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وزارة الداخلية - ليبيا

 جــمــيــع الـــمـــهـــن الـــخـــدمـــيـــة واإلنـــتـــاجـــيـــة 
تتطلب مهارة فنية في األداء .. وتعمل على 
تحسين ماتقدمه من مخرجات لجمهورها 
حتى تكون المؤسسات األمنية عند تقديم 
 الـــى أن األمــن 

ً
خــدمــاتــهــا الــمــتــنــوعــة اســتــنــادا

مـــع تــطــور الــحــيــاة فـــي الــمــجــتــمــع الــمــعــاصــر 
اصــبــح صــنــاعــة ولـــم يــعــد وظــيــفــة .. يخضع 
ــواد خــام  لــكــافــة الــعــمــلــيــات الــصــنــاعــيــة مـــن مــ
الــخــدمــة وانـــتـــاج أي عمليات  ــى مـــوضـــوع  ــ ال
مهنية حــرفــيــة راقــيــة ومــخــرجــات انــتــاج اى 
ناتج صناعي ممتاز خاضع لتقييم العائد 
.. .األمــن  بــمــؤشــرات حسية يمكن قياسها 
صناعة بكل فنونها ومستلزماتها .. والناجح 
فيها مــن يــؤديــهــا بإعتبارها رســالــة تحمل 

رؤية ذات قيم ومعايير مهنية .
األمـــن قيمة اجتماعية ومعنوية ترتبط 
بكل مضامين الحياة فــي مجتمع انساني 
اليه في المجتمع المعاصر  .. تــزداد الحاجة 
المضطرب والمشوه بسلوكيات تحمل كل 
يوم جديد المزيد من أنماط السلوك المستجد 
والــوافــد ومايحمله من ضــرر وتفسخ للقيم 

واالعراف والتقاليد …

طرابلس

األمن قيمة إجتماعية وإنسانية

 بحث وزير الداخلية "خالد مازن" 
خالل األيام الماضية مع المستشارة 
المتحدة  العام لألمم  الخاصة لألمين 
ليبيا "ستيفاني وليامز" ملف  بشأن 
االســتــحــقــاق االنــتــخــابــي الـــقـــادم ومــا 

يواجهه من صعوبات وتهديدات.
ــــرض الــــســــيــــد الـــــوزيـــــر  ــعــ ــ ــتــ ــ واســ
خــــالل اإلجـــتـــمـــاع الـــنـــقـــاط الــرئــيــســيــة 
ــــي وضـــعـــتـــهـــا الــــــــــوزارة  ــتـ ــ ــة الـ ــلـــخـــطـ لـ
لــتــأمــيــن وحــمــايــة االنــتــخــابــات والــتــي 
ــي شـــهـــر ســبــتــمــبــر  ــ اســـتـــعـــرضـــت فـ

الماضي أمام حكومة الوحدة الوطنية 
الدولي. والمجتمع 

ــد الــــــوزيــــــر بــــأن  ــيــ ــــســ وأوضــــــــــح ال
الــــــوزارة مــســتــمــرة فـــي أداء مــهــامــهــا 
ــرار األمــنــي  ــقـ ــتـ ــائـــم االسـ ــاء دعـ ــ إلرســ
بــأن   

ً
ليبيا، مضيفا فــي  والــســيــاســي 

أمــنــيــة تعتبر  ــداث  مــا يحصل مــن أحـ
 ، الداخلية  تشويش على دور وزارة 

وتهديد الستقرار البالد . 
كــمــا تــطــرق الــســيــد الــوزيــر خــالل 
اإلجــــتــــمــــاع عـــلـــى تـــأســـيـــس الـــغـــرفـــة 

ــرف  ــغــ ــ ــة لـــالنـــتـــخـــابـــات وال ــيـ ــيـــسـ ــرئـ الـ
الــفــرعــيــة الــتــابــعــة لــهــا والــبــالــغ عــددهــا 
فــــي حــمــايــة  ــة، ودورهــــــــا  ــرفــ غــ  )25(

االنتخابية.  العملية  وتأمين 
ــــت الـــســـيـــدة  ــنـ ــ ومـــــــن جـــانـــبـــهـــا أثـ
ــانـــي ولــــيــــامــــز" عـــلـــى الــــــدور  ــفـ ــيـ ــتـ "سـ
الداخلية،  به وزارة  تقوم  الذي  الفعال 
ــم  ــ ــع األمـ ــ ــدة عـــلـــى الــــتــــواصــــل مـ ــ ــــؤكـ مـ
ــــي ألجــل  ــدول ــ الــمــتــحــدة والــمــجــتــمــع ال
إقامة االنتخابات بموعدها في الرابع 

والعشرين من الشهر الجاري.

وزير الداخلية يجتمع مع املستشارة الخاصة لألمني العام لألمم املتحدة 

أكــد وزيــر الداخلية "خالد مــازن" 
على إن وزارة الداخلية تقوم بعملها 
فــي تأمين وحــمــايــة مــراكــز االقــتــراع 
بالوجه المطلوب رغم حصول بعض 

الظروف والعوائق.
جاء ذلك خالل المؤتمر الصحفي 
الذي اقامته الحكومة برئاسة رئيس 
الــوزراء المكلف "رمضان أبو جناح" 
الـــــوزراء بالحكومة وذلــك  وعـــدد مــن 
لمناقشة أخـــر األوضــــاع السياسية 
بــالــدولــة وســيــر الــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة 

القادمة.
ــر إلـــى  ــ ــ ــوزي ــ ــ وأوضــــــــــح الـــســـيـــد ال
ــوزارة  ــ ــ ــال الـ ــ إنــــه بــفــضــل جـــهـــود رجــ
ومسؤولي إدارة تأمين االنتخابات 
الـــذيـــن انــــجــــزوا الــكــثــيــر خــــالل وقــت 
قليل للتغلب على العوائق التي كانت 

تــعــتــرض ســيــر العملية االنــتــخــابــيــة، 
ــــى  إل  

ً
 أن نــــصــــل جـــمـــيـــعـــا

ً
ــا ــيـ ــنـ ــمـ ــتـ مـ

اســتــحــقــاق 24 ديسمبر االنتخابي 
وذلك مثل ما هو موضوع له في خطة 

وزارة الداخلية. 

كما أوضــح السيد الــوزيــر بأننا 
اليوم ننهي الخطوة األولى من مرحلة 
االنتخابات وذلك بعد أن قال القضاء 
ــراءات  ــ كلمته فــي الــطــعــون وكـــل اإلجـ
ــقــانــونــيــة الـــتـــي قــــام بــهــا ونــســتــعــد  ال

للمرحلة الثانية والتي نطلب فيها من 
الجميع اإللـــتـــزام بــكــل نــقــاط وأســس 

العملية االنتخابية. 
وأثنى السيد الوزير على جميع 
منتسبي وزارة الداخلية والمعنيين 
بملف االنتخابات واالشــراف عليها، 
ــور تسيير  ــ ــأن جــمــيــع االمــ  بــ

ً
مــــؤكــــدا

وفـــق الــخــطــة الــمــوضــوعــة لــهــا، وكــان 
هناك جهد مضاعف لتالفي جميع 
ــودة  ــوجــ ــانــــت مــ ــي كــ ــتــ ــ ــــمــــعــــوقــــات ال ال

والتغلب عليها.
وفــي خــتــام كلمته أعـــرب السيد 
ــر عـــن شــكــره لــجــمــيــع شــركــاء  ــوزيـ الـ
الــداخــلــيــة فــي تنظيم العملية  وزارة 
االنــتــخــابــيــة مــن المفوضية الوطنية 
الــــوزارات  العليا لالنتخابات وبــاقــي 

االخرى المعنية بهذا الموضوع.

مؤتمر صحفي حول العملية االنتخابية القادمة

وزارة الداخلية على إستعداد 
وجاهزية تامة لتأمين وحمــــــاية 
االســتــحــقـــــاقــــــــات االنتخـابيـة

ــن االنـــتـــخـــابـــات  ـــ ـــ ـــ ــي ــأم ت
ــاق وطـــــــــــنــي ـــ ـــ ـــ اســتــحــقـــ

 لواء / جمال ابراهيم صفر مدير إدارة 
التخطيط األمني  لصحيفة الميزان

صحيفة الميزان من داخل إدارة تأمين وحماية 
االنتخابات باإلدارة العامة للعمليات األمنية 
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أخبار 

باستضافة من مديرية أمن الجفرة وباشراف ادارة 
شؤون المرور والتراخيص وبرعاية شركة ليبيانا للهاتف 
المحمول و وزارة الصحة ووزارة المواصالت اقيم خالل 
األيام الماضية بقاعة الحرية بالمجمعات االدارية بمدينة 
الــعــالــمــي لضحايا حـــوادث  الــيــوم  هـــون احتفالية احــيــاء 
المرور على الطرقات العامة تخللتها عديد الكلمات من 
الجهات المشاركة فــي احــيــاء هــذه المناسبة وبحضور 
عــدد من المهتمين بهذا الجانب وعــدد من المؤسسات 
االهلية والشبابية من شبيبة الهالل االحمر بهون والهالل 
االبــيــض بسوكنة وفـــوج الكشافة والــمــرشــدات بالجفرة 

وجهاز االسعاف السريع الجفرة.
وعلى هامش هــذه االحتفالية اقيم معرض للصور 
التي تبين مآسي واثار حوادث المرور وعرض الحصائية 
الحوادث خالل العاميين الماضيين والخروج من خالل 
ذلك الى توصيات واقتراحات للحد من نزيف الــدم على 

الطرق العامة.
هــذا واختتم بمدينة هــون المعرض الخاص الحياء 
اليوم العالمي لذكري ضحايا حوداث الطرق والذي تشرف 
الــمــرور والتراخيص وبرعاية شركة  عليه إدارة شــؤون 

ليبيانا للهاتف المحمول.
وحضر االختتام عميد صبحي الشوشان معاون 
مــديــر ادارة شـــؤون الــمــرور والــتــراخــيــص وعقيد ناصر 
الالفي رئيس مكتب شؤون المرورو التراخيص ورئيس 
مكتب العالقات واإلعالم بــاالدارة مهندس نجمي عمارة 
والــمــهــنــدس ابــراهــيــم الــثــابــت مــنــدوب عــن شــركــة ليبيانا 
الــعــالقــات بالشركة مختار الشطشاطي  ورئــيــس قسم 
ورئيس قسم المرور والتراخيص هون عقيد مصطفي 
محمد حسين وبالمشاركة وأعــضــاء مــن مــديــريــة امن 
الــجــفــرة ومــفــوضــيــة الــكــشــافــة الــجــفــرة والـــهـــالل االحــمــر 

بالجفرة. 

الجفرة

طرابلس 

طرابلس 

إحياء اليوم العاملي
لضحايا حوادث املرور

بحث وتنسيق التعاون األمني بني ليبيا وكوريا الجنوبية

إفتتاح الغرفة الرئيسية لتأمني العمليات االنتخابية

أجتمع مدير إدارة العالقات والتعاون عميد »صــالح الدين بن 
سليمان«  خالل االيام الماضية مع سفير كوريا الجنوبية لدى ليبيا 

ومساعده بحضور رئيس مكتب التعاون الدولي باإلدارة.
 لالجتماع السابق للتباحث والتنسيق 

ً
ويأتي هذا االجتماع امتدادا

األمني في الترتيبات األمنية لفتح السفارة الكورية بطرابلس.
كما تم مناقشة أوجه التعاون والدعم  في المجال األمني وإمكانية 
تنفيذ عدد من البرامج التدريبية في مجال تقنية المعلومات ومكافحة 
الجرائم اإللكترونية واالستفادة من الخبرات الكورية في هذا المجال.

قام وكيل وزارة المواصالت السيد 
الله« ورئيس مصلحة  الله راف  »فضل 
ــرق والــــجــــســــور الـــســـيـــد »حــســيــن  ــ ــطـ ــ الـ
سويدان« بتكريم وكيل وزارة الداخلية 
لشؤون المديريات لواء«بشير االمين«، 

 بالمجهودات التي يبذلها 
ً
وذلــك عرفانا

الـــســـيـــد الـــوكـــيـــل ودعــــمــــه فــــي مــعــالــجــة 
الــتــحــديــات االمــنــيــة والــتــعــاون المشترك 
الــطــرق  الــداخــلــيــة ومصلحة  بــيــن وزارة 

والجسور.

تكريم وكيل وزارة الداخلية لشؤون املديريات

ــازن" رفقة  افــتــتــح وزيـــر الــداخــلــيــة "خــالــد مــ
ــو جـــنـــاح"    ــ ــيـــس الـــــــــوزراء "رمــــضــــان أبـ ــائـــب رئـ نـ
العمليات االنتخابية  لتأمين  الرئيسية  الغرفة 
باإلدارة العامة للعمليات األمنية، بحضور وكيل 
لـــواء "محمود  الــعــامــة  لــلــشــؤون  الداخلية  وزارة 
للعمليات األمنية  العامة  اإلدارة  سعيد"، ومدير 
لــواء"عــلــي الــنــويــصــري" ومــعــاونــه، ومــديــر عــام 
المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات وعدد من 
رؤســاء الهيئات ومــدراء اإلدارات ومــدراء األمن 
والمسؤولين والضباط بالوزارة ومندوبين عن 

األجهزة األمنية األخرى.
ــاح عــلــى  ــتــ ــتــ ــــالل االفــ وأطــــلــــع الــــحــــضــــور خــ
الــتــجــهــيــزات ومــــا تــحــتــويــه الــغــرفــة مـــن مــعــدات 

خــاصــة بــعــمــلــيــة تــأمــيــن وحــمــايــة االنــتــخــابــات 
والتواصل مع الغرف الفرعية األخرى والتنسيق 
فــي تــبــادل الــمــعــلــومــات بــمــا يــســاهــم فــي نجاح 
العمل األمــنــي فــي تأمين االستحقاقات  سير 
االنــتــخــابــيــة الــقــادمــة الــمــزمــع عــقــدهــا فــي شهر 

ديسمبر الجاري.
ــم حــفــل  ــيـ ــذا االفـــتـــتـــاح أقـ ــ ــامـــش هـ ــى هـ ــلـ وعـ
الغرف  لــرؤســاء  األولـــى  التدريبية  الـــدورة  ختام 
العمليات االنتخابية  لتأمين  الفرعية  العمليات 
للعمليات األمنية والمستهدف  العامة  بـــاإلدارة 
فيها خمسة وعشرون غرفة اتصاالت بالدوائر 

االنتخابية على مستوى ليبيا.

اقــيــم خـــالل االيــــام الــمــاضــيــة فعاليات 
األلغام ومخلفات  المؤتمر األول حول نزع 
ــــحــــروب والــــــذي انــعــقــد بــفــنــدق كــورنــثــيــا  ال
الداخلية "خالد  بطرابلس، بحضور وزيــر 

مازن".
الـــمـــؤتـــمـــر وكـــيـــل وزارة  كـــمـــا حـــضـــر 
ــواء "مــحــمــود  ــ الــداخــلــيــة لــلــشــؤون الــعــامــة لـ
ســعــيــد" ورئـــيـــس هــيــئــة الــســالمــة الــوطــنــيــة 
المكلف عميد "إمحمد مختار" وعــدد من 
رؤســاء األجــهــزة ومـــدراء اإلدارات وضباط 
من وزارة الداخلية وهيئة السالمة الوطنية 

وعدد من المهتمين بهذا الجانب.
ويهدف المؤتمر إلى تقييم األثار الناجمة عن 
األلغام والمتفجرات ومخلفات الحروب, باإلضافة 

ــــى تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى أهــــم الــمــعــوقــات الــتــي  إل
تصاحب عمليات إزالة مخلفات الحروب, وآليات 

التدريب العناصر المكلفة بإزالة هذه 
المخلفات والــرفــع مــن كــفــاءاتــهــم في 

هذا المجال.
كـــمـــا يـــنـــاقـــش الـــمـــؤتـــمـــر تــوفــيــر 
اإلزالــــة على  بــيــانــات لعمليات  قــاعــدة 
ليبيا, والــرفــع مــن مستوى  مستوى 
ــقــــرار بــأهــمــيــة  ــ ــدى صـــنـــاع ال ــ ــي ل ــوعـ الـ

البرنامج الخاصة في هذا المجال.
المؤتمر عقد  بــالــذكــر إن  جــديــر 
ــيـــن بــــرعــــايــــة وزيــــر  ــومـ ــدى يـ ــ ــلـــى مــ عـ
الــداخــلــيــة وهــيــئــة الـــســـالمـــة الــوطــنــيــة 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع مــنــظــمــة آقـــــار الــحــيــاة 

وإدارة الهندسة العسكرية.

  فعاليات املؤتمر األول حول نزع األلغام ومخلفات الحروب

الـــداخـــلـــيـــة  أجـــتـــمـــع وكـــيـــل وزارة 
لــواء "محمود سعيد"  للشؤون العامة 
الــخــارجــيــة لــشــؤون  مـــع وكــيــل وزارة 
التعاون الدولي والمنظمات السيد "عمر 
كتي"، ووكيل وزارة العمل السيد "عبد 
الناصر موسى"، ورئيس مجلس إدارة 
مفوضية المجتمع المدني، ومدير ادارة 
الــشــؤون الــخــارجــيــة والــتــعــاون الــدولــي 

بديوان مجلس الــوزراء ومندوبين عن 
جــهــاز الــمــخــابــرات الــعــامــة، ومــصــرف 

ليبيا المركزي. 
وناقش االجتماع تنظيم آلية عمل 
الــمــدنــي فــي ليبيا  منظمات المجتمع 
وفق القوانين واللوائح، وتوضيح دور 
هذه المنظمات فيما يخدم أمن الوطن 

والمصلحة العامة.

تنظيم آلية عمل
 منظمات املجتمع املدني
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أخبار 

طرابلس  طرابلس 

طبــرقمزدة
إجتمــاع غرفــة تأميــن االنتخابــات 

بالدائــرة االنتخابيــة األولــى
تأمني شحنات الوقود  املتجهة 

للمنطقة الجنوبية

حفل تخريج دفعة لصالح 
اإلدارة العامة ألمن السواحل

املؤتمر العلمي األول لتطوير أداء هيئة السالمة الوطنية

اجتماع اللجنة العليا لوزارتي الداخلية والعدل مع البرنامج اإلنمائي لألمم املتحدة

تعزيز سبل التواصل واالتصال بني وزارة الداخلية واالفريبول

أقــيــم خــــالل االيـــــام الــمــاضــيــة  حــفــل تــخــريــج لــعــدد من 
منتسبي اإلدارة العامة ألمن السواحل وذلك بميناء طرابلس 

البحري.
وحضر الحفل وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات 
لواء بشير األمين ووكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة لواء 
محمود سعيد ومدير اإلدارة عميد البشير بالنور وعدد من 

رؤساء األجهزة ومدراء اإلدارات والضباط بالوزارة.
ــــزوارق  ال وتخلل الحفل عـــروض للمتدربين فــي قــيــادة 
البحرية وكذلك استعراض لوحات فنية في مجال اقتحام 
الــســفــن والـــغـــوص وغــيــرهــا مـــن الـــمـــهـــارات الـــتـــي اكتسبها 

المتدربين خالل فترة التدريب.
كما ألقيت خــالل الحفل عــدد من الكلمات التي أشــادت 
بهذا االنجاز في تأهيل وصقل للكوادر األمنية التابعة إلدارة 
أمن السواحل والمهام الملقاة على عاتقها في الحفاظ على 
أمن ساحل الليبي ومكافحة التهريب والهجرة وغيرها من 

المهام التي أسندت إليها.

ــــالل األيـــــــام الــمــاضــيــة  ُعـــقـــد خـ
بفندق كورنثيا بطرابلس فعاليات 
لــتــطــويــر  الــعــمــلــي األول  الـــمـــؤتـــمـــر 
الــوطــنــيــة تحت  الــســالمــة  أداء هيئة 
شــعــار ))بــيــن الــحــاضــر وتطلعات 
ـــذي تــشــرف عليه  المستقبل(( والـ
هــيــئــة الــســالمــة الــوطــنــيــة وبــرعــايــة 

وزير الداخلية.
وحضر انطالق المؤتمر وزير 

ــدد من  ــازن" وعــ ــ الــداخــلــيــة "خــالــد مـ
ــــدراء اإلدارات  ــاء األجــهــزة ومـ رؤســ
ومـــدراء االمــن والمكاتب والضباط 
ــــوزارة وعـــــدد مـــن المختصين  ــالـ ــ بـ

والمهتمين بهذا الجانب.
ونـــاقـــش الــمــؤتــمــر الــــذي يعقد 
عـــلـــى مــــــــدار يـــومـــيـــن أهـــمـــيـــة دور 
الشرطة في السالمة الوطنية، وبناء 
الــقــدرات الشرطية فــي هــذا المجال 

الـــقـــطـــاعـــات  ـــــى دور  إلـ ــة  ــافــ ــاإلضــ بــ
اإلنتاجية الكبرى فــي مجال هيئة 
ــــع خطط  الــســالمــة الــوطــنــيــة، ووضـ
الطوارئ المتعلقة بالسالمة الوطنية 

أثناء الكوارث واألزمات.
 إلــى 

ً
و يــهــدف الــمــؤتــمــر أيـــضـــا

اقـــتـــراح إجــــــراءات لتنظيم وتطوير 
الـــوطـــنـــيـــة،  الــــســــالمــــة  ــة  ــئـ ــيـ أداء هـ
والتعريف بدورها في حفظ األرواح 

والممتلكات، ووضـــع استراتيجية 
وطنية موحدة للطوارئ، وإبراز دور 
الجهات الحكومية في تنفيذ خطط 
وأعمال الدفاع المدني، باإلضافة إلى 
االستفادة من التجارب اإلنسانية 
المتطورة للدول المتقدمة، وتنظيم 
ــج لـــلـــوقـــايـــة مـــــن الـــــكـــــوارث  ــامــ ــرنــ بــ

ومواجهتها على أسس علمية.

قامت الــدوريــات األمنية التابعة لمراكز شرطة "مــزدة - نسمة  - 
الشويرف" بمديرية أمن مزدة ووحدتي المرور القريات وبوابة مفترق 
الــوقــود  المتجهة للمنطقة  الشقيقة بالمشاركة في تأمين شحنات 
الجنوبية داخل الحدود اإلدارية لمديرية أمن مزدة وتسليمها لمديرية 

أمن الشاطئ.
جدير بالذكر بــأن هــذه الشحنات قادمة من مستودع مصراته 
النفطي بحماية وتأمين دوريات االدارة العامة للعمليات األمنية واالدارة 

العامة للدعم المركزي وفق الخطة األمنية الموضوعة في هذا الشأن.

ابــريــــــــك  ـــــران  بــحــضــــــــور عميــد عــمـــ
ــد بــمــقــر  ـــ ــــــن امـــســـاعـــــــــــد عــقـــ ــــ مـــديـــــــــــر آمـ
 ضــم رئيــس غرفــة 

ً
المديرية اجتماعا

تأميــن االنتخابــات بالدائــرة االنتخابيــة 
ـــــرف  ــرق و مــنــســقــــــــي الــغـــ ـــ ــــــى طــبـــ ــــ االولـ
ـــــن بمنطقــة  األمـــ بــمــديــريــــــــات  الــفــرعــيــــــــة 

البطنــان
- مديريــة أمــن طبــرق

- مديريــة أمــن بئــر األشهــب
-مديريــة أمــن أمساعــد

ـــــاع مناقشــة  ـــــالل االجــتــمـــ ـــــم خـــ وتـــ
لتأميــن اإلنتخابــات  التنسيــق  آليــات 
الفنيــة  ــور  ـــ األمـــ وكــذلــــــــك طــــــــرح بعــض 
ومستــوى التعــاون المشتــرك المطلــوب 
الصعــاب  لتدليــل  األمــن  بيــن مديريــات 

للوصــول إلــى انتخابــات آمنــة.

عقد خالل األيام الماضية بفندق 
حي األندلس بطرابلس اجتماع اللجنة 
العليا لـــوزارتـــي الــداخــلــيــة والــعــدل مع 
الــبــرنــامــج االنــمــائــي لــألمــم الــمــتــحــدة, 
برئاسة وزيــر العدل السيدة "حليمة 
ابــراهــيــم" وبــحــضــور الــمــمــثــل المقيم 
لــلــبــرنــامــج االنــمــائــي لــألمــم الــمــتــحــدة 
وسفراء دول "ايطاليا ، المانيا ، هولندا 
، فــرنــســا" وممثلين عــن بعثة األمــم 

المتحدة لدى ليبيا، ورؤساء وأعضاء اللجنة 
المركزية بوزارتي الداخلية والعدل.

الــذي افتتحته السيدة  وتــنــاول االجتماع 
وزير العدل مناقشة ما تم انجازه في المرحلة 
األولى من المشروع المشترك لبرنامج األمم 

المتحدة االنمائي للشرطة والــعــدل، وتدشن 
المرحلة الثانية.

 هامة من بينها 
ً
وناقش االجتماع بنودا

تــعــزيــز الـــشـــراكـــة والــتــأكــيــد عــلــى اســتــكــمــال 
المنظومة النمطية اإلداريـــة والمالية لوزارتي 

ــعــــدل, بـــاإلضـــافـــة إلــى  ــ الــداخــلــيــة وال
ــــخــــاص بــمــنــظــومــة الــنــظــام  الـــبـــنـــد ال
ــل إلدارة وتــــتــــبــــع مــلــف  ــامـ ــكـ ــتـ ــمـ الـ
القضايا منذ رفــع الدعوة الجنائية 
إلـــى حــيــن الــفــصــل فــيــهــا، ومــراحــل 
االستدالل التي تسبق رفع الدعوى، 
لتبني اســتــراتــيــجــيــة جــديــدة تقوم 
 على العمليات االستباقية 

ً
أســاســا

والــنــوعــيــة والتنسيق المحكم بين 
المؤسستين األمنية والعدلية.

وعلى هامش االجتماع تم استالم معدات 
الــمــشــروع في  وتجهيزات ضمن مــخــرجــات 

المرحلة األولى.

 ضم 
ً
ــام الماضية اجتماعا عقد األيـ

الــعــالقــات والـــتـــعـــاون عميد  مــديــر إدارة 
"صالح الدين بن سليمان" ورئيس مكتب 
الشرطة الجنائية العربية والدولية المكلف 
عقيد "وليد عبدالدائم" والمدير التنفيذي 
لــألفــريــبــول الـــدكـــتـــور "طـــــارق الــشــريــف" 
واألمين التنفيذي لقوة القدرة باالتحاد 
السيد "أحمد احميدة", بحضور عدد من 

ضباط المكتب.
واســتــعــرض خـــالل االجــتــمــاع الـــذي 
الــشــرطــة الجنائية العربية  عقد بمكتب 
ألية االتــحــاد األفريقي للتعاون  والــدولــيــة 
الشرطي، باعتبار أن منظمة االفريبول 
من أهــم األجــهــزة المستحدثة في القارة 
االفريقية على غــرار منظمتي االنتربول 

واليوروبول.

كــمــا نــاقــش االجــتــمــاع تــعــزيــز سبل 
التواصل واالتــصــال بين وزارة الداخلية 
ــع  ــم ورفـ ــاون فـــي دعــ ــعـ ــتـ واالفـــريـــبـــول والـ
كــفــاءات أعــضــاء الشرطة فــي العديد من 

المجاالت األمنية المختلفة.
جدير بالذكر بأن منظمة االفريبول 
تم انشاءها في عام 2015 تضم عدد ما 
يقار 55 دولة ومقرها جمهورية الجزائر.
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ــم خـــــــالل األيـــــــام  ــ ــيـ ــ أقـ
التدريب  الماضية بمركز 
التابع لفرع  التخصصي 
لـــلـــدعـــم  ــة  ــامــ ــعــ ــ ال اإلدارة 
 الــمــركــزي طــرابــلــس حفل 
ــى  ــ ــ تـــخـــريـــج الـــدفـــعـــة األول
األولــــــــــــــى لـــــصـــــالـــــح فـــــرع 
المركزي  طرابلس  الدعم 
بــإشــراف معهد عمليات 
الـــشـــرطـــة الـــتـــابـــع لـــــإدارة 

العامة للتدريب. 
وحضر الحفل وكيل 
لــشــؤون  الــداخــلــيــة  وزارة 
ــة  لـــــــواء "مـــحـــمـــود  ــامــ ــعــ ــ ال
ــديــــر اإلدارة  ســـعـــيـــد" ومــ
 الــعــامــة لــلــدعــم الــمــركــزي 
عــمــيــد "مــحــمــد فــتــح الــلــه" 
الـــعـــامـــة  ومــــديــــر اإلدارة 
لـــلـــتـــدريـــب عـــمـــيـــد "عـــلـــي 
 حــســن الـــطـــويـــل" ومــديــر 

لــلــتــفــتــيــش والــمــتــابــعــة عــمــيــد "خــمــيــس  الــعــامــة  اإلدارة 
الــبــعــثــات  لــحــمــايــة  الـــعـــامـــة  ــراري" ومـــديـــر  اإلدارة  ــ ــحـ ــ الـ
الدبلوماسية عميد "وسام بن جامع" والناطق الرسمي 
العربي"ومدير  الداخلية عقيد "عبدالمنعم  باسم وزارة 
إدارة األمـــن الــمــركــزيــة  بــجــهــاز دعـــم االســتــقــرار عقيد 
"منير ابالل" وعميد وأعيان بلدية عين زارة وعدد من 

ــبـــاط   الــــقــــيــــادات والـــضـ
ــة،  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ بـــــــــــــــوزارة الـ
ــة  ــرقــ ــة فــ ــ ــاركــ ــ ــشــ ــ ــمــ ــ ــ وب
مـــوســـيـــقـــى الـــشـــرطـــة 
وحـــــــــــــــــرس الـــــــشـــــــرف 
 التابعين لإدارة العامة 
ــدريـــب وعـــــــدد مــن  ــتـ ــلـ لـ

ضباط التشريفات. 
ــل الـــحـــفـــل  ــ ــلـ ــ ــخـ ــ وتـ
اســتــعــراض لــكــراديــس 
الــخــريــجــيــن وعـــروض 
قــتــالــيــة فـــي مــجــال فك 
أسر  الرهائن والقنص 
لقيادة  وكــذلــك عـــرض 
الـــــــــدراجـــــــــات الــــنــــاريــــة 
الــمــهــارات التي  تــظــهــر 
تـــلـــقـــوهـــا  خـــــالل فــتــرة 
فــي عمليات  الــتــدريــب 
الــشــرطــة الــتــي أشـــرف 
ــيــــهــــا خـــــــبـــــــراء مـــن  ــلــ عــ

اإلدارة العامة  للتدريب. 
القانوني من قبل  القسم  أداء  الحفل  كما تم خالل 

الخريجين متعهدين بحماية الوطن  والمواطن. 
ــنـــح  شــهــائــد لــلــمــتــمــيــزيــن من  وفــــي الـــخـــتـــام تـــم مـ
المتدربين والمدربين الذين بذلوا كل الجهود  من أجل 

إنجاح هذه الدورة.  

أخبار 

طرابلس

تونس

حفل تخريج الدفعة األولى لصالح
 فرع اإلدارة العامة للدعم املركزي طرابلس

 وكيل وزارة الداخلية لشؤون املديريات يشارك في مؤتمر قادة الشرطة واألمن العرب  
الــداخــلــيــة  مـــن وزارة  ــد  ــارك وفــ ــ شـ
الداخلية لشؤون  برئاسة وكيل وزارة 
الــمــديــريــات لـــواء "بشير األمــيــن" خالل 
األيام الماضية في مؤتمر قادة الشرطة 
ــعــــون  واألمــــــن الـــعـــرب الـــخـــامـــس واالربــ

بالعاصمة التونسية.
ونــاقــش االجــتــمــاع جـــدول األعــمــال 
الـــمـــتـــعـــلـــق بـــاالســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــعــربــيــة 
لــمــكــافــحــة جـــرائـــم تــقــنــيــة الــمــعــلــومــات، 
ــنــــدوق لــضــمــان  ومــــشــــروع انــــشــــاء صــ
االجــتــمــاعــي الــعــربــي لــتــقــديــم الــرعــايــة 
الشرطة  الصحية واإلجتماعية لرجال 

العرب.
 مــــوضــــوع 

ً
كــــمــــا نـــــوقـــــش أيــــــضــــــا

اســتــغــالل نــقــل الــبــضــائــع فـــي تــهــريــب 
ــلــنــقــل الـــبـــري،   ل

ً
ــة ــ ــــاصـ ــدرات وخـ ــخــ ــمــ ــ ال

العربية  إلــى االستراتيجية  بــاإلضــافــة 
لمكافحة االرهاب.

ــتــــمــــاع  واســـــتـــــعـــــراض خـــــــالل االجــ
التجارب العربية المتميزة في مكافحة 
جـــرائـــم تــقــنــيــة الــمــعــلــومــات ومــكــافــحــة 
ــــاب وحــقــوق االنـــســـان والــســالمــة  االرهـ

المرورية. 

هــــذا وأشــــــار الــســيــد الـــوكـــيـــل لـــواء 
ــيـــن" خـــالل االجــتــمــاع إلــى  "بــشــيــر األمـ
اقـــتـــراح انـــشـــاء مــكــتــب يــعــنــي بــحــقــوق 
االنـــســـان يــتــبــع االمـــانـــة الــعــامــة ويــكــون 

مقره بالعاصمة الليبية طرابلس.
ومـــــــن جـــهـــتـــه اســــتــــعــــرض مـــديـــر 
" فؤاد  مكتب حقوق االنسان عميد.د 
الباشا" الورقة الخاصة النشاء المكتب، 
واضافتها لجدول اعمال بنود المؤتمر 

القادم.
جــديــر بــالــذكــر أن الــوفــد الــمــشــارك 
العالقات  إدارة  الـــوزارة ضم مدير  عن 
ــديــــن بــن  ــ ــاون عــمــيــد "صــــــالح ال ــعــ ــتــ ــ وال
سليمان" ومدير مكتب حقوق االنسان 
الباشا" ورئــيــس مكتب  "فـــؤاد  عميد.د 
الــشــرطــة الــجــنــائــيــة الــعــربــيــة والــدولــيــة 
عميد "عادل الشروي" وعميد "عصام 
محمد حسين" وعقيد "توفيق عبدالله" 
و"صالح الخراز"، وكان في استقبالهم 
ومــرافــقــتــهــم عــمــيــد "مــحــمــد الــبــكــوش" 
لــدى   الــلــيــبــيــة  الــداخــلــيــة  مـــنـــدوب وزارة 
الداخلية  العامة لمجلس وزراء  األمانة 
الـــعـــرب، والـــمـــنـــدوب األمـــنـــي بــالــســفــارة 

ــلــيــبــيــة بـــتـــونـــس عــقــيــد "عــبــدالــمــنــعــم  ال
تيبار".

السيد  المؤتمر عقد  وعلى هامش 
الوكيل عدة اجتماعات .

األمــيــن"  لـــواء "بشير  حيث اجتمع 
مع رئيس جامعة نايف للعلوم األمنية 
الدكتور "عبدالمجيد البنيان"، وتباحث 
الطرفان سبل تعزيز التعاون في مجال 

التدريب األمني والتعليم األكاديمي.
ــع مــديــر  ــك عـــقـــد اجـــتـــمـــاع مــ ــ ــذل وكــ
ــن الــوطــنــي الـــجـــزائـــري الــســيــد "بــن  األمــ
ــمــرافــق لـــه، وتــم  شــيــخ فـــريـــد" والـــوفـــد ال
التباحث حول اوجه التعاون المشترك 
 فــــي مــجــال 

ً
بـــيـــن الــجــانــبــيــن وخــــاصــــة

المختبرات الجنائية والبصمة الوراثية.
بــاإلضــافــة إلـــى اجــتــمــاع مــع الــوفــد 

المصري المشارك في المؤتمر. 
وفي ختام المؤتمر قدم الوفد دروع 
وزارة الداخلية الليبية لرئيس المؤتمر، 
الداخلية  العام لمجلس وزراء  واألمين 
اإلقــلــيــمــي لالنتربول  ــعــرب، والــمــمــثــل  ال
الدولي، وتبادل الدروع مع باقي الوفود 

المشاركة في المؤتمر.

أدلــى رائــد : عبد الـــرؤوف خليفة رئيس مكتب التوثيق و المعلومات بتصريح 
لصحيفة الميزان حول دور المكتب في تنفيذ الخطة اإلعالمية لتأمين االستحقاقات 

االنتخابية جاء فيه :
بـــوزارة الداخلية  بـــإدارة العالقات والــتــعــاون  يقوم مكتب التوثيق والمعلومات 
لــقــرارات وتعليمات وزيــر الداخلية وكــل ما تقوم به  بالتوثيق و النشر االلكتروني 
الوزارة من أعمال وإجراءات لتنفيذ المهمام الموكلة إليها وهي تأمين االستحقاقات 
الـــوزارة والصفحة الرسمية  فيس بــوك ، تويتر ، إنستغرام  االنتخابية على موقع 

بــاإلضــافــة إلـــى رصـــد كـــل األخــبــار 
والـــــمـــــواد الـــمـــتـــداولـــة عـــبـــر وســـائـــل 
اإلعالم االلكترونية المحلية والعربية 
والعالمية ، وتلخيصها وتبويبها 
وإعــــداد مــوقــف ) نــشــرة إعــالمــيــة ( 
 على وزير 

ً
عرض يوميا

ُ
بشأنها وت

ــيـــة ، وهــــــذا بـــــــدوره يــســاهــم  ــلـ الـــداخـ
مساهمة فعالة في معالجة أي خلل 
قد يحدث خاصة عندما نأخد المادة 
الــمــتــداولــة عــلــى مــنــصــات الــتــواصــل 
االجتماعي صدى ورأي عام كبيرين 
، فهذا الخلل بالنسبة للداخلية هو ) 
خرق أمني (  فــالــوزارة تعتمد على 

استقراء الوضع األمني من خالل الموقف العام وتحليل ما قد يمس العملية األمنية 
للتأمين ، بمعنى أخر الرصد إجراء استباقي أمني بناء عليه يحدد وزير الداخلية 
اإلجراء المناسب حيال المواقف ، والسيد الوزير على تواصل مع المفوضية الوطنية 
 يقوم المكتب برصد الجانب األمني 

ً
العليا لالنتخابات والجهات الداعمة لها ، أيضا

للوزارة والمهام التي يقوم بها رجال األمن ، باإلضافة إلى سير العملية االنتخابية 
 عنها .

ً
 ومحليا

ً
 واقليميا

ً
بصفة عامة وما يتم تداوله عالميا

 اشكر أعــضــاء مكتب التوثيق والمعلومات على مجهوداتهم المبذولة 
ً
ختاما

لتنفيذ المهمة االستتنائية الموكلة إليهم بشأن تنفيذ الخطة اإلعالمية لتأمين وحماية 
االنتخابات التي ستشهدها بالدنا الحبيبة خالل الفترة القادمة.

فـــي تــصــريــح خــــاص لصحيفة 
الميزان حول استعدادات وتجهيزات 
مديرية أمن طرابلس لتأمين وحماية 
االســـتـــحـــقـــاقـــات االنــتــخــابــيــة أوضـــح 
مــديــر األمـــن عميد / مــحــمــود العابد 
أن المديرية على استعداد تام لتأمين 
الــعــرس االنــتــخــابــي و اتــخــذت جملة 

من االجراءات التي تمكنها من تنفيذ 
ذلــك ، حيث عقدت دورات في مجال 
األمــن االنتخابي لعدد مــن منتسبي 
ومنتسبات المديرية من أجل تحقيق 
النتائج وإنجاح سير العملية  أفضل 
 نـــســـعـــى إلـــى 

ً
ــا ــ ــــضـ االنـــتـــخـــابـــيـــة ، ايـ

تــذلــيــل الــصــعــوبــات والــمــعــوقــات التي 

قــد تواجهنا مــن خــالل إعـــداد العمل 
ضمن خطة أمنية تراعي خصوصية 
ــة للمديرية للوصول  ــ الــحــدود اإلداريـ
إلى معدالت اداء أمني متميز ، وتوفير 
مــظــلــة مــحــكــمــة لــحــمــايــة الــنــاخــبــيــن 
ــمــرشــحــيــن ومــــراكــــز االنـــتـــخـــاب  و ال
وعددها ) 228 ( مركز وكل ما يتعلق 

بالتأمين .
وأضاف إن مديرية أمن طرابلس 
من خالل صفحتها االلكترونية تقوم 
بــــدور ارشـــــادي تــوعــوي النــنــا نعول 
على وعي المواطن وثقافته  للتعاون  
الــذيــن يتواجدون  مــع رجـــال الشرطة 

يوم االنتخاب بكامل جاهزيتهم .

مدير أمن طرابلس  عميد / محمود العابد لصحيفة الميزان

تأمني 228 مركز انتخابي 

امليزان / خاص

متابعة : بشرى المبروك



5 االحد  ١٥ جمادي األولي  1443 هــ  املوافق  ١٩ ديسمبر 2021 م  السنة  47 -  العدد  801

من سجالت الشرطة 

الــالزمــة تمكن قسم  بعد التحري وجمع المعلومات 
التحريات العامة بمديرية أمــن بنغازي مــن ضبط شقة 
الــخــمــور يــوجــد بها أكثر  سكنية تستخدم فــي صناعة 
من )1200( لتر معبأة داخــل "70" جالون سعة 20 لتر 

باإلضافة الي كمية أخرى كان يتم تجهيزها.
اتخذت كافة اإلجراءات القانونية وإتالف كامل الكمية.

ضبط ١٢٠٠ لتر من الخمور 

سرقة مبلغ مالي 

ضبط تشكيل عصابي 

مديرية أمن بنغازي

 قسم البحث الجنائي بنغازي

مديرية أمن صبراتة  

مديرية أمن صبراتة  

اإلدارة العامة للعمليات األمنية 
مديرية أمن سبها

مديرية أمن جنزور

تمكن أعضاء قسم شرطة النجدة بمديرية أمن سبها 
الــمــدعــو »ج. م. ع«  والــغــرفــة األمــنــيــة المشتركة مــن ضــبــط 
نيجيري الجنسية والمتهم بسرقة 70 الف دينار ليبى من 
الــســراج بطرابلس، كما تم  الــعــربــان الكائن بمنطقة  ســوق 
 ضبط المتهمين اآلخرين في منطقة مــزدة من قبل 

ً
أيضا

الجهات األمنية بالمنطقة.

ابـــرز إحــصــائــيــات فـــرع ادارة انــفــاذ الــقــانــون 
طرابلس بــاالدارة العامة للعمليات خالل شهري 

أكتوبر ونوفمبر )10-11( للعام 2021م .
حيث بلغ عدد المقبوض عليهم والمطلوبين 
الــعــام ثمانية  الــنــائــب  الــعــامــة ومكتب  النيابة  لــدي 
وســتــون 68 متهم ومــطــلــوب على ذمـــة عـــدد من 
ــة بـــاإلكـــراه  الــقــضــايــا الــجــنــائــيــة مـــن قــتــل وســـرقـ
ــخـــدرات، وكــذلــك  ــمـ والــســطــو الــمــســلــح وتـــرويـــج الـ
أشخاص فارين من السجون والمحكوم عليهم 

بالسجن إلرتكابهم عدد من الجرائم.
وتـــم احــالــة جميع المقبوض عليهم للنيابة 

العامة.

  إحصائيات فرع إدارة انفاذ القانون طرابلس 

ــار الــجــهــود الــمــبــذولــة فـــي ضــبــط وردع  فـــي إطــ
الــقــانــون والمطلوبين  المجرمين والــخــارجــيــن عــن 

للعدالة. 
سجلت ضبطيات اإلدارة العامة للدعم المركزي 
فــرع طــرابــلــس خــالل شــهــري " أكــتــوبــر . نوفمبر " 
لسنة 2021م حسب اإلحصائيات عشرون ))20(( 
شخص مطلوبين على ذمة عدد من القضايا منها 
تزوير بطاقات التطعيم الخاصة بفيروس كورونا 
ــداءات بــالــضــرب والـــســـرقـــة بـــاإلكـــراه  ــ ــتـ ــ وكـــذلـــك اإلعـ
وكذلك النصب واالحتيال وتجارة الخمور المحلية 

والمخدرات . 
هــذا وتــم إحالة كافة المقبوض عليهم لجهات 
اإلختصاص والنيابة العامة الستكمال اإلجــراءات 

القانونية حيالهم.

اإلدارة العامة للدعم المركزي

  إحصائيات فرع طرابلس 

سرقة من داخل المنازل 

ضبط مخدرات

ضبط ثالثة أشخاص

تمكن أعضاء وحــدة القبض والتحري بمركز شرطة 
الـــســـراج بــمــديــريــة أمـــن جــنــزور مــن الــقــبــض عــلــى تشكيل 
عصابي يتكون مــن أربــعــة نــســاء مــن الجنسية األفريقية 

يقومون بدخول المنازل بصفة "عامالت منزل".
ــــور حــصــولــهــم عــلــى الــعــمــل يــقــمــن بــالــتــقــاط صــور  وفـ
لــصــاحــبــة الــمــنــزل أو بــنــاتــهــا بــشــكــل ســـري وذلــــك لغرض 

مساومتهم وابتزازهم مقابل مبالغ مالية.
وبعد تلقي البالغات حول هذه العصابة تمكن أعضاء 
الوحدة من القاء القبض عليهم بعد اعداد كمين محكم لهن،، 

وبالتحقيق معهن اعترفن بقيامهن  بارتكاب هذه الواقعة.
ــراءات القانونية حيالهن واحالتهن  ــ اتــخــذت كــافــة االجـ

لجهات االختصاص.

تمكن قسم البحث الجنائي بمديرية أمن 
"بنغازي" من ضبط تشكيل عصابي يمتهن 
ســرقــة الـــمـــنـــازل، حــيــث تـــم تكليف أعــضــاء 
مجموعة التحريات العامة بالقسم  بالبحث 
والــتــحــري وجمع المعلومات عــن مركبتين 

تــقــوم العصابة باستخدامها فــي عمليات 
السرقة.

وعقب جمع المعلومات تم تحديد مكان 
المركبتين وضبط شخصين وهما "أ.ف.ح" 
و "م.ف.ح" وبالتحقيق معهما اعترفا بأنهم 

قامو بعدة وقائع سرقة من المواطنين رفقة 
شخصين آخرين.

أتــــخــــذت كــــافــــة االجــــــــــــراءات الــقــانــونــيــة 
وإحالتهم الى النيابة العامة ، ومــازال البحث 

جاري عن الشخصين األخرين.

وحدة التحري والقبض التابعة لقسم البحث الجنائي 
بمديرية أمــن صبراته تلقي القبض على أحــد مروجي 
المخدرات المدعو "هـ ، ع ، ز "، أحد مروجي المخدرات 

 بحيازته كمية من المخدرات 
ً
حيث تم ضبطه  متلبسا

وأسلحة نارية نوع "كالشن كوف ومسدس"، وتم اتخاذ 
اإلجراءات القانونية حياله.

تمكنت الدوريات األمنية التابعة لمديرية أمن صبراته خالل االيام الماضية  من 
ضبط ثالثة أشخاص على متن مركبة آلية نــوع بمحيط السوق الشعبي بمنطقة 
العاللقة ، والذين قاموا باالعتداء على أحد الموطنين، وتم ضبطهم وبحوزتهم أسلحة 
نارية "كالشن كوف، ومسدس، وقنبلة يدوية ، حيث تم إتخاذ اإلجــراءات القانونية 

حيالهم.
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لقاء العدد

مــن أهــــداف حــكــومــة  الــوحــدة 
الـــوطـــنـــيـــة ضـــــــرورة الـــعـــمـــل عــلــي 
آمــنــة النتخابات  تمهيد أرضــيــة 

2٤ ديسمبر
صحيفة الميزان :

الـــخـــطـــة االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة طـــريـــق 
لتأمين وحماية االستحقاقات  معبد 
االنتخابية ..حدثنا بإيجاز عن الخطة 

األمنية وما هي آلية التنقيد ؟
اللواء جمال صفر:

 بـــدايـــة أن خــطــة الــعــمــل الــخــاصــة 
بـــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة بــحــكــومــة الـــوحـــدة 
الــــوطــــنــــيــــة تــــــم تـــصـــمـــيـــم بـــرامـــجـــهـــا 
وأنــشــطــتــهــا مـــن خــــالل خــطــة الــعــمــل 
يــوم وبما يتماشى و  الخاصة بمائة 
الوحدة  الرؤية االستراتيجية لحكومة 
لها  الوطنية وبــالــهــدف االستراتيجي 
الــعــمــل عــلــي تمهيد  بــيــنــت ضــــــرورة 
ارضية أمنية النتخابات 24 ديسمبر 
ــل تم  ــهــدف قــصــيــر األجــ 2021م وبــال
الــتــأكــيــد عــلــي تــشــكــيــل لــجــنــة خــاصــة 
بــتــأمــيــن االســتــحــقــاقــات االنــتــخــابــيــة 
وتحديد إحتياجاتها من أموال وأفراد 

ومركبات الية وتسليح .
ــهــــذا تــــم تــشــكــيــل لــجــنــة عــلــيــا  وبــ
لتنفيذ  الداخلية  السيد وزيــر  برئاسة 
ومــتــابــعــة الــخــطــط و الــبــرامــج األمــنــيــة 
الــتــي تــهــدف لــتــأمــيــن االســتــحــقــاقــات 
ــة كــــل رؤســـــاء  ــويـ االنـــتـــخـــابـــيـــة وعـــضـ

ــهــــزة و الــهــيــئــات و  الــمــصــالــح و األجــ
ــديـــريـــات  الــتــخــصــصــيــة ومـ اإلدارات 
االمن بالمناطق .. وعلي هذا االساس 
الخطط  شكلنا لجنة خــاصــة إلعــــداد 
ــاقــــات  ــقــ ــتــــحــ ــتــــأمــــيــــن االســ ــ ــة ل ــ ــيـ ــ ــنـ ــ األمـ
االنتخابية برئاسة لواء جمال ابراهيم 
األمــنــي  التخطيط  إدارة  صــفــر مــديــر 
للتطوير و  الداخلية  ومستشار وزير 
المؤسسي وبعضوية كال  اإلصـــالح 

من عميد / د فتحي سعد عون معاون 
لــلــتــدريــب عميد  الــعــامــة  مــديــر اإلدارة 
إدارة  القماطي مــديــر  / طـــارق محمد 
تــامــيــن وحــمــايــة االنــتــخــابــات وعميد 
/ عـــــادل احـــمـــد عـــمـــار رئـــيـــس مكتب 
للعمليات  الــعــامــة  بـــــاإلدارة  التخطيط 

األمنية.
اللجنة  التنفيد فتتولي  آلية  وعــن 
إعداد خطط أمنية لتامين االنتخابات 
ــوحـــدة  ــرة عـــمـــل حـــكـــومـــة الـ ــتـ ــــالل فـ خـ
التي بــدأت من 11/ 2021/4م  الوطنية 

وتنتهي بتاريخ 2021/12/24م .
الـــلـــجـــنـــة  تـــــعـــــرض  أن  عــــلــــى      
أعــمــالــهــا عــلــى الــســيــد الــوزيــر بصفته 
الخاصة بتأمين  العليا  اللجنة  رئيس 
االســـتـــحـــقـــاقـــات االنـــتـــخـــابـــيـــة و الــتــي 
البرامج األمنية  تتولي تنفيذ ومتابعة 
الحماية وقد  للتأمين و  تــهــدف  الــتــي 
الخطة  الــتــدريــبــيــة و  الــخــطــة  تضمنت 
ــقــــوى الــبــشــريــة  ــ اإلعـــالمـــيـــة وخـــطـــة ال
ــتــأمــيــن وحــمــايــة  ــة الــعــمــلــيــات ل ــطـ وخـ

االستحقاقات االنتخابية .

ــا لــحــكــومــة الـــوحـــدة  ــنـ ــوتـ وتـــــم دعـ
الـــوطـــنـــيـــة وطـــالـــبـــنـــا بــتــأســيــس لــجــنــة 
الدولة  دعم االنتخابات برئاسة وزيــر 
الـــــشـــــؤون الــســيــاســيــة  ــــإتــــصــــال و  ل
الوكالء بالوزارات  وعضوية عدد من 
الداخلية و الصحة ومصلحة االحوال 
الخطة بحضور  .وتــم عــرض  المدنية 
الــوزراء و السفراء  رئيس الحكومة و 

وبعض المسؤولين في الدولة والحمد 
ــاب الـــجـــمـــيـــع واثــبــتــت  ــجــ لـــلـــه نـــالـــت أعــ
ــقـــدرة علي  الـ لــهــا  الــداخــلــيــة  ان وزارة 
الخطط و علي تأمين وحماية  اعـــداد 

االستحقاق االنتخابي . 
ومــــن تـــم اعــتــمــدت الــخــطــة للعمل 
ــات  ــريـ ــديـ ووزعــــــــت  لـــكـــل الـــــمـــــدراء ومـ
العالقات والتعاون  ادارة  االمــن مثال 
ــمــراصــد اإلعــالمــيــة وتــوافــيــنــا  فــيــهــا ال
الكاملة وتم تأسيس غرفة  بالتقارير 
الكاملة  للعمليات وامدادها باألجهزة 

في ادارة العمليات األمنية.
 انــتــخــابــات آمـــنـــة  .. رؤيــتــنــا 

لتأمين  وحماية االنتخابات 
 صحيفة الميزان :

ماهي الرؤية التي وضعتها وزارة 
الداخلية لتأمين وحماية االنتخابات؟

ــر... وزارة  ــ ــفــ ــ ــواء جــــمــــال صــ ــ ــ ــل ــ ــ ال
الداخلية لديها رؤية واضحة ومحددة 

حاورته / أ  .  بشرى المبروك بوسعدية 

  لواء  / جمال ابراهيم صفر مدير  إدارة التخطيط األمني  لصحيفة الميزان 

 من دور وزارة الداخلية المهم والرئيسي في تأمين وحماية 
ً
      إنطالقا

االستحقاقات االنتخابية وحماية المقار وصناديق االقتراع و الناخبين في 
ال2٤ من شهر ديسمبر الجاري ووضع الحلول و الترتيبات الكفيلة بحلحلة 
المشاكل و العقبات التي قد تعترض سير العملية التأمينية لالنتخابات..

في هذا االطــار قامت وزارة الداخلية بتشكيل لجنة خاصة إلعــداد الخطط 
االستراتيجية للعمل وفــق آلية ومنهجية لضمان إنجاح مهمة المكلفين 

بالتأمين و الحماية ..
      ولتسليط الــضــوء أكــثــر عــلــي هـــذه الــخــطــة ودور وزارة الداخلية 
فـــي الــحــمــايــة والــتــأمــيــن الــتــقــت صحيفة الــمــيــزان بــالــلــواء جــمــال ابــراهــيــم 
صفر مدير إدارة التخطيط األمني ومستشار وزيــر الداخلية للتطوير و 
اإلصــالح المؤسسي ورئيس لجنة اعــداد الخطط األمنية لتأمين وحماية 

االستحقاقات االنتخابية وأجرينا معه الحوار التالي ..

حماية 
االستحقاقات 

االنتخابية .. 
إنحياز للخيار 
الديمقراطي 

وزارة الداخلية على إستعداد وجاهزية تامة لتأمني وحمــــــاية االستحقـاقــات االنتخـابيـة
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وهي "انتخابات  آمنة "ورسالة مفادها 
األمــــن وحــمــايــة األرواح و  تــوفــيــر  ان 
الــمــمــتــلــكــات لــصــون الــحــريــات الــعــامــة 
التي  االنــســان وفـــق معايير  وحــقــوق 
يــقــرهــا الــقــانــون و الــعــمــل عــلــي تهيئة 
الــظــروف األمنية لتحقيق االستقرار 
 لــتــأمــيــن وحــمــايــة 

ً
ــنـــي اســـتـــعـــدادا األمـ

االســـتـــحـــقـــاقـــات االنــتــخــابــيــة فـــي 24 
ديسمبر .

3٥.6٥١ الف من أفراد الشرطة 
مــســتــعــدون لتأمين االنــتــخــابــات 

في ليبيا.
صحيفة الميزان:

ــداف االســتــراتــيــجــيــة  ــ مــن أهـــم األهـ
لـــــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة تـــعـــزيـــز الــــقــــدرات 
ــع الــكــفــاءات  لــلــتــأمــيــن االنــتــخــابــي ورفــ
األمــنــيــة ...مـــاهـــي خــطــتــكــم الــتــدريــبــيــة 

لتحقيق ذلك ؟
ــواء جــــمــــال صـــفـــر...عـــنـــد  ــ ــلـ ــ   الـ
ــتــأمــيــن  إعـــــــــداد الـــخـــطـــة الـــتـــدريـــبـــيـــة ل
وحــمــايــة االســتــحــقــاقــات االنــتــخــابــيــة 
ــــف من  ال ــة 35.651  ــرابـ قـ اســتــهــدفــنــا 
الشرطة ونفدت دورات تدربيه  أفــراد 
ــغـــرف  ــبــــاط ورؤســــــــــاء الـ ــار الــــضــ ــبـ ــكـ لـ
للرفع مــن كفاءتهم في  األمنية وذلــك 
مــجــال األمــــن االنــتــخــابــي ونــحــن األن 
لتأمين  أتم االستعداد والجاهزية  في 

االنتخابات.
  صحيفة الميزان :

انتخابية  الرئيس عملية  انتخاب 
تحدث ألول مرة في ليبيا فهل لديكم 
ــافـــي عـــلـــي تــــجــــارب وخــطــط   ــــالع كـ إطــ

دولية سابقة للتأمين ؟
اللواء جمال صفر:

الداخلية ال يهمنا    نحن كـــوزارة 
نــــوع االنـــتـــخـــاب ســـــواء اكـــــان مجلس 
ــواب او انــتــخــاب رئــيــس او انــتــخــاب  نــ
القدرة  مجلس بلدي بقدر مــا يهمنا 
علي تأمين مراكز االنتخابات وحماية 
األرواح فاالنتخابات ال تؤمن بالسالح 
ورجال الشرطة يحمون خارج مراكز 
التفتيش  مــهــام  لــديــهــم  االقــــتــــراع الن 
ونقل المواد االنتخابية والتي يجب ان 
الــي المفوضية في وقــت معين  تصل 

وهذا كله من مهام رجال الشرطة .. 
ــك اســـــاســـــي  الــــــداخــــــلــــــيــــــة شـــــــريـــــ
لــلــمــفــوضــيــة فـــي الــتــأمــيــن ســــواء كــان 
او علي  بــلــدي  انــتــخــاب علي مستوي 

مستوي دولة كاملة .
وزارة   ... ــزان  ــيــ ــمــ الــ صــحــيــفــة 
العملية  الداخلية شريك اســاســي فــي 

االنــتــخــابــيــة مـــع الــمــفــوضــيــة الــوطــنــيــة 
الــعــلــيــا لــالنــتــخــابــات ... مـــاهـــو اوجـــه 

التعاون ؟
ــر....  أوجـــه  ــفــ ــلـــواء جــمــال صــ الـ
ــعــلــيــا  ــة ال ــيـ ــفـــوضـ ــمـ الــــتــــعــــاون بـــيـــن الـ
الداخلية في كل  لالنتخابات ووزارة 
ــداد الخطط  ــ شـــيء لـــدرجـــة كــلــجــنــة اعـ
ــتــــحــــقــــاقــــات  األمــــنــــيــــة لـــتـــأمـــيـــن االســ
االنــتــخــابــيــة طــلــبــنــا مـــن الــســيــد وزيـــر 
المفوضية  الداخلية مخاطبة رئيس 
الـــعـــمـــلـــيـــات  مــــديــــر إدارة  وتـــكـــلـــيـــف 
بالمفوضية لاللتحاق معنا في اللجنة 
.وبشكل عام عمل المفوضية معتمد 
التأمين وقد يكون  اعتماد كبير علي 
ــريــــن ولــكــن  ــاء اخــ لــلــمــفــوضــيــة شــــركــ
لـــيـــس اســـاســـيـــيـــن كــــــــوزارة الــداخــلــيــة 
فالداخلية شريك اساسي للمفوضية 
انتخاب علي  التأمين ســواء كــان  فــي 
او علي مستوي دولة  مستوي بلدي 

كاملة.
 تـــعـــاون الـــمـــواطـــن مـــع رجـــال 
ــن  ــ ــر مــــــنــــــاخ أمـ ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ ــة تـ ــ ــرطــ ــ ــشــ ــ الــ

لالنتخابات
صحيفة الميزان: 

اإلعــالم األمني االنتخابي يشمل 
عدد من المحاور منها اإلعالم الفعال 
الـــداعـــم لــلــعــمــلــيــة الــتــأمــيــن و الــحــمــايــة  
والتواصل مع الجمهور وإبراز جهود 
... .حدثنا  التأمين  رجال الشرطة في 

بإيجاز عن الدور اإلعالمي .
اللواء جمال صفر:

كــبــيــر  ــنــــي دور  األمــ لــــإعــــالم      
ان وزارة  فــكــرة مــفــادهــا  فــي توصيل 
الــداخــلــيــة وظــيــفــتــهــا تــأمــيــن وحــمــايــة 
الجرائم  مراكز االقتراع وضبط ومنع 
االنتخابية من تزوير وعرقلة  وضبط 

االشخاص المشاغبين .كما ان لدينا 
مجموعة من الملصقات  و المطويات 
التأمين  الــتــوعــويــة و اإلرشـــاديـــة عــن 
ــابــــي تـــســـتـــهـــدف  الـــتـــعـــريـــف  ــتــــخــ االنــ
الشرطة في حماية االنتخابات  بــدور 
الشرطة هــو حماية  ان دور  وتــوضــح 
المواطن ومراكز االقتراع .. ومن خالل 
الــمــراصــد األمنية  الخطة عملنا علي 
ــيـــة والـــتـــي تــقــيــم مــــدي نــجــاح  اإلعـــالمـ
الــخــطــة اإلعــالمــيــة وقـــيـــاس مــؤشــرات 
العملية االنتخابية  الــعــام حــول  الـــرآي 
لتقييم مــدى نــجــاح أجــهــزة األمـــن في 

عملية التأمين .
        كما ان دورنا اإلعالمي يكمن 
في التوضيح للمواطن كيف يتعاملون 
انتخابي  الشرطة فهدا يوم  مع رجال 
كامل يعني الشرطة ستكون مستعدة 
ومجهزة فــضــروري مساعدة رجــال 
التأمين بنجاح  الشرطة إلتمام عملية 
ورجال الشرطة مواطنين ولديهم حق 
 ومن تم 

ً
انتخابي  سوف ينتخبون اوال
يقومون بالحماية و التأمين .

ــوم االنــتــخــاب ســيــكــون هــنــاك   ويــ
الــــســــن وذوي االحـــتـــيـــاجـــات  كــــبــــار 
الــخــاصــة ونــســاء وشــبــاب لــهــذا علينا 
الــتــعــاون مــع بــعــض وتهيئة األرضــيــة 

للمواطن كي ينتخب بسهولة ويسر 
 بـــأدن الــلــه ســـوف ننجح وســوف 
يــوفــق رجـــال الــشــرطــة فــي الــتــأمــيــن و 

الحماية. 
  صحيفة الميزان:

ــات الــــتــــي قــد  ــديــ ــتــــحــ ــ    مــــاهــــي ال
...يــوم 24 ديسمبر كرجال  تواجهكم 

شرطة؟ 
اللواء جمال صفر:

 يـــوجـــد لـــديـــنـــا تـــحـــديـــات كــثــيــرة 
السياسي  فــاالخــتــالف  تــواجــهــنــا  قــد 
المتقدمين النتخاب  فــعــدد   .. تــحــدي 
الرئيس عدد كبير وبهذا ستكون فيه 
تنافس شديد وقد يكون عدم الرضا 
الشرطة في  بالنتائج فهنا يبرز دور 
التحديات  ابــرز  الجميع.. ومــن  حماية 
تزامن انتخاب الرئيس مع االنتخابات 
الــبــرلــمــانــيــة كــمــا ان الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 

الـــمـــتـــهـــالـــكـــة  لـــلـــدولـــة تــعــتــبــر تــحــدي 
فــنــحــن فـــي فــصــل الــشــتــاء واالمـــطـــار 
بــرد ومناطق  الــصــحــراويــة  فالمناطق 
الــســاحــل أمـــطـــار إضـــافـــة الـــي ان يــوم 
االنــتــخــاب ســتــكــون حــركــة الــســيــارات 
ــام.. ــ كــثــيــرة ومــطــاعــم ومــقــاهــي وازدحـ
المطلوبة  تــوفــر االمــكــانــيــات  وان عــدم 
تحدي فنحن نعمل وفــق االمكانيات 
الــمــتــاحــة ومــــع هــــذا بــــأذن الــلــه ســوف 
الشرطة  يــوفــق رجـــال  ننجح وســـوف 

في التأمين و الحماية. 
الشرطة ليس طرف في الصراع بل 

وظيفتنا تأمين وحماية  االنتخابات.
صحيفة الميزان: 

 لديكم رسائل لمن توجهونها ؟
 اللواء جمال صفر:  

رســــالــــتــــي األولــــــــــي لــــلــــمــــواطــــن... 
ــان مــوضــوع  فــــضــــروري ان يــقــتــنــع بــ
للبناء   

ً
االنتخابات هو موضوع اصال

ــي.. و الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــي  ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ
اصلها هي الرآي  و الرآي األخر .

ــي مــــعــــارضــــيــــن  ــ ــاســ ــ ــيــ ــ ــل ســ ــ ــكــ ــ ــ ل
ــمــواطــنــيــن  مــفــتــرض  ومـــؤيـــديـــن  و ال
ــق وفــهــم لــلــمــوضــوع  يــكــون لــديــهــم  افـ
االنتخابي فهي تجربة جديدة لليبيين  
الــمــواطــن ويــعــاون  ان يتفهم  واتــمــنــي 
الـــشـــرطـــة فـــي تنفيذ  ــن و  ــال األمـــ رجـــ
االســتــحــقــاق االنــتــخــابــي واهـــم رسالة 
للمواطنين انهم يجب ان يقتنعوا بان  
الــشــرطــة لــيــس طـــرف فــي الــصــراع بل 
وظيفتنا تأمين وحماية  االنتخابات 

الثانية للضباط وضباط  الرسالة 
الصف وكل العاملين في تنفيذ عملية 
التأمين عليهم واالهتمام   الحماية و 
ــيـــن ويــــكــــونــــوا عـــلـــي قـــدر  ــنـ ــواطـ ــمـ ــالـ بـ
المسؤولية و االهتمام بسمعة وزارة 
الشروط  العملية وفق  الداخلية وتنفذ 
ووفق ما تم التدريب عليه والحمد لله 
لــدي ثقة كبيرة  فــي زمــالئــي وتنفيذ 
العملية  علي اكمل وجه . و االستفادة 
المشاركين في  الشرطة   من خبرات 

العملية  السابقة  . 
 و بالتوفيق للجميع  

لقاء العدد

وزارة الداخلية 
لها القدرة علي 

التأمني  

انتخابات 
آمنة ....

رؤيتنا لتأمني  
وحماية 

االنتخابات 

 تعاون 
املواطن مع 

رجال الشرطة 
لتوفير مناخ 

آمن لالنتخابات

وزارة الداخلية على إستعداد وجاهزية تامة لتأمني وحمــــــاية االستحقـاقــات االنتخـابيـة
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ــارق  ــ ــد. طــ ــيــ ــمــ ــع عــ ــ  الـــــبـــــدايـــــة مــ
ــر إدارة تــأمــيــن  ــديــ ــقــــمــــاطــــي/ مــ الــ

وحماية االنتخابات.
 س: سيادة العميد/ ما الــدور 
الــمــســنــد إلدارة تـــأمـــيـــن وحــمــايــة 

االنتخابات وآلية عملها؟
 ج/ إدارة حماية وتأمين االنتخابات 
هــي إدارة مختصة تعكس رؤيــة وزارة 
ــلـــيـــة مــــن خـــــالل تــحــقــيــق شـــراكـــة  الـــداخـ
متكاملة مــع الهيئات االنتخابية وكافة 
الــمــتــداخــلــة فــي عملية تأمين  األطـــــراف 
االنتخابات تكون بها طرف رئيس قادر 
على توفير البيئة اآلمنة والمناخ المناسب 
للناخبين والمرشحين ، وتسعى إلى 
ممارسة اختصاصاتها بكفاءة ومهارة 
ومــهــنــيــة وحـــرفـــيـــة وفــــق مـــبـــادئ وقــيــم 
حاكمة للموضوع االنتخابي بحيادية 
ــة ومــصــداقــيــة ، وســـلـــوك يــراعــي  ــزاهـ ونـ
حــقــوق اإلنــســان عند إنــفــاذهــا للقانون 
مستفيدة مــن الــدعــم الــدولــي والمحلي ، 
وكذلك تقدير نقاط القوة ومعالجة نقاط 
الضعف ، وتغتنم الفرص وتتفاعل مع 
الــتــهــديــدات والــصــعــوبــات بــآلــيــات إدارة 
ــة وتــقــيــيــم وتــحــلــيــل الــمــعــلــومــات و  ــ األزمـ

المخاطر.
 • خطط مصغرة للمديريات

س: كيف استفادت كل مديرية 
ــة لــتــأمــيــن  ــامـ ــعـ ــن الـــخـــطـــة الـ أمـــــن مــ
وحماية االستحقاقات االنتخابية؟
ج/ فيما يخص إستراتيجية الوزارة 
فــي تأمين االنتخابات قــد تــم تعميمها 
على كافة المديريات وهي تتماشى معها 
بشكل عام، لكن كل إدارة انتخابية لديها 
مدير أمن مختص بإعداد خطـــة خاصة 
بالمديرية منهجها الخطة العامة ، إال انها 
تــراعــي خصوصيتها مــن حيث القوى 
البشرية و اإلمــكــانــيــات والــمــواقــع وبعد 

المراكــز االنتخابية ، واشتركت جميع 
األجهزة األمنية في إعدادهـــا.

ــي الـــتـــعـــامـــل مــع  ــ  • دورات فـ
جائحة كورونا.

 وأضاف / أثمن جهود اللجنة العليا 
ــا لــتــزويــدنــا  ــيـــروس كــــورونــ لــمــجــابــهــة فـ
بالعديد مــن االحتياجات لمجابهة هذا 
الـــوبـــاء مــن مــعــدات واحــتــيــاجــات أخــرى 
ــدورات  ــ ــ ، كـــذلـــك تـــزويـــدنـــا بــأطــبــاء فـــي ال

التدريبية لكيفية التعامل مع الجائحة .
 اشكر وزير الداخلية لدعمه 

ً
 ختاما

اإلدارة لتأمين وحــمــايــة االستحقاقات 
 الــشــكــر 

ً
ــكــامــل ، أيـــضـــا االنــتــخــابــيــة بــال

موصول لمدير اإلدارة العامة للعمليات 
األمــنــيــة وجميع مـــدراء األمـــن واإلدارات 
الــعــامــة و األجـــهـــزة فـــي الــــــوزارة لبدلهم 
ــد الـــكـــبـــيـــر إلنــــجــــاح هــــــذه الــخــطــة  ــهـ الـــجـ
وتنفيذهم التعليمات الصادرة من وزير 

الداخلية .
 • تأمين االنتخابات مسؤولية 

الجميع 
ــح عــقــيــد .ولـــيـــد الــورفــلــي /  و اوضــ

رئــيــس الــغــرفــة الــرئــيــســيــة لتأمين 
وحــمــايــة االنــتــخــابــات عمل الغرفة 

حيث قال/ 
ــفــــاق عــلــي إجــــراء  ــم االتــ ــا تـ  بــعــــــــد مـ
فـــــي 24 مـــــن ديــســمــبــر  االنــــتــــخــــابــــات 
لــلــعــام الــحــالــي وبـــنـــاء عــلــى مـــا جـــاء في 
الــقــانــون رقــم  ــمـــادة )75( و)76( مـــن  الـ
الــرئــيــس و تحديد  انــتــخــاب  )1( بــشــأن 
صالحياته المتضمنة إتخاذ الحكومة 
ــراءات الــالزمــة لتأمين عملية  ــ كــافــة اإلجـ
االنــتــخــابــات ، و أنـــه يتعين عــلــى جميع 
مؤسسات الدولة األمنية والمدنية تقديم 
الـــدعـــم الــمــطــلــوب لــلــعــمــلــيــة لــتــجــاوز كل 
التحديات التي تعوق تنفيذها"، يتضح  
مــن هاتين المادتين بــأن عملية تأمين 
االنتخابات ليست مقصورة على جهة 
أو مؤسسة بعينها و انما هي تكاثف و 
تظافر جهود جميع المؤسسات بتقديم 
الدعم والمساندة كل حسب تخصصه 

بما يضمن خلق بيئة انتخابية آمنة .
الـــداخـــلـــيـــة في   ويـــأتـــي دور وزارة 
توحيد هذه الجهود ورسم خطة متكاملة 
تبين وتوضح لكل مؤسسة أمنية كانت 
أم مدنية او عسكرية الــدور الــذي ممكن 
ان تقدمه لعملية التأمين ، لضمان عدم 
الــتــضــارب فــي الــمــهــام و االســتــفــادة من  
الجهود المبذولة  من كل طرف والعمل 
بــروح الفريق الــواحــد ، ألن أي  تقصير 
مـــن أي جــانــب قـــد يــعــود بــالــســلــب على 
العملية االنتخابية وعلى الجميع تحمل 
مسؤولياته من )أجهزة أمنية ، مؤسسة 
عــســكــريــة ، مــنــظــمــات مــجــتــمــع مــدنــي ، 
كهرباء ، صحة ، تعليم ، رجــال شرطة 
، مراقبين ، موظفين المفوضية، اإلعالم 
التقنية واالتـــصـــاالت وكــل مــن له  ،هيئة 

عالقة بالعملية االنتخابية(.
 الداخلية شريك اساسي  للمفوضية 

 وأضـــاف / بما انــه ال يمكن إجــراء 
عملية انــتــخــابــيــة بــــدون أمــــن  فــمــن هــذا 
المنطلق تعتبر وزارة الداخلية شريك 
أســاســي مــع المفوضية الوطنية العليا 
ــراء االنـــتـــخـــابـــات ،  ــ لــالنــتــخــابــات فـــي إجــ
البيانات المتعلقة  بتقديم األخيرة كافة 

بها للوزارة للعمل وفقها.
 لهذا الدور اتخذت الوزارة 

ً
    ووفقا

الـــعـــديـــد مــــن اإلجـــــــــــــراءات والـــتـــرتـــيـــبـــات 
الــعــرس االنتخابي  الكفيلة بتأمين هــذا 
من جانبها ، و أول إجــراء قامت به هو 
انــطــالق العملية التدريبية لمنتسبيها 
 ، فيما يخص مفهوم األمـــن االنتخابي 
: إعــــداد الخطة العامة  الثانية  والــخــطــوة 
لتأمين وحماية االستحقاقات االنتخابية 
مـــن قــبــل لــجــنــة شــكــلــت  لـــهـــذا الــغــرض 
 تــم تكليف مــنــدوب عــن وزارة 

ً
ثــالــثــا ،و 

الــداخــلــيــة لــــدى الــمــفــوضــيــة مــمــا يسهم 
فــي ســرعــة انــســيــاب الــبــيــانــات الــصــادرة 
عــن المفوضية والعمل وفقها، كما تم 
أنــشــاء غــرفــة عمليات رئيسية لتأمين 

االنتخابات.
 • عــمــلــنــا يــعــتــمــد عـــلـــى عــمــل 

الغرف الفرعية
س: حــدثــنــا ســيــادة العقيدعن 
الغرفة الرئيسية والــــدور المسند 
لها في تأمين وحماية االنتخابات. 

و آلية عملها ؟  
  تــعــد الـــغـــرفـــة الــرئــيــســيــة لــتــأمــيــن 
وحــمــايــة االنــتــخــابــات  الــعــصــب والجهة 
الــمــســئــولــة عــــن تــنــفــيــذ الـــخـــطـــة الــعــامــة 
ــوزارة ودعــمــهــا بــكــوادر  ــ الـــصـــادرة عــن الـ
 وتــجــهــيــزهــا  

ً
ــيــة جـــــدا فــنــيــة وتــقــنــيــة عــال

ــدات بــمــا  ــعــ ــمــ ــ بـــأفـــضـــل الـــتـــجـــهـــيـــزات وال
الــتــواصــل والتنسيق مــع جميع  يضمن 
ــتــأمــيــن ، و  األطـــــــراف الـــمـــشـــاركـــة فـــي ال
عملنا  يعتمد اعتماد كبير على عمل 

الغرف الفرعية وعددها 25 غرفة النها 
هي المنفذ على األرض  والبالغات تأتي 

منها .
تضم الغرفة الرئيسية 25 ضابط 
عــمــلــيــات ، كـــل ضــابــط يــخــتــص بــدائــرة 
انتخابية وغرفة فرعية أيضا ومعاون 
ــة  ورئــيــســهــا وفــــريــــق الـــقـــيـــادات  ــرفـ ــغـ الـ
األمنية المكون من مدير اإلدارة العامة 
لــلــعــمــلــيــات األمـــنـــيـــة ورؤســـــــاء األجـــهـــزة 
ــر حــمــايــة  ــ ــديـ ــ ــــح ومـ ــال ــــمــــصــ ــة وال ــيــ ــنــ األمــ
وتأمين االنتخابات سيتواجدون بغرفة 
خــاصــة بــهــم يـــوم االنــتــخــابــات لمعالجة 
أي خــرق أمــنــي قــد يــحــدث فــي أي دائــرة 
بتراتبية مخطط لها ، بمساعدة  فريق 
اقــتــراح  إدارة األزمـــة أو خــبــراء مهمتهم 
عـــدة حــلــول و أبــــداء الــمــالحــظــات بشأنه 
، وســتــكــون هــنــاك يــوم االنــتــخــاب صالة 
)كـــبـــار الـــــــزوار( تــضــم الـــقـــيـــادات العليا 
ورئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة ووزيــــــــر الـــداخـــلـــيـــة 
ورئيس األركان للتدخل أن حدث إشكال 

فاق قدرات القيادات األمنية.
سلسة العمل في الغرفة الرئيسية 
تـــبـــدأ مـــن ضـــابـــط االقــــتــــراع الــــى رئــيــس 
الغرفة الفرعية الى معاون رئيس الغرفة 
الى رئيس الغرفة الى القيادات األمنية الى 

القيادات العليا .
ــــغــــرفــــة قــســم  ــم ال  / تـــضـ

ً
 مـــضـــيـــفـــا

ــاالت الــالســلــكــيــة وفــنــي لمتابعة  االتـــصـ
عمل االنترنت ،  وغرفة تحكم و مكتب 
لمندوبى الجهات أو العناصر المساعدة 
سالفة الذكر، لحلحلة بعض اإلشكاليات 
التي قد تحدث كمشكلة إنقطاع الكهرباء 
أو احــتــيــاج االســـعـــاف فـــي جــهــة معينة 

.
ً
مثال

  • استخدام تقنية النظم الجغرافية
وفـــي ســابــقــة مـــن نــوعــهــا للداخلية 
سيتم استخدام تقنية النظم الجغرافية 

 ابرازا لدور وزارة الداخلية في تأمين وحماية 
ــدا  ــ ــة ، ورصـ ــادمـ ــقـ االســـتـــحـــقـــاقـــات االنــتــخــابــيــة الـ
ــهـــا وأجهزتها  للجهود الــمــبــذولــة مــن قــبــل إداراتـ
لضمان أداء المهام المناطة بها في إنجاح العرس 

االنتخابي بالصورة المثلى.

 صـــحـــيـــفـــة الــــــمــــــيــــــزان رصـــــــــــدت اإلجـــــــــــــــراءات 
والترتيبات التي اتخذتها إدارة تأمين وحماية 
االنــتــخــابــات بـــــاإلدارة الــعــامــة للعمليات األمنية 

لتأمين هذا الحدث من  خالل هذه اللقاءات :

متابعات

صحيفة الميزان من داخل إدارة تأمين وحماية االنتخابات باإلدارة العامة للعمليات األمنية 

متابعة  أ : نجاة الشارف

تأميـــن االنتخابات استحقــــاق وطـــني

إعداد دورات 
تدريبية في 
مجال األمن 

االنتخابي
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متابعات

وهـــو قــــرار صــائــب ومــنــاســب حــيــال أي  
خروقات انتخابية .

 س: ســيــادة العقيد ذكـــرت في 
حــديــثــك تــقــنــيــة الــنــظــم الــجــغــرافــيــة 
، مــــــاهــــــي هــــــــــــذه  الــــتــــقــــنــــيــــة ومـــــا 

استخدماتها ؟
  هي تقنية ضمن الترتيبات األمنية 
ــوزارة لحماية وتامين  ــ الـ الــتــي اتخدتها 
االســـتـــحـــقـــاقـــات االنــتــخــابــيــة فــــي كــافــة 
المناطق الغربية والشرقية والوسطى 
والـــجـــنـــوبـــيـــة  ، ويـــشـــرف عــلــيــهــا فــريــق 
فني متكامل داخل الغرفة  أما بالنسبة 
الستخدماتها فهي  تساعد في تحديد 
المسافات التي نحتاجها لوسائل نقل 
الصناديق مثال ، وتوضح االختصاص 
المكاني لكل مديرية أمــن ، ولكل مركز 
شرطة، فبالتالي تعد داعم التخاذ القرار 
ســواء داخــل الغرفة أو بالنسبة لرئيس 
ــر الــداخــلــيــة و الــقــيــادات  ــ الــحــكــومــة ووزيـ

األمنية .
ــل اتـــصـــال  ــ ــائـ ــ ــا وسـ ــ ــرنـ ــ   • وفـ

أساسية و أخرى بديلة
س: مــاهــي تــجــهــيــزات الــغــرف 
ــــي أداء  ــم الـــتـــنـــســـيـــق فـ ــتـ ــيــــف يـ وكــ
ــي مــع  ــام الـــمـــوكـــلـــة إلـــيـــهـــم فــ ــهـ ــمـ الـ

الغرفة الرئيسية ؟
   يتبع الغرفة الرئيسية  25 غرفة 
الليبي بعدد  الــتــراب  فرعية على كامل 
اإلدارات  االنتخابية ، وبعد اعتماد قرار 
إنشائها عقدت دورة تدريبية مكثفة 
ـ  ـ منسقين أمــنــيــيــن  الـــغـــرف  ــاء  لـــرؤسـ
حول مفردات عدة منها : مفهوم األمن 
ـ كيفية  الــغــرف  ـ إدارة عمل  االنتخابي 
التواصل و اعداد التقارير ما بين الغرف 
الرئيسية والفرعية ، وفي ذات السياق  

ــائــــل الـــتـــواصـــل  ــلـــى  وســ ــم الـــتـــعـــرف عـ تــ
األساسية والبديلة وعددها ثمانية، بما 
يضمن عدم انقطاع اإلرســال على مدار 
الــســاعــة ، ايــضــا  تــم اســتــحــداث وسيلة 
اتصال تقنية فنية عبر تطبيق الكتروني 
و نسعى لتوفير هواتف نظام االندروير 
للمنسقين األمنيين ، بحيث نتواصل 
معهم عبر هــذا التطبيق و االميل ، كما 
جهزت الغرف بأجهزة االنترنت وعدد 

من التقنيات األخرى. 
 • اعــــداد كتيب خــاص برجال 

الشرطة
   جــاري العمل على تدريب كــوادر 
من الضباط االمنيين بالغرفة الرئيسية 
"تدريب اثناء العمل" بمعرفة خبراء من 
االتـــحـــاد االوروبــــــي ومــدربــيــن محليين 
، و اعـــــداد كــتــيــب صــغــيــر لــلــشــرطــة عن 
واجبات ودور وحقوق ومحظورات رجل 
الــشــرطــة فــي العملية االنتخابية  بعدد 
35 ألــف نسخة تــوزع على الشرطة في 
جميع انحاء ليبيا ولسالسة سير العمل 
خــاطــبــنــا الــجــهــات الــمــشــاركــة مــعــنــا في 
التأمين لتسمية مندوبين عنها بالغرفة 

الرئيسية وتردنا التسميات تباعا .
   مــســك الــخــتــام الــشــكــر مــوصــول 
لكل من قدم لنا الدعم والمساندة وعلى 
رأســـهـــم وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة والــمــفــوضــيــة 
الوطنية العليا لالنتخابات والمنظمات 
الدولية و اإلدارة العامة للعمليات األمنية 
عــلــى رأســـهـــم مــديــر اإلدارة  و إدارات 
الــشــؤون الفنية و االتــصــاالت و المالية 

و اإلمداد.
 وعـــن الــــــدورات الــتــدريــبــيــة في 
مــــجــــال األمـــــــن االنـــتـــخـــابـــي الــتــقــت 
الصحيفة  عقيد/عماد العيساوي/ 
معاون مدير إدارة حماية وتأمين 
االنتخابات ورئيس قسم التدريب 

باإلدارة .
 • اســـتـــهـــداف رؤســـــــاء أقـــســـام 

التدريب بالدورات
س/ حـــدثـــنـــا ســــيــــادة الــعــقــيــد 
ــاإلدارة  عــن الــــدورات الــتــي أقيمت بـ

لتحقيق األمن االنتخابي .
   ج: بدأ االستعداد  لتأمين وحماية 
االستحقاقات االنتخابية القادمة، منذ 
شـــهـــر مــــــارس ســـــنـــــة2021 فـــتـــم وضـــع 
و إعــــداد خــطــة تــدريــبــيــة مــع المفوضية 
العليا لالنتخابات نتج عنها عقد عدد 
ــة أمـــن  ــريـ ــديـ 12 دورة شــمــلــت 108 مـ
واســـتـــهـــدف بــعــضــهــا رؤســـــــاء أقـــســـام 

الـــتـــدريـــب ومـــعـــاونـــيـــهـــم فــــي مـــديـــريـــات 
األمــــن عــلــى كيفية تــامــيــن االنــتــخــابــات 
والتخطيط األمني لها ، و إجراء العملية 
ــة فــــي ظــــل وجـــــــود جــائــحــة  ــيـ ــابـ ــتـــخـ االنـ
كـــورونـــا ، بــاإلضــافــة  إلـــى الــعــلــوم التي 
تساعد على عملية التامين كدور ومهام 
،وتــم  األمـــن ومسؤولياته خاللها  رجــل 
منحهم شــهــادة مـــدرب ، وهــم بــدورهــم 
تــدريــب رؤســـاء األمــن  سيقومون على 
يــدربــون  الــذيــن   والــمــراكــز بمديرياتهم 
جميع منتسبيهم ، أما المرحلة األخرى 
العامة و  هي تدريب منتسبي اإلدارات 
إدارتي  األجهزة األمنية، وتم استهداف 
الــمــركــزي و  الــدعــم  العمليات األمــنــيــة و 
التمركزات  الدعم االستقرار و  أجــهــزة  
األمنية و قوة العمليات الخاصة وغيرها 

.  • أهمية تواجد العنصر النسائي
س: مــا دور العنصر النسائي 
ــات  ــ ــاقــ ــ ــقــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ فـــــــــي حــــــمــــــايــــــة االســ

االنتخابية؟
ج/ اشراكا للعنصر النسائي بعملية 
التأمين  اعددنا دورات لضابطات وزارة 
ليبيا فمثل  الداخلية في جميع مناطق 
ــه لــديــنــا مــحــطــات خــاصــة  ــا نـــعـــرف انــ مـ
النسائي  العنصر  لذلك وجــود  بالنساء 
مــهــم جــــدا ،ايـــضـــا مـــن خــــالل  الــتــعــاون 

أقيمت دورة  للتدريب  العامة  مع اإلدارة 
اســتــهــدفــت عــــدد )45( مــوظــفــة مــدنــيــة 
تتبع الوزارة ستتم إحالتهم إلى الصفة 
الــعــســكــريــة و ســيــســاهــمــن فـــي تــأمــيــن 
لــعــدم كفاية  االســتــحــقــاقــات االنتخابية 
عـــدد مـــن يــحــمــلــن الــصــفــة الــعــســكــريــة ، 
والمتدربات الالئي حصلن على شهادة 
مدربين يشرفنا على الدورات المنعقدة 

للمنتسبات بعدد من مديريات األمن. 
 • مـــشـــاركـــة فــعــالــة بـــعـــدد من 

ورش العمل
س / :مـــــا آلـــيـــة الــتــنــســيــق مــع 
الـــمـــديـــريـــات فــيــمــا يـــخـــص  تنفيذ 
لــحــمــايــة  الـــداخـــلـــيـــة  خـــطـــة وزارة 

وتأمين الحدث االنتخابي؟
 قام أعضاء من إدارة تأمين وحماية 
االنتخابات برئاسة مدير اإلدارة  بزيارة 
لعدد من مديريات األمن و االجتماع بهم  
التامين  بمديرية واحــدة لمناقشة خطة 
وتــوضــيــح بــعــض نــقــاطــهــا مــثــل كيفية 
إعداد الخطط واالطالع على الصعوبات 
، قمنا  التي تواجههم ومحاولة تذليلها 
بزيارة الدائرة االنتخابية الجبل 2 والتي 
تشمل مديريات أمن جادو و الرحيبات 
يفرن الزنتان نالوت و االصابعة ، ولذات 
الــهــدف  عــقــدنــا اجــتــمــاع داخـــل مديرية 
امــن طــرابــلــس بــمــديــري  أمـــن  طرابلس 

وتاجوراء والقره بولي و جنزور  .
  شــاركــت اإلدارة بــعــدد مــن ورش 
الخارجية، وساهمت  الداخلية و  العمل 
ذلــك من  إلــى غير  بــهــا،  مساهمة فعالة 
الدورات و األعمال المهمة لتحقيق األمن 

االنتخابي.
ــر الداخلية   فــي الــخــتــام اشــكــر وزيـ
للعمليات األمنية  العامة  ومدير اإلدارة 
والمفوضية العليا لالنتخابات وكل  من 
اللجنة  العمل، و  إنــجــاح هــذا  ساهم فــي 
العلمية لمجابهة فيروس كورونا على 
ــا بــالــمــحــاضــريــن  ــدنـ وقـــوفـــهـــا مــعــنــا ومـ
اتباع   لمحاضرة االعــضــاء على كيفية 
ــة مــــن جــائــحــة  ــ ــرازيـ ــ ــتـ ــ اإلجــــــــــــراءات االحـ
كورونا أثناء العملية االنتخابية و إدارة 
الـــعـــالقـــات والـــتـــعـــاون بــــــوزارة الــداخــلــيــة 
ــات  ــاطـ نـــشـ ــا  ــ ــارهـ ــ ــهـ ــ لـــمـــتـــابـــعـــتـــهـــا و إظـ
الــمــؤســســة األمــنــيــة والــشــكــر مــوصــول 

لكم ايضا .

عميد/ طارق القماطي
مدير إدارة تأمين وحماية االنتخابات.

عقيد/ وليد الورفلي 
 رئيس الغرفة الرئيسية لتأمين وحماية االنتخابات 

 عقيد.عماد العيساوي
 معاون مدير إدارة حماية وتأمين االنتخابات

 ورئيس قسم التدريب   

إستخدام 
تقنية النظم 

الجغرافية 
لمتابعة 

االنتخابات

  وزارة الداخلية شريك أساسي مع هدفنا توفير البيئة اآلمنة لالنتخابات
المفوضية الوطنية العليا لالنتخابات

إشراك العنصر النسائي في عملية  
التأمين والحماية 
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في خدمتكم 

 أنــفــقــت الـــدولـــة الليبية وافـــر الــجــهــد والــمــال 
والوقت ، ألجل أن تؤدي المرافق التعليمية دورها 
الريادي في بناء األجيال والمجتمعات. حيث أن 
هذه المرافق تقوم على تنشئة األبناء وتعليمهم، 
وتهتم بصقل شخصياتهم وقدراتهم، وتعمل 

على اعدادهم لمعترك الحياة ...
 وألجل أن تكون هذه المرافق بيئة مستقرة 
 تأمينها 

ً
الغرض من انشائها، كان لزاما تحقق 

وحراسة ما فيها من أفراد و ممتلكات وجعلها 
 لتنفيذ ما يناط بها من مهام...

ً
 صالحا

ً
مكانا

وقــد صــدر قــرار رقــم )86( لسنة )2019م( 
الوفاق  الرئاسي لحكومة  المجلس  الصادر من 
الوطني حيث تمَّ  انشاء )جهاز حراسة المرافق 
لهذا  أن تكون  الداخلية، على  بــوزارة  التعليمية( 
المالية  االعــتــبــاريــة، والــذمــة  الــجــهــاز الشخصية 
الــقــرار، بكافة  المستقلة، وأن يختص بموجب 
أعمال حراسة وحماية المرافق التعليمية، وحفظ 

أمنها ونظامها.
عــلــى مـــا ســبــق .. تـــم اصــــــدار قـــــرار وزارة 
الداخلية رقم )2( لسنة )2021م( بشأن تكليف، 
الـــخـــذراوي( بمهام رئيس  )عميد/عمر حسين 

جهاز حراسة المرافق التعليمية ...
والذي عمل حثيثا على وضع األسس األولى 
لعمل الجهاز، ووضع الالئحة التنظيمية له، والتي 
الداخلية رقــم )165(  بــقــرار وزيــر  اعتمادها  تــم 

لسنة )2021م(
بدأ الجهاز العمل مع أوائل شهر يناير لهذا 
الغايات وهي  العام )2021م( عبر رؤيــة حــددت 
)بــيــئــة تعليمية آمــنــة يــحــتــذى بــهــا فــي مــجــاالت 

األمن والسالمة( .
 ورســالــة مــفــادهــا ... )جــهــاز حــراســة قائم 
الــقــيــادة والتنظيم  أمــنــيــة تعتمد  بإستراتيجية 
والمرونة، وفق معايير من الجودة والمهنية، التي 

تحقق استقرار المرافق التعليمية( .
وقد خط الجهاز أهدافه العامة نحو تحقيق 
رؤيته .. فاتخذ من شعار وزارة الداخلية شعار 

لـــه مـــع تــغــيــيــر الــفــحــوى الــتــي تــلــخــص مضمون 
اختصاصاته ...

الجهاز بالعمل قانونيا على توفير  لف 
ُ
و ك

بيئة مستقرة داخل المرافق التعليمية، و حماية 
أصولها و ممتلكاتها و منتسبيها، و منع أي 
تــم اشــهــار الجهاز   ... نــشــاط غــيــر مــالئــم فيها 
بــتــاريــخ )23.6.2021م(،  تــدشــيــن  خـــالل حــفــل 
حــضــره الــســيــد/وزيــر الــداخــلــيــة و الــســيــد/وزيــر 
التعليم، و السادة وكالء وزارة الداخلية، و مراقبو 
التربية و التعليم بطرابلس الكبرى ، ولفيف من 

الرتب الرفيعة و الشخصيات العامة ...
)معا ألجل تعليم آمن(

كان شعارنا منذ الخطوة األولى .. و كلمتنا 
التي آمنا بها، و جعلتنا نسطر ملحمة عمل و 
عطاء .. و ستكون الــدرع الــذي يحفظ األرواح و 
الممتلكات داخل مرافقنا التعليمية .. و سنعمل 
بكل جد وإخالص ، لنصنع المفارقات، و نخلق 

في جوف الوهن نجاحا ..
-عام من التأسيس ...

التنظيمية لجهاز حراسة  الالئحة  - اعتماد 

الــداخــلــيــة رقــم  بــقــرار وزر  التعليمية  الــمــرافــق 
التي تضمنت )28(  )165( لسنة )2021م( و 

مادة تنظيمية 
ــراد الــحــراســة  ــ -حــصــر الـــقـــوة الــعــمــومــيــة ألفـ
داخل المرافق التعليمية، وضمها لجهاز حراسة 

المرافق التعليمية.
للعــــــــــــــــــــــــــام  الــتــدريــبــيــة  الــخــطــة  - وضــــع 
التخطيط  )2022م(و تنفيذ دورة تدريبية عــن 
الــتــي استهدفت  الــمــؤســســي، و  االســتــراتــيــجــي 
مـــديـــري مــكــاتــب الـــحـــراســـة بــالــمــنــطــقــة الــغــربــيــة 
المنطقة  الــكــبــرى و بــعــض مــكــاتــب  و طــرابــلــس 

الوسطى ..
االمــتــحــانــات داخــل  - تأمين ومتابعة سير 

المؤسسات التعليمية للعام الجاري )2021م(.
-المشاركة الفاعلة في الحملة التوعوية ضد 
جائحة كــورونــا ، مــع كــافــة مــؤســســات الــدولــة ، 

وتكوينات وزراتي الداخلية والتعليم .
الــمــنــطــقــة  الــــحــــراســــة ذات  مـــكـــاتـــب  -دمــــــــج 
الواحدة، لتصل عدد مكاتب حراسة  الجغرافية 

المرافق التعليمية بالمناطق الى ) 57( مكتب ..

الكتيبات اإلرشــاديــة،  -تنفيذ عــدد )5( مــن 
الــتــوعــوي  الــجــانــب  المهني و  ذات االخــتــصــاص 

ومنها .
ــراد الـــحـــراســـة داخـــل  ــ ــات أفــ ــبــ ــام وواجــ ــهـ  )مـ
الــمــرافــق الــتــعــلــيــمــيــة، خــطــط الـــطـــوارئ، الــســالمــة 
التعليمية،  لــلــمــرافــق  المعايير األمــنــيــة  المهنية، 

استراتيجيات العمل المؤسسي( .
... كتيب عن خطط الطوارئ وآليات   تنفيذ 

تنفيذها .
العمل  ... كتيب عــن اســتــراتــيــجــيــات  تنفيذ 

المؤسسي ) التخطيط (.
تنفيذ ... كتيب عن معايير األمن والسالمة 

داخل المؤسسات التعليمية .
تنفيذ ... كتيب عن السالمة العامة    

تنفيذ ... الكتيب اإلرشادي التوعوي    
اعداد مطوية لبعض المفاهيم العامة 

 جهاز حراسة المرافق التعليمية .

ــدار تــتــنــاول  ــ ــ ــذا اإلصـ ــة هــ ــ زاويــ
 التعريف بإحدى المكونات 

ً
تباعا

ــة لـــــــــوزارة  ــعــ ــابــ ــتــ الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة الــ
ــهـــــدف إحـــــاطـــــة الـــــقـــــاريء  ــ ــيــــة بـ ــلــ ــداخــ الــ
بــمــعــلــومــات عـــن هـــذا الــكــيــان الــخــدمــي: 

إدارة نوعية عامة أو مديرية أمــن   من 
بين مختلف المديريات نتابع في هذه 
ــنـــوان )فــــي خــدمــتــكــم(  ــة تــحــت عـ الــــزاويــ
ــذا الـــعـــدد مـــع جــهــاز  ومـــادتـــنـــا خــــالل هــ

حماية المرافق التعليمية .

جهاز حراسة المرافق التعليمية

معًا من أجل بيئة تعليمية آمنة 

عميد/عمر حسين الخذراوي
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أوراق ملونة 

 
ً
 بــأن )الــحــرص اليكلف شيئا

ً
نقول ونــؤكــد دائــمــا

واإلهمال باهظ الثمن( كما نطرح بأن حــوادث المرور 
 يــؤرق العديد 

ً
فاقت كل التصورات وأصبحت هاجسا

الــمــرور الرتباطها  مــن المراقبين والمتابعين لحركة 
التداعيات واإلشــكــالــيــات التي الزالـــت تجد  بجملة مــن 
مـــمـــارســـة مــســتــمــرة لــهــا عــبــر شـــوارعـــنـــا وطــرقــاتــنــا، 
وصارت مطالباتنا بالوعي المروري صيحة عقيمة في 
واد عميق ال تجد من يلتفت إليها ويعمل بمقتضاها 
وكـــان األمـــر ال يعني ســـوى صــاحــبــه أو كـــأن أســلــوب 
النعامة التي تخفي رأسها في الرمل أثناء الخطر وال 
تــراه حتى تعتقد بأنه ال يداهمها وهــو مرفوض بكل 
 إلــى مــســاس مشكلة الــمــرور بكل 

ً
المقاييس اســتــنــادا

األطياف في المجتمع، وقد اكتوى بها العديد من األسر 
والشرائح وضاع على إثرها خيرة شبابنا.

الــشــواهــد بــأن أســر كاملة قفل بيتها   وتنقل لنا 
وفنيت بسبب حوادث المرور المميتة، قلنا وأوضحنا 
بأن األسباب متعددة وأهمها )السرعة .. السرعة( وعدم 

االنتباه !   
اســتــفــيــقــوا فــقــد خــســر الـــوعـــي الــــمــــروري رهـــان 
معركته في تحقيق السالمة التي تعتبر اإلنسان أداتها 

ووسيلتها في صنع التنمية المستدامة.

الوعي املروري إلى أين !

ــمــروريــة فــي بــالدنــا مربكة  صــــارت الــحــالــة ال
ومدعاة لمزيد من االختناقات واالزدحام والتوقف 
ــامـــل لـــحـــركـــة الـــســـيـــر خـــاصـــة فــــي الــمــيــاديــن  ــكـ الـ
والتقاطعات وامام األسواق والمصارف والمدارس 
والمرافق الصحية وغيرها من المؤسسات العامة 

والخاصة ..
 األمر يستدعي المعالجة بعد إن صار حالة 
السيارات  اعــداد  المفزع في  التزايد  سائدة بفعل 
ــاء الـــشـــوارع عــلــى حــالــهــا وقــلــة الــمــحــطــات .  ــقـ وإبـ
ــاك وتــزايــد معدالته  االســبــاب فــي نشؤ هــذا االربــ
كــثــيــرة ومــتــعــددة مــنــهــا رغــبــة الــكــثــيــريــن وحبهم 
الستعمال السيارة الخاصة في قضاء حاجياته 
اليومية وهـــذا االســلــوب يستدعي وجـــود محطة 
اليقاف السيارة . ومساحة من الطريق تستوعب 
ــك .  ــ ــلـــمـــرور لــتــنــظــيــم كــــل ذلـ ــة لـ تــحــركــهــا وشــــرطــ
امالسبب الثاني فيكمن في تفشي ثقافة االعتماد 
الترجل لخطوات بسيطة بل  السيارة وعــدم  على 
السيارة امام  ايقاف   الى  الناس  الكثير من  يعمد 
ابــــواب الــمــصــالــح والــتــعــدي عــلــى الــمــارة بوضعها 
المزدوج لمنع اصحاب  التوقف  او  فوق الرصيف 
ــن مــــغــــادرة الــمــكــان   مـ

ً
ــارات الــمــتــوقــفــة اوال ــيـ الـــسـ

الــفــرج من  يــأتــي  وينتظرون ألوقـــات طويلة حتى 
ــا الــســبــب الــثــالــث فــيــأتــي عــبــر ظــاهــرة  عــنــد الــلــه امـ
وجــود  أكثر من سيارة لكل اسرة بمعني ان كل 

شخص بسيارته الخاصة . ورابع االسباب يتجلى 
في عدم توفر النقل الجماعي ومايتوفر حتى اآلن 
ينحصر في ) االفيكو و الركوبة التاكسي وحتى 
التى  الحافالت  الخاصة ( لتحل مكان  السيارات 
نــظــام مــحــدد ومقنن ومنظم  الــدولــة وفــق  تديرها 
يعمل على ضبط الحالة   ألوضــاع اصحاب هذه 
الوسائل . بعد أذان المغرب حيث تتضاعف قيمة 
ــــدم للراكبين  االجــــرة ويــرتــفــع مــســتــوى ضــغــط ال

يصدعهم صوت األغاني والموسيقي الصاخبة 
الــذي اعطاها  األمــر  الحالة وتسودوهو  فتتفشى 

االستمرار والتواصل دون حسيب او رقيب .
ــه االمـــــن قـــادتـــه قـــدمـــاه الــى  ان األمـــــر اليــــدركــ
االعـــتـــمـــاد عــلــى االفــيــكــو والــمــيــكــرو فـــي تنقالته 
امــا الــســادة اصــحــاب الــســيــارات الــخــاصــة فاالمر 
اليــعــنــيــهــم فـــي شـــيء النــهــم لـــم يــجــربــونــه وربــمــا 
الحالة ينبغي ان  قــرأوا عنه . وهــذه  او  سمعوا به 

المؤسسات اذكر منها  للعديد من  تكون محفزة 
إدارة  شؤون المرور والتراخيص بوزارة الداخلية 
الــمــؤســســات  فــــي مــخــتــلــف  الــتــخــطــيــط  وإدارات 
الــطــريــق  ان اســتــعــمــال  الـــى   

ً
المجتمعية اســـتـــنـــادا

اليخص مؤسسة دون اخرى بل هو شأن وطني 
اطـــراف من  ان تباشر معالجته عــدة  عــام ينبغي 
خــالل اجــراء الــدراســات الميدانية ألوضــاع الطرق 
المعنية  او  والمحطات الخاصة بوقوف السيارات 
ــارات االجــــــرة مـــن ) تــاكــســيــات (  ــيــ بـــانـــطـــالق ســ
وافيكوات وميكروباصات ( وكذا اعتماد مشاريع 
اليجاد مسارات لطرق علوية واخــرى تحتية في 
التحتية للطرق  للبنية  انــفــاق مــع تحسين  شكل 
المكمالت الضرورية والفنية وكذلك  وتضمينها 
ايجاد مخططات لمشاريع انشاء محطات متعددة 
ــــدول  ــق مــثــلــمــا نــشــهــد فــــي الـــعـــديـــد مــــن الـ ــوابـ ــطـ الـ
المجاورة ناهيك عن التفكير بجدية بشأن تفعيل 

مشروع السكك الحديدية .
الحالة  هـــذه وتــلــك رؤيـــا استباقية لتحسين 
لتزايد  التى قلنا بأنها صــارت موجبة  الــمــروريــة 
مــؤشــرات االنــزعــاج وبــاتــت مــدعــاة الحـــداث جهد 
مـــدنـــي ومـــيـــدانـــي وفـــنـــي يــمــكــنــه مــعــالــجــة الــحــالــة 

المرورية ..   

رؤيا استباقية لتحسني الحالة املرورية 

الـــعـــالقـــات االجــتــمــاعــيــة الــســويــة نسيج 
مــوحــد يــؤكــد على ســريــان جملة مــن القيم 
والمبادئ اإليجابية التي تؤسس لبناء لحمة 
واســـتـــقـــرار أوضـــــاع إنــســانــيــة فـــي األســــاس 
لتكون مقدمة لصنع مجتمع آمــن ومنتظم 
يجد فيه األفراد المتعايشون أفضل الفرص 

لترسيخ قواعد تنمية مستدامة.
ــذه الــعــالقــات مسكونة   ومــتــى كــانــت هـ

بــــاألخــــالق الــرفــيــعــة والــســلــوكــيــات الــراقــيــة، 
فإنها ستلقى بظاللها على األوضاع األمنية 
فيصارإلى توخي سبل الهدوء واإلقالل من 
التشنجات والتجاذبات والمفارقات التي تولد 
اإلجــرام والتجاور المخل بمرتكزات وقواعد 
البنية االجتماعية. والــمــؤثــر على مؤشرات 

االستقرار.
والــعــالقــات االجــتــمــاعــيــة ســيــاج معنوى 

ــي لــحــفــظ الــفــرد والــمــجــتــمــع من  ومــكــون أدبــ
حــاالت الجذب والــدفــع نحو صــيــرورة أنماط 
لسلوكيات غريبة وافــــدة اليــجــوز السكوت 
عنها أو تغافل آثارها  ما يشير إلى نشوء 
حالة تغير جــوهــري فــي السلوكيات العامة 
علينا التصدي االستباقي لمنع استمراره 

وعدم السكوت عليه.

بني إختالف الرآي .. وفساد الود!

تقول أغلب الدراسات المهتمة بشؤون المجرم 
ــأن الـــعـــوامـــل الــتــي تــقــود إلــيــهــا كثيرة  والــجــريــمــة بــ
ومتعددة أهمها البيئة والوسط اإلجتماعي والنزعة 
أي اإلستعداد السلوكي إلرتكابها. وما دمنا بصدد 
ــبـــاب الــمــؤديــة إلرتـــكـــاب  جــريــمــة ســرقــة  طـــرح األسـ
 حسبما تشير 

ً
ــادا ــ الــتــي نشهد لها أزديـ الــســيــارات 

التقارير اليومية للجرائم الخطيرة والحوادث المهمة 
الواردة من أقسام البحث الجنائي بمختلف مديريات 
األمــــن بــالــمــنــاطــق الــتــي يــصــدرهــا مكتب االحــصــاء 
والــتــســجــيــل الــجــنــائــي بــعــد مــتــابــعــة لــحــراكــهــا طيلة 

األربع والعشرين ساعة من كل يوم. سرقة 
 تقع 

ً
 يوميا

ً
السيارات تشكل هاجسا

بــمــخــتــلــف الـــمـــدن نــضــعــهــا بــالــكــم 
والــكــيــف أمـــام الــجــهــات البحثية 
والتخطيطية لتتولى رصدها 
ومتابعتها لماذا؟ وكيف. وكم؟ 
ــي مـــتـــى؟ مـــع وضــع  ــ ــــن؟ وإلـ ومـ
المعالجات والخطط والبرامج 

الــكــفــيــلــة بـــاقـــتـــراح الــحــلــول الــتــي 
تجيب على التساؤالت المطروحة 

بشأن سرقة السيارات.

ظاهرة سرقة السيارات 
.. بني املنع واملكافحة الجريمة اعتماد مبدأ  يقع ضمن مفردات جدولة األساليب االستباقية لمنع 

أمـــام كل  المنظور  تــواجــدهــا  الشرطة  أن تباشر  الـــذي يعني  بــاألمــن(  )الــمــجــاهــرة 
الــشــوارع ومفاصل األحياء  الميادين وتقاطعات  المجتمع عبر  طياف وشــرائــح 
الداخلية والسيما األســواق  بــاألزقــة واألمــاكــن  لــدوريــات راجلة وراكــبــة  وتنظيمها 
 يكفل 

ً
 أوليا

ً
والمحال التجارية حتى يكون هذا األمن المنظور أو المجاهرة به عمال

، وإذا كانت مراكز الشرطة 
ً
تحقيق الرادع التلقائي ويمنع ارتكاب الجريمة مسبقا

تتولى حفظ األمن في نطاقها المكاني فإن تنظيمها لفرق التجاهر باألمن في هذا 
 يستكمل برنامج عملها األمني بموجب تكليف 

ً
 وضــروريــا

ً
النطاق يكون الزمــا

الــحــي ومجموعة من  المحلية وقــيــادات  المجالس  أمنية بالتنسيق مــع  عناصر 
أصحاب المتاجر والمحال وبعض قطاعات ومؤسسات المجتمع المحلي لتتولى 
مهام )الشرطة المجتمعية( فسكان كل حي أدرى الناس بمن فيه .. كما أنهم أكثر 
المطلعين على أخباره وأسراره حتى يمكن محاصرة الغريب الوافد إليه وتجفيف 
المنابع التي تقوده إلى المساس بالنفس والمال والعرض ويكون متساكنيه العين 
التي تسهر واليد التي تترصد المتجاوزين .. والقدم التي تجرى دورياتها لتجاهر 

 وفي مرأى العين للجميع.
ً
باألمن وتجعله منظورا

 
ً
 وإجرائيا

ً
ــا إداريـ ، وأسلوبا 

ً
أمنيا  

ً
الــدوريــات مكسبا وإذا كــان اعتماد تنظيم 

إعــادة تفعيل هذا  فــإن  الــذي يستحقه  الرسمية االهتمام  القطاعات األمنية  توليه 
المبدأ وفق أسلوب )المجاهرة باألمن( يكون أكثر واقعية لمواجهة متطلبات الحالة 
 لعناصر 

ً
 وأساسيا

ً
 فاعال

ً
 وحضورا

ً
األمنية المرحلية التي تفرض تواجدا ميدانيا

 يليق بشرف المهنة ويؤسس 
ً
أمنية وشرطية كفؤة ومؤهلة ومدربة تعطي انطباعا

الحترامها الموجب لتقديم كل الدعم لها بما يعكس هيبة الدولة واحترام سيادة 
القانون وفوق كل ذلك يعيد صياغة العالقة القائمة بين الشرطة والمواطنين ليؤكد 

 مع المصلحة العامة .
ً
 مع مقتضيات األمن ومتفاعال

ً
 منفعال

ً
تواجد وحراكا

املجاهرة باألمن  
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بحرصكم يتحقق 
نجاح اال نتخابات 

وبتعاونكم 
يتوفر األمن 
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