
 

 الموضوع : مدينة الشامية الصحية 

 

 تركيب كاميرات في منطقة الشامية 

 

نظرا لقيامنا بتسجيل منطقة الشامية في برنامج المدن الصحية وهو احد المبادرات المجتمعية التي   

عاملة  أدخلها المكتب األقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية ، ويهدف لتحقيق الصحة ال

للجميع بأسلوب االحتياجات التنموية األساسية لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية متكاملة مع التأكيد  

 على رفع مستوى الخدمات األمنية والخدمات الصحية وظروف المعيشة . 

 

ونحن نقوم حاليا باستيفاء المعايير المطلوبة الدخال منطقة الشامية ضمن شبكة المدن الصحية تنفيدا   

برنامج المدن الصحية بالكويت ومن هذه المعايير رفع وتحسين مستوى الخدمات األمنية بالمنطقة .  ل  

 

وباالشارة الى الموضوع اعاله والى اجتماعات لجان مدينة الشامية الصحية ومنها لجنة الطوارئ  

،  2019/2/10( والذي عقد بتاريخ  1لسالمة فقد أوصت اللجنة في اجتماعها رقم ) واألمن وا

باألقتراح المقدم من السيد رئيس اللجنة التنسيقية لمدينة الشامية الصحية / ابراهيم عبد العزيز  

المشعل مختار منطقة الشامية بخصوص تركيب كاميرات في مداخل ومخارج الشوارع الرئيسية  

والجمعية وفروعها والمدارس والجهات الحكومية وعلى األعمدة ، وبعد المناقشة قررت لجنة 

 الطوارئ واألمن والسالمة الموافقة على ما يلي : 

 

تحديد المواقع والمناطق الهامة بالمنطقة لتطبيق المراقبة األمنية عبر الكاميرات - 1   

 

تركيب كاميرات في الشوارع الرئيسية وأعمدة اإلنارة ودوارات مداخل الشوارع والجمعية  - 2 

ى أن  غيرها من األماكن الحيوية بالمنطقة علوفروعها والمدارس والجهات الحكومية بالمنطقة و 

 تكون الشاشات الرئيسية داخل مخفر الشامية في األحوال أو مكتب الضابط 

 

( كاميرا في الدائري األول والدائري الثاني   15تركيب عدد )   - 3.    



تفعيل الدور األمني للقضاء على المتسولين والباعة الجائلين في الجمعية التعاونية واألسواق   -4

 المركزية شوارع المنطقة .

 

نشر رسائل توعوية خاصة باألمن والسالمة من خالل االتصال والتنسيق مع اإلعالم األمني   -5 

عية إرشادية لجميع فئات المجتمع على أن تكون مستمرة ويتم  لوزارة الداخلية للقيام بعمل حمالت تو

 تطويرها وتحديثها بشكل دوري وتعتمد في إستراتيجيتها وخططها اإلعالمية على : 
 

الوقاية والتوعية المجتمعية مـن مخاطر المخدرات وتأثيرها الصحي والنفسي وتداعياتها  -   

هذه الظاهرة خطرا يهدد المجتمع . التوعية  االجتماعية واألمنية االقتصادية بعد أن أصبحت   - 

 للوقاية من الحوادث المرورية . 

 

التطوير في الخطط األمنية لمكافحة الحوادث والكوار أماكن التجمعات  -6   

 

الموافقة على عمل تجربة إخالء وهمي والكتابة للدفاع المدني لعمل تجربة إخالء وهمي في   -7 

لشامية أو جمعية الشامية والشويخ التعاونية أو إحدى مدارس  مركز / الشيخة فتوح الصباح الصحي با 

 المنطقة . 

 

  -المرور  – ** يشترك في تجربة اإلخالء الوهمي اللجنة الخماسية المكونة من : الدفاع المدني  

لإلطفاء وغيرها   وزارة الصحة . ة ـ اإلدارة العامة –األمن العام   

 

سعافات األولية . الموافقة على إقامة دورات تدريبيه في اإل -8   

 

أخذ موافقة وزارة الداخلية على تركيب الكاميرات . -9   

 

وبناء على ما سبق تم الكتابة الى السيد وكيل وزارة الداخلية الفريق / عصام سالم النهام للحصول  

على موافقة تركيب الكاميرات وقد تمت الموافقة . وقام مختار الشامية السيد ابراهيم عبد العزيز  

يق والتنظيم مع الجمعية  مشعل بأبالغ جمعية الشامية بموافقة وزارة الداخلية ، وتم التعاون بالتنس ال

 وشركة زين لتركيب الكاميرات


