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اإلدارة  عمل  أن  السويدي  النقيب   أوضــح 
الداخلية ومنشآتها  يتركز على وزارة  ال 
فــقــط، وإنــمــا يــغــطــي كــل قــطــاعــات الــدولــة 
رقم  القانون  في ضــوء  والخاصة،  العامة 
(9)، وبموجب قرار معالي وزير الداخلية 
رقـــم  والــــقــــانــــون   ،2014 لــــعــــام   (78) رقـــــم 
عمل  بتنظيم  الــخــاص   ،2009 لــعــام   (19)

الشركات التجارية في هذا املجال.
-مــــن خــالل  إلــــى أن اإلدارة مــعــنــيــة  ولــفــت 
تركيب  أمــاكــن  بتحديد  فيها-  املختصني 
األنــظــمــة األمــنــيــة (الـــكـــامـــيـــرات)، وأنــظــمــة 
حماية املنشآت، واإلشــراف على تركيبها 
بــمــنــشــآت الـــدولـــة، واألمـــاكـــن الــعــامــة ذات 
واملجمعات  كــالــفــنــادق،  الــخــاصــة،  امللكية 
التجارية، واملعارض، إضافة إلى التعاون 
مع وزارة االقتصاد والتجارة في إصدار 
شــهــادات اإلتــمــام، إلــى جانب أنها الجهة 
الـــــوحـــــيـــــدة املــــســــمــــوح لــــهــــا بـــنـــقـــل املـــــــواد 

واستخدامها  سريتها،  لضمان  املسجلة، 
في حدود ما يسمح به القانون.

وقـــال إن واحــــدًا مــن أهـــم مــشــاريــع اإلدارة 
هو مشروع «طلع»، الذي تغطي كاميراته 
والبنوك،  والفنادق  واملجمعات  الــشــوارع 

بـــغـــرض حـــفـــظ حـــقـــوق الــــنــــاس، فــــي حـــال 
تــعــرضــت هــــذه الـــحـــقـــوق لـــلـــتـــعـــدي.. إنــهــا 
مـــنـــظـــومـــة تــــســــاعــــد عــــلــــى تــــعــــزيــــز األمـــــن 
واالســتــقــرار فــي الـــبـــالد، واملــحــافــظــة على 

املمتلكات واألرواح.

وملزيد من الفائدة، أوضح النقيب يوسف 
املــــرزوقــــي -مــــن قــســم الــبــعــثــات فـــي إدارة 
التحاق  البشرية- شــروط ومــزايــا  املـــوارد 
املدنية  والكليات  الجامعات  من  الشباب 
بـــــوزارة الــداخــلــيــة. وقــــال إن مــن الــشــروط 
الواجب توفرها في الشخص الراغب في 
االلتحاق: دراسة حوالي 60 ساعة أو أكثر 
فـــي مـــــواد الــتــخــصــص، والـــحـــصـــول على 
تــقــديــر جــيــد جـــدًا، أو مــعــدل تــراكــمــي 2.5، 
للطالب  مــاديــة  حــوافــز  هــنــاك  أن  مضيفًا 
الــحــاصــلــني عــلــى تـــقـــديـــرات جــيــد جــــدًا أو 
امــتــيــاز، حــتــى يــحــافــظــوا عــلــى مستواهم 

العلمي.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، ثـــمـــنـــت الــــدكــــتــــورة ســمــيــة 
املــعــاضــيــد -رئــيــســة قــســم عــلــوم وهندسة 
الحاسب بكلية الهندسة في جامعة قطر- 
إدارة  فــي  ممثلة  الداخلية،  وزارة  مــبــادرة 
الرامية إلى تعريف طالب  النظم األمنية، 
وطــالــبــات قسم عــلــوم وهــنــدســة الحاسب 
الــنــظــم األمـــنـــيـــة. وقـــالـــت إن  بــمــهــام إدارة 
واحـــــدًا مـــن أهـــــداف قــســم عــلــوم وهــنــدســة 

توفير متخرجني مؤهلني  هــو  الــحــاســب، 
لسوق العمل في دولة قطر.

بالقسم،  الدارسني  كثيرًا من  أن  وأضافت 
ســـــواء مـــن الـــطـــالب أو الـــطـــالـــبـــات، أبــــدوا 
وزارة  فــي  بالعمل  االلــتــحــاق  فــي  رغبتهم 
الداخلية، نظرًا ألنها قطعت شوطًا كبيرًا 
فـــي هــــذا املـــجـــال؛ الـــخـــاص بــتــكــنــولــوجــيــا 
املــــعــــلــــومــــات واالتــــــــصــــــــاالت، وكــــثــــيــــرًا مــا 
في  مبهرة  وتقنيات  بابتكارات  طالعتنا 

مجال النظم األمنية.
وحــــول شــغــف الــطــالــبــات بــهــذا الــفــرع من 
الهندسة، وكيف ترى إسهاماتهن في هذا 
املجال، قالت املعاضيد إن هناك اهتمامًا 
مــلــحــوظــًا مــــن الـــطـــالـــبـــات بــتــكــنــولــوجــيــا 
الـــحـــاســـبـــات، ولــــــدى بــعــضــهــن مــشــاريــع 
واعــــــدة، ولـــيـــس أدل عــلــى ذلــــك مـــن تــفــوق 
عـــدد الــطــالــبــات فــي قــســم عــلــوم وهندسة 
الحاسب على عــدد الــطــالب، الفتة إلــى أن 
وزارة الداخلية تعد مكانًا مناسبًا لتفعيل 
هــذه الــخــبــرات، بما يــعــود بــالــفــائــدة على 

الدولة كلها. 
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 النقيب السويدي: كاميرات املشروع تغطي الشوارع واملجمعات والفنادق والبنوك 

طلع طالب الهندسة
ُ
 «الداخلية» ت

على مشروع «طلع» األمني 
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 اســتــضــافــت جــامــعــة قــطــر، صباح 
أمـــــــس، الـــســـيـــدة مــــاريــــا فـــــان ديـــر 
السابقة  التنفيذية  املــديــرة  هوفن 
لــلــوكــالــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة، حيث 
ألــقــت مــحــاضــرة بــعــنــوان «التغير 
املــنــاخــي والــتــعــلــم مـــدى الــحــيــاة»، 
تـــنـــاولـــت فــيــهــا جــــوانــــب مــتــعــلــقــة 
بــالــطــاقــة فـــي الــعــالــم، والــتــغــيــرات 
املـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة املـــتـــوقـــعـــة فـــــي هـــذا 

القطاع.
وقــال د. درويــش العمادي، رئيس 
والتطوير:  االستراتيجية  مكتب 
ماريا  السيدة  باستقبال  «سعداء 
فـــان ديـــر هــوفــن فــي جــامــعــة قطر، 
وكــــمــــا تـــوقـــعـــنـــا فــــــإن املـــحـــاضـــرة 
كـــــانـــــت ثـــــريـــــة فــــــي طــــرحــــهــــا ومــــا 

تضمنته مــن أفــكــار». وأضـــاف أن 
 أن 

ً
املوضوع املطروح مهم، خاصة

الــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة أصبحت 
تـــفـــكـــر بــــالــــربــــح قــــبــــل اهـــتـــمـــامـــهـــا 
وأشــار  الكوكب،  وسالمة  بالبيئة 

أن جامعة قطر دائمًا تشجع  إلــى 
وتدعم فكرة التعليم مدى الحياة.

التعليم  تــعــزز  الــجــامــعــة  أن  وأكــــد 
االستراتيجية  بخطتها  املستمر 
استراتيجية  وخــاصــة  الــجــديــدة، 

التعليم والتعلم، وتعمل على نشر 
الــفــكــرة بــني جميع منتسبي  هــذه 

الجامعة، وخاصة الطلبة.
أكـــــــدت الــــســــيــــدة مــــاريــــا فــــــان ديـــر 
السابقة  التنفيذية  املديرة  هوفن، 
لـــلـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لـــلـــطـــاقـــة، عــلــى 
أهمية إبعاد الطاقة عن أي تأثير 
ســيــاســي مـــا ســيــغــيــر مـــن نــمــاذج 
اإلنتاج واالستهالك، كما تحدثت 
ديـــــر هـــوفـــن عــــن ضـــــــرورة وجــــود 
حــوار فعال بــني األطـــراف املنتجة 

للطاقة واملستهلكة لها.
كـــمـــا أشـــــــــارت إلــــــى ظــــهــــور دعـــــوة 
كـــافـــة  أن   

ً
مــــوضــــحــــة لــــلــــصــــحــــوة، 

األســــــئــــــلــــــة املـــــــطـــــــروحـــــــة، جـــعـــلـــت 
هـــنـــاك مــــقــــاربــــات جــــديــــدة لــلــنــمــو 

االقتصادي، حفاظًا على البيئة.
الــعــالــم  دول  كــــل  أن  إلـــــى  ولـــفـــتـــت 
بــــدأت تــفــكــر بــالــتــغــيــيــر، وتــحــويــل 

الـــقـــرن الــــحــــادي والـــعـــشـــريـــن، إلــى 
عـــصـــر املــــــدن الـــذكـــيـــة، والـــرقـــمـــنـــة، 
والطاقة  الكهربائية،  والــســيــارات 
املـــــتـــــجـــــددة، وتـــقـــلـــيـــل اســــتــــخــــدام 

الوقود األحفوري.
\كما دعت دير هوفن إلى ضرورة 
التغير، والتطور، على أن يقتضي 

الــتــغــيــيــر االســـتـــمـــراريـــة فـــي تعلم 
الــــــجــــــديــــــد، خــــــاصــــــة مـــــــا يـــتـــعـــلـــق 
بــاســتــهــالكــنــا لـــلـــطـــاقـــة، وإيـــجـــاد 
املــتــجــددة،  للطاقة  مبتكرة  بــدائــل 
وإعـــــــداد الـــكـــفـــاءات الــــقــــادرة على 

االبتكار والتطوير.
مـــحـــجـــوب  د.  قـــــــــال  جــــهــــتــــه  مـــــــن 
الــزويــري، مدير برنامج دراســات 
الــــخــــلــــيــــج: «نـــــحـــــن نـــــؤكـــــد دومـــــــًا، 
خــاصــة فــي الــجــامــعــات والــوســط 
األكــــــاديــــــمــــــي، عــــلــــى املــــســــؤولــــيــــة 
املـــجـــتـــمـــعـــيـــة، وهـــــــي مـــســـؤولـــيـــة 
مـــمـــتـــدة إلــــــى الــــشــــركــــات وقـــطـــاع 
األعـــــمـــــال والــــصــــنــــاعــــة، فـــــي دعـــم 
التعليم والقطاع البحثي، وأيضًا 

الحفاظ على بيئتنا آمنة».
وأضــــــاف: «مــــن هــنــا تــأتــي أهــمــيــة 
هـــــذه الـــــنـــــدوة الــــتــــي هــــي بــمــثــابــة 
رســـالـــة تــنــويــر إلـــى الــعــالــم بــشــأن 
الـــتـــغـــيـــر املــــنــــاخــــي، وهــــــي قــضــيــة 
ســــكــــان الــــكــــوكــــب أجــــمــــع، وكـــذلـــك 
مـــبـــدأ الــتــعــلــم مــــدى الــحــيــاة الـــذي 
هــــو ضـــــــرورة مــلــحــة كــــي تــمــضــي 

اإلنسانية إلى املستقبل بسالم. 
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هدفت الدراسة إلى الحصول على مؤشر 
مــــوضــــوعــــي ومــــــوثــــــوق يـــعـــكـــس الـــــواقـــــع 
الفعلي لظروف العمال في قطر مع قياس 
التغيرات التي قد تطرأ على تلك الظروف 
مع مرور الوقت، ويركز مؤشر رفاه العمال 
املـــهـــارات املتدنية  الــعــمــال مــن ذوي  عــلــى 
ويــعــيــشــون فـــي ســكــن عـــمـــال وتــجــمــعــات 

عمالية.
وحظي مؤشر رفاه العمال باهتمام بالغ 
الباحثني،  ومجتمع  الــعــاملــي  اإلعــــالم  مــن 
وفــــي الــخــلــيــج تـــم تــركــيــز االهـــتـــمـــام بــهــذا 
املــوضــوع على قطر خــاصــة بعد اإلعــالن 
عـــن فــــوز دولـــــة قــطــر بــاســتــضــافــة بــطــولــة 
كأس العالم لكرة القدم 2022، إال أن معظم 
الــنــقــاشــات الــعــامــة حـــول تــلــك املــشــاكــل لم 

ونوعية  كمية  مقاييس  على  مبنية  تكن 
غير متحيزة يمكن تعميمها على مجتمع 
الــعــمــالــة الــــوافــــدة، لــــذا فـــــإنَّ هـــنـــاك حــاجــة 
رفاه  لتقييم قضايا  بيانات موثوقة  إلــى 
الـــعـــمـــال إجــــمــــاًال بــشــكــل صـــحـــيـــح، وذلــــك 
فيها  التي تكون  املــجــاالت  بهدف تحديد 
رفـــاهـــيـــة الـــعـــمـــال مــنــخــفــضــة أو مــرتــفــعــة، 
وبالتالي تحديد األمور التي بحاجة إلى 

تحسني.
العمال مبني على نتائج  رفــاه  إن مؤشر 
في  الــعــمــال  ملجتمع  ممثلة  لعينة  مــســح 
تنفيذ  وسيتم   ،

ً
عــامــال  1,015 بلغت  قطر 

املــســح ســنــويــًا، وتــمــثــلــت أكــبــر مجموعة 
للمستجيبني للعمال من النيبال (%34)، 
تــلــيــهــا الــهــنــد بــنــســبــة 26%، بــنــغــالديــش 
 ،%7 بـــنـــســـبـــة  بـــاكـــســـتـــان   ،%19 بـــنـــســـبـــة 
 ،%4 بنسبة  بنسبة 5%، مصر  سيرالنكا 
عمال  إلــى  باإلضافة   ،%1 بنسبة  الفلبني 

مــــن حــيــث  بــنــســبــة %4.  أخــــــرى  مــــن دول 
الــوظــيــفــة، أكــثــر مـــن ثــالثــة أربـــــاع الــعــمــال 
(82%) كانوا من عمال اإلنشاءات، و%11 
منهم سائقني، و11% عمال نظافة، و%9 
كهربائيون، و8% عمال بناء، و8% رجال 
أمــن، و8% نــجــارون، و6% مشرفو عمال، 

و6% حرفيون. 
مع هذا العدد من املقابالت املكتملة، بلغت 
تم   .%3.4  -/+ أقــصــى  كحد  الخطأ  نسبة 
أبــريــل 2017 وتــم تقييم  تنفيذ املسح فــي 
جـــــوانـــــب عـــــديـــــدة بــــشــــأن ظـــــــروف الــعــمــل 
واملــعــيــشــة ألولـــئـــك الـــعـــمـــال بــمــا فـــي ذلــك 
األمن والسالمة في مواقع العمل واملجمع 
السكني للعمال، وحقوق اإلنسان وحقوق 
الــــعــــمــــال، األمـــــــور املـــالـــيـــة والـــتـــحـــويـــالت، 
إلــى كيفية معاملتهم مــن قبل  بــاإلضــافــة 

أصحاب العمل. 
بـــنـــاء عــلــى نــتــائــج ورشـــــة عــمــل الــخــبــراء 
الــــتــــي قــــــام بــتــنــظــيــمــهــا مـــعـــهـــد الـــبـــحـــوث 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة واالقــــتــــصــــاديــــة املــســحــيــة 
اســتــمــارة  إعـــــداد  تـــم   ،2016 فـــي   (SESRI)
املــســح والــتــي كــانــت األســــاس فــي اختيار 
املؤشر،  إنشاء  في  املستخدمة  املتغيرات 
بعد ذلك قام الباحثون في معهد البحوث 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة واالقــــتــــصــــاديــــة املــســحــيــة 
 factor) بإجراء التحليل العاملي (SESRI)
تحديد  بهدف  املسح،  لبيانات   (analysis
مـــة، والـــتـــي شكلت  أكـــثـــر املــتــغــيــرات مـــالء
بــعــد ذلــــك األبــــعــــاد األســـاســـيـــة لــلــمــؤشــر، 
إعــداد  بها  يتم  التي  الطريقة  وهــي نفس 
املــــــؤشــــــرات املــــعــــروفــــة، مـــثـــل مــــؤشــــر ثــقــة 
املــســتــهــلــك. يــتــكــون املــؤشــر اإلجــمــالــي من 

درجات مركبة للمؤشرات الفرعية. 
تتمثل إحدى أهم توصيات السياسة في 
الــتــعــاون مــع الــجــهــات املعنية فــي الــدولــة 
لــلــمــزيــد مــــن بــــرامــــج الـــتـــوعـــويـــة لــلــعــمــال 
البحوث  معهد  وسيقوم  حقوقهم.  بشأن 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة واالقــــتــــصــــاديــــة املــســحــيــة 

(SESRI) بتنفيذ مسح مؤشر رفاه العمال 
الثانية للمسح  سنويًا ابتداء من الجولة 
في مايو 2018، هذا وقد حدد املسح األول 
العديد من مجاالت القوة في مؤشر رفاه 
الـــعـــمـــال، بـــاإلضـــافـــة إلــــى املــــجــــاالت الــتــي 
إلــى تحسني، ولــكــن هــنــاك حاجة  بحاجة 
االتجاهات  لقياس  إضافية  بيانات  إلــى 

مع مرور الوقت. 
   وأكد الدكتور حسن السيد مدير معهد 
الــــبــــحــــوث االجـــتـــمـــاعـــيـــة واالقــــتــــصــــاديــــة 
تولي  الــدولــة  أن  قــطــر،  بجامعة  املسحية 
ملف العمال أهمية كبيرة، مشيرًا إلى أن 

نتائج البحث إيجابية.
وأوضح أن دراسة رفاه العمال تسير على 
ضــــوء كــلــمــة ســمــو األمـــيـــر، بــــأن الــحــصــار 
منحنا فرصة ثمينة لفحص مكامن القوة 
وتــعــزيــزهــا والــضــعــف ومــحــاولــة عالجها 
أثبتت بشكل  الــدراســة  أن  إلــى  كليًا، الفتًا 
رفاهية  تمتلك  قطر  فــي  العمالة  أن  كبير 

وتحصل على حقوقها كاملة. 
وأكـــــد الـــدكـــتـــور مـــاجـــد األنــــصــــاري مــديــر 
أن مؤشر رفاه  السياسات باملعهد،  إدارة 
الـــعـــمـــال يـــعـــد أحـــــد أهـــــم املـــــؤشـــــرات الــتــي 
البحوث  عبر معهد  قطر  تطلقها جامعة 
االجــتــمــاعــيــة واالقـــتـــصـــاديـــة، بــاعــتــبــارهــا 
بمثابة رد عملي وموثق ملجابهة حمالت 
التي تتهم قطر بانتهاك حقوق  التشويه 
العمال من بعض الــدول التي تكن العداء 
الـــــــدراســـــــة تــضــمــن  لــــدولــــتــــنــــا، وذكــــــــر أن 
مصداقية عالية باستخدام أعلى درجات 

الجودة البحثية. 
يـــقـــيـــس 4 جـــوانـــب  املــــؤشــــر  أن  وأضــــــــاف 
مختلفة حــول رفــاه الــعــمــال،  موضحًا أن 
الصاقها  تــم  الــتــي  االدعـــــاءات  مــن  الكثير 
بقطر كاذبة من خالل املؤشر، وأن حقوق 
الـــعـــمـــال فـــي قــطــر مــحــفــوظــة، مـــؤكـــدًا أنــه 
سيتم إجــراء الدراسة كل عام ملراقبة نمو 

األداء للبيئة العمالية في قطر.
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 نظمها معهد قطر لبحوث الحوسبة بجامعة حمد بن خليفة 

 ورشة عمل لتطوير بيانات العمل اإلنساني 

اخــتــتــم مــعــهــد قــطــر لــبــحــوث الــحــوســبــة، 
الــتــابــع لــجــامــعــة حــمــد بــن خــلــيــفــة، ورشــة 
عمل خاصة لخبراء البيانات واملساعدات 
اإلنــــســــانــــيــــة، هــــدفــــت إلـــــــى (إنــــــشــــــاء لــغــة 
مشتركة) للوسائل التي يمكن من خاللها 
املساعدات  مجال  في  البيانات  استخدام 

اإلنسانية.
تـــم تــنــظــيــم ورشــــة الــعــمــل هـــذه بــالــشــراكــة 
مع مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون 
الـــدولـــي لجمعيات  اإلنــســانــيــة واالتـــحـــاد 
الصليب األحمر والهالل األحمر، وجمعية 
الهالل األحمر القطري، ومؤسسة التعليم 

فوق الجميع.
ويهدف الحدث إلى تعزيز فهم املمارسات 
املشتركة في مجال تصور وإعداد وتحليل 
وإنشاء مواضيع الستخدامها  البيانات، 

في العمل اإلنساني.
الخاصة  املمارسات  التدريبات  وشملت   
حــاالت  فــي  بالتعليم  املتصلة  بالبيانات 
األزمات، باإلضافة إلى مناقشة االبتكارات 

اإلنسانية.

عــبــار، مدير تطوير وتسويق  وقــال مجد 
األعــــــــمــــــــال لـــــــــدى مــــعــــهــــد قـــــطـــــر لـــبـــحـــوث 
البيانات  فهم  القدرة على  «إن  الحوسبة: 
ونقل الرسالة بسهولة ودقة هي مهارات 
مــهــمــة جــــدًا. وتــجــتــمــع نــخــبــة مـــن الــعــقــول 

كيفية  ملناقشة  الدوحة  في  هنا  العظيمة 
الــبــيــانــات وتـــصـــورهـــا، لتحقيق  تــحــلــيــل 

أهدافنا اإلنسانية على أكمل وجه».
وكــــان مــعــهــد قــطــر لــبــحــوث الــحــوســبــة قد 
طور العديد من التقنيات التي حازت على 

البيانات  تستخدم  والــتــي  مهمة،  جــوائــز 
لــخــدمــة أغـــــراض إنــســانــيــة، إذ فــــاز بحث 
مشترك بني املعهد وجامعتي «أكسفورد» 
الفجوة  مراقبة  إلــى  يهدف  و»برنستون» 
بــني الــجــنــســني بــجــائــزة تــحــدي الــبــيــانــات 
مــن   (Data2xBig) لــلــجــنــســني  الــضــخــمــة 
فـــازت تقنية  املــتــحــدة. كــمــا  منظمة األمـــم 
«الذكاء االصطناعي لالستجابة الرقمية»، 
وهــــي مـــشـــروع مــشــتــرك بـــني مــعــهــد قطر 
املتحدة  األمــم  ومكتب  الحوسبة  لبحوث 
لــتــنــســيــق الـــشـــؤون اإلنــســانــيــة يــســتــخــدم 
اإلنقاذ  لفرق  معلومات  لتقديم  البيانات 
في حاالت الطوارئ، بالجائزة الكبرى في 
تحدي نظام البرمجيات مفتوحة املصدر 

لعام 2015.
وغطت ورشة عمل مهارات البيانات اآلثار 
واملـــســـؤولـــيـــات املــتــرتــبــة عــلــى اســتــخــدام 
فيها  بما  اإلنــســانــي،  العمل  فــي  البيانات 

اعتبارات الخصوصية.
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 دراسة مسحية قامت بها جامعة قطر :

 العمالة في الدولة تحصل العمالة في الدولة تحصل
على حقوقها وتتمتع بالرفاهية على حقوقها وتتمتع بالرفاهية 
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