ميثاق المشروع
مشروع نظام حماية
موجز

ميثاق المشروع
 منشأ وتقنين المشروع والشراكو فيو :
 أصدر صاحب السمو الحاكم (القانون رقم ( )5102/3بشأن األنظمة التقنية ألمن المنشآت).

 بدءا أصدر "صاحب السمو" المرسوم رقم ()5102/6بشأن إنشاء ىيئة الموارد العامة "وجعل

تبعيتيا لحكومة رأس الخيمة " وجعل من اختصاصات "الييئة " وأىدافيا في المادة (- : )3

(إنشاء وادارة المشاريع والشركات والمؤسسات االستثمارية التي يكون ليا نشاط "مساند" او

تكميمي لألعمال األمنية أو ما ىو بحكميا من أعمال أو نشاطات .

ومن ثم أصدر "صاحب السمو" "القانون رقم  5102/3بشأن قانون األنظمة التقنية ألمن
المنشآت "لغرض تعزيز أمن المنشآت باإلمارة  .وأقام بموجبة شراكة في تنفيذ القانون بين

"ىيئة الموارد العامة " صاحبة المشروع" التابعة لحكومة رأس الخيمة وبين "القيادة العامة

لشرطة رأس الخيمة" المرتبطة"بوزارة الداخمية في الحكومة االتحادية" و"المستفيدة من

المشروع".

 بالتنسيق بين "القائد العام " و"رئيس مجمس اإلدارة" أصدر "األول " الالئحة التنفيذية لمقانون".
 وتنفيذاُ "لمقانون"و"الالئحة التنفيذية " أعتُمد مشروعًا أطمق عميو مسمي "نظام حماية" دالل ًة
وتأكيدًا عمى أن غايتو السامية ىي حماية جميع "المنشات العامة والخاصة" و"الفعاليات العامة
الدورية" وما يط أر من فعاليات عامة .

 أسباب استحداث المشروع :
 كشف التحميل اإلحصائي لمجريمة الواقعة في أو عمى "المنشات العامة" لمسنوات الثالث

 5102- 5103ارتفاع واستمرارية ما يظل "مجيول الفاعل" منيا بنسبة النصف تقريبا ..ومثا ًال
لذلك "جريمة السرقة" إذ بمغ "مجيول الفاعل" منيا في السنوات المذكورة نسبة تراوحت بين

ال وثغرة خطيرة في أمن المنشآت "العامة"
 . %24 - %84وقطعًا فان ذلك يبين خم ً
و"الخاصة".

 واقع" البيئة األمنية " في المنطقة المحيطة الدولة "ومنطقة الشرف األوسط"والجنوب "األسيوي

القريب "التي تحفل "بتنظيمات متطرفة" وأنشطة واعتداءات تخريبية وارىابية  ,وما وقع منيا
في عدد من دول مجمس التعاون الخميجي المستيدفة من كيانات معروفة في المنطقة

ودسائسيا واستغال ليا ليذه التنظيمات اإلجرامية والمتطرفة  ,,وأيضاً إرىاصات وقائع وأحداث
من ذلك حدثنا بالدولة والتي تصدت ليا أجيزه األمن ونجحت بمنعيا بإيقافيا أو إجياضيا .

 أىداف المشروع :
 تعزيز واحكام أمن المنشآت وحمايتيا من "االعتداءات اإلجرامية" و"التخريبية" و"اإلرىابية " في
إطار أىداف التوجيين اإلستراتيجيين لمدولة ولحكومة اإلمارة .

 مكافحة خفض "الجريمة مجيولة الفاعل" التي تقع في أو عمى المنشآت إلى الحد األدنى .

 دعم "البيئة األمنية" كمتطمب أساسي في التنمية وتشجيع وجذب االستثمار إسيامًا في تحقيق
محاور وأىداف رئيسية في الت وجو اإلستراتيجي لحكومة اإلمارة .

 رفع كفاءة األداء األمني.

 إيجاد مصدر دخل إضافي لرفع كفاءة وأداء الشرطة ( مع تأشير اليدف اإلستراتيجي لمحكومة
بإيجاد مصادر دخل حكومي إضافي ) .

 اإلسيام في تحقيق "رؤية اإلمارات  "5150وأجندتيا الوطنية ومنيا "رفع نسبة الشعور باألمان"
 ,واإلسيام في "التحول إلى الحكومة الذكية" وفي "التميز الحكومي" .

 أصحاب المصمحة الرئيسيين :
" ىيئة الموارد العامة" و"الشرطة " في إطار مصمحة رفع كفاءة األداء األمني وايجاد مصدر
دخل حكومي إضافي كيدف إستراتيجي من أىداف حكومة رأس الخيمة .

" المنشات" بتحقيق شعورىا باألمان والطمأنينة واالستقرار مما يؤدي إلى ازدىار نشاطيا
التجاري  ,وأمن العاممين فييا والمتعاممين معيا ومرتادييا وموجوداتيا .

" البيئة" "التنموية"بتوفير" البيئة األمنية" المستقرة المالئمة لحركة التنمية وجذب االستثمار

الداخمي والخارجي وما يؤدي إلية ذلك من الرفاىية االقتصادية واالجتماعية ٍواسعاد المجتمع
وأفراده .

"مقدمو الخدمة المعتمدين" بتوفير وتركيب وصيانة األجيزة التقنية األمنية لجميع المنشات –

وفقاً لمشروط والمواصفات المقررة – وذلك بزيادة وازدىار نشاطيم التجاري .

 مدير المشروع وفريق المشروع:

ٌ عين "مدير لممشروع" وفريق إلدارة وتنفيذ المشروع بموجب القرار اإلداري رقم ( )30والقرار
اإلداري
رقم ( ) 31الصادرين من "رئيس مجمس إدارة "ىيئة الموارد العامة" بالتنسيق مع "قائد عام
شرطة

رأس الخيمة".

 حوكمة المشروع :

حوكمة المشروع" المعتمدة يتمثل إطارىا العام لمحوكمة في اآلتي :




مفيوم الحوكمة  - :نظام لمرقابة والتوجيو  ،يؤكد العدالة والشفافية والمساءلة المؤسسية .

أىداف الحوكمة - :

 تعزيز مبدأ الشفافية في العامل والتواصل مع المتعاممين.
 تعزيز مبدأ اإللتزام وتحمل المسؤولية.

 توسيع قاعدة المشاركة في اتخاذ القرارات وسم السياسات

 اإللتزام بالتطوير والتحسين المستمر وفق أفضل الممارسات والمراجعة الدورية.
 تعزيز الثقة والوالء بين الرئيس والمرؤوس والمتعاممين الخارجيين .


مبادئ الحوكمة - :

 الشفافية

 اإلتصال والتواصل
 المشاركة

 النزاهة

 كفاءة األداء

 الرقابة والمساءلة

 ميثاق خدمة المتعاممين :

يعتمد "ميثاق خدمة المتعاممين" المرفق بوثيقة الميثاق ىذه .

