س���تورد داخل دول املجل�س من اجلمركية عن���د العمل باالحت���اد اجلمركي لدول
وحول هذه النقطة �أي�ض���ا ف�إنه ينتهي و�ض���ع
املناطق احلرة ،فت�ستوفى عليها الر�سوم اجلمركية املجل�س .
العبور بالن�سبة للب�ض���ائع الواردة لدول املجل�س
عند خروجها من هذه املناطق وتعامل يف تنقلها
ويف ظ���ل االحتاد اجلمرك���ي اخليلجي تتم يف �أول منف���ذ جمركي (بح���ري �أو بري �أو جوي)
لدول املجل�س الأخرى معاملة الب�ضائع الأخرى.
معاجلة مو�ض���وع الإدخال والت�ص���دير امل�ؤقت يف وت�ستكمل �إجراءاتها اجلمركية من معاينة وتفتي�ش
وي�ؤك���د االحت���اد اجلمرك���ي ل���دول جمل�س ظل قيام االحتاد اجلمركي والعمل بنقطة الدخول
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وا�س���تيفاء الر�س���وم اجلمركية عليه���ا كغريها من

الب�ض���ائع الأخرى  ،ويبد�أ النقل بالعبور بالن�سبة ا�س���توردت الب�ض���اعة عن طريقه بت�سهيل دخول املوحدة جلميع ال�س���لع الوطنية وامل�س���توردة،
للب�ضائع ال�ص���ادرة �أو املعاد ت�صديرها من �أي من امل�ستوردات التي �ص���درت لها ال�شهادة من اجلهة مبا ي�ض���من ت�سهيل حركة ان�س���ياب ال�سلع داخل
دول املجل�س يف و�ضع العبور الرتانزيت ،من �آخر املخت�صة يف �أي دولة من دول املجل�س.
االحتاد اجلمركي.
منفذ جمركي (بح���ري �أو بري �أو جوي) ،وتنتقل
كما عالج االحتاد و�ض���ع ال�س���لع املمنوعة
كم���ا تطرق االحت���اد اجلمرك���ي بال�رشح �إلى
الب�ض���ائع التي وردت �أ�ص�ل�ا ل���دول املجل�س يف
و�ضع العبور «الرتانزيت» لأي من دول املجل�س وال�س���لع املقيدة يف ال���دول الأع�ض���اء يف ظل كيفية حماية ال�صناعات الوطنية بعد قيام االحتاد
قي���ام االحتاد اجلمرك���ي ل���دول املجل�س ،حيث
اجلمرك���ي ل���دول املجل�س مبا يف ذل���ك مكافحة
الأخرى بعد �إمتام �إجراءاتها اجلمركية كغريها من جرى االتفاق على قائمة موحدة لل�س���لع املمنوع
الإغ���راق والإج���راءات االحرتازي���ة والتعوي�ض���ية،
الب�ضائع الأخرى دون �أي معوقات.
ا�س���تريادها يف جمي���ع الدول االع�ض���اء ،وقائمة
موحدة لل�س���لع املقي���د ا�س���تريادها يف جميع و�إلى �إجراءات ت�س���جيل التجارة البينية بني دول
�أم���ا الب�ض���ائع التي تخ�ض���ع لقي���ود عند
الدول االع�ضاء ،ويكون لكل دولة قائمتها اخلا�صة املجل�س للأغرا�ض الإح�صائية.
ا�س���تريادها يف �إحدى الدول الأع�ضاء وفق قائمة
قبل
من
تراعى
واملقيدة
املمنوعة
ال�سلع
من
بها
الب�ض���ائع املقي���دة التي يتف���ق عليها يف دول
وبذلت دول جمل����س التعاون لدول اخلليج
ال�س���لع
انتقال
عند
أخرى
ل
ا
أع�ض���اء
ل
ا
الدول
بقية
املجل�س ،يتم انتقالها من دولة ع�ض���و �إلى دولة
العربية جهودا كبرية خالل م�سرية تطبيق االحتاد
املجل�س.
لدول
اجلمركي
االحتاد
دول
بني
ع�ض���و �أخرى �أو �أكرث وفق الآلية التي يتم االتفاق
اجلمركي فيما بينها ،وه���ي تقطف الآن ثمار هذا
عليها لتنقل هذه الب�ض���ائع داخل دول املجل�س،
و�أقر االحتاد العمل بالبيان اجلمركي املوحد االحتاد الذي �أ�س���هم يف ت�س���هيل ان�سياب حركة
والتي ت�ض���من و�صولها للدولة امل�س���توردة لها �إذا (ا�س���ترياد  -ت�ص���دير � -إعادة ت�صدير-ت�صدير ال�س���لع ب�ي�ن دول املجل����س ،و�إزال���ة املعوقات
كانت طبيعتها تتطلب ذلك.
م�ؤقت  -ترانزي���ت  -املناطق احل���رة  -لأغرا�ض اجلمركي���ة وغ�ي�ر اجلمركية التي حت���د من حركة
واعتمد االحتاد اجلمركي العمل ب�آلية ت�سهيل االح�ص���اء) يف جمي���ع �إدارات اجلم���ارك ب���دول التجارة بينها.
ان�س���ياب ال�س���لع النباتية واحليوانية واحليوانات املجل�س وذلك يف الأغرا�ض اجلمركية والإح�صائية،
احلية امل�س���توردة لدول املجل�س وفقاً لل�ض���وابط وجرى العم���ل على تبني مبد�أ االعرتاف املتبادل
باملوا�صفات واملقايي�س الوطنية يف دول املجل�س
نق ًال عن موقع الأمانة العامة ملجل�س التعاون لدول اخلليج
املتفق عليها يف اطار املجل�س.
وذلك الى ان يتم ا�ستكمال املوا�صفات اخلليجية العربية  -بت�رصف
وتطرق �إلى م�س�ألة الب�ضائع املمنوع ا�ستريادها
يف بع�ض الدول الأع�ض���اء وم�س���موح ا�ستريادهـا
يف الدول الأخرى ،حيث يتم ا�س���تريادها مبا�رشة
للدولة امل�س���توردة لها� ،أو عن طريق دولة ع�ض���و
ت�س���مح بدخولها ب��ش�رط عدم عبورها لأرا�ض���ي
ال���دول الأع�ض���اء التي متن���ع ا�س���تريادها ،و�أن
حت�ص���ل الر�س���وم وال�رضائب اجلمركي���ة على هذه
الب�ضائع من قبل الدولة امل�ستوردة لها ،وت�صبح
هذه الإيرادات من حق الدولة التي ت�س���توردها،
وتبقى خارج احل�صيلة اجلمركية امل�شرتكة لالحتاد
اجلمركي ،و�أن تعمل الدول الأع�ضاء التي ت�ستورد
هذه الب�ضائع على توحيد ال�رضائب الر�سوم التي
ت�ستوفى عليها.
ومن���ح االحتاد املن�ش���ات ال�ص���ناعية بدول
جمل����س التعاون �إعفاء من ال�رضائب « الر�س���وم»
اجلمركي���ة عل���ى وارداتها م���ن الآالت واملعدات
وقط���ع الغيار وامل���واد اخل���ام الأولية ون�ص���ف
امل�ص���نعة ومواد التعبئة والتغليف الالزمة مبا�رشة
للإنتاج ال�صناعي وفقا لل�ضوابط املتفق عليها يف
اطار املجل����س ،على �أن يق���وم املنفذ اجلمركي
يف �أي دولة من الدول الأع�ض���اء باملجل�س والذي
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التخطيط والتنظيم يف �إدارة الأزمات

مبادئ الإدارة الفعالة للأزمات
�إعداد :العقيد  /عبــداهلل عيـ�ســى احلـــادي
مديـر �إدارة التنظيــم والتطـويــر الإداري
وزارة الــــداخـــلــيـــــة

ُت ّع���رف هيئة �إدارة الطوارئ الفدرالية بالوالي���ات املتحدة الأمريكية الأزمة كما يلي
«�أي حدث �س���واء �أكان طبيعياً �أو من �صنع الإن�سان� ،أو �أي �إ�ضطرابات مدنية �أو �أي
حادثة �أخرى تت�سم ب�أنها غري طبيعية �أو ذات طبيعة حادة تهدد �أو تت�سبب بالفعل
يف خ�س���ارة �أرواح املدنيني �أو �إ�ص���ابتهم �أو يف �رضر كبري للممتلكات وتتطلب �إتخاذ
تدابري غري عادية حلماية الأرواح وتلبية الإحتياجات الإن�س���انية عالوة على �إ�ستعادة
الو�ضع ال�سابق عليها».
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على توفري �إ�س���تجابة منظمة يف الوقت املنا�س���ب
للأزمات التي حتدد الأرواح واملمتلكات.

يكم���ن �أ�س���ا�س الإدارة الفعال���ة للأزم���ة يف
جمموعة من املبادئ العاملة التي يجب �أن تطبق
قبل وقوع احل���دث و�أثنائه وبع���د وقوعه ،حيث
التخطيط والتن�سيق
�أن الإدارة الفعال���ة للأزم���ة تعت�ب�ر �أكرث من جمرد
حتتاج الإدارة الفعال���ة للأزمات �إلى التخطيط
الإ�س���تجابه ال�رسيعة على الرغم من �أن الإ�ستجابه
الأولية ملعظم الأزمات تت�سم بردة الفعل ،وتت�ضمن والتن�سيق امل�س���تمرين قبل وقوع الأزمة و�أثنائها.
�إدارة الأزمة تدابري ميكن توقعها والتي تمّ كن رجال ويعت�ب�ر التخطيط مبا يف ذل���ك تقييم املجاالت
ُ
وقوع احلدث املعر�ض���ة للخطر ،وتعريف الأهداف العامة والأكرث
ال�رشط���ة يف بع�ض احلاالت من منع
ً
مكون
وتوفري
املتوف���رة،
املوارد
وح�رص
،
ا
حتدي���د
ّ
ويف بع�ض احلاالت الأخرى متكنهم من تن�س���يق
لتق���دمي املعلومات للجمهور ،وو�ض���ع خطة مركزة
الإ�ستجابات للحدث وال�سيطرة عليه.
ومكتوب���ة من املكون���ات الهام���ة لإدارة الأزمة .كما
وتكون نتيج���ة هذين الإجرائني �إما الق�ض���اء �أنه يعترب و�ض���ع الأنظم���ة والتكتيكات اجلديدة،
على خط���ورة املوقف �أو على الأق���ل التخفيف من والإ�س���تخدام الفع���ال للمعلوم���ات وتفوي����ض
حدته ،ه���ذا ويعمل املديرون الفعال���ون للأزمات امل�سئوليات وال�س���لطة من املكونات الأخرى الهامة
احلادة على «ثالث مراحل زمنية» ،فبينما يقومون لربنامج �إدارة الأزمات.
على �إدارة احل���دث ،يقومون بتقيي���م الإجراءات
اختيار �أفراد العمل وتدريبهم
التي اتخذوها ،ويتخذون �إجراءات �رضورية يف هذه
اللحظ���ة ،ويتوقعون الإجراءات التي �س���يحتاجون
يعترب �إختيار العاملني على م�ستوى عايل من
�إل���ى �إتخاذها يف امل�س���تقبل .وفيما يلي جمموعة الكفاءة واحلما�س للعمل �ض���من ف���رق �إدارة الأزمات
من املبادئ املتفق عليها والتي حتكم الأزمات:
�أمر ًا هاماً من �أج���ل النجاح والتغلب عليها ،ويعترب
التدريب على نف�س القدر من الأهمية:
مواجهة الواقع
ُيعتقد خط�أ �أن الأزمة تت�ص���ل ب���دول معينة
فقط� ،أو الأ�سو�أ من ذلك ،قد تعترب م�شكلة �شخ�ص
�آخر ،وعلى م�س���ئويل ال�رشط���ة �أن يتعلموا التفكري
امل�س���تمر واملنظ���م يف الأمور اخلاطئ���ة التي من
املمكن �أن حتدث �أو�س���وف حت���دث ،فعليهم �أن
يقيم���وا بواقعية املجاالت املعر�ض���ة للخطر وذلك
ّ
بهدف �إعداد �أنف�س���هم ب�ش���كل �أف�ض���ل ملجابهة
يقيموا
الأزم���ات ،وعالوة عل���ى ذلك ،عليه���م �أن ّ
موارده���م وقدرتهم عل���ى �إدارة الأزمات ،فمواجهة
ه���ذه الوقائع� ،س���وف ميكن ال�رشطة �أن ي�ض���عوا
�أ�س���اليب يف الإدارة متنع وقوع الأزمات وتعدهم
ملجابهتها والإ�ستجابة لها .

�أوالً -:يج���ب �أن يتك���ون التدري���ب م���ن
تدريبات خا�ص���ة للأفراد الذين �س���يعملون �ضمن
فرق الإ�س���تجابة للأزمات ،وكذلك لل�ض���باط الذين
�س���يعملون على تن�س���يق جهود الإ�س���تجابة من
مواقع القيادة ،كما �أنه من ال�رضوري �إقامة تدريبات
م�شرتكة بني العاملني يف مواقع القيادة و�أع�ضاء
فرق الإ�ستجابة للأزمات.

ثاني���اً -:يج���ب �أن يتلقى جمي���ع العاملني
الذين �س���ت�ؤثر عليه���م الأزمة تدريباً عل���ى �إدارة
الأح���داث احلرجة ،و�س���يكون ه���ذا التدريب عاماً
غري �أنه يج���ب الت�أكد على �أن يكون جلميع �أفراد
ال�رشطة دور ًا يف الإ�ستجابة للأزمات وا�سعة النطاق،
و�إن تدريبهم على نف����س القدر من �أهمية تدريب
و�ضع ال�سيا�سات
املتخ�ص�ص�ي�ن ،كما يجب �أن يك���ون الت�أكيد على
تعترب ال�سيا�س���ات والتوجيهات املكتوبة التي م�سئوليات الفرق الأولى يف الإ�ستجابة من العنا�رص
ت�ض���ع الإطار العام لإ�ستجابة قوات الأمن جتاه �أزمة الهامة يف التدريب.
معينة ،وتعد ال�سيا�س���ات كذل���ك اخلطوة الأولى
احتواء ال�رضر
الهام���ة نحو خلق نظ���ام فع���ال لإدارة الأزمة على
يعد �إحت���واء ال�رضر� ،أو ما يطل���ق عليه �أحياناً
جميع م�س���تويات احلكومة .وت�س���مح ال�سيا�س���ات
اجليدة لل�رشطة �أن ت�ض���ع �أهدافاً عامة و�أهدافاً �أكرث التحكم يف ال�رضر ،عن��ص�ر ًا هاماً يف �إدارة الأزمات،
حتديد ًا ميكن حتقيقها والو�صول �إليها ،كما تعترب فعندم���ا يقوم �أحد الإرهابي�ي�ن بتفجري قنبلة يف
يحدوا
ال�سيا�سات الأ�سا�س لو�ضع خطط العمل والتي تعمل �أحد املطارات ،ميكن قادة �إدارة الأزمات �أن ّ

من ال�رضر عن طريق �إطفاء حرائق مرتبطة بالإنفجار
�أو ع���ن طريق نقل النا����س بعيد ًاعن احلطام ،كما
�س���يعملون علي �إحتواء ال��ض�رر العاطفي املتعلق
بالعالق���ات بني اجلمهور ،ويتم ه���ذا الإحتواء من
خالل �إ�س���تجابة �رسيعة للطوارئ والرعاية اخلا�ص���ة
بال�ض���حايا و�أ�رسهم ،وبالعاملني باملطار ،واجلمهور.
�أم���ا يف حالة الإ�ض���طرابات املدني���ة �أو املظاهرات
العنيفة ،على ال�رشطة �أن ت�ض���ع ح���دود ًا للت�أكد
من منع من يرغب���ون يف �إحداث �أ�رضار للمجتمع
من عمل ذلك ،كما يت�ضمن �إحتواء ال�رضر الإ�ستجابة
للآثار احلاده للحدث والتخفيف من حدته.
التغلب على املوقف

وعن���د احتواء ال��ض�رر ،يكون اله���دف التايل
ه���و التغلب على احلدث بنج���اح ،وتختلف درجة
النجاح تبعاً لطبيعة احلدث ،وذلك عن طريقني
�أحدهما حتا�شي التكرار والثاين تقييم الأداء.
وعند احلديث عن حتا�شي التكرار ميكن القول
�إن �أول مهمة بعد وقوع احلدث هي حتا�شي تكراره
وعادة ما ميكن منع حدوث الأحداث التي يت�سبب
فيها الإن�س���ان من خالل حتليل الأزمة بعد وقوعها
وو�ضع برامج فعالة و�أخذ املبادرة .وعادة ما يكون
ال�س�ؤال الأول الذي يطرح بعد �إنتهاء الأزمة هو «ما
الذي ميكننا �أن نفعله ملنع حدوثه مرة �أخرى؟».
وي�أتي على نف�س الدرجة من الأهمية �ضمن مهام ما
بعد الأزمة ثم تقييم جمهودات الإ�س���تجابة للأزمة
و�إتخ���اذ اخلطوات الالزمة لتقييم مواطن ال�ض���عف
والأخط���اء التي �أُرتكبت والق�ض���اء عليها قبل وقوع
احلدث التايل ،وماهي الدرو�س امل�ستفادة ؟
�أما بخ�ص���و�ص تقييم الأداء ف�إنه يعد التقييم
امل�ستمر لإ�ستجابة املنظمة للأزمات من الأمور الهامة،
حيث ي�ساعد التقييم املو�ضوعي لأداء فرق الأزمات
والإدارة يف مواجهة الأزم���ة على تعزيز الإمكانيات
التنظيمية .ويعد تقييم الأداء �أثناء التدريب على
نف�س الدرجة من الأهمية ،حيث �أن التدريب ي�سمح
لق���ادة ال�رشطة بالوق���وع يف �أخط���اء يف مناخ ال
يت�سم بالتهديد ،كما ي�سمح لهم باختبار عدد من
احللول ،كما يجب توفري �آليات التغذيه العك�س���يه
يف نظام تقييم الأداء.
مراحل الأزمات

يجب �أن يكون قادة �إدارة الأزمات على دراية
مبراح���ل الأزم���ات وميكنهم التع���رف عليها ،ومع
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الأ�س���ف ،يعتقد الكثري من امل�س���ئولني �أن مراحل
الأزمة تقع بني حلظة وقوعها وبني ن�رش ال�ص���حف
لعنوان يقر�أ «�إنتهت الأزمة».
ويف واقع الأمر ،قد تبد�أ الأزمة قبل �أن يعرف
عنها م�س���ئولوا ال�رشطة �أو اجلماهري مبدة طويلة بل
وقد تنتهي بعد توقف الإعالم عن الت�س���ا�ؤل عنها
مب���دة طويلة ،وفيما يلي اخلم����س مراحل املتعلقة
بالأزمة:

مناخ الأزمة ،ومن �ضمن هذه العوامل الن�رش اجليد
عن حدث �سلبي تكون ال�رشطة طرفاً فيه ،كما يعد
ال�ص���دام املتزاي���د بني ال�رشط���ة واملواطنني من
العوامل الأخرى .لذا ف�إن الدراية يف هذه العوامل
وغريه���ا من الأمور ميكن �أجهزة ال�رشطة من الإعداد
ملواجهة الأزمة بل ومنعه من الوقوع.
الأزمة

ومن املمكن �أن تقع الأزمة بل و�س���وف تقع
على الرغ���م من جميع املجه���ودات التي يبذلها
املناخ الذي ي�سبق الأزمة
ق���ادة ال�رشطة،و�إذا كان هناك �إلتزام���اً كام ًال ب�إدارة
يعد فح�ص املناخ الذي ي�س���بق وقوع الأزمة الأزمات ،ف�ستكون ال�رشطة يف موقع �أف�ضل ملعاجلة
�أمر ًا �ص���عباً ،ويف العديد م���ن احلاالت قد ترجع احلدث عند وقوعه بكفاءة وفاعلية.
البذور الأولي���ة حلدث معني �إلى �أع���وام عديدة
املرحلة االنتقالية
م�ض���ت ،وبالإ�ض���افة �إلى ذلك ،قد ت�ؤدي �أحداث
تعد املرحلة الإنتقالي���ة على درجة عالية من
جديدة �إلى زيادة احتمالية حدوث �أزمة .كما �أنه قد
ينتج عن الف�ش���ل يف فح�ص هذا املناخ �أال يكون الإ�س���تثارة ،فعلى الرغم من التغلب على احلدث،
غ�ي�ر �أنه يظل املناخ املتواجد غري م�س���تقر ،حيث
قادة ال�رشطة م�ستعدين ملواجهة احلدث.
�أن العواط���ف ما زالت متقدة وعل���ى الرغم من �أن
دورة التحذير
املواطنني ق���د يبدو عليهم الهدوء ،غري �أنه تظل
يجب �أن تكون ال�رشطة خالل هذه املرحلة على هناك درجة عالية من الغ�ض���ب وعدم الر�ض���ا حتت
دراي���ة بالعوامل التي قد ت�ؤدي �إلى زيادة �س���وء هذا املظهر .لذا يجب عل���ى ال�رشطة اتخاذ احلذر
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عند التعامل مع اجلمهور خالل املرحلة الإنتقالية،
ويف نف����س الوقت ،يجب الت�أك���د من وجود موارد
كافية ميكن ح�شدها فور ًا يف حالة �إنفجار الأزمة مرة
�أخرى.
املناخ الذي يعقب الأزمة

ويجب على م�س���ئويل ال�رشطة �أثن���اء املرحلة
الأخ�ي�رة وه���ي مرحل���ة «املن���اخ ال���ذي يعقب
الأزمة»�إجراء تقييم دقيق للحدث وحتليل مواطن
امل�ش���اكل يف كل م���ن �إ�س�ت�راتيجيات منع وقوع
احل���دث والإعداد له���ا والعمل عل���ى تقومي هذه
امل�ش���اكل ،ثم يبد�أ م�س���ئولوا ال�رشط���ة يف النظر
للعوامل اخلارجية ،حيث يجب �إ�س���تعرا�ض العالقة
بني ال�رشط���ة واملواطنني ،وكذل���ك العالقة بني
ال�رشط���ة وغريها م���ن الأجهزة احلكومي���ة وهيئات
القط���اع اخلا�ص .كم���ا يجب اتخ���اذ خطوات نحو
حت�س�ي�ن العالقة م���ع املجتمع وكذل���ك تعزيز
التعاون امل�س���تمر مع الهيئ���ات احلكومية وهيئات
القط���اع اخلا�ص الأخ���رى .و�أخري ًا  ،يج���ب مقارنة
املن���اخ الذي �س���بق الأزمة باملن���اخ الذي يعقب
الأزمة.

عمليات �إدارة الأزمات

تع���د الأزمات �أكرب �إختبار لق���درة ال�رشطة على
الإ�س���تجابة لهذه الأحداث ب�ش���كل حمرتف ،ونظر ًا
لطبيعة الأزم���ة ،يجب الإعداد اجليد لها م�س���بقاً
وقب���ل وقوعها .ومت���د عملي���ة �إدارة الأزمات قادة
ال�رشطة بالأ�ساليب املنظمة لبدء الإعداد للإ�ستجابة
للأزمات ويف النهاية حتديد �أ�سلوب التعامل معها.
وتتكون عملية �إدارة الإزمات من �س���تة عنا�رص،
وه���ي تكوين ال�سيا�س���ات ،والتخطيط ،والتدريب،
والتنفيذ ،والتحليل ،والتغذية العك�س���ية .وتعد
جميع هذه العنا��ص�ر ذات عالقة متبادلة وتعتمد
على بع�ضها البع�ض �أثناء عملية �إدارة الأزمة .

ر�سم بياين لعمليات �إدارة الأزمات
تكوين ال�سيا�سة

التخـطيط

التــدريب

التغذية العك�سية

التـنفـيذ

التحليل

يف الإ�ستجابة للحدث .
الأزمات ،حيث �أن كل هيكل يعك�س �س���مات الإدارة
•�أدوار الأع�ض���اء الآخري���ن داخ���ل الفريق وكيف التي تقوم على تطوي���ره .وعلى الرغم من ذلك،
ميكن اللجوء �إلى اخلطوات العامة التالية يف و�ضع
�سيتعاملون مع ه�ؤالء الأفراد واملجموعات .
وتطوير هيكل لإدارة الأزمات :
�سـرعة اتخاذ القرار

•حتديد �أدوار وم�س���ئوليات ل�ل��إدارة والعمليات
يجب تق�صري املدة التي عادة ماتكون مقبولة
اخلا�صة بهذا الهيكل .
يف الظروف العادية لإتخ���اذ القرار والتنفيذ خالل
هيكل �إدارة الأزمات
•جتمي���ع عنا�رص جميع م�س���تويات الإ�س���تجابة
فرتات احلدث ،ويتطلب ذلك عادة �أن يتخذ هيكل
عند و�ض���ع هيكل لإدارة الأزمات ،يجب و�ضع
وملىء هذه الأدوار .
�إدارة الأزمة القرارات مع توفر �أقل املعلومات و�أحياناً
املفاهيم التالية يف االعتبار:
دون وجود �أية معلومات ،عالوة على ذلك ،يجب •ت�ص���ميم الهيكل لتكامل جمي���ع هذه املكونات
بكفاءة .
القي���ادة وال�س���يطرة:من املمك���ن �أن ي�ؤدي �أن يقوم الهيكل بالآتي:
اجلدل فيما بني ال�ض���باط �أثناء احلدث فيما يتعلق
•احلد من احلواجز الإدارية التي تقف يف �سبيل • توثيق الهيكل .
مب�سائل القيادة �أو امل�سئوليات الفردية �إلى الت�أخري
.
إت�صاالت
ل
وا
املعلومات
تدفق
•�إختبار وتقييم الأدوار وامل�سئوليات والهياكل.
غري املرغوب يف الإ�س���تجابة �إلى وحدات املوقع،
لذا يجب �أن تكون حدود ال�س���لطة وا�ضحة ومتفق •الق�ض���اء على امل�س���تويات التنظيمية الطبيعية
حتديد �أدوار للإدارة والعمليات
عليها  ،وكذلك يجب الرتتيب امل�سبق فيما يتعلق
حي���ث ال تلعب دور ًا هام���اً يف التغلب على �أزمة
تعك�س �أدوار الإدارة واتخاذ القرار لكل م�ستوى
بامل�س���ئوليات املحددة اخلا�ص���ة ب�إتخاذ القرارات
مرتقبة .
م���ن م�س���تويات القي���ادة التحول من الإ�س���تجابة
الإ�سرتاتيجية والتكتيكية كما يجب �أن تكون معدة
•خلق �أنظمة لتح�سني م�ستوى تدفق املعلومات التكتيكية على م�س���توى املوقع �إلى الإ�س���تجابة
للتنفيذ يف حالة وقوع احلدث.
ودقتها جلميع مكونات فريق �إدارة الأزمات .
الإ�سرتاتيجية على م�ستوى مركز القيادة .
و�أثناء احلدث ،يقوم قائد مركز القيادة ب�إتخاذ
•تفوي�ض امل�سئولية وال�سلطة �إلى �أدنى امل�ستويات
ويج���ب �أن تلبى م�س���ئوليات العمليات داخل
القرارات الإ�س�ت�راتيجية ،ويت�ض���من ذلك حتديد
املمكنة .
كل م�س���توى باملنظمة املتطلب���ات ومعايري الأداء
املوارد التي �س���وف تخ�ص����ص ملواجهة امل�ش���اكل
ال�رضوري���ة لإدارة الأزم���ات  .كما يج���ب �أن تعك�س
املرونة
املح���ددة ،كما ي�رشف قائ���د املوقع على القرارات
الأدوار وامل�س���ئوليات ق���درة العامل�ي�ن على �إدارة
التكتيكية اخلا�ص���ة بكيفية حتقيق الأهداف التي
يجب �أن يكون لدى هيكل �إدارة الأزمات القدرة
الأزمات على الإ�ستجابة ،ويعتمد ذلك على مايلي:
و�ضعها مركز القيادة .وي�س���اعد التخطيط امل�سبق على الإنتقال ب�سال�س���ة من التعام���ل مع الطوارئ
يف الق�ضاء على �أية نزاعات غري �رضورية كما ي�سمح املحدودة �إل���ى املبادرة والإيجابي���ة يف التعامل •�أ�سلوب �إدارة القيادة ( على �سبيل املثال املركزية
مقابل الالمركزية ) .و�سي�ؤثر الأ�سلوب على درجة
للقياده برتكيز جمهوداتها على امل�شكلة احلقيقية .مع الأحداث املحتمل وقوعها ،ثم �إلى الإ�س���تجابة
قوة الإدارة املتوفرة لأي جزء من القيادة .
الأداء كفريق واحد�:سوف تت�سم عنا�رص فريق ال�رسيعة يف حالة وق���وع �أزمة .كمايجب �أن يكون
�إدارة الأزم���ات بقدرات وخربات تنفيذية متعددة ،لديه الق���درة على الت ّكي���ف من �أجل الإ�س���تجابة •الهي���اكل التنظيمية القائمة ،والت���ي ت�ؤثر على
وعادة ما �س���يكون هناك ف�صل مكاين فيما بينهم ،الأف�ض���ل حلدث معني يكون م���ن املحتمل تطوره
العاملني واملوارد والإمكاني���ات التي يوفرها �أي
ل���ذا يجب �أن يفه���م جميع الأف���راد واملجموعات لي�ص���بح �أزمة ،كما �أن الهيكل يك���ون دائماً نقطة
جزء من الإدارة .
بداية لإ�س���تجابة مبدئية ميكن تعديها خالل فرتة
داخل الفريق ما يلي بكل و�ضوح:
•احل���دة املتوقعة لعواقب �أزم���ة معينة ( والتي
التعامل مع الأزمة.
�ست�ؤثر على درجة التدخل التنفيذي املطلوب).
•الظروف والن�ش���اطات التي ت�ؤدي �إلى م�شاركتهم
خطوات تطوير هيكل �إدارة الأزمات
يف �رسعة الإ�ستجابة للأزمة .
•املخاطر التي من املمكن �أن ت�س���بب يف وقوع
•الأدوار الفردية وامل�سئوليات التي �ستوكل �إليهم

ال يوجد منوذج لتطوير الهيكل الأمثل لإدارة

�أزمة للقيادة .
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الدراسات والبحوث
•حج���م ون���وع التدريب الذي مين���ح يف �إدارة
الأزمات والإ�ستجابة لها .
• الإدارة .
�أم���ا يف حتديد الأدوار وامل�س���ئوليات  ،يجب • الدعم الفني واللوج�ستي.
على القيادة �أن ت�ض���ع يف �إعتباره���ا احلاجة �إلى
• الإخطار ،والإت�صال ودعم الإدارة .
ال�رسعة واملرونة داخل الهيكل.

يجب �أن يت�ضمن مكون �إدارة الأزمات ما يلي:

توثيق هيكل �إدارة الأزمات

يجب �أن يو�ضع �شكل ر�سمي لهيكل ومكونات
فري���ق �إدارة الأزم���ات لل�رشطة كما يج���ب �أن يكون
�ضمن م�س���تندات التخطيط والإر�ش���اد على جميع
امل�س���تويات ،كم���ا يج���ب �أن تك���ون م�س���تندات
تكامل اال�ستجابة للأزمات
التخطي���ط ُتعرّف وتفح�ص بو�ض���وح هي���كل �إدارة
جتميع مكونات الهيكل
ً
إدارة
�
هيكل
ل���دى
يكون
أن
�
ا
جد
امله���م
من
الأزمات والعمليات .ويجب �أن يت�ضمن ذلك ما يلي:
عند حتديد �أدوار وم�س���ئوليات �إدارة الأزمات،
الأزم���ات اجلديد الق���درة على الإ�س���تجابة بكفاءة
ميكن جتميع جمموعات الإ�س���تجابة لكل م�ستوى وفاعلي���ة له���ا ،ول�ض���مان ذلك ،يجب �أن يو�ض���ح •تو�ص���يف كل م ّكون للهيكل ووظائفه ،و�أدواره،
وم�سئولياته .
من م�ستويات القيادة للقيام بهذه الأدوار ،ويعتمد ت�صميم الهيكل كيف �سيتم التفاعل داخل الهيكل
حجم هذه املجموعات عل���ى دميوغرافية ،وثقافة ،ليكون كما يلي:
•تو�ص���يف التكامل والتفاعل ما بني امل ّكونات مبا
وهي���كل قيادة ال�رشطة ،ويجب �أن يت�ض���من هيكل
يف ذل���ك حتدي���د امل ّكونات الت���ي ميكن �أن
•ر�أ�س���ياً ،ما بني امل�س���تويات احلكومية ،وامل�س���توى
�إدارة الأزمة كحد �أدنى املكونات التالية :
املحلي ،كما يجب �أن تتناول �إجراءات التكامل الر�أ�سي
تتفاعل ،مو�ض���حة الوظائ���ف الفردية ،والعالقات
•مكون قي���ادي ق���وي للت�أكد م���ن �أن القرارات
كيف ميك���ن للأطراف الوظيفية على م�س���توى معني
فيم���ا بينه���ا وحتديد مت���ى وكي���ف ميكن �أن
الإ�سرتاتيجية تتحول �إلى عمليات تكتيكية.
�أن تن�س���ق مع الأطراف الفردية على م�س���توى �آخر،
تتواجد .
كما يجب �أن يكون هناك تو�ص���يف دقيق للم�سئولية
•مكون يقوم على الإت�ص���ال للإ�س���تجابة ب�أ�سلوب
وال�سلطة على كل م�س���توى ،و�أخري ًا ،يجب �أن يكون •تعريف املوارد� ،أو اخلدم���ات� ،أو العاملني من
من�س���ق للأزمة املرتقبة ،مع الإ�ستمرار يف �إدارة
م�س���توى واحد�( ،إدارة� ،أو مكتب) والتي ميكن
هناك ف�صل وا�ضح لل�سلطة ومكونات العمليات .
ودعم الن�شاطات احلكومية الأ�سا�سية .
�أن تتوفر لفريق �إدارة الأزمة وكيفية الو�صول �إلى
•�أفقي���اً ،بني الأفراد واملجموعات امل�ش���اركة يف
• �إخطار مبكونات الدعم والوعي العام .
هذه املوارد .
�إدارة الأزمات على م�ستوى معني .
• مكونات �إدارية ،وفنية ،ولوج�ستية .

•مك���ون قوي وعل���ى درجة عالية م���ن التدريب
لل�ضمان الإكتمال الناجح للمهام املوكلة .
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•داخ���ل اجله���ات احلكومي���ة الداعمة ،ل�ض���مان
الإخطار ،والدعم ،والوعي العام بن�شاطات �إدارة
الأزمات.

ولكي تكون مراجع �أ�سا�سية ،ويجب �أن تكون
جميع اخلطط وامللحقات امل�صدر الكامل للمعلومات
حول هيكل وبرنامج �إدارة الأزمات.

االختبار والتقييم

وت�أتي اخلطوة الأخرية يف و�ض���ع هيكل �إدارة
الأزمات لتك���ون اختبار عنا�رص الهي���كل املختلفة،
و�سيت�ضمن ذلك مراكز القيادة ،واخلطط املكتوبة،
ومكونات العمليات ،كما يجب �أن يت�ض���من الإختبار
حماكاة على نطاق وا�س���ع �رضورة التفاعل امل�ستمر
ب�ي�ن جمي���ع مكونات الهي���كل .وتعد جل�س���ات
التدري���ب الأولى ج���زء ًا �رضورياً من ه���ذه اخلطوة
الهامة .و�أخ�ي�ر ًا  ،وبعد �إختبار الأج���زاء املختلفة،
يج���ب �أن يج���رى تقيي���م للتدريب ،وبن���اء على
النتائج ،يج���ب �أن يتم التعديل ال�ل�ازم لهيكل
الإدارة لتح�سني الأداء العام.
التحليل

وميث���ل التحلي���ل اخلط���وة التي يت���م فيها
�إ�س���تعرا�ض نتائ���ج التدري���ب �أو التنفيذ اخلا�ص
بعملية �إدارة الأزمة احلقيقي���ة  ،ويلي ذلك �إبداء
التو�ص���يات اخلا�ص���ة ب�إجراء تغي�ي�ر يف اخلطط �أو
الإجراءات املوجودة ،وميكن و�ضع خطط و�إجراءات
جديدة لتح�س�ي�ن الأداء ،وتق���وم خطوة التحليل
ب�إج���راء فح�ص دقيق لعملية �إدارة الأزمة ككل بدء ًا
من معلومات ال�سيا�سة املو�ضوعة.
التغذية العك�سية

تق���وم عملية التغذية العك�س���ية بالت�أكد من
�إع���ادة تدوير املعلومات املنقح���ة من خالل عملية
التحليل و�إعادتها ثانية �إلى مرحلتي �صياغة ال�سيا�سة
والتخطيط ،وت�ؤكد عملية التغذية العك�س���يه على
�أن �إدارة الأزمة جزء ًا ال يتج���ز�أ من عملية التخطيط
والإعداد والتدريب اخلا�ص بالأزمات.
�صنع القرار وعملية �إدارة الأزمات

ت�ؤثر القرارات التي يتخذها امل�س���ئولني بجهاز
ال�رشطة �أثناء الأزمات ت�أثري ًاكبري ًا على كل احلوادث.
�إذ �أن عظم �ش����أن احلادثة من �ش����أنه حتفيز قدرات
قادة ال�رشطة على �إتخاذ الإجراءات ال�صائبة وتطبيق
عملية �إدارة الأزمات ي�ؤدي �إلى رفع م�س���توى �إعداد
الق���ادة ومتكينهم من �إ�ص���دار القرارات ال�س���ليمة،
وتتيح عملية �إدارة الأزمات الفر�صة لتطوير التكتيكات
و�أنظمة املعلومات والإجراءات التي متد قادة ال�رشطة
باملعلوم���ات الهامة الت���ي يحتاجون �إليها لإ�ص���دار
قرارات �أف�ض���ل ت�ؤثر على عملي���ة �إدارة الأزمات وعلى
�صنع القرار بطرق خمتلفة ،وت�شمل الطرق الآتية :
•و�ضع خطط و�إجراءات من �ش����أنها الت�أكيد على

ح�سن توزيع الأفراد واملعدات ،ومن ثم تتيح الأفراد وبالتايل نطاق وا�سع من املفاهيم .
الفر�ص���ة لرتكيز عملية �ص���نع القرار على الق�ضايا
ويج����ب �أن تتعر�����ض عملية التقيي����م �إلى كل
الأكرث �أهمية .
م����ن �أن����واع الأحداث العر�ض����ية الت����ي قد حتدث

•و�ضع �سل�سلة من امل�سئوليات القيادية وامل�سئوليات
التنظيمي����ة املح����ددة للت�أكد من القي����ام بعملية
�صنع القرار على امل�ستوى الالئق ومن �إجراء عملية
حتديد امل�سئوليات قبل بدء احلدث .

•و�ض���ع نظ���ام للمعلومات ل�ض���مان �رسعة تزويد
القائمني على �ص���نع الق���رار باملعلومات الوافية
للأزمة لإتخاذ القرارات .

•تدريب �أفراد ال�رشطة على الإجراءات والتكتيكات
املح���ددة ،بحيث تنح�رص اجله���ود يف التعامل
مع امل�شكالت ب�أكرث الأ�ساليب املتاحة �أمناً وكفاءة.

(مث����ل �إختطاف طائرة ،التفج��ي�ر بالقنابل ،الزالزل،
الفيا�ض����انات� ... ،إلخ) ،هذا بالإ�ض����افة �إلى �أماكن
هذه الأح����داث الطارئة (مثل املطارات الرئي�س����ية،
املن�ش�����آت احلكومية� ،رشكات اخلدم����ات ،الأنفاق،
� ...إل����خ) وبعد تعريف الأحداث الطارئة و�أماكنها،
ميك����ن حتديد �أية هذه الأحداث التي تتطلب خطة
ر�س����مية  .ومبا �أن تقييم املخاطر وجوانب ال�ض����عف
يبد�أ بالتخطيط ،يجب �أن يتم ذلك ب�ص����ورة دورية
وم�س����تمرة وي�س����مح ذلك بالتعرف على �أية خماطر
جديدة �أو ت�أثريات �أخرى قد تطر�أ على مدار الزمن.

وبعد حتديد �أن����واع الأحداث الطارئة و�أماكن
خطوات التخطيط ملواجهة الأزمة:
املخاط����ر ال�ش����ديدة ،وتكون اخلط����وة التالية هي
هناك عدة خطوات يف عملية التخطيط الفعال التعريف والتخطي����ط لهذه الأهداف بالإ�ض����افة �إلى
والتي تت�ضمن:
جتهيز ا�سرتاتيجية للتنفيذ ،مبعنى �أب�سط  ،يعني
•تكلي���ف امل�س����ؤوليات م���ن �أجل التع���رف على ذلك ما هو الذي نريد �أن نفعله وكيف نفعله.
احتياجات التخطيط .
اخلال�صة
• تقييم املخاطرة ودرجة �رسعة الت�أثر .
�إن �أح���د القواع���د الهام���ة يف الإدارة الفعالة
• تعريف الأهداف والإ�سرتاتيجيات .
•الرتتيب ملجهودات التن�سيق والتخطيط التعاوين .للأزم���ات هي «تعل���م كيفي���ة الت�أثري عل���ى الأزمة
ولي�س فقط الإ�س���تجابة له���ا» .ويعرف هذا املنهج
• ت�شجيع �إ�رشاك القطاع اخلا�ص .
بفل�سفة املبادرة والإيجابية ،حيث �أن القائد املبادر
• الت�أكيد على ا�ستمرارية اخلدمات احلكومية .
والإيجابي للأزمة يق���وم بتقييم املخاطر و�إحتماالت
• تنمية م�صادر التخزين .
•ت�صميم برنامج خا�ص بن�رش املعلومات العامة  .اخلطر قبل وقوع الأزمة ،وي�ض���ع يف �إعتباره بدائل
وعواق���ب الإج���راءات املختلفة ،كما ي�أخ���ذ �إجراءات
• �صياغة اخلطة .
•اختب���ار اخلطة ،و�إدخ���ال التعدي�ل�ات الالزمة ،متوقع���ه ليك���ون ل���ه ال�س���يطرة العظم���ى ويقوم
بالتخفيف من خطة اخل�سارة والإ�صابات .
و�إعادة االختبار مرة ثانية.
ويعد التخطيط والتدريب امل�ستمرين من �أف�ضل
التكليف مب�س�ؤولية التخطيط
تدابري املب���ادرة والإيجابية التي ميكن �أن تتخذها
ال ميك���ن �أن نرتك م�س����ؤولية وجود تخطيط
ال�رشطة ،حيث �أن حتديد امل�شاكل وكذلك حتديد
ط���ارئ للأزمة ملح�ض ال�ص���دفة .يج���ب على قائد
احلل���ول الفعالة يجعل املوقف �أف�ض���ل للإ�س���تجابة
ال�رشطة �أن ي�ؤكد على كيفية التخطيط مع تكليف
الفورية والفعالة ملختلف الأزمات .
وح���دات و�أفراد معني�ي�ن مب�س����ؤولية التخطيط.
هذا ويعد و�ض���ع �إ�س�ت�راتيجيات منع وقوع
وبالإعتماد على طبيعة اخلطة وهيكل الإدارة.
الأزمة �أحد اجلوانب الهامة ملنهج املبادرة والإيجابية
تقييم املخاطرة وجوانب ال�ضعف
يف �إدارة الأزم���ات ،كما ميك���ن �أن يكون للعالقات
يجب �أن تبد�أ عملية التخطيط للأزمة الطارئة عن الفعالة ب�ي�ن ال�رشطة واملجتمع �أث���ر ًا �إيجابياً على
طريق تقييم املخاطر وجوانب ال�ض����عف .ي�ساعد هذا الدفاع املدين� .إن ح�ش���د املوارد ال�رضورية حت�سباً
التقيي����م يف حتديد �أنواع الأح����داث الطارئة التي لوقوع كارثة طبيعية �أو يت�سبب فيها �إن�سان ي�سمح
توجد يف منطق����ه معينة .كما يج����ب �أن ن�أخذ يف لل�رشط���ة بالتفاع���ل ال�رسيع مع املواق���ف التي قد
�إعتبارنا �أثناء عملية التقييم للتاريخ املا�ضي و�إمكانات يكون من �ش����أنها زيادة خطورة امل�شكلة �إذا مل يتم
امل�س����تقبل ،كما يجب �أن تت�ض����من نطاق وا�سع من مواجهتها فور ًا.
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الدراسات والبحوث

مكافحة الإرهاب مبنع تهريب الأ�سلحة والذخائر

�شئون اجلمارك حار�س
�أمني يحمي الوطن واملواطن
�إعداد :امل�ست�شار �أيوب حممد يعقوب
�شئون اجلمارك

تلعب �ش���ئون اجلمارك دور ًا مهم���اً وريادياً يف حماية املجتم���ع املحلي والبيئة
املحلية من الآفات ال�ض���ارة واخلطرة املحيطة بها ،ومن �أهم �صور هذه احلماية مكافحة
التهريب مبختلف �ص���وره و�أ�شكاله .وبعد �أن �أو�ض���حنا يف العدد ال�سابق �أهمية دور
�ش���ئون اجلمارك يف حماية ال�صناعات املحلية وت�ش���جيع اال�ستثمار ،البد من الإ�شارة
هنا �إلى �أن (دور) �ش���ئون اجلمارك يف حماي���ة املجتمع املحلي والبيئة من املواد
اخلطرة وال�ض���ارة ومكافحة التهريب والأن�شطة التجارية غري امل�رشوعة ال يقل �أهمية عن
دورها االقت�صادي.
ونق�صد باملواد اخلطرة وال�ضارة كل ما ي�ؤثر �سلباً
على �ص���حة وحياة الإن�س���ان كاملخدرات والنفايات
اخلطرة والأغذية الفا�سدة ،واملواد الكيماوية اخلطرة
وال�سموم واملواد امل�شعة واملواد امل�ؤثرة على طبقة
الأوزون واملواد املقلدة التي ت�رض ب�ص���حة االن�سان
مثل م�ستح�رضات التجميل والكرميات  ...الخ.
�أ�رضار تفوق تهديد الأ�سلحة

لديها م���ن �إمكانيات �إلى تثقي���ف وتدريب جميع اجلمارك على مكافحة التهريب بكافة �أ�ش���كاله ،فقد
منت�س���بيها من خالل الدورات املكثفة للتعرف على ا�س���تطاعت ك�شف و�إحباط الكثري من حاالت التهريب
تل���ك الآفات ال�ض���ارة واخلطرة ،والعم���ل على رفع بينها املخدرات والأ�سلحة واملواد اخلطرة وال�ضارة.
كفاءة املوظفني يف �أعم���ال الفح�ص والتحري عن
ويعرف مفهوم التهريب ح�سب نظام « قانون»
تلك امل���واد ،من �أجل منع دخوله���ا الى البالد ،اجلمارك املوحد لدول جمل����س التعاون اخلليجي
والتن�س���يق مع اجلهات احلكومي���ة املعنية بهذا ب�أن���ه «�إدخ���ال» �أو حماولة �إدخال الب�ض���ائع �إلى
ال�ش����أن ،ومع اجلمارك يف دول املنطقة واجلمارك الب�ل�اد �أو �إخراجه���ا �أوحماولة �إخراجها منها ب�ص���ورة
العاملية ك���ون الأخطار البيئية متعددة امل�ص���ادر خمالف���ة للت�رشيع���ات املعمول بها م���ن دون �أداء
والأنواع والت�ضبطها حدود �سيا�سية ،ونظر ًا لأهمية ال�رضائب «الر�س���وم» اجلمركية كلياً �أوجزئياً �أوخالفاً
هذا املو�ضوع ،عملت �ش���ئون اجلمارك على �إن�شاء لأح���كام املنع �أوالتقييد ال���واردة يف هذا النظام
�إدارة املخاطر التي �أ�س���همت ب�شكل كبري يف منع «القانون» والأنظمة والقوانني الأخرى.
دخول تلك املواد ال�ضارة �إلى البالد.

لق���د �أ�ص���بحت البيئ���ة والتهدي���دات الت���ي
تواجهه���ا اليوم حتتل مكانة مهمة �ض���من الأجندة
الدولية ،فال �ش���ك �أن الق�ضايا البيئية تندرج �ضمن
�أولويات ال�سيا�س���ات احلكومية يف كل دول العامل،
فاملخدرات تق�ض���ي على الأف���راد والعائالت دون
مكافحة التهريب دور رئي�س
ه���وادة ،وته���دد املجتمعات ،وكذل���ك الأطعمة
الفا�سدة ،والدواء املغ�ش���و�ش ،ناهيك عن املواد
وفيم���ا يتعلق بدور �ش���ئون اجلمارك مبكافحة
ال�س���امة والنفايات امل�شعة ،وكلها تفوق يف �أ�رضارها التهري���ب ف�س���يكون هو ال���دور الرئي����س للجمارك
و�إيذائها الأ�سلحة احلربية.
م�ستقبالً� ،إذ تعترب مكافحة التهريب من امل�س�ؤوليات
ويتمثل دور �شئون اجلمارك يف منع ومكافحة املهمة التي ت�ض���طلع بها �شئون اجلمارك ،ولذلك
�أو تقييد دخول تلك امل���واد �إلى البالد من خالل فه���ي تويل مكافحة التهريب العناية الالزمة �س���واء
املناف���ذ الربية واجلوية والبحرية ،ل���ذا ف�إنها تعد على �صعيد تدريب املوظفني �أو على �سبيل توفري
احلار�س الأمني الذي يحمي الوطن واملواطن ،ومن و�سائل املكافحة املنا�سبة ،فالتهريب ي�شكل تهديد ًا
�أجل حتقيق هذا الهدف ف�إن اجلمارك ت�س���عى مبا حقيقياً للمجتمع والإقت�صاد الوطني وتعمل �شئون
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حاالت بحكم التهريب

وورد بقان���ون اجلمارك املوح���د العديد من
احلاالت التي تعترب يف حكم التهريب على �سبيل
املثال :ع���دم التوجه بالب�ض���ائع عن���د الإدخال
�أوالإخراج �إلى �أول مركز جمركي ،وتفريغ الب�ضائع
من ال�سفن �أو التحميل عليها ب�صورة مغايرة للأنظمة
على ال�ش���واطئ التي ال توجد فيها مراكز جمركية،
وكذلك احلال بالن�سبة للطائرات ،واكت�شاف ب�ضائع
غري م�رصح عنه���ا يف املنافذ اجلمركية مو�ض���وعة
يف خمابئ بق�ص���د �إخفائه���ا ،و�إخراج الب�ض���ائع

من امل�س���تودعات واملخ���ازن اجلمركية دون بيان
جمركي� ،أو تقدمي بيانات كاذبة بق�ص���د ا�سترياد
�أو ت�ص���دير ب�ض���ائع ممنوعة �أو مقيدة� ،أو تقدمي
م�س���تندات �أو فواتري كاذبة بق�صد التالعب بالقيمة
�أو بق�صد التخل�ص من ت�أدية الر�سوم اجلمركية.
�صالحيات وا�سعة

ويح���ق ملوظفي اجلم���ارك املكلفني مبكافحة
التهريب ،الك�ش���ف على الب�ض���ائع وو�سائط النقل
وتفتي�ش الأ�ش���خا�ص ،وتفتي����ش �أي بيت �أوخمزن
�أو�أي حمل وفقاً للأنظم���ة «القوانني» النافذة يف
حالة وجود دالئل كافي���ة على وجود مواد مهربة،
وبعد احل�ص���ول عل���ى �إذن من اجلهة املخت�ص���ة
تفتي����ش ،ولهم احل���ق يف ال�ص���عود �إلى جميع
ال�سفن والطائرات املوجودة يف املوانئ واملطارات
املحلية ،ويجوز �إج���راء التحري عن التهريب وحجز
الب�ضائع وحتقيق املخالفات اجلمركية ب�ش�أن جميع
الب�ضائع على امتداد �أرا�ضي اململكة ،ولهم احلق
يف الإطالع على الأوراق وامل�س���تندات وال�سجالت
واملرا�س�ل�ات والعق���ود التجارية والوثائ���ق �أياً كان
نوعه���ا ،املتعلقة ب�ص���ورة مبا�رشة �أوغ�ي�ر مبا�رشة
بالعمليات اجلمركية ،و�ضبطها عند وجود خمالفة.
وفيم���ا يتعل���ق ب�أث���ر التهريب على امل���ال العام،
ي�ؤثر التهريب ب�ش���كل كبري على مقدار احلا�صالت
اجلمركية امل�س���توفاة واملوردة خلزينة الدولة ،كما
�أن للتهريب �آثار �أخرى تتمثل يف مناف�سة الب�ضائع
املهربة للمنتجات املحلية �أو للب�ض���ائع امل�ستوردة
بطرق م�رشوعة بعد �أن مت ت�أدية الر�سوم اجلمركية
عنها بطريقة م�رشوعة ،وبالتايل الت�أثري على و�ضع
امل�س���توردين ال�رشفاء الذين ي�ؤدون ما عليهم من
ر�س���وم و�رضائب للدولة والت�س���بب بخ�سارتهم ،لذا
ف�إن �شئون اجلمارك لها دور كبري يف احلفاظ على
املال العام من خالل مكافحة التهريب وخا�صة املواد
ذات الر�سوم الباهظة كال�سجائر والتبغ وامل�رشوبات
الروحية.
«اجلمارك» تكافح الإرهاب

وتلعب �ش���ئون اجلم���ارك دور ًا مهماً يف حفظ
الأمن يف البالد من خالل مكافحة تهريب الأ�س���لحة
والذخائر ومنع دخولها للب�ل�اد ومكافحة الإرهاب،
لذا ف�إن �ش���ئون اجلمارك تقف �س���د ًا منيعاً �أما �أي
حماولة لتهريب مواد ممنوعة �أو�أ�سلحة.
ويف الوق���ت الراهن ف�إن �ش���ئون اجلمارك يف

مملك���ة البحرين ب�ص���دد تفعيل وح���دة مكافحة
التهريب وتزويدها بعدد كاف من موظفي املكافحة
املدربني تدريباً فنياً وا�ستخبارياً وع�سكرياً ،والعمل
على تزويدهم بال�س���يارات الالزمة واملنا�سبة للعمل
داخل املدن واملناطق ال�صحراوية وعلى احلدود،
و�س���يتم تزويد الوحدة بالأجهزة املتطورة لتمكني
رجاله���ا من القي���ام بواجبات املراقب���ة واملطاردة.
وتعمل �ش���ئون اجلمارك يف مملكة البحرين على
تن�س���يق جهود عملي���ات مكافح���ة التهريب على
امل�س���توى الداخلي واخلارجي �سواء مع القطاعات
الأمني���ة ذات العالق���ة� ،أو من خ�ل�ال التعاون مع
املنظم���ات والهيئات املتخ�ص�ص���ة مبج���ال مكافحة
املخ���درات ،كما تعمل على توقي���ع �إتفاقيات مع
بع�ض الدول العربية وال�ص���ديقة تت�ض���من تبادل
املعلومات اجلمركي���ة لرفع كفاءة هذه الكوادر يف
مكافحة التهريب.

جدي���د يف عامل تقنية الأجهزة احلديثة يف جمال
اكت�ش���اف املمنوع���ات واملهرب���ات ك�أنظم���ة فح�ص
احلاويات وال�سيارات بالأ�ش���عة� ،إ�ضافة �إلى االهتمام
الكب�ي�ر يف وحدة جناح الأثر ( ) K9التي تعترب
�إح���دى الركائز الأ�سا�س���ية يف مكافح���ة التهريب،
وتقوم �ش���ئون اجلمارك بال�ضبط والتدقيق الالحق
والإط�ل�اع على البيان���ات اجلمركية وامل�س���تندات
وال�سجالت واملرا�س�ل�ات والعقود التجارية والوثائق
�أياً كان نوعها عند ورود �أية معلومات موثقة بوجود
تهرب �رضيب���ي ،ولزيادة ن�ش���اط وكفاءة املوظفني
ف�إن �ش���ئون اجلمارك الر�ش���يدة ت�س���عى وب�شكل
م�س���تمر بالعمل على تكرمي املفت�شني من املنافذ
اجلمركي���ة املختلفة وذلك جلهودهم يف الك�ش���ف
عن املخدرات واملمنوعات.

ويف اخلتام ف�إن �ش���ئون اجلمارك ت�ضع ن�صب
�أعينها �أن تبقى العني ال�س���اهرة وال�س���د املنيع
تقنيات حديثة
حلماية الوطن من كل من ت�س���ول له نف�سه امل�سا�س
وت�س���عى �ش���ئون اجلمارك ملتابعة كل ماهو بالأمن واالقت�صاد الوطني.
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تـقــاريـــــــــــــر

نظام (�أفق) ي�سهم يف تفادي الأخطاء عند نقل البيانات

�شئون اجلمارك توفر للجهات العليا بيانات
دقيقة تعينها على اتخاذ القرار ال�صحيح
�إعداد � :إميان مو�سى احللواجي
�إدارة املوارد املالية � -شئون اجلمارك

يف وقت مازالت اجلودة العالية للبيانات الأ�س���ا�س املعتمد لر�س���م ال�سيا�س���ات
و�ص���نع القرارات من قبل القطاعني العام واخلا�ص ،ج���راء ما ي�أتى عن معاجلتها
من معلومات تتيح اتخاذ قرارات �ص���حيحة ،ف�إن �ش���ئون اجلمارك تعد من بني
طليعة اجلهات التي تنبهت �إلى �أهمية �ض���مان جودة البيانات من خالل ا�ستخدام
التقني���ة احلديثة لنقل البيانات ،وهو ماي�س���مى بالت�ش���غيل الآيل للبيانات الذي
طبقت���ه اجلمارك يف البحرين من خالل تفعيلها م�رشوع النافذة اجلمركية الواحدة
(�أفق) ،مما �أدى لتفادي الأخطاء عند نقل البيانات بدء ًا من �إعداداملخل�ص البيان
اجلمركي و�صو ًال العتماد جميع بياناته كبيانات التجارة اخلارجية اجلاهزة للن�رش.
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وتع����رف البيان����ات ب�أنه����ا العنا���ص�ر التي
ن�س����تخل�ص منها املعلومات بع����د املعاجلة� ،إذ
التك����ون مفيدة مبفردها بل تك����ون هي املادة
اخل����ام للمعلوم����ات ،وذلك ما ميكن ت�ش����بيهه
بالبرتول ال����ذي يكون مادة خام عدمية الفائدة
يف ح����د ذاتها والينتفع به����ا �إال بعد حتليلها
وا�ش����تقاق املركبات منها ،وبالتايل ف�إن البيانات
تبدو يف �صورتها اخلام كالبرتول عدمية الفائدة
�إال بع����د العمل عل����ى حتليله����ا لتحويلها �إلى
معلومات.
وتنق�س����م البيانات �إلى نوعني �أ�سا�س����يني
هما البيان����ات الرقمية التي ت�أخ����ذ قيماً حمددة
التخرج عنها ،والبيان����ات التمثيلية التي ت�أخذ
قيماً عديدة غري حمددة.
ومبنطق الأم����ور ف�إنه �إذا كانت املادة اخلام
للمعلومات غري جيدة �س����وف نح�ص����ل بالت�أكيد
عل����ى معلومات غري جيدة لنبن����ي عليها قرارات
خاطئة بن�س����ب كبرية ،ما ي�ؤكد �رضورة �أن تكون
البيان����ات جي����دة ،مبعنى ان تك����ون دقيقة،
ومكتملة،ومت�س����قة،ومرتبطة ارتباط����اً �ص����حيحاً
بزمنه����ا ،وموثوق فيها ،وميكن فهمها وي�س����هل
التعامل معها ال�ستخال�ص املعلومات منها.
وللبيانات -مثلها مثل �أي �ش����يء اعتباري-

احلر�ص على �إجناح
مركزاملعلومات
اجلمركي بـ«التعاون»
لتنفيذ متطلبات
الإحتاد اجلمركي

اجلمارك يف البحرين من خالل تفعيلها م�رشوع
النافذة اجلمركية الواحدة (�أفق) الذي ي�س����هم
يف تفادي الأخطاء عند نقل البيانات بدء ًا من
اعداد املخل�ص البيان اجلمركي و�صو ًال العتماد
جميع بيانات����ه كبيانات جت����ارة خارجية جاهزة
للن�رش.

وتعد جودة البيانات ال�ض����امن الرئي�س����ي
لنج����اح مدخالت �أه����م و�أكرب م���ش�روع يتوقف
عليه العم����ل اجلمركي� ،إذ ت�ؤث����ر خمرجاته يف
�أه����م القرارات التي تتخذها ال�س����لطة العليا يف
لها خ�صائ�ص يجب ان حتمل اجلودة ،ولتحقيق
اململكة ،فاجلودة العالي����ة للبيانات تعني �أنها
جودة البيان����ات يتحتم على امل�س�����ؤولني عن
تعني على اتخاذ القرار ال�صحيح.
بناء النظام الذي ت�س����تقى منه البيانات مراعاة
وي�س����هم م�رشوع (�أف����ق) يف �إجناح هدف
كيفية زراعة خ�ص����ائ�ص ج����ودة البيانات يف كل
النم����اذج والتقارير الت����ي يبنونها يف نظمهم ،مركز املعلومات اجلمركي لدول جمل�س التعاون
للمـ�س����اعدة فـــي تنفيـذ متــطلب����ات الإتــحاد
وكل ما�أح�سنا الزرع �أح�سنا احل�صاد.
اجلمركي ،بتوفري التقارير الإح�ص����ائية الإجمالية
وت�أت����ى الأهمية الك��ب�رى للج����ودة العالية
والتف�ص����يلية الت����ي تو�ض����ح حج����م الإيرادات
للبيان����ات من كونها الأ�س����ا�س املعتمد لر�س����م
اجلمركي����ة يف دول املجل�����س ب�ص����ورة �رسيعة
ال�سيا�س����ات و�ص����نع القرارات من قبل القطاعني
ودقيقة بناء على البيان����ات اجلمركية التي مت
العام واخلا�ص.
جتميعها من الدول الأع�ض����اء ،ما يدعم �إتخاذ
ول�ضمان جودة البيانات ين�صح با�ستخدام قرارات بينها تقارير حج����م التجارة البينية بني
التقني����ة احلديثة لنقل البيانات وهو ماي�س����مى الدول الأع�ض����اء ،وتقارير حجم التبادل التجاري
بالت�ش����غيل الآيل للبيانات الذي طبقته �شئون بني الدول الأع�ضاء والعامل اخلارجي.
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حديث الذكـريــــــات

بد�أ عمله موظف ًا يف امل�شرتيات و�أنهاه م�شـرف ًا بالق�سم ذاته

عبدالرحمن فالمرزي «ع�صامي»
جمعته مع «اجلمارك» ع�شـرة عمر

عبدالرحمن فالمرزي هو ا�سم مازال حا�رض ًا كل يوم يف �أروقة ومكاتب �شئون اجلمارك حتى بعد عامني على تقاعده� ،إذ
�إن ما يجمع «الع�ص���امي» ،بح�سب لقب يطلقه زمال�ؤه عليه ،مع �ش���ئون اجلمارك يتعدى العمل �إلى « ع�رشة عمر» على
حد قوله.
ويبدو �أن «الع�صامي» الذي بد�أ عمله يف

�ش���ئون اجلمارك موظفاً يف ق�سم امل�شرتيات عام

هل ما زلت تتذكر الن�ش�أة والبدايات يف
بيت الوالدين والأجداد؟

 1996واجه الكثري من التحديات قبل �أن يغدو
ن�ش����أت بني والدين حمافظني رحمهما اهلل،
م�رشفاً بالق�س���م ذاته قب���ل تقاعده عام  2013ورغم �أنهما كانا �أميني �إال �أنهما ربونا على الدين
يف حلظة ي�ص���فها بـ«بالأكرث حزنا» يف م�سريته واخلل���ق وكان والداي حري�ص�ي�ن عل���ى �إكمال
املهنية� ،إال �أن ماهون عليه احتفاظه ب�ص���داقاته تعليمنا وو�صولنا �إلى ما نحن عليه الآن.
مع زمالئه وحتوله لنا�صح لهم.
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ُول���دت يف مدينة املحرق ع���ام 1953م

وترعرعت يف �أحيائها ،لدي من الأخوة �س���بعة
والأخوات �أربع.
مـاهــي �أهــم املحـطــات التعليميــة
والـعـمـليـــة الـ�ســــابقـــة على العـــمل
باجلمارك ؟

ب���د�أت تعليمي عام 1963م يف مدر�س���ة
عم���ر بن اخلطاب (ال�ش���مالية �س���ابقاً) ،وانتقلت

بعده���ا للمرحل���ة الإعدادية يف مدر�س���ة طارق
بن زياد ث���م �إلى الهداية اخلليفية حتى �أنهيت
املرحلة الثانوية ،بعدها التحقت ب�رشكة مقاوالت
ملدة �ش���هرين ،ث���م انتقلت �إل���ى �رشكة طريان
اخلليج وعملت يف ق�سم احل�سابات ملدة خم�س
�س���نوات ومن ثم عملت يف م�رصف في�صل (بنك
الأثمار حالياً) ملدة خم�س �س���نوات �أي�ضاً وح�صلت
من خالل عملي هذا على العديد من ال�شهادات
والدورات يف الأعمال امل�رصفية.

ماهي امل��واق��ع وامل�س�ؤوليات التي
توليتها يف اجلمارك؟

قدمته يف جم���ال عملي وما و�ص���لت �إليه وما �أنا
عليه الآن.

يف بداي���ة التحاق���ي بالعمل يف �ش���ئون
اجلمارك عملت يف ق�س���م امل�ش�ت�ريات يف ميناء
�سلمان ومن هنا كانت بدايتي بالعمل اجلمركي
خرجت بعالقات جميلة مع املوظفني ومازلت
حيث تعلمت �أ�ص���ول امل�ش�ت�ريات من الألف �إلى على توا�ص���ل معهم ،حيث �أ�صبحوا مبثابة �أخوة
الياء ،بعدها انتقلت �إلى ق�سم اجلرد حيث كنت و�أبن���اء يل وال �أبخل عليهم بتقدمي الن�ص���ائح
�أقوم بجرد املوجودات من �أثاث ومكاتب و�أجهزة والإر�شادات لهم.
وغريها.
ماهـــي اخلال�صـــة التي خـرجت بـها من
اجلمارك يوم تقاعدك؟

هل واجــهت �صعـوبات �أثناء عملك يف

هــل ميكنـنـا التـوقف قلي ً
ال يف حمطة
و�أكرث �س���نوات عملي كانت يف هذا الق�سم
الــــزواج للتـــعــرف عــلى �أ�ســـــرة ال�سيد حي���ث عملت فيه ما يقارب � 12س���نة ،ويف عام
الب���د لكل جمتهد من �أن يواجه �ص���عوبات
عبدالرحمن فالمرزي؟
2008م انتقلت مره �أخرى �إلى ق�سم امل�شرتيات يف جم���ال عمل���ه ولك���ن احلمد هلل �أنا �ش���خ�ص
تزوجت ع���ام 1978م ،ورزقت ب�أربع بنات حيث مت تعييني كم�رشف لق�سم امل�شرتيات �إلى �إيجابي وال �أ�ست�س���لم لل�ص���عوبات ب���ل �أوجهها
وول���د ،ول���دى حفيد واح���د ،وط���وال حياتي حني تقاعدي يف عام 2013م.
و�أح���اول تخطيها ،وكل م�ش���كلة واجهتني كانت
الزوجية كانت زوجتي خ�ي�ر معني ورفيق حيث هل هناك ذكرى معينة مازالت عالقة يف مبثابة حتدي بالن�س���بة يل وكنت �أ�س���تفيد من
وقفت معي يف الي�رس والع�رس.
ذهنك فيما يتعلق بعملك يف اجلمارك؟ كل م�شكلة واكت�سبت العديد من اخلربات.
اجلمارك؟

متى بد�أت العمل باجلمارك؟ ومن كان
من �أ�س���و�أ الذكريات الت���ي مازالت عالقة يف
الرئي�س وقتذاك؟
ذاكرتي هي حلظة تقاع���دي حيث كنت حزين
بد�أت العم���ل باجلمارك عام  ،1996وكان ملفارقة �أ�صدقائي وزمالئي وحياتي العملية حيث
ال�س���يد عي���د عبداهلل يو�س���ف الرئي����س العام كنت �ش���ديد التعلق بعملي ولي�س لدي الرغبة
يف التقاعد ولكن احلمد هلل �أنا �س���عيد جد ًا مبا
للجمارك واملوانئ �سابقاً.

هل هناك كلمة �أخرية؟

ل���كل جمتهد ن�ص���يب والتوفي���ق بيد اهلل
وحده ف�إن �أردت الو�صول �إلى �أعلى املراتب �أعمل
جاه���د ًا و�أخل�ص يف عملك و�أ�س���تعني باهلل فهو
خري معني لك.
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أوراق قانونيــــــــة

جرمية ت�صل عقوبتها لل�سجن امل�ؤبد..

تزيف العملة �أحد �أهم اجلرائم االقت�صادية
التي ت�رض �سلب ًا باالقت�صاد الوطني
ميثل الأمن االقت�ص���ادي �أحد �أهم الواجبات التي يجب على اجلميع املحافظة عليها،ويعنينا هنا تو�ض���يح الأثر
ال�س���لبي لتزيف العملة على الأمن االقت�ص���ادي وذلك عن طريق توعية املواطنني ب�أبعاد خطورة تزيف العملة على
االقت�صاد وماهية املواد القانونية التي �رشعها القانون يف هذا املجال حماية للم�صلحة املالية الوطنية وذلك من خالل
ت�سهل للقارئ الهدف من وراء جترمي تزيف العملة الوطنية �أو الأجنبية.
وال تتواف���ر للعمالت هذه الثق���ة �إال �إذا كانت
لقد ج���رَّم امل�رشع البحرين���ي جمموعة من امل�س���اواة بني العملة الوطني���ة والعملة الأجنبية
الأفعال تن�صب على العملة ،فتنال من الثقة التي من حيث نطاق احلماية اجلنائية ومداها.
نظرة النا�س �إليها �صحيحة مطلقة ،و�أنه ال احتمال
يجب �أن تتوافر لها كي ت�ؤدي يف املجتمع دورها
يف �أن يتك�شف فيما بعد تزييفها.
احلق املعتدى عليه
االقت�صادي ،ك�أداة للتعامل وقيا�س للقيم املادية
مت�س هذه اجلرائم وزارة املالية يف �س���لطتها
�إن احلق املعتدى عليه �أ�سا�ساً بارتكاب هذه
وو�س���يلة الختزانها ،و�إ�ض���افة لذلك جرم جمموعة
من الأفعال التي ال تن�ص���ب عل���ى العملة مبا�رشة اجلرائم هو الثق���ة العامة يف العمالت ،وهي ثقة على رقابة الن�شاط االقت�صادي يف املجتمع عن
ولكنها تهدد باخلطر الثقة فيها وذلك يف الباب البد منها كي ت�ؤدي النقود دورها االقت�ص���ادي طريق رقابتها كمية النقود املتداولة فيه ،ومت�س
اخلام�س يف اجلرائم املخلة بالثقة العامة الف�صل يف املجتم���ع ،وه���ذه الثق���ة هي �أ�س���ا�س لكل ه���ذه اجلرائم يف النهاية حق���وق الأفراد ،ذلك
الثاين من قانون العقوب���ات البحريني (املواد ال�ضمان الذي ينبغي توفريه للمعامالت الداخلية �أن من تلقى عملة مزيفة على �أنها �ص���حيحة �إمنا
 )269_262ومن �أهم خ�ص���ائ�ص هذه املواد والدولية.
وقع بذلك �ض���حية خلداع وحم���ل على النزول
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عن بع�ض حقوقه نظري عملة ال متثل القيمة التي
توقعها له���ا ،بل �إذا علم ع���ن التزوير ومل يقم
ب�إب�ل�اغ ال�رشطة وظن �أنه ذكي وق���ام بالتعامل
يف هذه العملة املزيفة ف�إنه بذلك يعر�ض نف�سه
للم�س����ؤولية اجلنائي���ة ،فلذلك يج���ب على من
ي�ص���ل �إلى يديه عمالت مزيفة �رسعة ت�سليمها �إلى
ال�رشطة حتى يتم �إلقاء القب�ض على اجلاين ومن
ثم �إرجاع النقود احلقيقية للمجني عليه.
ن�ص قان���ون العقوبات البحريني يف املادة
« »262على �أنه (يعاقب بال�سجن والغرامة من
قلد �أو زيف �أو زور ،ب�أية كيفية كانت ،عملة ورقية
�أو معدني���ة متداولة قانون���اً يف مملكة البحرين
�أو يف دولة �أخرى بق�ص���د ترويجها �أو ا�ستعمالها،
ويعت�ب�ر تزييف���اً يف العملة �إنقا�ص �ش���يء من
معدنها �أو طالئها بطالء يجعلها �ش���بيهة بعملة
�أخرى �أكرث منها قيمة).
تعريف تقليد العملة

تقليد العملة هو �ص���ناعة عمل���ة مقلدة على
مثال العملة ال�صحيحة ،فاجلاين يعالج املعدن
في�ش���كل قطعه على نحو ت�صري به مماثلة للقطع
النقدي���ة املتداول���ة احلقيقية التي ت�ص���در من
م��ص�رف البحرين املركزي حيث ي�ص���نع اجلاين
عليه���ا النقو����ش والألف���اظ التي حتمله���ا العملة

املعدنية ال�صحيحة وهذه طريقة نادر ًا ما حتدث
وذلك ل�ص���عوبة التعامل مع املعدن ومن جهة
�أخرى لت���دين القيمة النقدية للنقود املعدنية،
فمجه���ود اجلاين ال يتنا�س���ب م���ع الفائدة من
اجلرمية.

�أما التقليد فيتميز ب�أنه ين�ص���ب على العملة
املعدنية والورقية على ال�س���واء ،ويعنى ب�إن�شاء
عملة غري �ص���حيحة مل يكن لها من قبل وجود،
ومبعنى �آخر لي�س لها �أ�ص���ل يف م�رصف البحرين
املركزي.

�أما التقليد ال�شائع فهو تقليد العملة الورقية
ذل���ك �إن قيمة النقود الورقي���ة �أعلى بكثري من
النق���ود املعدني���ة لذلك يجد اجل���اين غايته
يف النق���ود الورقي���ة املقلدة ،ويك���ون التقليد
عل���ى قطع م���ن الورق يطب���ع عليه���ا نقو�ش
و�ألف���اظ و�ص���ور وعالمات مماثلة مل���ا حتمله العملة
الورقية ال�ص���حيحة ،وال يفرق امل�رشع بني تقليد
ا�ستخدمت فيه الأ�ساليب الفنية احلديثة �أو تقليد
بدائي.

حاالت التقليد

�إبالغ ال�رشطة بوجود
عملة مزورة يجنب
التعر�ض للم�س�ؤولية
اجلنائية

�إل���ى جانب احلاالت الوا�ض���حة للتقليد التي
تخ�ض���ع مبا�رشة للتعريف ال�سابق والتي يعالج
فيها اجلاين م���واد �أولية في�ص���نع منها نقوداً،
وتقل قيمة ه���ذه املواد عن قيم���ة املواد التي
ت�ص���نع منها العمالت ال�ص���حيحة ،ف�إن للتقليد
ح���االت �أخرى ،و�إن كانت �أقل و�ض���وحاً ي�ص���دق
عليها التعريف ال�س���ابق للتقليد فيعترب تقليد ًا
و�ضع عالمات النقود على قطع نقدية قدمية ال
ت�ستعمل �أو زالت نقو�شها� ،أو رفع �سطحي قطعة
نقد �صحيحة وو�ض���عها على قطعة من املعدن
مماثلة يف احلجم ولك���ن ذات قيمة �أقل ،ويعد
تقلي���د ًا كذلك جم���ع �أجزاء ورق���ة نقدية ممزقة
وردها �إلى �صورتها الأ�ص���لية وذلك لأن العالمات
املائي���ة يف الورقة الأ�ص���لية تكون قد �ض���اعت
معاملها� ،إذ ًا يجب على كل من تتلف نقود عنده
�رضورة التوجه بها �إلى م��ص�رف البحرين املركزي
ال�س���تبدالها وعدم العبث بها ،ويرتكب التقليد
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أوراق قانونيــــــــة
من يعالج نقود ًا مقلدة من قبل فيعطيها مظهر
النقود ال�ص���حيحة �أو يقرب مابني مظهريهما ،وال
يحول دون و�ص���ف الفعل ب�أنه تقليد �أن العملة
التي �أنتجها اجلاين متاثل متاماً العملة ال�صحيحة
من حيث نوع معدنها ووزنه وقيمته الفعلية ومن
حيث حجمها ومظهرها ف�أنه بذلك قد اعتدى على
�س���لطة الدولة يف �إ�ص���دار النقود واعتدى على
م�ص���لحة الدولة املالية املتمثل���ة يف الفرق بني
القيمة اال�سمية للعملة والقيمة احلقيقية ملادتها،
بالإ�ض���افة �إلى ال�رضر الذي يحتمل �أن ي�صيب من
يتلق���ى هذه العملة ثم يثب���ت بعد ذلك عدم
�ص���حتها .لذا يجب على اجلميع عند اال�ش���تباه
بعملة مقلدة �رسعة �إبالغ اجلهات الأمنية �أو �إدارة
تزوير العملة
اجلرائم االقت�ص���ادية ب���الإدارة العام���ة للمباحث
للتزويد يف هذا اجلرمية داللته العامة ،وهي
والأدلة اجلنائية وعدم املجازفة با�س���تعمال هذه
تغي�ي�ر احلقيقة وم���ن ثم فهو يعني بالن�س���بة
الأموال غري ال�رشعية.
جلرائم العملة تغيري يف بيانات العملة احلقيقة
ال �ش���ك �أن تزيف العملة �أح���د �أهم اجلرائم مبا يكون من �ش����أنه الإخالل بالثق���ة العامة فيها
ً
االقت�صادية التي ت�رض �س���لبا باالقت�صاد الوطني ،التي تتخذ �ص���ورة الثق���ة يف �أنها حتمل بيانات
و�سوف نو�ضح فيما يلي معنى تزيف العملة.
معين���ة يرتبط بها قب���ول يف التعامل على �أنها
عرف امل��ش�رع البحريني يف املادة (� )262أ�س���ا�س القيمة املحددة ،ومث���ال التزوير تغيري
من قان���ون العقوب���ات البحرين تزي���ف العملة الرق���م املمثل للقيمة اال�س���مية للعملة� ،أو تغيري
بقوله (ويعترب تزيفاً انتقا�ص �ش���يء من معدنها النقو�ش والإم�ض���اءات التي حتملها ،وي�س���تهدف
�أو طالئه���ا بط�ل�اء يجعلها �ش���بيهة بعملة �أخرى اجل���اين بالتزوير �أن يعطي العملة قيمة �أكرب من
�أكرث منه���ا قيمة) .وقد ت�ض���من ه���ذا التعريف قيمتها اال�س���مية ،والتزوير مت�ص���ور يف العمالت
بيان �ص���ورتني للتزييف هما االنتقا�ص والتمويه ،الورقي���ة واملعدني���ة ،ولكنه �أغلب ح�ص���و ًال يف
ون�س���تطيع ت�أ�ص���يلهما يف تعريف عام للتزييف العم�ل�ات الورقية ،ويرد التزوي���ر على عملة كانت
ب�أنه� :إدخال الت�شويه على عمله معدنية �صحيحة �صحيحة �أ�صالً.
يف �ص���ورة يح�ص���ل منه���ا اجلاين عل���ى فائدة
وتتميز العمل���ة الورقية النقدي���ة البحرينية
مادية� ،س���واء بانتزاع جزء من مادة هذه العملة
مع الإبقاء على قيمتها اال�س���مية ،فيكون ك�سب يف تعدد �صورها ح�س���ب اختالف قيمتها وذلك
اجل���اين هو هذا اجلزء الذي انتزع���ه� ،أو بالإبقاء ي�س���هم يف الإقالل من القي���ام بعمليات التزوير
عل���ى مادته���ا و�إعطائها مظهر عمل���ة �أكرب قيمة ،على عك����س بع�ض العم�ل�ات الأجنبية التي بها
فيكون ك�س���ب اجلاين ه���و الفرق ب�ي�ن القيمة �أوجه �ش���به متع���ددة لذا ي�س���هل تزويرها ،وكل
اال�س���مية احلقيقية للعملة والقيمة اال�سمية التي �صور التزوير �سواء ،فلم ين�ص امل�رشع على طريقة
معين���ة يف التزوير فال فرق بني �إ�ض���افة بيان �أو
�صار ينبئ عنها مظهرها (املزيفة).
حذفه �أو �إحالل �أخر حمله ،كلها جرائم قد ت�ص���ل
والف���رق بني التقليد والتزيي���ف �أن التقليد
�إلى ال�س���جن وهذا ما نود الرتكيز عليه ب�أن هذه
ينتج عملة غري �ص���حيحة مل يك���ن لها من قبل
اجلرائم هي جنايات وعقوباتها تبد�أ من ال�سجن
وجود (وهذا مثال عن الغالب الأعم من اجلرائم)
(� )3سنوات وقد ت�صل �إلى ال�سجن (� )15سنة.
�أم���ا التزييف فيفرت�ض انها عملة �ص���حيحة �أ�ص�ل�اً
تعترب جرائ���م تزييف العملة م���ن اجلرائم
�أدخل الت�ش���ويه عليها ،ف�ض�ل�اً ع���ن �أن التقليد
مت�ص���ور �إزاء عملة معدنية �أو ورقية يف حني �أن املخل���ة بالثقة العامة و ذلك وف���ق ما ن�ص عليه
التزييف ال يتم �إال على العملة املعدنية.
قان���ون العقوب���ات البحريني ،لذا ر�أين���ا �أهمية

التزوير تغيري الرقم
املمثل للقيمة
اال�سمية للعملة،
�أو تغيري النقو�ش
والإم�ضاءات التي
حتملها
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ا�س���تكمال �إلقاء ال�ضوء عليها واليوم �سوف نو�ضح
املق�ص���ود بالنقود التي ين�ص���ب عليها التجرمي
والق�ص���د اجلنائ���ي يف جرائم تقلي���د وتزييف
وتزوير العملة .العملة ه���ي النقود ومن وظائفها
االقت�ص���ادية �أنها �أداة وفاء ،وهي مقيا�س للقيم
املادية ،وو�س���يلة الختزانها ،وهي ذات �صالحية
للتداول الع���ام يف اململكة ،وهي �ص���ادرة عن
حكومة مملكة البحرين ولأهمية هذه الوظائف جرم
امل��ش�رع البحريني بع�ض الأفعال التي تن�ص���ب
عليها فتفقدها الثقة العامة.
الق�صد العام

هذه اجلرائم من اجلرائ���م العمدية ولذلك
يتخذ ركنها املعنوي �ص���ورة الق�صد ،وال يكتفي
امل�رشع بالق�صد العام و �إمنا تطلب ق�صد ًا خا�ص.
ويقوم الق�ص���د العام عل���ى عن�رصي العلم
والإرادة ،فيج���ب �أن يعلم املتهم �أن مو�ض���وع
اجلرمية هو عمل���ة ذات تداول قانوين يف مملكة
البحرين �أو خارجها� ،أما �إذا جهل ذلك ف�إن الق�صد
ال يتوف���ر ،ويتعني �أن يعلم مباهية فعله و�آثاره،

على اال�س���تعانة بغريه فى حتقيق ماديات فعل
االدخ���ال والإخ���راج ،وذلك ع���ن طريق �أحدى
و�سائل اال�شرتاك ،فيعد �أي�ضا فاعال للجرمية.
( )2الرتويج

والع�ب�رة بالباعث الذي حمل املتهم على فعله،
فلي����س ب�رشط �أن يك���ون الإثراء غ�ي�ر امل�رشوع
باعثه ،فقد يك���ون الإ�رضار باالقت�ص���اد الوطني
للمملكة �أو الإ�س���اءة �إلى وزارة املالية �أو احل�ص���ول
على مال لتمويل حركة غري �رشعية.
الق�صد اخلا�ص

�أ�سا�س���ه «نية دفع العملة غري ال�ص���حيحة
«املزورة» يف التعامل على �أنها عملة �ص���حيحة،
�أي الرتوي���ج فاجل���اين حتى ي�س���تحق عقوبة
ال�س���جن حتماً لأنه ال يخطط �إلى �أن يقف ن�شاطه
عند جمرد تقليد العملة �أو تزييفها �أو تزويرها ثم
االحتفاظ به���ا ،و�إمنا يريد  -كي يحقق م�رشوعه
الإجرام���ي �أهداف���ه االقت�ص���ادية الطبيعية� -أن
يدفع هذه العمل���ة �إلى التعامل بني النا�س كما
يتعامل���ون يف العم�ل�ات ال�ص���حيحة ،و مبعنى
�أخر يب�س���ط للقارئ مفهوم اال�ستعمال �أو الرتويج
هو �إرادة اجلاين التخل���ي عن حيازة النقود غري
ال�ص���حيحة بحيث تتداول يف املجتمع ا�ستقالال
عن تدخله و�س���يطرته ،وتق���وم اجلرمية حتى لو
مل يح�ص���ل اجلاين على �أموال �ص���حيحة مقابل

وهو دفع العملة غري ال�صحيحة فى التعامل
ويعنى �أي�ضا �صريورة العملة مو�ضوعا للتداول بني
�أفراد املجتمع كافة دون �أن يكون فى و�س���ع
�أح���د التحكم فى ذلك ،وكل �ص���ور الدفع فى
التعامل �س���واء ،فقد تدفع ثمنا ل�رشاء �ش���يئاً �أو
ا�ستئجاره �أو ت�س���تبدل بنقود ذات فئة غريها �أو
يقدمها املروج الى فقري تربعا و�إح�س���انا وال عربة
بكمية النق���ود �أو قيمة العملة فتقوم اجلرمية اذا
�أن�صب الفعل على قطعة نقدية واحدة من �أدنى
فئات العملة .والأ�صل فيمن يتلقى النقود املزيفة
�أن يجه���ل عيوبها ،ولك���ن اذا كان عاملا وقبلها
قامت اجلرمية ،وفى الغال���ب يتلقاها نظري مقابل
قلي���ل ،و�إذا ثبت �أنه ي�س���تهدف معاونة املروج
ف���ى م�رشوعه ف�أنه ي�س����أل ك�رشيك ،ولي�س ب�رشط
�أن يكون املروج (اجل���اين) حائزا للنقود التى
يروجه���ا ،فمن اجلائز ان تك���ون فى حيازة غريه
ويقت�رص ن�ش���اطه االجرامي على ابرام ال�ص���فقات
امل�شبوهة باملوال املزيفة.

ترويج���ه للأموال املزيفة ،ومعنى ذلك �أنه توجد
هناك �ص���لة وثيقة بني الرتويج �أو اال�س���تعمال
( )3احليــازة
وبني تقليد وتزيف العملة ،وعلى ذلك ال يعاقب
اعترب امل�رشع البحرينى جمرد حيازة العملة
اجل���اين �أذا تبني �أن فعل التزييف مت بق�ص���د
اللهو ومل يق�ص���د الرتويج له���ذه النقود املزيفة املزيفة (بق�ص���د الرتويج �أو التعامل بها) جرمية
لأنه كان ي�س���تعر�ض مهارته يف ذلك عازماً بعد يف حد ذاتها ،وال�س���بب فى ذل���ك �أن من حاز
ذل���ك �إتالفها .ن�ص���ت املادة  263م���ن قانون عملة مزيفة بق�صد الرتويج لن يرتدد فى دفعها
العقوبات البحرينى على �أنه «يعاقب بال�س���جن الى التداول لدى �أول فر�ص���ة تتاح له ،ومن ثم
وبالغرامة من �أدخل بنف�س���ه �أو بوا�سطة غريه فى كان���ت احليازة متهيدا للرتويج ،واحليازة �ص���ورة
البالد �أو �أخرج عمل���ة مقلدة �أو مزيفة �أو مزورة مما للجناية متميزة عن الرتويج ،فكما ال ي�ش�ت�رط �أن
ذكر يف املادة ال�س���ابقة ،وكذل���ك من روجها �أو يكون املروج حائزا للنق���ود ،فكذلك قد يحوز
حازها بق�صد الرتويج �أو التعامل بها»
املته���م نقودا بنية ترويجه���ا دون �أن يتاح له
(� )1إدخال العملة غري ال�صحيحة ذل���ك ،كما لو �ض���بط قبل ترويجه���ا ،وفى هذه
الى اململكة �أو اخراجها منها
احلالة ي�س����أل عن جرمية تام���ة عقوبتها كاملة وال
يعنى كل من هذين الفعلني جعل العملة ي�س����أل عن ال��ش�روع ،واجلدير بالذك���ر �أن هذه
غري ال�ص���حيحة جتتاز احل���دود االقليمية ململكة اجلرائم عقوبتها قد ت�ص���ل الى � 15سنة �سجن،
البحري���ن دخوال اليه���ا �أو خروجا منه���ا ،وتقوم �أم���ا اذا ترتب عل���ى هذه اجلرائم هبوط �س���عر
اجلرمي���ة اذا مت �إدخ���ال �أو �إخ���راج عمل���ة غري العملة الوطنية او زعزعة االئتمان فى الأ�س���واق
�ص���حيحة متداولة قانونا فى دولة �أخرى ،و�ساوى الداخلي���ة �أو اخلارجي���ة قد ت�ص���ل العقوبة الى
القانون بني الفاعل الأ�ص���لي ومن �أقت�رص ن�شاطه ال�سجن امل�ؤبد.
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�أول �ضابطة بحرينية يف مكافحة املخدرات ..النقيب الدكتور نورة بنت �إبراهيم �آل خليفة:

�أفتخر بو�سام العمل املتميز..
ومل �أحلم �إال بوظيفة �ضابط �شـرطة
حوار – النقيب وعد را�شد النجم:

ا�س���تطاعت النقيب الدكتور نورة بنت �إبراهيم �آل خليفة �أن حتول حلمها الذي عا�ش���ته طوال طفولتها و�صباها �إلى حقيقة،
و�أ�ص���بحت �ض���ابطة �رشطة ،ولكنها مل تقف عند هذا احلد فقد دخلت جما ًال مل ت�س���بقها �إليه �أي فتاة بحرينية ،حيث كانت
البحرينية الوحيدة يف �إدارة مكافحة املخدرات ،وبعد ثالث �س���نوات من العمل الدو�ؤب �أ�ص���بحت م�سئولة التحري بالإدارة،
ب�سبب جناحاتها التي �أثارت احرتام ر�ؤ�سائها ،فكرمت على عدة م�ستويات ،ومنحها وزير الداخلية الفريق الركن معايل ال�شيخ
را�شد بن عبداهلل �آل خليفة و�سام العمل املتميز ،وتعمل حالياً كع�ضو بهيئة التدري�س يف الأكادميية امللكية لل�رشطة.
تفتخر النقيب ن���ورة كثري ًا ب�أنها
من م�ؤ�س�س���ي �أول منتخب بحريني
ن�س���ائي لك���رة الق���دم ،يف عامي
 2002و2003م ،فقد كانت الكرة
واحدة من ريا�ض���ات كث�ي�رة �أحبتها
ومار�س���تها ،وكانت الريا�ضة بالن�سبة
لها �س���بي ًال لتحقي���ق حلمها ،وهي
�أن ت�صبح �ضابط �رشطة ،تقول :مل
�أحلم مبهنة �أخرى يف حياتي �سوى
�أن �أكون �ض���ابطة �رشط���ة ،منذ �أن
تفتحت عيناي ور�أيت �أ�ش���هر
�ضابطة يف العائلة ال�شيخة
نورة بن���ت عب���داهلل �آل
خليف���ة ،والتي ت�ش���غل
الآن من�ص���ب املحام���ي
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العام  -رئي����س نيابة الطفل ،التي
كانت قدوتي ،خا�ص���ة و�أنني �أحمل
نف�س ا�سمها وكنت �أعجب بجديتها
وق���وة �شخ�ص���يتها وب�أناقته���ا وهي
ترتدي الزي الر�سمي لل�رشطة.

وبع���د تخرجه���ا م���ن جامع���ة
البحرين وح�صولها على بكالوريو�س
اخلدم���ة الإجتماعية عام 2005م،
�س���افرت �إل���ى اململك���ة الأردني���ة
الها�شمية ال�س���تكمال درا�ستها العليا
ونيل درجة املاج�س���تري يف العمل
االجتـمـاعي بدرجة �إمتياز ،وناق�شت
ر�سالة املاج�س���تري بعنوان «فاعلية
عالج املدمنني يف مملكة البحرين
«درا�س���ة تقييمي���ة» ،ويف ع���ام

 2015ح�صلت على الدكتوراه بتقدير
�إمتياز من اجلامعة الأردنية وناق�شت ر�سالة
الدكتوراه بعنوان «م�شكلة الطالق يف
املجتمع البحريني وانعكا�س���اته على
الأ�رسة واملجتمع «درا�سة اجتماعية».

وهدف���ت الدرا�س���ة �إل���ى التع���رف
عل���ى م�ش���كلة الط�ل�اق يف املجتمع
البحريني وانعكا�س���اتها عل���ى الأ�رسة
واملجتمع ،واعتمدت الدرا�س���ة منهج
امل�س���ح الإجتماع���ي لأن���ه يع�ب�ر كماً
وتكون
وكيف���اً عن معطيات الدرا�س���ةَّ ،
جمتمع الدرا�س���ة من جميع املطلقني
واملطلق���ات يف مملك���ة البحرين خالل
ال�س���نوات 2013-2009م ،ويـــقدر
عــددهــــ���م بنح���و ( )6176فرداً،
وقد مت اختيار عينة الدرا�س���ة بالطريقة
الق�ص���دية بن�س���بة  %5م���ن جمتمع
الدرا�س���ة يف حمافظات مملكة البحرين
(املحرق ،ال�شمالية ،اجلنوبية ،العا�صمة)
ولتحقيق �أهداف الدرا�س���ة مت ت�صميم
ا�س���تبانة للك�شف عن م�ش���كلة الطالق،
ا�ستبانة متثل ما ن�سبته ( )%92.2من
ومت توزيعها بعد الت�أكد من �ص���دقها
العينة الرئي�سة.
وثباته���ا ،حي���ث مت توزي���ع ()360
ا�س���تبانة عل���ى ع���دد م���ن املطلقني و�إلى ماذا تـــو�ص��لت الدرا�س��ـــة التــي
واملطلقات ،وبعد ا�سرتجاع اال�ستبانات قدمتيه��ا م��ن الو�ص��ول �إل��ى نتائ��ج
مهم��ة من خالل مناق�ش��تها لر�س��الة
مت ا�س���تبعاد ( )28ا�س���تبانة ،وذلك
الدكتوراه؟
لع���دم ا�س���تكمال البيان���ات املطلوبة،
فاجابت قائلة :تو�صلت الدرا�سة �إلى
فتمثل���ت العين���ة النهائية ب���ـ ()332

�أحب عملي وم�ؤمنة
ب�أنه ر�سالة وواجب
جتاه وطني احلبيب
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النتائج الآتية ،وهي �أن �أكرث املطلقني
كانوا �ضمن فئة الدخل املتو�سط و�ضمن
الأعم���ار � 30-20س���نة يف املجتمع
البحرين���ي .و�أن م���ن �أه���م العوام���ل
امل�ؤدي���ة للط�ل�اق تتمثل يف و�س���ائل
التكنولوجي���ا فعم���ل امل���ر�أة ،فالعنف،
فاخليانة الزوجية ،وقد جاءت مب�س���توى
متو�س���ط يف املجتم���ع البحريني .كما
ان العن���ف عامل م���ن العوامل امل�ؤدية
للطالق يف مملكة البحري���ن ،فقد جاء
البعد االقت�ص���ادي ك�أهم عوامل العنف
امل�ؤدي���ة للط�ل�اق ،وم���ن ث���م العنف
اجل�سدي ،فالعنف النف�سي ،ثم العنف
اجلن�س���ي� ،إ�ضافة �إلى وجود فروق ذات
داللة �إح�ص���ائية عند م�س���توى الداللة
( )α≤0.05يف ت�س���بب عم���ل املر�أة
وو�س���ائل التكنولوجي���ا بالطالق تعزى
الختالف الن���وع االجتماعي حيث كانت
الفروقات ل�صالح الإناث.
كما ت�ش�ي�ر الأح�صاءات واحلديث اليزال
للنقيب ن���ورة لتق���ول� :إن وج���ود فروق
ذات داللة �إح�ص���ائية عند م�ستوى الداللة
( )α≤0.05تع���زى الخت�ل�اف العمر يف
ح���دوث الطالق ،حي���ث كان���ت الفروقات
ل�صالح الفئة العمرية (� 30-20سنة) ،كما
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تعلمت �أهمية
التحريات التي يجب
�إجراءها حول �أي
معلومة ت�صل �إلينا
ت�س���بب العنف يف الطالق تعزى للمهنة،
حي���ث كان���ت الفروق ل�ص���الح فئ���ة ربات
البيوت ،وم���ن ثم ل�ص���الح العاملني.كما
ا�ش���ارت الدرا�سة يف ت�سبب عمل املر�أة يف
الطالق تع���زى لطريقة الزواج ،حيث كانت
الفروقات ل�ص���الح طريقة الزواج احلديثة.
كما عزت الدرا�س���ة ملتغري مدة الزواج يف
ح���دوث الطالق ،حي���ث كان���ت الفروقات
ل�صالح الفئة العمرية (� 30-20سنة).
بع��د التعرف �إلى نتائج الدرا�س��ة ،مباذا
�أو�صيتي يف درا�ستك؟

تو�ص���ي الدرا�س���ة �إلى تفعيل دور
امل�ؤ�س�س���ات احلكومي���ة والأهلي���ة يف
املجتم���ع البحرين���ي من خ�ل�ال عقد
ن���دوات حوارية للمقبل�ي�ن على الزواج
لتوعيتهم ب�أهمية امل�ش���اركة يف احلياة
الزوجية ،كما والأخذ بتجربة دولة ماليزيا

يف تخفيف ن�س���ب الطالق املرتفعة من
خالل �إ�صدار ما ي�سمى برخ�ص الزواج بعد
ا�رشاكهم يف دورات للإر�شاد الأ�رسي من
قبل جهات معنية ب�أمور الأ�رسة (املجل�س
الأعلى للمر�أة) ،وعق���د دورات وندوات
تبني خطورة اال�ستعمال ال�سيء ملواقع
التوا�ص���ل االجتماعي و�أثرها يف تهديد
كيان الأ�رسة وت�صحيح النظرة �إلى عمل
املر�أة ب�أعتبار �أنه لي�س من �أ�سباب الطالق
و�إمنا �رصاع الأدوار هو ال�س���بب.والعمل
على اال�س���تفادة من القوانني واحلقوق
الت���ي منح���ت للم���ر�أة يف املجتم���ع
البحريني واحرتام هذه القوانني للعمل
عل���ى التخفيف من ظاهرة العنف �ض���د
الن�ساء.والعمل على �إ�صدار قانون يلغي
املواقع الإباحية يف مواقع االنرتنت.
وتوا�ص���ل النقيب نورة حديثها �إلينا
لت�رسد لنا ما�أو�ص���ت بها الدرا�س���ة حيث
قالت :تو�ص���ي الدرا�سة ب�رضورة ا�ستقبال
�أبن���اء املطلق�ي�ن واملطلق���ات من قبل
امل�ؤ�س�سات الأ�رسية من �أجل التخفيف من
الآثار النف�سية واالجتماعية الذي يتعر�ض
له���ا الأطفال عن���د م�ش���اهدة النزاعات
واخلالفات ب�ي�ن ذويهم.وتفعيل دور
مكتب التوفيق الأ�رسي يف �إحالة طريف

النزاع �إلى الإر�ش���اد الأ�س���ـري قبل رفع
�أي دعوى ق�ضائية �رشعية.و�أن حتتوي
مناه���ج التدري�س عل���ى مفاهيم تعزز
امل�ش���اركة الأ�رسية والإحرتام بني �أفراد
الأ�رسة .كما تو�صي الدرا�سة بعدم ح�رص
اخلدمات الت���ي تقدم للمر�أة يف منطقة
معين���ة دون غريه���ا� ،أي اتباع خطط
الالمركزي���ة من خالل التوا�ص���ل املبا�رش
مع �أهايل الق���رى واملواطنني والتخلي
عن مركزية الأداء ،والتعامل بحزم مع
ق�ض���ايا التحايل القانوين للح�صول على
املكا�سب املادية (بدل �سكن ،نفقات)
بعد احل�صول على الطالق.
وم��ا ه��ي �أه��م الدرو���س امل�س��تفادة
من خالل ف�ترة عملك ب�إدارة مكافحة
املخدرات؟

تعلمت �أ�شياء ال ح�رص لها ،ولكن من
�أهم هذه الأ�ش���ياء �أن تك���ون التحريات
التي يتم �إجراءها حول �أي معلومة ت�صل
�إلينا جادة بكل معني الكلمة ،فالتحريات
عن الأ�شخا�ص والأ�ساليب والأماكن يجب

�أو�صيت بتفعيل دور
امل�ؤ�س�سات احلكومية
والأهلية للحد من
ظاهرة الطالق
�أن ن�أخذها على حمم���ل اجلد والتعامل
معها ب�رسية تامة حتى ن�ستطيع الو�صول
للهدف املطلوب ،فهذا يتطلب منا ال�صرب
والدقة على مدار ال�ساعة.

�أو حتى التحريز قــد يــ�ؤدي �إلــى ف�شل
الق�ض���يـــة �أو تربئــة جمـــــرم ي�ستحق
الإدانة.
كيـــ��ف تنظــرين �إلــــى عمـــــلك احلايل
وهــــو تـــدريــ�س التـــالميـذ الع�سكريني
بالإكادمييـة امللكية لل�شـرطة؟

�إن عملي���ة تدري�س الطلبة لي�س���ت
بعملية �سهلة حيث �إنها تتطلب جمهود
كبري يف �إي�صال املعلومة وتر�سيخها يف
ذهنه���م حتى يتمكنوا من الإ�س���تفادة
منه���ا يف م�س�ي�رتهم العملي���ة ،وحالياً
�أنا ادر����س مادة عل���م النف�س اجلنائي
للتالمي���ذ الع�س���كريني ونح���اول قدر
امل�س���تطاع من خالل ا�س���تخدام كافة
الو�سائل التعليمية واخلربات املهنية يف
تقدمي املادة بطرقة �سل�سلة ومفهمومة.

وال�شيء الثاين هو �أنه البد �أن تكون
الإج���راءات املتبعة ل�ض���بط �أي جمرم �أو
متهم قانونية ومطابقة لقانون الإجراءات
اجلنائية ،حتى ال تبطل الق�ض���ية كلها،
هل من كلمة �أخرية تودي �أظافتها؟
فبمجرد القب�ض على املتهمني و�إحالتهم
�إلى النيابة واملحكم���ة ،يبد�أ املحامون
�أمتنى �أن �أعط���ي عملي املزيد من
يف البحث عن �إجراءات ال�ضبط ،ومدى جهدي لأنني �أحبه وم�ؤمنة ب�أنه ر�سالة،
ا�ستيفائها مع الإجراءات القانونية ،و�أي وواج���ب جتاه وطن���ي احلبي���ب ،ف�أننا
خط�أ يف الإجراءات من �ضبط �أو تفتي�ش جميعاً مكلفون بحماية هذا الوطن.
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ضبطيـــــات
�ضباط «اجلمارك» خط الدفاع الأول بوجه الآفة ور�صيدهم يذخر باالجنازات

داخل الأمعاء  ..ب�آالت مو�سيقية..
يف قطع غيار« ..اجلمارك» للمخدرات باملر�صاد
«ك�لاك��ي��ت» �أول م���رة � ..إح���ب���اط رج����ال اجل���م���ارك ت��ه��ري��ب خم����درات ب���أم��ع��اء م�سافر
«ك�لاك��ي��ت» ث���اين م���رة � ..إح���ب���اط رج���ال اجل���م���ارك ت��ه��ري��ب خم����درات ب���آل��ة مو�سيقية
«ك�لاك��ي��ت» ث��ال��ث م���رة � ..إح���ب���اط رج����ال اجل���م���ارك ت��ه��ري��ب خم����درات ب��وع��اء �أط��ع��م��ة
«كالكيت »..»4كالكيت ...»5ويتكرر ال�سيناريو ذاته تاركا مهربي الآفة يف حرية من �أمرهم ول�سان
حالهم« :مل نرتك و�سيلة مبتكرة �أو حيلة لكن ه�ؤالء الرجال رمبا يقر�أون الأفكار!»

ماريجوانا داخل �آلة مو�سيقية

وبا�ستخدام مهاراتهم اخلا�صة وح�سهم الأمني ،وا�ستنادهم
�إلى خرباتهم املرتاكمة ،والدورات التدريبية املتخ�ص�صة ،متكن
رجال جمارك املطار من القب�ض على م�سافر �أجنبي اجلن�سية بحوزته
مادة ي�ش���تبه ب�أنها املاريجوانا املخدرة بوزن (2059.7جرام)
ملفوفة ب�أكيا�س نايلون وخمب�أة بداخل �آلة مو�سيقية خ�شبية.

ويو�ض���ح مدير �إدارة جمارك املناف���ذ اجلوية �أنه بعد نزول
امل�ش���تبه به �إلى قاع���ة اجلمارك حام ًال بي���ده حقيبة يد وبعد
ا�س���تالم �أمتعته املكونة من حقيبتني توجه �إلى امل�سار الأخ�رض
فطلب منه �ض���ابط اجلمارك التوجه �إلى امل�س���ار الأحمر لتفتي�ش
�أمتعته حيث كان من �ض���منها �آلة مو�س���يقية خ�شبية مت متريرها
هريوين يف �أمعاء م�سافر
وتقف «لغة اجل�سد» حائط �صد يف وجه املهربني� ،إذ ا�شتبه مره �أخرى بجهاز الأ�ش���عة بامل�سار الأحمر والذي اظهر وجود مادة
رجال جمارك املطار مب�سافر �آ�س���يوي من بني مئات امل�سافرين ،حم�شوة غري معروفة ي�شتبه ب�أنها مادة املاريجوانا املخدرة.
قب���ل �أن يحولوه �إلى التفتي�ش الدقي���ق ،ومن ثم �إبالغ �رشطة
�إدارة مكافح���ة املخدرات التابعة للإدارة العامة للمباحث والأدلة
اجلنائية الذين رافقوا بدورهم امل�سافر �إلى امل�ست�شفى للفح�ص
حيث تبني وجود ( )100كب�سولة هريوين بداخل �أمعائه.

وبح�سب ت�رصيح مدير �إدارة جمارك املنافذ اجلوية ب�شئون
اجلمارك ،ف�إنه �ضمن اجلهود احلثيثة للت�صدي لعمليات تهريب
املمنوعات واملواد املخدرة ،متكن �ضباط جمارك مطار البحرين
ال���دويل من �إحباط عملية تهريب الـ( )100كب�س���ولة من مادة
الهريوي���ن املخدرة ،وجدت بداخل �أمعاء امل�س���افر الآ�س���يوي
اجلن�سية.
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وبالتعاون م���ع �إدارة مكافحة املخ���درات مت القب�ض على من احللوي���ات ،مل يكن كافياً ليخرج م���ن املطار ويف جعبته
املتهم وبح�س���ب الإج���راءات املتبعة فقد مت ت�س���ليم املتهم  944.3غرام من مادة الهريوين املخدرة ،جراء ا�ش���تباه رجال
واملواد امل�ض���بوطة �إلى �إدارة مكافحة املخدرات بالإدارة العامة اجلم���ارك به وحتويله �إلى امل�س���ار الأحم���ر للتفتيـ�ش الدقيـق،
لوجود طبقة غري طبيعية يف قاع احلقيبة حيث ات�ض���ح بعد
للمباحث والأدلة اجلنائية.
التفتي�ش الدقيق ب�أنها عبارة عن مادة الهريوين.

خمدرات داخل قطع غيار

�أقرا�ص خمدرة بوعاء �أطعمة

وتغلبت يقظة موظفي اجلمارك ،على املحاوالت امل�ستميتة
م���ن املهربني وجلوئهم للعديد من و�س���ائل التهريب ،وبينها
القب�ض على م�س���افر �أجنب���ي بحوزته  376.6غ���رام من مادة
املاريجوان���ا املخدرة �إ�ض���افة �إلى  620م���ن الأقرا�ص املخدرة،
خمب�أة بداخل وعاء حلفظ الأطعمة.

وبعد حتريات �أولية تفيد بو�صول كمية من املواد املخدرة
عن طريق ط���رود بريدية �إلى مملكة البحري���ن ،وبعد الت�أكد
من املعلومات وجم���ع الأدلة الالزمة ،متت مبا�رشة �أعمال البحث
والتح���ري التي �أ�س���فرت عن حتديد هوية امل�ش���تبه به ،حيث
قامت الفرق التابعة للإدارة ب�إعداد كمني �أدى �إلى القب�ض على
امل�ش���تبه به متلب�ساً �أثناء ت�سلمه الطرود الربيدية ،والتي ات�ضح
�أنها عبارة عن قطع غيار دراجات نارية حم�شوة باملواد املخدرة
�س���الفة الذكر .ووفقاً ملدير ع���ام الإدارة العامة للمباحث والأدلة
اجلنائية ف�إن �رشطة �إدارة مكافحة املخدرات بالتعاون مع �شئون
اجلمارك ،متكنت من القب�ض على �ش���خ�ص �آ�س���يوي اجلن�سية،
بتهمة تهريب حوايل  3كيلو غرام من مادة املاريجوانا املخدرة
و � 505أقرا����ص خمدرة �إلى البحرين بق�ص���د االجتار والتعاطي
بها ،وتقدر قيمتها بـ � 30ألف دينار.

وبح�س���ب �إي�ضاحات قدمها مدير �إدارة جمارك املنافذ اجلوية
ب�ش���ئون اجلمارك ف�إن امل�س���افر ،توجه وبعد ا�س���تالمه �أمتعته
املكونة من حقيبة يد وكي�س� ،إلى امل�سار الأخ�رض ،حيث ا�شتبه
به �ض���ابط اجلمارك وعليه مت حتويله �إلى امل�سار الأحمر لإخ�ضاعه
لتفتي�ش دقيق ،م�ض���يفاً �أنه بتفتي�ش �أمتعته مت �ض���بط املواد
املخدرة املذكورة.و�أ�ش���ار مدير �إدارة جمارك املنافذ اجلوية �إلى
�إحال���ة املتهم واملواد املخدرة امل�ض���بوطة �إل���ى �إدارة مكافحة
املخ���درات بالإدارة العام���ة للمباحث والأدل���ة اجلنائية التخاذ
الإجراءات القانونية الالزمة.

�إحباط تهريب  944.3غرام هريوين
ورغم توفر �أحدث �أنظمة التفتي�ش يف جمارك املطار� ،إال �أن
الكفاءات الب�رشية ما زالت تلعب دور ًا رئي�س���اً يف الت�ص���دي لأي
حماوالت تهريب� ،إذ �إن ت�س���لم م�س���افر �أجنبي لعف�شه املكون
م���ن حقيبة يد واح���دة وكي�س (نايلون) يحت���وي على عدد
الجمـــــــارك
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يف غياب الأب..

الأطفال جبناء م�ضطربون والأم مري�ضة نف�سي ًا
�أثبتت درا�س���ات علم النف�س الرتبوي �أن التوترات النف�س���ية تزيد �ضعفي ن�س���بتها بني الزوجات الالتي يغيب �أزواجهن
�إما ب�س���بب ال�س���فر �أو املوت ،كما �أكدت �أن الأم ال تنجح عادة يف تربية الأطفال مبفردها ال�سيما الذكور ،حيث جتد �صعوبة
ال�س���يطرة عليهم وعلى ت�رصّفاتهم .وك�شفت درا�سة �أجنزت يف وقت �سابق �أن الأطفال الذين يغيب �أبا�ؤهم �أقل �شجاعة
يف
ّ
و�س���لوكاً مغامر ًا من ذوي الأب احلا�رض ،كما �أبدوا �س���لوكاً ذكورياً واختاروا دمى ذكورية ال�ص���فات �أقل من �أقرانهم ذوي الأب
املتواجد.
و�أظهرت �أنهم قد �أبدوا ت�صور ًا �أنثوياً
للأب و�سلوكه باملقارنة باملجموعة الثانية
التي �أب���دى �أفراده���ا انطباعات رجولية
ومغامرة له .وتو�صلت الدرا�سة بخ�صو�ص
عدم توافر ال�س���لوك ال�شجاع �أو املغامر
ل���دى الأطف���ال ذوي الأب الغائب� ،إلى
�أنه���م �إم���ا مذعن�ي�ن �أو مرتددين يف
�سلوكهم ويف عالقاتهم مع �أقرانهم� ،أو
و�أكد اخل�ب�راء �أن الطف���ل �إذا فقد
كان���ت ردود فعلهم لأقرانهم عموماً غري
والده ف�إن التوازن يف منوه اجلن�سي قد
نا�ضجة �أو �صبيانية.
يهتز ،و�أ�ش���اروا �إلى �أن عدم وجود الأب
كما �أكدت �أنهم �أقل رغبة من املبادرة كنموذج البنه يدفع الطفل يف الغالب
�أو املغام���رة ،و�أكرث اعتماد ًا على غريهم لأن ي�ش���عر بعالقة قوية �أك�ث�ر مودة �أو
و�أق���ل اندماجاً يف الألعاب �أو الريا�ض���ات الت�ص���اقا ب�أمه مما يزيد م���ن فر�ص تطوير
اجل�سمية .كما در�س العلماء احلاالت التي �سلوك جن�سي �أنثوي لديه.
يكون الأب فيها حا�رض ًا ولكنه غري م�ؤثر،
ويف املقابل ك�ش���فت درا�سة �أمريكية
ك�أن يكون منعز ًال �ض���عيف ال�شخ�ص���ية
لي�س���ت له كلمة م�سموعة يف البيت ،مع حديث���ة �أن الفتيات الالتي يفقدن الأب
كون الأم م�ص���در الق���رارات واملبادرات منذ طفولتهن ،قد ميلن �أكرث من غريهن
التي تخ�ص م�ص�ي�ر الأ�رسة .وتو�صلوا �إلى للو�ص���ول �إلى �سن البلوغ يف وقت مبكر
�أن مثل هذا الأب ي�ؤثر �س���لباً يف رجولة يف حياتهن.
الطفل.
و�أظهرت الدرا�سة التي قامت بها كلية
وبالإ�ض���افة �إلى ذلك �أ�شارت درا�سات ال�صحة العامة يف جامعة كاليفورنيا� ،أن
�إلى �أن الآثار ال�س���يئة املرتتبة عن غياب غياب الأب البيولوجي عن املنزل ،ك�شف
الأب ت�ؤث���ر يف تطور �أن���واع �أخرى من عن ظهور مظاهر البلوغ على الفتيات يف
ال�س���لوك غري االجتماعي غ�ي�ر الرجويل �س���ن مبكرة ،ولكن فقط ،لدى الفتيات
كاخل�ش���ونة �أو الفظاظ���ة يف املعامل���ة الالتي يع�ش���ن يف م�س���توى معي�شي
واالنتماء �إلى ع�ص���ابات الأ�شقياء وعقدة واقت�ص���ادي جي���د ،وكان وزن الفتيات
�أوديب وعادة ال�شذوذ اجلن�سي.
عام ًال �آخر� ،أخ���ذ يف االعتبار عند البدء
وبين���ت �أن ت�أكي���د الطفل ذي الأب
الغائ���ب على الرجول���ة وكفاحه من �أجل
التمثل ب�شخ�ص���ية �أبي���ه ،يقودانه �إلى
االن�ض���مام �إل���ى ع�ص���ابات منحرفة عن
القان���ون �أو عل���ى الأقل يحف���زان لديه
�سلوكاً –متميز ًا– باخل�شونة غري املقبولة
اجتماعيا.
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يف الدرا�سة .و�أو�ض���حت رئي�سة الدرا�سة
م�س���اعدة الربوفي�س���ور يف �ص���حة الأم
والطفل يف اجلامعة ،جوليانا ديردروف،
�أنه خ�ل�ال العق���ود الأخرية ،ب���د�أ عمر
الو�ص���ول �إلى البل���وغ يف تناق�ص بني
الفتيات� ،إال �أن �أكرث الرتكيز كان من�ص���باً
على زيادة الوزن لديهن ،كونه ال�س���بب
الرئي����س للبلوغ املبكر ل���دى الفتيات،
مو�ض���حة �أنه على الرغم م���ن �أن زيادة
الوزن قد تهيئ وت�س���بب توقيت بلوغ
الفتيات� ،إال �أن ه���ذه العوامل املرتبطة
بالوزن ،ال تف��س�ر كل ذلك الفرق الكبري
يف توقيت ف�ت�رة البل���وغ ،و�أن نتائج
الدرا�س���ة تبني �أن عوامل �أ�رسية و�أخرى
تقع حت���ت ظروفها ،بعي���د ًا عن م�ؤ�رش
كتلة اجل�س���م ،ميكن �أن يكون لها ت�أثري
مهم يف فرتة البلوغ لدى الفتيات.
و�أ�شار مدير ق�س���م قي�رص للدرا�سات،
لورن�س كو�شي �إلى �أن الرابط بني غياب
الأب والبلوغ املبكر ل���دى الفتيات ،قد
كان له وجود منذ درا�س���ات �س���ابقة� ،إال
�أنه���ا مل ترب���ط بني ذلك وزي���ادة وزن
الفتيات ،والعرق ،واجلانب االقت�ص���ادي
للفتاة.

وطبق الباحثون الدرا�سة على 444
طفلة �أعمارهن ترتاوح بني  6و� 8سنوات،
ومتت متابعتهن ب�ش���كل �سنوي ،بينما
اعتمدت متابعات �أول �سنتني يف مرحلة

حتليل الدرا�س���ة التي �أخ���ذت �أعرا�ض
و�إ�شارات الن�ض���وج التي ت�سبق بداية
احلي�ض يف االعتبار ،ويف مقابالت مع
مربيات الفتيات ،مت طرح �أ�سئلة حول
�سكان املنزل ،وعالقاتهن بالفتيات.

وتب�ي�ن �أن  80باملئة من الفتيات
يعانني غياب الأب ع���ن املنزل ،و�أن
ه���ذا الغي���اب يرتبط بعالم���ات بلوغ
مبكرة بني الفتيات الالتي يع�شن يف
حالة معي�شية جيدة ،مبعدل � 50ألف
دوالر �سنوياً �أو �أكرث ،بينما كانت عالمات
الن�ض���ج بني الفتيات البي�ض ،تختلف
عن الفتيات الأفريقيات الأمريكيات.

ومن جهة �أخرى بينت درا�س���ة �أن
ترعرع فتاة يف منزل يفتقر �إلى وجود
الأب ،ميك���ن �أن يجعلها �أكرث عر�ض���ة
للتعامل م���ع رجال �آخري���ن ما ي�ؤدي
�أي�ض���اً �إلى البلوغ املبك���ر� ،إال �أن هذه
الدرا�سة ،مل حتدد ما �إذا كان ترعرع
الفت���اة يف من���زل مع زوج ل�ل��أم قد
يكون �أحـد �أ�س���ـباب البلوغ .و�أ�ضافت
دي���ردروف �أنه عل���ى الرغ���م من �أن
الأمر قد يك���ون حمتم ًال بني العائالت
الفق�ي�رة� ،إال �أنه غالباً م���ا تكون هناك
�شبكة قوية من الأقارب الذين ميكنهم
العناية بالطفل يف غياب الوالد ،بينما
ميكن افرتا�ض �أن العائالت ذات الدخل
املادي العائلي والأب الغائب ،تواجه
غالباً م�ش���كلة وجود �أم وحيدة تعمل
ل�ساعات طويلة لت�أمني احلالة املعي�شية
اجليدة ،ما يعني غياب الأم �أي�ضاً عن
رعاية الطفلة ،بينما ك�ش���فت درا�س���ات
حديث���ة� ،أن راب���ط الأمومة ال�ض���عيف
ميك���ن �أن يكون �أحد �أ�س���باب البلوغ
املبكر.
و�أكدت درا�س���ات عل���م النف�س �أن
غي���اب الأب ،يجعل الأطفال يواجهون
�صعوبة كبرية يف عملية تطور �سلوكهم
االجتماع���ي العام ،فيكون منوهم �أقل

ا�ستقاللية و�أ�ض���عف قدرة ذاتية على
�ضبط �س���لوكهم الفردي ،بالإ�ضافة �إلى
م�شاكل �سلوكية وخلقية لدى بع�ضهم
تتمي���ز بع���دم الن�ض���ج والع�ص���بية
واالنحراف ،وتزعزع ثقتهم بغريهم
من الأطفال وجتعلهم غري قادرين
عل���ى �إقامة عالق���ة �ص���داقة مع
�أقرانه���م ،وف�رس علم���اء االجتماع
هذه الظاهرة ب�أن ثورة الغ�ضب
التي تنجم عن فقدان الأب،
ق���د تنم���و يف الغال���ب لدى
الطفل وتنتقل ب�صورة مبا�رشة �أو
غري مبا�رشة �إلى الآخرين كاملعارف
والأ�صدقاء.

و�أ�شاروا �إلى �أن غياب الأب قد يزيد
من القلق النف�سي واال�ضطراب العاطفي
لدى الأطفال كما �أن هناك ارتباطاً بينه
وبني بع�ض حاالت االنتحار وال�شعور
بخيبة الأمل.

و تــــو �ص���ـلت
درا�سة ميدانية
�إلى �أن مهـارة
التـــــوقي���ت
فـ���ي احلياة
ا ليـــو مي���ة
كــــــــان���ت
�ض���عيفة
ل���دى الأطف���ال
ذوي الأب الغائ���ب
باملقارنة بذوي الأب
الـموجــود ،كما متيزوا
بعادات عمل �سيئة �أو غري
نظامية .بالإ�ضافة �إلى وجود
عالقة بني حاالت غياب الأب
وارتفاع ن�سبة ارتكاب ال�رسقة
�أو اجلرمي���ة يف بع����ض
املجتمعات.

تكنولوجيـــــــا

مايكرو�سوفت تطلق «ويندوز »10مبزايا جديدة

�أطلقت �رشكة مايكرو�س���وفت� ،أحدث على معاينة للموقع ،بينما تقدم امليزة املغ���ادرة للو�ص���ول يف الوقت املحدد،
ن�س���خة معاينة من نظام «ويندوز  »10الأخ���رى �إمكانية مزامنة املف�ض���لة وبنود كما ميكن �أن يقوم بطلب خدمة �س���يارات
التو�صيل «.»Uber
برقم البن���اء  ،10565حيث تت�ض���من قائمة القراءة.
الن�س���خة العديد من املميزات اجلديدة
وح�ص���لت واجه���ة امل�س���تخدم على
و�أ�ص���بح ب�إم���كان تطبيق امل�س���اعد
الت���ي تهدف �إل���ى جعل نظ���ام ويندوز
ال�شخ�صي كورتانا قراءة وفهم املالحظات حتدي���ث طفيف حي���ث �أ�ص���بح ب�إمكان
�أكرث �س���هولة يف الإ�ستعمال ،حيث تتميز
املكتوبة بخط اليد ،مما ي�سمح للم�ستخدم امل�س���تخدم حتدي���د الأل���وان الداكنة
الن�س���خة بالتكامل بني النظام وبرنامج
على �سبيل املثال �إن�ش���اء موعد وو�ضعه ل�رشيط العنوان ،ومت تقدمي جمموعة من
املحادثة �س���كايب .مما يدعم ا�ستعمال
و�إتاحة ميزات الر�س���ائل واالت�ص���ال ب�شكل �ضمن التقومي من خالل الكتابة بخط اليد الأيقونات اجلديدة ،ومت حت�سني قوائم
مبا�رش عن طريق تطبيق �سكايب العاملي ،يف حال كان امل�س���تخدم ي�ستعمل جهاز ال�سياق الكالمي بحيث �أ�صبح من ال�سهل
ا�ستخدامها عن طريق اللم�س �أو الف�أرة.
و�أ�صبح بالإمكان �أي�ضاً الرد على الر�سائل الكمبيوتر يف و�ضع احلا�سب اللوحي.
الواردة من الربنامج ع���ن طريق منطقة
وت�أت���ي ن�س���خة املعاين���ة ذات رقم
كما تعلم امل�ساعد ال�شخ�صي كورتانا
اال�شعارة والنوافذ املنبثة منها.
بع����ض احليل م���ن « »Google Nowالبن���اء  10565كج���زء م���ن برنام���ج
وح�صل مت�صفح مايكرو�سوفت اجلديد حيث �أ�صبح ب�إمكان كورتانا تتبع تذاكر وين���دوز �إن�س���ايدر والذي ي�س���مح لأي
�إي���دج عل���ى ميزتان جديدت���ان حيث ال�سينما والأحداث القادمة التي يهتم بها م�س���تخدم ويندوز الت�س���جيل واحل�صول
ت�س���مح امليزة الأولى للم�س���تخدم عند امل�ستخدم وذلك عن طريق و�صوله �إلى على الن�س���خ وتثبيتها ومعاينتها و�إر�سال
مترير الف�أرة على عالمات التبويب اخلا�ص���ة ر�س���ائل الربيد الإلكرتوين ،كما �س���يقوم النتائج وامل�ش���اكل واالقرتاح���ات ل�رشكة
باملت�صفح �أو ال�صفحات املفتوحة احل�صول بتذك�ي�ر امل�س���تخدم متى يج���ب عليه مايكرو�سوفت.
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هكذا تزيد عدد متابعينك احلقيقيني يف تويرت

امل�صغر تويرت
ما مييز �شبكة التدوين
ّ
ب�ساطة �أ�سلوبها ،فهي تعتمد على متابعة
الآخري���ن ومتابعتهم هم للم�س���تخدم،
وكلم���ا زاد ع���دد متابعي امل�س���تخدم
واملهتم�ي�ن مبا يقدمه ،كلم���ا زاد ت�أثريه
على ال�ش���بكة و�أ�ص���بحت تغريداته �أكرث
انت�شار ًا و�شهرة.

�إال �أن زي���ادة عدد املتابعني بحاجة
�إلى جهد وتعب ،واال�س���تعانة باخلدمات
التي تق���وم ب�إ�ض���افة متابعني وهميني
لي����س بالأمر اجليد �إطالق���اً ،لذلك ميكن
اال�س���تفادة من خدمة  ،Twit Ninjaامل�ستخدم احلقيقيني.
وتقدم اخلدمة العدي���د من الطرق
والت���ي توفّ���ر للم�س���تخدم جمموعة من
ّ
الأداوات واال�س�ت�راتيجيات التي ُت�ساعد التي ميكن لها �أن ُت�س���اعد امل�س���تخدم
عل���ى من���و �أع���داد متابع���ي ح�س���اب يف التع���رف على الآخري���ن ومتابعتهم

وتف�ضيل تغريداتهم ،ليتحولوا هم �أي�ضاً
�إلى متابعني للم�س���تخدم ،كونه يحاول
الو�صول �إلى امل�س���تخدمني امل�شرتكني
يف نف�س اهتمامات امل�ستخدم.

مل�ستخدمي �آي فون ..ن�سخة «�آي كالود» لوحدها ال تكفي
�أفادت جملة «م���اك �آند �آي» الأملاني���ة �أنه يتعني على
�أ�ص���حاب �آي فون و�آي باد عدم االقت�ص���ار عل���ى خدمة «�آي
كالود» فق���ط عن���د الرغبة يف �إن�ش���اء ن�س���خة احتياطية من
البيان���ات املخزنة عل���ى �أجهزة �أبل اجلوالة ،نظ���ر ًا لأن عملية
ا�س���تعادة هذه البيانات يف حاالت الطوارئ قد ت�ستغرق وقتاً
طوي ًال للغاية .ولذلك ن�صحت املجلة الأملانية ب�أنه من الأف�ضل
�أن يتم �إن�شاء ن�سخة احتياطية �أخرى من بيانات اجلهاز اللوحي
�أو الهات���ف الذكي على الأجهزة املكتبية بوا�س���طة برنامج �آي
تيونز .وميكن للم�ستخدم بدء عملية الن�سخ االحتياطي عن
طريق وظيفة «�إن�شاء ن�سخة احتياطية» حتت بند «التخزين»
و»الأجهزة» .ويتوافر �أمام امل�ستخدم �إمكانية االختيار ما بني
يتم �إجراء ن�س���خ احتياطي م�شفر للبيانات .وبعد �إجراء عملية
�إن�شاء ن�سخة احتياطية م�شفرة و�أخرى غري م�شفرة.
الن�س���خ االحتياطي للبيانات ال�شخ�ص���ية ميكن للم�س���تخدم
ون�ص���حت املجلة الأملانية ب�أنه من الأف�ض���ل �إن�شاء ن�سخة
احتياطية م�شفرة من البيانات املخزنة على �أجهزة �أبل اجلوالة ،نقل املو�س���يقى والتطبيقات واملحتوي���ات الأخرى ،التي مت
نظ���ر ًا لأن���ه بهذه الطريق���ة يتم حماي���ة البيانات ال�شخ�ص���ية �رشا�ؤها على �آي ف���ون �أو �آي باد� ،إلى مكتبة امليديا ،وميكن
واملعلومات احل�سا�س���ة ب�صورة �أف�ض���ل ،عالوة على �أن البيانات للم�س���تخدم القيام بذلك عن طريق بند «نقل امل�شرتيات»
اخلا�صة بالأن�ش���طة البدنية وال�صحية ال يتم تخزينها �إال عندما واملوجود �أي�ضاً حتت بند «التخزين» و«الأجهزة» .
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الأطعمة احلا َّرة تخف�ض الوزن والكولي�سرتول

ؤخرا
لع�شاق الطعام احلار ك�شفت العديد من الدرا�سات التى ن�رشت م� ً
مبوقع «فوك�س نيوز» الإخب����ارى الأمريكى� ،أن الأطعمة الغنية بالتوابل
لها دور �أكرث بكثري من �إ�ضافة نكهة �إلى الوجبة املف�ضلة ،حيث �إن الأطعمة،
وخا�ص����ة الفلفل احلار جلبنو�����س ،وهابانورو�س ،يحتوي����ان على جمموعة
مده�شة من الفوائد ال�صحية .و�أو�ض����ح الباحثون �أن الإح�سا�س بال�سخونة
فى الأطعمة الغنية بالتوابل ي�سبب فقدان الوزن ،حيث �أظهرت الدرا�سات
�أن تناول طبق حار ميكن �أن يحرق ال�س����عرات احلرارية الزائدة عن طريق
زيادة معدل التمثيل الغذائى ب�ش����كل م�ؤقت بن�سبة ت�صل �إلى ثمانية فى
املائة .وفى درا�سة كندية �أخرى ،وجد الباحثون �أنه عند تناول وجبة حارة
قد يتم ا�س����تهالك �س����عرات حرارية �أقل ،كما �أن اال�شخا�ص الذين تناولوا
فاحت ال�ش����هية مع ال�صل�ص����ة احلارة ا�ستهلكوا � 200س����عر حرارى �أقل من
نظرائهم الذين مل يكن لديهم ال�صل�ص����ة احلارة .وهناك فائدة �أخرى من
أي�ضا �أن
الأطعمة الغنية بالتوابل وهى حت�س��ي�ن وظيفة القلب ،وقد تبني � ً
الإح�سا�س احلرارى الذى يحدث على الل�سان يخف�ض الكولي�سرتول ال�سىء،
حيث �أظهرت درا�س����ة ن�رشتها اجلمعية الكيميائي����ة الأمريكية� ،أن الأطعمة
احلارة ت�س����اعد فى تقليل تراكم الكول�سرتول مع زيادة تدفق الدم وذلك
عن طريق منع اجلني امل�سبب ل�ضيق ال�رشايني.

هل انت مري�ض �سكري؟؟
عليك بال�شاي الأخ�رض

�أ�ش����ارت درا�س����ة ن�رشت م�ؤخر ًا �أ�رشف عليه����ا باحثون من
جامع����ة بوزنان للعل����وم الطبية فى بولندا� ،أن م�س����تخل�ص
ال�شاى الأخ�رض ي�ساهم فى احلد من امت�صا�ص كمية الن�شا �أحد
�أن����واع الكربوهيدرات املوجود ف����ى الأطعمة والوجبات التى
يتناولها الإن�س����ان ،كما ي�س����اهم فى تقليل ه�ضمها وبالتالى
تقليل ال�سعرات احلرارية التى يتناولها الإن�سان ،وذلك بف�ضل
احتوائه على قدر كبري من املركبات البوليفينولية.
و�ش����ملت الدرا�سة � 28شخ�ص����اً ترتاوح �أعمارهم بني 19
و 28عاماً� ،ص����اموا عن الطعام وال�رشاب ملدة � 12س����اعة ثم
قاموا ب�����أكل طبق من رقائ����ق الذرة ،ثم تناول بع�ض����هم 4
جرامات من م�ستخل�ص ال�شاى الأخ�رض ،وهى تكافئ تناول عدة
�أكواب من ال�شاى الأخ�رض.
و�أ�ض����اف العلم����اء البولندي����ون �أن ه����ذه النتائج مثرية
للغاية ،وت�ؤكد فاعلية م�س����تخل�ص ال�ش����اى الأخ�رض فى عالج
ال�سمنة ومر�ض ال�سكر من النوع الثانى.
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الزعرت قاتل «امليكروبات»

الزعرت من الأع�شاب املفيدة التي ت�ضيف نكهة لذيذة للعديد من الأطعمة ،وال تتوقف وظيفة الزعرت
عند كونه توابل لها طعم مميز ،حيث �إن للزعرت فوائد �صحية عديدة قد يجهلها الكثري من الأ�شخا�ص.
و�أظهرت نتائج درا�سة بريطانية حديثة فوائد الزعرت ل�صحة و�سالمة الإن�سان ،ومنها:
•• امل�ساعدة على تن�شيط الدورة الدموية.
••يعد عالج فعال ي�ساعد يف التخل�ص من م�شاكل امل�سالك البولية.
••خف�ض ن�سبة الكولي�سرتول ال�ضار يف الدم.
••ي�ساعد على التخل�ص من غازات وانتفاخات املعدة ،كما �أنه ي�ساعد يف حت�سني عملية اله�ضم.
••الق�ضاء على الفطريات والطفيليات وديدان البطن.
••يعترب دوائا قاتلاً للميكروبات ،وتناوله ي�ساعد على �ضبط م�ستوى ال�سكر يف الدم.
••تقوية اجلهاز املناعي ،الأمر الذي ي�ساعد على حماية اجل�سم من جميع
الأمرا�ض.
••تقليل خطر �إ�صابة القلب بالأمرا�ض كاجللطات وم�شاكل ت�صلب ال�رشايني.
••احتواءه على م�ض����ادات الأك�سدة ،ي�س����اعد يف التخل�ص من منو الأورام
ال�رسطانية.

ماء �ساخن  +ليمون =
ج�سم بال �أمرا�ض

يعترب �رشب املاء ال�س����اخن مع �إ�ضافة ن�صف
ليمونة يف ال�ص����باح على الريق له �آثار �س����حرية
على اجل�س����م ويقيه من �أمرا�����ض كثرية .كما �أنه
ي�س����اعد على تخفيف الوزن ،ويقلل من الإجهاد
العقلي والبدين.
فالي����وم الذي تبد�أه ب���ش�رب ماء دافئ مع
الليمون �سيجلب لك الكثري من الفوائد ال�صحية.
ويف ما يلي بع�ض الفوائد:
� ·1رشب امل����اء والليمون ي�س����اعد املعدة يف
عملية اله�ضم وين�شط عمل املعدة والأمعاء.
كما ينقي الكبد.

عملية تنظيف املعدة من ال�سموم والبكرتيا.

 ·2يحت����وي الليم����ون عل����ى ن�س����بة عالية من
فيتامني “�س����ي” الذي ي�س����اعد يف تقوية  ·7ي�س����اعد املاء والليمون على عالج م�ش����اكل
مناعة اجل�سم.
اجلهاز التنف�سي ،وخا�ص����ة للأ�شخا�ص الذين
 ·3يحتوي املاء والليمون على ن�سبة عالية من
يعانون من �أمرا�ض الربو.
البوتا�سيوم الذي ي�ساعد على تنظيم �ضغط
 ·8امل����اء والليم����ون ميك����ن �أن يك����ون عالجا
الدم ويقي من الدوخة والغثيان.
لل�ش����خ�ص الذي يعاين من الربد والأنفلونزا
 ·4يقلل من الإجهاد العقلي واالكتئاب.
�أو احلمى.
 ·5والليمون هو �أي�ض����ا مدر للب����ول ،وميكن �أن
ي�س����اعد �أي�ض����ا عل����ى احلد م����ن الروماتيزم  ·9وميك����ن �أن ي�س����تعمل �أي�ض����ا ���ش�راب املاء
والليم����ون يف تنقية ال����دم ومعاجلة بع�ض
والتهاب املفا�صل.
الأمرا�ض ،مثل الكولريا �أو املالريا.
 ·6و�رشب املاء والليمون على الريق ي�ساهم يف
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مشاركة مجتمعية فاعلة
يف �إطار امل�شاركة املجتمية التي دائماً ما يوجه بها �سيدي الفريق الركن معايل ال�شيخ
را�ش���د بن عبداهلل �آل خليفة وزير الداخلية ،حتر�ص �ش���ئون اجلمارك دائماً ،على مد ج�سور
التوا�ص���ل مع اجلمهور للم�س���اهمة يف ن�رش التوعية واملعرفة اجلمركية من جهة ،وتعزيز ثقة
اجلمهور بهذا اجلهاز الوطني من جهة �أخرى.
ويف هذا الإطار قامت �شئون اجلمارك بتوزيع هدايا تذكارية على امل�سافرين القادمني
عرب ج�رس امللك فهد ،مبنا�س���بة عيد الأ�ض���حى املبارك ،وذلك �ضمن ا�ستمرار هذه النوعية
من احلمالت التوعوية ،جنباً �إلى جنب مع العمل امليداين ف�ض�ل�اً عن ال�سعي الد�ؤوب نحو
ابتكار كل ما هو جديد ويخدم �شئون اجلمارك واملجتمع البحريني يف � ٍآن واحد.
وحتر�ص �ش���ئون اجلمارك على �إقامة فعاليات ون�ش���اطات دوري���ة خمتلفة بهدف رفع
م�س���توى الوعي لدى اجلمهور حول املخاطر الناجتة عن عملي���ات التهريب ،والتعريف ب�أبرز
اخلدمات التي تقدمها واجلهود املبذولة لتعزيز الكفاءة اجلمركية ،والدور الذي ي�ضطلع به
منت�سبو اجلمارك يف الت�صدي و�إحباط عمليات التهريب ،حلماية املجتمع واحلفاظ على �أمنه
وتعزيز وتر�سيخ التعاون بني الطرفني.
ومن خالل ا�س���تعرا�ض �أبرز الإجنازات التي حققتها �ش���ئون اجلمارك على ال�ص���عيدين
اجلمركي والأمني �أمام اجلمهور ن�س���تطيع تعزي���ز ثقة املجتمع ب�أداء هذا اجلهاز الوطني،
وك�سب تقديرهم للجهود امل�ضنية التي تبذلها �شئون اجلمارك لال�ضطالع مبهامها وواجباتها
يف حماية امل�ستهلك واملجتمع ،واملهارات التي يتمتع بها منت�سبو اجلمارك ،ودورهم يف
�ص���د و�إحباط �شتى �أنواع عمليات التهريب يف �سبيل خدمة الوطن ومواطنيه ،ومدى التطور
التقني والفني الذي و�ص���لت له �ش���ئون اجلمارك والذي يدعوا للفخر واالعتزاز لدى جميع
�أبناء البحرين.
وت�س���عى �شئون اجلمارك من خالل ذلك �إلى جت�سيد مبد�أ امل�شاركة املجتمعية ترجمة
واقعية وعملية من خالل �إتاحة الفر�ص���ة �أمام اجلمهور لالط�ل�اع على اخلدمات التي تقدمها
عرب كافة اجلمركية ،والتعرف على اجلهد الد�ؤوب الذي تقوم به والذي ي�ص���ب يف م�صلحة
الوطن واملجتمع.
�إن الهدف الأ�سا�س���ي لعمل �ش���ئون اجلمارك هو احلفاظ على امل�س���تهلك واملجتمع،
وحماية االقت�صاد الوطني ،وامل�ساهمة يف حفظ الأمن واال�ستقرار ،وهذه �أمور مهمة لنا جميعاً،
وم���ن ال�رضوري �أن نتعاون على حتقيقها ،مبا يعزز م�س�ي�رة االزده���ار والتقدم يف مملكتنا
العزيزة.
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