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دﻟﻴﻞ ﺗﺪرﻳﺐ
ﻟﺠﺎن اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺣﻮل إﻋﺪاد
ﻣﺒﺎدرات ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ

ﻣﺸﺮوع ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ ﻣﺒﺎدرة أﻃﻠﻘﻬﺎ ﻣﻨﺘﺪى
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ و ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﻴﺮﺟﻬﻮف
اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ و ﺑﺪﻋﻢ و ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ و ﻣﻤﻠﻜﺔ ﻫﻮﻟﻨﺪا
و ﻳﻨﻔﺬ ﻓﻲ ﺧﻤﺲ ﻣﺪن ﻳﻤﻨﻴﺔ.

ﺗﻢ إﻧﺘﺎج ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد
اﻷوروﺑﻲ وﻣﻤﻠﻜﺔ ﻫﻮﻟﻨﺪا .وﺗﻘﻊ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ
ﻋﺎﺗﻖ اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ ﻓﻘﻂ وﻻ ﺗﻌﻜﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ
اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ او ﻣﻤﻠﻜﺔ ﻫﻮﻟﻨﺪا.

2021 – 2018

مشروع
تعزيز السالمة المجتمعية في اليمن
خلفية عامة:
يف ظل األوضاع والتحديات اليت متر هبا اليمن يف الوقت الراهن ،تكتسب منهجية السالمة املجتمعية أمهية متزايدة ملا هلا
من دور فعال يفضي إىل تكاتف جهود السلطات واجلهات املعنية مع املجتمعات املحلية يف سبيل تعزيز أمن وسالمة املواطنني.
وعليه ،فإن املشروع قيد التنفيذ يهدف ،وبدرجة رئيسية ،إىل تعزيز مبادئ وتطبيق السالمة املجتمعية ،مبا يسهم يف حتسني
سالمة وأمان املواطنني ،والذي بدوره يهدف إىل ترسيخ األمن واالستقرار العام يف البلد.
ينفذ هذا املشروع منتدى التنمية السياسية ،بالشراكة مع مؤسسة بريجهوف األملانية ،وبتمويل كل من االحتاد األورويب
ومملكة هولندا.

نبذة عن المشروع:
يأيت هذا املشروع لإلسهام يف تعزيز شعور املواطنني باألمان والسالمة ،إذ يسعى لتحسني وصول املواطنني للخدمات
األمنية ،ورفع وعيهم باألنظمة والقوانني سواء الدستورية أو العرفية ،وكذلك تعزيز دور الشرطة يف تقدمي اخلدمات األمنية
حبيادية مطلقة ،وأخذ احتياجات املواطنني بعني االعتبار .وهذا كله من شأنه أن يسهم يف توطيد الثقة والشفافية واملساءلة،
مما ينعكس إجيا ًبا على ثقة املواطنني بالشرطة وأجهزة إنفاذ القانون.
يتم تنفيذ املشروع بالتعاون مع مؤسسات إنفاذ القانون والسلطات املحلية يف  5مدن ،ويستهدف الشرطة واملواطنني بشكل
رئيسي .سيتم اختيار  5مديريات يف املدن املستهدفة ،ليتم تنفيذ دورات تدريبية وأنشطة يف بناء القدرات ،كما سيتم تطوير
وتنفيذ مبادرات حملية بالتشاور مع هذه اجلهات ،من أجل حتسني السالمة املجتمعية على املستوى املحلي.

الهدف العام للمشروع:
اإلسهام يف استقرار اليمن من خالل تعزيز منهجيات السالمة املجتمعية واألمن املحلي.

األهداف الخاصة للمشروع:
•التعريف مببادئ السالمة املجتمعية والبدء بنقاشات حملية حول سبل حتقيقها يف اليمن.
•تعزيز قدرات األجهزة املسؤولة عن أمن وسالمة املواطنني ،وكذلك قدرات ممثلني عن املجتمعات املستهدفة.
•تطوير آلية تعاون وتنسيق ملزيد من التوجه حنو تعزيز السالمة املجتمعية يف اليمن.

أنشطة المشروع:
يتضمن املشروع  4جمموعات من األنشطة األساسية:
•الشروع يف نقاشات حول تعزيز مفهوم ومبادئ السالمة املجتمعية مع السلطات واجلهات املعنية الوطنية واملحلية:
تتضمن جمموعة من اللقاءات واملشاورات والورش اليت ينظمها املنتدى وبريجهوف مع ممثلني عن أجهزة إنفاذ
القانون ،وكذلك ممثلني عن املجتمع املدين على املستويني املحلي والوطين.
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•بناء القدرات يف جمال السالمة املجتمعية :تشمل األنشطة تقييم احتياجات أجهزة إنفاذ القانون ،وكذلك املجتمعات
املستهدفة يف هذا اجلانب ،وإعداد منهج تدرييب يليب هذه االحتياجات ،ومن مث تنفيذ دورات تدريبية لرفع القدرات.
•تشكيل ودعم جلان للسالمة املجتمعية يف املديريات املختارة :تشمل األنشطة يف هذا املجال إنشاء وتدريب اللجان
االستشارية وتسيري اجتماعاهتا .سيتكفل منتدى التنمية وبريجهوف بكل ما يتعلق بتسيري عمل اللجان وما خيص
عملها يف جمال تعزيز السالمة املجتمعية.
•دعم أنشطة يف جمال السالمة املجتمعية على املستوى املحلي :سيقوم املنتدى وبريجهوف ً
أيضا بدعم مبادرات أو
مشاريع صغرية هتدف إىل تعزيز السالمة املجتمعية.

المحافظات المستهدفة:
صنعاء ،ذمار ،تعز ،عدن ،املكال (سيتم اختيار مديرية واحدة يف كل مدينة واختيار قسم شرطة فيها)

مدة المشروع:
من أبريل  2018إىل ديسمرب 2021
ملزيد من املعلومات حول املشروع نرجو الرجوع إىل صفحة املشروع على اإلنترنت على الرابط
https://csyemen.org/ar/
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لجان السالمة المجتمعية
سيقوم املنتدى وبريجهوف بتشكيل جلان تطوعية للسالمة املجتمعية ،بواقع جلنة يف كل مدينة مستهدفة .تتكون اللجنة
من  12عض ًوا ميثلون أجهزة الشرطة وكذلك املجتمعات املحلية ،ويتم اختيارهم بالتنسيق مع السلطات املعنية يف املحافظة،
على أن يكون هؤالء من النطاق املحلي على مستوى املديرية املستهدفة ،وحتديدًا ضمن احلي الذي يقع فيه مركز الشرطة
الذي مت اختياره.
إن الغاية األساسية لتشكيل هذه اللجان ،هي نشر الوعي بأمهية السالمة املجتمعية ،وحتديد وتقييم االحتياجات املحلية
يف جانب السالمة املجتمعية ،يعقبها تصميم واإلشراف على تنفيذ مشاريع صغرية من شأهنا اإلسهام يف االستجابة لبعض
هذه االحتياجات ،مبا يعزز أمن وسالمة املجتمعات املحلية املستهدفة .سيقوم املنتدى وبريجهوف بتقييم مقترحات املشاريع
املقدمة وفق معايري حمددة سل ًفا ،وسيتم متويل املشاريع الناجحة ضمن ضوابط وإجراءات مالية تتوافق مع سياستيهما
وسياسات اجلهات املاحنة.
وعليه ،تسعى اللجان إىل حتقيق األهداف التالية:
1 .اإلسهام يف رفع الوعي مبفهوم وأمهية السالمة املجتمعية يف املنطقة املستهدفة.
2 .اإلسهام يف حتسني شعور املواطنني باألمان والسالمة بدعم ومناصرة اإلجراءات والتدابري اليت حتقق هذه الغاية.
3 .اإلسهام يف بناء جسور تواصل بني اجلهات والسلطات املعنية بتعزيز السالمة املجتمعية من جهة واملجتمعات املحلية أو
املواطنني من جهة أخرى.
4 .تقييم االحتياجات وحتديد األولويات املتعلقة بالسالمة املجتمعية ،واقتراح وتصميم واإلشراف على تنفيذ مشاريع
ومبادرات صغرية تعاجل أهم االحتياجات ضمن اإلمكانات املتاحة.

شكل اللجنة المجتمعية:
يتم تشكيل جلنة السالمة املجتمعية على مستوى املديرية املستهدفة ،مكونة من  12عض ًوا على النحو التايل:
•تكون نسبة مشاركة األعضاء من الشرطة  40%وعددهم  5أعضاء.
•تكون نسبة مشاركة األعضاء من املجتمع  60%وعددهم  7أعضاء.

معايير اختيار األعضاء:
أول :املعايري العامة:
ً
1 .أال تقل نسبة متثيل النساء يف هذه اللجان عن .30%
2 .أن يكون من أبناء املنطقة املستهدفة ،وذا مهارات عالية يف التواصل والتشبيك مع خمتلف اجلهات مبا فيها اإلعالم.
3 .أال يقل مؤهله التعليمي عن شهادة ثانوية عامة.
4 .شخصية قيادية ومقبولة من مجيع فئات املجتمع.
5 .يفضل من لديه خربه يف جمال إدارة املشاريع الصغرية /اللجان املجتمعية.
6 .االستعداد التام للعمل الطوعي والتفرغ وااللتزام الكامل حبضور كافة اجتماعات اللجنة.
7 .يفضل ان يكون مباد ًرا وشخصية نشيطة ذات سجل حافل يف األنشطة املجتمعية والتطوعية.
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8 .االستقاللية واحليادية يف العمل.
9 .يفضل أال يكون عض ًوا يف جلنة مماثلة قائمة حال ًيا.
ثان ًيا :املعايري اخلاصة:
أعضاء اللجنة من الشرطة( :يتم الترشيح من قبل مدير األمن ومدير مركز الشرطة)
1 .جيب أن يكون مدير مركز الشرطة عض ًوا فيها.
2 .أن يكون من املناصب القيادية وصناع القرار يف مركز الشرطة.
ً
حاصل على مؤهل من كلية الشرطة.
3 .يفضل أن يكون
4 .أن يكون ممن عمل أو يعمل يف األقسام /الوحدات اليت هلا ارتباط مباشر خبدمة املواطنني.
5 .أن يكون قاد ًرا على التفرغ وااللتزام واملشاركة يف كافة اجتماعات اللجنة بتفويض من املسؤول املباشر.
6 .يفضل أن يتمتع بقبول جمتمعي.
أعضاء اللجنة من املجتمعات املحلية( :يتم الترشيح من قبل املنسقني املحليني وبالتشاور مع إدارة املشروع)
7 .أن يراعى تنوع فئات األعضاء ما بني أكادمييني وشباب وممثلي منظمات جمتمع مدين والشخصيات االجتماعية املؤثرة
وذوي االحتياجات اخلاصة واملهمشني.
8 .ممن لديهم سجل حافل باألنشطة املجتمعية واملبادرات التطوعية.
9 .أن يتمتع بقبول املجتمع املحلي املستهدف.
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الالئحة التنظيمية لعمل اللجان
األهداف:
تسعى اللجنة إىل حتقيق األهداف التالية:
1 .اإلسهام يف رفع الوعي مبفهوم وأمهية السالمة املجتمعية يف املنطقة املستهدفة.
2 .اإلسهام يف حتسني شعور املواطنني باألمان والسالمة بدعم ومناصرة اإلجراءات والتدابري اليت حتقق هذه الغاية.
3 .اإلسهام يف بناء جسور تواصل بني اجلهات والسلطات املعنية بتعزيز السالمة املجتمعية من جهة واملجتمعات املحلية أو
املواطنني من جهة أخرى.
4 .تقييم االحتياجات وحتديد األولويات املتعلقة بالسالمة املجتمعية ،واقتراح وتصميم واإلشراف على تنفيذ مشاريع
ومبادرات صغرية تعاجل أهم االحتياجات ضمن اإلمكانات املتاحة.

الهيكل والتكوين:
تتكون اللجنة من كافة األعضاء املشاركني ،وعددهم  .12ويتكون بناؤها التنظيمي من اآليت:
1 .الرئيس.
2 .النائب.
3 .األعضاء.
4 .مقرر اللجنة.

المهام واإلجراءات التنفيذية:
تكون مهام اللجنة على النحو التايل:
املهام العامة:
1 .مناقشة مسودة الالئحة التنظيمية ألعمال اللجنة وإقرارها.
2 .إقرار جدول أعمال اجتماعات اللجنة.
3 .إقرار برنامج عمل اللجنة وحتديد املهام بني األعضاء.
4 .اختاذ ما يلزم يف ما يستجد من أعمال تساعد على إجناح عمل اللجنة.
املهام املتعلقة بالتوعية واملناصرة( :بعد تلقي تدريب حول السالمة املجتمعية)
1 .مناصرة املشروع وأفكاره جمتمع ًيا ً
وأيضا يف اجلهات ذات العالقة بتعزيز السالمة املجتمعية يف نطاق املنطقة املستهدفة
أو املدينة ككل.
2 .القيام بدور فعال وميداين يف خدمة املجتمع من خالل محالت توعوية يف نطاق املجتمع املحلي يف تعزيز السالمة
املجتمعيةً ،
وأيضا يف مواقع التواصل االجتماعي واإلعالم.
3 .تقدمي استشارات موضوعية وعملية حلل مشاكل املجتمع املحلي وتقريب وجهات النظر مع أجهزة إنفاذ القانون واملجتمع
يف آليات تعزيز السالمة املجتمعية.
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املهام املتعلقة مببادرات السالمة املجتمعية( :ضمن تدريب حول التخطيط وتنفيذ ومتابعة املبادرات)
1 .دراسة ومناقشة طرق تقييم االحتياجات املحلية املتعلقة بالسالمة املجتمعية واختاذ قرار بشأن الطريقة األنسب للتنفيذ.
2 .القيام بتقييم احتياجات السالمة املجتمعية وحتليل النتائج ،وبنا ًء عليه حتديد أولويات السالمة املجتمعية.
3 .تطوير واإلشراف على تنفيذ أفكار ملبادرات جتريبية صغرية تعاجل االحتياجات اليت رصدها التقييم وفق معايري حمددة.
4 .متابعة وتقييم سري وتنفيذ املبادرات التجريبية وقياس األثر ومستوى رضا املستفيدين من املجتمعات املحلية بعد
التنفيذ.
تكون مهام الرئيس على النحو التايل:
1 .رئاسة االجتماع األول واجتماعات إقرار املشاريع التجريبية والتقرير اخلتامي ألعمال اللجنة.
2 .رئاسة وإدارة االجتماعات الطارئة واالستثنائية اليت يدعو إليها.
3 .تسهيل مهام اللجنة للقيام بأعماهلا واملهام املوكلة إليها.
4 .التنسيق مع فريق املشروع ملخاطبة السلطات واجلهات عندما يقتضي األمر.
5 .التنسيق مع فريق املشروع لرئاسة وفد اللجنة مع املنظمات املاحنة والسلطات املركزية مىت دعت احلاجة إىل ذلك.
تكون مهام النائب على النحو التايل:
1 .ينوب عن الرئيس يف غيابه.
2 .إذا كان الرئيس ذك ًرا ،تكون نائب الرئيس أنثى ،والعكس بالعكس.
تكون مهام املقرر على النحو التايل:
1 .تدوين قرارات اللجنة وإعداد مسودة املحاضر وتوقيعها يف نفس اجللسة.
2 .اإلعداد النهائي ملحضر االجتماعات وتقدميها يف االجتماع الالحق إلقراره.
3 .حفظ الوثائق املتعلقة بأعمال اللجنة يف ملفات خاصة بصورة منظمة يسهل الرجوع إليها وإجراء أي دور تسليم هلا.
4 .إبالغ األعضاء بالدعوة املوجهة من قبل الرئيس حلضور االجتماعات االستثنائية بالتنسيق مع منسق املشروع.
5 .استقبال التقارير أو االستبيانات أو الدراسات املرفوعة من األعضاء.
6 .ينوب عن املقرر يف أثناء غيابه أحد األعضاء.
7 .أية مهام أخرى يكلف هبا من قبل اللجنة مبا يساعد على إجناح عمل اللجنة.
مالحظة هامة :يتوىل فريق منتدى التنمية السياسية وإدارته املالية أية مهام لوجستية أو مالية تتعلق باللجان
وأعماهلا.
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آليات العمل:
االجتماعات:
•تنعقد اجتماعات اللجنة حبضور ما ال يقل عن  75%من أعضائها.
•تنعقد االجتماعات مرتني يف الشهر ،وميكن طلب اجتماعات إضافية كلما دعت احلاجة ،ولكن من املتوقع أن تعقد
االجتماعات بوترية أعلى يف أول شهرين لعمل اللجنة.
قرارات اللجنة:
تتخذ قرارات اللجنة بالتوافق ،وعند تعذر التوافق ،يؤجل القرار إىل اجتماع قادم بغرض إتاحة الفرصة للتقريب بني
وجهات النظر املختلفة ،والوصول إىل قرار توافقي ،وإذا تعذر ذلك حيال القرار إىل التصويت ،ويكون ناف ًذا بأكثرية أصوات
األعضاء بنسبة  ،80%وعند عدم التوافق ترفع القرارات املختلف عليها إىل الرئيس الذي يقوم بالعمل على حتقيق التوافق
حوهلا ،وذلك ببذل املزيد من اجلهد والتشاور مع األعضاء.
الضوابط واحلقوق:
يلتزم أعضاء اللجنة بالضوابط التالية:
1 .االلتزام باحلضور يف اليوم والزمن املتفق عليه ،ويف حال غياب العضو الجتماعني متتاليني بدون عذر مهم يوجه إليه
تنبيه ،ويف حال غيابه الجتماع ثالث يتم توجيه إنذار مباشر ،ويف حال استمر غيابه لالجتماع الرابع يتم الرفع به
إىل اللجنة ملناقشة وضع عضويته.
2 .احلد من استخدام اهلاتف أثناء االجتماعات ،ويسمح دخوله يف وضع الصامت.
3 .يراعى عدم اخلروج أثناء االجتماع إال للضرورة القصوى وبإذن من امليسر.
4 .مينع النقاش يف مواضيع أخرى خارج إطار املوضوع املطروح للنقاش.
5 .مينع الكالم دون إذن امليسر أو املقاطعة أثناء كالم أحد األعضاء.
6 .جيب االلتزام بآداب احلديث واختيار األلفاظ الالئقة وعدم التجريح واحترام الرأي والرأي اآلخر.
7 .تنفذ هذه الضوابط على مجيع أعضاء اللجنة دون استثناء.
ُ 8 .يعطى كل عضو مبلغ  15.000ريال ميين عن كل يوم يف االجتماع الواحد من اجلهات املاحنة مقابل بدل مواصالت،
كما تتكفل اجلهة املاحنة بوجبيت الفطور والغداء يف االجتماع.
9 .مينع على مجيع األعضاء القيام بأي تواصل أو املشاركة أو تنظيم أنشطة وفعاليات باسم اللجنة ما مل تكن ضمن تلك
اليت مت إقرارها ضمن اجتماعات اللجان الرمسية.
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هدف دليل تدريب
لجان السالمة المجتمعية
هدف الدليل:
يهدف هذا الدليل إىل مساعدة اللجنة على تصميم مشروعات تعىن بالسالمة املجتمعية مبشاركة عالية من املجتمع
تضمن اتفاق أهداف هذه املشروعات وأولويات املجتمع ،حبيث يساعد الدليل اللجنة على تصميم مشروعاهتا اليت تتقدم هبا
للجهات املاحنة بصفة عامةً ،
وأيضا مبا يتفق ومعايري املنح اخلاصة مبنتدى التنمية السياسية.

المحتوى:

•تقدمي.
•مفاهيم متعلقة بالسالمة املجتمعية.
•مكونات ومبادئ السالمة املجتمعية.
•تطبيقات السالمة املجتمعية.
•تنمية ثقافة املشاركة املجتمعية.
•مهارات املناصرة.
•تصميم مشاريع السالمة املجتمعية.
•ماذا نعين بتصميم املشروع؟
•التخطيط لتصميم املشروع.
•دورة حياة املشروع.
•خطوات مرحلة تصميم املشروع.
•مراحل تدبري التمويل املشروع وعالقتها مبرحلة التصميم.
•تقدير االحتياجات.
•مجع البيانات وأمهيتها يف خمتلف مراحل تصميم املشروع.
•التعرف على املشكلة وحتديدها.
•وحتليلها وصياغتها.
•أساليب حتليل املشكالت.
•وضع األهداف العامة وحتليلها.
•اختيار البدائل.
•وضع األهداف املحددة.
•وضع املؤشرات ووسائل التحقق.
•تصميم األنشطة.
•حتديد أساليب املتابعة والتقييم.
•االستمرارية.
•وضع خطة املشروع.
•وضع اخلطة التنفيذية للمشروع.
•وضع املوازنة.
•وضع مصفوفة املخاطر.
•تطوير تصميم املشروع.
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تقديم:
مت إعداد «دليل تصميم مشروعات السالمة املجتمعية» هذا من أجل تزويد جلان السالمة املجتمعية باملهارات واألدوات اليت
تساعد على تطوير إسهامها يف حتسني وضع السالمة املجتمعية يف املجتمع.
ويتبىن الدليل أسلوب املشاركة يف خمتلف مراحل عملية التصميم ،وقد انعكس ذلك يف اخلطوات اليت مشلتها عملية
التصميم ،وكذلك األدوات املقترحة.
ما متت مراعاته يف وضع هذا الدليل:
أن يقدم هذا الدليل خطوات مبسطة يف صورة منهجية متسلسلة بصورة منطقية الترابط والبناء تساعد على تصميم
املشروع بصورة جيدة مبجهود أقل.
كيف ميكن استخدامه:
يتناسب استخدام هذا الدليل مع جلان السالمة املجتمعية اليت بادرت باختاذ خطوات مبدئية من أجل العمل على تعزيز
السالمة املجتمعية يف منطقة جغرافية حمددة عن طريق االلتزام بتعليماته وإرشاداته يف كل حمور من حماور الدليل.
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السالمة المجتمعية
السالمة المجتمعية المفهوم والعناصر األساسية:
جيب أن يشكل الناس دائ ًما حجر األساس ألي جهود هتدف إىل توطيد السالم وتعزيز األمن ،ولكن لألسف غال ًبا ما ُينظر
إىل األمن باعتباره مسألة ختص الدولة وحدها ،متجاهلني حقيقة أن انعدام األمن يشكل جتربة شخصية تتصف بالغياب:
(غياب احلماية ،وغياب سبل تدارك املظامل ،وغياب الوصول العادل إىل املوارد ،وغياب احلقوق) ،وبدورها تسهم حاالت انعدام
األمن هذه يف نشوء العنف الذي مينع الناس من العيش يف حياة آمنة وكرمية.
ويرتبط مفهوم السالمة املجتمعية بتاريخ طويل مت وصفه بداية كأحد األبعاد السبعة لسالمة اإلنسان يف تقرير التنمية
البشرية لعام  ،1994الذي دعا إىل إعادة تعريف مفهوم األمن مع التركيز على الناس كمحور أساسي هلذا املفهوم.
ومنذ ذلك احلني ،بدأ استخدام هذا املفهوم بشكل متزايد يف البيئات اهلشة ،كما يف البيئات املستقرة ،لتحسني سالمة
الناس ،وحبلول العام  ،2015جاءت أهداف التنمية املستدامة لتكرس املبادئ اليت يستند إليها هذا املفهوم.
ويتجلى ذلك بصورة خاصة يف اهلدف الذي يرمي إىل تشجيع وجود املجتمعات السلمية الشاملة للجميع ،حتقيقًا للتنمية
املستدامة ،وتوفري إمكانية اللجوء للقضاء أمام اجلميع ،والقيام على مجيع املستويات ببناء مؤسسات فعالة خاضعة للمساءلة.
جتدر اإلشارة إىل أن هذا اهلدف ال يقتصر على الدول ،بل يعطي األولوية للمجتمعات ،إذ يسعى األفراد واملؤسسات (التابعة
للدولة وغري التابعة للدولة) إىل إجياد حلول دائمة ملشكلة انعدام األمن اليت يعاين منها اجلميع دون استثناء ،ويرتبط هذا
ً
ارتباطا وثيقًا مببدأ السالمة املجتمعية الذي ميكن وصفه على النحو التايل:
املفهوم
•هنج تشاركي يتمحور حول الناس ملعاجلة مسائل حمددة تسبب انعدام األمن؛ سوا ًء كانت نامجة عن ثغرات متعلقة
باألمن أو العدالة أو السالمة أو التنمية.
•عملية هتدف صراحة إىل حتسني سلوكيات املجتمعات ومزودي اخلدمات األمنية واملؤسسات وتعزيز العالقات يف
ما بينها.
•حالة هنائية ،إذ يتم التوصل إىل السالمة املجتمعية ،عندما تتوفر اآلليات اليت تسمح للمجتمعات بالتعبري عن
احتياجاهتا األمنية ،إىل جانب القدرة واالستعداد لالستجابة هلذه االحتياجات على الصعيد املحلي.
•آلية للمساءلة تسمح بالتأكد من التزام اجلهات الفاعلة األمنية مبعايري مالئمة.
ويرتكز مفهوم السالمة املجتمعية على اجلمع بني أشخاص يطمحون إىل التأثري على الطريقة اليت خيترب فيها الناس
ً
وصول إىل العمل م ًعا على وضع خطط
مسألة األمن ،وتزويدهم مبساحة يعرب فيها كل منهم عن خماوفه املتعلقة بالسالمة،
مشتركة للتحسني.
ومبا أن هذه اخلطط حتدد بالكامل من قبل املجتمع املحلي ،فقد تشمل أية مسألة يعترب الناس أهنا تضر بسالمتهم؛
مثل حركة املرور على الطرقات كحد أدىن ،أو غريها مما حيدث يف مواطن الزناع بشكل عام.
لكن ،ال بد من اإلشارة إىل أن مفهوم السالمة املجتمعية يرتبط مبا هو ممكن فعل ًيا على أرض الواقع ،فاألنشطة اليت
تنتج عنه ستكون دائ ًما حمصورة باملوارد املتاحة( :املال ،الوقت) بالدرجة األوىل ،ومبساحة العمل (الوقت ،املساحة السياسية).
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تعريف السالمة المجتمعية:
هناك عدة حماوالت لتحديد مفهوم السالمة املجتمعية حسب السياق اليمين ،نذكر منها على سبيل املثال التايل:
السالمة املجتمعية :تعين متكني أفراد املجتمع من حتقيق األمن املجتمعي الشامل من خالل تطوير برامج وآليات عمل
خاصة باملجتمع حتقق الشراكة وتقاسم املسؤولية املتعلقة بتوفري األمن والسالمة املحلية من خالل االنتقال من األمن
التقليدي إىل األمن املجتمعي.
وتعرف ً
أيضا بأهنا« :هي حالة اجتماعية تنشأ نتيجة املشاركة بني املجتمع واجلهات ذات العالقة بإنفاذ القانون ،تؤدي إىل
تعزيز الثقة وترسيخ سيادة القانون يف املجتمع املحلي».
أو:
«الوقاية من اجلرمية وحتقيق نوع من االنضباط داخل املجتمع يعني على خفض معدالت اجلرمية».
أو:
«استخدام الضبط املجتمعي كوسيلة لتأمني سرعة االستجابة لطلب النجدة بنشر الدوريات يف كل مكان لتكون يف خدمة
املواطنني ،وتسهم يف توعيتهم ،وحتفزهم للمشاركة يف دعم ومؤازرة اجلهود األمنية املبذولة ،ملزيد من الوقاية ،ولتأكيد
التماسك بني أفراد املجتمع ،وإحداث اتصال وتنسيق وتعاون ومشاركة يف حتمل تبعات العمل األمين».
أو:
«هي عمل تعاوين منظم تشترك فيه أطراف من السكان أفرادًا ومؤسسات ،مع أقسام وإدارات الشرطة يف مدهنم وأحيائهم
السكنية ،لتحقيق مستويات أفضل يف جمال األمن».
وقد يطلق على السالمة املجتمعية أهنا الشراكة املجتمعية :هي استراتيجية أو سياسة هتدف إىل حتقيق ضبط اجلرمية
وخفض اخلوف منها بتوفري أساليب جديدة من خالل تفاعالت شرطية.
ولعلنا نُجمل التعاريف اختصا ًرا بالتعريف التايل ،وهو« :األمن اإلنساين الذي يشارك فيه كل مكونات املجتمع».

شركاء السالمة المجتمعية األساسيون:
ال ينظر للسالمة املجتمعية على أهنا دور للدولة فقط أو مسؤولية أجهزة إنفاذ القانون ،بل هي جزء مهم جدًا يشارك فيه
كل مكونات وفئات املجتمع مع أجهزة العدالة وإنفاذ القانون ،فالسالمة املجتمعية يتشارك يف نتيجتها اجلميع ،ولذا يشارك يف
متكينها مجيع مكونات املجتمع وفئاته التالية:
أجهزة الشرطة.
•ضباط وأفراد الشرطة.
أجهزة النيابة واملحاكم:
•القضاة.
•وكالء النيابة.
•اإلداريون يف القضاء والنيابة.
السلطة املحلية:
•املحافظون.
•مديرو املديريات.
•أمناء عموم املجالس املحلية.
•والذين يتمثل دورهم يف مساندة أجهزة إنفاذ القانون ،إذ تعد السلطة املحلية حلقة الوصل بني املواطنني وأجهزة
إنفاذ القانون.
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الشخصيات االجتماعية املؤثرة:
•اخلطباء وأئمة املساجد.
•اإلعالميون.
•مدراء املدارس واملحاضن التربوية.
•عقال احلارات.
•األكادمييون.
•غريهم.
تعترب الشخصيات االجتماعية املؤثرة يف قائمة املؤثرين يف املجتمعات العاملية ،بل مت تصنيف اإلعالم املؤثر األول يف العامل
يف منذجة سلوك املجتمعات وتغيري أفكارها ،كما تبعها يف املرتبة الثانية املرشدون أو رجال الدين كاخلطباء واملرشدين ،وكل
شخص يف املجتمع لديه القدرة الكبرية يف إرساء سفينة السالمة املجتمعية يف األحياء اليت يعيشون فيها ،فمن باب أوىل
الشخصيات املؤثرة اآلنفة الذكر ،يتم من خالهلا تقييم وتقومي املجتمع ككل لنهج السالمة املجتمعية عرب الوسائل واللقاءات
اليت يقيموهنا بفئات املجتمع وأفراده ،ولكل فرد من الشخصيات االجتماعية أعاله منرب يتم تسخريه يف خدمة الشراكة
املجتمعية اليت يسعى اجلميع خالهلا خللق جمتمع آمن وسليم يف كل شيء.
منظمات املجتمع املدين:
•مؤسسات خريية.
•منظمات تنموية.
•نقابات مهنية.
•غريها.
املجتمع عبارة عن أفراد وأسر ،واهلدف القائم للمنظمات بشكل عام هو االهتمام باملجتمع مبكوناته األساسية ،السيما أن
سبب تواجدها والغاية منه هو الفرد واألسرة واملجتمع ككل ،وبناء على ذلك جيب أن تكون أنشطتها تسهم يف رفع الوعي العام
يف املجتمع ،وتسهم بشكل أدق بأنشطة تدرج ضمن أعماهلا يف حتقيق وإحالل السالمة املجتمعية ،ولذا هلا دور كبري يف هذا
ً
متويل لتنفيذ األنشطة املختلفة يف املجتمع.
اجلانب ،خباصة تلك املنظمات اليت متتلك
نقابة املحامني:
•اهليئة اإلدارية للنقابة.
•املحامون.
القانون ينظر له بأنه املرجع الذي جيب أن يرجع إليه مجيع فئات املجتمع ،ومن خالل دور املحامني ومهنتهم اليت يف
األصل تساعد على إرساء العدالة واألمن املجتمعي يف املقام األول ،يتوجب على مثل هذه الفئة على وجه اخلصوص التوعية
القانونية واملناصرة يف جانب رفع الوعي املجتمعي بأمهية السالمة املجتمعية ودور أجهزة إنفاذ القانون ،سواء من خالل برامج
عامة أو من خالل القضايا اليت يتبناها املحامون يف املحاكم والنيابات.
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الشرطة المجتمعية:
الشرطة املجتمعية :هي تنظيم شرطي اجتماعي يقوم على تعاون املواطن مع رجال الشرطة للمحافظة على األمن،
ً
كل يف منطقته ،ومواجهة أسباب اجلرمية ،والوصول إىل النتائج األمنية املتوخاة ،وتوظيف أكرب قدر ممكن من طاقات املجتمع
ألعمال الشرطة ،وحتفيز املواطن ملواجهة اجلرمية قبل وقوعها.
وتعتمد آلية عمل الشرطة املجتمعية على:
•املبادرة باالتصال مع اجلمهور كخطوة لالندماج باملجتمع املحلي وتفعيل نظام الزيارات الودية للمواطنني يف
منازهلم ومواقع عملهم بقصد التعارف ومشاركتهم يف املناسبات والتعرف إىل أحوال السكان يف دائرة االختصاص.
•تأسيس قاعدة بيانات معلوماتية تُعىن بدراسة وحتليل ومتابعة املستجدات االجتماعية واألمنية يف املجتمع املحلي.
•تعزيز الوعي األمين الشامل لدى اجلمهور ،من خالل عقد املحاضرات والندوات للمواطنني لتثقيفهم أمن ًيا من
أخطار اجلرمية كإجراءات وقائية تساعد على حتقيق أهداف الشرطة املجتمعية خللق رأي عام مستنري ومؤيد
للتعاون مع الشرطة.
•العمل على تعزيز املكانة االجتماعية للشرطة املجتمعية من خالل االتصال املباشر مع أفراد املجتمع لكسب ثقتهم،
وبذلك تصبح سلطة العاملني بالشرطة املجتمعية منبثقة من مكانتهم االجتماعية أكثر من كوهنا مستمدة من
السلطة التنفيذية مباشرة.
•العمل على إجراء تغيري شامل يف تعامل الشرطة مع املواطنني ودعم السلوك الشخصي اإلجيايب لرجال الشرطة،
ومبا يضمن تقدمي خدمات شرطية أفضل للجمهور.
•دعم وتنظيم النشاطات االجتماعية والبيئية والرياضية يف املجتمع املحلي لتعزيز روح املواطنة الصاحلة وتنمية
اجلهد التطوعي ملساعدة اآلخرين.
•بناء جسور الثقة املتبادلة بني املواطن ورجال الشرطة يف املجتمع املحلي ،واإلشراف على تنسيق وتكامل جهود
أجهزة الضبط االجتماعي الرمسية واألهلية يف إطار جلان مشتركة تنسق اجلهود وترسم السياسات وتنفذ الربامج
اليت تكفل مكافحة اجلرمية.
بعض عناصر وخصائص الشرطة املجتمعية:
من خصائص الشرطة املجتمعية ،إذ حتتاج الشرطة أن تكون:
•خدمة ال قوة.
•عرضة للمحاسبة وللمساءلة.
•أن تكون مرئية ويسهل الوصول إليها من قبل أفراد املجتمع.
•إقامة شراكة بني الشرطة وأفراد املجتمع الراغبني يف تطبيق القانون.
•تدريب رجال الشرطة على طريقة التعامل مع فئات املجتمع املختلفة.
•ضمان تأييد ومشاركة املجتمع.
•إقامة برامج توعوية للمجتمع.
•التواصل بشكل منتظم مع مجيع فئات املجتمع.
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•بناء عالقات تواصل مع املجتمع عرب إقامة األنشطة املشتركة.
•زيادة مشاركة املجتمع يف أنشطة الشرطة وبرامج السالمة العامة اخلاصة بأفراد املجتمع.
•إشراك أفراد املجتمع يف حتديد املشاكل واملخاوف اليت تشغل تفكريهم.
•استخدام طرق مبدعة حلل املشاكل حىت تستطيع الشرطة التعاطي مع بعض املشاكل اليت تنفرد هبا بعض
املجتمعات ،مثل استخدام تكتيكات واستراتيجيات غري اعتيادية يف الوساطة وفض الزناعات.
•التنسيق مع األجهزة احلكومية واملنظمات غري احلكومية حول السياسات واالستراتيجيات والنشاطات املتعلقة
بالسالمة املجتمعية.

العناصر األساسية للسالمة المجتمعية:
السالمة املجتمعية هي مبدأ شائع االستخدام يتخذ عدة أشكال ،واليت تعمل فيها سلطات الدولة واملجتمعات على
الصعيدين املحلي والوطين م ًعا ،من أجل ضمان أمن وسالمة اجلميع .هتدف السالمة املجتمعية إىل تعزيز السالمة العامة
بإشراك كل اجلهات املعنية بتوفري األمن والسالمة سواء يف البيت أو يف العمل أو يف الشوارع ،وذلك ال يشمل املجتمعات فحسب،
وإمنا السلطات املحلية واهليئات التعليمية وقطاع األعمال ورجال الدين والشخصيات القبلية ،وكذلك أجهزة العدالة واألمن.
ترتكز فلسفة السالمة املجتمعية على ثالثة مبادئ رئيسية هي:
•شراكة بني طرفني :ال ميكن للسالمة واألمان أن يتحققا إال بالتعاون احلثيث بني الشرطة واملواطنني ،وبدعم
من السلطات املحلية والقضاء والنيابات ،فالشراكة ال تعين أن يساعد املواطنون الشرطة باإلدالء باملعلومات فحسب،
وإمنا أن تتجاوب الشرطة مع خماوف ومهوم املواطنني ،وتصغي باهتمام هلم ،وتتخذ اإلجراء املناسب .فعلى سبيل
املثال بإمكان هذه الشراكة أن تتحقق على أرض الواقع بإنشاء جلان سالمة جمتمعية.
•حل املشاكل :إن اآللية التقليدية لعمل أجهزة الشرطة ذات طبيعة قائمة على ردة فعل ،مبعىن عند وقوع جرمية
تنتقل الشرطة إىل موقع اجلرمية بأسرع وقت ممكن .وهذه املنهجية َث ُبت عدم كفاءهتا ،إذ إنه يف غالبية األحيان يفر
اجلناة قبل وصول الشرطة .أما يف منهجية حل املشاكل فاألمر خمتلف متامًا ،ففيها يتم حتري األسباب اجلذرية
لوقوع اجلرمية ،فمعرفة أسباب وأمناط معينة من اجلرائم املتكررة ستسهم بشكل كبري يف حماولة القضاء عليها
بطريقة تضمن األمن والسالمة على املدى البعيد .هذا األمر يتطلب ً
ريا مع العديد من األطراف،
أيضا تعاو ًنا كب ً
على سبيل املثال التعاون مع املدارس والتجار واملسؤولني عن األحياء السكنية ورجال الدين… اخل .يف غالبية
األحيان تكون احللول غاية يف السهولة ،مثل تزويد بعض األزقة املظلمة بإنارات عامة ،أو نشر دوريات هنا وهناك…
اخل .ولكن يف أحيان أخرى تكون األمور أكثر تعقيدًا ،وتتطلب شراكات عميقة وطويلة األمد ،مثل تلك اليت ميكن
عقدها مع مدراء املدارس واملحالت التجارية .باإلضافة إىل ذلك ،باإلمكان إشراك املواطنني يف منهجية حل املشاكل
على نطاق واسع وكبري ،ومنها حماولة معرفة أسباب اجلرائم من املعلومات اليت يديل هبا املواطنون ،وكذلك تعاوهنم
ريا يعد املواطنون شركاء أساسيني يف تقييم النتائج.
يف تطوير وتنفيذ اخلطط الرامية إىل منع اجلرمية ،وأخ ً
•التمكني على املستوى املحلي :فمن الواجب على أفراد الشرطة تلبية احتياجات املواطنني املحلية ،وعليه فإهنم
حباجة إىل تفويض للتصرف على وجه السرعة .وهذه احلالة ختتلف متامًا عن عمل الشرطة بالطريقة التقليدية،
واليت تتسم بدرجة عالية من املركزية يعتمد فيها الضباط من الرتب املنخفضة اعتمادًا تامًا على موافقة رؤسائهم،
وال ميكنهم التصرف دون الرجوع إليهم .فأفراد الشرطة وضباط شرطة األحياء هم األكثر دراية مبا جيري يف
املناطق واألحياء اليت يعملون فيها ،وعلى معرفة ً
أيضا بسكان املنطقة ،مبن فيهم مثريو املشاكل والشغب ،مما يعين
أهنم قادرون على االستجابة للمخاوف املحلية ،وهبذا يكونون أداة هامة لبناء ثقة املواطنني بأفراد الشرطة.
•منع اجلرمية :التعرف على خماطر اجلرمية وحتليلها هبدف جعلها صعبة احلدوث .يتطلب منع اجلرمية
إشرا ًكا ً
فعال لكافة الشركاء املدنيني مع السلطات املحلية وأجهزة الشرطة والقضاء ،والقائم عادة على االستراتيجيات
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الوطنية واإلقليمية ملنع حدوث اجلرمية.
•بيئة آمنة :حتديد وتنفيذ مبادرات حملية قائمة على احتياجات املواطنني ،واليت من شأهنا أن تسهم يف حتسني
شعور املواطنني بالسالمة واألمان .كما ينبغي حتديد وتصميم وتنفيذ هذه املبادرات بالشراكة مع السلطات املحلية
والشرطة والقضاء ،ومن املهم جدًا متابعة التنفيذ وتقييم األثر ،إذ إن اهلدف الرئيسي منها هو خلق بيئة آمنة.
كما أن للسالمة املجتمعية شركاء ،فلها عناصر لتكوينها وكيفية تطبيقها ،وعناصر السالمة املجتمعية هي أساس متني يف
تكوينها املجتمعي ،وآلية تُيسر للشركاء كيفية العمل على تطبيقها .وسنذكر يف هذه اجللسة العناصر مع توضيح اخلطوات
لتطبيقها:

ولضمان جناح السالمة املجتمعية ال بد من توفر العناصر األساسية التالية:
1 .الشراكة والنهج القائم على حل املشكالت.
2 .متكني مؤسسات إنفاذ القانون على املستوى املحلي.
3 .املقاربة على أن تكون من أسفل اهلرم املؤسسي إىل أعلى وليس العكس.
4 .دعم اجلهات العليا عند احلاجة لذلك يف مواقف معينة.
5 .يقوم هنج السالمة املجتمعية على أساس التوجيه وليس العقاب.
6 .الشراكة والتواصل بني الشركاء يف املستوى نفسه.
ولتنفيذ هذه العناصر يفضل أن نتبع اخلطوات التالية:
•التحليل:
○حتليل الوضع الراهن :ويعتمد التحليل على املنطلقات التالية( :دميوغرايف  -اقتصادي  -اجتماعي  -ثقايف).
○حتليل األسباب للزناعات أو عدم تطبيق السالمة املجتمعية أو انتشار اجلرائم وغريها مما يقلق أمن املجتمع
بشكل عام( :األسباب اجلذرية  -املتوسطة  -الدوافع املؤدية لإلخالل بالسالمة املجتمعية أو األمن املجتمعي).
○حتليل اجلهات املعنية( :أو الشركاء األساسيني يف عملية السالمة املجتمعية).
○حتليل األمن( :من يوفر األمن؟ وإىل من؟ وكيف؟ وملاذا؟ ومل ال؟ وما هي أبرز الشواغل األمنية لدى
هنجا ملعاجلة هذه الشواغل؟).
الناس؟ وهل تعترب السالمة املجتمعية ً
•املشاركة:
تشكيل جمموعات العمل املعنية بالسالمة املجتمعية من الشركاء األساسيني ،عرب جلنة مشتركة تسعى وهتدف إىل حتقيق
السالمة املجتمعية بشكل عام.
مقترح تشكيل جلان العمل املعنية بالسالمة املجتمعية:
○السعي إىل ضم ما بني  7و 12عض ًوا يف املجموعة.
○أن تكون املجموعة متنوعة ،وأن متثل املجتمع كله.
○كلما زاد التنوع بني أعضاء جمموعات العمل املعنية بالسالمة املجتمعية ،ازداد معه احتمال حتقيق «صلة
وصل» بني املجموعات ،وبناء عالقات قائمة على الثقة.
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○من شأن إشراك مزودي اخلدمات األمنية (الشرطة) أن حيسن من القدرة على تنفيذ استجابات مفيدة،
لكنه يترافق بالتأكيد مع بعض املخاطر ،وبالتايل ،جيب إجياد اللحظة املناسبة إلشراكهم يف العملية ،من دون
املساس باخلطط املجتمعية ،أو وضع حواجز تستبعد جهات مهمة أخرى.
•حتديد املشاكل األمنية وترتيب االحتياجات حبسب األولوية:
بعد تشكيل جمموعات العمل املعنية بالسالمة املجتمعية ،وإجياد مكان ووقت آمنيني الجتماعها ،جيب إعطاء تلك
املجموعات الفرصة لتحديد املخاوف األمنية اخلاصة هبا ،وترتيبها حبسب األولوية.
وقد يستدعي األمر إجراء عدة اجتماعات لتعريف املشاركني على بعضهم البعض ،والتحدث عن املسائل املعقدة ،ويفضل
عدم استعجال األمور ،بل السماح لألشخاص مبشاركة خماوفهم األمنية مع اآلخرين بطريقة متدرجة وآمنة.
ويف هناية املطاف ،جيب تشجيعهم على التعمق يف هذه املسائل ،وحتديد أسباهبا اجلذرية.
ما هي أنواع القضايا اليت ميكن أن نعمل عليها؟
تتخذ خماوف الناس املتعلقة بالسالمة طاب ًعا ذات ًيا ،لذلك ،ميكن ألنشطة السالمة املجتمعية أن تتناول أية مسألة تشعرها
بعدم األمان.
وانطال ًقا من ذلك ،وبالنظر إىل مجيع األسباب املحتملة النعدام األمن ،ميكن القول بأن مفهوم السالمة املجتمعية جيمع
بني األمن والسالم والتنمية.
نستعرض يف ما يلي بعض األمثلة لتلك القضايا اليت تسعى جمموعات العمل املعنية بالسالمة إىل حتسينها ،عل ًما أن هذه
القائمة ليست شاملة أو مرتبة حبسب األولويات:
•هشاشة العالقة بني املواطنني والسلطات.
•نقص املوارد والقدرات املؤسسية.
•عدم إشراك الناس باملسائل املتعلقة باألمن.
•التوترات املجتمعية.
•هتميش املجموعات.
•اختالل األمن أو سيادة القانون على الصعيد املحلي.
•عدم املساواة بني اجلنسني.
وبعد حتديد الئحة املشاكل وأسباهبا ،فإن جمموعة العمل املعنية بالسالمة املجتمعية ستعمل على ترتيب املشاكل األكثر
إحلاحا حبسب األولوية ،والعمل على حلها ،من خالل الوصل بني فئة املجتمع ومزودي اخلدمات األمنية.
ً
•التخطيط للعمل:
يشرح هذا العنصر العملية اليت حيدد فيها أفراد املجتمع والسلطات املحلية ومقدمو اخلدمات األمنية ،األهداف واألنشطة
واألدوار واملسؤوليات ملعاجلة مسألة السالمة ذات األولوية .ونطلق على هذه العملية عنصر التخطيط للعمل ،وقد حتتاج إىل
أكثر من اجتماع واحد ،وقد يتطلب األمر حلقات نقاش مركز قبل جلسة التخطيط العامة.
وتتوىل جمموعة العمل املعنية بالسالمة املجتمعية ،مسؤولية إعداد خطط قابلة للتحقيق .وجيب أن تتضمن خطط العمل
على األقل:
واضحا عن املشكلة.
ريا
ً
○تعب ً
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○نظرية تغيري تبني كيف ميكن معاجلة املشكلة.
○اإلجراءات املتفق عليها واليت ستنفذها جمموعة العمل (اللجان املجتمعية) ملعاجلة املشكلة.
○توزيع املهام على أعضاء جمموعة العمل (اللجان املجتمعية).
○األهداف ومؤشرات التقدم.
○توزيع تواريخ املراجعات الدورية.
•تنفيذ خطط العمل:
ً
وصول إىل حتسني
تتنوع األنشطة املذكورة يف هذه األمثلة بدءًا ببناء العالقات األولية مع مزودي اخلدمات األمنية،
السالمة على الطرقات أو الدعوة للتغريات املؤسسية.
وينظر يف هذا العنصر إىل ما يلي:
•إقامة العالقات مع مزودي اخلدمات األمنية.
•حتديد «املسائل االبتدائية» ،واالستفادة منها حلل املشاكل األكرب.
○معاجلة مشاكل انتشار األسلحة على الصعيد املحلي.
○حتسني توفري اخلدمات على الصعيد املحلي.
○تأدية جمموعة العمل املعنية بالسالمة املجتمعية دور مراكز السالم.
○تغيري سلوك مزودي اخلدمات األمنية لألفضل.
○إشراك اجلميع يف عملية السالم واألمن.
•الرصد والتقييم التشاركيان:
ينطوي الرصد على اجلمع الدوري للمعلومات ملعرفة ما إذا كانت اخلطة جتري على ما يرام ،ويهدف ذلك إىل ضمان
تاليف األخطاء ،وإجراء التحسينات حيثما يلزم األمر .ويف العادة ،حتصل التقييمات سنو ًيا ،أو بعد مرور ما يكفي من الوقت
لظهور التغريات .ويشكل ذلك فرصة ملراجعة مع ّمقة للعمل من أجل استخالص الدروس املستفادة والتحسني يف املستقبل.
ويكمن الرصد التشاركي املنتظم يف صلب جهود السالمة املجتمعية ،وينبغي أن يتوج بتقييم مفصل يف هناية دورة الربنامج.
فمن شأن آلية الرصد والتقييم أن تضمن خضوع العمل ملساءلة أعضاء جمموعة العمل املعنية بالسالمة املجتمعية ،والشركاء،
واجلهات املاحنة ،وأعضاء املجتمع املحلي ،فمن املهم للغاية أن يدرك املسؤولون عن التخطيط والتنفيذ للربنامج تأثريات
عملهم؛ إجيابية كانت أم سلبية.
ما هي األطراف اليت جيب إشراكها يف التقييم؟
ينبغي إشراك مجيع املستفيدين املباشرين ،ومزودي اخلدمات األمنية ،وأصحاب املصلحة األساسيني .إال أن ذلك ليس
باملهمة السهلة ،فإذا أجري التقييم بدون مراعاة ديناميكية السلطة املحلية ،فقد يتم جتاهل آراء واحتياجات املجموعات املهمشة،
على غرار النازحني أو الشباب ،ويف هذه احلالة ،يتجلى خطر أن يصبح رأي املجموعات األقوى هو« :رأي املجتمع املحلي بأسره»،
لذلك جيب النظر يف إجراء تقييمات منفصلة مع املجموعات املهمشة إذا اتضح هذا التخوف.
ويف احلقيقة ،ناد ًرا ما تتصف العملية باملثالية ،وخيتلف مستوى املشاركة وشكلها حبسب السياق ،ويعتمدان على ما هو متاح
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ومناسب حمل ًيا ،كما أن العوائق الثقافية والعملية قد تعرقل أحيا ًنا املشاركة التامة جلميع أعضاء املجتمع املحلي.
صعوبات استخدام هنج الرصد والتقييم التشاركيني:
•التخوف واألعراف الثقافية قد مينعان الناس من التكلم أو تشارك املعلومات احلساسة.
•من املرجح عدم وجود بيانات مؤكدة حول األمور امللموسة ،مثل اإلحصاءات حول اجلرائم ،مما يصعب عملية
رصد التغريات.
•إن بعض التقييمات ختلط بني املعطيات الكمية واملعطيات النوعية؛ فعلى سبيل املثال ،ال ميكن االعتبار بأن «حضور
مزيد من النساء اجتماعات جمموعة العمل املعنية بالسالمة املجتمعية» هو مقياس حقيقي ملعرفة ما إذا كانت مبادرة
السالمة املجتمعية قد أسهمت يف تعزيز املشاركة املفيدة للمرأة؛ سوا ًء يف االجتماعات أو املجتمع.
•قد تربز الشكوك بني املجموعات املستبعدة واألفراد املستبعدين حول أسباب االجتماع.

مبادئ السالمة المجتمعية:
جيب أن يعي كل الشركاء أن هنالك مبادئ جيب على من يشارك يف تطبيق السالمة املجتمعية أن يتبعها ،وأن تكون مبثابة
املستند الذي يرجع إليه الشركاء يف حال تنفيذ آليات السالمة املجتمعية ،أو السعي يف تطبيق السالمة املجتمعية .وقد خلصنا
هذه املبادئ يف التايل:
7 .املشاركة :مشاركة كل من الشركاء األساسيني بوجه اخلصوص واملجتمع بشكل عام.
8 .التوجه املجتمعي :السعي لبناء ثقافة جمتمعية عامة لتفعيل دور املجتمع يف السالمة املجتمعية.
9 .الفهم :فهم كل مكون من مكونات السالمة املجتمعية وشركائها دوره وواجباته.
 10.سيادة القانون والعدل :أن يعي اجلميع أن اهلدف األساسي من السالمة املجتمعية هو سيادة القانون والعدل.
 11.املسؤولية :يتحمل كل فرد أو مكون جمتمعي معني مسؤوليته املجتمعية يف تطبيق السالمة املجتمعية جتاه جمتمعه.
 12.االستدامة :أن تكون السالمة املجتمعية ليست مرتبطة بفترة معينة مث تنتهي ،بل على املدى البعيد.
13.احترام احلقوق واحلريات :مبدأ أساسي مهم جدًا ،إذ يعد مثرة ونتيجة ً
أيضا من نتائج إحالل السالمة املجتمعية يف
أي بلد ،وجيب مراعاته عند تنفيذ اإلجراءات أو األنشطة املتبعة يف تطبيق السالمة املجتمعية.
 14.الثقة :وجوب وضع الثقة املتبادلة بني أجهزة إنفاذ القانون وأفراد املجتمع.
 15.املرونة.
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تطبيقات
السالمة المجتمعية
ً
أول :نماذج من أرض الواقع:
هي اللجان اليت مت تشكيلها من قبل املواطنني عن طريق االنتخابات ،وهي جلان يف األحياء السكنية بواقع جلنة أساسية
واحدة يف كل حي يتبعها جلان فرعية يف وحدات سكنية داخل احلي ،تقوم باألعمال التالية:
•تعزيز الدور األمين داخل نطاق احلي من خالل حصر سكان احلي كل حسب وحدته السكنية ،وكذا السكان
املستجدين يف احلي ،حصرهم يف كشوفات حتتوي على قواعد بياناهتم الشخصية.
•مساعدة رجال الشرطة من خالل إبالغهم عن اجلرائم داخل احلي ،وتزويدهم باملعلومات اليت تفيد يف الكشف
عن اجلرمية ومرتكبيها.
•إعطاء التأكيدات ملصلحة السجل املدين عن بيانات الشخص طالب إثبات اهلوية أو امليالد أو الوفاة عرب استمارات
رمسية صادرة من املصلحة.
•القيام بتعميد عقود اإلجيار للمساكن واملحالت التجارية الواقعة داخل احلي السكين ،واالحتفاظ بنسخة منها.
•اإلسهام يف حل املشكالت واملنازعات اليت ميكن حلها ود ًيا قبل عرضها أو الفصل فيها رمس ًيا وقضائ ًيا ،من خالل
اجللوس مع األطراف وحلها ود ًيا.
•متابعة اجلهات اخلدمية كمؤسسات الكهرباء واملياه والصرف الصحي وغريها حلل املشاكل اخلدمية املتصلة بكل
جهة داخل احلي.
•تشكيل جلان حراسات ليلية لتأمني احلي السكين من أي أعمال إجرامية عندما تقتضي الضرورة احلاجة إىل ذلك،
واختيار أحد أفراد الشرطة من ساكين احلي ليترأسها ،ويكون حلقة الوصل بني املواطن والشرطة.
كما تشكلت جلان جمتمعية أخرى كثرية مثل:
•اجلمعيات اخلريية لدعم األسر الفقرية.
•دعم التجار يف اجلانب العلمي ويف النشاطات الرياضية.
•توزيع رجال األمن من املنطقة نفسها.
•تكوين جلان توزيع الغاز.
•تكوين جلان احلراسات الليلية.
•تشكيل جلان جمتمعية أمنية من أبناء املجتمع أثناء االنفالت األمين الذي تسببت فيه احلرب.
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ثانيا :نماذج من بلدان أخرى:
ً
1 .تشكيل جمموعات عمل شرعية معنية بالسالمة املجتمعية يف جورجيا:
شيدا قرتلي ،هي منطقة متضررة من الزناع منذ احلرب اجلورجية الروسية عام  ،2008وقد حاولت مشاريع السالمة
املجتمعية فهم ما جيعل املجتمعات تشعر بانعدام األمان واالستجابة لذلك.
وكانت عملية تشكيل املجموعات صعبة ،فقام  20جمتم ًعا حمل ًيا يف شيدا قرتلي بتعيني شخص حملي ليكون املمثل عنه
يف جمموعات العمل املعنية بالسالمة املجتمعية ،وترأست العملية منظمة حملية غري حكومية كانت حتظى بثقة املجتمعات،
فصوت هؤالء األشخاص الـ 20الختيار األشخاص الـ 14النهائيني ،كي ينضموا إىل جمموعة العمل املعنية بالسالمة
املجتمعية ،وكفلت هذه العملية شرعية جمموعة العمل ،كما شجعت املجتمعات على الثقة هبا واالستعانة هبا.
وأدى هذا الشعور بالشرعية إىل زيادة محاس األعضاء ضمن املجموعة جتاه عملهم ،وزودهم بالقوة والثقة لطرح خماوفهم
املتعلقة بالسالمة أمام مزودي اخلدمات األمنية املحليني.
2 .بناء الثقة بني املجتمعات والشرطة يف إيرلندا الشمالية:
بعد إبرام اتفاق السالم املعروف باتفاق «اجلمعة العظيمة» ،اعتمدت شرطة إيرلندا الشمالية مقاربة جديدة للعمل الشرطي
الذي يركز على التعاون والتواصل مع املجتمع املحلي ،وكان اهلدف تعزيز الثقة من خالل اإلقرار حبق الناس بالسالم واألمن،
إىل جانب مسؤولياهتم املدنية لإلسهام يف ذلك.
وقد شكل ذلك خطوة مشجعة حتتاج للتطبيق ،ويف البداية تواصلت املجتمعات املحلية وشرطة إيرلندا الشمالية من خالل
جمموعة صغرية من جهات التنسيق املوثوق هبا ،تألفت هذه املجموعة من ممثلني داعمني ملقاربة الشرطة املجتمعية ،وكانوا
على استعداد للحوار واإلصغاء إىل شواغل بعضهم البعض.
ومع بروز التحسينات املتبادلة ،اكتسبت هذه املقاربة دعم املواطنني وعناصر الشرطة ،فبدأت فرق من املجتمعات املحلية
جتتمع بشرطة إيرلندا الشمالية ،وتتعاون معها من أجل تقدمي خدمة أفضل ،ويف السياق ذاته ،أسهمت هذه االجتماعات يف
حتسني العالقة وبناء الثقة ،باإلضافة إىل حتديد الشواغل اليت أصبح حلها أسهل من خالل توحيد قدرات الشرطة واملجتمع
املحلي ،فوضعت هذه الشراكة احتياجات الناس يف صلب السياسات.
وبعد مرور عدة سنوات ،كشفت التقييمات أن جناح أةي عملية لتعزيز السالمة املجتمعية مشروط بإقامة خطوط تواصل
واضحة ومباشرة ومستمرة وغري مبهمة بني املواطنني والشرطة.
3 .التوصل إىل أرضية مشتركة بشأن السالمة املرورية يف آسيا الوسطى:
تعاين املجتمعات املحلية يف وادي فرغانة على طول احلدود بني قرغيزستان وأوزباكستان ،من االنقسامات القائمة على
اإلثنية ،وقد شهدت املنطقة مواجهات عنيفة ما بني اإلثنيات يف العام  ،2010وباتت مستويات الثقة بني املجموعتني اإلثنيتني
والسلطات ،متدنية للغاية منذ ذلك احلني.
وقد ناضلت جمموعة العمل املعنية بالسالمة املجتمعية يف سبيل التوصل إىل أرضية مشتركة ،نظ ًرا إىل أن املشاكل الكربى
حول العنف بني اإلثنيتني قد أثارت املزيد من الشرذمة ،لكن ،بعد عدد من االجتماعات التمهيدية ،استطاعت املجموعة حتديد
مسألة السالمة املرورية يف املناطق القريبة من املدارس ،باعتبارها أحد الشواغل األمنية املشتركة .ولألسف وقع أطفال من
جانيب الزناع ضحايا هلذه املشكلة.
يف السابق ،وضعت املجتمعات املحلية مصدات لتخفيف السرعة أمام املدارس ،إال أن الشرطة والسلطات املحلية اعتربت أهنا
خمالفة للقانون ،فأزالتها ،وأدى ذلك إىل توتر العالقات بني السلطات املحلية والشرطة واملجتمعات املحلية.
ولالستجابة إىل ذلك ،طورت جمموعات العمل املعنية بالسالمة املجتمعية ،خطة عمل ملعاجلة مسألة السالمة املرورية
بدعم من الشرطة وأفراد املجتمع من خمتلف اإلثنيات وأولياء األمور يف املدارس والسلطات املحلية.
وشكل ذلك إجنا ًزا فعل ًيا ،وبالرغم من أن املسألة قد تبدو تافهة نوعًا ما ،إال أن اجلميع اتفق على أن السالمة املرورية
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هي أحد الشواغل األساسية املرتبطة بالسالمة ،لذلك ،اجتاز املوضوع االنقسامات الوطنية اإلثنية ،واعترب هد ًفا مشتر ًكا.
ومن خالل إيالء األولوية هلذه املشكلة (السهلة) ،انطلقت عملية املصاحلة واحلوار بني املجتمعات املحلية والشرطة،
فمهدت الطريق للبحث يف األسباب األوسع النعدام األمن.
4 .األمن املجتمعي وضبط األسلحة يف جنوب السودان:
مت إطالق مشاريع ضبط األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة بقيادة املجتمع املحلي ،وبتمويل من برنامج األمم املتحدة
اإلمنائي يف جنوب السودان ،للمرة األوىل ،عام  .2008ركزت املشاريع على تعزيز السالمة املجتمعية من خالل معاجلة انتشار
األسلحة يف البلدات والقرى ،باعتبارها أحد األسباب احلقيقية حلالة االستضعاف ،وحققت املشاريع بعض النجاحات ،لكن يف
 ،2016مت تقدير عدد األسلحة غري املباحة اليت التزال قيد التداول يف جنوب السودان ،بني  232أل ًفا و 601ألف قطعة
سالح.
أما ما يتعلق باملشاريع اليت مت جتدي ُدها للعام  ،2017فربز تعاون جمموعات العمل املعنية بالسالمة املجتمعية مع
مقدمي اخلدمات األمنية املحليني ،وجمموعات املجتمع املدين ،والقيادات الدينية ،والشيوخ ،فاستطاعت هذه املشاريع حتقيق
ما يلي:
•التوعية حول خماطر انتشار األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة.
•التخطيط ملعاجلة الطلب على األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة من خالل التطرق إىل األسباب اجلذرية
للزناعات املحلية.
•بناء قدرات املجتمعات املحلية للتصدي حلالة انعدام األمن النامجة عن انتشار األسلحة الصغرية واألسلحة
اخلفيفة وسوء استخدامها.
•إنشاء مناطق آمنة (خالية من األسلحة) -كاألسواق واملدارس والعيادات الصحية وأماكن التجمعات العامة -لكي
تتاح للناس مساحة آمنة للتالقي.
5 .التدريب على اجلهوزية واحلماية يف فترات الزناع يف منطقيت إدلب وغرب حلب -سوريا:
إن التدريب الذي قدمته منظمة املساعدات الشعبية النروجيية حول اجلهوزية واحلماية يف فترات الزناع للراشدين
واألطفال ،قد طال  50ألف شخص ،أما اهلدف فتمثل يف توعية عموم الناس حول تدابري السالمة واجلهوزية األساسية يف
فترات الزناع ،من خالل تأمني اإلرشادات املتصلة بشأن املواضيع التالية:
•تدابري السالمة لتجهيز املنازل واحلماية من االنفجارات.
•تدابري احلد من خماطر الزناعات.
•إجراءات اإلجالء اآلمنة.
•التدابري األساسية للحفاظ على السالمة يف حال نشوب احلرائق.
•التوعية حول خماطر املتفجرات من خملفات احلرب.
•حلول الصمود واإلسعافات األولية التلقائية يف حاالت الزناع.
ومت تشجيع كل من تلقى التدريب على نقل معرفته من خالل الشبكات واملجموعات مثل جمموعة العمل املعنية بالسالمة
املجتمعية ،لكي يفهم أكرب عدد ممكن من املدنيني كيفية حتسني جهوزيتهم ومحاية أنفسهم من األسلحة املتفجرة.
6 .التجربة الفنلندية:
اختذت فنلندا تعزيز مفهوم الشراكة املجتمعية بصورة غري مباشرة ،وذلك عن طريق اعتماد برامج يف املؤسسات التربوية،
إذ أخذت هذه الدولة بربامج املكافحة والوقاية من اجلرمية عن طريق مؤسسات الدولة األهلية واحلكومية ،وعن طريق
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األفراد كذلك ،إال أنه ال بد من اإلشارة إىل أن أفضل عمل فعلي وميداين مارسته هذه التجربة ،كان عن طريق املدارس
واملؤسسات التربوية املختلفة.
واعتمدت فنلندا على إدخال مادة الوقاية من اجلرمية كمادة أساسية يف املناهج يف املدارس واملؤسسات التربوية ككل،
وخصصت لتدريس هذه املادة شرط ًيا يقوم بتدريسها بالزي الرمسي.
7 .التجربة األسترالية:
تعد التجربة األسترالية يف ميدان الوقاية من اجلرمية والسلوك املنحرف ،هي األخرى من التجارب الرائدة يف العامل ،وهلا
عالقة أساسية ً
أيضا بالتربية واملؤسسات التربوية ،وعليه تعترب أستراليا من الدول الرائدة يف العمل الوقائي من اجلرمية
والسلوك املنحرف بال منازع .تعتمد أستراليا يف سياستها الوقائية من اجلرمية كسبيل لتعزيز هذا املفهوم عن طريق إنشائها
املعهد األسترايل للدراسات اإلجرامية ،الذي كان له األثر الكبري يف رسم السياسة الوقائية ،ويف وضع الكثري من الفعاليات
واألعمال الوقائية اليت مت تنفيذها بالفعل يف املجتمع األسترايل على خمتلف األصعدة ،ويف خمتلف امليادين ،إال أن أهم األعمال
الوقائية كانت تنفذ الفعاليات على مستويات الشباب ،وعلى مستوى املؤسسات التربوية.
8 .التجربة اليابانية:
يشكل مفهوم الشراكة املجتمعية يف اليابان مرحلة من مراحل تطور الشرطة التقليدية اليت بدأت وفق نظم عسكرية حبتة،
مث تدرجت إىل أن مت دجمها يف املجتمع باألسلوب الياباين.
ومن أبرز ما مييز التجربة اليابانية ما يطلق عليه “نقاط الشرطة اليابانية” ،إذ تعترب نقاط ارتكاز مؤقت للدوريات
األمنية املتحركة ،فرجل الشرطة العامل يف نقاط املرجع له معرفة مبا يدور يف دائرة اختصاصه ،وبتحركات السكان ،وظروفهم
االجتماعية.
ومن االستراتيجيات اليت أخذت هبا اليابان لتعزيز هذا املفهوم:
•مبدأ إعطاء صالحيات للمؤسسات األهلية مع الوقوف هبا.
•املجلس األهلي لتوجيه األحداث.
•روابط السالمة املرورية.
•شركات األمن اخلاصة.
•ومن األساليب اليت اختذهتا اليابان لتحديث وجتديد نظرة املجتمع للشرطة:
•أصبحت التحية العسكرية واجبة على كل شرطي ،إذ يبدأ تعامله مع مجيع أفراد وفئات املجتمع ،إضافة إىل
االبتسامة اليت أصبحت عادة من العادات لدى الشرطة.
•تسليح رجل الشرطة مبعلومات كافية عن دائرة اختصاصه.
•الكف عن توجيه التهم للمشتبه فيهم قبل توافر األدلة الكافية.
•تطوير شرطة احلي لتقريب الشرطة من املواطنني.
•استحداث نظام الزيارات الودية للمواطنني يف منازهلم ومواقع عملهم دور ًيا بقصد التعارف وتقدمي املجامالت يف
املناسبات اخلاصة ،والتعرف على أحوال السكان يف دائرة االختصاص.
مقومات جيب التركيز عليها لتطبيق النماذج يف اليمن:
•الوعي
•االحتياجات
•التحديات
•الشركاء
•اإلعالم
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تعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية
مفهوم المشاركة المجتمعية:
سنتناول يف هذا املوضوع تعريف املشاركة املجتمعية ،وأمهيتها ،على النحو اآليت:
تعريف املشاركة املجتمعية:
جند أن مصطلح املشاركة املجتمعية يأيت مقار ًبا ملعىن األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،أحد املبادئ األساسية يف الشريعة
اإلسالمية ،ويف ذلك يقول رسولنا الكرمي“ :من رأى منكم منك ًرا فليغريه بيده ،فإن مل يستطع فبلسانه ،فإن مل يستطع
فبقلبه ،وذلك أضعف اإلميان”.
لذلك جاء تعريفها بأهنا“ :العمل املتعاون بني أشخاص من خمتلف الفئات جيمعهم:
•املكان الواحد ،أو؛
•املصاحل املشتركة ،أو؛
•الظروف املشتركة.
وحبيث يعملون مجي ًعا مع بعضهم البعض على معاجلة مجيع املسائل اليت قد تؤثر على مستوى معيشتهم”.
أو:
“هي اجلهود التعاونية وأداء األدوار التكاملية بني الشباب وجهاز الشرطة حنو مكافحة اجلرمية والوقاية منها”.
وبنا ًء على ما سبق ،يتبني لنا أن املشاركة املجتمعية عبارة عن نشاط تقوم به فئات رمسية؛ كأجهزة إنفاذ القانون ،وفئات
غري رمسية؛ متمثلة يف أفراد ومؤسسات املجتمع املدين ،وهتدف هذه الفئات من املشاركة إىل حتقيق السالمة املجتمعية بشكل
مجاعي ،حلماية أفراد املجتمع وحتسني منط احلياة هلم.
مفهوم التخطيط التشاركي:
“أفعال مشتركة من جانب أفراد من املجتمع املحلي وأفراد من الشرطة ،بغرض صياغة اخلطط واختيار أفضل البدائل
املتاحة لتنفيذ املشاريع أو املبادرات ،هبدف توفري األمن وتطبيق السالمة املجتمعية يف املنطقة”.
•مبادئ املشاركة املجتمعية :تتمثل هذه املبادئ يف اآليت:
•تطوير العالقات بني فئات املجتمع واملحافظة عليها.
•تواصل مفتوح وواضح بني هذه الفئات املختلفة من املجتمع.
•شبكة عالقات وحسن استماع كل طرف للطرف اآلخر يف املجتمع.
•رؤية املسائل من وجهة نظر مجيع أفراد وفئات املجتمع.
•تفهم لالختالفات املوجودة بني فئات املجتمع.
•الشعور ببقية األشخاص والفئات اليت تعاين يف املجتمع.
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•أمهية املشاركة املجتمعية :تظهر أمهية املشاركة املجتمعية يف اآليت:
1 .إجياد وتعزيز ثقافة احلوار اإلجيايب اهلادف إىل حتديد املشكالت ووضع احللول املالئمة هلا.
2 .زيادة أوجه التعاون بني املواطنني واملؤسسات احلكومية.
3 .إجياد برامج عمل فاعلة ،والوصول إىل مقترحات تسهم يف معاجلة املشكالت واملعوقات.
4 .تدع ُم انتماء األفراد ملجتمعهم ووطنهم.
5 .تساعد يف تعزيز مفهوم الدميقراطية يف املجتمع.
6 .التعرف الكامل على آراء اجلمهور وإفساح املجال هلم لإلسهام مبقترحاهتم.
7 .تعزيز التنمية املجتمع ّية يف العديدِ من املجاالت؛ كالتعليم واألمن وحنو ذلك.
8 .تساع ُد أفراد املجتمع يف الوصولِ حللول منطق ّية لألزمات اليت حتدث يف املجتمع.
9 .زيادة وعي املجتمع باحتياجاته وطرق حتقيق مطالبه.
 10.جتعل املشاركة املواطنني أكثر إدرا ًكا حلجم مشاكل جمتمعهم واإلمكانيات املتاحة حللها.
 11.متاسك املجتمع وتوثيق أواصره جتاه احلكومة.
 12.الوصول إىل أعلى معدالت اإلنتاجية ورفع كفاءة الفرد.
13.زيادة درجة الثقة بني الشرطة واجلمهور ملا سينجم عنها من فتح قنوات احلوار والتواصل الفكري بني الطرفني.
 14.تغطية القصور يف املوارد البشرية ،من خالل مشاركة املواطنني.
 15.اخنفاض مستوى اجلرمية واخلوف منها م ًعا.
 ُ 16.يم ّكن الشرطة من مجع املعلومات عن األنشطة اإلجرامية بشكل أكثر موثوقية ،وبتكلفة أقل ،وأقل خط ًرا.
 17.قدرة رجل الشرطة على متابعة املشكالت االجتماعية عن قرب وأكثر موضوعية.
 ُ 18.يصبح املواطن أكثر املناصرين للشرطة ،ومداف ًعا عنها.
19.رضا اجلمهور وقناعته باجلهود الشرطية املبذولة وفاعليتها وأمهيتها.
 20.زيادة الرضا الوظيفي لرجال الشرطة ،وإعالء قيم العمل الشرطي يف نفوسهم.
 21.مشاركة املواطنني للشرطة جتعل الشرطة تتجه للمهام األكثر خطور ًة ،أو اليت حتتاج إىل مهارات فنية دقيقة.

كيفية إيجاد ثقافة المشاركة المجتمعية:
إن إجياد ثقافة املشاركة املجتمعية ليس باألمر السهل ،لذلك ،لتطبيقه ينبغي اتباع  4أسس استراتيجية ،مت تصميمها
لتشجيع املجتمع حىت يصبح شري ًكا أساس ًيا يف ضبط اجلرمية والوقاية منها ،وهي على النحو اآليت:
•التشاور مع املجتمع.
•التجاوب مع املجتمع.
•حشد تأييد املجتمع.
•حل املشكالت دائمة احلدوث يف املجتمع.
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وبشكل تفصيلي ،ينبغي اتباع عدد من اخلطوات إلجياد ثقافة املشاركة املجتمعية ،نُب ّينها على النحو
اآليت:
1 .االنتقال بأساليب العمل من األسلوب التقليدي إىل أسلوب املشاركة املجتمعية ،مبا خيدم مصلحة أمن املجتمع واستقراره
وازدهاره.
2 .إعداد وتنفيذ الربامج والدورات لرجال الشرطة عن املشاركة املجتمعية ،هبدف حتسني الصورة الذهنية للشرطة لدى
أفراد املجتمع ،ومن أجل الوصول إىل أعلى درجات الثقة بينهما.
3 .غرس روح املسؤولية واملشاركة املجتمعية لدى مجيع أفراد ومؤسسات املجتمع ،وخلق ثقافة أمنية لدى أفراد املجتمع ،من
خالل الربامج اإلعالمية اهلادفة ،والعمل على استثمار هذه الثقافة يف حتقيق التعاون خلري املجتمع.
4 .تثبيت ودعم قيم املجتمع اإلجيابية وحماربة العادات والسلوكيات الضارة واخلاطئة فيه ،من خالل الربامج التوعوية
مبختلف الوسائل اإلعالمية ،وبالتنسيق مع املؤسسات االجتماعية والتربوية والدينية.
منوذجا للمشاركة يسمح ألفراد املجتمع باملشاركة عرب اإلسهام بالرأي وعرض
5 .إعداد وتصميم موقع إلكتروين يتضمن
ً
املشكالت وإبداء املقترحات واحللول.
6 .فتح باب التطوع يف العمل املجتمعي مع أفراد الشرطة ،والعمل على تكوين جمموعات أصدقاء الشرطة.
7 .إشراك أفراد املجتمع يف اإلبالغ عن السلوكيات اخلاطئة واملخالفات األمنية.
8 .متكني األسرة واملؤسسات العامة واخلاصة واملجتمع املدين من املشاركة املتبادلة بني الشرطة واجلمهور.
9 .تفعيل دور املؤسسات االجتماعية والتربوية يف الدولة ملعاجلة املشكالت االجتماعية ،واإلشراف على التنسيق مع اجلهات
اخلدمية واخلريية يف الدولة لتقدمي املساعدة املادية والطبية واملعنوية لألشخاص املحتاجني واملتعرضني ألزمات
عارضة.
 10.التعاون مع العديد من اجلهات واملؤسسات بالدولة يف تنظيم االحتفاالت والفعاليات اخلاصة باملناسبات الوطنية
(األعياد الوطنية ،الفعاليات الشبابية والرياضية ،وحنو ذلك).
 11.مشاركة رجال الشرطة للمواطنني يف معظم املناسبات االجتماعية والوطنية واملهرجانات واالحتفاالت بصفتهم
االجتماعية.
 12.التعاون مع اجلاليات املقيمة يف الدولة من خالل دعوهتا حلضور الفعاليات اليت تقيمها اإلدارات األمنية أو الوزارة،
إىل جانب تلبية دعوة اجلاليات حلضور مناسباهتم املختلفة ،واليت تعقد يف مناطق جتمعاهتم.
13.معاجلة املشكالت واخلالفات األمنية اليت ميكن حلها بالطرق الودية وفقًا للقانون.
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طرق تعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية:
ميكن تعزيز ثقافة املشاركة املجتمعية من خالل األعمال واملهام اآلتية:
1 .عقد املنتديات واللقاءات الفكرية التشاورية بصفة مستمرة بني أجهزة إنفاذ القانون ومؤسسات وأفراد املجتمع (سلطة
حملية ،مواطنني ،مقيمني ،مؤسسات وهيئات ،منظمات جمتمع مدين ...اخل) ،ملناقشة القضايا اليت تشغل بال
املجتمع.
2 .تطوير آليات العمل الطوعي بني أجهزة إنفاذ القانون واملجتمع من وقت آلخر ،ودعم أعمال املجالس املجتمعية.
3 .تكرمي املتعاونني مع األجهزة الرمسية من املواطنني واملقيمني واملؤسسات واهليئات ،نظري إسهاماهتم يف إجناح برامج
السالمة املجتمعية وبصورة دورية.
4 .تنظيم برامج توعوية وتثقيفية يف املجاالت املختلفة ،هبدف توعية أفراد املجتمع بضرورة املشاركة املجتمعية ،يف كل
ما يهم املجتمع؛ ولتعزيز املمارسات اإلجيابية اليت جيب على املجتمع القيام هبا ،ونبذ املمارسات اخلاطئة اليت جيب
جتنبها ،إىل جانب إقامة العديد من الندوات واملعارض اليت هتم السالمة املجتمعية.
5 .تيسري سبل التواصل الف ّعال ألفراد املجتمع مع أجهزة إنفاذ القانون.
6 .إتاحة الفرصة للمواطنني من خالل الوسائل املختلفة للمشاركة يف صنع القرار.
7 .قيام الشرطة بإنشاء إدارة ختتص بتطوير االستراتيجيات املساندة للجان املجتمعية ودعمها لوجست ًيا.
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تعزيز السلوكيات اإليجابية
لدى فئات المجتمع
•بعض السلوكيات اليت ينبغي أن يتحلى هبا أفراد املجتمع:
1 .شعور كل فرد من أفراد املجتمع بانتمائه إىل هذا املجتمع ،وبأن هناك ظرو ًفا ومشكالت ومصاحل مشتركة وعالقات
متبادلة بينه وبني كل فرد فيه.
2 .التعاون الطوعي بني أفراد املجتمع املحلي واملؤسسات الرمسية ،هبدف حتقيق أهداف ومصاحل مشتركة.
3 .اكتساب معارف وخربات مت ّكن من املشاركة املجتمعية بفاعلية.
4 .تفعيل دور املؤسسات والتنظيمات جمتمعية ،لتكون قادرة على االستفادة من طاقات أفراد املجتمع مبا خيدم املصلحة
العامة هلم ،ومتثيل أهدافهم وتطلعاهتم.
•آلية تعزيز السلوكيات اإلجيابية لدى بعض فئات املجتمع:
سنبني يف ما يلي آلية تعزيز السلوكيات اإلجيابية يف بعض فئات املجتمع ،وذلك على النحو اآليت:
1 .املؤسسات التعليمية :ينبغي على مؤسسات التعليم -احلكومية واألهلية -وضع الربامج التوعوية املناسبة لتعزيز
السلوكيات اإلجيابية بني الطالب؛ ومنها تعزيز ثقافة املشاركة املجتمعية ،من خالل غرس ثقافة التعاون ،وتعزيز
ثقافة اإلبداع واإلخالص وحنو ذلك ،ونبذ املمارسات السلبية؛ كاألنانية وحب التسلط وغريها.
2 .املؤسسات اإلعالمية :تؤدي املؤسسات اإلعالمية دو ًرا هامًا يف حتقيق السالمة املجتمعية وتعزيز السلوكيات اإلجيابية
يف املجتمع ،من خالل ما يلي:
•خلق روح التعاون بني فئات املجتمع ومؤسسات الدولة.
•متكن املؤسسات الرمسية من التعرف على اإلمكانات املتوفرة يف املجتمع الستخدامها عند احلاجة إليها ،ومعرفة
املعوقات يف وقت مبكر للتخلص منها ووضع احللول هلا.
•تؤثر يف مسار املجتمعات من خالل بيان كيفية استغالل املوارد املتاحة.
•توعية مجيع فئات املجتمع بكيفية مواجهة املشكالت وحلها بشكل مجاعي ،للوصول إىل أعلى درجات املسؤولية
املجتمعية.
3 .األسرة :لألسرة دور كبري يف تعزيز السلوكيات اإلجيابية لدى أفرادها ،نذكر منها ما يلي:
•تربية األبناء وإعدادهم لبناء عالقة وطيدة تقوم على التفاهم والتعاون بينهم وبني مؤسسات الدولة ،لتحقيق
مصلحة اجلميع.
•تربية األبناء على إطاعة القوانني واألنظمة؛ وعدم اإلخالل بالنظام.
•تربية األبناء على جتنب املمارسات السلبية اليت قد توقعهم يف شباك اجلرمية ،وتربيتهم على األخالق احلميدة
والسلوك القومي ومراعاة حق اجلار وعدم االعتداء على اآلخرين.
•تربية األبناء على اإلجيابية ،وعدم السكوت عن اخلطأ؛ ومن ذلك تقدمي البالغات والشكاوى عن اجلرائم يف الوقت
املالئم ،من منطلق أن هذا األمر يساعد على كشف اجلرائم ،ويسهل معاقبة مرتكبيها ،ومحاية األرواح واألموال
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واألعراض.
•التقدم باإلدالء بالشهادة :وهذا األمر يتطلب تربية األبناء على الشجاعة يف التقدم باإلدالء بالشهادة إذا طلب منهم
ذلك ،ألن ذلك يساعد على ضبط اجلرمية والتوصل إىل معرفة مرتكبيها ومحاية املجتمع.
4 .الشخصيات االجتماعية :للشخصيات االجتماعية دور هام وحيوي يف حتقيق السالمة املجتمعية ،من خالل تعزيز
السلوكيات اإلجيابية بني فئات املجتمع؛ فمسؤوليتهم ليست مسؤولية فردية ،بل مسؤولية جمتمعية ،لذلك ينبغي
عليهم القيام باآليت:
•تعزيز الصلة والتعاون بني أفراد املجتمع ومؤسسات الدولة؛ ومنها أجهزة إنفاذ القانون.
•حل املشكالت االجتماعية يف إطار العالقات املجتمعية.
•تنمية الثقافات والسلوكيات املجتمعية اإلجيابية ،والعمل مع أفراد املجتمع ومؤسسات الدولة على نبذ السلوكيات
واملمارسات السيئة.
• املشاركة مع أجهزة إنفاذ القانون للوقاية من اجلرمية وتدعيم األمن واالستقرار.
•مساندة وتأييد املجتمع يف حتقيق أهدافه؛ واليت قد يكون منها :حتسني املستوى املعيشي ،والتخفيف من الفقر،
وإجياد العدالة االجتماعية ،والدفاع عن احلقوق ،وحنو ذلك ،وهذا ما يسمى املناصرة.
5 .احلرس املدين (الليلي) :جيب على الدولة تفعيل دور أفراد احلرس املدين يف جمال احلراسات الليلية لألحياء
السكنية وما يوجد هبا من مساكن ومرافق عامة أو خاصة ،باإلضافة إىل توعيتهم بأمهية دورهم يف اإلبالغ عن أي
أعمال مشبوهة ميكن أن تؤدي إىل اإلخالل باألمن واالستقرار.
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تعزيز الثقة
بين أجهزة الشرطة والمواطنين
فوائد بناء الثقة بين الشرطة والمواطنين:
ملاذا نبين الثقة مع املواطن؟
لكي تؤدي املؤسسات األمنية واجباهتا املهنية ،فال بد هلا أن تكون مقبولة لدى املجتمع حىت تظفر مبساعدته ،وألنه أمام
هذه املسؤولية الكبرية جتد الشرطة نفسها -حني تعمل مبفردها -عاجزة إىل حد ما عن حتقيق رسالتها دون تعاون املجتمع.
بناء الثقة بني أجهزة الشرطة واملواطنني حيقق الكثري من الفوائد؛ سوا ًء ألجهزة الشرطة أم ألفراد املجتمع ومؤسساته.
أول :فوائد بناء الثقة بالنسبة ألجهزة الشرطة :تظهر فوائد بناء الثقة على أجهزة الشرطة يف
ً
اآليت:
1 .قبول القرارات الصادرة من أجهزة الشرطة من قبل املواطنني ،والعمل على تنفيذها طوعًا.
2 .خفض التكاليف الالزمة لتنفيذ املهام.
3 .تصويب القرارات والسياسات التنموية ،من خالل اآلراء املتطورة.
4 .التقليل من األخطاء عند تنفيذ املهام.
5 .خفض معدالت اجلرمية.
 6 .حتسني عالقة الشرطة مع املجتمع.
7 .حتقيق تفاعل إجيايب أفضل ،من خالل زيادة املشاركة املجتمعية للمحافظة على األمن واالستقرار.
8 .تغيري الصورة النمطية السائدة عن رجل الشرطة يف عالقته باملواطن.
9 .توحيد جهود الشرطة واملجتمع يف حتقيق األمن والسالمة املجتمعية.
 10.مزيد من التمكني للشرطة على املستوى املحلي.
ثان ًيا :فوائد بناء الثقة على أفراد املجتمع ومؤسساته:
تظهر فوائد بناء الثقة على املجتمع ومؤسساته يف اآليت:
1 .تعزيز وعي أفراد املجتمع مبشكالهتم واحللول املتوفرة وفق اإلمكانيات املتاحة.
2 .احترام مبادئ حقوق اإلنسان يف التعامل مع املواطنني.
3 .هتيئة السكان نفس ًيا لتقبل التغيري ،والعمل على احلد من املعوقات اليت حتول دون ذلك.
4 .االعتماد على النفس وخلق شخصية مسؤولة متعاونة.
5 .احلصول على املشورات حول السياسات العامة.
6 .نشر روح التعاون والتقارب بني املواطن وأجهزة الشرطة.
7 .حل املشكالت املحلية.
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آليات بناء وتعزيز الثقة بين أجهزة الشرطة والمواطنين:
ال شك أن تعزيز الثقة بني أطراف السالمة املجتمعية من أهم مرتكزات حتقيق السالمة املجتمعية ،لذلك ينبغي على
مجيع أطراف السالمة املجتمعية اتباع العديد من اآلليات املتنوعة لتعزيز هذه الثقة ،وحتقيق السالمة املجتمعية ،ومن أطراف
السالمة املجتمعية أجهزة إنفاذ القانون؛ وأول هذه األجهزة جهاز الشرطة ،كونه أكثر التصا ًقا جبميع فئات املجتمع ،وسنكتفي
هنا ببيان آليات بناء وتعزيز الثقة من قبل أجهزة الشرطة ومن قبل املجتمع ،على النحو اآليت:
أول :آليات بناء وتعزيز الثقة من قبل أجهزة الشرطة:
• ً
تتعدد املهام املنوطة بالشرطة لتعزيز الثقة مع املجتمع ،فهي متتد إىل ميادين وجماالت متعددة ،نذكر منها:
1 .العمل على حتسني صورة الشرطة لدى اجلمهور ،من خالل رفع الكفاءة املهنية لرجل الشرطة ،واالرتقاء بأساليب األداء
والتعامل مع اجلمهور كقاعدة أساسية.
2 .إشراك اجلمهور يف النشاط األمين يف بعض األعمال؛ كأعمال اإلغاثة والتحريات والدوريات وحنو ذلك.
3 .حل املشكالت االجتماعية قبل تطورها وحتوهلا إىل جرائم ،وتتمثل خدمات الشرطة يف هذا الشأن يف حماولة اإلصالح
بني املتنازعني بتقدمي النصح هلم ،ومعاجلة األسباب اليت أدت إىل هذه املشكالت.
4 .ضرورة تفعيل شعار الشرطة يف خدمة الشعب وااللتزام بتنفيذه.
5 .مشاركة رجل األمن يف الفعاليات املجتمعية.
6 .تعزيز مفاهيم احترام القانون من خالل الربامج التوعوية والتثقيفية املخطط هلا مسبقًا.
7 .تقدمي اخلدمات األمنية واملساندة للمواطنني جبودة عالية.
8 .إعداد الدراسات والبحوث لتعزيز الثقة بني الشرطة واملجتمع.
9 .وللشرطة مهام أخرى يف جمال إصالح وتأهيل املسجونني وكسب ثقتهم؛ منها ما يلي:
•التأهيل والتدريب املهين.
•التوعية الدينية والتثقيف االجتماعي.
•الرعاية الالحقة للسجون؛ وهذا دور اجتماعي تقوم به إدارة السجون بوصفها إحدى املؤسسات األمنيةً ،
ممثل يف
الرعاية االجتماعية لتأمني العمل الشريف بعد قضاء مدة السجن ،ومساعدة الطلقاء ...اخل.
•مساعدة أسر الزنالء باالشتراك مع وزارة الشؤون االجتماعية؛ خباصة إذا كان الزنيل هو املعيل الوحيد.
ثان ًيا :آليات بناء وتعزيز الثقة من قبل أفراد املجتمع:
يقع على عاتق املجتمع العديد من املسؤوليات لبناء وتعزيز الثقة مع الشرطة ،ومن بني هذه املسؤوليات ضرورة اإلدالء
بالشهادة عند وقوع جرمية ما ،فالشهادة واجب ديين ،أكدها قول اهلل تعاىلَ « :وال َت ْك ُت ُموا َّ
الش َها َد َة َو َمنْ َي ْك ُت ْم َها َف ِإ َّن ُه آ ِث ٌم َق ْل ُب ُه
َو َّ ُ
الل ِب َما َت ْع َملُو َن َعلِي ٌم» .ويف ما يلي نبني بعض هذه املسؤوليات:
1 .قيام املواطنني بالتنسيق ﻣﻊ الشرطة يف اإلبالغ عن أي عمل قد يؤدي إىل ارتكاب جرمية.
2 .انضمام املواطنني يف مراقبة التجمعات واألحياء السكنية.
3 .عمل املواطنني ﻣﻊ الشرطة على إنارة الشوارع لتأمني سالمة املشاة ،وتقليل فرصة اجلرمية.
4 .عقد اجتماعات مشتركة ومنتظمة ،ملناقشة القضايا األمنية املحلية.
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5 .اجتماع دوري بني الشرطة واآلباء واملعلمني يف احلي أو يف املدرسة ،ملناقشة مشاكل الطالب؛ كاهلروب من املدرسة أو
اللعب يف الشوارع.
6 .تنظيم لقاءات بني الشرطة واملواطنني من وقت آلخر ،ملناقشة مشكالت احلي.
7 .قيام الشرطة واملواطنني يف احلي بإعداد ونشر دورية (جملة) حتتوي على أخبار احلي.
اخلدمات االجتماعية األخرى اليت ميكن تقدميها من قبل املجتمع املدين:
8 .أعمال اإلغاثة.
9 .محاية اآلداب العامة.
 10.محاية األحداث من االحنراف.
 11.الرعاية الالحقة للسجناء.
 12.خدمات اجتماعية أخرى.
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قواعد التكامل والتعاون بين الفئات
المستهدفة وآلياتها
الفئات المعنية بمفهوم السالمة المجتمعية:
الفئات املعنية بالسالمة املجتمعية متنوعة متثل املجتمع كله .وميكن القول بأن الفئات املعنية مبفهوم السالمة املجتمعية
هي :احلكومة والقطاع اخلاص ومنظمات املجتمع املدين ،وال يسع املقام هنا لذكر دورها يف مجيع املجاالت ،لذلك سنكتفي
بذكر دورها يف حتقيق السالمة املجتمعية يف جمال منع اجلرمية ومكافحتها ،وذلك على النحو اآليت:
أول :دور الشرطة املجتمعية (احلكومة) يف املحافظة على السالمة املجتمعية:
ً
هتدف الشرطة املجتمعية من تعزيز العالقة والثقة مع املواطنني ،وزرع روح التعاون والتكامل يف ما بينهم ،إىل الوقاية
من اجلرمية ومكافحتها عند ارتكاهبا.
ويف حقيقة األمر ،فإن احلفاظ على السالمة املجتمعية ُيعد ً
شرطا قانون ًيا جيب على الدول أن تسعى إىل حتقيقه بشىت
الطرق ،ومن هذه الطرق تعزيز التعاون والتكامل مع املجتمع.
ثان ًيا :دور اإلعالم يف املحافظة على السالمة املجتمعية:
يلعب اإلعالم -كما أسلفنا -دو ًرا حيو ًيا يف املحافظة على السالمة املجتمعية ،من خالل ما يلي:
•خلق تعاون وتكامل مجاهريي مع أجهزة الدولة لتحقيق السالمة املجتمعية.
•توعية مجيع فئات املجتمع بكيفية مواجهة املشكالت وحلها بشكل مجاعي ،للوصول إىل أعلى درجات املسؤولية
املجتمعية.
•متكن املؤسسات الرمسية من التعرف على اإلمكانات املتوفرة يف املجتمع الستخدامها عند احلاجة إليها ،ومعرفة
املعوقات يف وقت مبكر للتخلص منها ووضع احللول هلا.
•تؤثر يف مسار املجتمعات من خالل بيان كيفية استغالل املوارد املتاحة.
ثالثًا :دور القطاع اخلاص يف املحافظة على السالمة املجتمعية:
حظيت الشراكة املجتمعية بني القطاعني العام واخلاص ،باهتمام كبري يف خمتلف دول العامل ،بعد أن اتضح أن عملية
التنمية االقتصادية واالجتماعية تعتمد على مجع وحشد كافة إمكانيات املجتمع ،لذلك تسعى الدول املتقدمة والنامية على
ح ٍّد سواء إىل استحداث تشريعات ونظم تسهم فيها كافة قطاعات املجتمع ،والعمل على تطويرها وتنميتها.
ومن الضروري أن تكون العالقة بني القطاع احلكومي والقطاع اخلاص عالقة شراكة تكاملية تبادلية ذات طابع تنموي،
وتتميز بطبيعة متغرية ،حبيث يسد كل منهما أية فجوات قد حتدث نتيجة لظروف خارجة أو طارئة جتعل أحد األطراف
يعجز عن أداء دوره جتاه ٍأي من االلتزامات.
ً
وتكامل بني مجيع الكيانات املعنية ،فسالمة املجتمع ال تعين
وتأسيسا على ذلك ،فإن ضمان سالمة املجتمع يتطلب تعاو ًنا
ً
الشرطة فحسب ،بل مجيع فئات املجتمع.
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راب ًعا :دور املجتمع املدين يف املحافظة على السالمة املجتمعية:
ال ريب يف حق املواطنني يف التعبري عن آرائهم بشأن مستقبل املنطقة اليت يعيشون فيها وميارسون فيها نشاطهم ،ولقد
تغري الفكر التنموي ابتعادًا عن املركزية ،متوجهًا حنو الالمركزية ،وحنو مزيد من املشاركة الشعبية ،والفكرة اليت وراء
الالمركزية هي :أن حتريك صنع القرار أقرب إىل الناس ،سيؤدي إىل قرارات عامة أفضل تعكس أولويات وتطلعات املجتمع،
فالناس أدرى بشؤوهنم ،وجيب األخذ مبشورهتم.
وتوج ُد العديد من مؤسسات املجتمع املدين املعنية بالسالمة املجتمعية؛ ومنها اجلمعيات اخلري ّية واألهل ّية ،واليت تُعد من
ري الرعاية االجتماع ّية لألفراد،
أكثر املؤسسات املجتمع ّية انتشا ًرا ،وهي عبارة عن جمموعة من املؤسسات اليت هتدفُ إىل توف ِ
وخصوصا األطفال منهم الذين حيتاجون إىل تربي ٍة ورعاي ٍة خاصة ،أو الذين ال يعيشون ضمن أُسر ٍة توفر هلم احلياة الكرمية
ً
واملناسبة ،لذلك تسعى هذه املؤسسات إىل توفري املساعدات للعديدِ من العائالت يف املجتمعات.

قواعد تعزيز التكامل والتعاون بين الفئات المستهدفة:
توجد قواعد عامة لتعزيز التكامل والتعاون بني الفئات املستهدفة ،كما توجد قواعد خاصة بأجهزة إنفاذ القانون وقواعد
أخرى باملجتمع ،نُبينها على النحو اآليت:
أول :القواعد العامة:
ً
1 .الشفافية والثقة املتبادلة.
2 .اإلخالص خلدمة املجتمع.
3 .العمل بروح الفريق الواحد.
4 .تغليب مصلحة املجتمع على املصاحل الشخصية.
5 .التنسيق املستمر.
6 .االحترام املتبادل بني أطراف السالمة املجتمعية.
7 .االلتزام بالالئحة اخلاصة بتنظيم العمل.
8 .حسن اختيار األعضاء وفق معاير الصدق والزناهة واإلخالص والنشاط واالستعداد.
9 .مراعاة مشاركة اجلانب النسوي عند اختيار اللجان وتنفيذ املهام.
ثان ًيا :القواعد اخلاصة بكل طرف من أطراف السالمة املجتمعية:

•القواعد املتعلقة بالشرطة :لتعزيز التكامل والتعاون بني الفئات املستهدفة ،ينبغي على الشرطة االلتزام
بالقواعد اآلتية:

1 .اعتبار منظمات املدين شركاء يف الوقاية من اجلرمية وحماربتها.
2 .االلتزام مببادئ حقوق اإلنسان املتعلقة بالعمل الشرطي.
3 .االلتزام بالغايات واألهداف اليت تستهدفها املشاركة املجتمعية.
4 .تشخيص املشكالت وحتديد األولويات.
5 .معاجلة األسباب الرئيسية للجرائم جن ًبا إىل جنب مع الشركاء يف املجتمع.
6 .اإلنابة والتفويض ومراعاة ظروف العمل.
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•القواعد املتعلقة باملجتمع :لتعزيز التكامل والتعاون من قبل املجتمع ،ينبغي االلتزام بالقواعد اآلتية:
7 .االستعداد والطوعية واملشاركة يف العمل.
8 .إرساء قاعدة أو مبدأ أن على الشعب -كمواطنني -أال يشتركوا يف احلقوق فقط ،بل يف املسؤوليات ً
أيضا ،من خالل
منهجية املشاركة.
9 .اعتماد مبدأ أن األمن هو مسؤولية كل مواطن ومواطنة يف املجتمع ،اعتمادًا على املبدأ الذي يقضي بأن كل مواطن
هو رجل أمن حلماية نفسه ومن حوله.
 10.سرعة املبادرة لتقدمي العون ألجهزة الشرطة مبا حيقق األمن واالستقرار.

آليات التكامل والتعاون بين الفئات المستهدفة:
من أجل حتقيق التكامل والتعاون بني الفئات املستهدفة ،فإنه من الضروري اتباع اآلليات اآلتية:
1 .وضع اللوائح واآلليات اليت تبني قواعد التعاون بني أطراف السالمة املجتمعية ،وكيفية اختيار أعضائها.
2 .وضع اآلليات املناسبة لتصبح الشرطة املجتمعية جزءًا من مؤسسة الشرطة.
3 .تشكيل اللجان املجتمعية يف األحياء السكنية من ممثلي اجلهات املعنية املحددة آن ًفا ،بواقع  10-15عض ًوا يف كل حي
وفقًا للحاجة.
4 .االرتباط باملجتمع املحلي ملناقشة األولويات واالستراتيجيات وإنشاء تعاون وثيق معهم.
5 .األخذ بنظام الالمركزية يف اختاذ القرارات اخلاصة باألولويات.
6 .دراسة األسباب املؤدية للمشكالت وحماولة حلها والتصدي هلا.
7 .تفعيل دور اإلعالم يف خلق تعاون وتكامل مجاهريي مع أجهزة الدولة.
8 .عقد الندوات وجلسات احلوار املشتركة بني الفئات املستهدفة وإطالق املبادرات ،هبدف بناء أرضية صحيحة وصلبة
للتعاون املجتمعي.
9 .تفعيل نظام النشر اإللكتروين.
 10.تعزيز دور الدوريات الراجلة.
بعض األفكار اإلضافية لدعم عالقات الشراكة املوجودة مسب ًقا ،قد تتضمن:
1 .بناء شبكات تواصل مع الشركاء حبيث ميكن مشاركة اخلرباء واخلربات واملعلومات بكل سهولة.
2 .تصميم آليات تسمح بالتواصل املستمر بينهم البني (مثل تنظيم اجتماعات شهرية).
3 .وضع استراتيجية عمل مع الشركاء لتجديد وتنشيط التعاون املشترك.
4 .العمل م ًعا على مشروع جديد.
5 .دعوة الشركاء من أجل حضور تدريب جماين أو املشاركة يف جلسات استشارية أو لتبادل املعلومات حول بعض املبادرات
احلالية أو حضور نشاطات الشركاء اآلخرين من خالل االستفسار عليها يف حال وجودها وكيف ميكن االنضمام هلم
واملشاركة فيها.
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مفهوم المناصرة
تعريف المنـاصـرة:
يوجد العديد من التعاريف للمناصرة (( ،advocacyمنها:
•احلديث عن قضية هامة وجذب اهتمام املجتمع إليها ،وتوجيه صناع القرار حنو التوصل إىل حل.
•عملية حتول اجتماعي هتدف إىل حتديد اجتاه املشاركة العامة والسياسات والربامج بشكل يفيد املهمشني ،ويهدف
للنهوض حبقوق اإلنسان وصون البيئة.
•التحدث بصوت مرتفع ،وتوجيه االنتباه حنو قضية هامة حلث صناع القرار على حلها.
•عملية موجهة لآلخر ومصممة لإلقناع.
•تفهم احتياجات ومصاحل اآلخرين وتوضيح ما هو مطلوب.
•عملية تقتضي تقدمي مقترحات حلول وليس فقط االنتقاد.
اخلالصة أنه على الرغم من اختالف وتعدد صياغة تعاريفها؛ إال أهنا أمجعت على أن املناصرة هي استراتيجية أو عملية
هتدف إىل إحداث تغيري على مستوى التشريعات واملمارسات املتعلقة هبا ،والتأثري من أجل حتقيق مصلحة عامة.

أنواع المناصرة:
على الرغم من صعوبة حتديد األنواع املختلفة للمناصرة ،إال أن البعض يرى أنه ميكن حصرها يف األنواع التالية:
•املناصرة التنظيمية :تسعى لنشر مبادئ منظمة ما ،وكسب التأييد هلا ،إضافة حلشد التمويل هلا.
•املناصرة الرباجمية :تسعى إىل هتيئة بيئة مناسبة ،لتغيري وضع تنموي ما على املستوى املحلي أو الوطين.
•املناصرة الدولية :تسعى إىل كسب التأييد حول قضايا عاملية هت ّم سكان العامل.
ويف ما يتعلق بالسالمة املجتمعية حبسب مستواها ونوع القضية اليت يتم إعداد محلة ملناصرهتا ،تتجلى هنا مهارات جلان
السالمة املجتمعية سواء على مستوى احلي أو املديرية ،يف تكييف املناصرة يف شكل مناصرة مبسطة ،تتالءم مع نوع القضية
اليت يتم مناصرهتا ،ومع مستوى متخذي القرار وعلى مستوى احلي أو املديرية ،مع مراعاة اخلصوصية اليت تتميز هبا
انعكاسا للحرب ،وتتطلب أن يتعاون
مرحلة احلرب اليت تعيشها اليمن منذ العام  ،2015وبروز بعض القضايا اليت متثل
ً
الوجهاء يف احلي أو املديرية مع املجلس املحلي والقضاة وأعضاء النيابات ومنسويب الشرطة ،يف تنفيذ محالت مناصرة تصب
يف التخفيف من آثار تلك القضايا على أفراد املجتمع ،واليت منها -على سبيل املثال ال احلصر -قضية التعليم واستمرار
املؤسسات التعليمية واملدرسني يف تقدمي اخلدمات التعليمية ،قضية تعزيز الشرطة املجتمعية والتعاون يف تعزيز األمن ،قضية
توعية أفراد املجتمع بالوقاية من احلريق وجتنب أسبابه ومواجهته عند وقوعه ،قضية النظافة ورفع املخلفات ،قضية توفري
املياه الصاحلة للشرب ،وقضية توفري الكميات اليت حيتاجها سكان احلي واملديرية من الغاز املزنيل ،وكذا محاية األسر من
ظاهرة تسرب الغاز من أنابيب الغاز التالفة...
وكل هذه القضايا ال شك أن مناصرهتا بشكل مبسط وبآليات سلسة وغري معقدة ،وبتواصل وتعاون بني القائمني على
محالت املناصرة ،واستخدام الوسائل املتاحة إليصال رسائل املناصرة ملتخذي القرار ،ميكن أن تتحقق معها جناحات بنسبة
كبرية ومرضية هلذه احلمالت ،وميكن أن تقوم جلان السالمة املجتمعية يف األحياء أو املديريات بدور كبري يف هذا اجلانب،
باالستعانة بالقضاة وأعضاء النيابة وضباط الشرطة ،وكذا منظمات املجتمع املدين ،الذين ميثلون حمور ارتكاز وجناح جلان
السالمة املجتمعية.
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أهمية المناصرة وأهدافها:
أ -أمهية املناصرة:
•تساعد أفراد املجتمع يف مشاركتهم الفعالة يف عمليات صنع القرار يف القضايا املجتمعية املختلفة.
•تعمل املناصرة على حتقيق املصلحة العامة (على خالف املصلحة اخلاصة).
•تستخدم املناصرة أدوات وتقنيات متعددة من بينها األخبار وبناء التحالفات واملناصرة بواسطة الوسائل اإلعالمية
والضغوط السياسية.
•تقوم املناصرة بتحديد جداول األعمال العامة.
•اإلسهام يف إحداث وابتكار األعمال واألفكار اهلادفة إىل تنظيم التغيري يف املواقف والسياسات العامة.
وتربز أمهية املناصرة يف جمال السالمة املجتمعية ،بإسهامها يف تعزيز الشعور باملسؤولية املشتركة لدى أعضاء جلان
السالمة املجتمعية خاصة؛ ولدى أفراد املجتمع على مستوى احلي واملديرية واملدينة بشكل عام ،وتدفع يف اجتاه تأييد القرارات
اليت يشتركون يف صنعها إزاء متطلبات أمن املجتمع وسالمته من املخاطر املختلفة ،ويف الدفاع عن تلك القرارات اليت مثلت
حمور أهداف عملية املناصرة ،يضاف لذلك جتميع اجلهود اليت تصب يف حتقيق أهداف مناصرة بعض القضايا املجتمعية،
وحتقيق اللجان املجتمعية ألهدافها يف خدمة املجتمع.
ب -أهداف املناصرة:
ختتلف أهداف املناصرة حسب القضية اليت هتم املجتمع ،والبيئة السائدة يف الدولة ،ولكن بصورة عامة ميكن حتديد أهم
أهداف املناصرة يف التايل:
•إتاحة املجال للضحايا والضعفاء للحديث وتوصيل أصواهتم إىل صانعي القرار.
•العمل على مساندة صانعي القرار يف اختاذ قراراهتم ،من خالل توفري املعلومات الضرورية هلم ،سواء باطالعهم
على مشاكل ال يعوهنا ،أو باقتراح بدائل وحلول لقضايا اجتماعية ذات عالقة بالسالمة املجتمعية.
•اإلرشاد حنو تنظيم عمل للجان متخصصة يف جمال السالمة املجتمعية ،هبدف رفع شعورهم بالقضايا اليت هتم
املجتمع ،وتعزيز قدرهتم على التغيري يف واقع هذه القضايا.
•رفع مستوى املسؤولية املجتمعية لدى أفراد املجتمع ،وضمان مشاركتهم يف اقتراح ووضع احللول املناسبة لقضاياهم.
•تقوية أو تغيري السياسات أو الربامج أو التشريعات ذات العالقة بقضايا املجتمع.
ويف ما يتعلق بأهداف املناصرة يف جمال السالمة املجتمعية ،فهدف املناصرة يتمثل يف تلبية احتياجات املجتمع يف كثري من
جماالت احلياة ،اليت متكن أفراد املجتمع من العيش بأمان مع توفر سبل العيش الكرمي ،يف ظل تعاون ووئام بني كافة أفراده.
ومن هنا ميكن القول بأن أهم أهداف املناصرة يف جانب السالمة املجتمعية تتمثل يف:
•نشر املعلومات املتعلقة مبشروع السالمة املجتمعية موضوع املناصرة.
•تعبئة الرأي العام واالستفادة من املهتمني بقضايا السالمة املجتمعية للمشاركة يف النشاطات ،ومن أجل الوصول
إىل حتقيق السالمة املجتمعية واق ًعا.
•تقييم املخاطر املتعلقة باألمن والسالمة اليت يواجهها املجتمع.
•تطوير االستراتيجيات اخلاصة مبواجهة هذه املخاطر وآليات تنفيذها.
•تعزيز معارف ومهارات أفراد املجتمع يف جمال حقوق اإلنسان وصيانتها ،وخباصة ذات العالقة بالنساء والفتيات
واألطفال وذوي اإلعاقة ،بصورة متكن من تقييم املخاطر اليت من شأهنا أن تؤثر على تلك احلقوق ،أو ختل بأمن
املجتمع واستقراره وأمانه ،يضاف لذلك توجيه الرأي العام من أجل حتسني محاية افراد املجتمع من تلك املخاطر.
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لماذا نحتاج المناصرة؟
حنتاج املناصرة لبعض األسباب ،من أمهها:
•يف حالة احلاجة لتغيري وضع يصعب تغيريه ،فقضية إزالة خملفات مصنع يصب يف جمرى املياه ،ففي بعض
الدول يكتفى بإبالغ اجلهة املعنية اليت تبادر إىل إغالق املصنع حىت تتم معاجلة األسباب ،إال أن واقع احلال يف دول
أخرى يتطلب اللجوء إىل القيام حبمالت مناصرة للضغط لتفعيل القوانني واإلجراءات اليت حتمي البيئة ،أو لتغيري
قوانني وإجراءات أخرى أو قرارات أو سياسات يف هذا املجال.
•يف حالة ما إذا كانت املشاكل أو املعوقات التنموية أو بعضها تقع على مستوى أعلى من املستوى املجتمعي ،وذلك
لدى متخذي القرار أو صانعي السياسات والتشريعات واإلجراءات املنظمة.
•عندما تكون أسباب املشاكل واملعوقات بسبب عدم قيام اجلهات والشخصيات املختصة باإلعداد واملصادقة والتنفيذ
هلذه التشريعات واإلجراءات بالشكل املطلوب.
•عندما تكون هناك أمهية واضحة وعاجلة لتغيري الوضع الراهن.
•يف حالة ما إذا كانت بعض قضايا التنمية ال ميكن تناوهلا بشكل فردي ،وتتطلب التأييد من قبل صانعي القرار
للمبادرة بتنفيذ ودعم الربامج التنموية املختلفة.
•لوجود قضايا وأولويات تنموية عديدة ميكن أن تُسهم املناصرة بتحديد األولويات منها قبل غريها ،وتسليط
األضواء عليها يف اإلعالم والقنوات االتصالية األخرى.
•لتنبيه صانعي القرار الذين غال ًبا ما يكونون منشغلني عن متابعة كل األولويات ودراسة قضاياها ،إذ تقوم املناصرة
بإيصال رسائل مركزة تتضمن معلومات كافية وحمددة حول ما جيب فعله من قبل صانعي القرار.
ويف ما يتعلق باحلاجة للمناصرة يف جمال السالمة املجتمعية؛ فإنه بالنظر إىل الظروف اليت تعيشها اليمن منذ العام
 2011وحىت اآلن ،برزت إىل الواجهة ،كما سبقت لذلك اإلشارة ،قضايا متعددة انعكست آثارها على املجتمع يف صور متعددة،
يضاف لذلك تدين املوارد العامة ،الذي تعاين منه اخلزينة العامة ،وغري ذلك من املشاكل املرتبطة باإلدارة ،مما جيعل
ملبادرات جلان السالمة املجتمعية دو ًرا هامًا يف معاجلة القضايا الطارئة ،واليت تتطلب لتحقيق نتائج يف ذلك تنفيذ محالت
مناصرة هلا ،تتناسب مع الواقع السياسي واألمين يف الدولة ،وضمان لفت انتباه متخذي القرار لتلك القضايا ،واستجابتهم
يف معاجلتها.

أهم المتطلبات الرئيسية للمناصرة:
تتطلب املناصرة بشكل عام أساسيات معينة لتحقيق النجاح والتأثر املطلوب هلا ،وهي كما يلي:
•اإلميان الراسخ بالقضية املطروحة للمناصرة.
•التشخيص السليم للقضية حمل املناصرة.
•التخطيط والتنظيم.
•ترتيب األولويات.
•توافر مهارات لدى القائمني بعملية املناصرة.
•فتح املجال البتكار طرق وأساليب جديدة يف التواصل ووضع األفكار.
•حتديد القضايا املطروحة.
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•صياغة أهداف واضحة.
•حتليل جيد للبيئة املحيطة.
•حتديد جيد لألطراف املعنية ،وليس فقط الفئة املستهدفة.
•وضع رسائل واضحة.
•حتديد أدوات مناسبة.
•حتديد خطة لتنفيذ احلملة.
•حتديد مؤشرات واضحة لتقييم احلملة.
أما يف ما يتعلق مبتطلبات املناصرة يف جمال السالمة املجتمعية ،فيمكن أن يندرج ضمنها مقترح املتطلبات التالية على
سبيل املثال ال احلصر ،منها:
•إجراء دارسة أو مسح اجتماعي لواقع السالمة املجتمعية موضوع املناصرة ،وحتديد اجلهات املعنية وإمكانيتها،
وحتديد الشركاء الرمسيني أو اجلهات واألفراد غري الرمسيني الذين ميكن أن يعول عليهم يف املناصرة لتحقيق
السالمة املجتمعية.
•تفعيل دور املساجد واملدارس واجلامعات ،واالعالم ،إلبراز أمهية املناصرة ،هبدف رفع الوعي العام املجتمعي بالقيمة
األخالقية والعملية للمناصرة يف جمال السالمة املجتمعية ،وإبراز اهلدف من املناصرة املتمثل بأمن املجتمع وضمان
سالمته من املخاطر.
•اإلعداد لعقد ورش عمل حول السالمة املجتمعية موضوع املناصرة ،تشترك فيها كل الفئات اليت كشفت الدراسة
واملسح امليداين عن صلتها مبشروع السالمة املجتمعية.
•تشكيل فرق طوعية ورمسية للقيام بقيادة محالت املناصرة بالتنسيق مع كافة اجلهات واملؤسسات الرمسية وغري
الرمسية اليت تعد طر ًفا يف املناصرة ،وحثهم على القيام مبهمة التوعية املجتمعية ورفع الوعي املجتمعي مبشروع
السالمة املجتمعية.
ولضمان قيام هذا الفريق الذي سيضم أعضاء جلان السالمة املجتمعية وغريهم ،مبهامه يف إجناح محلة املناصرة ،يلزم
توفر بعض الوسائل واملستلزمات ،من ضمنها:
•تدبري املوارد املختلفة اليت تتطلبها محلة املناصرة.
•العمل على بناء قدرات الفريق إلكسابه املعارف واملهارات والسلوكيات املرتبطة بالتوعية املجتمعية يف قضايا املجتمع
ذات العالقة بالسالمة املجتمعية ومناصرهتا.
•تنظيم خطط ومقابالت مع هذا الفريق بشكل منتظم ودوري ،باإلضافة إىل قياس التغذية الراجعة حول أنشطته
ومدى رضا أفراد املجتمع عما حتقق من جناحات.
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تحليل قضية المناصرة
مراحل التخطيط لعملية المناصرة:
إن عملية التخطيط لعملية املناصرة هي عملية حتليلية تفاعلية ميكن النظر إليها باعتبارها مشروعًا يتضمن أنشطة
وفعاليات عديدة ،أو باعتبارها عمليات حتويلية وخمرجات ،أو بوصفها سلسلة عمليات أو وقائع يفضي بعضها إىل بعض ،أو
يعزز بعضها ً
بعضا ،وذلك يف إطار معني ،وضمن مدى زمين حمدد ذي بداية وهناية ،ووفق مسار إداري يتوخى فيه توظيف
مجيع اإلمكانيات واملوارد املتوفرة توظي ًفا ً
فعال ،وتنسيق مجيع اجلهود تنسيقًا حمك ًما ،حبيث يفضي األمر إىل حتقيق أهداف
قريبة املدى جرى حتديدها بدقة مسبقًا لتكون منطلقًا للحملة.
وميكن تلخيص مراحل التخطيط لعملية املناصرة بشكل على النحو التايل:
دراسة الوضع القائم
و حتليل املوقف بصورة
جيدة
حتديد قضية املناصرة
و مجع املعلومات الالزمة
عنها
حتديد األهداف و
النتائج بعيدة املدى حلملة
املناصرة

وضع خطة املتابعة و
التقييم ألنشطة املناصرة

مراحل التخطيط
لعملية املناصرة

حتديد اجلمهور
املستهدف  /حتديد و
حتليل أصحاب املصلحة
صياغة رسالة محلة
املناصرة

وضع خطة تنفيذية
حلملة املناصرة
حتديد التمويل و
املوارد الالزمة و مصادر
احلصول عليها لتنفيذ
أنشطة املناصرة

حتديد االستراتيجيات
الالزمة لتنفيذ محالت
املناصرة

•دراسة الوضع القائم وحتليل املوقف بصورة جيدة:
ميكن الوصول إىل حتليل مناسب للوضع القائم واملوقف ،من خالل اتباع اخلطوات التالية:
1 .حتديد املشكلة أو الوضع السليب.
2 .حتديد األسباب ،ويشمل ذلك:
•حتديد األسباب ذات البعد التشريعي.
•حتديد األسباب ذات البعد االجتماعي والثقايف.
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•احلديث املعلن أو اخلطاب الواضح لتحفيز جمموعة حملية أو قومية أو دولية ألجل موضوع معني.
3 .حتليل البيئة العامة للدولة:
•حتليل البيئة السياسية يف الدولة.
•حتليل البيئة االجتماعية والثقافية يف الدولة.
4 .حتليل آلية صنع القرارات يف الدولة:
•القرارات السياسية الرمسية واحلكومية.
•القرارات االجتماعية والقبلية.
5 .حتديد أثر الوضع السليب /املشكلة على املتأثرين (الفئة املستهدفة).
•حتديد مواضيع وقضايا املناصرة:
يتأتى من خالل حتليل الوضع القائم الوصول إىل عدد من مواضيع وقضايا املناصرة ،وقد تتضمن استراتيجية كسب
التأييد مواضيع متعددة ،كما ميكن أن تركز االستراتيجية على موضوع حمدد هبدف عدم تشتت اجلهود ،وزيادة التكاليف،
وارتفاع احتمالية املخاطرة والفشل ،أم عند حتليل مشكلة واحدة هلا حلول متعددة ،فيلزم حتديد معايري الختيار أفضل
موضوع من بني املواضيع اليت حددهتا جلنة السالمة املجتمعية للدفاع عنها أو تأييدها ،ويترتب على اختيار املوضوع اختيار
أهم املستهدفني أو صناع القرار من بني اخليارات اليت قدمتها مرحلة التحليل ،وهكذا بالنسبة الختيار احللفاء واملعارضني.
أسئلة ميكن أن تساعد يف حصر مواضيع وقضايا املناصرة:
1 .كيف ميكن ملشروع احلملة املحدد أن ُيسهم يف تغيري الوضع القائم إىل واقع ممكن منشود؟
هل يتميز مشروع احلملة خبصائص معينة من ضمنها إمكانية جناحه بصورة كبرية؟
وهل يتناسب مع القدرات واملوارد املتاحة؟ وهل حيتاج إىل االستعانة مبساعدة خارجية؟
وهل ملشروع احلملة خطة واضحة ذات بداية واضحة وهناية حمددة حبيث يكون التأثري الذي حتققه ً
قابل للقياس؟
هل ميكن ملشروع احلملة أن حيفز أعضاء الفريق الذين سيسهمون يف تنفيذها على العمل حبماسة ونشاط؟
2 .وهل ميكن ألفراد الفئات املنتفعة هبا أن جيدوا فيها فرص ًة لالنتقال إىل واقع أفضل حبيث يسهمون يف دعم تنفيذها
ويبذلون أقصى ما بوسعهم من أجل إجناحها؟
ً
تعليل يتجاوب مع استراتيجية السالمة املجتمعية وأهدافها
3 .هل ميكن تعليل اختيار مشروع احلملة دون سواه
وأولوياهتا وإمكانياهتا وظروفها ،ومع الغايات اليت يرجوها أعضاء فريق السالمة املجتمعية ،واملنافع اليت ستنعكس
على املجتمع؟
4 .ما هي آليات تغيري احلال؟ أو كيف سيكون احلال بعد إكمال احلملة؟
•حتديد األهداف العامة واألهداف اخلاصة للمناصرة:
تركز األهداف العامة حلملة املناصرة على وصف التغيري املطلوب حتقيقه على املدى الطويل ،والرؤية املتوقعة للتغيري
املنشود يف قضية محلة املناصرة املتعلقة بالسالمة املجتمعية اليت يتم التخطيط هلا.
يف حني أن األهداف اخلاصة تركز على التغيري املطلوب حتقيقه على املديني املتوسط والقصري ،وتسهم يف حتقيق األهداف
العامة األمشل ،وجيب أن تركز على التغيري املطلوب حتقيقه ،وأن تكون نتيجتها قابلة للقياس ك ًما ونوعًا.
ويلزم عند صياغة األهداف العامة واخلاصة للمناصرة،أن تشتمل على طرح بعض األسئلة ،من أمهها:
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•ماذا نريد حتقيقه من خالل محلة املناصرة؟
•ما هي معوقات التنفيذ؟
•كيف ميكن التغلب على املعوقات والصعوبات؟
•حتديد اجلمهور املستهدف:
ويلزم يف هذه املرحلة حتديد وحتليل ما ميكن تسميته اجلمهور املستهدف أصحاب املصلحة (الشركاء -املنافسون-
املعارضون) ،وما هي اجلهات أو األشخاص أو اجلماعات أو القطاعات اليت ميكن هلا أن تكون داعمة لتحقيق أهداف احلملة؟
وما هي أوجه اإلقناع الداعمة حبملة املناصرة والدفاع؟ ومن هم أصحاب القرار يف املواضيع املحددة ،والشخصيات اليت
تستطيع التأثري يف صناعة القرارات؟
ومن مث ميكن الوصول إىل الوضع املطلوب ،ليس هذا فحسب ،وإمنا ً
أيضا حتليل هذه اجلهات والشخصيات ملعرفة ما هو
دورها يف اختاذ القرار املطلوب ،ودرجة وقوة التأثري اليت يتمتعون هبا ،ومدى رغبتهم يف التعاون.
وميكن حتديد وحتليل اجلهات والشخصيات الرئيسية على النحو التايل:
1 .املتأثرون سل ًبا بالوضع القائم :وهم األشخاص أو الفئات األكثر تأث ًرا من الوضع احلايل.
2 .أصحاب النفوذ والسلطة :وهم الذين هلم تأثري مباشر يف صياغة واعتماد القرارات والتشريعات املتعلقة بقضية املناصرة.
3 .امل ُن ِّفذون :وهم الذين هلم دور رئيس يف تطبيق التغيري املقترح ،من خالل وظيفتهم وأعماهلم اليومية.
4 .مصادر املعرفة :وهم املؤثرون يف عمليات ومراحل صناعة القرارات والتشريعات من خالل تقدمي أو حجب املعارف
واملهارات الضرورية لعملية صناعة القرارات ذات العالقة بقضية املناصرة ،وميكن أن يندرج ضمنهم اخلرباء
والباحثون واملتخصصون.
5 .جهات وشخصيات متأثرة أخرى :وهم الذين سيتأثرون بشكل مباشر أو غري مباشر بالتغيري الذي سيتم من خالل
محلة املناصرة.
•آليات العمل مع اجلمهور املستهدف:
آليات التعرف على اجلمهور املستهدف الوصول إليهم ،وميكن أن يتم ذلك من خالل:
1 .إجراء النقاش مع األشخاص املعروفني من صناع القرار الرئيسيني والثانويني.
2 .اللقاء مع اجلهات اليت سبق أن قامت بتنفيذ محالت مناصرة يف قضية مقاربة للقضية املخطط تنفيذ محلة مناصرة
هلا ،واالستفادة من جتربتهم ونصائحهم.
3 .االطالع على أدلة أو مراجع متاحة يف موضوع القضية.
4 .احلصول على اإلحصاءات والبيانات املتعلقة مبوضوع القضية.
5 .املشاركة يف أي ملتقيات يتم اإلعالن عنها ذات عالقة باملوضوع.
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•االطالع على معارف واجتاهات ومعتقدات ومواقف اجلمهور املستهدف حول قضية املناصرة ،من
خالل:
6 .املسوحات امليدانية اليت يتم إجراؤها يف حالة التوجه إىل مجهور واسع متأثر من الوضع القائم.
7 .املجموعات البؤرية (املكثفة) ،ملعرفة املعلومات واملعتقدات واملمارسات القائمة جتاه القضية.
8 .املقابالت أو االستبيانات اليت متكن من املعارف املتعلقة مبوضوع القضية لدى عينة من اجلمهور املستهدف ،ويلزم
أن تكون األسئلة املستخدمة يف هذه اآللية حمددة بالعناصر التالية :املعرفة ،املعتقد ،املوقف أو االجتاه ،السلوك،
املمارسات.
•وميكن استخدام منوذج اجلدول التايل للتعامل مع اجلمهور املستهدف يف قضية املناصرة املطلوبة:

القضية

كيف ميكن
اجلمهور
املستهدف الوصول إليه؟
الرئيسي (االستراتيجية)

من هي
الشخصيات
اليت يتم
البدء هبا؟

كيف ميكن
اجلمهور
املستهدف الوصول إليه؟
الثانوي (االستراتيجية)

من هي
الشخصيات
اليت يتم
البدء هبا؟

•صياغة رسائل محلة املناصرة:
جيب عند صياغة رسالة محلة املناصرة أن توضح للمستهدفني ،ماذا جيب أن يعملوه؟ وملاذا؟ وما النتيجة املتوقعة من
هذه احلملة؟ وتُعد الرسالة هي املدخل الرئيسي لالتصال واإلعالم يف محالت املناصرة ،وال تتحقق أهدافها إال باكتمال حلقة
الوصل بني القائمني حبملة املناصرة وبني اجلمهور املستهدف.
وخيتلف مضمون الرسالة ونوعها باختالف الفئة املستهدفة من محلة املناصرة ،وباختالف األهداف والنتيجة املرغوب
حتقيقها.
وتتطلب صياغة الرسالة حرفية إبداعية ومهارة التعبري عن القضية حمل الدعوة بشكل مقنع ومؤثر حبيث حيدث
التفاعل بني القائمني بعملية املناصرة واجلمهور املستهدف.
ورسائل املناصرة باختصار هي :عبارات موجزة للتعريف بقضية املناصرة وهدفها الكامن ،كما أهنا تتضمن ما نسعى إىل
حتقيقه ،والطريقة اليت نتبعها لتحقيق أهداف املناصرة ،كما حتتوي على الدور الذي نود من اجلمهور املستهدف القيام به.
•اختيار االستراتيجيات وآليات العمل املستخدمة يف محلة املناصرة:
ميكن استخدام أكثر من استراتيجية وآلية يف محالت املناصرة لقضايا السالمة املجتمعية املختلفة ،ففي احلاالت اليت
يكون هناك أثر كبري للقرار الرمسي وال حيقق أثره بشكل سريع ،ميكن اللجوء الستخدام محالت التوعية املجتمعية باملواكبة
مع القرار الرمسي لتغيري الوضع القائم ،مبعىن أنه جيب أن تتكيف االستراتيجيات واآلليات مبا يتالءم مع إمكانية حتقيق
أهداف املناصرة ،وحتديد استراتيجيات مالئمة لكل محلة ،واستخدام حتالفات معينة ،وحتديد الدور الذي ستلعبه جلان
السالمة املجتمعية بالضبط ،والتقنيات اليت ستستخدمها حبيث تتالءم مع القضية واجلمهور املستهدف ...اخل ،حبيث يكون
لدى معدي محلة املناصرة اخليارات والبدائل اليت ميكن من خالهلا ضمان جناح احلملة.
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•حتديد التمويل واملوارد الالزمة ومصادر احلصول عليها لتنفيذ محلة املناصرة:
جيب أن يتم التخطيط للتمويل من بداية العملية ،وجيب أن يقوم على أساس تعدد املصادر التمويلية اليت تضمن
االستمرار ووضوح اخلطوات وشفافية املعلومات ،ويسمح مبعرفة الكيفية اليت تدار هبا خطة احلملة للدفاع واملناصرة،
والطريقة اليت ميكن هبا احلصول على التمويل الالزم ،وبالتايل حيقق األمان للماحنني وبناء الثقة على املدى البعيد.
•وضع خطة تنفيذية حلملة املناصرة:
ويعين دراسة املوارد واإلمكانات املتاحة ،وذلك الختيار أحسن البدائل املتاحة لتحقيق أهداف حمددة ومتفق عليها ،حبيث
تكون اخلطة مرنة ،ومتكن منفذيها من اقتناص الفرص املتاحة ،يتم فيها ما يلي:
9 .صياغة ووضع األنشطة الالزمة لتنفيذ البدائل.
 10.حتديد املسؤوليات واألدوار.
 11.حتديد الزمن الالزم لتنفيذ كل نشاط فرعي واألنشطة الرئيسية ،ويتوقف على جمموعة من العوامل.
 12.حتديد املوارد الالزمة لتنفيذ كل نشاط.
•وضع خطة املتابعة والتقدم ألنشطة املناصرة:
من أهم خطوات التخطيط حلمالت املناصرة ،وضع خطة للمتابعة والتقييم ألنشطة احلملة ،ولن يتأتى الوصول إىل
صيغة مثالية هلا إال من خالل حتديد املعايري واملؤشرات اليت ميكن من خالهلا قياس مدى جناح احلملة وحتقيقها ألهدافها،
ومن أهم هذه املعايري واملؤشرات:
•حتديد املؤشرات عن مدى التقدم يف تنفيذ اخلطة أو تقييم األداء (مدى تقدم اخلطة يف اجتاه حتقيق
أهداف احلملة).
•آليات ووسائل مجع البيانات عن املؤشرات املوضوعية.
•حتديد املختصني عن مجع البيانات وحتليلها ،ومن هلم صالحية اختاذ القرارات املختلفة.
•وضع منوذج لتقارير محلة املناصرة ،حبيث تساعد يف توحيد وانسياب البيانات واملعلومات بسهولة من
املنفذين إىل املسؤولني الختاذ قراراهتم ،وإىل املنفذين لتطوير أدائهم.
منوذج مصفوفة خطة املتابعة
النشاط
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مؤشرات
التحقق

مصادر البيانات
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طرق مجع
البيانات

املسؤول عن
املتابعة

مستخدم البيانات

التعاون بين أجهزة القضاء والنيابة والشرطة
وبين السلطات المحلية في تعزيز السالمة
المجتمعية
يعتمد تعزيز السالمة املجتمعية على التعاون بني معظم املكونات املجتمعية والرمسية ،إذ ميثل هذا التعاون والتكامل بينها
البوتقة اليت تتفاعل ،وتتحقق من خالهلا النتائج املرسومة يف جمال السالمة املجتمعية.
وال شك أن التعاون بني أجهزة العدالة اجلنائية (القضاء – النيابة – الشرطة) ،وكذلك بعض السلطات األخرى ،ميثل
أهم مرتكزات تعزيز السالمة املجتمعية ،و ُيعد أحد أهم عوامل جناح املشاريع اليت تعمل يف هذا املجال.

أ -السلطات المحلية التي يمكن أن تسهم في تعزيز
السالمة المجتمعية:
مبا أن مفهوم السالمة املجتمعية يرتكز من حيث األصل على اجلمع بني أشخاص يطمحون إىل التأثري يف الطريقة اليت
ً
وصول إىل وضع خطط مشتركة لتعزيز السالمة املجتمعية.
تعزز أمن املجتمع يف شىت اجلوانب،
ونظ ًرا ألن هذه اخلطط يتم رمسها من قبل املجتمع املحلي يف املقام األول ،فقد تشتمل على أية قضية ميكن أن تؤثر
على سالمة أفراد املجتمع ،كحركة املرور على الطرقات ،أو عدم صحة املياه ،أو تسرب الطالب من املدارس ،واستغالل بعض
العصابات هلم يف ممارساهتم اإلجرامية ،أو املشاكل الطبية املختلفة.
كما أنه يف كل ما سبق ال ميكن إغفال دور أي جهة رمسية وغري رمسية يف تعزيز السالمة املجتمعية ،وذلك ألن دور أي
جهة كانت مهما كان حجمه يصب يف اجتاه جناح السالمة املجتمعية بشكل أو بآخر.
إال أن الوضع العام يف اليمن وبالنظر لطبيعة الدور الذي تقوم به السلطات الرمسية على املستوى املركزي واملحلي يف إدارة
شؤون الدولة واملجتمع ،ترتب عليه خصوصية وأمهية خاصة لدور بعض هذه السلطات اليت تكون أمهيتها أكثر من غريها
يف جمال تعزيز السالمة املجتمعية ،وميكن أن يكون لتعاوهنا مع أجهزة العدالة اجلنائية دور يف ذلك ،ومن ضمن أجهزة
السلطة املحلية هذه ما يلي:
•املجالس املحلية على مستوى املحافظات.
•املجالس املحلية على مستوى املديريات.
•مكاتب الوزارات اخلدمية على مستوى املحافظات( ،التربية والتعليم – األوقاف – الصحة – األشغال – املياه
والبيئة – الصناعة والتجارة – الشباب والرياضة – التعليم الفين والتدريب املهين  -الزراعة – األمن – النقل –
اإلعالم – االتصاالت – الثقافة – حقوق اإلنسان  -الكهرباء).
•اجلامعات احلكومية واخلاصة.
•املكاتب اخلدمية على مستوى املديريات.
•عقال احلارات.
•مشائخ وأمناء املديريات والقرى.
•غري ذلك من اجلهات اليت تندرج ضمن إطار السلطات املحلية.
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ب -بعض جوانب التعاون بين أجهزة القضاء والنيابة
والشرطة وبين السلطات المحلية التي يمكن أن تسهم في
تعزيز السالمة المجتمعية:
ً
ً
وتواصل مستمرين بني املعنيني ،فهي ترتكز على تعاون مشترك ومتكرر بني العديد
تفاعل
إن السالمة املجتمعية تتطلب
من اجلهات ذات العالقة وشرائح خمتلفة من املجتمع ،لتوحيد اجلهود واإلمكانيات وتنسيق اخلطط املختلفة من أجل تعزيز
السالمة املجتمعية.
وكما سبقت لذلك اإلشارة ،فإن التعاون بني أجهزة العدالة اجلنائية والسلطات املحلية ميثل املرتكز الرئيس لتعزيز
السالمة املجتمعية ،وبالنظر إىل أن أجهزة السلطة املحلية هي جهات ختتص بإنفاذ القانون يف االختصاصات اليت متارسها
حبسب طبيعة عملها ،وقد يندرج ضمنها اجلهات املختصة باجلانب الصحي والبيئي والتعليمي ،والعمل على توحيد اجلهود
من أجل وقاية املجتمع من اجلرمية واحلوادث والتوعية واإلرشاد.
وهنا ال ميكن إغفال أمهية حتسني اخلدمات العامة اليت تقدمها هذه اجلهات ألفراد املجتمع ،وأمهية حتسني العالقة
بينها وبني املواطنني ،كون ذلك ميثل الركيزة لنجاح مبادرات السالمة املجتمعية وأنشطتها املختلفة.
ومن هنا يتبادر إىل األذهان أوجه التعاون والتكامل اليت ميكن أن تكون بني أجهزة العدالة اجلنائية والسلطات املحلية،
إما بشكل مباشر من خالل التعاون يف ما بينها يف تطبيق التشريعات والنظم املختلفة ،وصيانة النظام العام ومحاية ورفاهية
املجتمع ،أو بشكل غري مباشر من خالل التنسيق والتكامل لرفع الوعي املجتمعي يف جمال السالمة املجتمعية ،وتنفيذ مبادرات
مشتركة يف هذا املجال تدفع يف اجتاه مشاركة أفراد املجتمع أنفسهم يف تعزيز السالمة املجتمعية يف جمتمعاهتم والتعاون مع
األجهزة املعنية يف حتقيقها.
إن املظاهر املؤثرة على السالمة املجتمعية متعددة ومتجددة نتيجة للحراك القائم يف املجتمع ،والتطور الذي يشهده يف
شىت اجلوانب ،ومن هنا ميثل التعاون بني أجهزة العدالة اجلنائية والسلطات املحلية الضمانة األكيدة ملواكبة هذا التطور،
ومواجهة ما يؤثر على سالمة املجتمع ً
أول بأول ،من خالل إجراءات وقائية وإجراءات عالجية متعددة.
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استخدام وسائل اإلعالم في مناصرة القضايا
االجتماعية
أساليب إنشاء وتعزيز العالقة مع وسائل اإلعالم المختلفة:
تقوم وسائل اإلعالم بدور أساسي يف احلياة االجتماعية واالقتصادية ،وتتميز مبقدرهتا الفائقة على توصيل الرسائل إىل
مجهور عريض متباين االجتاهات واملستويات ،وجلهات وأفراد ،بصورة ميسرة ،إضافة لقدرهتا على توجيه رأي عام ،وتنمية
اجتاهات معينة ،والتعبري عن مصاحل الناس وآرائهم.
ومازالت وسائل اإلعالم هي القناة املثلى لتغيري هذه املواقف وإيصال الرسائل إىل اجلمهور ،إذ أشارت دراسات متخصصة
إىل أن املواطن يف الواليات املتحدة مازال يثق يف وسائل اإلعالم أكثر من ثقته يف حكومة الوالية واحلكومة الفيدرالية
والشركات والكونغرس ،وعلى وجه التحديد يثق الناس بنسبة  69%يف قنواهتم اإلخبارية املحلية أكثر من أي مصدر آخر.
ومن هنا ميكن القول بأن هناك أمهية كبرية لوسائل اإلعالم على اختالفها يف جناح محالت املناصرة يف مواضيع خمتلفة،
منها السالمة املجتمعية.
ٍ
عالقة مع وسائل اإلعالم:
•ما الذي حنتاج إليه لبناء
يتطلب العمل مع وسائل اإلعالم بناء عالقات قوية معها ،وفهم آلية عملها ،وكسب تعاوهنا وثقتها ،ويوجد هناك نوعان
من العالقات اليت يلزم ربطها مع وسائل اإلعالم ،تتمثل يف :العالقات الفردية الشخصية مع اإلعالميني ،والعالقات العامة
املؤسسية مع اجلهات اإلعالمية املختلفة.
وميكن لضمان بناء العالقة اجل ّيدة مع وسائل اإلعالم أن تتخذ طاب ًعا شخص ًيا يف املقام األول ،فوسائل اإلعالم تتأ ّلف
من شخصيات متنوعة حبسب األعمال اليت يقومون هبا ،وهم يتأثرون باألمور نفسها اليت نتأثر هبا ،وينجذبون لألشخاص
املهت ّمني هبم وبأسرهم ،والذين يشاركوهنم مهومهم وفعالياهتم ،والذين يتعاملون معهم باحترام وتقدير ألنفسهم ،وليس ملا
ميكنهم تقدميه من خدمات إعالمية خمتلفة.
ولذلك ميكن أن تتعزز العالقات معهم من خالل مسارين متوازيني؛ العالقات الشخصية ،والعالقات العملية ،ولذلك فإن
بعض اإلعالميني قد يشاركوننا الكثري من األمور بصفتهم من أفراد املجتمع املتأثرين بالقضية اليت خيطط ملناصرهتا ،أو
حبكم أعماهلم اإلعالمية اليت قد يندرج ضمن اهتماماهتا تسليط الضوء على قضية املناصرة ذاهتا.
•أمهية إنشاء عالقات مع أجهزة اإلعالم يف جمال املناصرة:
○تتلخص أمهية بناء عالقات مع وسائل اإلعالم يف جمال مناصرة قضايا السالمة املجتمعية ،لعدة أسباب،
منها:
○تسهم وسائل اإلعالم يف توعية أفراد املجتمع يف قضايا السالمة املجتمعية املختلفة.
○تساعد وسائل اإلعالم يف إجياد وتأييد ومناصرة لقضايا السالمة املجتمعية.
○تسلط وسائل اإلعالم الضوء على اجلهود اليت تقوم هبا جلان السالمة املجتمعية ،وتسهم يف تصحيح بعض
املفاهيم اخلاطئة جتاهها.
○وسائل اإلعالم ميكن أن متثل عامل دعم للجان السالمة املجتمعية يف تنفيذ وجناح بعض مبادرات السالمة
املجتمعية اليت تصب يف خدمة أفراد املجتمع.
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•كيف نبين العالقة مع وسائل اإلعالم العامة؟
هناك العديد من الوسائل واخلطوات اليت يلزم القيام هبا لبناء عالقات وطيدة مع وسائل اإلعالم العامة ،تسهم يف حتقيق
األهداف اليت نسعى إليها لضمان مناصرة القضايا اليت تتعلق مبهام جلان السالمة املجتمعية ،من ضمن هذه اخلطوات ما
يلي:
1 .إجراء اتّصال شخصي:
وميكن حتقيق ذلك من خالل التواصل الشخصي مع املؤسسات اإلعالمية اليت نسعى إىل ربط عالقات معها ،ويندرج ذلك
يف إطار مهام املنسق اإلعالمي يف جلنة السالمة املجتمعية ،والطريقة املثالية لتحقيق ذلك تتلخص يف التعارف أو التواصل
شخص حمدّد عن طريق أحد األصدقاء أو املعارف املشتركني ،وإذا مل يتأتَّ ذلك ،ميكن أن نبدأ من خالل االستفسار عن
مع
ٍ
اإلعالمي املتخصص أو الذي ُيع ّد برامج عن مسائل متع ّلقة بقضية املناصرة اليت خنطط حلملة مناصرة تتعلق هبا.
2 .بناء الثقة:
ويتحقق ذلك بالتعامل مع املؤسسات اإلعالمية واإلعالميني بشفافية ومصداقية ،وأن تكون املعلومات اليت يتم تزويدهم
فسر بشكل صحيح ،وأن الرسالة اإلعالمية اليت تنقل
هبا مؤكدة غري حمتملة ،وأن نكون متأ ّكدين من أنّ ما نقوله هلم س ُي َّ
إليهم تكون واضحة غري مشوشة ،ويف اإلطار املناسب من جهتنا.
االطالع:
ّ 3.
يلزم متابعة ما تنشره وسائل اإلعالم املختلفة ،ومتابعة آخر املستجدّات احلالية املتعلقة بالقضية اليت خنطط لتنفيذ محلة
مناصرة هلا ،والتأكد من مصادر موثوقة حول هذه املعلومات ،واحلصول على أكرب قدر ممكن من الوقائع واألرقام ،حبيث
يتأتى اإلجابة على ما سيطرح من أسئلة من قبل وسائل اإلعالم بشكل سليم.
4 .االستفادة قدر اإلمكان من املعلومات املتوفرة:
مؤسسة إعالمية واحتياجاهتا وأساليبها
جيب أن يتم استخدام املعلومات والوقائع املتوفرة لدينا وتكييفها حبسب أسلوب ك ّل ّ
اإلعالمية.
5 .مجع وتصنيف املل ّفات والتقارير الصحافية املتعلقة بلجنة السالمة املجتمعية:
ويتضمن امللفّ الصحايف عادة معلومات خلفية عن جهتنا وإجنازاهتا ومشاريعها احلالية ،ميكن إرسال هذه املعلومات بسرعة
ملجاراة سرعة التغطية اإلعالمية اليت نشهدها حال ًيا.
6 .تزويد وسائل اإلعالم بالتقارير والبيانات واملعلومات املتعلقة بقضايا السالمة املجتمعية:
وتتمثل أمهية ذلك يف أن جتد وسائل اإلعالم املختلفة مواد إعالمية وتقارير جاهزة ميكن أن تستعني هبا عند تغطيتها
لقضية السالمة املجتمعية اليت حتتاج إىل مناصرة ،ويلزم أن تتضمن هذه التقارير مجيع احلقائق والبيانات املوثقة اليت
توفر على أجهزة اإلعالم التحري عن صحتها.
7 .املتابعة من خالل مكاملة هاتفية ورسائل التواصل االجتماعي:
وأمهية ذلك تتبلور يف إعطاء انطباع لدى اجلهات اإلعالمية واإلعالميني على السواء بأن هناك جدية ومتابعة لربط
عالقات إجيابية معها ،وبأن اهلدف األول وراء ذلك هو خدمة املجتمع.
8 .فهم َمن نعمل معه:
خاصا،
ال توجد مؤسسة إعالمية ليس هلا أي هدف أو انتماء تعمل من أجله ،سوا ًء كان ذلك سياس ًيا أو اجتماع ًيا رمس ًيا أو ً
وعلى ذلك جيب قبل التواصل مع هذه املؤسسات ،التحري عن طبيعة انتمائها وأهدافها ،حبيث ال تستخدم قضية املناصرة
املجتمعية يف غري األغراض املخطط هلا ،أو أن تنعكس التغطية اإلعالمية هلا من قبل وسائل إعالمية سل ًبا على هذه القضية،
بل على جلان السالمة املجتمعية.
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9 .دراسة وسائل اإلعالم وحتليل حمتواها:
جيب التركيز على ما هي اجلهات اإلعالمية واإلعالميني الذين يهتمون بقضايا السالمة املجتمعية ،وميكن إعداد قوائم
هبم ،وأهم القضايا اليت يهتمون بتغطيتها.
 10.التركيز على املُعلِنني يف الوسيلة اإلعالمية:
املؤسسة اإلعالمية.
ومن خالل ذلك ميكن أن نتع ّرف على حجم اجلمهور الذي تصل إليه ّ
دائما باللطف واالحترام:
 11.التحلّي ً
إن املعاملة اجليدة والكلمات اللطيفة ،والشكر ،واملدح على العمل اجل ّيد ،اليت يتم التعامل والتخاطب هبا مع اإلعالميني
على اختالفهم ،تدفع يف اجتاه توطيد العالقة معهم على أساس من الود واالحترام املتبادل ،الذي يسهم يف ضمان تعاوهنم
معنا يف قضية املناصرة ،ويف قضايا السالمة املجتمعية ككل.
دائما على املحافظة على العالقات القائمة:
 12.العمل ً
يقال بأنه كما حيتاج النبات إىل الريّ باستمرار ،كذلك ينبغي االعتناء بالعالقات حىت ال متوت ،وقد نعتين بعالق ٍة مع
أحد اإلعالميني يف قضية معينة ،فإنه ينبغي أال تنتهي عالقتنا معه بانتهاء الفعاليات اليت تضمنتها القضية ،بل يلزم علينا
أال نترك هذه العالقة تنتهي.

ماذا نريد من اإلعالم في حمالت المناصرة:
من بني األنشطة األكثر شيوعًا للمناصرة اإلعالمية ما يلي:
•الرصد املستمر لتغطية وسائل اإلعالم للموضوعات ذات الصلة بالسالمة املجتمعية؛ وميكن أن يتم ذلك من خالل
تكليف جمموعة أو شخص يف جلنة السالمة املجتمعية للقيام هبذه املهمة ،أو قد يتم حتقيق ذلك من خالل اخلدمات
املقدمة من خالل اإلنترنت ،أو عرب جهة متخصصة يتم التعاقد معها.
•حتديد ونشر األخبار اإلخبارية املثرية لالهتمام واليت تدعم تعزيز اخلدمات العامة ذات الصلة بالسالمة املجتمعية.
•اإلجابة على االستفسارات املختلفة لإلعالميني وطاليب املعلومات من اجلهات وأفراد املجتمع.
•تسهيل الوصول إىل اخلرباء الذين ميكن أن يساعدوا اإلعالميني يف مهامهم.
•إعداد النشرات الصحفية والربوشورات والتقارير اإلعالمية املتعلقة باملناصرة.
•تنظيم مؤمترات ولقاءات إعالمية.
•اإلسهام يف مواجهة األخبار والشائعات اليت تؤثر على السالمة املجتمعية.
•اإلسهام يف تدريب األفراد على العمل كخرباء ومتحدثني رمسيني بشأن قضايا املناصرة.
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أهم الصعوبات التي تواجه المناصرين في التعاون مع
وسائل اإلعالم:
هناك العديد من الصعوبات اليت تقف ً
حائل دون جناح جلان املناصرة مع أجهزة اإلعالم الرمسية واخلاصة على السواء،
ولعل أهم هذه الصعوبات ما يلي:
•وجود بيئة ناجتة عن ثقافة الرقيب الصحفي اليت تأثرت هبا أجهزة اإلعالم والعاملني فيها ،إما نتيجة لتفشي
هذه البيئة ،أو ختوف من حتمل املسؤولية ،خباصة يف ما يتعلق بالتطرق لقضايا جمتمعية ذات طبيعة خاصة.
•تفشي البريوقراطية يف املؤسسات اإلعالمية ،وهو ما يؤثر على إمكانية ربط عالقات قوية معها بشكل ميسر،
ويعوق عملية إدارة التواصل معها ومع العاملني فيها.
•تدين مهارات االتصال والتواصل الفعال لدى القائمني حبمالت املناصرة.
•عدم جدية القائمني على محالت املناصرة.
•تتطلب بعض محالت املناصرة تكاليف عالية لتمويلها.
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تصميم مشاريع السالمة المجتمعية
ماذا نعني بتصميم المشروع؟
تشري عملية تصميم املشروع إىل جمموعة اإلجراءات اليت يقوم خالهلا فرد أو جمموعة أفراد جبمع املعلومات حول إحدى
القضايا ،وحماولة وضع أفضل السبل للتصدي هلا ،وذلك من خالل استخدام أساليب متنوعة تساعد يف بلورة الصورة اليت
سيكون عليها املشروع ،مبا يف ذلك ختصيص املوارد .وقد يستخدم البعض «ختطيط املشروع» لإلشارة إىل نفس العملية .ومن
األفضل أن تتاح فرص مشاركة أطراف خارجية -خارج جلنة السالمة املجتمعية -ضمن فريق تصميم املشروع ،فعلى سبيل
املثال ميكن مشاركة أكثر من طرف من األطراف املعنية كاملستفيدين /القاعدة الشعبية ،الشركاء ،جهات ماحنة ...اخل.
ويتم من خالله استعراض املشكلة ومربرات التدخل حللها ونوعية املستهدفني وعددهم واملنطقة املستهدفة اليت سيغطيها
املشروع واإلطار الزمين واملوزانة الالزمة لتنفيذه.
ومن الضروري هنا أن يتم إدراك أن كتابة مقترح املشروع –مقترح النشاط -تأيت يف مرحلة تالية لعملية تصميم املشروع،
وتتضمن عملية كتابة مقترح املشروع وضع املشروع يف صورة مكتوبة ،مع إضافة املكونات اليت مل يتم التعرض هلا يف تصميم
املشروع ،مثل :امللخص التنفيذي ،مقدمة النشاط ،املرفقات ،وقدرات اللجنة ،و ...وغريها.

مفهوم إدارة المشروع:
«هي عملية حيوية نشطة تستفيد من املصادر املتاحة بطريقة منظمة من أجل حتقيق أهداف حمددة بوضوح».

مفهوم البرنامج:
«عبارة عن جمموعة من املشاريع املبنية ضمن خطة واضحة املعامل ومشتركة مع بعضها البعض من حيث املضمون واملكان
والتنظيم ،وميكن هلا أن ترتبط ببعضها البعض قطاع ًيا أو إقليم ًيا عن طريق جهة متبنية واحدة».

مفهوم المشروع:
«هو عمل خمطط يتضمن جمموعة من األنشطة مت تصميمها للتوصل إىل نتائج حمددة يف حدود موازنة معينة وإطار
زمين حمدد هبدف ترك أثر معني».

مفهوم النشاط:
«هو جزء من املشروع ،وهو التدخالت اليت حتقق هدف املشروع».

التخطيط لتصميم المشروع:
حتتاج عملية تصميم املشروع إىل جهود أكثر من طرف أو فرد ،وبالتايل جيب تنظيم هذه اجلهود والتنسيق بينها .ومع
التسليم بأن أمهية التخطيط لتصميم املشروع تأيت يف إطار أمهية التخطيط بصفة عامة ،إال أن التخطيط لتصميم املشروع
يعترب مسألة جوهرية ،بل حتمية ،نظ ًرا لوجود أكثر من طرف أو مشارك يف عملية تصميم املشروع اليت تتضمن الكثري من
املهام املتشابكة واملترتبة على بعضها البعض .وبرغم أنه قد يتم جتاهل هذه املرحلة ،ولكن إذا مل يتم القيام هبا ،فإن ذلك
قد يؤدى إىل استزناف الكثري من الوقت واجلهد ،كما أن اجلهود املبذولة يف عملية التصميم قد ال تؤيت الثمار املرجوة بعد
اجلهد والعناء املبذول فيها.
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خطوات تصميم المشروع:
•تشكيل فريق العمل يف تصميم املشروع.
•وضع خطة العمل يف تصميم املشروع.
•تقدير االحتياجات :مجع البيانات وحتليل البيانات.
•وضع األهداف واألنشطة وتصميم أساليب املتابعة والتقييم.
•وضع خطط العمل.
•وضع املوازنات.

| 54

دليل تدريب لجان السالمة المجتمعية

دورة حياة المشروع
بينما يرى البعض أن دورة حياة املشروع تبدأ ببداية تنفيذ النشاط ،وتنتهي بنهاية تنفيذ أنشطة املشروع؛ يرى البعض
اآلخر أن دورة حياة املشروع تبدأ منذ حلظة التفكري يف املشروع ،وتستمر حىت بعد االنتهاء من تنفيذ أنشطة املشروع ،وحىت
مرحلة تقييم املشروع بعد انتهائه.
وسنقوم هنا باستعراض املراحل اليت مير هبا املشروع ،واخلطوات اليت تتم يف كل مرحلة ،لنتمكن من خالهلا من استيضاح
مرحلة تصميم املشروع يف إطار دورة حياة املشروع.

مرحلة التخطيط:
•تقدير االحتياجات.
•حتديد املشكلة وحتليلها.
•وضع األهداف العامة.
•وضع األهداف اخلاصة.
•اختيار األنشطة.
•تصميم أساليب املتابعة والتقييم.
•وضع خطة العمل.
•وضع املوازنة.

مرحلة التنفيذ:
•وضع اخلطة التنفيذية.
•تنفيذ األنشطة.
•متابعة األنشطة.
•مراجعة األنشطة.

مرحلة إتمام المشروع:
•كتابة التقرير النهائي.
•تقيم املشروع.
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خطوات مرحلة تصميم المشروع
تقدير االحتياجات
مرحلة إمتام املشروع

حتديد املشكلة
وحتليلها

مرحلة تنفيذ أنشطة
املشروع

وضع اهلدف العام

وضع األهداف
املحددة
اختيار األنشطة

ختطيط أساليب
املتابعة والتقييم

وضع خطة العمل

وضع املوازنة

مت وضع مربعات ملرحلة «تنفيذ املشروع» ،ومرحلة «إمتام املشروع» ،لتوضيح عالقتهما مبرحلة تصميم املشروع.
وبنا ًء على ما سبق ،ميكن النظر إىل دورة حياة املشروع كالتايل:
•مرحلة تصميم املشروع.
•مرحلة كتابة املشروع.
•مرحلة تدبري التمويل للمشروع.
•مرحلة تنفيذ املشروع.
•مرحلة إمتام املشروع.
•مرحلة تقييم املشروع.
مع احتفاظ كل مرحلة مبا تشمله من خطوات تفصيلية كما متت اإلشارة إليه سابقًا.
كما ميكن النظر إىل دورة حياة املشروع على النحو اآليت:
1 .مرحلة تقييم االحتياجات.
2 .مرحلة التخطيط والتصميم.
3 .مرحلة التنفيذ.
4 .مرحلة الرصد واملتابعة.
5 .مرحلة التقييم.
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مرحلة تقييم االحتياجات:
«الفرق بني الوضع احلايل للفئة املستهدفة والوضع املرجو».

مرحلة التخطيط:
«عملية ذهنية يتم من خالهلا وضع األهداف واملؤشرات وخطة العمل للمشروع أو املبادرة ،وجتيب على أكرب قدر ممكن
من األسئلة قبل البدء يف التنفيذ».

مرحلة التنفيذ:
«عملية يتم من خالهلا تنسيق جمموعة واسعة من األنشطة واإلشراف على فريق العمل وإدارة امليزانية والتواصل مع
اجلهات املعنية وغريها ،ويتم كل ذلك يف بيئة تفاعلية».

مرحلة الرصد والمتابعة:
«مجع منهجي للبيانات حول مؤشرات حمددة تب ّين مدى التقدم احلاصل يف حتقيق األهداف».

مرحلة التقييم:
«تقييم منهجي وموضوعي للمشروع املنجز أو اجلاري تنفيذه ،وعلى ضوئه تتحدد كفاءة وفعالية واستدامة األثر للمشروع».
خطوات إعداد وتصميم وتنفيذ وتقييم املشروع كما يقترحها الدليل:
1 .تقدير االحتياجات:
•حتديد املنطقة.
• حتليل الوضع احلايل.
• حتديد املشكالت الرئيسية :حتديد أولويات املشكالت /االحتياجات .حتديد املشكلة /االحتياج الذي سيتصدى له
املشروع.
•مجع املعلومات عن املشكالت.
•حتليل املشكلة /االحتياج الذي سيتصدى له املشروع.
•صياغة فقرة تقييم االحتياجات.
 2 .كتابة مربرات تقدمي املشروع.
3 .التحديد الدقيق للمناطق والفئات املستهدفة.
4 .وضع وحتليل اهلدف العام .اختيار احلل من البدائل املطروحة.
5 .وضع األهداف املحددة.
6 .وضع املؤشرات ووسائل التحقق.
7 .حتديد األنشطة.
8 .وضع خطة العمل.
9 .حتديد أساليب املتابعة والتقييم.
 10.وضع مصفوفة املخاطر.
 11.إعداد مصفوفة اإلطار املنطقي ( نظرية التغيري).
 12.وضع املوازنة.
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خريطة تتابع تصميم المشروع:

تقدير االحتياجات
حتديد أولويات املشكالت
حتديد املشكلة اليت سيتصدى هلا
املشروع
حتليل املشكلة اليت سيتصدى هلا
املشروع
وضع وحتليل اهلدف العام
اختيار احلل من البدائل
املطروحة
وضع األهداف املحددة
وضع األنشطة
وضع املؤشرات

تصميم أساليب املتابعة والتقييم
وضع خطة العمل
وضع موازنة املشروع
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حتديد وسائل
التحقق

تقدير االحتياجات
مفهوم تقييم االحتياجات:
«دراسة منهجية للمشاكل واالحتياجات مبنية على البيانات واآلراء من مصادر متعددة هبدف اختاذ قرارات فعالة بشأن
كيف ستتم معاجلة هذه االحتياجات وماذا سيحدث الحقًا».

لماذا نقوم بتحديد االحتياجات:
•االستجابة لالحتياجات املجتمعية والحتياجات الفئة املستهدفة.
•فهم وضع ما نتيجة إلنذار ما.
•حتديد املشاكل وحدهتا ومعرفة أسباهبا ونتائجها.
•ترتيب االحتياجات حبسب األولوية.

أهداف تقييم االحتياجات:
•التركيز على النتائج ً
أول واحللول ثان ًيا.
•حتليل منهجي لالحتياجات لتوجيه عملية اختاذ القرارات.
•النظر يف جمموعة واسعة من املشاريع واألنشطة املحتملة.
•توفري معلومات تربر القرارات قبل اختاذها.

مراحل تقدير احتياجات المجتمع:
أ -حتديد املنطقة.
ب -حتليل الوضع احلايل.
ج -حتديد املشكالت الرئيسية.
د -مجع البيانات.
هـ -حتليل وعرض البيانات .عمل قائمة املشكالت وحتديد األولويات.
و -صياغة فقرة تقييم االحتياجات وفق األولويات و وضع التوصيات.
أ -حتديد املنطقة:
أي حتديد املنطقة املراد معرفة املشكالت القائمة فيها لعكسها على شكل احتياجات.
ب -حتليل الوضع احلايل:
نستطيع من خالله حتديد الفرق بني الوضع احلايل والوضع املأمول ،وميكننا من خالله قياس مدى اإلجناز أو التقدم
بعد مضي فترات زمنية معينة.
ويعد حتليل الوضع الراهن (أو التشخيص) هو األسلوب املنهجي والعلمي لدراسة املشكالت بصفة عامة يف املنطقة
املستهدفة.
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وتبدأ هذه املرحلة باخلطوات اآلتية:
1 .حتديد هدف الدراسة.
2 .حتديد فريق العمل.
3 .القيام بالدراسة االستطالعية التمهيدية من قبل فريق العمل من خالل حتليل البيئة الداخلية واخلارجية للمنطقة
للوصول بشكل أ ّويل إىل استكشاف سريع ملا يف املنطقة من نقاط قوة أو فرص ومن نقاط ضعف أو مهددات ميكن
االستفادة منها أو مراعاهتا عند تقييم احتياجات املنطقة.
كما تساعد يف حتديد نوعية ودقة املعلومات املطلوبة يف بعض مراحل تقييم االحتياجات ،وكذا حتديد ما إذا كان مطلو ًبا
مجع بيانات أكثر عن جماالت معينة.
وقد نتمكن من خالهلا من حتديد وبناء األدوات اليت ستستخدم يف مجع املعلومات لتقييم االحتياجات ،أو يف اختيار احللول
املناسبة حلل املشكالت القائمة يف املنطقة.

االحتياجات الفردية واحتياجات المجتمع

ترتبط احتياجات املجتمع بصفة عامة باالحتياجات العامة لألفراد ،إذ إن األفراد هم الوحدة األساسية اليت يتكون منها
املجتمع .كذلك تتشابه احتياجات املجتمع من حيث تطورها وأولوياهتا مع تطور احتياجات الفرد وأولوياهتا بدرجة كبرية،
احتياجا إال وتطلع إىل احتياج آخر .والتايل شكل
فهي متغرية ومتجددة بصورة الهنائية ،فما يكاد الفرد أو املجتمع أن يليب
ً
توضيحي الحتياجات الفرد يبني احلاجات اإلنسانية وتطورها.
حتقيق الذات
تقدي ــر ال ــذات
احل ــاجة إىل االنت ــماء
احل ـ ــاجة إىل األم ـ ــان
احلاج ـ ـ ــات الفسيولـ ـ ــوجية

احتياجا هلا ،فقد ترى أن هناك
رمبا يكون لديك العديد من األفكار حول املشروعات اليت تود تنفيذها ،وترى أن هناك
ً
احتياجا لتحسني أداء الشرطة ،أو لتخفيض نسبة اجلرمية ،أو توفري احتياجات للشرطة ،أو توفري خدمات ألعضاء الشرطة،
ً
أو غريها .ولكن أ ًيا كان اختيارك ،فإنه جيب أن يكون يف أعلى درجات سلم األولويات اخلاصة باملجتمع .ولن يتسىن لك ذلك
إال إذا أشركت املجتمع يف اختيار املشروع الذي سوف تقترح تنفيذه.
وللقيام بتقدير احتياجات فعال ،احرص على عدم جتاهل الفئات اليت جرت العادة على جتاهلهم كالنساء واألطفال وكبار
السن والفقراء وذوي االحتياجات اخلاصة وغريهم من الذين يعيشون على هامش املجتمع والذين ليس هلم صوت مسموع
يف القرارات اليت تتعلق باملجتمع ،واجعلهم يشعرون أن املشروع الذي سيتم التخطيط له هو مشروع خاص هبم ،فللتأكد من
صحة ما مجعت من بيانات وما خططت من أنشطة وما اخترت من أساليب جيب الرجوع إىل املجتمع وإشراكه يف تأكيد
مناسبتها أو صحتها .إن أمهية إشراك املجتمع يف هذه املرحلة املبكرة يف اختيار املشروع هلا مميزاهتا اليت جتعل من االلتزام
هبا شي ًئا جوهر ًيا .وقد يكون العصف الذهين من الوسائل اجليدة يف استثارة مشاركة املجتمع ،نظ ًرا ملا يتميز به من إجراءات
ومبادئ تشجع على درجات عالية من املشاركة.
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إن األمثلة عديدة حول أفكار جيدة حتولت إىل مشروعات فاشلة ألهنا مل ترتكز على فهم وحتديد جيد لالحتياجات
الفعلية.
وملعرفة أي نوع من املشروعات املقترحة يعرب عن احتياج حقيقي ملجتمع معني ،جيب أن تقوم جبمع معلومات أساسية يف
ما خيتص بـ:
 االحتياجات العامة واملشاكل. املوارد املتاحة. رغبات األهايل.وقد يتضمن تقدير االحتياجات مجع معلومات ذات مستويني؛ مها معلومات على مستوى املجتمع ،ومعلومات على مستوى
املشكلة ،كالتايل:

معلومات للتعرف على المجتمع:
اهلدف من مجع هذه املعلومات هو رسم صورة للمجتمع تساعد يف التعرف على اخلصائص املميزة له هبدف حتديد
املشاكل العامة للمجتمع ،واليت جيب أن تؤخذ بعني االعتبار عند دراسة املشكلة املحددة اليت سوف يتصدى هلا املشروع الذي
سوف تقوم بتصميمه.

معلومات للتعرف على المشكلة:
ً
تفصيل عن مشكلة أو قضية حمددة (مت حتديدها مسبقًا) للتعرف على املتأثرين هبا ونوعية التأثر
مجع معلومات أكثر
والنتائج املترتبة على هذه املشكلة.
وقبل البدء يف مجع املعلومات عن مشكلة ما يف إطار حماولة التعرف على هذه املشكلة ،جيب حتديد العناصر التالية:
•ما هي املعلومات املطلوبة؟
•من هو املصدر الذي ستحصل منه على املعلومة؟
•ما هي الطريقة اليت ستحصل هبا على املعلومة؟
• ما هي الطريقة اليت ستسجل هبا املعلومة؟
وهنا ُيطرح سؤال هام هو :هل تقدير االحتياجات يهدف فقط إىل التعرف على املشكلة اليت سيتصدى هلا املشروع ،أم
أنه يتعدى ذلك؟ واإلجابة هي أن عملية تقدير االحتياجات هتدف إىل أبعد من ذلك ،إذ تسعى إىل معرفة تأثري هذا على
املجتمع ،وهذا يعين أنه أكثر من جمرد مجع معلومات عن املشكلة ،فعملية تقدير االحتياجات هي يف املقام األول عملية تعلم.
تذكر أن:
•تقدير االحتياجات ال يهدف فقط إىل احلصول على معلومات حول اهتمامات الناس وتفضيالهتم ،ولكن يقوم
جانب هام منه على التعلم من ومع وعن املجتمع.
•قد يبدو أن البيانات اليت حتتاجها كثرية ،ولكن خذ يف االعتبار أمهية املعلومات العملية يف هذه املرحلة واملراحل
التالية ً
أيضا من مراحل تصميم املشروع ،كما أنك سوف جتد هذه البيانات ال حتتاج إىل عملية حبث واسعة للحصول
عليها ،فقد جتد عند مصدر واحد البيانات اليت ترغب يف احلصول عليها حول عدة موضوعات.
•ال تقتصر عملية تقدير احتياجات املجتمع على مجع املعلومات فقط ،ولكن يؤخذ يف االعتبار وجهة نظر املجتمع
وآراؤه حول املوضوعات اليت يتم مجع املعلومات عنها.
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ج -تحديد المشكالت الرئيسية:
ويتم فيها التعرف على املشكلة يف البداية عن ُبعد ،مث البدء يف عمليات التخطيط والتحضري جلمع املعلومات عنها كاختيار
أدوات مجع البيانات وحتديد فريق العمل والشركاء ووضع خطة العمل.

د -جمع وتحليل البيانات:
بعد االنتهاء من تقدير االحتياجات أصبح لديك صورة واضحة عن املجتمع الذي سوف تعمل به ،وكذلك حددت وتعرفت
ً
تفصيل حول املشكلة املحددة
بصورة أولية على املشكلة اليت سوف يتصدى هلا املشروع ،وأنت اآلن بصدد مجع معلومات أكثر
اليت سوف تتصدى هلا حىت تستطيع أن تتعرف على املشكلة بشكل مفصل ،وكذلك حىت تتمكن من القيام بتحليل هذه املشكلة
للوقوف على أسباهبا الفرعية واجلذرية.
ويف هذه املرحلة ،سوف جتد أن عليك القيام باملزيد من مجع البيانات .وعملية مجع البيانات بسيطة إذا كانت البيانات
متوفرة لدى املصادر الثانوية ،أما إذا كانت البيانات حتتاج إىل جتميع من املصادر األولية ،فهذا يعين املزيد من اجلهد جلمعها،
وقد يتطلب األمر يف هذه احلالة وجود جامع بيانات متخصص ،لذا فإن مجع البيانات حيتاج إىل تنظيم دقيق من حيث
ما نريده من بيانات حىت ال تقوم جبمع بيانات سوف لن تستخدمهاً ،
وأيضا جيب مراعاة التنظيم اجليد للبيانات اليت يتم
مجعها ،ويتطلب ذلك التفكري يف الكيفية اليت سيتم هبا مجع وتسجيل البيانات.
وقبل تناول طبيعة املعلومات والبيانات اليت جيب أن جتمعها حول املشكلة وأساليب حتليل املشكالت ،سوف نستعرض
بصورة سريعة عملية مجع البيانات من حيث املصادر البيانات وأساليب مجع البيانات.

مصادر الحصول على البيانات:
•مصادر أولية:
املتأثرون باملشكلة ،وقادة الرأي ،اخلرباء الفنيني.
•مصادر ثانوية:
تشمل املصارد الثانوية :التقارير ،كت ًبا ،سجالت ،دفاتر ،صو ًرا ،خرائط ،إحصاءات املوظفني احلكوميني ،اهليئات املختصة.
ويتم يف هذه املرحلة مجع املعلومات بالطرق واألدوات اليت مت اعتمادها ،ويراعى فيها تنويع مصادر املعلومات (الفئة
املستهدفة ،الشخصيات املجتمعية املتلمسة الحتياجات املستهدفني ،جهات خمتصة ،تقارير ،ص ّناع القرار ...اخل).

طرق جمع البيانات
تتعدد طرق مجع البيانات لتغطي اهلدف من مجع البيانات وطبيعة البيانات املطلوب مجعها ،وليس هناك طريقة أفضل
من األخرى ،ولكن هناك طريقة أنسب للموقف الذي نريد مجع البيانات فيه ،وكذلك طبيعة البيانات واملصدر الذي جنمع
البيانات منه.
•البحث الوثائقي:
قراءة منهجية للبيانات املطلوبة مصنفة بواسطة مصادر ثانوية.
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•بيانات اإلحصائيات والتخطيط:
ختزين ومجع معلومات من بيانات موجودة.
•مدخل األفراد مصادر املعلومات:
مقابلة األشخاص الذين هم على دراية باملوضوع.

أدوات جمع المعلومات:
•املقابلة:
طلب املعلومات عن طريق طرح أسئلة وتسجيلها.
وهي عبارة عن إجراء لقاء مباشر بني الباحث وعينة املجتمع اليت ستتم دراسة البحث عليها .وتقوم املقابلة على أساس
طرح بعض األسئلة اخلاصة مبوضوع البحث على الشخص املقابل ،ومجع هذه اإلجابات وحتليلها.
•املجموعات املركزة:
جمموعات نقاشية صغرية تركز على مشكلة تنموية حمددة.
هي أسلوب نوعي يف مجع املعلومات يعتمد على مجع جمموعة من املستهدفني وطرح القضية املدروسة ،وتسجيل مالحظات
املجموعة ونتائج نقاشهم.
وتتكون كل جمموعة من 6ـ 12أو 8ـ 12من املستجوبني ،ويشترط يف هذه املجموعة أن جتمعهم قضية معينة ،إذ جترى
جمموعة تركيز مع جمموعة خمتارة من الفئة املستهدفة.
وميكن أن يتم فيها مجع املعلومات من كل فئة على حدة ملعرفة نوع النتائج لكل فئة.
تتراوح مدة اجللسة من ساعة ونصف إىل ساعتني (كحد أقصى).
ريا يف فهم النتائج واستنتاج تفسريات حوهلا.
تساعد جمموعات التركيز كث ً
ونذ ّكر دائ ًما أن جمموعات التركيز البؤرية ليست:
مناظرة أو جلسة حل نزاعات أو جلسة حل مشاكل أو جلسة تعليمية.
وإمنا جلسة الستعراض احتياج معني ومجع املعلومات عنه الختاذ قرارات معينة.
•االستبيان:
قائمة مطبوعة من األسئلة تتم اإلجابة عليها بواسطة كل مستهدف من االستبيان.
وهو أداة تستخدم جلمع معلومات حمددة من املستهدفني ،وتتضمن جمموعة من األسئلة أو اجلمل اخلربية اليت يطلب
من املفحوص اإلجابة عليها بطريقة حيددها الباحث حبسب أغراض البحث.
ومن أهم أنواع االستبيان هي:
االستبيان املغلق ،االستبيان املفتوح ،االستبيان املغلق املفتوح.
•املالحظة املباشرة:
أول ما يتعرض له فريق العمل يف ما يتعلق بالسلوك أو الظاهرة اليت يتم تقييمها.
وهي عملية توجيه احلواس ملشاهدة ومتابعة سلوك معني أو مشكلة معينة عن طريق مراقبة منطقة أو عينة الدراسة،
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ومالحظة خمتلف الظواهر يف املنطقة أو املواقف أو السلوكيات لألفراد ،دون إخفاء ألي عنصر أو إمهاله.
إذ يتم من خالل هذه األداة دراسة املشكلة دراسة شاملة ،وحتليلها للحصول على النتيجة اليت يهدف تقييم االحتياج إىل
معرفتها.
ومن أهم أنواع املالحظة هي :املالحظة املباشرة واملالحظة غري املباشرة.
ويعرض اجلدول التايل مزيدًا من التعريف بطرق مجع البيانات السابق اإلشارة إليها:

الطريقة

نقاط القوة

نقاط الضعف

البحث الوثائقي
األشخاص مصادر
املعلومات
املقابلة
االستبيان
املالحظة
املجموعات املركزة
وقد أعتمدنا يف هذا املشروع من أجل تقدير مشكالت /احتياجات السالمة املجتمعية ،على استخدام استبيان خاص بذلك
(ميكن الرجوع إليه ضمن املالحق يف هناية الدليل).

هـ -تحليل البيانات:
•حتليل أويل
املتوسط ،التكرار ،النسبة ،التوزيع.
•حتليل متقدم:
معامل االرتباط ،حتليل االحندار.

عرض البيانات:
اجلداول ،رسوم بيانية ،الدوائر ،األعمدة ،اخلرائط ،الرسومات.
وبعد إمتام عمليات املسح امليداين جلمع املعلومات عن املشكلة ،يتم:
•إدخال تلك البيانات الكمية حبسب نظام معني إىل احلاسوب أو يدو ًيا.
•تفريغ وتنظيم البيانات النوعية كتاب ًيا.
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•فرز االستمارات واحتمالية االستغناء عن بعضها.
•عرض خالصة البيانات النهائية على فريق املسح امليداين هبدف تأكيدها.
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المشكلة
خالل املراحل النهائية لتقدير االحتياجات يكون فريق العمل لديه فكرة واضحة عن املشكلة اليت سيتصدى هلا املشروع،
ولكن الفكرة اليت لدى الفريق عن املشكلة حتتاج إىل مزيد من االستيضاح للتعرف على طبيعة املشكلة بصورة أعمق ،وكذلك
لتحليل املشكلة والوقوف على األسباب اليت أدت إىل وجودها والنتائج املترتبة على ذلك .ويف سبيل ذلك قد يقوم فريق العمل
جبولة أخرى من مجع البيانات حول املشكلة املحددة اليت سيتصدى هلا بالدراسة والتحليل ،كما قد يستخدم أكثر من أسلوب
لدراسة املشكلة وحتليلها .وإذا كانت املشكلة يف النهاية ميكن وضعها أو صياغتها يف مجلة واحدة –قد يطلب ذلك أحيا ًنا– يتم
فيها حتديد املتأثرين باملشكلة ونوع التأثري كحد أدىن ،فإن ذلك ال ميكن أن يتم بدون حتديد املشكلة جيدًا ،وحتليلها بصورة
مفصلة.
وتشمل مرحلة تناول املشكلة بالدراسة اخلطوات التالية:
•التعرف على املشكلة.
•حتديد املشكلة.
•حتليل املشكلة.
•وضع الصياغة النهائية للمشكلة.
وال جيب أن يقوم اخلرباء فقط بدراسة وحتديد املشكلة ،ولكن ميكن أن يساعد هؤالء اخلرباء املجموعات املعنية باملشكلة يف
حتديد املشكلة والتعرف عليها .على أن يكون ذلك من خالل حوار متواصل حىت ميكن أن تتاح فرص أكرب للمشاركة والتعلم.
وميكن أن يشمل احلوار فئات خمتلفة مثل :املعنيني (املتأثرين) باملشكلة ،باحثني أو دارسني للمشكلة ،وصانعي القرارات ،كما
ميكن أن تتضمن هذه الفئات قادة الرأي املحليني أو املهتمني بصفة عامة.
وقد سبقت اإلشارة إىل كيفية التعرف على املشكلة ،وذلك يف مرحلة تقدير االحتياجات ،إذ إن التعرف على املشكالت -دون
الدخول يف حتديدها وحتليلها -يأيت يف آخر مرحلة تقدير االحتياجات.

تحديد المشكلة:
بعد التعرف على املشكالت من خالل مجع املعلومات يف االستبيان السابق ،يتم جتميع املشكالت اليت ميكن التعامل معها،
مث املشكلة ذات األولوية اليت سيتصدى هلا املشروع من خالل معايري حمددة.
وعملية التحديد هذه تعين التعرف على املشكلة ،املتأثرين باملشكلة ،مكان املشكلة ،حدة املشكلة ،النتائج املترتبة على املشكلة،
لكل مشكلة من املشاكل اليت مت استخالصها من تقدير االحتياجات.
بناء على النتيجة.
راجع تلك االحتياجات /املشكالت على ضوء املعايري املدرجة أدناه ،وقم باالختيار ً
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قائمة تذكيرية من أجل اختيار مشكلة /احتياج
إن اخليار اجليد هو اخليار الذي يطابق معظم املعايري التالية .استخدم هذه القائمة التذكريية للمقارنة بني مشكالت
خمتلفة.
ضع عالمة “ ”1لكل إجابة بـ ـ “نعم” وعالمة “ ”0لكل إجابة بـ ـ “ال” .تتمتع االحتياجات /املشاكل اليت حتصل على عالمات
أعلى بالقدرة على إعطاء عدة نتائج إجيابية( .ك ّيفت من أكادميية ميدويست بتصرف).

هل حل املشكلة /االحتياج

املشكلة /االحتياج
1

املشكلة /االحتياج
2

املشكلة /االحتياج
3

 .1سيؤدي إىل حتسن فعلي يف حياة الناس؟
 .2سيزيد من ثقة الناس بالشرطة؟
 .3سيبين مؤسسات جمتمعية متينة ودائمة؟
 .4سريفع الوعي بشأن طبيعة العالقة بني الشرطة
واملجتمع؟
 .5ميكن حتقيقه؟
 .6له أثر على نطاق واسع؟
 .7يسهل توصيله لآلخرين وفهمه؟
 .8لديه مستهدف (صانع قرار) واضح ملناصرته؟
 .9لديه إطار زمين واضح؟
 .10يبين قيادة وجلنة ميكن مساءلتها؟
 .11يتفق مع قيم ورؤية السالمة املجتمعية؟
 .12يوفر إمكاني ًة حلشد طاقات وموارد املجتمع؟
 .13يصل بني القضايا املحلية والسياق العام للسياسات؟

املجموع

تحليل المشكلة:
يشمل حتليل املشكلة دراسة األسباب اليت أدت إىل املشكلة والنتائج املترتبة عليها ،وتتمثل أمهية حتليل املشكلة يف أن معرفة
أسباب املشكلة املباشرة وغري املباشرة –اجلذرية /الفرعية -يساعد على اختيار األنشطة اليت تستجيب هلذه األسباب .كما أن
معرفة النتائج املترتبة على املشكلة هي اليت تعطي األمهية النسبية الختيار تدخل أو آخر حلل املشكلة .إذ إن حتليل املشكلة
ال خيدم فقط التعرف على املشكلة ،ولكن يساعد بدرجة كبرية على اختيار األنشطة املناسبة .وجتدر اإلشارة إىل أن عملية
حتليل املشكلة ال تتم إال للمشكلة اليت سوف يتصدى هلا املشروع ،وذلك على العكس من حتديد املشكلة ،إذ يتم تطبيق عملية
حتديد املشكلة على مجيع املشكالت اليت توصل إليها تقدير االحتياجات.
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طرق تحليل المشكالت:
هناك طرق متعددة لتحليل املشكالت ،تقوم مجي ًعا على أساس هام يف عملية التحليل ،هو دراسة العالقة بني أسباب املشكلة
والنتائج املترتبة عليها ،وعلى فريق العمل القائم بتصميم املشروع اختيار املناسب منها ،ومن هذه الطرق:
•العصف الذهين.
•شجرة املشكلة.
وهي أداة مساعدة يف حتليل الوضع األساسي من خالل حتديد املشاكل الرئيسية ومسبباهتا .وهي رسم بياين ُيم ّكن من
رؤية املشكلة الرئيسية وأسباهبا ونتائجها .ومن املهم جدًا رمسها بطريقة تشاركية.
وهي منوذج يتضمن حتليل املشكلة على شكل شجرة بداية من اجلذور وحىت األوراق والثمار.
•عظام السمكة.
وميكن مزج أكثر من طريقة يف حتليل املشكلة والواحدة ،إذ ميكن استخدام طريقة العصف الذهين كطريقة مستقلة ،كما
ميكن أن تستخدم طريقة العصف الذهين خالل حتليل املشكلة باستخدام طريقة شجرة املشكلة أو عظام السمكة أو غريها،
وذلك هو األكثر استخدامًا.

خطوات التحليل بنموذج شجرة المشكالت

•حدد املشكلة األساسية (الوضع السليب) واكتبها يف وسط الورقة.
•انظر إىل املشاكل ذات العالقة وافصل بني األسباب والنتائج.
•ضع األسباب املباشرة للمشكلة األساسية حتت املشكلة مباشرة ومن مث تتفرع من كل سبب من هذه األسباب
أسباب أخرى.
•راجع تسلسل األسباب والنتائج وتأكد من أهنا كاملة ومترابطة وواضحة وصحيحة.
حتليل املشكلة بدراسة العالقة بني األسباب والنتائج املترتبة
(مثال شجرة املشكلة)

تزايد نسبة اجلرائم يف املجتمع
انتشار ظاهرة االنتقام
والثأر

ضعف الثقة باألجهزة
األمنية
تزايد جرائم السرقة يف احلي

النتائج املترتبة
املشكلة األساسية
األسباب

انتشار الظالم يف احلي

ضعف أداء عقال احلارة

ضعف أداء األجهزة األمنية

انقطاع الكهرباء الرمسية

ضعف وعي املجتمع بدوره
اإلجيايب

ضعف القدرات املؤسسية
لألجهزة األمنية
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كتابة شجرة األهداف:
على غرار شجرة املشكلة ،إال أهنا تتطرق إىل األهداف ً
بدل من املشاكل .وقد متت بلورهتا من خالل النظر يف االحتياجات
النامجة عن املشاكل ،ويتم فيها حتويل «األوضاع السلبية» اليت مت حتديدها يف شجرة املشكلة ،إىل حلول ،وتصاغ كـ»إجنازات
إجيابية» .هذه اإلجنازات اإلجيابية هي يف الواقع تعين األهداف.
حتليل األهداف بدراسة العالقة بني األهداف والنتائج املتوقعة
(مثال شجرة احللول)

التقليل من نسبة اجلرائم يف املجتمع
احلد من ظواهر االنتقام
والثأر

زيادة الثقة باألجهزة
األمنية

النتائج املرجوة

التقليل من جرائم
السرقة يف احلي

اهلدف
األساليب

التخفيف من الظالم يف احلي

حتسن أداء عقال احلارات

تطوير أداء األجهزة األمنية

التنسيق مع شركات الكهرباء

رفع وعي املجتمع بدوره
اإلجيايب

تعزيز القدرات املؤسسية
لألجهزة األمنية

و) صياغة فقرة تقييم االحتياجات :صياغة المشكلة:
ويتم فيها اإلجراءات اآلتية:
•وصف املشكلة وصياغتها صياغة دقيقة ومع ّبرة.
•حتديد الفئات املتضررة من املشكلة.
•التركيز على األسباب املباشرة اليت أدت إىل هذه املشكلة.
•ذكر األضرار اليت يعاين منها املستهدفون من املشكلة (مجيع الفئات).
•استعراض اآلثار السلبية الناجتة عن هذه املشكلة على املجتمع.
•حتديد أولويات االحتياج وألي الفئات وفقًا للمعلومات اليت مت مجعها.
•اختاذ القرار باالحتياجات اليت ستتم تغطيتها بغض النظر عن االحتياجات األخرى للفئة املستهدفة.
ومن اهلام بعد أن مت التعرف على املشكلة وحتديدها وحتليلها ،أن يتم وضعها يف صورة خمتصرة يسهل استيعاهبا والتعامل
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معها ،وقد يكون من املفيد إرجاء الصياغة النهائية للمشكلة بعد إجراء عملية التحليل ،إذ إنه من املحتمل أن يتم تغيري
الصياغة أثناء حتليل املشكلة ،وجيب مراعاة بعض اخلصائص للصياغة اجليدة للمشكلة اليت منها ما يلي:
•اليت توضح جيدًا املوقف املطلوب تغيريه.
•اليت توضح من هم املتأثرون.
•اليت حتدد املشكلة حتديدًا كم ًيا.
•اليت حتدد مكان املشكلة.
وليست املشكلة يف عدم وجود احلل ،ولكن املشكلة يف وجود موقف غري مرغوب فيه ،إذ ال تصاغ املشكلة على حنو :عدم
توافر التغذية ،فاملشكلة ليست يف عدم التوافر ،ولكن يف النتائج املترتبة على عدم توافر التغذية كزيادة املرض أو الوفيات.
إذ إنه من األخطاء الشائعة يف صياغة املشكالت -واليت جيب جتنبها -هو صياغة املشكلة على أهنا نقص يف اخلدمة
أو عدم وجود برنامج ،مبعىن إعطاء أحد احللول املمكنة حلل املشكلة كما لو كان هو املشكلة ذاهتا ،مثال :عدم وجود مركز
صحي يف منطقة تعاين من تدين احلالة االقتصادية ،ليس مشكلة ،ولكن املشكلة هي أن الناس الفقراء يف هذه املنطقة
واضحا للتغطية
لديهم احتياجات صحية ال تلىب يف الوقت احلايل .وجيب أن يكون للمشكلة أبعاد منطقية تتضمن حتديدًا
ً
اجلغرافية ،واملتأثرين ،ونوعية التأثري.

معايير تحديد األولوية في االحتياج:
•التناغم مع استراتيجية التدخل.
•مدى انتشار املشكلة وخطورهتا.
•توفر املوارد والوقت الكافيني.
•مجيع املصادر تؤكد احلاجة للعمل على االستجابة لالحتياج.
•القدرة على العمل واإلجناز املتقن.

كتابة مبررات تقديم المشروع:
ميكن صياغتها عن طريق اإلجابة على األسئلة املناسبة ملقترحك وعالقة منظمتك باملناطق املستهدفة.
• هل هذا املشروع امتداد ملشروع سابق وجيب أن يستمر التدخل؟
• هل هناك تدخالت سابقة وجيب أن يتم تنفيذ هذا املشروع إلكمال أجزاء ضرورية؟
• هل هناك طارئ جيب االستجابة له عرب هذا املشروع؟
• هل هناك حاجة لتخرب املانح ملاذا مت تصميم املشروع هبذه الطريقة وهبذا النوع من األنشطة؟
ومما يزيد من فرصة اقتناع املاحنني بتمويل املشروع ،هو تقدمي اجلهة املتقدمة باملشروع حقائق وشواهد ودالئل كأرقام أو
نُسب أو معدالت ...اخل لتدعيم احتياج املنطقة للمشروع.
مثال لصياغة مشكلة:
عدد ( ،)#أو نسبة ( )%من (أطفال /سيدات) منطقة (س) (يتعرضون للتحرش).
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التحديد الدقيق للمناطق والفئات المستهدفة:
ويتم فيها إعطاء بعض املعلومات عن املنطقة ووضعها احلايل ،مع ذكر أمساء املناطق اليت سيتم تنفيذ املشروع فيها
بالتفصيل (مدينة ،منطقة ،قرية ،أحياء ،حي ،حارة ...اخل).
كما ينبغي حتديد املستهدفني من املشروع أو املبادرة بدقة من حيث :العدد ،اجلنس ،العمر ،فئة العمل ...اخل .كما يتم
التوضيح بأنه توجد إمكانية لتنفيذ املبادرة هبذه املنطقة.

البدء في وضع األهداف العامة والمحددة
صياغة الهدف العام:
يصف اهلدف العام باختصار ما تتوقع أن يكون عليه الوضع بعد أن يكتمل تنفيذ األنشطة والتدخالت املخططة باملشروع.
وهدف املشروع هو مبثابة احلل للمشكلة اليت مت حتديدها ،ومن خالل وضع اهلدف العام للمشروع يتم توليد األهداف املحددة
اليت يتكون من جمملها اهلدف العام .بعبارة أخرى ،فإن حتقيق األهداف املحددة يؤدي إىل حتقيق اهلدف العام من املشروع.
ويعمل اهلدف العام مبثابة الدليل الذي يقود املشروع سواء يف مرحلة تصميم األنشطة أو تنفيذها .وعند احلديث عن أمهية
اهلدف العام بالنسبة للمشروع ،فإنه يعرب عن ذلك بالعبارة التالية:
«إذا كنت ال تعرف أين تذهب ،فقد ينتهي بك املطاف يف مكان آخر ،دون أن تدري».
ويتصف اهلدف العام بتركيزه على النتائج املرغوب حتقيقها خالل فترة زمنية طويلة املدى ،مثل :حتسني املستوى التعليمي
يف منطقة (س).
مثال:
اهلدف العام :حتسني الوضع األمين يف منطقة (س).
األهداف املحددة :احلد من نسبة سرقات املنازل يف املنطقة (س) إىل  60%على األقل خالل شهر أبريل .2021
ويراعى يف وضع األهداف أال يكون فيها مبالغة ،فال جتعل األهداف تعد مبا ال ميكن حتقيقه.

اختيار البرنامج ،المشروع:
العناصر املقترحة يف األداة اخلاصة باختيار البديل (الشكل أعاله) ،واليت على أساسها يتم اختيار احلل من البدائل
املطروحة ،هي على سبيل االقتراح ،ولكن ميكن للمبادرة وضع عناصر أخرى تبين على أساسها اختيار الربنامج /املشروع،
وذلك وفقًا ملا ترى من أمهية هلذه العناصر ،ومثال ذلك ميكن أن تضع املبادرة «مدى مالءمة احلل ألهدافها» كأحد العناصر
اليت يتم على أساسها تفضيل بديل عن آخر.

األهداف المحددة:
تعترب األهداف املحددة من أهم مكونات تصميم املشروع ،فهي من أهم املكونات اليت ينظر إليها عند تقييم املشروع .وجيب
أن تكون األهداف حمددة وقابلة للتحقيق وجتيب على التساؤالت اخلاصة بـ :ماذا /أين /من /كم.

المواصفات األساسية للهدف المحدد:
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•حمدد:
هل اهلدف واضح يف ما خيتص بـ :ماذا ،وكيف ،وأين ،سيغري املوقف؟
•قابل للقياس:
هل املستهدف قابل للقياس (عدد /نسبة)؟
•حمدد مبكان:
هل اهلدف حيدد منطقة أو سكان (نوع ،أو سن ،أو قرية)؟
•واقعي:
هل املشروع قادر على إحراز مستوى املشاركة والتغيري املترتب على كل هدف؟
•حمدد بوقت:
هل اهلدف يعكس الفترة الزمنية اليت سيتم إجنازه خالهلا؟
يراعى يف صياغة األهداف املحددة استعمال كلمات تعرب عن أحداث قابلة للقياس ،ويفضل أن تكون يف صورة إجيابية ً
أيضا.
حتسني ( )
			
زيادة ( )
مثال:
• استيعاب  3مراكز شرطة يف مديرية (س) ضمن مشروع تعزيز السالمة املجتمعية يف اليمن يف العام .2021
• إقامة  5دورات تدريبية لبناء قدرات أعضاء اللجنة املجتمعية مبدينة (س) بنهاية .2021
• تصميم موقع إلكتروين للجنة السالمة املجتمعية مبدينة (س) يف منتصف يوليو .2021

وضع المؤشرات ووسائل التحقق:
المؤشرات
إذا كان التقييم أداة من أدوات اإلدارة ،فإن املؤشرات تستخدم كأداة من أدوات التقييم لقياس مدى التقدم حنو حتقيق
األهداف ،وتقيس املؤشرات ما هو هام فقط ،وتفيد املؤشرات يف زيادة توضيح األهداف ،مما يساعد املقيمني على أداء عملهم
يف مرحلة الحقة ،وميكن أن يتم وضع أكثر من مؤشر للهدف الواحد ،ويتوقف ذلك على مدى الثقة يف قدرة هذا املؤشر يف
القياس.
واملؤشر هو عبارة عن عالقة ما ،ولتوضيح ذلك ميكن مقارنته بإشارة الطريق اليت تبني ما إذا كنت يف الطرق الصحيح،
وما هي املسافة اليت قطعتها ،وما هي املسافة الباقية لتصل إىل غايتك (أو هدفك) .فاملؤشرات تساعد على التعرف على مدى
التقدم وقياس التغيري الذي حدث.

مفهوم المؤشر:
هي اإلجراءات املنفذة واليت من خالل تتبعها أو مشاهدهتا ومجع املعلومات عنها من الواقع ،نستطيع أن نتعرف على
مدى حتقيق األهداف.
عامل أو متغري كمي أو نوعي يوفر وسيلة بسيطة وموثو ًقا هبا لقياس النتائج.
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مقياس يستند على معايري كمية أو نوعية ،يوفر فرص التحقق من التغريات اليت حتدث يف خمتلف جوانب األنشطة
مقارن ًة مبا هو خمطط له.
مالحظة:
لكل هدف مؤشر أو اثنان كحد أقصى.
وميكن تقسيم املؤشرات حبسب طبيعة ما تقوم بقياسه على النحو التايل:
•مؤشرات كمية:
جتيب على :كم؟
مثال ملؤشرات قياس األداء الكمية:
عـدد......
معدل......
نسبة......
إمجايل.....
تكلفة......
•مؤشرات كيفية:
جتيب على :كيف؟
مثال على مؤشرات القياس النوعية (الكيفية):
(عقود العمل ،اللوائح واألنظمة ،جودة العمل ،جتهيزات فنية ،جتهيزات مكتبية ،مبانٍ  ...اخل).
•مؤشرات زمنية:
جتييب على :مىت؟
وكلما احتوت صياغة األهداف على نسب مئوية ( )%كزيادة نسبة الطالب أو اإليراد ،أو ختفيض نسبة نفقات أو تكاليف
شيء ما ،أو أرقام معينة ،كعدد الساعات أو الدورات أو تكلفة معينة؛ استطعنا وضع مؤشرات دقيقة وواضحة ،وبالتايل يسهل
علينا القيام بعملييت املتابعة والتقييم.
مثال :اهلدف:
تنظيم  5دورات تدريبية لبناء قدرات أعضاء اللجنة املجتمعية يف النصف األول من العام .2021
املؤشر:
عدد الدورات املنفذة.
كاف من حيث الكمية /النوعية /الوقت .وإذا كان من أهم استخدامات
وعلى ذلك ،فإن املؤشرات جيب أن توضح ما هو ٍ
املؤشرات هي قياس مدى التقدم حنو حتقيق األهداف ،فإن هناك فوائد أخرى للمؤشرات مثل :توجيه األنشطة حنو النقاط
احلرجة اليت حتتاج إىل عناية خاصة ،حتفز املشاركني للعمل حنو حتقيق األهداف نتيجة لزيادة وضوح األهداف ،وتساعد يف
حتديد األشياء األهم.
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مواصفات المؤشر:
•واضح.
•مالئم.
•موضوعي.
•قابل للفحص والقياس.

وسائل التحقق:
وسيلة التحقق هي الدليل على موقف املؤشر (كشف حضور ،صور ،فيديو ،روابط إلكترونية ،مذكرات.)...

تحديد األنشطة:
حىت تكون األنشطة اليت يتضمنها املشروع هادفة وموجهة حنو حتقيق األهداف ،فإن تصميم األنشطة يكون مبن ًيا على ما
مت حتديده يف املرحلة السابقة مباشرة ،وهي مرحلة وضع األهداف املحددة ،ويتم حتديد األنشطة الالزمة لتحقيق كل هدف
على حدة ،مث اهلدف املحدد الذي يليه ،حىت االنتهاء من مجيع األهداف املحددة اخلاصة باملشروع.
وحتديد األنشطة هبذه الصورة يضمن أن تكون مجيع األنشطة اليت مت اختيارها هي أنشطة الزمة لتحقيق األهداف ،وال
تتضمن أي أنشطة غري الزمة لذلك .وتعرب األنشطة يف جمملها عن الكيفية اليت سيتم هبا التصدي للمشكلة.
يلي عملية حتديد األنشطة ،جتميع األنشطة املتشاهبة يف مكونات يطلق عليها مكونات األنشطة أو جماالت األنشطة.
وجماالت األنشطة هي عبارة عن األقسام الرئيسية لألنشطة اليت يتضمنها املشروع ،مثل (التدريب  -التوعية  -تبادل
اخلربات ...اخل) .وقد يتضمن كل جمال منها أكثر من نشاط (جمال التوعية :التوعية القانونية  -التوعية الصحية -
التوعية االجتماعية ...اخل) .واهلدف من جتميع األنشطة يف هذه الصورة هو تسهيل جدولة هذه األنشطة عند وضع خطط
العمل.
وعملية حتديد األنشطة عملية يف غاية األمهية ،إذ إهنا متثل األدوات اليت سيتم من خالهلا حتقيق األهداف ،واجلانب
اآلخر من األمهية ،والذي جيب أن يعكس زيادة يف االهتمام ،هو أن عملية حتديد األنشطة تتضمن اختيار أساليب التنفيذ،
اليت إذا مل يتم اختيارها بعناية قد تكون السبب يف فشل املشروع مهما كانت جودة املراحل السابقة .وجيب أن تكون املداخل
واألساليب املقترحة يف تنفيذ النشاط ،هي األنسب لتحقيق أهداف املشروع بالنظر للمحددات اليت حتكم تصميم وتنفيذ
املشروع ،مثل :الوقت واجلهد والتمويل ،وهل العائد من تنفيذ هذه األنشطة يتناسب مع تكلفة تنفيذها؟ وعلى هذا فإن اختيار
مدخل ما أو طريقة تنفيذ ً
بدل من غريه ،جيب أن يكون له مربرات واضحة الختياره .إجياد عالقات منطقية بني أنشطة
املشروع املختلفة :عالقة زمانية وعالقة مكانية.
مثال :اهلدف املحدد:
إقامة حفل تكرميي لـ 50متطوعًا ً
فاعل ،يف  31مارس .2021
•ما هي األنشطة املحققة هلذا اهلدف؟
•ـ حتديد مكان احلفل وحجز القاعة ،حتديد مستويات املكرمني ،شراء جوائز التكرمي ومستلزمات احلفل.
•ـ حصر املدعوين ،جتهيز النشرات واألدبيات التعريفية باللجنة ،تشكيل جلان احلفل (استقبال ،تنظيم ،خدمات...
اخل) ،برنامج فقرات احلفل ...اخل.
مالحظة :لكل هدف عدد من األنشطة.
وعند اإلخالل أو التقصري يف تنفيذ أي من هذه األنشطة ،سوا ًء على مستوى األفراد أو الوحدة اإلدارية أو خطة اإلدارة
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التنفيذية بشكل عام ،فإنه وبدون شك سوف يؤثر سل ًبا على حتقيق املنظمة لكامل أهدافها املخططة ،وبالتايل ضعف معدل
أو نسبة جناح اخلطة.
والستكمال تصميم أنشطة املشروع فإنه جيب التأكد من أنه مت استيفاء العناصر التالية:
•هل مت حتديد جماالت األنشطة؟
•هل مت حتديد األنشطة داخل كل جمال؟
•هل مت توضيح أساليب تنفيذ األنشطة؟
•هل مت حتديد من سيقوم بالتنفيذ؟
•هل مت حتديد من سيقوم باإلشراف على التنفيذ؟

وضع الخطة التنفيذية المزمنة:
جمموعة من األعمال واملهام واإلجراءات اليت ينبغي تنفيذها لتحقيق األهداف.
إطار خطة عمل:

اهلدف
اخلاص

مؤشرات حتقيق اهلدف
(األدلة والشواهد)

األنشطة

1ـ

1ـ
2ـ
3ـ

2ـ

1ـ
2ـ
3ـ

مسؤول
التنفيذ

وقت
التنفيذ

املوارد
املطلوبة
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إعداد خطة المتابعة والتقييم:
المتابعة
مصطلحات أساسية في المتابعة والتقييم:
•املشروع التنموي :Developmental Project
عبارة عن جمموعة من األنشطة املترابطة تؤدي إىل حتقيق أهداف واضحة تعمل على تنمية املجتمع.
•املدخالت :Inputs
هي املوارد املستخدمة مثل املوارد البشرية ،األموال ،التجهيزات ،أنظمة العمل ،...لتنفيذ األنشطة املقترحة لتحقيق اهلدف.
•املخرجات :Outputs
هي املوارد املستخدمة مثل املوارد البشرية ،األموال ،التجهيزات ،أنظمة العمل ،...لتنفيذ األنشطة املقترحة لتحقيق اهلدف.
•النتائج (املحصالت) :Outcomes
وتتضمن تغيريات تظهر يف السلوك أو املهارات كنتيجة ملخرجات أنشطة املشروع ،على مدى زمين معني.
•تأثري /أثر املشروع :Impact
هو التغيريات الكربى اليت حتدث خالل فترة زمنية طويلة ،وتعزى أسباهبا إىل النتائج النهائية اليت حققها مشروع ما
أو جمموعة من املشروعات أو الربامج ذات الصلة ،واليت تكون أهدافها قد حتققت بنجاح.
مثال:
ـ ارتفاع معدل دخل الفرد يف منطقة معينة نتيجة لربامج التنمية املحلية فيها.
حتسن احلالة الصحية للسكان يف منطقة معينة نتيجة الربامج الصحية والرعاية االجتماعية فيها.
ـ ّ
تعترب املتابعة من آليات اإلدارة املهمة ،وهي تعمل على مراقبة خطوات ومراحل تنفيذ املشروع ،وهي عبارة عن نظام دوري
للمراقبة بغرض التأكد من أن العمل يسري وفقًا للخطة املوضوعة ،باإلضافة إىل مراقبة مدى التطور الذي وصل إليه العمل
باملشروع ،ومعاجلة أي قصور يف عملية التنفيذ .وعلى ذلك ،فإن املتابعة عملية منظمة ومستمرة لتقدير مدى التقدم يف العمل
على مدى فترة زمنية حمددة ،وحيث إهنا عملية رصد مستمر حلركة املشروع ،فهي حتتاج ملؤشرات ترشد على سري املشروع
تتم صياغتها يف مرحلة تصميم املشروع.
أو «هي عملية مستمرة جلمع املعلومات والبيانات للمشروعات والربامج لتحديد مدى توافق سري أنشطة املشروع مع اخلطة
املوضوعة له لبيان الوضع احلايل للمشروع مع التركيز على مؤشرات األداء».
ويف إجياز ،فإن عملية املتابعة هتدف إىل التأكد من أن املشروع يسري يف الطريق الصحيح لتحقيق األهداف واألغراض
املحددة مسبقًا ،وخباصة تلك اليت تتعلق بــ:
1 .الفترة الزمنية املحددة لكل نشاط من أنشطة املشروع.
2 .التكلفة.
3 .اجلودة.
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لماذا نحتاج إلى متابعة أنشطة المشروع؟
ألن املتابعة تُمد املديرين /املشرفني باملعلومات املطلوبة لـ:
•حتليل املوقف احلايل.
•لتحديد التحديات والصعوبات وإجياد احللول.
•لتنفيذ أنشطة املشروع كما هو خمطط.
•لقياس التقدم حنو إجناز األهداف.
•لتطوير األهداف املستقبلية.
•الختاذ القرارات املتعلقة باملصادر املالية واملادية والبشرية.

متى نقوم بعملية المتابعة؟
حيث إن املتابعة هي رصد مستمر حلركة املشروع واجتاهه لذلك من خالل إشارات الطريق (املؤشرات) اليت تدل على خط
سري املشروع ،واليت جيب أن تصاغ منذ بداية املشروع ،فإن املتابعة بذلك تصاحب كل مراحل املشروع ،ويشمل ذلك املتابعة
املالية واملتابعة الفنية للتأكد من حسن توظيف املوارد املخصصة للمشروع.

من يقوم بعملية المتابعة؟
•املستوى األول :العاملون باملشروع:
مسؤولو املتابعة يف اللجنة :مسؤولون عن متابعة األعضاء معهم واملهام املوكلة إليهم.
رئيس اللجنة :مسؤول عن متابعة مجيع جوانب املشروع.
•املستوى الثاين :املمول /املمولون:
من خالل التقارير والزيارات امليدانية ،إذ يقوم املمول مبتابعة التقدم وقياس األداء.

ما الذي نتابعه؟
•عنصر الوقت:
حيث يقوم العاملون يف املشروع بتحديد جدول زمين يشمل تواريخ بدء وانتهاء األنشطة واملراحل األساسية للمشروع.
•عنصر التكلفة:
حيث يستطيع القائمون على املشروع تقييم سري العمل وتقدير اإلجنازات من خالل متابعة التكاليف واملبالغ اليت ُصرفت
يف كل نشاط حىت فترة زمنية معينة.
•عنصر اجلودة:
حيث تستلزم عملية حتديد مقاييس اجلودة ً
أول حتديد صورة وشكل املنتج املطلوب مع التركيز على اجلودة.
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ما هي أدوات المتابعة( :مرفق نماذج التقارير المطلوبة في
المالحق نهاية الدليل)
•التقارير.
•الزيارات امليدانية.
•املقابالت الفردية.
•اللقاءات اجلماعية.
•املالحظة.
•مجع البيانات.

خطوات وضع خطة المتابعة:
1 .وضع قائمة باألنشطة املراد متابعتها ضمن خطة املتابعة.
2 .حتديد مدة العمل باملشروع واألنشطة واألفراد القائمني على العمل.
3 .حتديد أساليب املتابعة واملؤشرات املستخدمة يف ذلك.
4 .توضيح التطورات اليت طرأت على اخلطوات اليت مت تنفيذها.
5 .توضيح العواقب والصعوبات اليت تواجه املشروع إذا وجدت.
6 .اقتراح حل مناسب للتغلب على تلك الصعوبات.
7 .حتديد املوارد املطلوبة لتنفيذ خطة املتابعة وحتديد املتاح منها.
8 .حتديد من ستتم استشارته لتنفيذ خطة املتابعة.
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التقييم
التقييم هو عملية حتليل ملا مت من املشروع ،وكيف مت ،وملاذا ،وذلك بغرض الوقوف على مدى احلاجة إىل املشروع وقيمته،
والدروس املستفادة ،من خالل مراجعة األهداف ،واألغراض ،واملستهدف من املشروع ،وقياس النتائج املتحصل عليها من
املشروع ،وذلك يف إطار من السعي إىل التعلم من أجل التحسني.
كما يعرف مفهوم التقييم بأنه «عملية منظمة تتم يف هناية كل مرحلة من مراحل املشروع ،يتم فيها حتليل املعلومات
اليت مت مجعها أثناء عملية املتابعة ،لتحديد مدى حتقيق املشروع ألهدافه من خالل األنشطة املوضوعة ،وقياس نتائج وأثر
املشروع على املجتمع».
وقد كان االجتاه سابقًا على أن التقييم هو أداة خاصة باجلهات املاحنة تستخدمها مبعرفتها دون أدىن مشاركة من اجلهات
املنفذة ،ويف كثري من األحيان ال يتم إخطار اجلهات املنفذة مبا وصل إليه التقييم ،ولكن التوجه احلايل هو متكني املستفيدين
من هذه اإلدارة ،وذلك يف إطار ما يسمى التقييم باملشاركة.
ومن فوائد مشاركة املستفيدين يف عملية التقييم ،تطوير مهاراهتم وقدراهتم يف إدارة النشاط ،وزيادة وعيهم بطبيعة
النشاط ومدى حتقيقه لألهداف ،وما يواجهه من صعوبات ،وما حقق من إجنازات ،والعوامل املؤثرة يف النشاط (حسب طبيعة
فرصا للتعلم من اخلربة من أجل أداء أفضل يف املستقبل .ومشاركة املستفيدين جيب
التقييم) .كما تتيح املشاركة يف التقييم ً
أن تتم يف مراحل مبكرة من املشروع بداية من التخطيط ومرو ًرا بالتنفيذ ،ويشمل ذلك املشاركة يف اختاذ القرارات اخلاصة
بالتخطيط والتنفيذ.
وقد تكون فوائد املشاركة بصفة عامة واضحة بدرجة كبرية ،ولكن قد يكون من املفيد أن نستوضح بعض االختالفات بني
التقييم التقليدي والتقييم باملشاركة:

التقييم التقليدي

التقييم باملشاركة

من

مقيم خارجي.

أفراد من املجتمع ،عاملون باملشروع ،ميسرون.

ماذا

مؤشرات النجاح حمددة مسبقًا ،التكلفة العامة
وخمرجات اإلنتاج.

حيدد األهايل مؤشرات النجاح اخلاصة هبم ،واليت
قد تتضمن خمرجات اإلنتاج.

كيف

يركز على املوضوعية العلمية ،فصل بني املقيمني
واملشاركني ،إجراءات معقدة ،سبل الوصول للنتائج
حمدودة ومتأخرة.

ذايت ،أساليب بسيطة معدلة مبا يناسب الثقافة
فرصا مفتوحة للمشاركة يف النتائج
املحلية ،يتيح ً
بصورة حلظية من خالل املشاركة يف مجيع
اخلطوات.

مىت

عادة عند انتهاء املشروع ،ورمبا يف منتصف املدة.

يدمج بني املتابعة والتقييم ،وبذلك يكون متتاب ًعا
وعلى نطاق ضيق.

أين

املساءلة ،عادة جممل ،لتحديد مدى استمرارية
التمويل.

لتمكني املجتمع املحلي من املبادرة للمراقبة واختاذ
اإلجراءات التصحيحية.

وال يعين وجود مزايا يف التقييم باملشاركة أنه جيب أن حيل حمل التقييم التقليدي ،ولكن املقصود هو تطوير عملية
التقييم مبا يناسب املستفيدين.
عند ختطيط التقييم أجب على التساؤالت التالية:
•ما هو اهلدف من التقييم؟
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•ما الذي جيب أن نقيمه؟
•من يقوم بعملية التقييم؟
مىت نقوم بعملية التقييم؟
•كم ستكلف عملية التقييم؟

مقارنة بين المتابعة والتقييم
التقييم

املتابعة

جيري على أساس دوري.
يتم أثناء وبعد النشاط.
ميكن أن يشارك فيه مقيم خارجي.
يتعامل مع تأثري املشروع.
يستخدم نتائج املتابعة.
شامل وحيتاج إىل كثري من املعلومات.
يركز على األهداف واالستراتيجيات.
يوضح ما إذا كان املشروع يف االجتاه السليم.

عملية مستمرة على املدى البعيد.
تتم أثناء تنفيذ النشاط.
القائمون هبا من الداخل.
ال تتعامل مع تأثري املشروع.
تستخدم نتائج التقييمات املرحلية.
حمدودة وال حتتاج لكثري من املعلومات.
تركز على األنشطة قصرية املدى.
توضح تقدم املشروع.

نموذج خطة المتابعة والتقييم
م

الهدف

النشاط

1
2
3
4
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املؤرش

وسيلة
التحقق

مسؤول
املتابعة

زمن املتابعة

وضع مصفوفة المخاطر
مفهوم المخاطر:
هي العوامل والظروف اليت ُيتوقع حدوثها أثناء تنفيذ املشروع ،وتؤثر بالسلب على مساره وتنفيذ أنشطته ،وكذلك قدرته
على حتقيق النتائج املرجوة على املستويات املختلفة.

نموذج مصفوفة المخاطر:
م

وصف اخلطر

نوعه
أمين ،سياسي،
مايل ،تنفيذي،
قانوين ،أخرى

احتمالية وقوعه
عالية –
متوسطة -
ضعيفة

نسبة تأثري
اخلطر على
املشروع يف حال
وقوعه
عالية  -متوسطة
 -ضعيفة

اإلجراءات
الوقائية ملنع
حدوث اخلطر

اإلجراءات اليت
سيتم اختاذها
حال وقوع
اخلطر

1
2
3
4

أو ًال  :حيدد مكان املخاطر على اخلارطة من حيث احتمالية احلدوث و مردودها
السليب على حتقق النتائج
ثانيا ً :تكتب إستراتيجية التعامل مع املخاطر و األنشطة املصاحبة للمخاطر املختارة

التأثري

قوي
متوسط
ضعيف
عايل

متوسط

ضعيف

احتمالية احلدوث
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االستمرارية
يقصد باالستمرارية ،قدرة النشاط على البقاء بعد انتهاء املنحة أو التمويل ،ويقصد ببقاء النشاط ،استمرار اخلدمات
والفوائد الناجتة عن النشاط .وهي عبارة عن رؤية للمستقبل .واالستمرارية مرتبطة بعدة عوامل منها:
•مدى التزام املستفيدين /القاعدة الشعبية.
•أسلوب اإلدارة.
•التمويل.
•التكنولوجيا.
•الثقافة االجتماعية.
•البيئة.
•تصميم املشروع وتنفيذه.
•تأثريات أخرى (سياسية).
هذه العوامل هلا تأثري على استمرارية النشاط ،مع األخذ يف االعتبار أن هذه العوامل تؤثر يف استمرارية النشاط سواء
كانت على مستوى املنطقة أو املديرية .وميكن تصنيف العوامل السابقة إىل األنواع التالية من االستمرارية:
•استمرارية الدعم املايل.
•استمرارية الدعم الفين /التنظيمي.
•استمرارية الدعم السياسي.
•استمرارية الدعم املجتمعي.
وملراجعة استمرارية املشروع ،ميكن حماولة اإلجابة على األسئلة التالية:
1 .ما هي اخلطة طويلة األجل للدعم الفين والتنظيمي؟
2 .كيف ختطط للحصول على مساندة املجتمع؟
3 .كيف سيتم احلصول على املساندة احلكومية /السياسية؟
4 .اشرح خطة املساندة املالية املستمرة؟
5 .هل سيتم التعاقد مع ممول آخر أو اجلهات احلكومية للحصول على دعم آخر؟
6 .من هم املمولون اآلخرون؟
7 .مىت سيتم تقدمي كل ما سبق إىل املشروع؟
8 .كيف سيتم طلب هذه املساندة /الدعم؟
وهناك عامل قد يكون األكثر أمهية يف االستمرارية ،هو مدى تطوير املستفيدين /القاعدة الشعبية ،من خالل املشاركة
احلقيقية اليت ينتج عنها منو الشعور مبلكية النشاط لدى املستفيدين /القاعدة الشعبية.
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إعداد مصفوفة اإلطار المنطقي
( نظرية التغيير)
هو اإلطار العام للتغيريات اليت تبىن عليها املبادرة أو املشروع ،ويشمل:
•األثر.
•النتيجة (املحصلة).
•املخرج.
•املؤشر.
•النشاط.

مثال:
النشاط :إقامة  3آبار للمياه العذبة.
املخرج :حفر  3آبار جاهزة لالستخدام.
النتائج :حتسن الوصول إىل املياه العذبة الصاحلة للشرب.
األثر :قلة عدد الوفيات يف املنطقة.
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الموازنة
خطوط إرشادية إلعداد املوازنة:
•تنبه إىل أن املوازنة سوف تصبح جزءًا من مقترح املشروع.
•راجع املوازنة بعد كتابة مقترح املشروع.
•تعرف على متطلبات املمولني يف املوازنة.
•جيب أن تتضمن املوازنة بيانات مادية مالية حمددة وواقعية.
•تقدم املوازنة املعلومات األساسية عن التكاليف.
•حدد اإلطار الزمين للموازنة.
•را ِع احتماالت التأخري واعتبارات التضخم.
•طور استمارات للموازنة تتضمن :البنود /تكاليف الوحدات /املجاميع الفرعية واإلمجالية.
•اكتب قائمة مبصادر التمويل املتاحة مشتملة على املسامهات املحلية.
•دع آخرين يقومون مبراجعة املوازنة ،وناقش تعليقاهتم (استشاري املشروع ،اجلهة املمولة).
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خطة تدبير التمويل
وفيها يتم إعداد خطة عمل تنفيذية تتضمن إجراءات واضحة وحمددة هبدف مجع التمويل الالزم للمشروع.
وللقيام بتنفيذ خطة تدبري التمويل ،ينبغي اتباع عدد من اإلجراءات ،منها:
ـ اكتب قائمة مبصادر التمويل املتاحة مشتملة على املسامهات املحلية.
ـ حدد جهات التمويل املقترحة من حيث:
داخلية ـ خارجية ،متويل كلي ـ متويل جزئي.
ـ حدد طريقة تدبري التمويل :سفر أم تفويض أم تواصل.
ـ تع ّرف على متطلبات املمولني يف املوازنة من حيث توزيع النسب والتصفيات املالية ...اخل.
ـ را ِع احتماالت التأخري واعتبارات التضخم.

معايير تقييم مقترحات المشاريع المقدمة:
وفيها تتم مراعاة شروط ومتطلبات اجلهة الداعمة عند تقدمي مقترح املشروع ،فكل جهة لديها شروط أو متطلبات أو
قوالب خاصة جيب االلتزام هبا عند التعامل معها.

تنفيذ المشروع:
إجراءات التنفيذ اإلدارية واملالية وف ًقا للوائح اجلهات املاحنة:
تضع العديد من املنظمات واجلهات املاحنة يف لوائحها اخلاصة باملشاريع ،بعض اإلجراءات ِّ
املنظمة للعمل بينها وبني
اجلهات املنفذة ملشاريعها .وينبغي ضرورة االلتزام من قبل اجلهات املنفذة طالبة التمويل ،بتلك اإلجراءات لضمان استمرارية
العمل مع املنظمة ،وبالتايل استمرارية دعم املشاريع أو املبادرات.
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تطوير تصميم المشروع
لتطوير تصميم املشروع قبل البدء يف كتابة مقترح املشروع ،جيب أن تتم مراجعة التصميم بعد أن مت الوصول إىل صورة
ً
تكامل ،وميكن أن يتم ذلك داخل الفريق الذي قام بتصميم املشروع ،ويفضل أن يتم عرض التصميم على بعض األفراد
أكثر
من خارج الفريق الذي قام بتصميم املشروع ،وميكن أن يكون من بني من يتم عرض التصميم عليهم ،بعض األفراد من
الذين شاركوا يف بعض مراحل تصميم املشروع بصورة غري مباشرة أو بدرجة ضعيفة .وجبانب عمل قائمة مراجعة للتأكد
من سالمة تصميم املشروع ،ميكن أخذ العوامل التالية يف االعتبار:
•جاذبية داخلية:
○التواؤم مع غرض املبادرة.
○اجتذاب املهارات داخل املبادرة.
○القدرة على تنسيق املوارد واألنشطة مع الربامج األخرى.
•جاذبية خارجية:
○سهولة تنفيذ املشروع.
○التمويل املستقر.
○اجتذاب الداعمني احلاليني واملستقبليني.
○زيادة عدد املستفيدين.
○القدرة على التوقف بسهولة عند الضرورة.
○التركيز على الوقاية ً
بدل من العالج.
○االجتاه إىل تنمية الكفاية الذاتية للمستفيدين.
○مقاومة ضعيفة من املستفيدين خلدمات الربنامج.
○وجود نتائج ميكن قياسها وتوثيقها.
○اجتذاب املتطوعني.
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قائمة مراجعة تصميم المشروع
•اإلعداد:
○هل مت أخذ موافقة املسؤولني باملنظمة الداعمة؟
○هل يضم فريق العمل؟
○هل األدوار واملسؤوليات واضحة؟
○هل مت وضع خطة عمل؟
•فريق العمل:
•تقدير االحتياجات:
•حتديد املشكالت وحتليلها:
•مجع وحتليل البيانات:
•األهداف العامة واملحددة:
•األنشطة وخطة العمل:
•خطة املتابعة والتقييم:
•املوازنة:
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كتابة تقرير المتابعة والتقييم النهائي
للمشروع أو المبادرة
قبل احلديث عن اخلطوات املنهجية لكتابة تقرير املتابعة والتقييم للمشروع أو املبادرة ،ينبغي التعرف على بعض املعلومات
واملعارف املتعلقة به ،واليت يعترب اإلملام هبا وفهمها واستيعاهبا ً
شرطا أساس ًيا ينبغي توافره يف املسؤول عن كتابة التقرير.

أهداف عملية المتابعة والتقييم:
•مدى حتقيق أهداف املشروع وتلبيته الحتياجات املستهدفني.
•مدى مالءمة استراتيجية املشروع وأنشطته لألهداف.
•مدى مشاركة املجتمع املحلي.
•توفر فرص متكافئة للنساء والرجال.
•استمرارية املشروع.
•فعالية إدارة املشروع.
•كفاءة إدارة موارد املشروع.

أنواع المتابعة:
• من حيث طبيعتها:
○املتابعة املالية.
○املتابعة الفنية.
•من حيث مصدرها:
○املتابعة الداخلية.
○املتابعة اخلارجية.

أنواع التقييم:
• من حيث الزمن:
تقييم قبلي ،تقييم مرحلي ،تقييم دوري ،تقييم هنائي.
•من حيث فريق العمل:
تقييم داخلي ،تقييم خارجي ،تقييم باملشاركة (داخلي  +خارجي).
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مكونات تقرير المتابعة والتقييم النهائي للمشروع أو
المبادرة:
• ً
أول :صفحة الغالف.
•ثان ًيا :خطاب التكليف.
•ثال ًثا :قائمة املحتويات.
•راب ًعا :املقدمة.
خامسا :معلومات التقرير األساسية.
• ً
سادسا :أدوات ووسائل مجع البيانات ومصادرها.
• ً
•ساب ًعا :نتائج عمليات مجع وحتليل وتفسري البيانات.
•ثام ًنا :التوصيات.
•تاس ًعا :املرفقات.
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المراجع
| 90

دليل تدريب لجان السالمة المجتمعية

المراجع الرئيسية
المراجع العربية

•دليل تعزيز السالمة املجتمعية يف اليمن  ،منتدى التنمية السياسية و مؤسسة بريجهوف  ،متويل االحتاد األورويب ومملكة
هولندا  ،الطبعة األوىل (سبتمرب ) 2020
•التخطيط على أساس املشاركة جلمعيات تنمية املجتمع املحلي :معهد الشؤون الثقافية.
المراجع األجنبية

Project design: Center for Development & Population Activities.

	•

	•
Methods of development work and research, A guide for Practitioners:Britha
Mikkelsen.
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المالحق
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1.نموذجمقترحلتقديممبادراتتعزيزالسالمةالمجتمعية
التاريخ  2021 / / :م
استمارة طلب متويل ملبادرات تعزيز السالمة املجتمعية – مدينة ........
اسم املبادرة الطالبة للدعم
اسم الربنامج/املشروع
اجلوال

املسئول/ة املباشر/ة

االسم

طبيعة الربنامج

( ) تدريب

( )
مناصرة

وصف الربنامج/املشروع

( ) جديد

سبق تنفيذه معنا عدد املرات (

اجلهة املنفذة

الربيد االلكتروين
( ) أخرى (أذكره)..........................
)

سبق تنفيذه مع الغري “أرفق تقرير”

حكومية ( )
) خريية ( )

صفتها

رحبية ( )

غري رحبية (

مربرات اختيار جهة التنفيذ

معلومات عن املبادرة املنفذة

الدولة

املدينة

جمال عملها

اهلاتف

الفاكس

الربيد االلكتروين

اسم املسئول/ة
للتواصل

رقم اجلوال

تكلفة الربنامج /املشروع
الشراكات
(حكومية -قطاع خاص – خريية)
التوقيت الزمين

تاريخ البدء

املستهدفون/ات

الفئة املستهدفة

املستفيدون/ات

الفئة املستفيدة

إمكانية استمرار الربنامج
توجد مصادر ثابتة
أو املشروع بعد االنتهاء من التمويل
برنامج قصري املدى غري متكرر
من قبلنا
ترسيم الربنامج

تاريخ
االنتهاء
الفئة
العمرية
الفئة
العمرية

العدد
العدد

يوجد ممولون آخرون
أخرى .......................................

هل حيتاج املشروع ملوافقة مقبل اجلهات احلكومية
إذا كان اجلواب بنعم ،هل مت أخذ املوافقة

مدة
الربنامج

( ) نعم

( ) نعم

ال

ال
مازال الطلب
مستمرًا
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1 .نبذة موجزة عن الربنامج /املشروع

2 .أمهية الربنامج/املشروع ومربراته
1

األسباب اليت دعت للتفكري يف الربنامج
( بناء السالم – حل ملشكلة أو نزاعات – تطوير
وتوعية -تنمية بشرية  -احتياج املستفيدين/ات -
احتياج املنطقة – استكمال مشروع -نقص جتهيزات
 ...اخل)

2

حتديد حجم املشكلة مع االستشهاد بإحصائيات
وتقارير رمسية ودراسات قامت هبا اجلهة الطالبة
للدعم أو أي جهة معتمدة
(إرفاق احصائيات و التقارير والدراسات)

3 .األهـداف
اهلدف العام للربنامج

1
2
األهداف التفصيلية*

3
4

* ويقصد هبا األهداف التفصيلية اليت تتماشى مع اهلدف العام واليت دعت لتبين املشروع.

 4 .االنشطة املقترحة
1
2
3
…
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5 .تقييم األثر
اهلدف
اهلدف االول
اهلدف الثاين
اهلدف الثالث

مصدر التحقق

مؤشر النجاح

مالحظة توضيحية:

مؤشر النجاح :ما قد يكون
مؤشر على أنكم حققتوا التأثير الذي كنتوا تقصدوه بالفعل
ًا
مصدر التحقق :ما هي املواد اليت تثبت أنكم حققتوا التأثير الذي كنتوا تقصدوه بالفعل

6 .خماطر الربنامج/املشروع
أذكر املخاطر التي قد يواجهها الربنامج/املرشوع:

ما هي خططكم للتغلب على المخاطر المذكورة:

7 .التضمينية واالستدامة
 .1كيف ختطط إلشراك املرأة والشباب يف نشاطكم؟ إىل أي مدى خيدم النشاط املرأة والشباب؟

 .2كيف تضمن استدامة خمرجات املبادرة؟
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8 .متطلبات ضرورية يف الربنامج/املشروع:
•تركيز املشروع على مواضيع تعزيز السالمة املجتمعية ومنع الصراعات والوساطة واحلوار والتعايش ومدى
إحلاح القضية اليت يتناوهلا.
•مشاركة المرأة والشباب في المشروع تنفيذا واستهدافا (يستهدف المشروع على االقل إلى  30في
الميئة مشاركة المرأة والشباب)
•أثر ومدى استدامة للمشروع وأنشطة املتابعة.
•غري سياسية :أال يكون املشروع جزء من أنشطة سياسية لكيان معني وال يندرج حتت ما ميكن وصفه “ النشاط
السياسي”
•عدم التشهري :أال يتضمن أي أنشطة مقترحة اجراءات تشهريية ضد ألي مجاعة أو كيان.
•أال تتجاوز التكاليف اإلدارية  15%من املبلغ اإلمجايل.

9 .امليزانية
التكلفة اإلمجالية للربنامج/
املشروع

طريقة حساب التكلفة

مبلغ التمويل املطلوب من
املؤسسة

اعتماد برنامج/مشروع سابق

بنا ًء على دراسة جدوى
“تُرفق”

تقديرية

يف حالة احلصول على متويل جزئي ذكر مصادر أخرى للتمويل (سواء مايل أو عيين) ذايت -حكومي -شركات -أفراد-
اخرى

مصدر التمويل
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قيمة املبلغ

هل مت
احلصول
عليه /أو مىت
سيتم؟

مالحظات

امليزانية التفصيلية للربنامج/املشروع
بند امليزانية

تكلفة الوحدة

التفاصيل

عدد الوحدات

االمجايل

اوال :املصروفات التفصيلية ( بدل مشاركني/ات  -عقود (مؤقتة ،أخرى) – اجيارات ( نقل ،قاعة) – تغذية -قرطاسية )....
بدل مشاركني/ات
عقود (مؤقتة ،أخرى)
إجيار (مؤقتة ،أخرى)
تغذية
قرطاسية
مواصالت
االمجايل العام
ثانيا :مصروفات الربامج واالنشطة املباشرة ( تدريب – بدل مشاركني/ات  -عقود (مؤقتة ،أخرى) – اجيارات ( نقل ،قاعة) – تغذية  -قرطاسية ))....

النشاط االول

اإلجــمايل الع ــام

النشاط الثاين

اإلجــمايل الع ــام

النشاط الثالث

اإلجــمايل الع ــام
ثالثا :مصروفات أخرى ...............

االمجايل
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 10.متطلبات واحتياجات التنفيذ (يتم إرساهلا كمرفقات)
أو ًال :ملف وصفي للربنامج /املشروع ورقيا وإلكترونيا.
ثانيًا :االحتياجات البشرية (عدد فريق العمل وجماالهتم/هن ،مدربني/ات ،ميسرين/ات)
ثالثًا :املتطلبات القانونية والنظامية (مثل التصاريح )...
رابعًا :احتياجات أخرى

بصفتي رئيس/ة المبادرة ونيابة عن فريق
أقر أنا الموقع/ة أدناه
المبادرة طالبين الدعم أن جميع البيانات الواردة في هذه االستمارة صحيحة وحقيقية ،وأنه إذا تبين خالف
ذلك فالجهة الداعمة حق رفض الطلب كما أتعهد بأن يتم استخدام أية مساعدة يتم الموافقة عليها بناء على
هذا الطلب فيما خصص لها بالنموذج.

االسم/
الصفة يف املبادرة /

التاريخ/
التوقيع/

..................................................

مالحظة :
يتم إعادة إرسال النموذج بصيغته االلكترونية مع إرفاق الصفحة األخرية بعد التوقيع ووضع اخلتم ومسحها على املاسح
الضوئي اىل الربيد االلكتروين
يتم تعبئة النموذج وفق البيانات املطلوبة وال يشترط االلتزام مبساحة النص
تعبئة مجيع حقول النموذج  ،واحلقل الذي ال يتوافق مع الواقع يكتب فيه « ال ينطبق»

11.
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2.مصفوفة المخاطر

م

وصف
اخلطر

نوعه
أمين،
سياسي،
مايل،
تنفيذي،
أخرى

احتمالية وقوعه
عالية  -متوسطة
 -ضعيفة

نسبة تأثري
اخلطر على
املشروع يف حال
وقوعه
عالية -
متوسطة -
ضعيفة

اإلجراءات
الوقائية ملنع
حدوث اخلطر

اإلجراءات اليت
سيتم اختاذها
حال وقوع
اخلطر

1
2
3
4

3.خطة التقييم والمتابعة
م

املخرج

النتيجة

النشاط

الفئة
املستهدفة

املؤشر

مصادر
التحقق

املسؤول
عن
التحقق

مىت سيتم
التحقق؟

1
2
3
4
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4.نموذج الخطة التنفيذية
األنشطة

األهداف

املهام

مدة
تنفيذ
املهمة

موقع
تنفيذ
املهمة

املسؤول
عن
التنفيذ

املوارد املطلوبة
احتياجات احتياجات
مالية
مادية

اآللية

املتابع

النشاط
(:)1

اهلدف
األول:

النشاط
(:)2

اهلدف
الثاين:
اهلدف
الثالث:
اهلدف
الرابع:

5.الخطة العامة للمشروع
املشكلة/
االحتياج

100
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املوارد
املتوفرة يف
املجتمع

املوارد
واالحتياجات
املطلوب
توفريها

اإلطار
الزمين
للتنفيذ

املسؤول عن
التنفيذ

6.نموذج تقرير حصاد النتائج
اسم املبادرة /املشروع

النتيجة (تلخيص لـ :من – ماذا  -أين؟)
مىت:
التاريخ الذي حدثت فيه النتيجة أو أقرب تاريخ هلا.
هذا يساعد الشخص الذي يطلع على النتيجة ليتأكد.
أين:
أين حدث هذا؟ ما هي البيئة؟
من:
من الذي تصرف بشكل مغاير أو خمتلف أو غري
شخصا أو جمموعة من الناس
طريقة العمل؟ قد يكون
ً
أو منظمة أو معهدًا أو جزءًا منه.
ماذا:
ما الذي عمله األشخاص بشكل مغاير /خمتلف؟
األمهية:
أخربنا عن سبب اعتقادك أن هذا التغيري يف املمارسة
أو العالقة مهم (السياق احلايل والتارخيي واألثر
املستقبلي)
أسباب التغيري ) األنشطة املباشرة وغري املباشرة اليت
أدت للتغيري)
الدليل:
قد يكون ً
رابطا أو بوست فيسبوك أو ً
مقال أو صورة
الشخص الذي وثق العمل
تاريخ التقدمي
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7.تقرير نشاط
عنوان التقرير
تاريخ ومكان النشاط
املشروع /الربنامج
الفريق /التنظيم

من الذي شارك يف تصميم وإدارة هذا النشاط؟

ملخص :ال يتعدى  150كلمة
ما كان الغرض من هذا النشاط؟
(ملاذا قمنا هبذا العمل؟)
ما الذي كنت تتمىن حتقيقه؟
(ما هي التغيريات اليت كنت ترجوها؟ وما
هي فئات الفاعلني اليت كنت تتطلع للتأثري
عليها من خالل هذا العمل؟)
ماذا حدث؟ عن ماذا تريد أن حتدث الناس
اآلخرين؟ (قدّم نظرة عامة عن النشاط -
على سبيل املثال ،ما الذي فعلته وما حدث
نتيجة لذلك).
هل واجهت أي حتديات ،مشاكل ،نكسات؟ (إذا
كانت اإلجابة بنعم فماذا كانت؟ وماذا فعلت
حياهلا؟)
ماذا هناك من خطوات تالية؟ من الذي
حيتاج إىل معرفه تلك اخلطوات و/أو يكون
مشار ًكا فيها؟
إجاميل املشاركني
التوزيع حسب الفئة الفاعلة:
•أعضاء املجتمع

قائمة احلضور /املستفيدين ،مرتبة على
فئاهتم حسب نظرك .قد يتعني عليك رفع
قائمة املشاركني (باإلضافة إىل ذكر العدد)
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○نساء
○رجال
منظامت املجتمع املدين (يرجى تحديد عدد املنظامت /املجموعات .وكذلك عدد
األشخاص):
السلطات املحلية (يرجى تحديد دور أعضاء السلطة املحلية ،عىل سبيل املثال-
رئيس املجلس):
ويرجى كذلك رفع قامئة املشاركني.

8.نموذج التقرير الشهري
اسم اجلهة

اسم اللجنة ومعد التقرير

الوضع العام

يرجى وصف وضع السالمة املجتمعية يف املنطقة املستهدفة للشهر موضع التقرير ،وأي توقعات
للشهر القادم

حوادث حدثت للفريق
خالل فترة التقرير
ملن حدثت؟
ماذا كان رد الفعل
حول هذه احلوادث؟
احتياطات مستقبلية
األنشطة
* ميكنكم تكرار
الصفوف حبسب عدد
األنشطة املنفذة
وصف النشاط

يرجى وصف أي حوادث حدثت للفريق خالل الشهر موضع التقرير وملن حدثت وما هي ردة
الفعل واالحتياطات املستقبلية لتجنب تكرار حدوث ذلك مرة أخرى

يرجى ذكر جميع األنشطة التي تم تنفيذها خالل الفرتة موضع التقرير أدناه
اسم النشاط وتاريخه واملكان ووصف شامل عنه
العدد
إجاميل

املستفيدين

مكان النشاط

العمر
18-30
عاماً

الجنس
40 30عا ًما

 40عا ًما
وما فوق

عدد
اإلناث

اجلهة

عدد
الذكور

منظمات
جمتمع
مدين

سلطات
رمسية

جلنة
جمتمعية

مؤسسة
أمنية

أخرى

اذكر تفاصيل عن اسم املكان وموقعه سواء (ريف ،حرض ...الخ)

املخرجات للنشاط/
النجاح
* إرفاق منوذج
حصاد املخرجات
التنسيقات
* ميكنكم تكرار
أي اجتامعات أو اتصاالت أو غريه من التنسيقات يتم ذكرها أدناه
الصفوف حبسب عدد
التنسيقات املنفذة
مع من مت التنسيق؟
ومن الذي حضر من
اجلهة؟
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وصف التنسيق وكيف
مت
األمهية
النتيجة
التحديات

أهم التحديات والعراقيل التي واجهت الفريق وتنفيذ األنشطة

ماهي التحديات اليت
واجهتموها
كيف مت التغلب عليها
ما هي اإلجراءات
املستقبلية لتجنب
حدوث التحدي مرة
أخرى
هل هناك تغيري يف
مصفوفة املخاطر؟
(نرجو إرفاقها)
التقييم واملتابعة
ما هي أدوات املتابعة
املستخدمة خالل
تنفيذ األنشطة
املذكورة أعاله؟
الدروس املستفادة
يرجى ذكر قائمة
الدروس املستفادة أو
املنهجيات املستخدمة،
وميكن مشاركتها
لالستفادة
أية إضافات أخرى مل
يشملها التقرير
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9.إرشادات للحائزين على المنح لكتابة تقارير النشاط
النهائي
استخدم اإلرشادات أدناه لكتابة تقريرك النهائي.
إن الغرض من كتابة هذا التقرير هو ً
أول وقبل كل شيء ،ملساعدة أعضاء جمموعتك على التفكري يف خرباهتم يف جمال
ختطيط وتنفيذ مشروعهم من أجل مساعدهتم على التعلم والتحسني يف املستقبل .حنن يف الوكالة امليسرة ال نستخدم هذا
التقرير للحكم على مشروعك أو مؤسستك ،بل نرى أنه فرصة لك للتعبري والتعلم من جتربتك اليت خضتها للعمل جبد
ملساعدة جمتمعك .ما الذي حدث كما هو خمطط له بالفعل؟ وما الذي مل جي ِر بصورة سليمة؟ ملاذا؟ ما هي الدروس املستفادة
من هذه التجربة؟ كيف ميكننا أن نفعل ما هو أفضل للمشروع القادم؟ حنن مهتمون مبواصلة دعم املجموعات اليت تظهر أهنا
مهتمة بالتعلم ومشاركة دروسها ،حىت نتمكن مجي ًعا من تقدمي األفضل ملساعدة املجتمعات املحتاجة.
اسم املجموعة ..................................................تاريخ التقرير.......................................

األنشطة الفعلية
1 .أي من األنشطة املخطط هلا املدرجة يف خطة العمل املقترحة مت تنفيذها حسب اخلطة؟ مجيعها ،أو بعضها ،أو ال شيء؟
2 .لكل نشاط مت التخطيط له ومل حيدث كما هو خمطط له ،اشرح السبب وراء ذلك؟ وما الذي قمت به ً
بدل من ذلك؟
3 .هل وصلت إىل مجيع األشخاص الذين خططت أن تصل إليهم ويف الوقت الذي خططت له؟
4 .من واقع ما تعلمته من هذه التجربة ،ما الذي ستفعله بشكل خمتلف يف املرة القادمة لتعزيز عملية التخطيط لديك
والعمل الذي تقوم به؟

المخرجات اإليجابية الفعلية (أو النتائج) الخاصة بأنشطتك
5 .ما هي التغيريات اإلجيابية الفعلية يف حياة األشخاص كنتيجة ألنشطة مشروعك؟ قدم وص ًفا هلذه النتائج اإلجيابية
على وجه التحديد ،مع ذكر أكرب قدر من التفاصيل.
6 .هل كانت خمتلفة عن األهداف اليت حددهتا يف األصل يف مقترحك؟ إذا كان األمر كذلك ،ملاذا تعتقد أهنا خمتلفة؟
ماذا تعلمت من هذا؟

المستفيدون
7 .كم عدد األسر أو األشخاص الذين عايشوا هذه التغيريات اإلجيابية؟ هل كان العدد أكثر أو أقل مما توقعته يف خطتك
األصلية؟ إذا كانت خمتلفة ،ملاذا حدث ذلك؟ هل هناك أي دروس حول كيفية حتسني أدائنا يف املستقبل؟
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نتائج غير متوقعة
8 .هل كان هنالك نتائج سلبية غري متوقعة للمشروع؟ إذا كان األمر كذلك ،ما هي؟ ملاذا حدثت؟ وكيف جيب أن نتجنب
حصول مثل هذه احلوادث يف أي مشاريع مستقبلية؟

دروس إضافية
9 .هل هناك أي دروس إضافية تعلمتها من هذه التجربة؟ إذا كان األمر كذلك ،ما هي األمور اليت تعلمنا أن نقوم هبا بشكل
خمتلف يف املرة القادمة؟
هل هناك أي احتياجات إضافية للتدريب أو تعزيز القدرات يف ختطيط املشاريع وتنفيذها وإدارهتا اليت كشفت عنها هذه
التجربة ،واليت من شأهنا أن تساعد يف تقوية منظمتك أو جمموعتك؟ إذا كان األمر كذلك ،ما هي؟

اقتراحات:
كاف.
1 .طلب حتضري املشكلة ومجيع البيانات املتعلقة هبا قبل الورشة بوقت ٍ
2 .توفري تلفون ،وإنترنت ،خالل ورشة العمل ،إلتاحة الفرصة لتدبري البيانات واملعلومات اليت قد حيتاجها املشاركون عن
موضوع املشروع.
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