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مقدمة:
تسعى كثري من الدول يف ظل املتغريات العاملية على املستوى السياسي واالقتصادي واالجتماعي، إلعطاء أولوية ملوضوع 
السالمة املجتمعية، وتعزيز دورها كجسر يوطد العالقة بني املجتمع وأجهزة الشرطة ملواجهة التحديات واملشاكل اليت حتيط 
باملجتمع. حبيث تعمل هذه األجهزة على إجياد حلول مالئمة تتماشى مع النظام والقانون، وتقدمي الدعم واملوارد للسالمة 

املجتمعية حبيث يسهم أفراد املجتمع يف حفظ األمن واألمان، وحتسني جودة احلياة املستقرة للمجتمع.
ويف ظل تسارع األحداث السياسية يف اليمن منذ العام 2011، وتأثريها على املستويني االقتصادي واالجتماعي، باإلضافة 
إىل ضعف قدرة مؤسسات الدولة على أداء مهامها بفاعلية، أصبح تعزيز مفهوم السالمة املجتمعية، وعودة الثقة بني الشرطة 
وأفراد املجتمع، من األولويات اليت جيب العمل عليها لتطبيع احلياة العامة للمواطنني، وذلك من خالل التكامل بني أجهزة 
الشرطة، ومسامهة أفراد املجتمع يف حفظ األمن واألمان، كاًل يف مدينته، مبا حيقق سالمة املواطن وأمنة بالدرجة األوىل.

وألمهية ما سبق، فقد حصل منتدى التنمية السياسية، بالشراكة مع مؤسسة بريجهوف األملانية، على متويل مشترك من 
االحتاد األورويب ومملكة هولندا لتنفيذ مشروع »تعزيز السالمة املجتمعية يف اليمن 2018 - 2020« خلمس مدن رئيسية 

)صنعاء، عدن، ذمار، املكال، تعز(.
ورسم  املواطن،  الذي حيقق سالمة  اخلاص  وهنجها  املجتمعية  السالمة  مفهوم  تعزيز  إىل  عام،  بشكل  املشروع،  يهدف 
سياسات وبرامج متكن أجهزة الشرطة من أداء واجباهتا بفاعلية، وعودة الثقة بينها وبني أفراد املجتمع، من خالل تقدمي دليل 
تدرييب يوفر منهجية لتطبيق السالمة املجتمعية تالئم أجهزة إنفاذ القانون، ومنها أجهزة الشرطة، وحيتوي على الطرق 

املثلى للتكامل بينها وبني أفراد املجتمع، وواجبات ومهام كل طرف لتطبيق مفهوم السالمة املجتمعية.
ويهدف الدليل التدرييب إىل منهجة العالقة بني الشرطة وشركاء السالمة املجتمعية، من خالل تأهيل أطرافها )شرطة، 
جمتمع(، وإكساهبم مهارات وخربات واسعة لتحقيق أقصى فاعلية يف األداء املستقبلي. كما يهدف إىل حتفيز املجتمع لتحمل 
التجارب  مستوى  على  التطورات  ومواكبة  األنشطة،  تنفيذ  يف  الطوعي  واإلسهام  املجتمعية،  السالمة  تعزيز  يف  مسؤولياته 

العربية والدولية.
وتأيت أمهية الدليل كونه ُيقدم إطاًرا عاًما وتفصيلًيا يف جمال السالمة املجتمعية، مستنًدا لألطر القانونية الوطنية، 

ومسترشًدا بأفضل التجارب العربية والدولية يف هذا املجال، بلغة واضحة متكن املختصني والعامة من االستفادة منه.
يتكون الدليل من جانبني؛ نظري وإجرائي، مشتماًل على كافة املعلومات واآلليات الواضحة لتنفيذ 7 وحدات اشتمل عليها 
الدليل، ذات عالقة مباشرة بالسالمة املجتمعية، إذ تناولت الوحدة األوىل »مكونات ومبادئ وتطبيقات السالمة املجتمعية«، 
الوحدة الثانية »تنمية ثقافة املشاركة املجتمعية«، الوحدة الثالثة »احلقوق ذات الصلة بالسالمة املجتمعية يف القانون اليمين«، 
الشخصي  االتصال  »مهارات  اخلامسة  الوحدة  املجتمعية«،  السالمة  لتعزيز  ومسؤولياهتا  الشرطة  »أدوار  الرابعة  الوحدة 
واللفظي الفعال وإدارة االجتماعات«، الوحدة السادسة »فض الزناع والوساطة وحل املشكالت«، الوحدة السابعة »املناصرة«، 

باإلضافة إىل خامتة توضح أمهية تطبيق مفهوم السالمة املجتمعية بشقيها النظري واإلجرائي كما وردت يف الدليل.
وبعد ما سبق، فإن حمتوى الدليل هو خالصة جلهود عدد من اخلرباء يف جمال السالمة املجتمعية، مت العمل عليه ملدة 
عام، ُبذلت فيه جهود كبرية ومتواصلة من التجهيز والتخطيط والزنول امليداين ملسح وحتليل االحتياجات التدريبية يف مخس 
مدن )صنعاء، عدن، ذمار، املكال، تعز(. ونتطلع من مجيع األطراف املعنية بالسالمة املجتمعية، إىل االهتمام والعمل ملا فيه 

سالمة املواطن.
وأخرًيا، نشيد ونشكر جهود اخلرباء اليمنيني الذين أسهموا بشكل فّعال يف وجود هذا الدليل، ليكون أمنوذًجا منهجًيا 

ُيستفاد منه يف ترسيخ مفهوم السالمة املجتمعية والعمل به يف كافة املحافظات اليمنية.
منتدى التنمية السياسية
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مشروع تعزيز السالمة المجتمعية في اليمن:
أطلق منتدى التنمية السياسية يف اليمن، بالشراكة مع مؤسسة بريجهوف األملانية، وبتمويل مشترك من االحتاد األورويب 
ومملكة هولندا، مبادرة جديدة يف األول من أبريل 2018، لتعزيز السالمة املجتمعية يف اليمن. يهدف املشروع إىل تعزيز 
الشرطة  القدرات يف جماالت  وبناء  الالزم  التدريب  توفري  إىل  ويسعى  اليمن،  يف  املجتمعية  السالمة  مفهوم  احلوار حول 
والسالمة املجتمعية، بالتعاون مع الشرطة املحلية واملؤسسات القضائية. يركز املشروع على املستوى املحلي، وخباصة الشرطة 
وأجهزة املجتمع املحلي. سوف يتم تنفيذ املشروع بالتعاون مع السلطات املحلية على مستوى املدينة )وسيتم التنسيق املسبق 
مع اجلهات الرمسية املختصة(. مت اختيار مخس مدن للمرحلة األوىل التمهيدية من املشروع لتنفيذ الربنامج التدرييب وبناء 
القدرات وأنشطة احلوارات املحلية. كما سيتم تطوير أنشطة ريادية صغرية بالتشاور مع املجتمع املحلي وأجهزة الشرطة، 
لتعزيز السالمة املجتمعية على املستوى املحلي يف املدن املستهدفة. هذه املبادرة تنفذ بدعم  مشترك من قبل االحتاد األورويب 

ومملكة هولندا.

أهداف وغايات المشروع:
على خلفية األوضاع الراهنة يف اليمن، واليت تتسم باالنقسامات احلادة وصعوبة أداء مؤسسات الدولة بفاعلية، تتمثل 

األهداف العامة للمشروع بتعزيز النهج اخلاص بالسالمة املجتمعية هبدف اإلسهام يف حتسني سالمة املواطن.
وللمشروع ثالثة أهدف رئيسية:

تعزيز مبادئ السالمة املجتمعية بالتشاور مع السلطات املحلية والوطنية.. 1
تعزيز قدرات األجهزة األمنية القائمة وممثلي القضاء وأجهزة إنفاذ القانون وأعضاء من املجتمع املحلي.. 2
اإلسهام يف وضع السياسات والربامج اليت متكن األجهزة من أداء واجباهتا يف السالمة املجتمعية.. 	

األنشطة الرئيسة والمخرجات:
تتضمن أنشطة املشروع ما يلي:

حتديد واختيار للمدن/ املديريات الريادية: سيتم إعالم صناع القرار على الصعيدين املحلي والوطين، 	 
الراهن  الوضع  تقييم  عمل  وسيتم  املشروع.  انطالق  فترة  خالل  الرئيسية  وأهدافه  ومنهجياته  املشروع  بطبيعة 
وإزالة  املحليني  السكان  لدى  لدعمها  الالزمة  االحتياجات  لفهم  يف حماولة  القانونية  واألجهزة  املحلية  للشرطة 

خماوفهم يف هذا اجلانب.
واستناًدا إىل التقييمات واملشاورات اليت سوف يتم إجراؤها مع السلطات املحلية والوطنية يف اليمن، يفضل أن تكون املدن 

اليت سيتم اختيارها لتنفيذ األنشطة الريادية يف املشروع، يف مناطق خمتلفة من اليمن.
ورش عمل للخرباء ورسم السياسة: سيتم تنظيم ورش عمل منتظمة للخرباء ورسم السياسة يف كل من 	 

عدن وصنعاء حول اخليارات املتاحة لتعزيز الشمولية يف جوانب السالمة املجتمعية ودور الشرطة واألجهزة القانونية 
يف السالمة املجتمعية وتقدمي خدمات الشرطة... إخل. كما سيتم تنظيم لقاءات تشاورية إضافية مع السلطات املحلية 

والوطنية وممثلي األحزاب السياسية.
التدريب يف جمال السالمة املجتمعية الشاملة والشرطة املحلية: سيتم تنظيم عدة دورات تدريبية 	 

مكثفة )تدريب مدربني( تضم جمموعة خمتارة من املشاركني تشمل ضباط شرطة ومدربني من كليات الشرطة 
وممثلني عن املجتمع املحلي والتقليدي وعن السلطة القضائية/ النظام القانوين. واستناًدا إىل مواد التدريب اليت 
سيتم إعدادها للمشروع، يتوىل املشاركون يف دورات تدريب املدربني تنظيم دورات تدريبية حول السالمة املجتمعية مع 
جلان السالمة املجتمعية )انظر يف األسفل(، وضباط الشرطة وموظفي األجهزة القانونية وممثلي السلطات املحلية 

والوزارات ذات العالقة.
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تدريبات إضافية يف جماالت الشرطة املحلية وسالمة املواطنني والتواصل مع املستويات الوطنية 	 
والدولية: سيتم تنظيم تدريبات إضافية مع السلطات املحلية أو ممثلي املستوى الوطين واألجهزة الوطنية حبسب 
الطلب. وسيتم تنظيم لقاءات طاولة مستديرة ولقاءات تشاورية إضافية بغرض تبادل املعلومات بصفة مستمرة حول 
مستوى التقدم واإلجناز وإشراك صناع القرار يف املستوى الوطين وممثلي األحزاب السياسية والنساء والشباب واملرأة 
يف املناقشات اخلاصة باملفاهيم واالستراتيجيات )وكذلك حول املبادئ واآلليات وأطر العمل الشاملة لتعزيز السالمة 
املجتمعية... إخل(. كما سيتم كذلك تنظيم لقاءات طاولة مستديرة للتواصل مع ممثلي املستوى الوطين واملجتمع 
الدويل وإعالمهم مبا حتققه هذه املشاريع هبدف تعزيز مفهوم السالمة املجتمعية الشاملة وتوسيعها لتشمل مناطق 

أخرى يف اليمن يف املستقبل.
تشكيل جلان السالمة املجتمعية: سيتم تشكيل جلان للسالمة املجتمعية يف كل من املدن احلضرية اخلمس، 	 

تتوىل مناقشة إطار العمل واملبادئ واآلليات اخلاصة بتعزيز السالمة املجتمعية. جتتمع هذه اللجان بشكل منتظم 
ورقة  )تطوير  املديرية  يف  املجتمعية  السالمة  مفهوم  وبلورة  مناقشة  )أ(  لغرض:  األقل(  على  الشهر  يف  )مرة 
استراتيجية أو االستفادة من التجارب اإلجيابية(، )ب( االتفاق واإلشراف املستمر على املشروع الريادي يف جمال 

الشرطة املحلية يف املديرية.
تنفيذ املشاريع الريادية: سيتم حتديد املشاريع الريادية بواسطة جلان السالمة املجتمعية، واليت تشمل 	 

القانونية واملجتمعات، أو حتسني  التنسيق بني الشرطة ومقدمي اخلدمات  التواصل وآليات  بتعزيز  تدابري خاصة 
إمكانية الوصول إىل الشرطة والنظام القانوين من قبل مجيع فئات املجتمع، أو أي ارتباطات أو تواصل بني األجهزة 
الشمولية  تعزيز  إىل  املجتمعية،  السالمة  قبل جلان  من  اختيارها  سيتم  اليت  الريادية  التدابري  املختلفة. هتدف 

والشفافية واملساءلة والثقة يف التعاون بني الشرطة املحلية وأجهزة إنفاذ القانون ومؤسسات املجتمع املحلي.
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أهداف الدليل:
إكساب املستهدفني املعرفة مبفهوم ومبادئ السالمة املجتمعية.	 
تنمية وتعزيز ثقافة املشاركة املجتمعية للفئات املستهدفة.	 
تعزيز معارف املشاركني مببادئ ومفاهيم حقوق اإلنسان ذات الصلة بالسالمة املجتمعية.	 
تنمية معارف وقدرات املشاركني ذات الصلة بواجباهتم.	 
بناء قدرات ومهارات املشاركني بربامج تسهم يف حتقيق السالمة املجتمعية.	 

لمن هذا الدليل؟
ُصمم هذا الدليل التدرييب ليتناسب مع كل من يتعاطى مواضيع السالمة املجتمعية يف اليمن، وبطريقة تبسط املفاهيم 
والطرق اخلاصة بالسالمة املجتمعية. وقد يستطيع أن يتدرب أو يدرب هذا الدليل بعد معرفة كل وحداته وقراءهتا بشكل 
املوجودة فيه. ومن هذه  املادة  الدليل، ويستطيع االستفادة منه وتطبيق  املوجودة يف هذا  شامل وموسع، وتطبيق األنشطة 

الشرائح اليت يستهدفها الدليل:
العاملون يف جمال السالمة املجتمعية.	 
منظمات جمتمع مدين.	 
العاملون يف املجال املجتمعي وحقوق اإلنسان.	 
العاملون يف جمال القضاء والنيابة والعدالة اجلنائية.	 
ضباط وأفراد الشرطة.	 
املشائخ والشخصيات االجتماعية.	 
أعضاء السلطات املحلية.	 

الهدف من التدريب:
تزويد املشاركني باملعرفة واملهارات حول السالمة املجتمعية مبشاركة فعالة للمجتمع والسلطات على املستوى املحلي يف 

املدن املنفذ فيها املشروع.

أهداف التعلم:
يف هناية هذا التدريب، سيتمكن املشاركون من:

مناقشة السالمة املجتمعية وعناصرها ومبادئها.	 
إجراء حتليل لتطبيقات السالمة املجتمعية.	 
وضع استراتيجيات السالمة املجتمعية على املستوى املحلي.	 
حتديد مهارات االتصال الرئيسية، املطلوبة لعمليات السالمة املجتمعية.	 
التفاعل مع السلطات املحلية بطريقة أكثر فاعلية ألجل السالمة املجتمعية.	 
التمييز بني األبعاد املختلفة للسالمة املجتمعية.	 
مقارنة أدوات السالمة املجتمعية، وكيف ميكن تطبيقها.	 
تصميم آليات السالمة املجتمعية، مبا يتالءم مع السياق املحلي يف اليمن لكل مدينة.	 
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إرشادات عامة الستخدام الدليل:
حيتوي هذا الدليل على مقدمة وسبع وحدات تدريبية، يف كل وحدة منها جانب نظري وآخر إجرائي، وقد تعزز هذا الدليل 
اليت يتم  للمتدربني مبقارنة مهاراهتم وخرباهتم  املعارف، وتسمح  وبناء  النقاشات  لتعزيز  العملية  مبجموعة من األنشطة 

التعامل هبا يف أعماهلم مع خمرجات هذا الدليل، لذلك ينبغي تنفيذ الدليل على النحو اآليت:
 تنفيذ التدريب على شكل جمموعات، حبيث ال يزيد عدد املشاركني يف كل جمموعة عن 10 إىل 12 مشارًكا.	 
على مجيع الفرق املخصصة للتدريب التقيد باإلطار الزمين املحدد يف الدليل.	 
أن يكون التدريب تفاعلًيا يسمح للمشاركني باملشاركة بآرائهم.	 
توفري كافة املتطلبات لتنفيذ الدورات.	 
أن حيرص املدرب يف هناية كل جلسة تدريبية على إعطاء ملخص موجز بأهم النقاط اليت مت التدريب عليها.	 
أن حيرص املدرب على مراعاة الفروق الفردية بني املتدربني، والتعرف على مستوياهتم.	 
أن يتضمن التدريب العديد من األنشطة والتمارين العملية.	 

االستعدادات والتهيئة:
اإلجراءات الالزم اتباعها قبل البدء يف التدريب، لضمان تنفيذ هذا الدليل بطريقة مثلى:

تقسيم المجموعات:
يفضل تقسيم املشاركني من 10 إىل 12 مشارًكا، ويتم تقسيمهم إىل جمموعتني أو ثالث جمموعات.	 

قاعة التدريب:
اختيار قاعة التدريب املالئمة من حيث السعة واإلضاءة والتكييف.	 
ترتيب القاعة بطريقة حمفزة للتفاعل التشاركي.	 
 املعدات والوسائل املطلوبة للتدريب:	 
أجهزة كمبيوتر حممول.	 
 	.)Data Shaw( بروجكتر للعرض املرئي
ورق قالب )فليب شارت(.	 
قصاصات مقوى ملونة.	 
أقالم عريضة بألوان خمتلفة.	 
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منهجية التدريب:
وينبغي تنفيذ التدريب مبا يتفق مع منهجيات التدريب احلديثة، وأن حيتوي على ما يلي:

أن يكون تفاعلًيا ويسمح للمشاركني بتبادل اآلراء: يعتمد هذا التدريب على فاعلية عملية التعليم من 	 
خالل تفاعل املشاركني بنشاط مع املواد التدريبية املقدمة، وبالتايل ينبغي أن يتضمن التدريب العديد من التمارين 

التفاعلية.
البناء على جتربة املشاركني: مت تصميم الدورة ملن لديهم خربة عملية كبرية من املمارسني. ويهدف 	 

التدريب إىل االستفادة من معرفتهم، وإجياد بيئة متكن املشاركني من التعلم من بعضهم البعض، وتبادل اخلربات 
واملعرفة حول موضوع السالمة املجتمعية.

إجياد بيئة تعليمية مناسبة للتفكري اإلبداعي والبحث عن احللول غري التقليدية: جيد فيها 	 
املشاركون فرصة لتبادل اآلراء وطرح األسئلة، وإمكانية التفكري واالبتكار )خارج الصندوق(.

تطوير برنامج تدرييب ذي صلة بالعمل: يكون التعليم أكثر فاعلية عندما يدرك املشاركون أمهية التدريب 	 
بالنسبة لعملهم، ولذلك فمن املهم أن يتأكد املدرب من أن التدريب مصمم خصيًصا لتلبية االحتياجات اخلاصة 
باملشاركني، وأن عالقة الربنامج التدرييب بعمل املشاركني موضحة ومفصلة، مبا يف ذلك مساقات الربنامج التدرييب.

منهجية تقييم التدريب:
تتم عملية تقييم التدريب بطريقتني:

تقييم مستمر: يف هناية كل يوم تدرييب.	 
تقييم رضا املشاركني يف هناية التدريب: من خالل منوذج ُيعد من اجلهة املنظمة للمشروع، يتضمن ما 	 
يلي:

تقييم املدرب.	 
تقييم الربنامج التدرييب.	 
تقييم كل حقيبة تدريبية.	 
حجم االستفادة من الربنامج التدرييب.	 

مدى احتمالية تطبيق حمتوى الربنامج يف الواقع؟	 
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المفاهيم والمصطلحات:
السالمة املجتمعية: »هي عمل تعاوين منظم تشترك فيه أطراف من السكان، أفراًدا ومؤسسات، مع أقسام 	 

وإدارات الشرطة يف مدهنم وأحيائهم السكنية، لتحقيق مستويات أفضل يف جمال األمن«.
جلنة السالمة املجتمعية: هي نوع من أنواع الشراكة بني الشرطة واملجتمع، يتم تكوينها من خمتلف 	 

مؤسسات إنفاذ القانون واملجتمع. وتقوم هذه اللجنة مبناقشة اإلطار العام واملبادئ واآلليات اليت سوف تساعد على 
تعزيز السالمة املجتمعية، ولعرض وتوضيح أفكار وأساليب السالمة املجتمعية.

الشرطة املجتمعية: »هي تنظيم شرطي اجتماعي يقوم على تعاون املواطن مع رجال الشرطة للمحافظة على 	 
األمن، كاًل 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«.
املشاركة املجتمعية: »هي اجلهود التعاونية وأداء األدوار التكاملية بني الشباب وجهاز الشرطة حنو مكافحة 	 

اجلرمية والوقاية منها«.
بناء القدرات: هي اجلهود اليت تبذل لتقوية القدرات واملهارات اخلاصة باألفراد أو املؤسسات والرفع من 	 

مستواها.
السلوكيات اإلجيابية: »هي تلك التصرفات اليت ُتعزز العالقة بني خمتلف األطراف، حبيث يراعي فيها كل 	 

طرف حقوق الطرف اآلخر، ويتفهم معها كل طرف طبيعة عمل الطرف اآلخر. وهذه السلوكيات -بشكل عام- ُتعرب 
عن احترام الشخص لنفسه وعمله، وملجتمعه الذي يعيش فيه«.

مبادئ حقوق اإلنسان: »هي املبادئ األخالقية أو املعايري االجتماعية اليت تصف منوذًجا للسلوك البشري 	 
الذي ُيفهم عموًما بأنه حقوق أساسية ال جيوز املساس هبا، وهي مستحقة وأصيلة لكل شخص ملجرد كوهنا أو كونه 
إنساًنا، ومالزمة هلم بغض النظر عن هويتهم أو مكان وجودهم أو لغتهم أو ديانتهم أو أصلهم العرقي أو أي وضع 

آخر«.
تعريف املتهم: »هو من توافرت ضده أدلة أو قرائن قانونية كافية لتوجيه االهتام إليه وحتريك الدعوى 	 

اجلزائية ضده«.
تعريف السجني يف قانون تنظيم السجون اليمين: »هو كل من صدر يف حقه حكم نافذ يقضي حببسه«.	 
تعريف احلدث يف قانون رعاية األحداث اليمين: »هو كل شخص مل يتجاوز سنه مخس عشرة سنة 	 

كاملة وقت ارتكابه فعاًل جمرًما أو عند وجوده يف إحدى حاالت التعرض لالحنراف«.
تعريف العدالة التصاحلية:  »هي عملية يشارك فيها الضحية واجلاين عند االقتضاء، أي من األفراد أو 	 

أعضاء املجتمع املحلي اآلخرين املتضررين من اجلرمية، مشاركة نشطة مًعا يف تسوية املسائل الناشئة عن اجلرمية، 
واملصاحلة  للوساطة  منتديات  التصاحلية  العمليات  تتضمن  أن  وميكن  ميسر،  من  مبساعدة  عامة  بصفة  وذلك 

والتشاور وإصدار األحكام«.
تعريف ذوي االحتياجات اخلاصة: »كل من يعانون من عاهات طويلة األجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو 	 

حسية، قد متنعهم لدى التعامل مع خمتلف احلواجز من املشاركة بصورة كاملة وفعالة يف املجتمع على قدم املساواة 
مع اآلخرين«.

 تعريف الطفل يف قانون حقوق الطفل اليمين: »هو كل إنسان مل يتجاوز مثاين عشرة سنة من عمره ما 	 
مل يبلغ سن الرشد قبل ذلك«.

تعريف قانون هيئة الشرطة: »جمموعة القواعد القانونية اليت وضعتها السلطة التشريعية لتنظيم اخلدمة 	 
يف هيئة الشرطة، وحتديد تبعيتها وتشكيالهتا واختصاصاهتا وصالحياهتا وكافة األحكام اخلاصة بشؤون اخلدمة 

ملنتسبيها«.



مشروع تعزيز السالمة 
المجتمعية في اليمن

 8

تعريف الشهادة: »هي ما ُيقر به شخص أمام جهة قضائية عما يكون قد شاهده أو مسعه أو أدركه حباسة من 	 
حواسه متعلًقا باجلرمية«.

تعريف الشاهد: هو الشخص الذي يقدم أدلة مشفوعة بيمني أو توقيع أو يديل بشهادة شفوية بعد أداء ميني«.	 
تعريف استعمال القوة: »هي استعمال الطاقة اجلسدية أو استعمال العصي أو اهلراوات والغاز املسيل للدموع 	 

أو أي شيء آخر مما ال يقتل عادًة«.
تعريف قوات الشرطة: »هي القوات املكلفة حبماية النظام واألمن واآلداب العامة وضبط اجلرمية«.	 
الضبط اإلداري هو: »جمموعة اإلجراءات امللزمة اليت تفرضها السلطة العامة بقصد تنظيم حريات األفراد 	 

وتقييد أنشطتهم هبدف صون النظام العام يف املجتمع«.
الضبط القضائي: »جمموعة من اإلجراءات القانونية اليت هتدف إىل التحري عن اجلرمية، والبحث عن 	 

مرتكبها ومجع كافة العناصر والدالئل الالزمة للتحقيق يف الدعوى اجلزائية، ورفع حمضر بذلك إىل النيابة العامة 
صاحبة االختصاص األصيل بالدعوى اجلزائية للتصرف على ضوئه«.

مرحلة مجع االستدالالت: »هي جمموعة من اإلجراءات التمهيدية السابقة على حتريك الدعوى اجلزائية 	 
الوسائل  مبختلف  ارتكبت  جرمية  شأن  يف  املعلومات  مجع  إىل  هتدف  القضائي،  الضبط  مأمورو  يباشرها  اليت 
القانونية، كي تتخذ سلطات التحقيق بناًء عليها القرار يف ما يتعلق إذا كان من اجلائز أو من املالئم حتريك الدعوى 

اجلزائية«.
التوصيف الوظيفي: »هو عبارة عن كتابة وصف كامل للمهمات والواجبات اليت يقوم هبا شاغل الوظيفة، 	 

وكذلك املؤهالت العلمية والعملية املطلوبــة والصــالحيات املخولة له«.
االتصال: »هو عملية نقل فكرة معينة أو معىن حمدد يف ذهن شخص لشخص آخر أو آخرين باحلالة اليت هي 	 

عليها تلك الفكرة أو هذا املعىن«.
 حمضر االجتماع: »هو تلخيص وتدوين ألبرز النقاط الرئيسية اليت دارت يف اجتماع أو حادثة أو ما شاهبها، 	 

حبيث تسجل فيه القرارات والتوصيات اليت اختذت ومت التوصل إليها«.
تعريف حماضر الشرطة: »هي وثيقة رمسية مكتوبة حيررها ضابط الشرطة إلثبات ما عاينه شخصًيا أو 	 

مسعه أو تلقاه من تصرحيات، أو ما قام به من عمليات كالتفتيش واملعاينة وضبط جسم اجلرمية أو وسائل إثباهتا«.
تعريف التحكيم: »هو اختيار الطرفني برضائهما شخًصا آخر أو أكثر للحكم بينهما، دون املحكمة املختصة، يف 	 

ما يقوم بالفصل بينهما من خالفات أو نزاعات«.
الصلح: »هو حل الزناع بني طرفني بتراضيهما يف ما ال خيالف الشرع«.	 
الوساطة: »هي أسلوب من أساليب احللول البديلة حلل الزناعات، تقوم على إجياد حل ودي للزناع خارج مرفق 	 

القضاء، عن طريق احلوار وتقريب وجهات النظر، مبساعدة شخص حمايد«.
التفاوض: »هو نوع من احلوار أو تبادل االقتراحات بني طرفني أو أكثر هبدف التوصل إىل اتفاق يؤدي إىل حسم 	 

قضية نزاعية بينهم، ويف الوقت نفسه احلفاظ على املصاحل املشتركة يف ما بينهم«.
املشكلة: »حالة واقعية، تتجلى يف قصور النظام عن القيام بوظائفه وحتقيق أهدافه، وحتتاج إىل تشخيص 	 

وحتليل، وتتطلب حاًل، ولكل مشكلة أعراضها وأسباهبا«.
احلالة: »عملية واعية وهادفة، تتلخص يف حتديد احلالة - املشكلة، بالتمييز بني املشكلة وأعراضها وأسباهبا، 	 

وبينها وبني املشكالت الثانوية املرافقة هلا«.
حتليل املشكلة: »عملية واعية وهادفة، تتلخص يف صياغة اهلدف )أو جمموعة األهداف( املتوخاة من حل 	 

املشكلة، ودراسة أسباهبا وحتديد عواملها ومتغرياهتا، ومن مث صياغتها كمسألة تتطلب حاًل«.
حل املشكلة: »جمموعة اإلجراءات اليت هتدف إىل نقل النظام من حالة القصور عن القيام بوظائفه وحتقيق 	 
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أهدافه، إىل حالة متكنه من حتقيق ذلك. إن نقل النظام من حالة راهنة إىل أخرى يتطلب فعاًل مناسًبا، ويف الوقت 
الذي تتعدد فيه بدائل الفعل املمكنة، تتعدد بدائل احلل املمكنة، لذلك كان ال بد من حصر وحتديد جمموعة بدائل 

احلل املمكنة واختيار أفضلها حسب مبدأ املعقولية«.
القرار: »هو إصدار حكم معني عّما جيب أن يفعله أحدنا يف موقف معني، بعد دراسة البدائل املختلفة، وفق 	 

معايري حمددة سلًفا وصواًل إىل حتقيق هدف ما«.
العصف الذهين: »هو أسلوب ُيستخدم للوصول إىل أفكار جديدة حلل مشكلة قائمة أو إلحداث تطوير يف وضع 	 

قائم، فهو يعمل على توليد أفكار جديدة ُتسهم يف الوصول إىل األهداف. كما ُيستخدم العصف الذهين كأسلوب 
للتفكري اجلماعي والفردي يف حل كثري من املشكالت العلمية واحلياتية املختلفة بقصد زيادة القدرات والعمليات 

الذهنية«.
الفريق: »هو جمموعة من األفراد يعملون مع بعضهم ألجل حتقيق أهداف حمددة ومشتركة«.	 
فريق العمل: »هم جمموعة من األفراد تعمل معًا لتحقيق هدف مشترك«.	 
املناصرة: »عملية املساندة والتأييد حىت يتم حتقيق االنتصار والكسب للقضية اليت يتم الدفاع عنها، وحتتاج إىل 	 

إجراء تغيري قانوين أو سياسي، عرب مواقف التأييد واملساندة اليت يقوم هبا من يقتنعون بالفكرة ويقبلون مناصرهتا 
ويتحمسون يف سبيل حدوث التغيري املطلوب«.
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الوحدة األولى.  
السالمة المجتمعية

)المكونات والمبادئ والتطبيقات(
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محتويات الوحدة األولى

12 مقدمة: 
12 اجللسة )1(: السالمة املجتمعية: املفهوم والعناصر األساسية 
1	  تعريف السالمة املجتمعية: 
14 شركاء السالمة املجتمعية األساسيون: 
15 الشرطة املجتمعية: 
16 العناصر األساسية للسالمة املجتمعية   
20 اجللسة )2(: مبادئ السالمة املجتمعية 
21 تطبيقات السالمة املجتمعية: 
25 اخلامتة: 
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مقدمة:
العامل،  املجتمعات يف  املنشود جلميع  اهلدف  ذلك  املجتمعي،  األمن  أو  املجتمعية  السالمة 
والذي من خالل آلياته تسعى الدول لتوطيده عرب براجمها وأركان الدولة، إذ تعد السالمة 
املجتمعية عنصًرا رئيسًيا من احلياة العامة للناس، وحجًرا رئيسًيا يف بناء الدول واستدامتها 

وهنضتها.
ولذا نضع بني يديك عزيزي املتدربـ/ـة يف مستهل الدليل التدرييب، أوىل وحداته، واليت 
فيها  ونبني  املجتمعية،  والشرطة  للسالمة  األساسية  والعناصر  املفاهيم  عن  فيها  سنتحدث 
املبادئ والشركاء األساسيني والتطبيقات اليت من خالهلا ميكن للجان املجتمعية يف اليمن، 

بعد تشكيلها، االسترشاد هبا يف عملها خالل الفترة القادمة.

الجلسة ) (.  .   

السالمة المجتمعية: المفهوم والعناصر األساسية
جيب أن يشكل الناس دائًما حجر األساس ألي جهود هتدف إىل توطيد السالم وتعزيز األمن، ولكن لألسف غالًبا 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 1994، الذي 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 2015، جاءت 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، حتقيًقا 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 

املفهوم ارتباًطا وثيًقا مببدأ السالمة املجتمعية الذي ميكن وصفه على النحو التايل:
هنج تشاركي يتمحور حول الناس ملعاجلة مسائل حمددة تسبب انعدام األمن؛ سواًء 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.
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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 
مسألة األمن، وتزويدهم مبساحة يعرب فيها كل منهم عن خماوفه املتعلقة بالسالمة، وصواًل إىل العمل مًعا على وضع خطط 

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 فعلًيا على أرض الواقع، فاألنشطة اليت 
تنتج عنه ستكون دائًما حمصورة باملوارد املتاحة: )املال، الوقت( بالدرجة األوىل، ومبساحة العمل: )الوقت، املساحة السياسية(.

 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)1(.
وتعرف أيًضا بأهنا: »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 
ولتأكيد  الوقاية،  من  ملزيد  املبذولة،  األمنية  اجلهود  ومؤازرة  دعم  يف  للمشاركة  وحتفزهم  توعيتهم،  يف  وتسهم  املواطنني، 

التماسك بني أفراد املجتمع، وإحداث اتصال وتنسيق وتعاون ومشاركة يف حتمل تبعات العمل األمين«.
وقد يطلق على السالمة املجتمعية بأهنا: استراتيجية أو سياسة هتدف إىل حتقيق ضبط اجلرمية وخفض اخلوف منها 

بتوفري أساليب جديدة من خالل تفاعالت شرطية)2(.
ولعلنا ُنجمل التعاريف اختصاًرا بالتعريف التايل، وهو: »األمن اإلنساين الذي يشارك فيه كل مكونات املجتمع«.

)1(  ورشة أديس بابا، إعداد الدليل التدرييب اخلاص بالسالمة املجتمعية يف اليمن، يف الورقة املقدمة من قبل الدكتور آري بلود، حتت عنوان: 
“السالمة املجتمعية، تقدمي خمتصر”، يف املوضوع الثالث: السالمة املجتمعية والشرطة املجتمعية )أديس بابا، يونيو 2019(.

)2( الشرطة املجتمعية يف إطار استراتيجية خليجية موحدة، أمحد مبارك سامل، الطبعة األوىل، 2010.



مشروع تعزيز السالمة 
المجتمعية في اليمن

 14

شركاء السالمة المجتمعية األساسيون:. ..  .   
ال ُينظر للسالمة املجتمعية على أهنا دور للدولة فقط، أو مسؤولية أجهزة إنفاذ القانون، بل هي جزء مهم جًدا 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)1(:
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.
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، وتبعه يف املرتبة الثانية 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، واليت من خالهلا يتم 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.

)1( د. حممد احلرازي: ورشة تعزيز السالمة املجتمعية - صنعاء، 2019.
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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 تسهم أنشطتها يف رفع الوعي العام يف 
املجتمع، وتسهم بشكل أدق بأنشطة تدرج ضمن أعماهلا يف حتقيق وإحالل السالمة املجتمعية، ولذا فإن هلا دوًرا كبرًيا يف هذا 

اجلانب، خباصة تلك املنظمات اليت متتلك متوياًل لتنفيذ األنشطة املختلفة يف املجتمع.
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.

الشرطة المجتمعية:. ..  .   

الشرطة املجتمعية: هي تنظيم شرطي اجتماعي يقوم على تعاون املواطن مع رجال الشرطة للمحافظة على األمن، كاًل 
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)1(.
وتعتمد آلية عمل الشرطة املجتمعية على)2( :

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 ُتعىن بدراسة وحتليل ومتابعة املستجدات االجتماعية واألمنية يف املجتمع املحلي.	 
تعزيز الوعي األمين الشامل لدى اجلمهور، من خالل عقد املحاضرات والندوات للمواطنني لتثقيفهم أمنًيا 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، 	 
أكثر من كوهنا مستمدة من  املجتمعية منبثقة من مكانتهم االجتماعية  بالشرطة  العاملني  وبذلك تصبح سلطة 

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.

)1( مقال يف صحيفة “الدستور” األردنية، مت نشره يف السبت 	 أيلول/ سبتمرب 2011.
)2( املرجع السابق.
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بعض عناصر وخصائص الشرطة املجتمعية)1(
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.	 
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 الصعيد 
املحلي والوطين معًا 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 بإدالء املعلومات فحسب، 
وإمنا أن تتجاوب الشرطة مع خماوف ومهوم املواطنني، وتصغي باهتمام هلم، وتتخذ اإلجراء املناسب. فعلى سبيل 

املثال، بإمكان هذه الشراكة أن حتقق 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 َثُبت عدم كفاءهتا، إذ إنه يف غالبية األحيان يفر 
اجلناة قبل وصول الشرطة. أما يف منهجية حل املشاكل فاألمر خمتلف متاًما، 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 أيًضا تعاوًنا كبرًيا مع العديد من األطراف، 
غالبية  اخل. يف  الدين…  ورجال  السكنية  األحياء  واملسؤولني عن  والتجار  املدارس  مع  التعاون  املثال  على سبيل 
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 

)1( مركز شرق وجنوب شرق أوروبا لتبادل املعلومات للسيطرة على األسلحة الصغرية واخلفيفة )SEESAC(، فلسفة ومبادئ الشرطة املجتمعية 
)2006(، ص4.

)2( تعزيز السالمة املجتمعية يف أماكن الزناع - دليل للجهات الفاعلة يف املجتمع املدين السوري: وليام بينيت )برجهوف(.
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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 

يف تطوير وتنفيذ اخلطط الرامية إىل منع اجلرمية. وأخرًيا يعد املواطنون شركاء أساسيني يف تقييم النتائج.
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 متاًما 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 أيًضا بسكان املنطقة، مبن فيهم مثريي املشاكل والشغب، مما يعين 

أهنم قادرون على االستجابة للمخاوف املحلية، وهبذا يكونون أداة هامة لبناء ثقة املواطنني بأفراد الشرطة.
منع اجلرمية: التعرف على وحتليل خماطر اجلرمية هبدف جعلها صعبة احلدوث. يتطلب منع اجلرمية إشراًكا 	 

فعااًل لكافة الشركاء املدنيني مع السلطات املحلية وأجهزة الشرطة والقضاء، قائًما عادة على االستراتيجيات 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 ُتيسر 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:

الشراكة والنهج القائم على حل املشكالت )1(. 1
متكني مؤسسات إنفاذ القانون على املستوى املحلي.. 2
املقاربة على أن تكون من أسفل اهلرم املؤسسي إىل أعلى وليس العكس.. 	
دعم اجلهات العليا عند احلاجة لذلك يف مواقف معينة.. 4
يقوم هنج السالمة املجتمعية على أساس التوجيه وليس العقاب.. 5
الشراكة والتواصل بني الشركاء يف املستوى نفسه.. 6

ولتنفيذ هذه العناصر يفضل أن نتبع اخلطوات التالية:
التحليل:	 

حتليل الوضع الراهن: ويعتمد التحليل من 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 - 

الناس؟ وهل تعترب السالمة املجتمعية هنجًا ملعاجلة هذه الشواغل؟(.

)1( ورشة تعزيز السالمة املجتمعية يف اليمن - صنعاء - عدن، 2019.
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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 7 إىل 12 عضًوا يف املجموعة.	 
أن تكون املجموعة متنوعًة، 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.
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 آمنني 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 طابًعا ذاتًيا، لذلك، ميكن ألنشطة السالمة املجتمعية أن تتناول أية مسألة تشعرها 

بعدم األمان.
وانطالًقا 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. علًما 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 
إحلاًحا حبسب األولوية، والعمل على حلها، من خالل الوصل بني فئة املجتمع ومزودي اخلدمات األمنية.
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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 ما يلي:
تعبرًيا واضًحا عن املشكلة.- 
نظرية تغيري تبني كيف ميكن معاجلة املشكلة.- 
اإلجراءات املتفق عليها اليت ستنفذها جمموعة العمل )اللجان املجتمعية( ملعاجلة املشكلة.- 
توزيع املهام على أعضاء جمموعة العمل )اللجان املجتمعية(.- 
األهداف ومؤشرات التقدم.- 
توزيع تواريخ املراجعات الدورية.- 

تنفيذخطط العمل ))) 	 
املذكورة يف هذه األمثلة بدًءا ببناء العالقات األولية مع مزودي اخلدمات األمنية، وصواًل إىل حتسني  تتنوع األنشطة 

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 سنوًيا، أو بعد مرور ما يكفي من الوقت 

قة للعمل من أجل استخالص الدروس املستفادة والتحسني يف املستقبل. لظهور التغريات. ويشكل ذلك فرصة ملراجعة معمَّ
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.

)1( املرجع السابق، ص15.
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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، نادًرا ما تتصف العملية باملثالية، وخيتلف مستوى املشاركة وشكلها حبسب السياق، ويعتمدان على ما هو متاح 

ومناسب حملًيا، كما أن العوائق الثقافية والعملية قد تعرقل أحياًنا 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؛ سواًء يف 

االجتماعات أو املجتمع.
قد تربز الشكوك بني املجموعات املستبعدة واألفراد املستبعدين حول أسباب االجتماع.- 

الجلسة ).(. ..   

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 )1(
املشاركة: مشاركة كل من الشركاء األساسيني بوجه اخلصوص واملجتمع بشكل عام.. 1
التوجه املجتمعي: السعي لبناء ثقافة جمتمعية عامة لتفعيل دور املجتمع يف السالمة املجتمعية.. 2
الفهم: فهم كل مكون من مكونات السالمة املجتمعية وشركائها دوره وواجباته.. 	
سيادة القانون والعدل: أن يعي اجلميع أن اهلدف األساسي من السالمة املجتمعية هو سيادة القانون والعدل.. 4
املسؤولية: يتحمل كل فرد أو مكون جمتمعي معني مسؤوليته املجتمعية يف تطبيق السالمة املجتمعية جتاه . 5

جمتمعه.
االستدامة: أن تكون السالمة املجتمعية ليست مرتبطة بفترة معينة مث تنتهي، بل على املدى البعيد.. 6
احترام احلقوق واحلريات: مبدأ أساسي مهم جًدا، إذ يعد مثرة ونتيجة أيًضا من نتائج إحالل السالمة املجتمعي . 7

يف أي بلد، وجيب مراعاته عند تنفيذ اإلجراءات أو األنشطة املتبعة يف تطبيق السالمة املجتمعية.
الثقة: وجوب وضع الثقة املتبادلة بني أجهزة إنفاذ القانون وأفراد املجتمع.. 8
املرونة.. 9

)1( ورشة تعزيز السالمة املجتمعية - صنعاء - أديس أبابا، 2019 )جلنة الصياغة(.
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تطبيقات السالمة المجتمعية:.  . ..   

أواًل: مناذج 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، واليت ميكن حلها ودًيا قبل عرضها أو الفصل فيها رمسًيا وقضائًيا، من خالل 	 

اجللوس مع األطراف وحلها ودًيا.
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.
وأيًضا 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.	 

ثانًيا: مناذج من بلدان أخرى:
تشكيل جمموعات عمل شرعية معنية بالسالمة املجتمعية يف جورجيا:. 1

شيدا قرتلي، هي منطقة متضررة من الزناع منذ احلرب اجلورجية الروسية عام 2008، وقد حاولت مشاريع السالمة 
املجتمعية فهم ما جيعل املجتمعات تشعر بانعدام األمان، واالستجابة لذلك.

وكانت عملية تشكيل املجموعات صعبة، فقام 20 جمتمًعا حملًيا 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، 
بالسالمة  املعنية  العمل  ينضموا إىل جمموعة  النهائيني، كي  الـ 14  األشخاص  الـ 20 الختيار  األشخاص  فصوت هؤالء 

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.
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بناء الثقة بني املجتمعات والشرطة يف إيرلندا الشمالية:. 2
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 أية عملية لتعزيز السالمة املجتمعية مشروط بإقامة خطوط تواصل 

واضحة ومباشرة ومستمرة وغري مبهمة بني املواطنني والشرطة.

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 
اإلثنيتني  املجموعتني  بني  الثقة  مستويات  وباتت   ،2010 يف  اإلثنيات  بني  عنيفة  مواجهات  املنطقة  شهدت  وقد  اإلثنية، 

والسلطات متدنية للغاية منذ ذلك احلني.
وقد ناضلت جمموعة العمل املعنية بالسالمة املجتمعية يف سبيل التوصل إىل أرضية مشتركة، نظًرا 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 إجناًزا فعلًيا، وبالرغم من أن املسألة قد تبدو تافهة نوًعا ما، إال أن اجلميع اتفق على أن السالمة املرورية 

هي أحد الشواغل األساسية املرتبطة بالسالمة، لذلك، اجتاز املوضوع االنقسامات الوطنية األثنية، واعترب هدًفا مشترًكا.
والشرطة،  املحلية  املجتمعات  واحلوار بني  املصاحلة  انطلقت عملية  )السهلة(،  املشكلة  األولوية هلذه  إيالء  ومن خالل 

فمهدت الطريق للبحث يف األسباب األوسع النعدام األمن.
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األمن املجتمعي وضبط األسلحة يف جنوب السودان:. 4
مت إطالق مشاريع ضبط األسلحة الصغرية واألسلحة اخلفيفة بقيادة املجتمع املحلي، وبتمويل من برنامج األمم املتحدة 
اإلمنائي يف جنوب السودان، للمرة األوىل، عام 2008. ركزت املشاريع على تعزيز السالمة املجتمعية من خالل معاجلة انتشار 
األسلحة يف البلدان والقرى باعتبارها أحد األسباب احلقيقية حلالة االستضعاف، وحققت املشاريع بعض النجاحات، لكن يف 
2016، مت تقدير عدد األسلحة غري املباحة اليت التزال قيد التداول يف جنوب السودان، بني 2	2 ألًفا و601 ألف قطعة 

سالح.
املجتمعية مع  بالسالمة  املعنية  العمل  للعام 2017، فربز تعاون جمموعات  باملشاريع اليت مت جتديُدها  أما ما يتعلق 
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.
التدريب على اجلهوزية واحلماية يف فترات الزناع يف منطقيت إدلب وغرب حلب -سوريا:. 5

للراشدين  الزناع  فترات  يف  واحلماية  اجلهوزية  حول  النروجيية  الشعبية  املساعدات  منظمة  قدمته  الذي  التدريب  إن 
واألطفال، قد طال 50 ألف 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.

التجربة الفنلندية:. 6
املؤسسات  اعتماد برامج يف  املجتمعية بصورة غري مباشرة، وذلك عن طريق  الشراكة  لقد اختذت فنلندا تعزيز مفهوم 
التربوية، إذ أخذت هذه الدولة بربامج املكافحة والوقاية من اجلرمية عن طريق مؤسسات الدولة األهلية واحلكومية، وعن 
طريق األفراد كذلك، إال أنه ال بد من اإلشارة إىل أن أفضل عمل فعلي وميداين مارسته هذه التجربة، كان عن طريق املدارس 

واملؤسسات التربوية املختلفة.
لقد اعتمدت فنلندا على إدخال مادة الوقاية من اجلرمية كمادة أساسية يف املناهج يف املدارس واملؤسسات التربوية ككل، 

وخصصت لتدريس هذه املادة شرطًيا يقوم بتدريسها بالزي الرمسي.
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التجربة األسترالية:. 7
تعد التجربة األسترالية يف ميدان الوقاية من اجلرمية والسلوك املنحرف، هي األخرى من التجارب الرائدة يف العامل، وهلا 
عالقة أساسية أيًضا 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 على مستويات الشباب، وعلى مستوى املؤسسات التربوية.
التجربة اليابانية:. 8

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.

ارتكاز مؤقت للدوريات  إذ تعترب نقاط  اليابانية«،  اليابانية ما يطلق عليه »نقاط الشرطة  التجربة  أبرز ما مييز  ومن 
األمنية املتحركة، فرجل الشرطة العامل بنقاط 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 الوثوق هبا.	 
املجلس االهلي 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 دورًيا 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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الخاتمة:
املعارف  أهم  على  أساسي  بشكل  فيها  ركزنا  واليت  األوىل،  الوحدة  لنهاية  وصلنا  قد  وها 
الدليل  وحدات  قبل اخلوض يف غمار  معرفتها  املشارك  على  اليت جيب  األساسية  واملفاهيم 
التدرييب، واضعني مًعا اللبنة األوىل يف فهم السالمة املجتمعية وكيفية تطبيقاهتا، ومعرفة 
السالمة  لتحقيق  األوىل  النواة  تشكيل  يتسىن من خالهلم  الذين  األساسيني  الشركاء  أهم 
أهداف  رئيسي من  املجتمعية كمخرج هام وهدف  اللجان  تتمثل يف تشكيل  واليت  املجتمعية، 
املجتمعي  السعي احلثيث لتحقيق السالم  التدرييب والتدريب عليه، متمنني للجميع  الدليل 

واألمن العام يف كل أرجاء البالد.
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الوحدة الثانية. .
تنمية ثقافة المشاركة المجتمعية
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محتويات الوحدة الثانية

28 مقدمة: 
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28 مفهوم املشاركة املجتمعية: 
28 تعريف املشاركة املجتمعية: 
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	2 ماهية السلوكيات اإلجيابية: 
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	2 فوائد السلوك اإلجيايب: 
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	8 فوائد بناء الثقة بني الشرطة واملواطنني: 
	9 آليات بناء وتعزيز الثقة بني أجهزة الشرطة واملواطنني: 
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مقدمة:
منها،  املتقدمة  خصوًصا  الدول؛  من  العديد  يف  عمل  منهج  املجتمعية  املشاركة  أصبحت 
لذلك سعت تلك الدول إىل تنمية ثقافة املشاركة املجتمعية يف أوساط اجلهات الرمسية وغري 
الرمسية، ألهنا أدركت أهنا لن تستطيع وحدها حتقيق السالمة املجتمعية دون تعاون املجتمع.

فالسالمة املجتمعية ليست مسؤولية الدولة وحدها، بل هي مسؤولية تضامنية بني الدولة 
واملجتمع، لذلك ينبغي تعزيز ثقافة املشاركة املجتمعية بني األوساط الرمسية وغري الرمسية.

وقد اشتملت هذه الوحدة على العديد من املوضوعات ذات الصلة بالسالمة املجتمعية؛ ففي 
اجللسة األوىل مت تناول موضوع تعزيز ثقافة املشاركة املجتمعية، ومت ختصيص اجللسة الثانية 
للحديث عن تعزيز السلوكيات اإلجيابية لدى منتسيب الشرطة وشركائهم، أما اجللسة الثالثة 
فقد مت ختصيصها لتناول موضوع تعزيز الثقة بني أجهزة الشرطة واملواطنني، ويف اجللسة 

الرابعة مت بيان قواعد التكامل والتعاون بني الفئات املستهدفة وآلياهتا.

الجلسة ) (.  . . 

 تعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية:

مفهوم المشاركة المجتمعية:.  .  . . 

سنتناول يف هذا املوضوع تعريف املشاركة املجتمعية، وأمهيتها، على النحو اآليت:

تعريف المشاركة المجتمعية:. ..  . . 

جند أن مصطلح املشاركة املجتمعية يأيت مقارًبا ملعىن األمر باملعروف والنهي عن املنكر، أحد املبادئ األساسية يف الشريعة 
اإلسالمية، ويف ذلك يقول رسولنا الكرمي )ص(: »من رأى منكم منكًرا فليغريه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع 

فبقلبه، وذلك أضعف اإلميان«)1(.
لذلك جاء تعريفها بأهنا )2( »العمل املتعاون بني أشخاص من خمتلف الفئات جيمعهم:

املكان الواحد، أو؛	 
املصاحل املشتركة، أو؛	 
الظروف املشتركة.	 

)1( أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاذ القشريي النيسابوري، صحيح مسلم، كتاب اإلميان، باب بيان كون النهي عن املنكر 
من اإلميان، رقم احلديث 99.

..)Community Engagement Training Manual، p)5 :2( نقاًل عن(
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وحبيث يعملون مجيًعا مع بعضهم البعض على معاجلة مجيع املسائل اليت قد تؤثر على مستوى معيشتهم«.
وبناًء 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.

مبادئ المشاركة المجتمعية: . ..  . . 
تتمثل هذه املبادئ يف اآليت)1(

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 أعضاء وفئات املجتمع.	 
تفهم االختالفات املوجودة بني فئات املجتمع.	 
الشعور ببقية األشخاص والفئات اليت تعاين يف املجتمع.	 

أهمية المشاركة المجتمعية: . ..  . . 

تظهر أمهية املشاركة املجتمعية يف اآليت)2(:
إجياد وتعزيز ثقافة احلوار اإلجيايب اهلادف إىل حتديد املشكالت ووضع احللول املالئمة هلا.. 1
زيادة أوجه التعاون بني املواطنني واملؤسسات احلكومية.. 2
إجياد برامج عمل فاعلة، والوصول إىل مقترحات تسهم يف معاجلة املشكالت واملعوقات.. 	
تدعُم انتماء األفراد ملجتمعهم ووطنهم.. 4
تساعد يف تعزيز مفهوم الدميقراطية يف املجتمع.. 5
التعرف الكامل على آراء اجلمهور، وإفساح املجال هلم لإلسهام مبقترحاهتم.. 6
تعزيز التنمية املجتمعّية يف العديِد من املجاالت؛ كالتعليم واألمن وحنو ذلك.. 7
تساعُد أفراد املجتمع يف الوصوِل حللول منطقّية لألزمات اليت حتدث يف املجتمع.. 8
زيادة وعي املجتمع باحتياجاته وطرق حتقيق مطالبه.. 9

جتعل املشاركة املواطنني أكثر إدراًكا حلجم مشاكل جمتمعهم واإلمكانيات املتاحة حللها.. 10
متاسك املجتمع وتوثيق أواصره جتاه احلكومة.. 11
الوصول إىل أعلى معدالت اإلنتاجية ورفع كفاءة الفرد.. 12

.Community Engagement Training Manual، P9 :1( نقاًل عن(
“الشرطة  العلمية  الندوة  أعمال  العملية،  وتطبيقاهتا  مفهوماهتا  املجتمعية،  الشرطة  البشري،  األمني  د. حممد  ُينظر:  املوضوع  هذا  )2( حول 
املجتمعية”، األساليب والنماذج والتطبيقات العملية، دمشق 21/1/1421-19هـ املوافق 26/4/2000-24، جملة أكادميية نايف العربية للعلوم 
األمنية، الرياض، ط1، 2001، ص226. شارماال نايدو، وغراهام ماتياس، وسيمون رين، مرجع سابق، ص5 وما بعدها. صالح الدين عبداحلميد 
مارس  الشارقة، 15-	1  الشارقة،  املرورية، جامعة  السالمة  املرورية، مؤمتر  السالمة  لتحقيق  واجلمهور  الشرطة  بني  املشاركة  عبداملطلب، سبل 

2006، ص4	2.
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زيادة درجة الثقة بني الشرطة واجلمهور ملا سينجم عنها من فتح قنوات احلوار والتواصل الفكري بني الطرفني.. 	1
تغطية القصور يف املوارد البشرية، من خالل مشاركة املواطنني.. 14
اخنفاض مستوى اجلرمية واخلوف منها مًعا.. 15
ُيمّكن الشرطة من مجع املعلومات عن األنشطة اإلجرامية بشكل أكثر موثوقية، وبتكلفة أقل، وأقل خطًرا.. 16
قدرة رجل الشرطة على متابعة املشكالت االجتماعية عن قرب وأكثر موضوعية.. 17
ُيصبح املواطن أكثر املناصرين للشرطة، ومدافًعا عنها.. 18
رضا اجلمهور وقناعته باجلهود الشرطية املبذولة وفاعليتها وأمهيتها.. 19
زيادة الرضا الوظيفي لرجال الشرطة، وإعالء قيم العمل الشرطي يف نفوسهم.. 20
مشاركة املواطنني للشرطة جتعل الشرطة تتجه للمهام األكثر خطورًة، أو اليت حتتاج إىل مهارات فنية دقيقة.. 21

كيفية إيجاد ثقافة المشاركة المجتمعية:. ..  . . 

إن إجياد ثقافة املشاركة املجتمعية ليس باألمر السهل، لذلك لتطبيقه ينبغي اتباع أربعة أسس استراتيجية، مت تصميمها 
لتشجيع املجتمع حىت يصبح شريًكا أساسًيا يف ضبط اجلرمية والوقاية منها. وهي على النحو اآليت)1(:

التشاور مع املجتمع.	 
التجاوب مع املجتمع.	 
حشد تأييد املجتمع.	 
حل املشكالت دائمة احلدوث يف املجتمع.	 

وبشكل تفصيلي، ينبغي اتباع عدد من اخلطوات إلجياد ثقافة املشاركة املجتمعية، ُنبّينها على النحو 
اآليت ))):

 االنتقال بأساليب العمل من األسلوب التقليدي إىل أسلوب املشاركة املجتمعية، مبا خيدم مصلحة أمن املجتمع . 1
واستقراره وازدهاره.

إعداد وتنفيذ الربامج والدورات لرجال الشرطة عن املشاركة املجتمعية، هبدف حتسني الصورة الذهنية للشرطة . 2
لدى أفراد املجتمع، ومن أجل الوصول إىل أعلى درجات الثقة بينهما.

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.

تثبيت ودعم قيم املجتمع اإلجيابية وحماربة العادات والسلوكيات الضارة واخلاطئة فيه، من خالل الربامج . 4
التوعوية مبختلف الوسائل اإلعالمية، وبالتنسيق مع املؤسسات االجتماعية والتربوية والدينية.

إعداد وتصميم موقع إلكتروين يتضمن منوذًجا للمشاركة يسمح ألفراد املجتمع باملشاركة عرب اإلسهام بالرأي . 5
وعرض املشكالت وإبداء املقترحات واحللول.

فتح باب التطوع يف العمل املجتمعي مع أفراد الشرطة، والعمل على تكوين جمموعات أصدقاء الشرطة.. 6

UNPOL، Manual on Community-Oriented Policing in United Nations Peace Opera-:1( مشار إىل(
.tions )UNHQ، New York، 2018(، p10-11

)2( حول هذا املوضوع ُينظر: عبداهلل حليوة مقرة بشري، مرجع سابق، ص24. د. حممد إبراهيم عمر األصبيعي، النماذج العربية للشرطة املجتمعية، 
أعمال الندوة العلمية “الشرطة املجتمعية”، األساليب والنماذج والتطبيقات العملية، دمشق 21/1/1421-19هـ املوافق 26/4/2000-24، جملة 
أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، ط1، 2001، ص40. د. عبداهلل عبدالغين غامن، الشرطة املجتمعية املفاهيم واألهداف والتصور 

املقترح للتطبيق، ندوة األمن مسؤولية اجلميع، الدورة السنوية األوىل، ص	1.
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إشراك أفراد املجتمع يف اإلبالغ عن السلوكيات اخلاطئة واملخالفات األمنية.. 7
متكني األسرة واملؤسسات العامة واخلاصة واملجتمع املدين من املشاركة املتبادلة بني الشرطة واجلمهور.. 8
تفعيل دور املؤسسات االجتماعية والتربوية يف الدولة ملعاجلة املشكالت االجتماعية، واإلشراف على التنسيق مع . 9

اجلهات اخلدمية واخلريية يف الدولة لتقدمي املساعدة املادية والطبية واملعنوية لألشخاص املحتاجني واملتعرضني 
ألزمات عارضة.

التعاون مع العديد من اجلهات واملؤسسات بالدولة يف تنظيم االحتفاالت والفعاليات اخلاصة باملناسبات الوطنية . 10
)األعياد الوطنية، الفعاليات الشبابية والرياضية، وحنو ذلك(.

 مشاركة رجال الشرطة للمواطنني يف معظم املناسبات االجتماعية والوطنية واملهرجانات واالحتفاالت بصفتهم . 11
االجتماعية.

التعاون مع اجلاليات املقيمة يف الدولة من خالل دعوهتا حلضور الفعاليات اليت تقيمها اإلدارات األمنية أو الوزارة، . 12
إىل جانب تلبية دعوة اجلاليات حلضور مناسباهتم املختلفة، واليت تعقد يف مناطق جتمعاهتم.

معاجلة املشكالت واخلالفات األمنية اليت ميكن حلها بالطرق الودية وفًقا للقانون.. 	1

طرق تعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية:. ..  . . 

ميكن تعزيز ثقافة املشاركة املجتمعية من خالل األعمال واملهام اآلتية ))):
عقد املنتديات واللقاءات الفكرية التشاورية بصفة مستمرة بني أجهزة إنفاذ القانون ومؤسسات وأفراد املجتمع . 1

)سلطة حملية، مواطنني، مقيمني، مؤسسات وهيئات، منظمات جمتمع مدين... اخل(، ملناقشة القضايا اليت تشغل 
بال املجتمع.

تطوير آليات العمل الطوعي بني أجهزة إنفاذ القانون واملجتمع من وقت آلخر، ودعم أعمال املجالس املجتمعية.. 2
تكرمي املتعاونني مع األجهزة الرمسية من املواطنني واملقيمني واملؤسسات واهليئات نظري إسهاماهتم يف إجناح . 	

برامج السالمة املجتمعية وبصورة دورية.
تنظيم برامج توعوية وتثقيفية يف املجاالت املختلفة، هبدف توعية أفراد املجتمع بضرورة املشاركة املجتمعية، يف كل . 4

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.

تيسري سبل التواصل الفّعال ألفراد املجتمع مع أجهزة إنفاذ القانون.. 5
إتاحة الفرصة للمواطنني من خالل الوسائل املختلفة للمشاركة يف صنع القرار.. 6
قيام الشرطة بإنشاء إدارة ختتص بتطوير االستراتيجيات املساندة للجان املجتمعية ودعمها لوجستًيا.. 7

“الشرطة  العلمية  الندوة  أعمال  العملية،  وتطبيقاهتا  مفهوماهتا  املجتمعية،  الشرطة  البشري،  األمني  د. حممد  ُينظر:  املوضوع  هذا  )1( حول 
املجتمعية”، األساليب والنماذج والتطبيقات العملية، دمشق 21/1/1421-19هـ املوافق 26/4/2000-24، جملة أكادميية نايف العربية للعلوم 
األمنية، الرياض، ط1، 2001، ص226. شارماال نايدو، وغراهام ماتياس، وسيمون رين، مرجع سابق، ص5 وما بعدها. صالح الدين عبداحلميد 
مارس  الشارقة، 15-	1  الشارقة،  املرورية، جامعة  السالمة  املرورية، مؤمتر  السالمة  لتحقيق  واجلمهور  الشرطة  بني  املشاركة  عبداملطلب، سبل 

2006، ص4	2.
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الجلسة ).( . .. . 

تعزيز السلوكيات اإليجابية لدى أجهزة إنفاذ القانون وشركائهم:

ماهية السلوكيات اإليجابية:.  . .. . 

السالمة املجتمعية هي اهلدف الذي تسعى إىل حتقيقه مجيع أجهزة إنفاذ القانون باملشاركة مع مجيع فئات املجتمع، 
ولن تتحقق هذه املشاركة إال من خالل املمارسات اإلجيابية من قبل أجهزة إنفاذ القانون، اليت تعمل على تعزيز العالقة مع 
بقية أطراف السالمة املجتمعية. وللمزيد من البيان عن املمارسات أو السلوكيات املجتمعية اليت ينبغي على اجلميع العمل 

مبقتضاها، فإننا سنتناول تعريفها، وخصائصها، وفوائدها، وأبعادها، ومعايريها، على النحو اآليت:

تعريف السلوك اإليجابي:. .. .. . 

ُتعرف السلوكيات اإلجيابية بأهنا: »تلك التصرفات اليت ُتعزز العالقة بني خمتلف األطراف، حبيث يراعي فيها كل طرف 
حقوق الطرف اآلخر، ويتفهم معها كل طرف طبيعة عمل الطرف اآلخر، وهذه السلوكيات -بشكل عام- ُتعرب عن احترام 

الشخص لنفسه وعمله أواًل، وملجتمعه الذي يعيش فيه بشكل عام.

خصاص السلوك اإليجابي:. .. .. . 
االلتزام بالقيم والفضائل االجتماعية للتعامل مع اآلخرين.. 1
روح اإليثار )سلوك يغلب مصلحة وسعادة اآلخرين على ذاته دون انتظار املقابل(.. 2
املؤانسة: االستماع أو التفاعل اإلجيايب مع اآلخر )أي أن تضع نفسك مكان اآلخر(.. 	
التيسريية: خاصية سلوكية اجتماعية إجيابية، تفيد يف هتوين املشاق وتسهيل األمور، وبالتايل هي رؤية اجلوانب . 4

اإلجيابية حىت حتت الضغط، وتسهم يف تقبل واستجابة اآلخر لك.
التسامح: إزاحة أو استبدال االنفعاالت السلبية بانفعاالت أخرى إجيابية )مقابلة السلوك االنفعايل السليب لدى . 5

اآلخر بسلوك إجيايب(، نظهر فيه التعاطف واملشاركة واالهتمام واحلب.
االنفتاح على اآلخر.. 6
املشاركة: )مشاركة اآلخر واإلسهام والتعاون، وهي تعزز الروابط، وتعلي قيم وفضائل األخالق(.. 7
املساملة: قيمة أخالقية من الفعل الثالثي سلم، وتعين التعايش يف سالم مع الذات ومع اآلخر.. 8
املساندة: وتعين املعاونة والتدعيم والتعزيز واملؤازرة للذات ولآلخر.. 9

املبادأة احلسنة: أي املبادرة الطيبة وإظهار حسن النية واالفتراض احلسن، واإلقدام دون التردد على فعل اخلري . 10
والتغاضي عن السوء.  

فوائد السلوك اإليجابي:. .. .. . 
 ُيحقق السلوك اإلجيايب العديد من الفوائد؛ منها:)1(

ُيساعد السلوك اإلجيايب صاحبه على التعامل والتواصل مع اآلخرين بشكل جيد.. 1
ُيساعد يف بناء شخصية قوية ال تنظر لألمور من زواياها السلبية.. 2
مينح صاحبه ثقة عالية بالنفس، فضاًل على يقينه بأن الفرصة التزال متاحة أمامه.. 	
ُيساعد اإلنسان على التعبري عن رأيه وما جيول بداخله بصراحة دون أن يكون تابًعا لغريه.. 4
خيلق للفرد شخصية مستقلة قادرة على حتقيق النجاحات، مهما تعثرت.. 5

)1( مقال منشور على الرابط اإللكتروين: https://www.mosoah.com، تاريخ الدخول: 8/11/2019م، الساعة 10:20.
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أبعاد السلوكيات اإليجابية:. .. .. . 

للسلوك اإلجيايب ثالثة أبعاد)1(:
البعد النفسي: وُيشري إىل القدرة على تقييم الذات مبوضوعية، مع إمكانية التمييز بني جوانب القوة وجوانب . 1

الضعف.
البعد االجتماعي: وُيشري إىل القدرة على التجاوب السلوكي وإقامة عالقات مع اآلخرين.. 2
البعد العملي: وُيشري إىل قدرة الفرد على العمل وحتمل املسؤولية، والتصرف بشكل إجيايب لتحقيق النتائج . 	

املطلوبة.

معايير السلوك اإليجابي: . .. .. . 
لوصف الشخص باإلجيايب ينبغي أن يتوافر فيه املعايري اآلتية )2(

 الفاعلية: وذلك بأن يتصرف الشخص بشكل إجيايب حيقق النتائج املطلوبة حلل املشكالت اليت يواجهها رغم ما . 1
يعترضه من عقبات أو صعوبات.

الكفاءة: وذلك بأن يكون قادًرا على استخدام ما لديه من إمكانات بفاعلية لتحقيق ما هو ممكن أو متاح.. 2
املالءمة: وذلك بتوافق السلوك مع عمر صاحبه، ومع خصائص املوقف الذي يتم فيه السلوك.. 	
املرونة: الشخص اإلجيايب هو القادر على تكييف سلوكه وفًقا ملا حتتاجه املواقف أو الظروف املتغرية.. 4
االستفادة من اخلربة: وذلك بتوظيف جتاربه وخرباته واالستفادة منها يف توليد السلوك اجلديد.. 5
القدرة على التواصل اإلنساين: وهي حاجة من احلاجات األساسية اليت ال غىن عنها، والشخص ذو السلوك . 6

اإلجيايب هو القادر على حتقيق هذا التواصل على حنو مقبول وُمرٍض.
تقدير الذات: وهو الشخص القادر على تقييم ذاته مبوضوعية، مميًزا جوانب القوة والضعف لديه، ويعمل على . 7

تعزيز جوانب القوة لديه، واستكمال جوانب الضعف ومعاجلتها.

كيف يتصرف رجل الشرطة مع المواطن حالًيا:. .. .. . 

»متثل الشرطة الواجهة األساسية للجهات املعنية بتوفري األمن، كوهنا حلقة الوصل مع املواطنني، ولكن ذلك ال يعين 
بالضرورة أن تقتصر مسؤولية تعزيز السالمة املجتمعية على قطاع الشرطة فقط، فهي شراكة شاملة لكل مؤسسات إنفاذ 

القانون املعنية، وكذلك السلطات املحلية«.
وميكن بيان تصرفات رجال الشرطة مع فئات املجتمع على النحو اآليت:

 ،www.alukah.net :1( منرية سعيد مبرييك املقاطي، السلوك اإلجيايب يف التعليم، كتاب منشور يف شبكة األلوكة، على الرابط اإللكتروين(
تاريخ الدخول: 11/2019/	، الساعة 10:00، ص2.

)2( مىن خضر احلبش، املشكالت التربوية السلوكية، مقرر دراسي بقسم الدراسات التربوية، اجلامعة العربية املفتوحة، 2007/2008، ص4. 
.httpllplatform.almanahl.com :منشور على الرابط اإللكتروين
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أواًل: التصرفات اإليجابية:. .. .. . 

أوجب قانون هيئة الشرطة اليمين رقم 15 لسنة 2000، على رجل الشرطة احترام املواطنني وحقوقهم، وبذل أقصى 
اجلهود من أجل تسهيل معامالهتم وإجنازها على أكمل وجه، وتقدمي املساعدات املمكنة هلم)1(.

لذلك، ينبغي على رجال الشرطة التصرف بإجيابية جتاه أفراد املجتمع ومؤسساته، وغالًبا ترد السلوكيات اإلجيابية اليت 
جيب أن يتحلى هبا رجل الشرطة يف مدونات السلوك اليت ُتعدها وزارات الداخلية، وأهم تلك السلوكيات ما يلي)2(:

التعامل مع كافة أفراد املجتمع، ويف مجيع األحوال وفًقا للقانون.. 1
االحترام الواجب دون حماباة أو متييز.. 2
االمتناع يف كل األحوال والظروف عن مجيع صور املعاملة القاسية أو املهينة لكرامة اإلنسان.. 	
احترام ومراعاة النظم والقوانني، والتحلي بالزناهة واألمانة والوالء للمهنة.. 4
االبتعاد عن املمارسات االجتماعية الفاسدة، وعدم تلقي أو قبول اهلدايا واخلدمات أو االستضافات مبا يتجاوز . 5

العرف االجتماعي.
املحافظة على األسرار املهنية وإبقاؤها طي الكتمان أثناء اخلدمة أو بعدها؛ خباصة تلك املتصلة منها بالتحريات . 6

الشخصية وتقاليد املجتمع ومثله العليا.
السعي الكتساب املعرفة والوعي األمين وأسباب الكفاءة املهنية بكل الوسائل املتاحة، عن طريق التحصيل األكادميي . 7

واملهين يف أكادمييات الشرطة وكلية القانون، أو من خالل االطالع والثقافة العامة.
االهتمام باملظهر الشخصي من حيث امللبس واهلندام املالئم؛ إذ إن املظهر يعكس شخصية رجل الشرطة.. 8
االلتزام بالشرعية يف احلصول على املعلومات واحترام سرية مقدميها، وااللتزام حبمايتهم.. 9

 احلرص على احترام وقت العمل وعدم إهداره يف غري صاحل العمل... اخل.. 10

ثانًيا: التصرفات السلبية:. .. .. . 

تتنوع احنرافات رجل الشرطة ما بني احنرافات تتعلق بسوء استغالل سلطته، واحنرافات مسلكية، نبينهما على النحو 
اآليت )	(:

سوء استغالل رجل الشرطة لسلطته: ُيعد سوء معاملة رجل الشرطة للجمهور من أول مظاهر استغالله 	 
السيئ لسلطته، وُيعد هذا العامل من أهم العوامل اليت تسهم يف زيادة الفجوة بني جهاز الشرطة واملواطن، وقد 
يترتب عليه تولد شعور بالكراهية من قبل املواطنني جتاه جهاز الشرطة بأكمله، فهذه الفئة من الضباط اليت 
بأكمله، رغم أهنا ليست سياسة عامة للجهاز، بل هي تصرفات فردية من بعض  القانون أساءت للجهاز  اخترقت 

الضباط.
وتتجلى تصرفات ضابط الشرطة اخلاطئة يف ارتكابه بعض السلوكيات السيئة اليت ُتعد يف نظر القانون جرمية يعاقب 
عليها؛ كاستعمال القسوة، والقبض على املواطنني وحبسهم دون وجه حق، وانتهاك حرمة املنازل يف غري األحوال املبّينة يف 

القانون، وحنو ذلك)4(.

)1( املادة )89/ل( من قانون هيئة الشرطة اليمين رقم 15 لسنة 2000. 
)2( علي حسني التميمي، أثر الصورة الذهنية عن رجال الشرطة يف العالقة مع املواطنني، رسالة ماجستري، قسم الدراسات العليا، كلية تدريب 

الضباط، األكادميية امللكية للشرطة، مملكة البحرين، 2018، ص69.
https:// :د. حممد صالح أبو رجب، العالقة بني الشرطة واملجتمع يف إطار املتغريات املجتمعية، مقال منشور على الرابط اإللكتروين )	(

10		alwafd.news/article/16، تاريخ الدخول 2/11/2019، الساعة 8:20.
)4( املادة )9/ب( من القانون رقم 15 لسنة 2000 بشأن هيئة الشرطة.
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إذ نصت املادة )9/ب( من القانون رقم 15 لسنة 2000 بشأن هيئة الشرطة، على أنه: »ال جيوز هلا استخدام التعذيب 
اجلسدي أو التأثري النفسي ضد أي شخص أثناء مرحلة مجع االستدالالت أو احلجز أو احلبس«. كما حظرت املادة )90/د( 
على رجل الشرطة استخدام رتبته لإليذاء باآلخرين. ونصت املادة 172 من القانون رقم 	1 لسنة 1994 بشأن اإلجراءات 
اجلزائية اليمين، على أنه: »... ال جيوز القبض على أي شخص أو استبقاؤه إال بأمر من النيابة العامة أو املحكمة، وبناًء على 
مسوغ قانوين«. ونصت املادة 	17 من القانون ذاته على أنه: »ال جيوز ملن يقوم بتنفيذ أمر القبض دخول املساكن أو اقتحامها 

للبحث عن املطلوب القبض عليه إال يف إحدى احلاالت اآلتية:
 إذا كان ذلك بأذن من النيابة أو املحكمة.. 1
 إذا كان املطلوب القبض عليه مرتكًبا إحدى اجلرائم املشهودة.. 2
 إذا كان الشخص املطلوب القبض عليه متهًما يف جرمية جسيمة مل يسبق القبض عليه وخيف هربه أو كان متهًما . 	

فاًرا من وجه العدالة.
إذا رفض املطلوب القبض عليه تسليم نفسه للسلطة املكلفة بتنفيذ أمر القبض أو قاوم تلك السلطة.. 4
 إذا نص القانون أو أمر القبض بالقبض على الشخص أينما وجد«.. 5

االحنراف املسلكي لرجل الشرطة: يظهر االحنراف املسلكي لرجل الشرطة يف ثالثة أمور:	 
األمر األول: خمالفة القوانني والقرارات والتعليمات واألوامر: يشمل هذا النوع كل فعل أو امتناع يأتيه الضابط خمالًفا 
بذلك قاعدة قانونية؛ سواًء متثلت يف نص قانوين أو قرار إداري أو الئحي أو تعليمات. ومن أمثلة هذا النوع من املخالفات: 

عدم إطاعة أوامر الرؤساء.
األمر الثاين: اخلروج على مقتضى الواجب يف أعمال الوظيفة: يشمل هذا النوع كل فعل أو امتناع يأتيه الضابط ويتناىف 
مع ما تقتضيه الواجبات يف أعمال الوظيفة. ومن أمثلة هذا النوع من املخالفات: عدم توخي الدقة واألمانة يف العمل، وعدم 
أداء العمل املنوط به بنفسه، والغياب من اخلدمة، واإلمهال يف أداء واجبات الوظيفة، واالحتفاظ بأصل أية ورقة رمسية أو 

بزنع األصل من امللفات، ومزاولة األعمال التجارية.
األمر الثالث: السلوك املعيب الذي من شأنه اإلخالل بكرامة الوظيفة: يشمل هذا النوع كل فعل أو تصرف يصدر من 
الضابط، وينطوي على سلوك سيئ، أو حيط من كرامة الوظيفة )1(. ويف ذلك نصت املادة 95 من قانون اإلجراءات اجلزائية 
اليمين على أنه: »عند ندب أو إعارة الضابط للقيام بعمل وظيفة خارج هيئة الشرطة، تكون سلطة التأديب يف هيئة الشرطة 
هي املختصة بتأديبه إذا كان ما وقع منه يف اجلهة املنتدب أو املعار إليها خيل بأحكام هذا القانون أو بكرامة هيئة الشرطة 
واعتبارها...«. ومن أمثلة هذا النوع من املخالفات: التواجد يف حالة سكر أو حتت تأثري مادة خمدرة، أو مصادقة األشقياء 

واخلطرين، أو ارتكاب اجلرائم املاسة بالشرف واالعتبار؛ كالرشوة والسرقة وجرائم اآلداب واملخدرات.
كانت  وإن  الشرطة، حىت  أجهزة  يف  ثقته  املواطن  ُتفقد  أن  شأهنا  من  السابقة  التصرفات  فإن  سبق،  ما  على  وتأسيًسا 
التجاوزات فردية، بل إن تلك التجاوزات قد تؤدي إىل تقليل هيبة هذا اجلهاز احليوي يف نفوس املواطنني، وبالتايل التقليل 

من هيبة الدولة.

)1( املادة 95 من قانون اإلجراءات اجلزائية اليمين.
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تعزيز السلوكيات اإليجابية لدى أجهزة إنفاذ القانون وشركائهم:.   . .. . 

لتعزيز السلوك اإلجيايب لدى أجهزة إنفاذ القانون وشركائهم، يتم اتباع اخلطوات اآلتية)1(:

أواًل: تعزيز السلوك اإليجابي لدى أجهزة إنفاذ القانون )المحاكم، النيابات، .   . .. . 
السلطة المحلية، الشرطة(:

تلعب أجهزة إنفاذ القانون دوًرا أساسًيا يف حتقيق السالمة املجتمعية، من خالل املشاركة املجتمعية مع مجيع فئات املجتمع، 
ملا متلكه من أدوات السلطة اليت متكنها من تذليل الصعوبات اليت ميكن أن تعوق حتقيق السالمة املجتمعية، فاملمارسات 
اليت جتعل  هي  اخلاطئة،  املمارسات  عن  واالبتعاد  املواطنني،  مع  تعاملها  يف  القانون  إنفاذ  أجهزة  تنتهجها  اليت  اإلجيابية 

املواطنني جبميع فئاهتم يسهمون يف حتقيق السالمة املجتمعية، لذلك ينبغي على أجهزة إنفاذ القانون اتباع ما يلي:
التخلص من املمارسات السلبية جتاه املواطن، وحتويلها إىل سلوكيات إجيابية.. 1
تعميق روح التواصل واالحترام املتبادل وحسن التعامل مع أفراد املجتمع.. 2
إجياد آلية للتواصل والتكامل بني أجهزة إنفاذ القانون وفئات املجتمع.. 	
السعي حلل املشكالت املجتمعية.. 4
احلرص على تبين املعتقدات اإلجيابية، وترك املعتقدات واملفاهيم اخلاطئة يف املجتمع، اليت هلا انعكاسات سلبية، . 5

جتعل حتقيق السالمة املجتمعية أمًرا صعًبا.
االبتعاد عن اإلعالم السليب، فاإلعالم السليب ممتلئ بعبارات اإلحباط واملشاعر السلبية.. 6
استعمال الكلمات اإلجيابية بكثرة، وجتنب استعمال الكلمات املحبطة املؤدية إىل اليأس، واإلحباط، والفشل.. 7

ثانًيا: تعزيز السلوكيات اإليجابية لدى فئات المجتمع:. . . .. . 
بعض السلوكيات اليت ينبغي أن يتحلى هبا أفراد املجتمع))):	 
شعور كل فرد من أفراد املجتمع بانتمائه إىل هذا املجتمع، وبأن هناك ظروًفا ومشكالت ومصاحل مشتركة وعالقات . 1

متبادلة بينه وبني كل فرد فيه.
التعاون الطوعي بني أفراد املجتمع املحلي واملؤسسات الرمسية، هبدف حتقيق أهداف ومصاحل مشتركة.. 2
اكتساب معارف وخربات متّكن من املشاركة املجتمعية بفاعلية.. 	
تفعيل دور املؤسسات والتنظيمات جمتمعية، لتكون قادرة على االستفادة من طاقات أفراد املجتمع مبا خيدم املصلحة . 4

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)	(:
املؤسسات التعليمية: ينبغي على مؤسسات التعليم -احلكومية واألهلية- وضع الربامج التوعوية املناسبة . 1

https://www.mosoah.com/ :1( حول هذا املوضوع ُينظر: آالء ماضي، مطوية عن السلوك اإلجيايب، مقال منشور على الرابط(
career-and-education، تاريخ الدخول 9/11/2019، الساعة 9:45. منرية سعيد مبرييك املقاطي، مرجع سابق، ص5. 

)2( د. ياسر عبده طه الشرفا، د. وسيم إمساعيل اهلابيل، دور املشاركة املجتمعية يف رسم خطط وسياسات اهليئات املحلية يف قطاع غزة )دراسة 
الدخول 0/10/2019	،  تاريخ   ،/https://search.emarefa.net/ar/detail اإللكتروين:  الرابط  على  منشور  غزة(، حبث  بلدية  حالة 

الساعة 0	:9.
)	( د. حسني حممد الشامي، الشرطة املجتمعية ودورها يف احلد من اجلرمية، املؤلف أحد املقررات الشرطية - كلية الشرطة، صنعاء، اجلمهورية 
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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.

املؤسسات اإلعالمية: تؤدي املؤسسات اإلعالمية دوًرا هاًما يف حتقيق السالمة املجتمعية، وتعزيز السلوكيات . 2
اإلجيابية يف املجتمع، من خالل ما يلي)1( :

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.
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 طاعة 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 
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.

الشخصيات االجتماعية: للشخصيات االجتماعية دورا هام وحيوي يف حتقيق السالمة املجتمعية، من خالل . 4
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؛ اليت قد يكون منها: حتسني املستوى املعيشي، والتخفيف من الفقر، 	 

وإجياد العدالة االجتماعية، والدفاع عن احلقوق، وحنو ذلك، وهذا ما يسمى املناصرة.
احلرس املدين )الليلي): جيب على الدولة تفعيل دور أفراد احلرس املدين يف جمال احلراسات الليلية لألحياء . 5

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.

اليمنية، ط1، 2019، ص10.
)1( مهند ملكاوي، دور اإلعالم يف تعزيز املسؤولية املجتمعية، مقال منشور على الرابط اإللكتروين: alrai.com، تاريخ 12/4/2020، الساعة 

0	:11 مساًء.
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الجلسة ).(. .. . 

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)1(.
بناء الثقة بني أجهزة الشرطة واملواطنني حيقق الكثري من الفوائد؛ سواًء ألجهزة الشرطة أم ألفراد املجتمع ومؤسساته.

أواًل: فوائد بناء الثقة بالنسبة ألجهزة الشرطة: تظهر فوائد بناء الثقة على أجهزة الشرطة يف 
اآليت))):

قبول القرارات الصادرة من أجهزة الشرطة من قبل املواطنني، والعمل على تنفيذها طوًعا.. 1
خفض التكاليف الالزمة لتنفيذ املهام.. 2
تصويب القرارات والسياسات التنموية، من خالل اآلراء املتطورة.. 	
التقليل من األخطاء عند تنفيذ املهام.. 4
خفض معدالت اجلرمية.. 5
 حتسني عالقة الشرطة مع املجتمع.. 6
حتقيق تفاعل إجيايب أفضل، من خالل زيادة املشاركة املجتمعية للمحافظة على األمن واالستقرار.. 7
تغيري الصورة النمطية السائدة عن رجل الشرطة يف عالقته باملواطن.. 8
توحيد جهود الشرطة واملجتمع يف حتقيق األمن والسالمة املجتمعية.. 9

املزيد من التمكني للشرطة على املستوى املحلي.. 10
ثانًيا: فوائد بناء الثقة على أفراد املجتمع ومؤسساته:

تظهر فوائد بناء الثقة على املجتمع ومؤسساته يف اآليت)	(:
تعزيز وعي أفراد املجتمع مبشكالهتم واحللول املتوفرة وفق اإلمكانيات املتاحة.. 1
احترام مبادئ حقوق اإلنسان يف التعامل مع املواطنني.. 2
هتيئة السكان نفسًيا لتقبل التغيري، والعمل على احلد من املعوقات اليت حتول دون ذلك.. 	
االعتماد على النفس وخلق شخصية مسؤولة متعاونة.. 4
احلصول على املشورات حول السياسات العامة.. 5
نشر روح التعاون والتقارب بني املواطن وأجهزة الشرطة.. 6
حل املشكالت املحلية.. 7

)1( عن: رياض هاين هبار، مشروع السالمة املجتمعية )الشرطة واملجتمع ورؤية حمدثة، 2011(، ص1.
)2( للمزيد ينظر: منال عبداملعطي صاحل قدومي، مرجع سابق، ص1	. شارماال نايدو، وغراهام ماتياس، وسيمون رين، مرجع سابق، ص11.

)	( للمزيد ُينظر: منال عبداملعطي صاحل قدومي، املرجع السابق، ص2	. رياض هاين هبار، مرجع سابق، ص0	.
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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 التصاًقا جبميع فئات املجتمع، وسنكتفي 

هنا ببيان آليات بناء وتعزيز الثقة من قبل أجهزة الشرطة ومن قبل املجتمع، على النحو اآليت:

أواًل: 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 كفاءة رجل الشرطة املهنية، واالرتقاء بأساليب . 1

األداء والتعامل مع اجلمهور كقاعدة أساسية.
إشراك اجلمهور يف النشاط األمين يف بعض األعمال؛ كأعمال اإلغاثة والتحريات والدوريات وحنو ذلك.. 2
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.
ضرورة تفعيل شعار الشرطة يف خدمة الشعب وااللتزام بتنفيذه.. 4
مشاركة رجل األمن يف الفعاليات املجتمعية.. 5
تعزيز مفاهيم احترام القانون من خالل الربامج التوعوية والتثقيفية املخطط هلا مسبًقا.. 6
تقدمي اخلدمات األمنية واملساندة للمواطنني جبودة عالية.. 7
إعداد الدراسات والبحوث لتعزيز الثقة بني الشرطة واملجتمع.. 8
وللشرطة مهام أخرى يف جمال إصالح وتأهيل املسجونني وكسب ثقتهم؛ منها ما يلي:. 9

التأهيل والتدريب املهين.	 
التوعية الدينية والتثقيف االجتماعي.	 
الرعاية الالحقة للسجون؛ وهذا دور اجتماعي تقوم به إدارة السجون بوصفها إحدى املؤسسات األمنية، ممثاًل 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.	 

)1( حول هذا املوضوع ُينظر: د. حممد األمني البشري، مرجع سابق، ص226. د. عبدالعزيز خزاعلة، الشرطة املجتمعية، مرجع سابق، ص40 
وما بعدها. د. عبدالكرمي عبداهلل املجيديل احلريب، الدور املجتمعي للمؤسسات األمنية، ورقة عمل مقدمة لندوة املجتمع واألمن املنعقدة بكلية امللك 

فهد األمنية، الرياض، 24-21 فرباير 1425هـ، األمن العام، شرطة الرياض، ص19.
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ثانًيا: آليات بناء وتعزيز الثقة من قبل أفراد المجتمع:. .. .. . 

يقع على عاتق املجتمع العديد من املسؤوليات لبناء وتعزيز الثقة مع الشرطة، ومن بني هذه املسؤوليات ضرورة اإلدالء 
َهاَدَة َوَمْن َيْكُتْمَها َفِإنَُّه آِثٌم  بالشهادة عند وقوع جرمية ما، فالشهادة واجب ديين، أكدها قول اهلل تعاىل: »َوال َتْكُتُموا الشَّ

ُ ِبَما َتْعَمُلوَن َعِليٌم«)1(. ويف ما يلي نبني بعض هذه املسؤوليات )2(: َقْلُبُه َواللَّ
قيام املواطنني بالتنسيق مع الشرطة يف اإلبالغ عن أي عمل قد يؤدي إىل ارتكاب جرمية.. 1
 انضمام املواطنني يف مراقبة التجمعات واألحياء السكنية.. 2
عمل املواطنني مع الشرطة على إنارة الشوارع لتأمني سالمة املشاة، وتقليل فرصة اجلرمية.. 	
عقد اجتماعات مشتركة ومنتظمة، ملناقشة القضايا األمنية املحلية.. 4
اجتماع دوري بني الشرطة مع اآلباء واملعلمني يف احلي أو يف املدرسة، ملناقشة مشاكل الطالب؛ كاهلروب من املدرسة . 5

أو اللعب يف الشوارع.
تنظيم لقاءات بني الشرطة واملواطنني من وقت آلخر، ملناقشة مشكالت احلي.. 6
قيام الشرطة واملواطنني يف احلي بإعداد ونشر دورية )جملة( حتتوي على أخبار احلي.. 7

اخلدمات االجتماعية األخرى اليت ميكن تقدميها من قبل املجتمع املدين:
أعمال اإلغاثة.. 1
محاية اآلداب العامة.. 2
محاية األحداث من االحنراف.. 	
الرعاية الالحقة للسجناء.. 4
خدمات اجتماعية أخرى.. 5

الجلسة ).( . .. . 

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:

)1( سورة البقرة، اآلية 	28.
)2( حول هذا املوضوع ُينظر: د. عباس أبو شامة، مرجع سابق، ص19.
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أواًل: 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 )1(.
ويف حقيقة األمر، فإن احلفاظ على السالمة املجتمعية ُيعد شرًطا قانونًيا جيب على الدول أن تسعى إىل حتقيقه بشىت 

الطرق، ومن هذه الطرق تعزيز التعاون والتكامل مع املجتمع.
ثانًيا: دور اإلعالم يف املحافظة على السالمة املجتمعية:

يلعب اإلعالم -كما أسلفنا- دوًرا حيوًيا يف املحافظة على السالمة املجتمعية، من خالل ما يلي)2(:
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.

ثالًثا: 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 

حدٍّ 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 أٍي من االلتزامات )4(.
وتأسيًسا على ذلك، فإن ضمان سالمة املجتمع تتطلب تعاوًنا وتكاماًل بني مجيع الكيانات املعنية، فسالمة املجتمع ال تعين 

الشرطة فحسب، بل مجيع فئات املجتمع.
رابًعا: دور املجتمع املدين يف املحافظة على السالمة املجتمعية:

ال ريب يف حق املواطنني يف التعبري عن آرائهم بشأن مستقبل املنطقة اليت يعيشون فيه وميارسون فيها نشاطهم، ولقد تغري 
الفكر التنموي ابتعاًدا عن املركزية، متوجًها 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)5(.
وتوجُد العديد من مؤسسات املجتمع املدين املعنية بالسالمة املجتمعية؛ ومنها اجلمعيات اخلريّية واألهلّية، واليت ُتعد من 
أكثر املؤسسات املجتمعّية انتشاًرا، وهي عبارة عن جمموعة من املؤسسات اليت هتدُف إىل توفرِي الرعاية االجتماعّية لألفراد، 
وخصوًصا األطفال منهم الذين حيتاجون إىل تربيٍة ورعايٍة خاصة، أو الذين ال يعيشون ضمن أُسرٍة توفر هلم احلياة الكرمية 

واملناسبة، لذلك تسعى هذه املؤسسات إىل توفري املساعدات للعديِد من العائالت يف املجتمعات)6(.

)1( علي حسن التميمي، مرجع سابق، ص92.
)2( مهند ملكاوي، مرجع سابق.

)	( د. إسالم مجال الدين شوقي، مرجع سابق، ص2.
)4( د. إسالم مجال الدين شوقي، املرجع السابق، ص2.

)5( د. فريد صبح القيق، املشاركة املجتمعية يف حتقيق التنمية املستدامة، حبث منشور يف جملة فلسطني لألحباث والدراسات، فرباير، 2014، 
ص6.

الساعة   ،26/10/2019 الدخول  تاريخ   ،https://mawdoo	.com اإللكتروين:  الرابط  على  منشور  مقال  املجتمعية،  )6( املشاركة 
.10:	0
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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، ُنبينها على النحو اآليت)1(:

أواًل: القواعد العامة:. .. .. . 
الشفافية والثقة املتبادلة.. 1
اإلخالص خلدمة املجتمع.. 2
العمل بروح الفريق الواحد.. 	
تغليب مصلحة املجتمع على املصاحل الشخصية.. 4
التنسيق املستمر.. 5
االحترام املتبادل بني أطراف السالمة املجتمعية.. 6
االلتزام بالالئحة اخلاصة بتنظيم العمل.. 7
حسن اختيار األعضاء وفق معايري الصدق والزناهة واإلخالص والنشاط واالستعداد.. 8
مراعاة مشاركة اجلانب النسوي عند اختيار اللجان وتنفيذ املهام.. 9

ثانًيا: القواعد الخاصة بكل طرف من أطراف السالمة المجتمعية:. .. .. . 
القواعد املتعلقة بالشرطة: لتعزيز التكامل والتعاون بني الفئات املستهدفة، ينبغي على الشرطة االلتزام 	 

بالقواعد اآلتية:
اعتبار منظمات املجتمع املدين شركاء يف الوقاية من اجلرمية وحماربتها.. 1
االلتزام مببادئ حقوق اإلنسان املتعلقة بالعمل الشرطي.. 2
االلتزام بالغايات واألهداف اليت تستهدفها املشاركة املجتمعية.. 	
تشخيص املشكالت وحتديد األولويات.. 4
معاجلة األسباب الرئيسية للجرائم جنًبا إىل جنب مع الشركاء يف املجتمع.. 5
اإلنابة والتفويض ومراعاة ظروف العمل.. 6

القواعد املتعلقة باملجتمع: لتعزيز التكامل والتعاون من قبل املجتمع، ينبغي االلتزام بالقواعد اآلتية:	 
االستعداد والطوعية واملشاركة يف العمل.

إرساء قاعدة أو مبدأ أن على الشعب -كمواطنني- أال يشتركوا يف احلقوق فقط، بل يف املسؤوليات أيًضا، من خالل . 1
منهجية املشاركة.

اعتماد مبدأ أن األمن هو مسؤولية كل مواطن ومواطنة يف املجتمع، اعتماًدا على املبدأ الذي يقضي بأن كل مواطن . 2
هو رجل أمن حلماية نفسه ومن حوله.

سرعة املبادرة لتقدمي العون ألجهزة الشرطة مبا حيقق األمن واالستقرار.. 	

)1( للمزيد ُينظر: شارماال نايدو، وغراهام ماتياس، وسيمون رين، مرجع سابق، ص5 وما بعدها. أنيكي أوسي، فهم العمل الشرطي، دليل لنشطاء 
https:// :حقوق اإلنسان، صادر عن منظمة العفو الدولية، أمستردام، ط1، 2011، ص81. حسن عباس، مقال منشور على الرابط اإللكتروين

www.irfaasawtak.com، تاريخ الدخول 20/11/2019، الساعة 0	:8 مساًء.
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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.. 1
وضع اآلليات املناسبة لتصبح الشرطة املجتمعية جزًءا من مؤسسة الشرطة.. 2
تشكيل اللجان املجتمعية يف األحياء السكنية من ممثلي اجلهات املعنية املحددة آنًفا، بواقع )15-10( عضًوا يف . 	

كل حي وفًقا للحاجة.
االرتباط باملجتمع املحلي ملناقشة األولويات واالستراتيجيات، وإنشاء تعاون وثيق معهم.. 4
األخذ بنظام الالمركزية يف اختاذ القرارات اخلاصة باألولويات.. 5
دراسة األسباب املؤدية للمشكالت وحماولة حلها والتصدي هلا.. 6
تفعيل دور اإلعالم يف خلق تعاون وتكامل مجاهريي مع أجهزة الدولة.. 7
عقد الندوات وجلسات احلوار املشتركة بني الفئات املستهدفة، وإطالق املبادرات، هبدف بناء أرضية صحيحة وصلبة . 8

للتعاون املجتمعي.
تفعيل نظام النشر اإللكتروين.. 9

تعزيز دور الدوريات الراجلة.. 10

بعض األفكار اإلضافية لدعم عالقات الشراكة املوجودة مسبًقا، قد تتضمن ))):
بناء شبكات تواصل مع الشركاء حبيث ميكن مشاركة اخلرباء واخلربات واملعلومات بكل سهولة.. 1
تصميم آليات تسمح بالتواصل املستمر بينهم البني )مثل تنظيم اجتماعات شهرية(.. 2
وضع استراتيجية عمل مع الشركاء لتجديد وتنشيط التعاون املشترك.. 	
العمل مًعا على مشروع جديد.. 4
دعوة الشركاء من أجل حضور تدريب جماين أو املشاركة يف جلسات استشارية أو لتبادل املعلومات حول بعض . 5

الشركاء اآلخرين من خالل االستفسار عنها يف حال وجودها، وكيف ميكن  أو حضور نشاطات  املبادرات احلالية، 
االنضمام هلم واملشاركة فيها.

)1( حول هذا املوضوع ُينظر: أنيكي أوسي، فهم العمل الشرطي، مرجع سابق، ص96. علي حسن التميمي، مرجع سابق، ص72.
 UNDOC، Training Manual On Policing Urban Space )New York، Criminal Justice :2( مشار إىل(

.)Handbook Series، 201	(،p.)19
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الخاتمة:
السالمة  تعزيز  يف  املجتمعية  املشاركة  أمهية  التدريبية  الوحدة  هذه  من خالل  لنا  تبني 
املجتمعية، فمن الصعب حتقيق السالمة املجتمعية من قبل الدولة وحدها، بل ال بد من تعاون 

املجتمع معها، وبدون هذا التعاون ستظل مهمة الدولة صعبة وغري مكتملة.
وما يؤكد أمهية املشاركة املجتمعية يف تعزيز السالمة املجتمعية، جتارب الدول اليت جنحت 
يف حل مشكالهتا وتذليل الصعوبات اليت تواجهها يف جمال حتقيق السالمة املجتمعية من 
خالل مشاركة مجيع فئات املجتمع، الذين أُتيح هلم املجال لتقدمي مقترحاهتم واملشاركة يف 

حتقيق تطلعاهتم.
فاملشاركة املجتمعية أصبحت برنامج عمل تعتمد عليه الدول اليت اقتربت من املجتمع، ورأت 

أهنا غري قادرة لوحدها على حتقيق السالمة املجتمعية دون تعاون املجتمع.
واملشاركة املجتمعية، وإن كانت ضرورة حتمية لتحقيق السالمة املجتمعية، إال أهنا ال تكفي 
وحدها لتحقيقها، بل جيب األخذ بالعناصر األخرى الالزمة لتحقيق السالمة املجتمعية؛ ومن 
ذلك املحافظة على احلقوق اليت نصت عليها التشريعات واملواثيق الدولية وغريها من العناصر 

األخرى، واليت سيأيت ذكرها يف الوحدات التالية.
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الوحدة الثالثة. .
الحقوق ذات الصلة بالسالمة المجتمعية في القانون 

اليمني
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محتويات الوحدة الثالثة

47 مقدمة: 
47 اجللسة )1( : مبادئ حقوق اإلنسان وعامليتها: 
47 مدلول مبادئ حقوق اإلنسان: 
47 اخلصائص املميزة حلقوق اإلنسان: 
48 فئات حقوق اإلنسان: 
48 أنواع حقوق اإلنسان: 
50 اجللسة )2( : حقوق املتهم: 
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60 اجللسة )5(:  حقوق املرأة والطفل: 
60 حقوق املرأة: 
61 حقوق الطفل: 
64 اجللسة )6( :حقوق ذوي االحتياجات اخلاصة: 
64 التعريف بذوي االحتياجات اخلاصة: 
64 حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة: 
68 اخلامتة: 
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مقدمة:
ال شك أن موضوع احلقوق من املوضوعات اهلامة اليت دعت املشرعني واملهتمني إىل تناوهلا بشكل 

متعمق، كوهنا ذات صلة كبرية بالسالمة املجتمعية، وبدون املحافظة عليها لن يستقيم املجتمع.
فالسالمة املجتمعية ال تقتصر على حتقيق أمن املجتمع، بل تعين توفري سالمة املجتمع من 

خالل عملية تشاركية للمجتمع مبختلف مكوناته املحلية.
املجتمعية؛ ففي  بالسالمة  العالقة  ذات  املوضوعات  العديد من  الوحدة على  وقد اشتملت هذه 
اجللسة األوىل مت تناول مبادئ حقوق اإلنسان وعامليتها، ومت ختصيص اجللسة الثانية للحديث عن 
حقوق املتهم، أما اجللسة الثالثة فقد مت ختصيصها لتناول حقوق السجني، ويف اجللسة الرابعة 
مت تناول حقوق األحداث، ومت ختصيص اجللسة اخلامسة لبيان حقوق املرأة والطفل، ويف اجللسة 

السادسة سنتناول حقوق ذوي االحتياجات اخلاصة.

الجلسة ) ( .  . . 

مبادئ حقوق اإلنسان وعالميتها:

مدلول مبادئ حقوق اإلنسان:.  .  . . 

املقصود مببادئ حقوق اإلنسان:
هي املبادئ األخالقية أو املعايري االجتماعية اليت تصف منوذًجا للسلوك البشري الذي ُيفهم عموًما بأنه حقوق أساسية ال جيوز 
املساس هبا، وهي مستحقة وأصيلة لكل شخص ملجرد كوهنا أو كونه إنساًنا، ومالزمة هلم بغض النظر عن هويتهم أو مكان وجودهم 

أو لغتهم أو ديانتهم أو أصلهم العرقي أو أي وضع آخر)1(.

الخصائص المميزة لحقوق اإلنسان:. ..  . . 

حلقوق اإلنسان صفات عامة متيزها عن غريها من احلقوق، ومن أبرز تلك اخلصائص اآليت)2(:
أواًل: إهنا حقوق متأصلة يف كل إنسان.

ثانًيا: حقوق اإلنسان هي نفسها لكل البشر.
ثالًثا: حقوق اإلنسان عامة ومطلقة.

رابًعا: حقوق اإلنسان عاملية.
خامًسا: حقوق اإلنسان متكاملة وال تقبل التجزئة.

سادًسا: حقوق اإلنسان ال ميكن التنازل عنها أو االنتقاص منها.
سابًعا: حقوق اإلنسان تقوم على نظام موضوعي.

ثامًنا: حقوق اإلنسان متطورة بشكل مستمر.

)1( من ديباجة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
)2( حسني عبداملطلب األسرج، آليات إعمال احلقوق االقتصادية يف مصر، ص7. بتصّرف.
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فئات حقوق اإلنسان:. ..  . . 

تصنف حقوق اإلنسان املنصوص عليها يف املواثيق الدولية العامة إىل الفئات اآلتية:
أواًل: احلقوق العامة بكل الفئات: وتتمثل يف اآليت))):

فئة احلقوق املدنية والسياسية: وُيطلق على هذه احلقوق »اجليل األول من احلقوق«، وحتتوي هذه الفئة على احلقوق 
املحمية بنصوص العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وتنصب هذه احلقوق على امتيازات السلطة الشخصية 
للمواطنني كافة، مبوجب القانون؛ ومن تلك احلقوق احلق يف احلياة واحلرية واألمان الشخصي، واحلق يف املشاركة السياسية 

والتحرر من التدخل التعسفي.
هتتم  اليت  احلقوق«،  من  الثاين  »اجليل  احلقوق  هذه  على  وُيطلق  والثقافية:  واالجتماعية  االقتصادية  احلقوق  فئة 
باألنشطة ذات الطابع اجلماعي، وهذه احلقوق حممية بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية الثقافية، 

ومنها: احلق يف العمل، واحلق يف الرعاية الصحية، واحلق يف مستوى معيشي الئق.
فئة احلقوق اجلماعية )فئة اجليل الثالث من حقوق اإلنسان(: ومن هذه احلقوق احلق يف التنمية االجتماعية، واحلق يف 
بيئة نظيفة وصحية، واحلق يف االستدامة، واحلق يف التضامن، واحلق يف السالم، واحلق يف اإلنصاف بني األجيال يف االستفادة 

من املوارد الطبيعية، واحلق يف اإلغاثة من الكوارث.

ثانًيا: فئة احلقوق اخلاصة ببعض الفئات ))): إىل جانب حقوق اإلنسان العامة املذكورة يف الفقرات السابقة، 
هناك حقوق خاصة حبماية بعض الفئات اخلاصة؛ ومنها حقوق املرأة وحقوق الطفل وحقوق الالجئني وحقوق األشخاص 

ذوي اإلعاقة، وهذه الفئات هلا اتفاقيات دولية خاصة حبماية حقوقها.
تلك هي أبرز تصنيفات فئات حقوق اإلنسان، وميكن القول إن تلك احلقوق املذكورة يف الفئات السابقة تتسم باآليت:

إهنا متكاملة، فال يناقض بعضها بعًضا، بل يؤكد بعضها البعض اآلخر.
إن كل صنف من تلك الفئات ُيركز على محاية احلقوق اليت يشملها وفق عنوان الوثيقة الدولية الصادرة.

أنواع حقوق اإلنسان:. ..  . . 

سوف يتم استخالص أنواع حقوق اإلنسان املنصوص عليها يف اإلعالن العاملي كما يلي)	(:
احلق األول م )2(: احلق يف ممارسة احلقوق الواردة يف اإلعالن دون متييز من أي نوع.	 
احلق الثاين م )	(: احلق يف احلياة واحلرية ويف األمان على شخصه.	 
احلق الثالث م )4(: عدم جواز االسترقاق وحظر الرق واالجتار بالرقيق جبميع صوره.	 
احلق الرابع م )5(: عدم جواز التعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو احلاطة بالكرامة.	 
احلق اخلامس م )6(: احلق يف االعتراف بالشخصية القانونية.	 
احلق السادس م )7(: احلق يف املساواة أمام القانون.	 
احلق السابع م )8(: حق اللجوء إىل املحاكم الوطنية املختصة.	 

)1( ُينظر تصنيف فئات حقوق اإلنسان يف موضوع: تعريف حقوق اإلنسان من ديباجة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.
)2( للمزيد: راجع د. صاحل زيد قصيلة، ضمانات احلماية اجلنائية الدولية حلقوق اإلنسان، 2009، ص68-	6.

)	( دليل الشرطة للتدريب على حقوق اإلنسان، مفوضية حقوق اإلنسان، األمم املتحدة، نيويورك وجنيف، 1997، ص28-29.
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احلق الثامن م )9(: عدم جواز احلجز التعسفي.	 
احلق التاسع م )10(: احلقوق املتساوية عند القاضي أمام حماكم مستقلة وحمايدة ومنصفة، وبصورة علنية.	 
احلق العاشر م )11(: احتفاظ كل متهم بأصل الرباءة، حلني ثبوت ارتكاب اجلرمية وفق القانون، ويف حماكمة 	 

علنية يتوفر فيها مجيع الضمانات الالزمة للدفاع.
احلق احلادي عشر م )12(: عدم جواز التدخل التعسفي يف احلياة اخلاصة.	 
احلق الثاين عشر م )	1(: حرية التنقل واختيار حمل اإلقامة.	 
احلق الثالث عشر م )14(: حق التماس اللجوء يف بلدان أخرى.	 
احلق الرابع عشر م )15(: حق التمتع جبنسية ما، وعدم جواز احلرمان التعسفي من اجلنسية أو تغيريها.	 
احلق اخلامس عشر م )16(: )1( حق التزوج للرجل واملرأة برضا الطرفني. )2( حق محاية املجتمع والدولة 	 

لألسرة، كوهنا اخللية الطبيعية واألساسية يف املجتمع.
احلق السادس عشر م )17(: حق التملك.	 
احلق السابع عشر م )18(: حرية الفكر والوجدان والدين.	 
احلق الثامن عشر م )19(: حرية الرأي والتعبري.	 
احلق التاسع عشر م )20(: حرية االشتراك يف االجتماعات واجلمعيات السلمية.	 
احلق العشرون م )21(: حق املشاركة يف إدارة الشؤون العامة.	 
احلق الواحد والعشرون م )22(: حق الضمان االجتماعي.	 
احلق الثاين والعشرون م )	2(: حق العمل.	 
احلق الثالث والعشرون م )24(: احلق يف الراحة وأوقات الفراغ والتحديد املعقول لساعات العمل.	 
احلق الرابع والعشرون م )25(: )1( احلق يف مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهية له وألسرته. )2( 	 

احلق يف األمان من الغوائل يف حاالت البطالة واملرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غري ذلك من الظروف 
اخلاصة لألمومة والطفولة. )	( حق الرعاية اخلاصة لألمومة والطفولة.

احلق اخلامس والعشرون م )26(: حق التعليم ووجوب التعليم املجاين يف املرحلتني االبتدائية واألساسية على 	 
األقل.
احلق السادس والعشرون م )27(: حق املشاركة احلرة يف الثقافية للمجتمع.	 
احلق السابع والعشرون م )28(: حق التمتع بنظام اجتماعي ودويل حيقق احلقوق واحلريات املنصوص عليها يف 	 

هذا اإلعالن.
وميثل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان خطوة هائلة قطعها املجتمع الدويل، عام 1948، ويستمد اإلعالن طابعه األخالقي 
املقنع من املوافقة على أن يكون بياًنا للمعايري الدولية املقبولة. وقد صيغ هذا املخطط اخلاص بأهداف حقوق اإلنسان بلغة 

عريضة وعامة، وهو ميثل مصدر -اإلطار املوضوعي- للصكني اآلخرين:
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية.  	

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.  	
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الجلسة ).( . .. . 

حقوق المتهم:

من هو المتهم؟.  . .. . 

تعريف املتهم:
مل يورد املشرع يف القانون اليمين تعريًفا حمدًدا للمتهم، سواًء يف نصوص قانون اجلرائم والعقوبات أو يف قانون اإلجراءات 
اجلزائية، رغم استعماله هلذا اللفظ يف أكثر من موضع )1(. لذلك اجتهد بعض الفقهاء يف وضع تعريف له؛ إذ عرف املتهم 
بأنه: »الـمتهم هو كل من تنسب إلـيه سلطة االهتام ارتكاب فعل يعده الـقانون جرمية سواًء بوصفه فاعاًل أصلًيا أو شريًكا«)2(.

الشروط الواجب توافرها يف املتهم:
لكي يكتسب الشخص صفة املتهم ال بد من توافر عدد من الشروط باكتماهلا ميكن أن حترك الدعوى اجلزائية ضده، 

ويكتسب بذلك مركًزا قانونًيا ُيكسبه بعض احلقوق، وُيلقي عليه بعض االلتزامات، وهذه الشروط هي)	(:
وقوع اجلرمية.. 1
أن يكون معيًنا بذاته.. 2
وجود دالئل كافية على ارتكاب الشخص للجرمية أو االشتراك فيها.. 	
أن يكون املتهم إنساًنا حًيا.. 4
أن يكون املتهم شخًصا طبيعًيا أو معنوًيا.. 5
أن يكون املتهم متمتًعا باألهلية اإلجرائية.. 6

حقوق المتهم في القانون اليمني ))):. .. .. . 
حق املتهم يف الرباءة )5(. 	 
حق املتهم يف السالمة اجلسدية. 	 
حق املتهم يف االستعانة مبحام.	 
احلق يف حضور مجيع اإلجراءات.	 
حق املتهم يف العلم مبا هو منسوب إليه.	 
احلق يف تقدمي الطلبات والدفوع.	 
احلق يف محاية املراسالت بني املتهم وحماميه.	 
حقوق املتهم اإلجرائية: متر الدعوى اجلزائية مبراحل عديدة، هي مرحلة التحقيق االبتدائي، ومرحلة املحاكمة، 	 

وتباشر يف هذه املراحل إجراءات عديدة جتاه املتهم، وسنبني أهم حقوق وضمانات املتهم خالل مباشرة هذه اإلجراءات، 
كما يلي:

)1( املحامي العام أمحد اجلنديب، املبادئ األساسية حلقوق املتهم يف مرحلة املحاكمة يف القانون اليمين وأهم املبادئ العاملية حلقوق اإلنسان، ص7.
)2( كتاب الدكتور عوض حممد عوض، الـمبادئ الـعامة يف قانون اإلجراءات الـجنائية، منشأة الـمعارف، اإلسكندرية، مل ُيحدد تاريخ النشر، ص47. 

من العهود الدولية اخلاصة حبقوق اإلنسان:
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx

.https://www.unicef.org/arabic/why/files/ccpr_arabic.pdf
)	( د. منري حممد اجلويب، االختصاصات األصلية واالستثنائية ملأمور الضبط القضائي، مكتبة الصادق، صنعاء، ص126.

)4( نصوص املواد 8، 	7، 105، 181، 182 من قانون اإلجراءات اجلزائية اليمين رقم 	1 لسنة 1994.
)5( مشاًرا إىل هذا املبدأ يف الـفقرة الثانية من الـمادة 14 من الـعهد الـدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واملادة 66 من الـنظام األساسي 

للمحكمة الـجنائية الـدولية.
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حقوق املتهم أثناء القبض:. 1
عدم مباشرة القبض إال مبعرفة السلطة املختصة بالتحقيق، وهي النيابة العامة، أو مأمور الضبط القضائي املختص يف 

حالة الندب، وذلك لضمان عدم انتهاك واملساس حبقوق املقبوض عليه.
حق املقبوض عليه يف العلم بأسباب القبض)1(.	 
االستماع إىل أقوال املقبوض عليه)2(.	 
وجوب معاملة املقبوض عليه مبا حيفظ عليه كرامته)	(.	 
حق املقبوض عليه يف االتصال بأسرته وحماميه)4(.	 
وجوب أن يكون األمر بالقبض كتابًة وموقًعا عليه ممن أصدره)5(.	 
حقوق املتهم أثناء التفتيش:. 2

حضور املتهم أثناء تفتيش مسكنه أو من ينيبه )املادة 4	1 إجراءات(.	 
حضور شاهدين من أقاربه أو جريانه أو من غريهم، بشرط أال يكون ضمن الشاهدين من رجال التحقيق )املادة 	 

4	1 إجراءات(.
 التفتيش ال يكون إال من بعد شروق الشمس وحىت غروهبا )املادة 144 إجراءات(.	 
 تفتيش األنثى ال يكون إال من أنثى )املادة 	14 إجراءات(.	 
 جيب أن يكون أمر التفتيش مسبًبا ومبنًيا على حتريات جدية )املادة 8	1 إجراءات(.	 
ال جيوز التفتيش إال للبحث عن األشياء واآلثار اخلاصة باجلرمية )املادة 7	1 إجراءات(.	 
 جيب إبراز األمر بالتفتيش إىل املتهم قبل الشروع يف التفتيش أو الضبط.	 
 ليس للقائم بالتفتيش أن يضبط أو يطلع على األشياء اليت متس األسرار الشخصية أو العائلية للشخص حائز 	 

املكان )املادة 140/أ إجراءات(.
 ال جيوز فض ما يوجد يف مسكن املتهم أو غريه من أوراق مغلقة، ويباح عند الضرورة التحفظ عليها لعرضها 	 

على املحكمة املختصة بنفسها )املادة 140/ب إجراءات(.
 تبلغ صورة من اخلطابات والرسائل املضبوطة إىل الشخص املرسل إليه يف أقرب وقت )املادة 147 إجراءات(.	 
جيب على القائم بالتفتيش أن حيرر حمضًرا باإلجراءات وما أسفرت عنه وما مت ضبطه من أشياء، ويوقع عليها 	 

مع كاتب التحقيق )املادة 150 إجراءات(.
إذا مل تعد األشياء املضبوطة الزمة للتحقيق وللسري يف الدعوى أو حماًل للمصادرة، جيب األمر بردها )املادة 	 

155 إجراءات(.

)1( املادة 	7 من قانون اإلجراءات اجلزائية اليمين.
)2( املادة 105 من قانون اإلجراءات اجلزائية اليمين.

)	( املادة 71 من قانون اإلجراءات اجلزائية اليمين.

)4( املادة 	7 من قانون اإلجراءات اجلزائية اليمين.

)5( املادة 72 من قانون اإلجراءات اجلزائية اليمين.
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حقوق املتهم أثناء االستجواب تتمثل يف اآليت:. 	
أن يكون القائم بالندب هو املحقق نفسه، وعدم جواز الندب يف االستجواب)1(.	 
عدم التأثري على إرادة املتهم)2(.	 
كفالة حقوق الدفاع للمتهم أثناء االستجواب)	(.	 
حقه يف دعوة حماميه حلضور االستجواب)4(.	 
حقوق املتهم أثناء احلبس االحتياطي:. 4

صدور احلبس االحتياطي من اجلهة املختصة به.	 
أن يسبق األمر باحلبس استجواب املتهم)5(.	 
وجود دالئل كافية على اهتامه.	 
أن تكون اجلرمية مما جيوز فيها احلبس االحتياطي: يف حالتني:	 

اجلرائم املعاقب عليها باحلبس مدة تزيد على ستة أشهر.	 
اجلرائم املعاقب عليها باحلبس عموًما إذا مل يكن للمتهم حمل إقامة معروف باجلمهورية.	 

عدم جواز احلبس االحتياطي يف حاالت حددها القانون.	 
جيب مساع أقول املتهم لدى صدور األمر حببسه)6(: ينص القانون على أنه: »جيب أن تسمع أقوال املتهم اهلارب الذي 

صدر األمر حببسه احتياطًيا قبل مضي أربع وعشرين ساعة من وقت القبض عليه«.
ال يكون احلبس إال يف األماكن املخصصة لذلك قانوًنا)7(.

الحماية القانونية لحقوق المتهم:. .. .. . 

جيب على رجل الشرطة كمنفذ للقانون أن يلتزم بالقواعد القانونية، فهو يطبق القانون وحيمي األعراض ويعمل على 
كشف اجلرائم، لذلك جيب على رجل الشرطة العمل على رفع شأن القانون من خالل تطبيق املفاهيم اإلنسانية واالجتماعية 

والسلوكية يف تنفيذه بعيدًا عن األهواء الشخصية والفوضى والتعسف وانتهاك سيادة القانون، نبني ذلك كما يلي:

)1( املادة 117 إجراءات جزائية ميين.
)2( املادة 6 واملادة 178 إجراءات جزائية ميين.

)	( املادة 177 إجراءات جزائية ميين.

)4( املادة 178 إجراءات جزائية ميين.

)5( املادة 184 إجراءات جزائية ميين.
)6( املادة 184/ 4 إجراءات جزائية ميين.

)7( املادة 187 إجراءات جزائية ميين.

احلماية القانونية حلقوق املتهم

احلماية 
االجرائية
البطالن

احلماية 
احلماية احلماية املدنيةاجلنائية

التأديبية
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احلماية اإلجرائية )البطالن): متثل احلماية اإلجرائية يف بطالن أي إجراء من إجراءات أجهزة العدالة إذا 	 
مل يتم التقيد بالضمانات والضوابط القانونية ملباشرة اإلجراء؛ كبطالن التفتيش يف حالة مباشرته بدون أمر من 
النيابة أو حالة من حاالت اجلرمية املشهودة، وبطالن االستجواب الذي استخدم فيه املحقق إجراءات غري مشروعة؛ 

كاإلكراه أو التعذيب وغريمها.
 احلماية اجلنائية: تتمثل يف فرض العقوبة اجلنائية على األشخاص الذين يباشرون عماًل إجرائًيا، ويشكل 	 

اعتداء على حقوق اإلنسان وضماناته األساسية املقررة له خالل إجراءات الدعوى اجلزائية، وسوف نتناول األفعال 
اليت تستوجب توقيع جزاءات جنائية على رجال الشرطة، يف ما يأيت:

جرمية تعذيب املتهم حلمله على االعتراف)1(.. 1
جرمية استعمال القسوة)2(.. 2
جرمية القبض على األفراد دون وجه حق)	(.. 	
جرمية انتهاك حرمة املسكن )التفتيش غري القانوين()4(.. 4

 احلماية املدنية: يقصد باجلزاء املدين التزام من يرتكب خمالفة ألحكام اإلجراءات اجلزائية بتعويض املضرور 	 
من هذه املخالفة، وذلك طبًقا ألحكام املسؤولية املدنية، فرجل الشرطة ُيسأل عن كل خطًا ولو كان يسرًيا، طبًقا 
للقواعد العامة يف املسؤولية املدنية، وقد ُيسأل مدنًيا ولو قضى برباءته من هتمة جنائية، ويترتب على جرمية 
احلجز على احلرية أو القبض بدون وجه حق وجرائم التعذيب واستعمال القسوة وانتهاك حرمة املسكن كأفعال غري 
مشروعة، ضرر باملجين عليه، سواًء أكان الضرر مادًيا أم معنوًيا، مما يعطي املتضرر حق املطالبة يف التعويض عن 
هذا الضرر، ووسيلته يف ذلك هي يف دعوى التعويض اليت يرفعها أمام املحكمة اجلزائية بالتبعية للدعوى اجلزائية، 

ومن مث ختضع للفصل يف موضوعها للقانون املدين، وخيضع من حيث اإلجراءات لقانون اإلجراءات اجلزائية.

 احلماية التأديبية: باإلضافة إىل مساءلة مأموري الضبط القضائي جزائًيا ومدنًيا نتيجة لعدم التزامهم 	 
بالضمانات القانونية املقررة للمتهم، فإن القانون يقرر أيًضا مسؤوليتهم التأديبية إذا كان عدم االلتزام فيه إخالل 
بواجبات الوظيفة أو خمالفة ملا تقتضي القوانني واللوائح التنظيمية، ولكون رجال الشرطة من املوظفني العموميني، 
فإن اإلخالل بالواجبات املنوطة هبم ُيعد ارتكاًبا لذنب إداري يسوغ لإلدارة تأديبه، وحيث إننا انتهينا يف ما سبق إىل 
تقرير عدم مشروعية االستعانة بالوسائل غري القانونية للحصول على االعترافات واملعلومات من املتهمني يف القضايا 
اجلزائية، فإن استخدام أي منها ُيعد عماًل غري مشروع من جانب القائم به، وبالتايل إخالاًل منه بواجبات وظيفته، 

مما يستتبع مساءلته تأديبًيا.

)1(   املادة 166 إجراءات جزائية ميين.
)2( املادة 168 إجراءات جزائية ميين.
)	( املادة 264 إجراءات جزائية ميين.
)4( املادة 169 إجراءات جزائية ميين.
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الجلسة ).( . .. . 

حقوق السجين:

تعريف السجين:.  . .. . 

أواًل: تعريف السجني يف القانون اليمين:
ُيعّرف السجني يف قانون تنظيم السجون اليمين بأنه: »كل من صدر يف حقه حكم نافذ يقضي حببسه«)1(.

ثانًيا: تعريف السجني يف املبادئ الدولية:
السجناء، تعريف ملصطلح السجني كما يلي: »يعين الشخص  أو  املحتجزين  جاء يف جمموعة مبادئ محاية األشخاص 

املسجون أي شخص حمروم من احلرية الشخصية ما مل يكن ذلك إلدانته يف جرمية«)2(.
أما املحبوس احتياطًيا، فقد ُعرف بأنه: »كل شخص صدر حبقه أمر أو قرار يقضي حببسه احتياطًيا من سلطة خمتصة 

قانوًنا«.
ثالًثا: الفرق بني حقوق املتهم وحقوق السجني:

نقصد حبقوق السجني تلك احلقوق املترتبة على تقييد حريته وإنسانيته أثناء وجوده يف السجن؛ كاملعاملة الكرمية، وعدم 
تعرضه للتعذيب اجلسدي أو املعنوي بأية صورة كانت، وحقه يف االلتقاء مبحاميه أو بأسرته، وحقه باالتصال بالعامل اخلارجي، 
يف حني أن املقصود حبقوق املتهم هي تلك احلقوق املترتبة بوصفه كمتهم؛ كافتراض براءته، وحقه يف حماكمة عادلة ومنصفة 

تكفل له حقه يف الدفاع عن نفسه، وكل ما يتصل بذلك من حقوق يكفلها له القانون.
لذلك فإن للسجناء حقوًقا تتميز عن حقوق املتهم، ولكن قد يتفق أن يكون املتهم سجيًنا، فتجتمع له حقوق املتهم وحقوق 

السجني مًعا.

حقوق السجين في القانون اليمني:. .. .. . 

أبرز تلك احلقوق ما يلي)	(:
توفري املعلومات الكافية للسجني.. 1
تسجيل بيانات السجناء.. 2
حفظ مقتنيات السجناء.. 	
احلق يف اإلبالغ عن مكان السجن.. 4
وضع السجني يف الفئة املناسبة له.. 5
احلق يف الغذاء واملاء.. 6
احلق يف الزيارة واملراسلة.. 7

)1( املادة 2 من قانون تنظيم السجون اليمين رقم 48 لسنة 1991 وتعديالته.
)2( )الفقرة ج( من ديباجة جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن، اعُتمدت 

ونشرت على املأل مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 	4/	17، املؤرخ يف 9 كانون األول/ ديسمرب 1988.
)	( املادة 4/4 من الالئحة التنفيذية لقانون السجون، الصادرة بالقرار اجلمهوري رقم 221 لسنة 1999، واملواد 6/2	، 9/2، 25، 26، 

0	 من قانون السجون اليمين.
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احلق يف الرعاية الصحية.. 8
احلق يف الرعاية االجتماعية.. 9

حق السجني يف التهذيب الديين واخُللقي.. 10
حق السجني يف التعليم.. 11
حق السجني يف التدريب املهين والعمل التأهيلي.. 12
احلق يف اإلخطار باحلاالت اخلطرة واملناسبات املهمة.. 	1
حق السجني يف الشكوى واإلبالغ عن االنتهاكات.. 14

أساليب التعامل مع السجناء:. .. .. . 

ُيفترض يف تنفيذ عقوبة السجن اتباع األساليب املناسبة لتحقيق أهدافها احلديثة بإصالح السجني وإعادة إدماجه بشكل 
إجيايب يف املجتمع، وُيمكن حتديد أهم مبادئ التعامل مع السجناء من قبل الكوادر العاملة يف السجون، كما يلي)1(:

مقابلة السجني وتكوين ملف عنه وعن قضيته.. 1
التعامل مع السجني بإنسانية وكرامة)2(.. 2
احترام الضوابط القانونية.. 	
استهداف حتقيق األغراض احلديثة للسجن.. 4
مراعاة املقتضيات النظامية وحفظ األمن.. 5

وقد نظم قانون تنظيم السجون اليمين كيفية معاملة املسجونني داخل السجون، واألهداف اليت يسعى إىل حتقيقها، يف 
عدد من النصوص، كما يلي)	(:

إصالح وتقومي وتأهيل املسجونني من خالل استخدام كافة الوسائل واملؤثرات التربوية والتعليمية والطبية . 1
والتدريب املهين واخلدمة االجتماعية واألنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية.

 خلق الرغبة واجلنوح لدى املسجونني حنو احلياة الشريفة واملواطنة الصاحلة.. 2
تقدمي القدوة احلسنة واملثال اجليد إلصالحهم.. 	
عزل السجناء الذين يدخلون ألول مرة عن السجناء ذوي السوابق.. 4
 عزل السجناء مرتكيب اجلرائم ذات اخلطورة االجتماعية البالغة.. 5
 عزل السجناء األجانب عن السجناء اليمنيني.. 6
 عزل األحداث عن السجناء البالغني.. 7

)1( أمحد عوض بالل: علم اإلجرام، دور الثقافة العربية، القاهرة، 1985، ص			-2		.
)2( جاء يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر عام 1948 يف املادة 5، عدم جواز إخضاع أحد للمعاملة احلاطة بالكرامة، وورد يف وثيقة املبادئ 
األساسية ملعاملة املسجونني الصادرة عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة عام 1990، املبدأ رقم 1 أنه: ُيعامل كل السجناء مبا يلزم من االحترام 

لكرامتهم املتاحة وقيمتهم كبشر”.

)	( نصوص املواد 	، 4، 2	.
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 الجلسة ).( . .. . 

حقوق األحداث:

من هم األحداث:.  . .. . 
املقصود بالطفل الذي يف نزاع مع القانون:	 

»هو كل طفل بلغ السابعة من عمره وأمت اخلامسة عشرة من عمره إذا ارتكب فعاًل جمرًما قانوًنا، أو عند وجوده يف حالة 
من حاالت االحنراف، وهو الطفل الذي وجد يف حالة خالف أو متاس مع القانون«.

وعرفه آخر بأنه: »هو الشخص الذي مل يتجاوز الثامنة عشرة من عمره إذا ارتكب جرًما معاقًبا عليه يف القانون، أو 
كان معرًضا للخطر أو االحنراف«.

وهذا التعريف يتفق مع نص املادة 2 من القرار اجلمهوري بالقانون رقم 24 لسنة 1992 بشأن رعاية األحداث اليمين، 
واملعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1997، واليت عرفت احلدث بأنه: »كل شخص مل يتجاوز سنه مخس عشرة سنة كاملة وقت 

ارتكابه فعاًل جمرًما أو عند وجوده يف إحدى حاالت التعرض لالحنراف«.
من التعاريف السابقة يتبني لنا أن الطفل الذي يف نزاع مع القانون هو احلدث وإن اختلفت يف السن.

حاالت تعرض الطفل لالحنراف:	 
وضحت املادة رقم 	 من قانون رعاية األحداث، احلاالت اليت يعترب احلدث معرًضا لالحنراف، وهي كاآليت:

إذا وجد متسواًل، وُيعد من أعمال التسول القيام خبدمات تافهة ال تصلح مورًدا جديًدا للرزق.. 1
إذا خالط املعرضني لالحنراف أو املشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السرية والسلوك وفساد األخالق.. 2
إذا اعتاد على اهلروب من البيت أو املدرسة.. 	
إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو فساد األخالق أو القمار أو املخدرات أو حنوها، أو خبدمة من يقومون . 4
هبا.

إذا كان سيئ السلوك خارًجا عن سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو عن سلطة أمه يف حالة وفاة وليه أو غيابه أو . 5
انعدام أهليته، وال جيوز يف هذه احلالة اختاذ أي إجراء قبل احلدث ولو على سبيل االستدالل، إال بعد احلصول على 

إذن من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه حسب األحوال.
إذا مل يكن له مكان إقامة مستقر أو كان يبيت عادًة يف الطرقات أو يف أماكن غري معدة لإلقامة أو املبيت فيها.. 6
إذا ختلى عنه والده أو مل يكن له عائل مؤمتن وال وسيلة مشروعة للتعيش.. 7

أطوار مسؤولية الصغري يف قانون اجلرائم والعقوبات:	 
من الوالدة حىت سن السابعة )عدمي املسؤولية اجلنائية(.. 1
من سن السابعة حىت اخلامسة عشرة )ناقص املسؤولية اجلنائية(.. 2
من سن اخلامسة عشرة حىت سن الثامنة عشرة )حالة خمففة(.. 	
من أمت الثامنة عشرة من عمره )كامل املسؤولية اجلنائية(.. 4
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املراحل القضائية اليت مير هبا الطفل الذي يف نزاع مع القانون:	 
هناك ثالث مراحل قضائية مير هبا الطفل الذي يف نزاع مع القانون، حددهتا القوانني اجلزائية، وهي:

املرحلة األوىل: مرحلة مجع االستدالل.	 
املرحلة الثانية: مرحلة التحقيق االبتدائي.	 
املرحلة الثالثة: مرحلة املحاكمة.	 

حقوق الطفل الذي في نزاع مع القانون أمام الشرطة:. .. .. . 

أقرت التشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية العديد من احلقوق القانونية للطفل الذي يف نزاع مع القانون، أمهها:
حق افتراض مبدأ الرباءة.. 1
احلق يف السالمة اجلسدية.. 2
مراعاة سن الطفل واحتياجاته.. 	
حق الطفل يف عدم استخدام وسائل القهر واإلكراه جتاهه.. 4
حق الطفل يف عدم املساس حبريته إال يف أضيق احلدود.. 5
حق الطفل يف حالة التحفظ عليه أال تزيد على 24 ساعة، ويف مكان خاص مينع اختالط احلدث بغريه.. 6
حق الطفل يف العلم بالتهمة املوجهة إليه.. 7
حق الطفل يف الصمت.. 8
حق الطفل يف االستعانة مبحام.. 9

وميكن بياهنا بشيء من التفصيل على النحو اآليت:
املواد 11، 12، 14 من قانون رعاية األحداث  أواًل: كيف يتعامل رجال الشرطة مع احلدث: بينت نصوص 

اليمين، ضمانات التعامل مع احلدث أمام رجال الشرطة، كما يلي:
إخطار والد احلدث أو ويل أمره أو وصيه.	 
اختاذ التدابري ملنع إيذائه.	 
متكينه من حق االتصال بأوليائه.	 
ضرورة حضور اإلخصائي االجتماعي.	 
لزوم حضور حمامي للحدث.	 
يف حالة احلدث الذي ال يتجاوز سنه )) سنة:	 
ال جيوز االحتفاظ به يف مركز الشرطة.	 
جيب تكفيله لوليه أو وصيه أو املؤمتن عليه.	 
يف حال تعذر وجود أي من هؤالء يتم إيداعه مركز رعاية األحداث: إذا كان اإلفراج عنه يشكل 	 

خطورة عليه أو على غريه، يودع يف دار لتأهيل األحداث ملدة ال تزيد على 24 ساعة، مث حيال إىل النيابة.
احلدث الذي أمت الثانية عشرة من العمر: جيوز التحفظ عليه مبركز الشرطة 24 ساعة، بشروط: أن 	 

حيتفظ به يف مكان خاص، وأن مينع من االختالط بغريه من املحجوزين ممن هم أكرب منه سًنا.
يف حال كانت ظروف احلدث تستدعي التحفظ عليه: جيوز إيداعه دار الرعاية بأمر من النيابة 	 

وإحضاره إىل املحكمة عند الطلب ويكون بأمر النيابة وملدة ال تتجاوز أسبوًعا قابلة للتمديد بأمر من املحكمة.
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ثانًيا: حقوق احلدث أمام املحكمة: بينت نصوص املواد 	1، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 	2 من قانون 	 
رعاية األحداث اليمين، ضمانات التعامل مع احلدث أمام املحكمة، كما يلي:

املادة 3): تعترب قضايا األحداث من القضايا املستعجلة، ويفضل يف مجيع األحوال اإلفراج عن احلدث يف أي 	 
مرحلة من مراحل التحقيق أو املحاكمة إذا كان ذلك ال يضر بسري العدالة وال يشكل خطورة.

املادة 6): ختتص حمكمة األحداث دون غريها بالنظر يف أمر احلدث عند اهتامه يف اجلرائم وعند تعرضه 	 
لالحنراف، كما ختتص باجلرائم األخرى اليت ينص عليها هذا القانون، وإذا أسهم يف اجلرمية غري حدث وجب 

تقدمي احلدث وحده إىل حمكمة األحداث.
املادة 7): أ( يتحدد اختصاص حمكمة األحداث باملكان الذي وقعت فيه اجلرمية أو توافرت فيه إحدى حاالت 	 

التعرض لالحنراف أو باملكان الذي يضبط فيه احلدث أو يقيم فيه هو أو وليه أو وصيه أو أمه حسب األحوال. ب( 
جيوز للمحكمة عند االقتضاء أن تنعقد يف إحدى دور تأهيل ورعاية األحداث.

املادة 8): تتبع أمام حمكمة األحداث يف مجيع األحوال القواعد واإلجراءات املقررة يف اجلرائم غري اجلسيمة 	 
ما مل ينص على خالف ذلك.

املادة 9): جيب أن يكون للحدث املتهم جبرائم جسيمة حماٍم يدافع عنه، فإذا مل يكن قد اختار حمامًيا تولت 	 
النيابة أو املحكمة ندبه طبًقا للقواعد املقررة يف قانون اإلجراءات اجلزائية.

املادة 0): أ( جتري حماكمة احلدث بصورة سرية: ال جيوز أن حيضر حماكمة احلدث إال أقاربه والشهود 	 
واملحامون واملراقبون االجتماعيون ومن جتيز له املحكمة احلضور بإذن خاص. ب( للمحكمة أن تأمر بإخراج احلدث 
من اجللسة بعد سؤاله أو بإخراج أحد من ذكروا يف الفقرة السابقة إذا رأت مقتضى لذلك. ج( ال جيوز للمحكمة 
يف حالة إخراج احلدث أن تأمر بإخراج حماميه أو املراقب االجتماعي، كما ال جيوز للمحكمة احلكم باإلدانة إال بعد 
إفهام احلدث مبا مت يف غيبته من إجراءات. د( جيوز للمحكمة إعفاء احلدث من حضور املحاكمة بنفسه إذا رأت أن 

مصلحته تقتضي ذلك ويكتفى حبضور وليه أو وصيه نيابة عنه، ويف هذه احلالة يعترب احلكم حضورًيا.
املادة )): جيب على املحكمة يف حاالت التعرض لالحنراف ويف اجلرائم اجلسيمة وغري اجلسيمة وقبل الفصل 	 

يف أمر احلدث، أن تستمع إىل أقوال املراقب االجتماعي بعد تقدميه تقريًرا اجتماعًيا يوضح العوامل اليت دفعت 
احلدث لالحنراف والتعرض له، ومقترحات إصالحه، كما جيوز للمحكمة االستعانة يف ذلك بأهل اخلربة.

املادة 3): ال تقبل الدعوى املدنية أمام حمكمة األحداث.	 
ضد  العنف  علـى  للقضـاء  النموذجيـة  العمليـة  وتـدابريها  املتحـدة  األمم  استراتيجيات  ثالًثا: 

األطفال يف جمال منع اجلرمية والعدالة اجلنائية:
منع العنف املرتبط بأنشطة إنفاذ القانون والنيابة العامة.	 
منع التعسف يف استخدام السلطة، واالحتجاز التعسفي، وأعمال الفساد واالبتزاز اليت يرتكبها موظفو الشـرطة 	 

الذين يسـتهدفون األطفال وأسرهم.
حظـر استخدام كل أشكال العنف والتعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة من أجل احلصول 	 

على معلومات وانتزاع اعترافات وإجبار الطفل على العمل خمرًبا أو عمياًل للشرطة أو محل الطفل على االضطالع 
بأنشطة معينة على كره منه.

وحتث الدول األعضاء، إدراًكا منها أن االعتقاالت والتحقيقات ميكن أن يتخللها عنف ميارس ضد األطفال، على 	 
القيام مبا يلي:

ضـمان التقيد بالقانون عند تنفيذ مجيع االعتقـاالت. وقصـر عمليات إلقاء القبض على األطفال واعتقاهلم . 1
واحتجازهم على احلاالت اليت تكون فيها تلك التدابري ضرورية كمالذ أخري. واحلرص قدر اإلمكان على تعزيز 
وتنفيذ بدائل لالعتقال واالحتجاز تشمل أوامر االستدعاء وإشعارات املثول يف اجلرائم اليت يزعم أن مرتكبيها أطفال.
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تنفيذ املبدأ القائل بوجوب أن تنفذ عمليات إلقاء القبض على األطفال واعتقاهلم بطريقة مراعية لألطفال.. 2
حر استخدام أسلحة نارية وصـواعق كهربائية وأساليب عنيفة عند إلقاء القبض على األطفال واعتقاهلم، واتباع . 	

تدابري وإجراءات حتد بعناية من استخدام الشرطة القوة وأدوات التقييد عند إلقائها القبض على األطفال واعتقاهلم 
وتوجه هذا االستخدام.

اشتراط وضـمان ورصد امتثال الشرطة لضرورة إخطار آباء األطفال واألوصياء عليهم أو القائمني على رعايتهم . 4
فور إلقاء القبض عليهم أو اعتقاهلم.

ضمان مراعاة املصلحة الفضلى للطفل والعوامل األخرى ذات الصلة عند النظر يف مـا إذا كان مـن الضروري أن . 5
حيضر أحد والدي الطفل أو الوصي عليه أو ممثله القانوين أو شـخص بالغ مسؤول، أو شخص مهين معين حبماية 
الطفل عند الضرورة، أي مقابلة شخصية مع الطفل أو عملية استجواب له أو أن يراقب الطفل أثناء تلك املقابلة 

أو ذلك االستجواب.
ضمان إبالغ األطفال حبقوقهم، ومتكينهم من احلصول الفوري على مساعدة قانونية أثناء استجواب الشرطة . 6

هلم وأثناء فترة احتجازهم لدى الشرطة، ومتكينهم من التشاور حبرية ويف سرية تامة مع ممثليهم القانونيني.
استعراض وتقييم، بل حتديث إذا اقتضـت الضـرورة، القوانني والسياسات واملدونات واإلجراءات والربامج واملمارسات . 7

الوطنية املتعلقة بتنفيذ سياسات وإجراءات صارمة تتصل مبالحقة األطفال على حنو حيترم حرمة حياهتم اخلاصة 
وبتقدير عمر  فيهم  املشتبه  األطفال  أجسام  أجزاء محيمة وغري محيمة من  بأخذ عينات من  وتتصل  وكرامتهم 

الطفل وجنسه.
تنفيذ تدابري ترمي خصيًصا إىل منع العنف املتعلق مبمارسات غري قانونية مـن جانب الشرطة، منها عمليات . 8

االعتقال واالحتجاز التعسفية والعقوبات اليت توقع على األطفال خارج نطاق القضاء بسبب إتياهنم بسلوك غري 
قانوين أو غري مرغوب فيه.

 وضع إجراءات متيسرة ومناسبة لألطفال ومأمونة تتيح هلم تقدمي شكاوى بشـأن حوادث عنف تعرضوا له أثناء . 9
اعتقاهلم أو استجواهبم أو أثناء فترة احتجازهم لدى الشرطة.

ضـمان اإلسـراع يف إجراء حتقيقات مستقلة وفعالة بشأن حوادث العنف املزعوم ارتكاهبا ضد األطفال أثناء احتكاكهم . 10
بالشرطة، وضمان إبعاد كل من يزعم تورطه يف أعمال عنف ضد األطفال من أي موقع تكون له فيه سيطرة أو 

سلطة، مباشرة أو غري مباشرة، على مقدمي الشكاوى والشهود وأسرهم، عالوة على القائمني على التحقيقات.
اختاذ تدابري تتيح التصدي ملخاطر العنف ومحاية األطفال أثناء نقلهم إىل املحكمة أو املستشفى أو مرفق آخر، مبا . 11

يف ذلك خماطر العنف أثناء وجودهم داخل قفص االهتمام يف املحكمة جنًبا إىل جنب مع أشخاص بالغني.
ضمان مراعاة مصاحل الطفل الفضلى ورعايته وتلبيـة احتياجاته األخرى عند اعتقال أحد والديه أو الوصي عليه . 12

أو القائم.
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الجلسة ).(. .. . 

 حقوق المرأة والطفل:

حقوق المرأة:.  . .. . 
أواًل: أنواع حقوق املرأة:	 
احلق يف املساواة بني الرجال والنساء.. 1
احلق يف عدم التمييز يف املعاملة.. 2
احلق يف الوقاية واحلماية من العنف وأوجه االنتهاكات.. 	
احلق يف الرعاية الصحية.. 4
احلق يف اجلنسية.. 5
احلق يف التعليم.. 6
احلق يف العمل.. 7
احلقوق السياسية والعامة.. 8
احلقوق االقتصادية.. 9

احلقوق االجتماعية.. 10
احلقوق اخلاصة بالزواج والعالقات العائلية.. 11
احلقوق اخلاصة برعاية السجينات وأطفاهلن.. 12

ثانًيا: حقوق املرأة يف التشريع اليمين:	 
حقوق املرأة يف الدستور اليمين))): كفل دستور اجلمهورية اليمنية املساواة بني الرجل واملرأة بالنص على . 1

أن: »املواطنون مجيعهم متساوون يف احلقوق والواجبات«، ونص كذلك على أن: »النساء شقائق الرجال وهلن من 
احلقوق وعليهن من الواجبات ما تكفله وتوجبه الشريعة وينص عليه القانون«.

حقوق املرأة يف القوانني اليمنية:. 2
حقوق املرأة اليمنية يف قانون اإلجراءات اجلزائية)2(: كفلت مواد قانون اإلجراءات اجلزائية املساواة أمام القانون 	 

جلميع املواطنني، ومل تستثِن املرأة من ذلك. وتضمن القانون بعض أحكام التمييز اإلجيايب لصاحل املرأة، كعدم جواز 
تفتيش األنثى إال بواسطة أنثى، ومراعاة التقاليد املتبعة يف معاملة النساء عند تنفيذ أوامر القبض، ووقف تنفيذ 

بعض العقوبات وتأجيل البعض اآلخر يف حق املرأة احلامل.
حقوق املرأة يف قانون هيئة الشرطة)	(: وردت النصوص املنظمة لواجبات وصالحيات الشرطة ويف شروط التعيني 	 

بصورة متساوية بني الذكور واإلناث، كما أن القانون تضمن أحكاًما متييزه لصاحل املرأة العاملة يف الشرطة، ومن 
ذلك منح اإلجازات االستثنائية مع الراتب للمرأة العاملة عند احلمل والوضع.

حقوق املرأة يف قانون السجون)4(: عين قانون السجون مبنح السجينة احلامل العناية الطبية والغذائية أثناء 	 
احلمل وعند الوضع واإلرضاع، مع إيالء عناية خاصة بالطفل املولود يف السجن.

)1( املواد 57، 56، 55، 54، 48، 44، 41، 1	، 29، 24 من دستور اجلمهورية اليمنية الصادر عام 1991.
)2( املواد 	500،484،14، 81، 50 من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم 	1 لسنة 1994.

)	( املواد 9	1، 64، 	2، 8، 7 من قانون هيئة الشرطة رقم 15 لسنة 2000.
)4( املادة 7	 وتعديالهتا بالقانون رقم 26 لسنة 	200 بشأن تنظيم السجون اليمين رقم 48 لسنة 1999.
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حقوق املرأة يف قانون األحوال الشخصية)1(: ينص قانون األحوال الشخصية يف مادته رقم 10 على أن: »كل عقد 	 
بين على إكراه الزوج أو الزوجة ال اعتبار له«.

حقوق املرأة يف قانون اجلنسية اليمين)2(: ينص قانون اجلنسية يف املادة 1/	 على أن: »يتمتع باجلنسية اليمنية 	 
كل من: ولد ألب أو ألم يتمتع أي منهما باجلنسية اليمنية داخل أو خارج اجلمهورية«.

حقوق املرأة يف قانون العمل)	(: أشار قانون العمل إىل أن مصطلح »عامل« يشمل النساء والرجال، وأن املرأة العاملة 	 
تتساوى مع الرجل يف كافة شروط العمل وحقوقه وعالقاته دون أي متييز.

حقوق املرأة يف قانون اخلدمة املدنية)4(: من األحكام الواردة يف هذا القانون وجوب أال تزيد ساعات عمل املرأة على 	 
أربع ساعات إذا كانت حاماًل يف شهرها السادس، ومخس ساعات إذا كانت مرضعة، وكذلك منح املرأة املوظفة إجازات 

استثنائية عند احلمل والوضع مع ضمان حق الراتب.
ثالًثا: حقوق املرأة يف اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة))):	 

كفلت املواثيق الدولية العامة احلقوق املتساوية للرجال والنساء، وجرمت انتهاك حقوق اإلنسان يف كل الظروف، مبا يف 
ذلك معاقبة مرتكيب جرائم العنف القائم على أساس النوع االجتماعي.

حقوق الطفل:. .. .. . 
أواًل: مدلول الطفل والفرق بينه وبني احلدث:	 

مدلول احلدث يف القانون اليمين: عرف قانون األحداث اليمين احلدث بأنه: »كل شخص مل يتجاوز سنه )مخس عشرة 
سنة( كاملة وقت ارتكابه فعاًل جمرًما قانوًنا أو عند وجوده يف إحدى حاالت التعرض لالحنراف«.

الفرق بني الطفل واحلدث:	 
الفرق األول: يف املرحلة العمرية: الطفل حيتل مرحلة عمرية أكرب تبدأ من الوالدة وتصل إىل متام الثامنة 	 

عشرة من العمر، يف حني أن احلدث يكون يف مرحلة زمنية أقل تبدأ من بلوغ سن السابعة وتنتهي ببلوغ سن اخلامسة 
عشرة.
الفرق الثاين: يف العالقة مع القانون: مصطلح الطفل يشري إىل أن عالقته بالقانون مستقرة، وبعكس ذلك 	 

فمصطلح احلدث يعرب عن وجود حالة من حاالت الزناع مع القانون، بارتكاب ممارسات ُتعد احنراًفا من وجهة 
القانون، أو وقوعه يف حالة من حاالت التعرض لالحنراف.

ف الطفل وفق هذه االتفاقية يف املادة 1 بأنه: »كل إنسان 	  تعريف الطفل يف اتفاقية حقوق الطفل)6): ُعرِّ
مل يتجاوز الثانية عشرة، ما مل يبلغ سن الرشد قبل ذلك مبوجب القانون املنطبق عليه«.

ثانًيا: أنواع حقوق الطفل يف القانون اليمين:	 
نظم قانون حقوق الطفل اليمين حقوق األطفال يف نصوص عديدة وثرية مشلت خمتلف االحتياجات اليت تتطلبها مرحلة 

الطفولة، وحددت الواجبات والضمانات الالزمة لتلبية تلك احلقوق، ومنها ما يلي:

)1( قانون األحوال الشخصية اليمين رقم 10 لسنة 1992 وتعديالته.
)2( القانون رقم 6 لسنة 1990 بشأن اجلنسية اليمنية وتعديالته.
)	( املادتان 42، 1 من قانون العمل اليمين رقم 5 لسنة 1995.

)4( املواد 60، 59، 48 من القانون رقم 19 لسنة 1991 بشأن اخلدمة املدنية اليمين.
)5( ُيراجع املواد 16، 15، 14، 	1، 12، 10، 7 من هذه االتفاقية اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة بتاريخ 18 ديسمرب 1979، 

وصادقت عليها اليمن يف 1986.
)6( اتفاقية حقوق الطفل، اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة بقرارها 44/25 املؤرخ يف 20 تشرين الثاين/ نوفمرب 1989، وصادقت 

عليها اليمن يف مايو 1991.
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احلقوق الواردة يف األحكام العامة، املواد )4 - ))):	 
حق الطفل يف احلياة حق أصيل ال جيوز املساس به إطالًقا.- 
كفالة الدولة حلماية األمومة والطفولة، وتويل األطفال رعاية خاصة.- 
تكون حلماية الطفل أو مصاحله األولوية يف كافة القرارات واإلجراءات من أية جهة.- 
حق التعبري عن الرأي.- 
احلق يف تكوين اجلمعيات والنوادي ملمارسة األنشطة مبا يتناسب مع السن ودرجة النضج.- 
احلق يف عدم التمييز يف اقتضاء احلقوق املكفولة للطفل يف كافة القوانني.- 

احلقوق الشرعية للطفل، املواد )4) - 44): )احلق يف النسب، احلق يف الرضاعة، احلق يف احلضانة 	 
والكفالة، احلق يف النفقة، احلق يف الوالية والوصاية(.

احلقوق املدنية للطفل: املواد ))4 - 67): )االسم، اجلنسية، قيد امليالد، األهلية(.	 
احلق يف الرعاية الصحية، وردت يف املواد )68 - 80).	 
حقوق الطفل يف جمال التعليم: املواد ))8 - )9): )جمانية التعليم، إلزامية التعليم األساسي، هتديف 	 

مناهج التعليم(.
حقوق الطفل يف الرعاية االجتماعية، املواد )03) - )3)): )تنظيم دور احلضانة، الرعاية البديلة 	 

لألطفال، اخل(.
حقوق الطفل العامل، املواد )33) - 43)): )سن العمل للطفل هو بلوغ الرابعة عشرة من العمر، حظر 	 

تشغيل األطفال يف األعمال الصناعية قبل بلوغ سن اخلامسة عشرة، وجوب إجراء الكشف الطيب املجاين عند التحاق 
األطفال بالعمل، عدم جواز أن تزيد ساعات العمل عن ست ساعات يومًيا مع الراحة اليت ال تقل عن ساعة واحدة، 

اخل(.
حقوق املرأة العاملة أثناء احلمل والرضاعة: للمرأة العاملة حقوق خاصة أثناء احلمل واإلرضاع تتعلق 	 

بتخصيص ساعات العمل، واإلجازة االستثنائية املأجورة.
محاية حقوق األطفال يف األحوال اخلاصة، املواد )44) - 0))): وتتمثل هذه األحوال يف اآليت:	 

محاية األطفال الذين يعيشون ظروًفا صعبة.- 
محاية األطفال من مجيع أنواع االستغالل.- 
محاية األطفال من أخطار الزناعات املسلحة.- 
محاية األطفال من أخطار املرور.- 
حقوق الطفل يف االستفادة من نوادي األطفال.- 

ويف ختام نصوص القانون وردت قائمة بالعقوبات اجلنائية اليت تطبق يف حق كل من خيل باحلقوق القانونية املقررة 
لألطفال، وهذه العقوبات هي ضمانه قانونية حلماية حقوق الطفل.

خالصة موقف القانون اليمين يف حقوق الطفل: يستخلص من النصوص السابقة ما يلي:
كفالة حقوق األطفال امللبية الحتياجاهتم املختلفة، وحتديد مسؤوليات اجلهات الرمسية واملجتمع - 

واألسرة لتلبية تلك االحتياجات.
وضع األسس السليمة اليت تقوم عليها الرعاية اخلاصة باألطفال، ومن ذلك اآليت:- 
استهداف حتقيق مصلحة الطفل الفضلى وإعطائها األولوية يف كافة التدابري املتصلة لتلبية حقوقهم.- 
احترام حقوق األطفال وإشراكهم يف كل ما يفيدهم.- 
االلتزام حبماية حقوق األطفال رمسًيا وجمتمعًيا وأسرًيا.- 
إشاعة الوعي بأمهية حقوق الطفل ودورها يف بناء شخصيته املتوازنة.- 



مشروع تعزيز السالمة 
المجتمعية في اليمن

 6	

ثالًثا: أنواع حقوق الطفل يف اتفاقية حقوق الطفل:	 
كفلت االتفاقية الدولية للطفل جمموعة من احلقوق، ونشري إىل أبرز جماالت نلك احلقوق كما يلي)1(:

 احترام الدول للحقوق املوضحة يف هذه االتفاقية لألطفال دون أي شكل من أشكال التمييز.. 1
 إيالء االعتبار ملصاحل الطفل الفضلى أمام كل املؤسسات واجلهات.. 2
 االعتراف حبق كل طفل يف احلياة.. 	
 كفالة حق البقاء والنماء.. 4
 حق الطفل يف حرية التعبري واحلصول على املعلومات.. 5
 حرية تكوين اجلمعيات والتجمعات السلمية وفًقا للقانون.. 6
 عدم التعرض التعسفي حلق الطفل يف حياته اخلاصة وأسرته أو مزنله أو مراسالته أو شرفه أو مسعته.. 7
 محاية الطفل من أشكال العنف أو الضرر أو اإلساءة أو اإلمهال أو االستغالل.. 8
 حق الطفل املعاق يف احلياة الكرمية والكاملة لتيسري مشاركته الفعلية يف أنشطة املجتمع.. 9

 حق الطفل بالتمتع بأعلى مستوى صحي ميكن بلوغه، مع إيالء الرعاية الصحية اخلاصة باألمهات قبل الوالدة . 10
وبعدها.
 حق كل طفل يف االنتفاع بالضمان االجتماعي والتأمني االجتماعي.. 11
 حق الطفل يف التعليم وجعله إلزامًيا وجمانًيا يف مرحلته االبتدائية.. 12
 احترام حقوق األطفال املنتمني إىل أقليات إثنية أو دينية أو لغوية.. 	1
 حق الطفل يف الراحة ووقت الفراغ ومزاولة األلعاب وأنشطة االستجمام واملشاركة يف احلياة الثقافية والفنون.. 14
 حق الطفل يف احلماية من االستغالل االقتصادي ومن األعمال اخلطرة أو املعيقة لتعليمه أو الضار بصحته . 15

ومنوه، وحتديد العمر األدىن وساعات العمل املناسبة مع ظروف الطفل.

رابًعا: املبادئ األساسية لتعامل الشرطة مع األطفال الذين يف نزاع مع القانون))):	 
 إعالء مصاحل الطفل الفضلى يف كل املراحل، إذ ُيعامل منتسب الشرطة الطفل أو الطفلة )كأنه وكأهنا( ابنه أو . 1

ابنته، على اعتبار أن كل طفل فرد متميز حيتاج إىل معاملة فردية.
 مراعاة احتياجات الطفل وخصوصياته وظروفه الشخصية واإلجرامية االحنرافية ومرحلته العمرية يف كل . 2

املراحل وأمام كل اجلهات.
 ُيفترض يف منتسب الشرطة أن يكون ودوًدا مع الطفل وحساًسا للفروق اجلنسية.. 	
 التفهم الواسع للخيارات املتاحة لألطفال وتشجيعهم على القيام بأحد تلك اخليارات.. 4
 عدم اللجوء إىل احلرمان من احلرية إال كمالذ أخري وألقصر فترة، مع احترام الضوابط القانونية.. 5
 إشراك الوالدين يف اجلهود املبذولة مع الطفل يف نزاع مع القانون كلما كان ذلك يف مصلحته.. 6
 تفضيل اللجوء إىل البدائل غري اجلنائية، ومن ذلك التصاحل والتعويض وجرب الضرر.. 7

)1( ُينظر خالصة مواد االتفاقية )40، 7	، 5	، 4	، 		، 2	، 1	، 0	، 28، 26، 24، 	2، 19، 18، 16، 15، 	1، 6، 4، 	، 2(.
)2( ُيراجع: د. حممد عبدالرزاق احلميدي: دور املؤسسات الرمسية يف حتقيق عدالة األحداث، أحد موضوعات مؤلف العدالة اجلنائية لألحداث، 
املُعد لطالب املعهد العايل للقضاء من قبل جمموعة خرباء، عام 2015، ص7، ماري ورهنام، باالشتراك مع آخرين يف تدريب الشرطة على حقوق 

الطفل ومحايته، طباعة احتاد أطفال الشارع، أديس أبابا، مارس 2005، ص116.
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الجلسة ).( . .. . 

حقوق ذوي االحتياجات الخاصة:

التعريف بذوي االحتياجات الخاصة:.  . .. . 

كل إنسان حباجة إىل احترام حقوقه، والفئات اليت تعاين من ظروف خاصة كاملعاقني أكثر الفئات استحقاًقا واحتياًجا إىل 
كفالة ومحاية حقوقها.

أواًل: مدلول ذوي االحتياجات اخلاصة:	 
ُيقصد بذوي االحتياجات اخلاصة: األشخاص الذين خيضعون لظروف صعبة وطويلة املدى حتول بينهم وبني ممارسة 
أنشطتهم احلياتية بشكل طبيعي كغريهم من األشخاص، بسبب إعاقتهم بعاهات عضوية أو ذهنية أو حسية، وهلؤالء األشخاص 
باعتبارهم اإلنساين، والدول  املتاحة لغريهم؛ فجميع األشخاص متساوون يف احلقوق،  حقوق تكفل هلم ممارسة األنشطة 
واملجتمعات مسؤولة عن احترام حقوق اجلميع، والوقوف بشكل خاص مع األشخاص الذين يفتقدون القدرة على ممارسة 
مظاهر احلياة بشكل طبيعي، لظروف خارجة عن إرادهتم؛ كاملرض وكرب السن، والتزام الدول مع هذه الفئات ال ُيعد من قبيل 

التربع أو اإلحسان، ولكنه التزام قانوين.
ثانًيا: تعريف ذوي االحتياجات اخلاصة يف التشريع اليمين:	 

ُعرف املُعاق يف قانون رعاية وتأهيل املعاقني اليمين والئحته التنفيذية بأنه)1(: »كل شخص ذكًرا كان أم أنثى، ثبت بالفحص 
الطيب أنه مصاب بعجز كلي أو جزئي مستدام، بسبب عاهة أو إصابة أو مرض تسبب يف عدم قدرته على التعليم أو مزاولة 

أي نشاط بصورة كلية أو جزئية مستدمية«)2(.

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة:. .. .. . 

أواًل: حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف اتفاقية حقوق املعاقني:
املادة )5( احلق يف املساواة وعدم التمييز.	 
املادة )6( حق النساء ذوات اإلعاقة.	 
املادة )7( كفالة حقوق األطفال املعاقني وتوخي مصاحلهم الفضلى.	 
املادة )8( احترام حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وكرامتهم.	 
املادة )9( متكني املعاقني من ممارسة حقوقهم بشكل كامل ومتساٍو مع اآلخرين.	 
املادة )10( احلق يف احلياة.	 
املادة )11( محاية املعاقني يف حاالت اخلطر والكوارث اإلنسانية.	 
املادة )12( االعتراف باألشخاص ذوي اإلعاقة على قدم املساواة مع غريهم أمام القانون.	 

)1( املادة 2 يف القانون رقم 61 لسنة 1999، بشأن رعاية وتأهيل األحداث، منشور يف اجلريدة الرمسية، العدد 24، لسنة 1999، املادة 2 من 
الالئحة التنفيذية لقانون رعاية وتأهيل األحداث الصادرة بقرار رئيس جملس الوزراء رقم 284 لسنة 2002.

)2( جاء يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان -الصادر املعتمد بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة بالقرار 217 ألف )د،	( بتاريخ 10 ديسمرب 
-1948 أن “لكل شخص حق يف مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهية له وألسرته، وخباصة على صعيد املأكل وامللبس واملسكن والعناية 
الطبية، وصعيد اخلدمات االجتماعية الضرورية، وله احلق يف ما يأمن به الغوائل يف حاالت البطالة أو املرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو 

غري ذلك من الظروف اخلارجة عن إرادته، واليت تفقده أسباب عيشه )املادة 25/1 من اإلعالن(.
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املادة )	1( إمكانية اللجوء إىل القضاء.	 
املادة )14( ضمان حرية الشخص املعاق وأمنه.	 
املادة )15( عدم التعرض للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.	 
املادة )16( عدم التعرض لالستغالل والعنف واالعتداء.	 
 املادة )17( محاية السالمة الشخصية للمعاق.	 
املادة )18( حرية التنقل واجلنسية.	 
املادة )19( العيش املستقل واإلدماج يف املجتمع.	 
املادة )21( حرية التعبري والرأي واحلصول على معلومات.	 
املادة )22( احترام اخلصوصية.	 
املادة )	2( احترام البيت واألسرة.	 
املادة )24( احلق يف التعليم.	 
املادة )25( احلق يف الصحة.	 
املادة )26( احلق يف التأهيل وإعادة التأهيل.	 
املادة )27( احلق يف حظر التمييز يف العمل على أساس اإلعاقة.	 
 املادة )28( احلق يف التمتع باملستوى املعيشي الالئق واحلماية االجتماعية.	 
 املادة )29( احلق يف املشاركة يف احلياة السياسية والعامة.	 
املادة )0	( احلق يف املشاركة يف احلياة الثقافية واألنشطة الترفيهية والتسلية والرياضة.	 

ثالًثا: حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف التشريع اليمين:	 
النصوص العامة لكفالة حقوق ذوي اإلعاقة: كفل قانون رعاية وتأهيل املعاقني حقوق األشخاص املعاقني . 1

وفق النصوص اآلتية:
املادة 	 تنص على أنه: »يتمتع كل شخص معاق مبمارسته كافة احلقوق اليت يكفلها الدستور والقوانني النافذة 	 

األخرى«. وهذا النص عام، وفيه ضمان لكل حقوق املعاقني املكفولة يف الدستور اليمين أو يف أي قانون ميين نافذ، 
وميكن اإلشارة إىل بعض األحكام املؤسسة حلقوق املعاقني يف الدستور اليمين، كما يلي:

تنص املادة 56 على أنه: »تكفل الدولة توفري الضمانات االجتماعية للمواطنني كافًة يف حاالت املرض - 
وفًقا  الشهداء  ذلك بصفة خاصة ألسر  تكفل  كما  العائل،  فقدان  أو  الشيخوخة  أو  البطالة  أو  العجز  أو 

للقانون«.
كفل الدستور اليمين تكافؤ الفرص جلميع املواطنني يف كافة املجاالت، وفًقا للمادة 24، واعترب - 

التضامن االجتماعي واملساواة والعدالة واحلرية من األسس اليت يقوم عليها املجتمع اليمين وفًقا للمادة 
.25

كفل الدستور اليمين الكثري من احلقوق للمواطنني على قدم املساواة، ومن ذلك حق التعليم، وفًقا املادة - 
)54( وحق الرعاية الصحية وفًقا للمادة 55.

كفالة احلقوق اخلاصة ببعض الفئات ومن ذلك محاية األمومة والطفولة ورعاية النشء والشباب وفق - 
ما ورد يف املادة 0	.

فضاًل عن ذلك، فإن الدستور اليمين يؤكد يف املادة 6 العمل مبيثاق األمم املتحدة واإلعالن العاملي - 
حلقوق اإلنسان وميثاق جامعة الدول العربية، واليمن صادقت على اتفاقية األشخاص املعوقني.
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حقوق ذوي اإلعاقة يف قانون رعاية وتأهيل املعاقني: حددها يف اآليت)1(:. 2
حق التأهيل.	 
حق التعليم.	 
حق الرعاية الطبية.	 
حق تشغيل املعاقني.	 
حق توفري فرص الرياضة.	 
املزايا املمنوحة لألشخاص املعاقني يف التشريع اليمين))):. 	

املزايا التعليمية: تعطى األولوية لألشخاص املعاقني يف االلتحاق يف الكليات اجلامعية واملعاهد احلكومية 	 
واخلاصة ملن حصلوا على الشهادات العلمية وتوافرت فيهم شروط القبول.

املزايا املصاحبة حلق التنقل: من حق الشخص املعاق االنتقال كغريه من الناس، وقد منح القانون اليمين 	 
ميزة للمعاق بتخفيض تذكرة السفر إىل %50 سواًء أكان السفر إىل الداخل أو اخلارج.

مزايا اإلعفاء من الضرائب والرسوم اجلمركية: تنص املادة 12 من قانون رعاية املعاقني على أن: »تعفى 	 
األدوات واألجهزة واملعدات اليت تستورد ألغراض رعاية املعاقني ومساعدهتم وتعليمهم وتثقيفهم وتأهيلهم مبا يف 

ذلك السيارات املصنعة للمعاقني، من الضرائب والرسوم اجلمركية بناًء على موافقة الوزير«.
مزايا تشغيل املعاقني: وتشمل هذه املزايا اآليت:	 
اعتبار املعاق الئًقا صحًيا عند التقدم لشغل الوظيفة استثناًء من األصل، وبشرط تناسب الوظيفة اليت سيشغلها 	 

مع نوع ودرجة اإلعانة.
ختصص لألشخاص املعاقني احلاصلني على شهادات تأهيل نسبة %5 من الوظائف الشاغرة يف اجلهاز اإلداري 	 

للدولة ووحدات القطاعني العام واخلاص واملختلط.
منح األشخاص املعاقني نسبة %5 يف التشغيل لدى أصحاب األعمال وفق اإلمكانيات وحبسب ترشيحهم من وزارة 	 

العمل والتدريب املهين، مع تشغيلهم مبا يتناسب مع قدراهتم وإمكاناهتم ووجوب متتعهم بكافة احلقوق املقررة يف 
قانون العمل النافذ.

أوجه احلماية القانونية لصاحل املعاقني يف التشريع اليمين: للمعاقني محاية قانونية تكفل عدم . 4
انتهاك حقوقهم من أية جهة، ومن تلك احلماية اآليت)	(:

عدم جواز حرمان األشخاص املعاقني الذين مت تشغيلهم من أية مزايا أو حقوق مقررة للعاملني اآلخرين من 	 
اجلهات األخرى بسبب إعاقتهم.

تقرير عقوبة الغرامة املالية اليت ال تزيد عن عشرة آالف ريال لكل صاحب عمل خيالف احلقوق املكفولة 	 
تعددت  كلما  العقوبة  ومضاعفة  العمل،  لدى صاحب  العمل  يف  قبوهلم  مت  من  أو  املتقدمني  املعاقني  لألشخاص 

املخالفات.
عقوبة اإلنذار لكل مؤسسة أو مركز أو معهد لرعاية وتأهيل املعوقني ختالف أحكام القانون، وعند تكرار املخالفة 	 

يتم توقيف املسؤول عن تلك املخالفات، وإغالق املؤسسة أو املركز أو املعهد مؤقًتا أو دائًما من الوزير عند عدم البت 
يف عقوبة التوقيف.

)1( املواد 7، 8، 	1، 15، 24 من قانون رعاية وتأهيل املعاقني.
)2( املواد 9، 11، 15، 19، 21، 22 من قانون رعاية وتأهيل املعاقني.

)	( املواد 10، 11، 14، 22، 25، 26، 27، 28، 29 من قانون رعاية وتأهيل املعاقني.
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تضمن قانون رعاية وتأهيل املعوقني الكثري من التدابري املقررة لصاحل الوفاء حبقوق األشخاص املعاقني، 	 
ومن ذلك مراعاة احتياجاهتم عند إنشاء األبنية العامة وتيسري حركة سريهم وتوفري الوسائل اإلرشادية لتأمني 
سالمتهم، وتشجيع إقامة املشاريع الصغرية للمعاقني، والعناية بتسويق منتجاهتم، ومساعدهتم يف تشكيل اجلمعيات 

واللجان اليت ختدمهم.
وقد خصصت بعض تلك التدابري إلنشاء صناديق وجهات وطنية تعىن برعاية حقوق املعاقني؛ ومنها صندوق رعاية  	 

وتأهيل املعاقني)1(، االحتاد الوطين جلمعيات املعاقني، واللجنة الوطنية العليا لرعاية وتأهيل املعاقني.
عالقة الشرطة اليمنية يف محاية حقوق األشخاص املعاقني:. 5

 من بني واجبات الشرطة اليمنية خدمة الشعب)2(، وتقدمي اخلدمات االجتماعية واإلنسانية للمواطنني، وتنفيذ ما تفرضه 
عليها القوانني واللوائح والقرارات من واجبات)	(، ومجيع هذه الواجبات تفرض املعاملة املتساوية مع كل أبناء املجتمع، ومنهم 

فئة األشخاص املعوقني الذين يفترض أن تكون حقوقهم مكفولة بشكل أكثر لألسباب اآلتية:
إن األشخاص املعوقني أكثر عرضة النتهاك حقوقهم والتعدي عليهم وعلى ممتلكاهتم، وهم حباجة إىل احلماية 	 

األمنية من تلك االنتهاكات حىت وإن كانت من أسرهم.
إن األشخاص املعوقني من أكثر الفئات االجتماعية تعرًضا لنتائج التصورات واملمارسات االجتماعية الضارة، 	 

ولألوضاع االقتصادية املأساوية، واألوضاع االستثنائية واحلروب، ولذلك يكثر املتسولون من هذه الفئة اضطراًرا أو 
إجباًرا، وقد يتعرض الكثري منهم للنظرة املهينة واالحتقار واحلرمان من احلقوق؛ كحق التعليم وحق املرياث وحق 
الزواج... وحنو ذلك، وقد يتعرض البعض لإلخفاء يف البيوت؛ لتجنب النظرة االجتماعية السلبية. وكل ذلك يضاعف 

من دور اجلهات الرمسية واملحلية واالجتماعية، ومنها أجهزة الشرطة.

)1( مت إنشاء هذا الصندوق مبوجب القانون رقم 2 لسنة 2002 بشأن صندوق رعاية وتأهيل املعاقني، الذي يهدف إىل توفري املصادر املالية 
لتمويل برامج ومشاريع رعاية وتأهيل املعاقني.

)2( املادة 9	 من دستور اجلمهورية اليمنية.
)	( املواد 7، 8، 10 من القانون رقم 15 لسنة 2000 بشأن هيئة الشرطة.
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الخاتمة:
تبني لنا من خالل هذه الوحدة التدريبية أن السالمة املجتمعية ال ميكن أن تتحقق إال من 
خالل االهتمام باحلقوق واملحافظة عليها، إذ متثل احلقوق أهم مرتكزات السالمة املجتمعية.

وما يؤكد أمهية هذه احلقوق يف جمال السالمة املجتمعية، النصوص التشريعية -املحلية 
والدولية- اليت شددت على املحافظة عليها، وعاقبت كل من ينتهكها.

لذلك ينبغي على كل أجهزة العدالة أن جتعل هذه احلقوق يف مقدمة اهتماماهتا، وأن تتخذ 
وتقييم  النظر  إعادة  عليها  ينبغي  كما  احلقوق،  هذه  على  املحافظة  يكفل  ما  اإلجراءات  من 

براجمها احلالية، وتاليف القصور يف أدائها.
وال تقتصر السالمة املجتمعية على ما ورد يف هذه الوحدة من عناصر، بل إن السالمة 
ُتشكل يف جمملها  اليت  العناصر  من  عدد  من  مكونة  مترابطة،  واحدة  كتلة  هي  املجتمعية 

السالمة املجتمعية يف معناها الشامل.
اليت يطمح  املجتمعية  السالمة  لُتكمل مفهوم  الوحدة  التالية هلذه  الوحدات  لذلك تأيت 

لتحقيقها كل بلدان العامل؛ ومنها بالدنا احلبيبة.
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الوحدة الرابعة. .
أدوار الشرطة ومسؤولياتها لتعزيز السالمة 

المجتمعية
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مقدمة:
ال شك أن أجهزة الشرطة يقع على عاتقها مهام كبرية لتوفري األمن الداخلي للمجتمع، فهي 
املنوطة بتحقيق األمن واالستقرار يف املجتمع، من خالل منع اجلرمية قبل وقوعها، وضبطها 

بعد وقوعها، وهذا من أهم مرتكزات حتقيق السالمة املجتمعية.
وهتدف هذه الوحدة إىل بيان أدوار أجهزة الشرطة يف تعزيز السالمة املجتمعية، باعتبارها 
الشرطة  أجهزة  إىل حتفيز  الوحدة  هذه  كما هتدف  باملجتمع.  التصاًقا  الدولة  أجهزة  أقرب 
لتحمل مسؤولياهتا يف تعزيز السالمة املجتمعية، من خالل املمارسات اإلجيابية للمهام املنوطة 

هبا.
الشرطة صالحياته يف  أثناء مباشرة جهاز  التجاوزات  العملي يشوبه بعض  الواقع  أن  إال 
تلك  حدود  الشرطة  رجال  بعض  إدراك  لعدم  القضائي؛  والضبط  اإلداري  الضبط  جمال 
الصالحيات واملهام املنوطة هبم مبوجب القانون، ومن هنا تأيت أمهية هذه الوحدة التدريبية 

لتبني أدوار الشرطة ومسؤولياهتا لتعزيز السالمة املجتمعية.
املجتمعية؛  بالسالمة  الصلة  ذات  املوضوعات  من  العديد  على  الوحدة  هذه  اشتملت  وقد 
السالمة  الشرطة وصالحياهتا يف جمال  واجبات  تناول موضوع  األوىل سيتم  اجللسة  ففي 
وسيتم  والشكاوى،  البالغات  تلقي  آليات  عن  احلديث  سيتم  الثانية  اجللسة  ويف  املجتمعية، 
الرابعة  اجللسة  أما  عليهم،  واملجين  الشهود  وسائل محاية  لبيان  الثالثة  اجللسة  ختصيص 
فسوف نبني فيها ضوابط استخدام رجل الشرطة للقوة، واجللسة األخرية من هذه الوحدة 

سيتم ختصيصها لبيان دور التوصيف الوظيفي يف حتقيق السالمة املجتمعية.
واهلل املوفق...
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الجلسة ) (.  . . 

واجبات الشرطة وصالحياتها في مجال السالمة المجتمعية:

ماهية قانون هيئة الشرطة:.  .  . . 

أواًل: تعريف قانون هيئة الشرطة:
ُيعرف قانون هيئة الشرطة بأنه: »جمموعة القواعد القانونية اليت وضعتها السلطة التشريعية لتنظيم اخلدمة يف هيئة 

الشرطة، وحتديد تبعيتها وتشكيالهتا واختصاصاهتا وصالحياهتا وكافة األحكام اخلاصة بشؤون اخلدمة ملنتسبيها«)1(.
ثانًيا: أمهية قانون هيئة الشرطة:

تتحقق أمهية قانون هيئة الشرطة من خالل معرفة اهلدف منه واملهام اليت ينظمها، إذ يهدف إىل تنظيم اخلدمة يف هيئة 
الشرطة، وحتديد اختصاصاهتا وصالحياهتا)2(.

وتتمثل املهام اليت تؤديها هيئة الشرطة يف: حفظ النظام واألمن العام واآلداب العامة والسكينة العامة ومحاية األرواح 
واألعراض والسهر على تنفيذ القوانني، ومنع وقوع اجلرائم وضبطها بعد وقوعها؛ وتلك هي جممل املهام اليت تؤديها هيئة 

الشرطة للجمهور)	(.

مهام وواجبات هيئة الشرطة:. ..  . . 

ميكن إجياز مهام وواجبات هيئة الشرطة على النحو اآليت:
أواًل: مهام تتعلق بالوظيفة اإلدارية )الضبط اإلداري):

الالزمة حلماية األفراد يف حياهتم  الوقائية واالحتياطات  التدابري  الوظيفة يف منع وقوع اجلرمية باختاذ  تتمثل هذه 
وأمواهلم وأعراضهم، ويندرج فيها كل األعمال واإلجراءات والوسائل القانونية اليت من شأهنا أن تؤدي إىل املحافظة على 

النظام العام بعناصره املختلفة، كما يلي)4(:
األمن العام: ويعين توفري احلد الضروري من الطمأنينة للمواطنني على أنفسهم وأحواهلم وأعراضهم من 	 

خطر االعتداء عليهم، من خالل مراقبة األماكن اليت حيتمل أن تقع فيها حوادث خملة باألمن، ملنعها قبل وقوعها.
الصحة العامة: وتعين وقاية املواطنني من األخطار اليت هتدد الصحة العامة، وذلك مبنع وسائل التلوث، 	 

وحصر األوبئة واألمراض املعدية، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة، واجلهات املختصة وفًقا للقوانني واألنظمة.
السكينة العامة: وتعين اختاذ اإلجراءات الالزمة لتوفري القدر الضروري من اهلدوء والسكون، وذلك مبنع 	 

الضوضاء وتنظيم استخدام مكربات الصوت، وأبواق السيارات، إىل غري ذلك.

)1( ملادة 2 من قانون هيئة الشرطة رقم 15 لسنة 2000 بشأن هيئة الشرطة.
)2( املادة 2 من قانون هيئة الشرطة رقم 15 لسنة 2000 بشأن هيئة الشرطة.

)	( املادة 4/	 من قانون هيئة الشرطة رقم 15 لسنة 2000 بشأن هيئة الشرطة.
)4( للمزيد ُينظر: د. حممد حممد الدرة، استراتيجية الضبط اإلداري ملنع اجلرمية يف اجلمهورية اليمنية، رسالة دكتوراه، أكادميية الشرطة 
املصرية، القاهرة، 1999، ص66 وما بعدها. د. محود حممد القدميي، صالحيات رجال الشرطة يف جمال الضبط اإلداري، املركز العريب للنشر 

األكادميي، صنعاء، الطبعة األوىل، 	201، ص7	.
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ثانًيا: مهام تتعلق بالوظيفة القضائية )الضبط القضائي):
وهي األعمال أو اإلجراءات اليت يباشرها ضباط الشرطة )مأمورو الضبط القضائي( بعد وقوع اجلرمية، ويدخل حتت 

هذه الوظيفة كل ما من شأنه أن يؤدي إىل اكتشاف اجلرمية)1(، وتتمثل مهامهم يف جمال الضبط القضائي يف اآليت)2(:
تلقي البالغات والشكاوى وفحصها.	 
إجراء التحريات عن اجلرائم ومرتكبيها.	 
االنتقال إىل مكان وقوع اجلرمية.	 
إجراء املعاينات الالزمة ملوقع اجلرمية واملحافظة عليها.	 
سؤال املتهم ومساع أقوال من تكون لديهم معلومات عن اجلرمية.	 
اختاذ اإلجراءات التحفظية.	 
حترير حماضر مجع االستدالالت وإرساهلا إىل النيابة.	 

ثالًثا: مهام تتعلق بالوظيفة االجتماعية للشرطة:
هناك من أضاف الوظيفة االجتماعية للشرطة إىل جانب الوظيفتني السابقتني، إذ يندرج حتتها منع احنراف األحداث، 
ومساعدة األشخاص ذوي اخلطورة االجتماعية؛ كاملشردين والعاطلني ومدمين املخدرات، ومساعدة املفرج عنهم من السجون، 
واخلدمات االجتماعية لشرطة النجدة والدفاع املدين. والدور الذي تقوم به الشرطة يف هذا املجال بصفة اجتماعية إما أن 

يكون دوًرا إصالحًيا، أو تربوًيا، أو دعوًيا أو إرشادًيا أو توفيقًيا)	(.
ومن املهام االجتماعية للشرطة -أيًضا- حل املشاكل االجتماعية قبل وقوعها، ألن املشاكل االجتماعية على اختالف أنواعها؛ 

ُتعد بداية لتحول ضحاياها إىل جمرمني، وقد يستهني البعض ببساطة هذه املشاكل؛ مما يدفعهم إىل إمهاهلا.
ويتخذ شكل اخلدمات اليت تقدمها الشرطة يف هذا املجال، اإلصالح بني املتنازعني وإرشادهم، وتقدمي النصح هلم يف 

جماالت علم االجتماع واخلدمة االجتماعية.
وتقوم الشرطة بدور اجتماعي داخل مراكز اإلصالح وتأهيل املسجونني، ومن ذلك:

التدريب والتأهيل املهين.. 1
التوعية الدينية والتثقيف االجتماعي.. 2
االشتراك مع وزارة الشؤون االجتماعية يف تقدمي املساعدات ألسر الزنالء، خصوًصا إذا كان الزنيل هو معيل . 	

األسرة.
فضاًل عن ذلك، ميكن للشرطة أن تقوم باملهام التالية)4(:

مكافحة املخدرات يف تعاطيها واستريادها وزراعتها وإنتاجها وحيازهتا واالجتار هبا أو التعامل فيها.. 1
إعانة املنكوبني وإيواء عدميي امللجأ مؤقًتا متهيًدا لتحويلهم إىل اجلهات املختصة.. 2
رد الغائبني إىل ذويهم ومحاية الضالني.. 	

)1( ملزيد من التفاصيل حول الضبط القضائي ُيراجع: د. منري حممد اجلويب، االختصاصات األصلية واالستثنائية ملأمور الضبط القضائي، املركز 
العريب للنشر األكادميي، صنعاء، الطبعة األوىل، 	201، ص21.

)2( نصت املادة 91 من قانون اإلجراءات اجلزائية اليمين رقم 12 لسنة 1994، على أن: “مأمورو الضبط القضائي مكلفون باستقصاء اجلرائم 
وتعقب مرتكبيها وفحص البالغات والشكاوى ومجع االستدالالت واملعلومات املتعلقة هبا وإثباهتا يف حماضرهم وإرساهلا إىل النيابة العامة”.

)	( د. عباس أبو شامة: شرطة املجتمع، أكادميية نائف العربية، ط1، 1419هـ - 1999، ص2	-	1.
)4( حممد عيسى برهوم: الدور االجتماعي للشرطة من وجهة نظر علم االجتماع، املجلة اجلنائية القومية، العدد 	، املجلد 17، املركز القومي 

للبحوث االجتماعية واجلنائية، القاهرة، نوفمرب 1974، ص461.



مشروع تعزيز السالمة 
المجتمعية في اليمن

 74

تقدمي املعلومات اإلرشادية للمواطنني والزائرين عن األماكن اليت ال يعرفوهنا.. 4
مساعدة رجال الدفاع املدين يف أوقات الكوارث، واملبادرة يف طلب إسعاف اجلرحى.. 5
مكافحة غالء األسعار واحتكار السلع والرقابة على تداوهلا وبيعها باألسعار املحددة.. 6
محاية النشاط السياحي وتأمينه.. 7
كشف مصادر ثروة املمتنعني عن دفع الضرائب.. 8
إقرار النظام يف كثري من ميادين العمل والنشاط اإلنساين كمرور السيارات واملركبات وحيازهتا وترخيصها وغري . 9
ذلك.

وخالصة ما سبق، نقترح أن دور الشرطة يف تعزيز السالمة املجتمعية يتمثل يف اآليت:
حتسني الصورة الذهنية لرجل الشرطة من خالل احترام املواطنني وتبسيط اإلجراءات.. 1
فتح قنوات االتصال املباشر مع اجلمهور.. 2
زرع الثقة بني األجهزة األمنية وأفراد املجتمع.. 	
العمل على توعية وإرشاد املجتمع بشأن املسائل األمنية.. 4
تطوير العمل مبراكز الشرطة يف جمايل الضبط اإلداري والضبط القضائي.. 5
الرعاية الالحقة لزنالء املؤسسات العقابية واإلسهام يف إجراءات تدريبهم وتأهيلهم.. 6
حل املشكالت االجتماعية )إصالح ذات البني، مشاكل اجلريان، اخلالفات األسرية(.. 7
خدمة األحداث اجلاحنني واملشردين وضحايا اجلرمية.. 8
املشاركة يف األنشطة اليت تضطلع هبا املؤسسات األهلية واللقاءات الشبابية ودعمها وتشجيعها.. 9

الصالحيات اإلدارية وحدودها والقيود القانونية لهيئة الشرطة:. ..  . . 

أواًل: الصالحيات اإلدارية:
بينت املادة 8 من قانون هيئة الشرطة مجلة من الصالحيات املمنوحة هليئة الشرطة من أجل جناحها يف أداء املهام امللقاة 

على عاتقها، إذ نصت على أن: »للشرطة يف سبيل أداء واجباهتا ممارسة الصالحيات التالية:
االستعانة باملواطنني مؤقًتا كلما دعت الضرورة لذلك؛ وخباصة عند درء األخطار املحدقة بالنظام واألمن العام . 1

والكوارث العامة والطبيعية.
استدعاء كل من أخل بالنظام واألمن العام واآلداب العامة أو السكنية العامة، واختاذ اإلجراءات حنوه وفًقا للقانون . 2

واألنظمة النافذة.
أن تطلب من أي شخص إثبات هويته يف حالة االشتباه به، فإن عجز عن ذلك يتم اصطحابه إىل قسم الشرطة . 	

للتحقق من شخصه ومبا ال خيالف القانون.
استيقاف أي شخص مىت توفرت ضده قرائن قوية أو معلومات موثوقة بأن يف حيازته أشياء ميكن أن يؤدي . 4

استخدامها إىل هتديد النظام واألمن العام. 
التحفظ اإلداري مبا ال يزيد على أربع وعشرين ساعة على األشياء اليت تؤدي إىل اإلخالل بالنظام واألمن العام أو . 5

إىل تعكري السكينة العامة أو تلك اليت يشتبه يف حيازهتا غري الشرعية، واختاذ اإلجراءات القانونية بشأهنا، ويرفع 
التحفظ بزوال األسباب املوجبة له.

تفتيش األشياء اليت حيملها املواطنون أو الزوار عند خروجهم أو دخوهلم من وإىل اجلمهورية، وذلك للتأكد من . 6
عدم خمالفتها للقوانني.
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دخول املساكن واألماكن العامة يف حالة االستغاثة ويف حالة الكوارث ولغرض منع األخطار املباشرة اليت هتدد حياة . 7
وسالمة األشخاص، أو إفناء أو إتالف املمتلكات مع املحافظة على السكان وأمواهلم واآلداب العامة.

مالحقة اهلاربني من السجون والقبض عليهم.. 8
مطاردة املجرمني اهلاربني من العدالة والقبض عليهم.. 9

ثانًيا: حدود صالحيات الشرطة يف استعمال القوة والسالح وإطالق النار:
قد يتطلب تنفيذ املهام امللقاة على عاتق رجال الشرطة -يف بعض احلاالت- استخدام القوة الالزمة وفًقا للظروف واألحوال، 
وقد بينت املادة 26/	 من قانون هيئة الشرطة، معىن استعمال القوة بأهنا: »استعمال الطاقة اجلسدية أو استعمال العصي 
أو اهلراوات والغاز املسيل للدموع أو أي شيء آخر مما ال يقتل عادة«)1(، كما بينت معىن استعمال السالح يف الفقرة 27 من 
املادة ذاهتا بأنه: »استعمال حراب البنادق واآلالت القاطعة«، وبينت أيًضا معىن إطالق النار يف الفقرة 28 من املادة ذاهتا بأنه: 
»استخدام الذخرية احلية من البنادق واملسدسات واملدافع الرشاشة أو تفجري القنابل واملتفجرات األخرى بأي طريقة من 

الطرق«. وسنبني ضوابط استخدام القوة يف اجللسة الرابعة من هذه الوحدة.
ثالًثا: القيود القانونية:

هناك قيود قانونية حتد من صالحيات رجال الشرطة يف تنفيذ املهام اليت وردت يف القانون، مراعاة العتبارات دستورية 
وقانونية حمددة، ويف هذا الصدد نصت املادة 12 من قانون هيئة الشرطة على أن: »تلتزم الشرطة عند ممارستها لصالحيتها 
الواردة يف هذا القانون مبراعاة احلصانات املمنوحة وفًقا للدستور وللقوانني، واالتفاقيات الدولية سارية املفعول يف اجلمهورية«.

ومن احلصانات املقصودة هنا: تلك اليت متنح ألعضاء جملس النواب، إذ ال جيوز اختاذ إي إجراء من اإلجراءات اإلدارية 
أو القضائية حنوهم إال بإذن من املجلس، وبعد رفع احلصانة عنهم، وكذلك احلال يف احلصانات املمنوحة لرجال السلطة 

القضائية)2(.
الشرطة يف  تقييد حرية  ذلك  ويترتب على  عليها،  احترامها وعدم اخلروج  بوجوب  الدول  ُتلزم  دولية  اتفاقيات  وهناك 
ممارسة صالحياهتم القانونية، ومن ذلك احلصانات اليت متنح ألعضاء السلك الدبلوماسي يف الدولة اليت يقيمون فيها، 
وال متنح مثل هذه احلصانات للدبلوماسيني من أبناء العاملني يف اخلارج أثناء تواجدهم يف بلداهنم، إذ يعاملون يف بلداهنم 

بصفتهم مواطنني ال دبلوماسيني.

)1( القانون رقم 15 لسنة 2000 بشأن هيئة الشرطة، اليمن.
)2( للمزيد ُينطر: د. ندمي حممد الترزي، شرح قانون اإلجراءات اجلزائية اليمين، القسم الثاين، االستدالالت والتحقيق االبتدائي، مكتبة الصادق، 

2019، ص4	1، صنعاء.
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الجلسة ).( . .. . 

آليات تلقي البالغات والشكاوى:

ماهية البالغ:.  . .. . 

تعريف البالغ:	 

أوجب املشرع يف املادة 91 من قانون اإلجراءات اجلزائية على مأموري الضبط القضائي أن يتلقى البالغات والشكاوى، إذ 
نصت على أن: »مأمورو الضبط القضائي مكلفون باستقصاء اجلرائم وتعقب مرتكبيها وفحص البالغات والشكاوى ومجع 

االستدالالت واملعلومات املتعلقة هبا وإثباهتا يف حماضرهم وإرساهلا إىل النيابة العامة«.

وعرفت املادة 2 من القانون ذاته التبليغ بأنه: »إخطار اجلهة املختصة بوقوع احلادث«، فال يشترط صفة معينة يف من 
تقدم بالبالغ، فقد يكون املجين عليه، وقد يكون املتضرر من اجلرمية، وقد يكون أي فرد من عامة الناس، وسواًء كان التبليغ 

واجًبا وظيفًيا يف حد ذاته على املبلغ، أم كان جمرد واجب على مجيع األفراد.

التمييز بني البالغ والشكوى:	 

يتميز البالغ عن الشكوى باآليت:

يتأسس التفريق بني البالغات والشكاوى على معيار أساسي يتمثل يف عالقة مقدم البالغ أو الشكوى مبا يقدمه . 1
إىل قسم الشرطة، إذ ال يشترط يف البالغ أن يكون مقدمه على عالقة مبوضوع البالغ، فيكفي أن يكون قد علم بوقوع 

جرمية ليقوم بإبالغ مركز الشرطة هبا. بينما الشكوى تفترض وجود عالقة ملقدمها مبوضوعها.

إمكانية ورود البالغ إىل مركز الشرطة مبختلف الوسائل؛ سواء احلضور أو بواسطة الفاكس أو اهلاتف... إخل، . 2
بينما جيب أن حيضر املعين بالشكوى أو من ميثله قانوًنا إىل مركز الشرطة لتقدمي الشكوى.

كما ميكن اعتبار ما ينشر يف كافة وسائل اإلعالم بالغات صحفية إذا ما تضمنت وقائع جرمية.. 	

البالغ ال يتضمن االدعاء حبقوق مدنية، بينما الشكوى اليت ال تتضمن االدعاء حبقوق مدنية ُتعد من قبيل . 4
التبليغات، وهذا ما أكدت عليه املادة 97 من قانون اإلجراءات اجلزائية اليمين بقوهلا: »الشكوى اليت ال يدعي فيها 

مقدمها حبقوق مدنية ُتعد من قبيل التبليغات...«.

البالغ جمرد إخطار اجلهات املختصة بوقوع احلادث أو اجلرمية، وال يشترط فيه الكتابة، بينما الشكوى تتضمن . 5
االدعاء وطلب حتريك الدعوى اجلزائية، ويف الغالب ُيشترط أن تكون مكتوبة)1(

)1( د. منري حممد اجلويب، االختصاصات األصلية واالستثنائية ملأمور الضبط القضائي، مرجع سابق، ص90 وما بعدها.
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أنواع البالغ:	 
تتعدد البالغات وتتنوع وفًقا لعدة معايري، أمهها)1(:

معيار كمال املعلومات:	 
وينقسم إىل:

البالغ الكامل: وهو الذي يتضمن كافة البيانات املطلوبة.. 1
البالغ الفوري األويل )الناقص): وهو الذي ال يتضمن كافة البيانات املطلوبة، ولكن أمهيته تقتضي سرعة . 2

الرفع به إىل اجلهات املختصة.
البالغ التكميلي: وهو الذي يكمل معلومات الفوري األويل واملرسل بعد التوصل إىل نتائج جديدة.. 	
البالغ اخلتامي: وهو الذي يعطي النتائج اخلتامية الستكمال القضية.. 4

معيار دقة املعلومات:	 
ينقسم البالغ وفق هذا املعيار إىل عدد من األنواع، هي:

البالغ الصحيح: وهو البالغ الذي تبني اإلجراءات صحته.. 1
البالغ الكاذب: وهو البالغ الذي تبني اإلجراءات الالحقة عدم صحة املعلومات املبلغ هبا، واليت قد تكون لغرض . 2

التمويه أو الكيد باآلخرين.
معيار أمهية املعلومات:	 

ينقسم البالغ وفق هذا املعيار إىل عدد من األنواع، هي:
بالغ هام: وهو الذي يتطلب اختاذ إجراءات سريعة كون البالغ متعلًقا جبرائم ذات خطورة اجتماعية.. 1
بالغ عادي: وهو الذي يعطي وقائع متكررة احلدوث.. 2
بالغ بسيط: وهو الذي يتضمن وقائع ميكن السيطرة عليها، وال يترتب عليها أضرار الحقة وال خطورة اجتماعية.. 	

معيار مصدر املعلومات:	 

)1( رائد ركن/ ندمي حممد الترزي، مادة املناوبة، إحدى املواد اليت مت تدريسها يف مدرسة تدريب أفراد الشرطة، 2004/	200، ص7.

أنواع البالغات

معيار كمال 
املعلومات

معيار الدقة
يف املعلومات

معيار أمهية 
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ينقسم البالغ وفق هذا املعيار إىل عدد من األنواع، هي:
البالغ املعلوم: وهو الذي تكون شخصية املبلغ معروفة لدى الشرطة بغض النظر عن الطريقة اليت قدم هبا . 1

البالغ.
البالغ املجهول: وهو الذي تكون شخصية املبلغ جمهولة لدى الشرطة ومل يكشف أية معلومات متعلقة بشخصيته . 2

ألي سبب.
العناصر األساسية للبالغ:	 

تتمثل هذه العناصر يف ما يأيت)1(:
أين: موقع احلادث )املنطقة – القسم – احلي – الشارع – املزنل(.. 1
مىت: وقت احلادث )التاريخ – الساعة(.. 2
ما: نوع احلادث )قتل – سرقة...(.. 	
من: اجلاين )امسه – عمره – عمله - سكنه – مستواه الدراسي(.. 4
من: املجين عليه )امسه – عمره – عمله – سكنه – مستواه الدراسي(.. 5
كيف: وصف قصري للحادث.. 6
ملاذا: السبب أو الدافع لوقوع اجلرمية.. 7
ما هي: اإلجراءات املتخذة حيال ذلك.. 8

فإذا توافرت مجيع العناصر املذكورة أعاله، فإن البالغ يسمى البالغ الكامل، وإذا مل تكتمل كلها فيسمى البالغ األويل، 
والذي حيتاج إىل متابعة الستكماله.

مصادر البالغ:	 
مصادر البالغ قد تكون رئيسية وقد تكون تبعية، وسنوضحها كاآليت:

املصادر األساسية للبالغات:. 1
حضور املجين عليه.	 
املواطنون.	 
اعتراف اجلاين.	 
نتائج أعمال البحث والتحري.	 
معلومات وأخبار من خمتلف األجهزة احلكومية.	 
املؤسسات الرمسية والشعبية.	 
املنظمات الدولية )اإلنتربول، منظمات حقوقية...(.	 
املصادر التبعية للبالغات:. 2

الصحافة ووسائل اإلعالم األخرى.	 
املوظف.	 
املنشآت الصحية.	 
أجهزة ورجال الشرطة.	 

)1(  رائد ركن/ ندمي حممد الترزي، املرجع السابق، ص9.
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األمور الواجب مراعاهتا عند إثبات أقوال املبلغ:	 
هناك عدة أمور جيب على رجل الشرطة املختص مراعاهتا عند استقبال البالغات من املبلغ، فإذا أمهل بعضها قد يؤدي 
هذا اإلمهال إىل إبطال البالغ، وخباصة عندما يكون اإلمهال متعلًقا بعدم معرفة اجلاين واملجين عليه ومكان اجلرمية، 

ولذلك فإن على رجل الشرطة مراعاة األمور اآلتية:
التثبت من هوية املبلغ من حيث امسه بالكامل وعمره وعمله وحالته االجتماعية ومكان إقامته ومعرفة بطاقته . 1

الشخصية.
معرفة مدى عالقته بالقضية موضوع البالغ وأطرافها وكيفية علمه بالقضية.. 2
استيفاء البالغ كاماًل، متضمًنا العناصر الثمانية )األسئلة الثمانية(.. 	
معرفة وقت وقوع اجلرمية ووقت اإلبالغ عنها.. 4
مالحظة أي تصرفات تصدر من املبلغ، واليت قد تكون غري طبيعية، ومدى جدية البالغ.. 5

آليات استقبال البالغ والتصرف فيه:	 
تلقي البالغات من أعمال االستدالالت حسب نص املادة 91 من قانون اإلجراءات اجلزائية اليمين، واجلهة املختصة بتلقي 

البالغات والشكاوى -حسب نص املادة 84 من القانون ذاته- هم مأمورو الضبط القضائي.
نظًرا ملا يترتب على البالغ من إجراءات الحقة قد متس احلقوق واحلريات، فإنه ال بد من حتري الدقة يف استقباله 

وصياغته وسرعة إرساله، وسنوضح ذلك بإجياز يف ما يأيت)1(:
طرق استقبال البالغ: هناك عدة طرق الستقبال البالغ، أمهها:. 1

استقبال البالغ عرب اهلاتف.	 
استقبال البالغ عرب الفاكس.	 
استقبال البالغ مباشرة من املبلغ.	 
استقبال البالغ عرب املشاهدة من خالل أجهزة الرقابة املرئية.	 
استقبال البالغ من خالل قنوات التواصل االجتماعي.	 
استقبال البالغ من خالل قنوات اإلعالم املختلفة.	 
كيفية التصرف يف البالغ: يف البداية جيب إرسال البالغ إىل جهة االختصاص، ومن مث على مناوب العمليات رفعه . 2

إىل املسؤول املختص مباشرة ليتم اختاذ اإلجراءات السريعة جتاه اجلرمية أو احلادثة أو املخالفة.
كيفية صياغة البالغ: جيب عند صياغة البالغ مراعاة اآليت:. 	

أن يكون مطابًقا للتكييف القانوين املنصوص عليه يف قانون اجلرائم والعقوبات.	 
جيب أن يتضمن البالغ كافة البيانات واملعلومات كما هو موضح يف النماذج املعدة للبالغات.	 
كتابة البالغ وإرساله إىل جهة االختصاص:. 4

جيب كتابة البالغ يف منوذج خمصص لذلك حيتوي على كافة العناصر األساسية للبالغ، ومن مث يتم إرسال البالغ إىل 
جهة االختصاص.

)1( املرجع السابق، ص12.
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إجراءات الشكوى:. .. .. . 
تتمثل إجراءات الشكوى يف اآليت)1(:	 
ضد من ُتقدم الشكوى )املشكو به()2(.	 
اجلهة املختصة بتلقي الشكوى)	(.	 
مواعيد تقدمي الشكوى)4(.	 

الممارسات الخاطئة في تقديم البالغ أو الشكوى:. .. .. . 
تقدمي الشكوى أمام جهات غري خمتصة.	 
تقدمي الشكوى من قبل غري ذي صفة.	 
عدم التأكد من جدية البالغ أو الشكوى.	 
البطء يف التعامل مع البالغ أو الشكوى.	 

)1( للمزيد ُينظر: د. حسين اجلندي، شرح قانون اإلجراءات اجلزائية اليمين، اجلزء األول، 1990، ص84	. د. حممد راجح جناد، حقوق املتهم 
يف مرحلة مجع االستدالل، دار املنار للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة، 1994، ص244.

)2( املادة 28 من قانون اإلجراءات اجلزائية اليمين.
)	( املواد 46، 	19، 562 من قانون اإلجراءات اجلزائية اليمين.

)4( املادة 29 من قانون اإلجراءات اجلزائية اليمين.

إجراءات الشكوى

ضد من تقدم 
الشكوى

اجلهات اليت 
تقدم إليها 

الشكوى

تقدم ضد 
املتهم ولو 

تعددوا
النيابة 
العامة

مأمور 
الضبط 
القضائي

مواعيد تقدمي 
الشكوى

أربعة أشهر من يوم علم 
املجين عليه أو من يقوم مقامه 
باجلرمية وباقترافها أو زوال 

العذر القهري
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انقضاء الحق في الشكوى وسقوطه:. .. .. . 

ينقضي احلق يف الشكوى مبضي املدة، ويسقط احلق يف الشكوى بالوفاة أو بالتنازل عنها)1(.

الجلسة ).(. .. . 

وسائل حماية الشهود والمجني عليهم:

تعريف الشهادة والشاهد:.  . .. . 

تعريف الشهادة: »الشهادة إخبار يف جملس القضاء من شخص بلفظ الشهادة إلثبات حق لغريه على غريه«)2(.
تعريف الشاهد: يستخدم مصطلح »الشاهد« عادًة لإلشارة إىل شخص يقدم أدلة مشفوعة بيمني أو توقيع أو يديل 
بشهادة شفوية بعد أداء ميني. وقد يكون الشاهد من الضحايا أو متفرًجا بريًئا أو شاهًدا عاملًا ببواطن األمور، يتعاون مع 

السلطات، وهو املعروف أيضا باملتعاون مع العدالة)	(.

موضوع الشهادة:. .. .. . 

موضوع الشهادة واقعة ذات أمهية قانونية، أي أن شهادة الشاهد تنصب على الواقعة مباشرة، عما شاهده ببصره، أو بأية 
حاسة من حواسه األخرى؛ كالسمع، أو اللمس، أو اإلدراك، فال جيوز أن يكون رأًيا أو تقييًما، أي ال جيوز للشاهد أن يبدي رأيه 
يف شأن مسؤولية املتهم أو خطورته أو مدى جدارته بالعقوبة، ألن ذلك من اختصاص القاضي، إال أنه إذا كانت الشهادة يف 
شأن مسعة املتهم، فيجوز إذا قدر القاضي أن لذلك أمهية يف حتديد خطورته اإلجرامية، أن يذكر الشاهد الوقائع اإلجرامية 

املتعددة للمتهم، ولكن ال جيوز أن يتضمن موضوعها حكًما تقييمًيا.

)1(  املادتان 29، 1	 من قانون اإلجراءات اجلزائية اليمين.
)2( نص املادة 26 من قانون اإلثبات اليمين رقم 21 لسنة 1992.

)	( نقاًل عن: األمم املتحدة، املساعدة واملمارسات اجليدة ومقارنة التشريعات الوطنية يف جمال التعرف على ضحايا اجلرمية املنظمة والشهود 
عليها ومحايتهم )فيينا، أكتوبر 	201(، ص4.

انقضاء احلق يف الشكوى وسقوطه

انقضاء احلق 
بالشكوى مبضي 

املدة
سقوط احلق بالشكوى 

بوفاة املجين عليه
التنازل عن 

الشكوى
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الشروط المتطلبة في الشاهد:. .. .. . 

يشترط يف الشاهد ما يلي)1(:
 أن يكون بالًغا عاقاًل خمتاًرا عداًل.. 1
 أن يكون قد عاين املشهود به بنفسه إالَّ يف ما يثبت بالسمع واللمس، ويستثىن أيًضا النسب واملوت والدخول . 2

بالزوجة وأصل الوقف، فإنه جيوز إثباهتا بالشهرة.
 أال يكون جملوًدا يف حد أو جمروًحا يف عدالة، والعدالة هي الصالح الظاهر يف الشاهد.. 	
 أال جير لنفسه نفًعا أو يدفع عنها ضرًرا.. 4
 أال يكون خصًما للمشهود عليه.. 5
 أال يشهد على فعل نفسه.. 6
 أن يكون عاملًا باملشهود به ذاكًرا له وقت األداء.. 7

كيف نحمي الشهود؟ . .. .. . 

 نبني آلية محاية الشاهد كما يلي:
حق الشاهد يف االستماع إىل أقواله منفرًدا:. 1

أوجب املشرع على النيابة العامة مساع أقوال الشاهد منفرًدا، إذ نص على أنه: »يسمع املحقق كل شاهد على انفراد، وله 
أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وباملتهم«)2(.

وجاء يف تعليمات على أنه: »جيب على عضو النيابة املحقق أن يعمل على وضع املتهمني وشهود اإلثبات يف مكان يكونون 
فيه منعزلني بعضهم عن بعض وعن الناس، تفادًيا ملا عسى أن يقع من املتهم من تأثري على شهود اإلثبات«)	(.

كما أعطى املشرع اليمين يف قانون اإلثبات اليمين للمحاكم سلطة التفريق بني الشهود قبل مساع شهاداهتم، إذ جاء فيه: 
»للقاضي أن يفرق بني الشهود قبل مساع شهاداهتم، وعلى كل شاهد أن يؤدي شهادته على انفراد بغري حضور باقي الشهود 

الذين مل تسمع شهاداهتم، ويكون ذلك يف احلقوق واحلدود«)4(.
محاية شرف الشاهد واعتباره:. 2

للشاهد احلق يف محاية شرفه واعتباره، فهو شخص يؤدي خدمة عامة، ويهدف إىل حتقيق مصلحة عامة، ومن مث كان من 
أبسط حقوقه أن تصان كرامته وشرفه، وأن حيمى من أي اعتداء يتعرض له. وحتقيًقا لذلك، فقد أكد ذلك قانون اإلجراءات 
اجلزائية بقوله: »... وجيب على املحكمة أن متنع توجيه أسئلة إىل الشهود ليست هلا عالقة بالقضية وال فائدة فيها، أو إذا 
كانت فيها حماولة للتأثري على الشهود، أو اإلحياء إليهم، وأن حتميهم من العبارات والتعليمات واإلرشادات ومن كل حماولة 
أخرى حيتمل أن ترهبهم أو تشوش عليهم، كما عليها أن متنع توجيه أي سؤال ذي طبيعة فاضحة أو مؤذية للشعور إال إذا كانت 
األسئلة املذكورة تنصب مباشرة على وقائع جوهرية تفيد يف التقدير الصحيح لوقائع الدعوى، أو يتوقف عليها احلكم فيها«)5(.

)1( نص املادة 27 /1 من قانون اإلثبات اليمين.
)2( نص املادة 167 من قانون اإلجراءات اجلزائية اليمين.

)	( املادة 8	 من تعليمات النيابة العامة.
)4( املادة 66 من قانون اإلثبات اليمين.

)5( املادة 56	 من قانون اإلجراءات اجلزائية اليمين.
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احلماية اجلنائية للشاهد من كل ما يرهبه أو يؤذيه:. 	

إن للشهادة دوًرا مهًما يف اإلثبات، وتبًعا لذلك فقد قرر املشرع احلماية اجلنائية للشهود، حىت يؤدوا الشهادة يف اطمئنان 
ودون خوف من أي شخص، ودون التعرض ألي إغراء قد يتعرضون له، وتطبيًقا لذلك نص قانون اجلرائم والعقوبات على 
أنه: »يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على سنة أو بالغرامة كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أي نوع 
أو وعد بشيء من ذلك حلمل آخر على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوًرا ومل يبلغ مقصده، ويسري ذلك بالنسبة للخبري 
واملترجم«)1(. وأكد قانون اإلجراءات اجلزائية على أنه: »... وجيب على املحكمة أن متنع توجيه أسئلة إىل الشهود ليست هلا 
عالقة بالقضية وال فائدة فيها، أو إذا كانت فيها حماولة للتأثري على الشهود أو اإلحياء إليهم، وأن حتميهم من العبارات 
والتعليمات واإلرشادات ومن كل حماولة أخرى حيتمل أن ترهبهم أو تشوش عليهم، كما عليها أن متنع توجيه أي سؤال ذي 
طبيعة فاضحة أو مؤدية للشعور إال إذا كانت األسئلة املذكورة تنصب مباشرة على وقائع جوهرية تفيد يف التقدير الصحيح 

لوقائع الدعوى، أو يتوقف عليها احلكم فيها«)2(.

نالحظ أن القانون اليمين يف ما يتعلق حبقوق الشهود يف احلماية ركز على نقطتني، مها:

حق الشاهد يف االستماع له منفرًدا، وذلك للحفاظ على خصوصية املعلومات، وحىت ال يتسىن للمتهم معرفة ما 	 
يقوله الشاهد، فال ميارس عليه أي ضغط أو ترهيب لتغيري شهادته.

للمحكمة احلق يف اختاذ اإلجراء املناسب حلماية الشهود من أية حماولة للضغط أو الترهيب للتأثري عليهم عند 	 
إدالئهم بشهاداهتم يف قاعات املحكمة، كما تستطيع املحكمة العمل مع أجهزة الشرطة الختاذ ما يلزم من إجراءات 

حلماية الشهود إذا تطلب األمر خارج قاعات املحكمة.

وينبغي التأكيد على أنه ينبغي دائًما احلصول على موافقة الشاهد على وسائل احلماية اليت سوف يتم تطبيقها عليه، 
وكذلك موافقة أي شخص آخر معرض للخطر بسبب عالقته بالشاهد. فمن الناحية العملية، لن تكون أغلب تدابري احلماية 

فعالة دون رغبة )موافقة( الشاهد.

وتأسيًسا على ذلك، إذا كانت حالة الشاهد يف خطر، فإن اإلجراءات العملية حلمايته تكون على النحو اآليت:

النقل حبماية الشرطة من وإىل املحكمة.  	

تغيري مكان اإلقامة مؤقًتا، واحلماية عن قرب.  	

القيام بنشر دوريات منتظمة حول مكان تواجد الشاهد.  	

تركيب معدات أمان يف أماكن السكن والعمل.  	

أداء الشهادة من قبله من وراء ساتر أو استخدام وسائل إلكترونية حديثة.  	

عدم نشر بياناته الشخصية لغري القاضي والنيابة.  	

)1( املادة 181 من قانون اجلرائم والعقوبات اليمين.
)2( املادة 56	 من قانون اإلجراءات اجلزائية اليمين.
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حماية الشهود والمجني عليهم من المنظور الدولي))):. .. .. . 

يتسم موضوع محاية الضحايا والشهود بأمهية كبرية يف التحقيقات املتعلقة باالنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسان، ويف 
القانون اإلنساين الدويل، إذ جند أن القوانني اخلاصة حبقوق اإلنسان تؤكد على حق الضحايا والشهود يف احلماية. وتسليًما 
بأمهية شهادة الشهود بشأن األنشطة اإلجرامية، تتضمن بعض االتفاقيات والربوتكوالت الدولية بعض األحكام بشأن أنواع 
بشأن  املتحدة،  األمم  اتفاقية  تقضي  املثال،  فعلى سبيل  الشهود.  تتخذها حلماية  أن  األطراف  للدول  ينبغي  اليت  التدابري 
عليها  والشهود  املنظمة  اجلرمية  على ضحايا  التعرف  الوطنية يف جمال  التشريعات  ومقارنة  اجليدة  واملمارسات  املساعدة 
لتوفري محاية فعالة  اإلمكانيات، تدابري مناسبة  الدول األطراف، يف حدود  بأن تتخذ  أكتوبر 	201(،  ومحايتهم )فيينا، 
للشهود الذين يدلون يف اإلجراءات اجلنائية بشهادة بشأن اجلرائم املشمولة باالتفاقية، وكذلك ألقارهبم وسائر األشخاص 

الوثيقني الصلة هبم، حسب االقتضاء، من أي انتقام أو ترهيب حمتمل. وميكن لتدابري احلماية هذه أن تشمل ما يلي:
تدابري لتوفري احلماية البدنية هلؤالء األشخاص.	 
تغيري أماكن إقامتهم، إذا تطلب األمر، وعدم إفشاء املعلومات املتعلقة هبويتهم وأماكن وجودهم أو فرض قيود 	 

على إفشائها.
توفري قواعد خاصة باألدلة تتيح اإلدالء بالشهادة على حنو يكفل سالمة الشاهد؛ كالسماح مثاًل باإلدالء بالشهادة 	 

باستخدام تكنولوجيا االتصاالت ووصالت الفيديو أو غري ذلك من الوسائل املالئمة.

الجلسة ).( . .. . 

ضوابط استخدام رجل الشرطة للقوة:

المقصود بالقوة وقوات الشرطة:.  . .. . 
املقصود بالقوة:	 

عرف قانون هيئة الشرطة اليمين استعمال القوة بأهنا: »استعمال الطاقة اجلسدية أو استعمال العصي أو اهلراوات والغاز 
املسيل للدموع أو أي شيء آخر مما ال يقتل عادة«)2(.

واستعمال السالح هو: »استعمال حراب البنادق واآلالت القاطعة«.
وإطالق النار هو: »استخدام الذخرية احلية من البنادق واملسدسات واملدافع الرشاشة، أو تفجري القنابل واملتفجرات األخرى 

بأي طريقة من الطرق«.
املقصود بقوات الشرطة:	 

عرف قانون هيئة الشرطة املقصود بقوات الشرطة بأهنا: »قوات الشرطة املكلفة حبماية النظام واألمن واآلداب العامة 
وضبط اجلرمية«)	(.

وعرف البعض رجل الشرطة بأنه: »كل من ينتمي إىل هيئة الشرطة ويعهد إليه بأداء عمل من األعمال اليت ختتص هبا 
وفًقا للقوانني واللوائح املنظمة الشرطة لذلك«.

)1( األمم املتحدة، املساعدة واملمارسات اجليدة ومقارنة التشريعات الوطنية يف جمال التعرف على ضحايا اجلرمية املنظمة والشهود عليها ومحايتهم 
)فيينا، أكتوبر 	201(، ص2-4.

)2(  املادة 	 من قانون هيئة الشرطة اليمين رقم 15 لسنة 2000.
)	(  املادة 	 من قانون هيئة الشرطة اليمين. 
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مبادئ استخدام القوة:
هناك جمموعة من املبادئ اليت ينبغي االلتزام هبا عند اللجوء إىل استخدام القوة، تتمثل يف اآليت)1(:

ال جيوز استخدام القوة إال يف حاالت الضرورة القصوى.	 
ال جيوز استخدام القوة إال لألغراض املشروعة إلنفاذ القوانني.	 
ال جيوز التذرع بأي ظروف استثنائية لتربير االستخدام غري املشروع للقوة.	 
جيب أن يتناسب استخدام القوة دائًما مع األهداف املشروعة.	 
جيب ممارسة ضبط النفس يف استخدام القوة.	 
جيب تقليل األضرار أو اإلصابات إىل احلد األدىن.	 
ال بد من إتاحة جمموعة من وسائل االستخدام املتمايز )املتنوعة( للقوة.	 
جيب تدريب مجيع الضباط على استعمال الوسائل غري العنيفة.	 

سلطات الشرطة في استعمال القوة:. .. .. . 

أواًل: سلطات رجال الشرطة يف استعمال القوة يف جمال الضبط اإلداري:

منح املشرع رجال الشرطة حق استخدام القوة يف جمال الضبط اإلداري يف حالتني، مها:
التنفيذ املباشر: احلق الذي متلكه أجهزة الشرطة يف استخدام القوة املادية، إلجبار األفراد على تنفيذ األوامر والقرارات 
اإلدارية، أو استخدام السلطات املادية اليت تقررها النصوص القانونية والالئحية، أو مواجهة حالة الضرورة بالشروط املتفق 
عليها فقًها وقضاًء، دون الرجوع إىل القضاء للحصول على إذن سابق، محايًة للنظام العام مبدلوالته املختلفة، على أن ختضع 

أثناء ممارسة هذه السلطات لرقابة القضاء)2(.

)1(  نقاًل عن: مفوضية حقوق اإلنسان، دليل الشرطة للتدريب على حقوق اإلنسان، األمم املتحدة، نيويورك وجنيف، 1997، ص98-99.
)2(  د. محود حممد القدميي، صالحيات رجال الشرطة يف جمال الضبط اإلداري، مرجع سابق، ص74.

سلطات الشرطة يف استعمال القوة

سلطات رجل الشرطة يف استعمال 
القوة يف جمال الضبط اإلداري

سلطات رجل الشرطة يف استعمال 
القوة يف جمال الضبط القضائي

حاالت التنفيذ املباشر

حالة وجود نص صريح يسمح 
لإلدارة بالتنفيذ املباشر

حالة وجود نص ال يقرر 
حالة الضرورةجزاء عند خمالفته

أن يكون هدف اإلدارة 
هو حتقيق املصلحة 

العامة
أن يكون اإلجراء الذي 

اختذته اإلدارة الزًما
أن يتعذر دفع اخلطر 
بالوسائل القانونية 

العادية
أن يكون هناك خطر 
جسيم يهدد النظام 

العام

شروطها
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التنفيذ اجلربي املباشر: هو أن تلجأ هيئة الضبط اإلداري إىل استعمال القوة إلعادة النظام الذي اضطرب أو يتعرض 
لالضطراب دون أية حاجة للحصول على إذن سابق من القضاء)1(.

فالتنفيذ اجلربي ما هو إال تطبيق لنظرية التنفيذ املباشر للقرارات اإلدارية، الذي تترخص فيه السلطة اإلدارية.
التمييز بني التنفيذ املباشر والتنفيذ اجلربي املباشر: التنفيذ املباشر يكون لكل القرارات اإلدارية، أما التنفيذ اجلربي فال 

ُيلجأ إليه إال يف القرارات اليت ميتنع األفراد عن تنفيذها اختياًرا.

ثانًيا: سلطة رجل الشرطة يف استعمال القوة يف جمال الضبط القضائي:	 
االختصاصات األصلية ملأموري الضبط القضائي:. 1

يتمثل االختصاص األصلي ملأمور الضبط القضائي يف القيام جبمع االستدالالت عن اجلرائم، ووضح املشرع اليمين هذه 
اإلجراءات يف املادتني 91، 92 من قانون اإلجراءات.

تعريف مرحلة مجع االستدالل:	 
هي جمموعة من اإلجراءات التمهيدية السابقة على حتريك الدعوى اجلزائية اليت يباشرها مأمورو الضبط القضائي، 
وهتدف إىل مجع املعلومات يف شأن جرمية ارتكبت مبختلف الوسائل القانونية كي تتخذ سلطات التحقيق بناًء عليها القرار يف 

ما يتعلق إذا كان من اجلائز أو من املالئم حتريك الدعوى اجلزائية)2(.
اإلجراءات املقيدة للحرية يف مرحلة مجع االستدالل:	 

أعطى املشرع احلق ملأمور الضبط القضائي مباشرة بعض اإلجراءات املقيدة للحرية يف احلاالت اآلتية)	(:
االستيقاف يف حالة االشتباه.	 
اختاذ بعض اإلجراءات التحفظية.	 
التعرض املادي.	 
االختصاصات االستثنائية ملأموري الضبط القضائي:. 2

منح املشرع مأموري الضبط القضائي اختصاصات استثنائية تتمثل يف القيام ببعض إجراءات التحقيق االبتدائي؛ كالقبض 
والتفتيش، واملسوغ القانوين ملباشرة هذه االختصاصات االستثنائية هي حالة اجلرمية املشهودة والندب للتحقيق، كما يلي:

يف حالة اجلرمية املشهودة: أجاز املشرع يف قانون اإلجراءات اجلزائية ملأمور الضبط القضائي استخدام القوة 	 
ملنع أي شخص موجود يف املكان الذي وقعت به اجلرمية من اخلروج أو االبتعاد عنه حىت االنتهاء من اإلجراءات، أو 

ملباشرة القبض أو التفتيش يف حالة اجلرمية املشهودة اجلسيمة)4(.
يف حالة الندب للتحقيق: ندب مأمور الضبط القضائي يعين: تكليفه من السلطة املختصة )النيابة العامة( 	 

بعمل حمدد أو أكثر من أعمال التحقيق، ويترتب عليه اعتبار العمل من حيث قيمته القانونية كما لو كان صادًرا 
من سلطة التحقيق نفسها، ويف هذه احلالة حيق ملأمور الضبط القضائي استخدام القوة –بالقدر الالزم– ملباشرة 

إجراءات القبض أو التفتيش بناًء على الندب.

)1(  د. سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات اإلدارية، مطبعة جامعة عني مشس، القاهرة، ط6، 1991، ص595.
)2(  د. حممود جنيب حسين، شرح قانون اإلجراءات اجلنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، ط	، 1995، ص77	.

)	(  املواد 104، 105، 107، 108 من قانون اإلجراءات اجلزائية اليمين.
)4(  املادتان 100، 101 من قانون اإلجراءات اجلزائية اليمين. 
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ثالًثا: الضوابط القانونية الواردة على سلطة رجل الشرطة يف استعمال القوة:	 
الضوابط اليت حددها القانون عند استخدام رجال الشرطة للقوة:- 

تتمثل تلك الضوابط يف ضابطني، أو شرطني، مها: اللزوم والتناسب)1(:

i . اللزوم: إذا امتثل الشخص املطلوب مباشرًة إلجراء جتاهه طواعية واختياًرا، فال جيوز لرجل الشرطة اللجوء
الستخدام القوة إال إذا اضطر إىل ذلك، ومل تعد أمامه أية وسيلة غري استخدام القوة.

ii . التناسب: العنف الصادر عن املتهم أو أي شخص آخر هو املرآة اليت ينبغي أن توضح حجم القوة اليت يستخدمها
مأمور الضبط القضائي لدرء هذا العنف، ويستعان مبعيار الرجل املعتاد مبا يتوجب على رجل الشرطة أن يكون 

استخدامه للقوة عند تنفيذ مهامه بالقدر املناسب للسيطرة على األشخاص أو املواقف اليت تواجهه.
حاالت استخدام السالح الناري يف القانون: »ال جيوز للشرطة استعمال السالح أو إطالق النار إال إذا كان 	 

رجل  يبذل  أن  وشريطة  الالزم،  وبالقدر  الغرض  لتحقيق  الوحيدة  الوسيلة  هو  النار  إطالق  أو  السالح  استعمال 
الشرطة جهده يف أال يصيب أحدًا إصابة قاتلة، وذلك يف األحوال اآلتية)2(:

)1(  د. حممد سامل احلليب، ضمانات احلرية الشخصية أثناء التحري واالستدالل، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 1980، ص286.
)2(  املادة 10 من قانون هيئة الشرطة اليمين.

الضوابط القانونية الستخدام القوة 
من قبل رجل الشرطة

التناسباللزوم

حاالت استخدام السالح الناري

عند حماولة 
اقتحام 

السجون أو 
الفرار منها

عند القيام 
بتنفيذ 
القوانني 
وأوامر 
القضاء

دفاًعا عن 
النفس

عند تعرض 
األماكن 

واألشخاص 
الذين تتوىل 

الشرطة 
حراستهم 

للخطر

عند ارتكاب 
جرائم واقعة 
على األمن 

العام بالسالح 
الناري 

واملتفجرات

إلعاقة ارتكاب 
أفعال إجرامية 
عقوبتها احلبس 
ملدة ال تقل عن 
مخس سنوات أو 

اإلعدام

القبض على 
كل متهم 
بارتكاب 
جرمية 
جسيمة
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آلية إطالق النار املخولة لرجال الشرطة:
حدد قانون هيئة الشرطة اآللية اليت جيب أن يلتزم هبا رجال الشرطة عند إطالق النار على النحو اآليت)1(:

أن يكون إطالق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق تلك األغراض.	 
يبدأ رجل الشرطة باإلنذار بأنه سيطلق النار مث يطلق طلقة حتذيرية يف اهلواء مث يلجأ بعد ذلك إلطالق النار، 	 

وجيب بقدر اإلمكان التصويب حنو األماكن غري القاتلة.
وأكدت الالئحة التنفيذية لقانون هيئة الشرطة على أنه: »جيب على الشرطة قبل إطالق النار يف احلاالت املنصوص عليها 

يف املادة 7 من هذه الالئحة واملادة 10 من القانون، مراعاة ما يأيت)2(:

أواًل: يف حالة القبض على متهم بارتكاب جرمية، أو متلبس هبا، أو حمكوم عليه، أو القيام بأداء 	 
عمل تفرضه القوانني أو منع ارتكاب أفعال إجرامية، جيب اتباع ما يأيت:

عدم اللجوء إىل إطالق النار إال بعد استنفاد مجيع الوسائل األخرى حسب ما يتوفر يف حينه كالنصح أو استعمال . 1
العصي أو اهلراوات والغاز املسيل للدموع وخراطيم املياه واستعمال حراب البنادق واآلالت القاطعة للسيطرة على 

املقاومة أو منع احلرب أو إيقاف ارتكاب األفعال اإلجرامية.
توجيه إنذار شفوي مسموع بأنه سيطلق النار إذا مل يقف أو يكف املتهم أو املحكوم عليه عن املقاومة أو حماولته . 2

ارتكاب األفعال اإلجرامية أو اهلرب.
إذا مل ينصع أو يستجب املتهم أو املحكوم عليه أو مل يكف عن املقاومة أو استمر يف ارتكاب األفعال اإلجرامية أو . 	

حماولة اهلرب أو استعمال وصول اإلنذار الشفوي إىل مسعه، فيكون توجيه إنذار بإطالق طلقة حتذيرية يف اهلواء 
مع مراعاة أخذ احليطة التامة واحلذر حىت ال يصاب بريء.

إذا استمر املتهم أو املحكوم عليه يف اهلروب أو مل يكف عن املقاومة أو استمر يف ارتكاب األفعال اإلجرامية أو . 4
اهلرب دون جتاوز له.

يصدر األمر بإطالق النار من رئيس جيب طاعته أو من قائد الدورية أو أقدم املكلفني باملهمة، وإذا نفد ذلك، . 5
وفًقا  التصرف  الشرطة  لرجل  جاز  األمر،  هذا  على  احلصول  يتسنَّ  ومل  النار  إطالق  تستدعي  الضرورة  وكانت 

للضرورة واحلالة القائمة.

ثانًيا: يف حالة أعمال الشغب أو التعدي على األرواح واملمتلكات: تتبع اإلجراءات اآلتية:	 
يبدأ قائد القوة املكلفة باملهمة بتوجيه إنذار شفوي عرب مكرب صوت على أن يتضمن اإلنذار ما يأيت:. 1

األمر بالتفرق والكف عن أعمال الشغب والتعدي.	 
حتديد املهلة اليت جيب أن يتم خالهلا التفرق أو الكف عن أعمال الشغب.	 
حتديد االجتاه الذي جيب أن يسلكه مثريو أعمال الشغب واملسموح باالنصراف من خالله.	 
فإذا مل ينصع مثريو الشغب أو منفذو االعتداء بعد اإلنذار واملهلة املحددة، يوجه إنذار ثاٍن بأن الشرطة سوف 	 

تطلق النار فوًرا إذا مل يبدأوا بالتفرق حااًل.
إذا مل يستجب مثريو الشغب أو منفذو االعتداء لإلنذار بالتفرق بعد توجيه اإلنذار إليهم للمرة الثانية، فلقائد . 2

املياه  الغاز املسيل للدموع وخراطيم  الوسائل اخلاصة بفض الشغب كقنابل  أواًل باستعمال  القوة أن يعطي األمر 
واهلراوات.

)1(  املادة 11 من قانون هيئة الشرطة اليمين. 
)2(  نص املادة 8 من الالئحة التنفيذية لقانون هيئة الشرطة. 
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لقائد القوة املكلفة أن يأمر بإطالق النار يف اهلواء كطلقات حتذيرية مع إعادة توجيه اإلنذار للمرة الثالثة بصوت . 	
مسموع عرب مكرب صوت، مث يلجأ إىل األمر بإطالق النار يف األحوال اآلتية:

إذا امتنع مثريو الشغب عن التفرق بالرغم من إنذارهم وحماولة تفريقهم بوسائل فض الشغب.	 
إذا وقع اعتداء جسيم على أفراد القوة.	 
إذا وقع اعتداء جسيم على النفس أو املال أو املنشآت العامة أو اخلاصة.	 

ونصت املادة 9 من القانون ذاته على أن: »يصدر األمر بإطالق النار من قائد القوة املكلفة بصوت مسموع جهوري عاٍل 
حىت يدرك مثريو أعمال الشغب والتعدي أن القوة جادة يف تفريقهم وصد التعدي، ويكون اإلطالق بأمر خاص لكل طلقة، 
وذلك للسيطرة على الضرب وتوجيهه على قادة مثريي الشغب أو التعدي، ويكون إطالق النار على الساقني لشل احلركة كلما 

كان ذلك مستطاًعا، وجيب التوقف عن اإلطالق بني حلظة وأخرى إلعطاء فرصة للتفرق واالستسالم.

الجلسة ).( . .. . 

توصيف وظائف الشرطة ودورها في تعزيز السالمة المجتمعية:

ماهية التوصيف الوظيفي وأهدافه:.  . .. . 
أواًل: تعريف التوصيف الوظيفي:	 

ُيعّرف التوصيف الوظيفي بأنه: »كتابة وصف كامل للمهمات والواجبات اليت يقوم هبا شاغل الوظيفة، وكذلك املؤهالت 
العلمية والعملية املطلوبة والصالحيات املخولة له.

وهو: »بيان مكتوب عما سوف يقوم املوظف به، وكيفية أداء العمل، وملاذا يتم عمله«)1(.
ثانًيا: أهداف التوصيف الوظيفي: يهدف التوصيف الوظيفي إىل حتقيق األهداف اآلتية))):	 
 ترتيب البنية التنظيمية ألية منظمة أو منشأة، إذ يؤدي إىل إعادة هيكلة الوظيفة من خالل معايري دقيقة تراعي . 1

كل متطلباهتا، ومتطلبات املجتمع الذي ختدمه، وهذا هو دور التوصيف الوظيفي.
حتديد املواصفات والشروط الالزمة لاللتحاق بالوظيفة.. 2
مساعدة املؤسسة أو املنظمة يف توفري الوقت واملوارد.. 	
تقييم األداء الوظيفي هبدف حتقيق االنضباط الوظيفي وحتسني جودة األعمال.. 4
احليلولة دون تداخل املهام والصالحيات، إذ يعمل على تنظيم العالقات داخل اهلرم الوظيفي وتوضيح املسؤوليات . 5

األساسية للمنصب بشكل دقيق، مما يزيد من فاعلية العمل.
يساعد على التخطيط لتدريب املوارد البشرية.. 6
تعزيز التعاون بني العاملني إىل جانب فهم وتقدير مدى إسهام كل منهم يف حتقيق أهداف املؤسسة.. 7

)1(  وصف ومواصفات ومعايري الوظائف، جملة صادرة عن برنامج شراكة املؤسسات اخلاصة بشمال أفريقيا والشرق األوسط، مؤسسة التمويل 
الدولية )IFC(، مصر، 2005، ص66. 

 .http://www.hrdiscussion.com/hr16196.html :2( )2( حول هذا ُينظر الرابط اإللكتروين(
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أهمية التوصيف الوظيفي في تعزيز السالمة المجتمعية وعناصره:. .. .. . 
أواًل: أمهية التوصيف الوظيفي يف تعزيز السالمة املجتمعية:	 

تتجلى أمهية التوصيف الوظيفي -بشكل عام- يف حتديد ما جيب عمله، وملاذا يؤدى هذا العمل، وأين يؤدى، باإلضافة 
إىل شرح طريقة تأديته بشكل خمتصر)1(، وميكن تفصيل ذلك كما يلي)2(:

حتديد مهام الوظيفة وشروط شغل الوظيفة، لوضع الشخص املناسب يف املكان املناسب)	(، وهذا سيؤدي إىل ما . 1
يلي:

ضبط االختالالت الوظيفية والتنظيمية، خباصة يف التضخم الوظيفي وتدين األداء.	 
املحافظة على احلقوق واحلريات كوهنا من أساسيات السالمة املجتمعية.	 
كسب ثقة املجتمع والعمل بروح الفريق لتحقيق السالمة املجتمعية.	 
يعترب التوصيف الوظيفي الدقيق من العوامل املؤدية إىل جناح برامج إعادة هيكلة الوظيفة ألية مؤسسة أو . 2

منظمة.
 يؤدي إىل توافق اهلياكل التنظيمية مع املوازنات والشواغر واملتطلبات البشرية لكل وحدة.. 	
يساعد على التقييم)4(، إذ يعترب أداة مفيدة للمدير عند تقييمه ألداء موظف يف موقع العمل، إذ إنه يذكره جبميع . 4

األمور اليت جيب أخذها يف االعتبار ومناقشتها أثناء تقييم أداء املوظف.
يساعد املوظف على معرفة معايري تقييمه، وبالتايل جيعله مسؤواًل أمام نفسه بالدرجة األوىل عن حتقيق متطلبات . 5
عمله.
يساعد يف عملية التدوير الوظيفي، إذ يعترب وسيلة مناسبة لوضع برنامج تدوير وظيفي دقيق وواقعي، من خالل . 6

برامج التقييم املبنية على التوصيف الوظيفي، وبالتايل حتديد العمل املناسب له، إما بالتدوير الرأسي أو التدوير 
األفقي.

يساعد يف وضع نظام سليم الختيار وتعيني األفراد وحتديد االحتياجات الدقيقة من املوارد البشرية احلالية . 7
واملتوقعة.

 يستخدم يف حتديد املرتبات واألجور والترقيات املستحقة للموظف.. 8
يساعد يف ختطيط التدريب للحصول على املهارات املطلوبة للوظيفة، وبالتايل تطوير اإلدارة وزيادة الكفاءة . 9

اإلنتاجية، وحتقيق السالمة املجتمعية.
كما حيقق التوصيف الوظيفي، السالمة املجتمعية من خالل ما يلي:

اإلسهام يف حتقيق االستقرار السياسي واالقتصادي واألمين واالجتماعي.. 1
ضمان استدامة النمو يف مجيع املجاالت على املديني القريب والبعيد.. 2
تطوير النظام اإلداري وفق معايري دقيقة تكفل حتقيق أكرب فاعلية يف إجناز األعمال.. 	
حتقيق مبدأ الشفافية يف األعمال.. 4

)1(  وصف ومواصفات ومعايري الوظيفة، مرجع سابق، ص18. 
http://www.hrdiscussion.com/hr16196. ،2( )2( قريب من هذا املعىن ُينظر: املستشار ماهر رمانة، التوصيف الوظيفي، ليبيا(

 .html
)	(  للمزيد ُينظر: جملة خرباء مركز اخلربات املهنية لإلدارة، الوصف الوظيفي وإعداد اهلياكل، مبيك )PMEC(، مصر، العدد5، 2012، 

ص10. 
 ،2012 مصر،  للتدريب،  العربية  املجموعة  املتوازن،  األداء  معايري  ظل  يف  املؤسسات  أداء  تقييم  رضوان،  عبدالفتاح  حممود  للمزيد:    )4(

ص9. 
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عواقب عدم األخذ بالتوصيف الوظيفي:
يترتب على عدم األخذ بالتوصيف الوظيفي عواقب كثرية تؤثر على السالمة املجتمعية، أمهها:

إهدار املوارد، إذ تكلف الوظيفة أكثر من طاقتها يف حال عدم وجود الشخص املناسب يف املكان املناسب.. 1
اجلمود الوظيفي وعدم الرغبة يف اإلجناز.. 2
قتل اإلبداع الوظيفي وروح التنافس وعدم الرغبة يف العمل.. 	
ضعف اإلنتاج.. 4
وال شك أن هذه العناصر سيكون هلا تأثري سليب على السالمة املجتمعية؛ فالسالمة املجتمعية ال ميكن أن ُيكتب . 5

هلا النجاح إال إذا تكاتفت العديد من العناصر؛ أمهها وجود الشخص املناسب يف املكان املناسب.

ثانًيا: عناصر التوصيف:	 
للتوصيف الوظيفي دور فعال يف رفع كفاءة اجلهاز اإلداري، ولكنه خيتلف من مؤسسة إىل أخرى، ولكنها مجيًعا جتتمع 
على أن أهم عناصر التوصيف الوظيفي -كلها أو معظمها- تتمثل يف: املسمى الوظيفي، واجبات الوظيفة، املؤهالت واخلربات 

والقدرات املطلوبة للوظيفة، لذلك سنتناول العناصر املتعلقة بالوظيفة، والعناصر املتعلقة باملوظف، على النحو اآليت)1(:
العناصر املتعلقة بالوظيفة:. 1

يتطلب وصف الوظيفة توافر عدد من العناصر اليت متثل املعلومات اليت يتم مجعها وحتليلها عن هذه الوظيفة، وعادًة 
ما تتضمن عملية وصف الوظيفة مخسة عناصر أو أجزاء رئيسية، وهي:

املواصفات العامة للوظيفة: هي عبارة عن املسمى الوظيفي، اهلدف من وجودها، اجلهة اليت تنتمي إليها أو 	 
تشرف عليها، املجموعة الوظيفية اليت تقع فيها، الرتبة أو الدرجة الوظيفية املمنوحة لشاغلها.

مسؤوليات الوظيفة: هي عبارة عن جمموعة الوظائف اليت يتحمل مسؤولية اإلشراف عليها املسؤول املباشر.	 
مهام الوظيفة: هي عبارة عن الواجبات الرئيسية والفرعية اليت يباشرها املوظف، واليت يقوم هبا بصفة يومية 	 

أو دورية أو عارضة أو مومسية.
إمكانات الوظيفة: وهي عبارة عن اإلمكانات -البشرية أو املادية- اليت يستخدمها املوظف أو يشرف على 	 

مستخدميها.
ظروف العمل: وهي وسائل األمان اليت متكن املوظف من أداء وظيفته، أو املخاطر اليت يواجهها أثناء أداء 	 

الوظيفية واملعوقات اليت تعوق عمله.
العناصر املتعلقة باملوظف:. 2

حىت يستطيع املوظف أداء الوظيفة املكلف هبا، فإنه ال بد من توافر جمموعة من العناصر أو اخلصائص فيه، مع مراعاة 
أن هذه اخلصائص ختتلف من موظف آلخر حبسب نوع الوظيفة املكلف هبا، وتتمثل هذه اخلصائص يف اآليت:

اخلصائص العلمية والعملية: وهي عبارة عن املؤهل العلمي واخلربات الالزمة للعمل.	 
اخلصائص الذهنية: وتتمثل يف القدرة على التذكر واحلفظ والتركيز والفهم والتفكري العلمي واملوضوعي.	 
اخلصائص الفنية واإلدارية: وتشمل القدرة على التخطيط واختاذ القرارات وقيادة األفراد وتنفيذ األعمال 	 

املوكلة إليه.
اخلصائص اجلسمية: وتتضمن السالمة من األمراض، والقدرة على احلركة إلجناز األعمال... إخل.	 
اخلصائص اخللقية: وهي جمموعة القيم اليت جيب أن يتحلى هبا املوظف؛ مثل الصدق واألمانة واإلخالص 	 

وغريها.

)1( للمزيد: د. محود عبداهلل عقالن، إدارة املوارد البشرية، مركز الرواد احلديث، صنعاء، الطبعة األوىل، 1997، ص46 وما بعدها. 
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خطوات إعداد التوصيف الوظيفي:. .. .. . 

أواًل: خطوات جتهيز فريق التوصيف الوظيفي:
اختيار فريق إعداد التوصيف الوظيفي:. 1

الفريق الرئيسي: من 5 إىل 7.	 
حضور دورة التوصيف الوظيفي.	 
فهم صلب عمل املؤسسة أو املنظمة.	 
تنظيم عمل الفريق:. 2

حتديد مدى دورية االجتماعات.	 
حتديد ميزانية إعداد التوصيف الوظيفي. 	 
حتديد مدى تفرغ الفريق.	 
حتديد املكافآت اخلاصة بالفريق.	 
املدة الزمنية: مدة عمل الفريق: من 	 إىل 4 شهور.. 	
اخلطوات الرئيسية:. 4

إصدار قرار بتشكيل فريق إعداد التوصيف الوظيفي.	 
حتديد طريقة احلصول على البيانات املطلوبة إلعداد التوصيف الوظيفي.	 

ثانًيا: جتهيز الوثائق واخلطوات العملية إلعداد التوصيف الوظيفي:	 
الوثائق الالزمة لعمل الفريق اليت ينبغي جتهيزها قبل البدء بعملية التوصيف الوظيفي:. 1

جتهيز هياكل مجيع مستويات ووحدات املنشأة.	 
جتهيز اللوائح التنظيمية لتلك اهلياكل اليت حتدد املهام واالختصاصات والصالحيات ملكونات اهلياكل.	 
جتهيز نظام وشروط شغل الوظائف الذي حيقق ما يلي:	 

أ - يساعد على سهولة تنفيذ عملية التوصيف الوظيفي، وحتديد معايري ومتطلبات التدوير الوظيفي.
ب - حتديد وضبط عمليات التعيني واملفاضلة يف االختيار ومتطلبات التأهيل لكل وظيفة أو ختصص.

جتهيز وثائق حتديد املوازنات لكل مستويات ووحدات املنشأة.	 
جتهيز وثائق حتديد درجات ورتب كل الوظائف حبسب جدول التصنيف الوظيفي للمجموعات األربع -أو أكثر- 	 

)قيادية، وتنفيذية، وختصصية، وفنية... إخل(، وحتديد مسميات هذه املجموعات وفق القوانني املعمول هبا.
اخلطوات العملية إلعداد التوصيف الوظيفي:. 2

م للبيانات الواقعية والكاملة ملهام الوظيفة، وحتديد املتطلبات اليت جيب توافرها يف املوظف، لكي يؤدي تلك  التجميع املنظَّ
الواجبات بنجاح، ويتم مجع البيانات من خالل الطرق التالية:

االستبيان: ويتم من خالل توزيع استمارات على املوظفني، يطلب منهم فيها أن يقوموا بذكر املهام اليت يقومون 	 
بأدائها بشكل رئيسي أو ثانوي، واملؤهالت واملهارات املطلوبة لقيامهم بتلك املهام.

املراقبة )املالحظة املباشرة(: وتتم من خالل مراقبة املوظفني أثناء أداء عملهم، وتدوين ما يقومون به من أعمال، 	 
لتتم االستعانة هبا يف كتابة التوصيف الوظيفي.

املقابلة الشخصية: وتتم من خالل اجللوس مع املوظف وسؤاله عما يقوم به من عمل، وما هي املؤهالت واملهارات 	 
املطلوبة ألداء العمل الذي يقوم به.
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االسترشاد بتجارب اآلخرين: مطابقة البيانات اليت كتبها املوظف مع البيانات املوجودة يف الوظائف املماثلة يف 	 
املؤسسات واملنظمات اليت نفذت التوصيف الوظيفي، أي من خالل االسترشاد بتجارب اآلخرين )لالسترشاد ببعض 

التجارب انظر النماذج 2-6(.
حتليل بيانات الوظيفة من أجل الوصول إىل تطابق مواصفات الوظيفة واملوظف مع أهدافها اليت تسعى إىل 	 

حتقيقها، مع ترتيب عناصر الوظيفة حبسب أمهيتها.
منوذج يتضمن ما سبق باستخدام لغة واضحة وموجزة بطاقة الوصف الوظيفي للموظف )منوذج رقم 1(.	 
إعداد دليل الوصف الوظيفي.	 

مواصفات بطاقة الوصف الوظيفي:	 
أن تكون واضحة وسهلة الفهم من قبل اجلميع.. 1
أن تشتمل على بيانات دقيقة وكاملة عن مهام الوظيفة واملوظف.. 2
أن تكون واقعية، غري مبالغ فيها.. 	
أن تكون البيانات فيها مرتبة بشكل منطقي.. 4
عدم خروجها عن البيانات املطلوبة للتوصيف الوظيفي.. 5

العناصر الالزم توافرها يف بطاقة الوصف الوظيفي)1(:	 
العناصر املتعلقة بالوظيفة:. 1

مسمى الوظيفة.- 
موقع الوظيفة يف املؤسسة أو املنظمة.- 
مسمى مسؤول الوظيفة.- 
ملخص الوظيفة )رسالة الوظيفة(.- 
مسمى الوظائف اليت يشرف عليها )املسؤوليات(.- 
مهام الوظيفة.- 
ظروف العمل.- 
اإلمكانيات الالزمة ألداء الوظيفة.- 

العناصر املتعلقة باملوظف:. 2
املؤهالت العلمية الالزم توفرها يف املوظف للقيام بالوظيفة.- 
اخلربات واملهارات املهنية.- 
القدرات واملهارات الشخصية.- 

)1(  د. محود عقالن، مرجع سابق، ص47. 
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الخاتمة:
تبني لنا من خالل هذه الوحدة التدريبية أن املشرع منح جهاز الشرطة نوعني من السلطات؛ 
سلطات الضبط اإلداري للحفاظ على النظام العام بعناصره املختلفة )األمن العام، السكينة 
العامة، الصحة العامة، واألخالق واآلداب العامة(، وسلطات الضبط القضائي لضبط اجلرمية 

ومرتكبيها بعد وقوعها.
وال شك أن احلفاظ على أمن املجتمع واستقراره يتطلب وجود هذه السلطات؛ خباصٍة مع 
تنوع اجلرائم واملشكالت اليت يعاين منها املجتمع، وتطور أساليب ارتكاهبا، خصوًصا يف ظل 
الظروف غري االعتيادية اليت تعيشها بالدنا وما يرافقها من حتديات تواجه مجيع القطاعات 

العاملة يف الدولة.
الشرطة صالحياته يف  أثناء مباشرة جهاز  التجاوزات  العملي يشوبه بعض  الواقع  أن  إال 
تلك  حدود  الشرطة  رجال  بعض  إدراك  لعدم  القضائي؛  والضبط  اإلداري  الضبط  جمال 
الصالحيات واملهام املنوطة هبم مبوجب القانون، ومن هنا تأيت أمهية هذه الوحدة التدريبية 

لتبني أدوار الشرطة ومسؤولياهتا لتعزيز السالمة املجتمعية.
وبالرغم من أمهية هذه الوحدة التدريبية يف جمال السالمة املجتمعية، إال أهنا تتطلب 
االتصال  مهارات  ذلك  ومن  املجتمعية؛  السالمة  لتحقيق  الالزمة  األخرى  العناصر  تكاتف 
الفعال ودوره يف تعزيز السالمة املجتمعية، وغريها من العناصر األخرى، واليت سيأيت ذكرها 

يف الوحدات التالية.
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الوحدة الخامسة. .
مهارات االتصال الفعال
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المقدمة:
للطعام  حاجته  توازي  ضرورية  حاجة  إىل  عام  بشكل  اإلنسان  حيتاج  املعاصر  واقعنا  يف 
والشراب واملأوى، إهنا احلاجة لالتصال الفعال باآلخرين، إذ يعد الشراب والطعام سبًبا لبقائه 
على قيد احلياة، ويعد االتصال هو املبقي للعالقات العامة باآلخرين على قيد احلياة والتفاهم 
يف ما بينهم، بل إن أكثر مشاكل املجتمع وأسباب احلروب اليت جتري اليوم، والزناعات املكررة 
على املستوى الفردي أو األسري أو حىت الدول، مبدأه سوء االتصال وعدم فهم اآلخرين وكيفية 
توصيل ما يريده كل من الطرفني لآلخر، لذا يعد االتصال رغبة ملحة وأساسية متثل ضرورة 
وإدارة  الفعال،  االتصال  فيها عن  نتحدث  اليت  الوحدة  املعاصرة. ويف هذه  للبقاء يف حياتنا 
املجتمعية،  السالمة  املواضيع يف  التقارير، نعرف مدى أمهية مثل هذه  وإعداد  االجتماعات، 
ومدى اتصاهلا مبفهومها ومبادئها، وكيف للجان املجتمعية مستقباًل العمل يف ظل أطر وأسس 
سليمة وتواصل بناء، وتدار اجتماعاهتم هبدف مرسوم ذي نتيجة جمدية، تبىن عليه قرارات 

هتم املجتمع بشكل عام، والفرد وسالمته بشكل خاص.
املجتمعية،  واللجان  الشرطة،  عمل  أساسيات  من  اجلمهور  مع  املباشر  االتصال  يعد  ولذا 
وعلى رجال الشرطة واللجان املجتمعية أن يربزوا أنفسهم للمواطنني يف كل وقت، كوسطاء 
وحكام وحمكمني يف الزناعات، بعيًدا عن اإلجراء القانوين، وعلى الشرطي أن يضبط سلطته 
التقديرية على إيقاع العرف ومزاج التقليد املحلي، وهو بذلك يعكس قيم املجتمع ومعتقداته، 
وبذلك يكسب تأييًدا متزايًدا لعمله، كما أن نسبة اتصاله باجلمهور هي اليت حتدد املدى الذي 

ميكن أن حيصل به على املعلومات.

الجلسة ) (.  . . 
االتصال الفعال

تعريف االتصال الفعال:.  .  . . 

املختلفة، وسنحاول يف هذه اجلزئية  اإلنسانية  العلوم  ُيستخدم يف شىت  أنه  تعاريف عديدة، ويرجع ذلك إىل  لالتصال 
وضع التعاريف اليت تتفق مع املسار الذي خيدم الدليل التدرييب ومستهدفيه، وما يرتبط ارتباًطا وثيًقا بالسالمة املجتمعية.

االتصال هو: عملية ربط مقصودة بني طرفني؛ مرسل ومستقبل، لتأدية وظيفة حمددة يف إطار النشاط اإلنساين. 
واالتصال أيًضا هو عملية اجتماعية إمنائية، وغايتها هي حصول الفرد واجلماعة على املعارف واملعلومات، واإلملام بتجارب 

األفراد واجلماعات األخرى)1(.

)1( حممد مصاحلة، دراسات يف اإلعالم العريب - بغداد - مركز التوثيق االعالمي لدول اخلليج العريب، 1984، ص	4.
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ويعرف االتصال أيًضا بأنه: هو العملية اليت مبوجبها يقوم شخص )ما( بنقل أفكار أو معاٍن أو معلومات على شكل 
رسائل كتابية أو شفوية مصاحبة بتعبريات الوجه، ولغة اجلسم، وعرب وسيلة اتصال تنقل هذه األفكار إىل شخص آخر، وبدوره 

يقوم بالرد على هذه الرسالة حسب فهمه هلا)1(.
لنا أمهية  إرسال معلومات للحصول على استجابة معينة، وينشأ  بأنه  لنا مفهوم االتصال بشكل عام،  ومن هنا يتضح 
االتصال للجان املجتمعية بشكل عام، ورجال الشرطة بشكل خاص، والدور الذي جيب أن يقوموا به يف إحالل السالم املجتمعي 

من خالل التواصل اجليد باملجتمع ومكوناته.

أمهية التواصل الفعال بالنسبة لشركاء السالمة ورجال الشرطة واللجان املجتمعية:	 
مسألة حتقق االتصال الفعال يقاس أثره جمتمعًيا يف إحالل السالمة املجتمعية بني مكونات املجتمع وفئاته، بل من خالله 

يسعى اجلميع لتوصيل مراده ومبتغاه لآلخرين.
فإذا كان اجلميع يهدف ملعرفة قواعد وعناصر وكل ما يتعلق باالتصال الفعال، فإنه ومن باب أوىل يكون لشركاء السالمة 
والعاملني يف إنفاذ القانون، األولوية يف فهمه بشكل أكرب، مبا يعزز عملية السالمة املجتمعية بشكل أفضل، وتوفري األمن 

املجتمعي للناس.
ولذا التواصل يعترب جزًءا أساسًيا من الكفاءات اليت جيب أن يتمتع هبا رجل الشرطة بطريقة تضمن معها شعور اآلخرين 
باألمان. وسائل التواصل تتنوع يف أشكاهلا من القدرة على االخنراط مع أعضاء املجتمع والقطاعات والوكاالت األخرى، إىل 
طرق اختاذ القرار، إىل إدارة األماكن العامة. التواصل بشكل فعال يساعد الشرطة على فهم املسائل املتعلقة باحتياجات خمتلف 

القطاعات والسكان جبميع خلفياهتم العرقية واالجتماعية، وأيًضا يعترب مهًما جًدا للحفاظ على الشراكة.
وخبصوص فائدة التواصل واالتصال يف السالمة املجتمعية، فإن التواصل ميكن فهمه كالتايل:

التواصل الداخلي ألجهزة الشرطة -حتقيق التوافق والتناغم بني مجيع أقسام الشرطة بطريقة تعمل فيها كخلية 	 
واحدة لفهم ومواجهة التحديات ومشاركة املعلومات.

العالقات بني الشرطة واملجتمع - التواصل البناء هو عبارة عن طريق ذي اجتاهني، حبيث تعتمد الشرطة على 	 
دعم املجتمع وتعاونه، واملجتمع يعتمد على محاية الشرطة.

التواصل مع الشركاء والوكاالت األخرى - مشاركة املعلومات، والتعاون، وذلك لرفع الكفاءة وضمان جودة اخلدمة، 	 
وتنسيق اجلهود للتعامل اجليد مع خمتلف املسائل)2(.

لذا يعد االتصال الفعال من أهم مهارات رجال الشرطة يف فهم املواطن والقضايا اليت ُتحلُّ السالم املجتمعي يف املجتمع، 
بل يتوجب على كل شخص مهتم باآلخرين وتوصيل فكرة معينة، أن يتمتع مبهارة االتصال الفعال.

 العناصر األساسية لالتصال).(:. ..  . . 
املرسل: وهو الشخص الذي ميتلك فكرة أو معلومات يريد نقلها إىل شخص آخر من خالل وسيلة اتصال.	 
الرسالة: تتضمن تعبرًيا عن الفكرة اليت يريد املرسل نقلها على هيئة عبارات ورموز وأرقام وتعبريات الوجه 	 

واجلسم واليدين.
قناة االتصال: وهي الوسيلة اليت من خالهلا تتم عملية االتصال.	 

)1( الدليل التدرييب لألخصائي االجتماعي )برنامج غزة للصحة النفسية، 2016(، ص19.
)2( املرجع السابق، ص51.

)	( الدليل التدرييب لألخصائي االجتماعي )برنامج غزة للصحة النفسية، 2016(، ص20.
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املستقبل: الشخص املوجهة له الرسالة، ويقوم بدوره بالرد على الرسالة.	 
التغذية الراجعة: وهي رد املستقبل للرسالة، وتتأثر مبدى فهم املستقبل للرسالة.	 
ولذا فإن أية عملية اتصال ال تتوفر فيها العناصر اخلمسة األساسية تعترب اتصااًل غري فعال، ويعترب العنصر 	 

أن  الذي ينبغي على بقية األركان  املرجوة من عملية االتصال، واهلدف  النتيجة  الراجعة( هو  اخلامس )التغذية 
تصل إليه.

أهداف االتصال:. ..  . . 

أهداف  تصنيف  اكتساب اخلربة. وميكن  املشاركة يف  لتحقيق  واإلقناع  التأثري  وهو  عام،  لتحقيق هدف  االتصال  يسعى 
االتصال الفعال إىل أهداف كثرية ُنجمُلها يف ما يلي:

هدف توجيهي )مبعىن اكتساب اجتاهات جديدة أو تعديل اجتاهات قدمية أو تثبيتها ألهنا مرغوب فيها(.	 
هدف تعليمي )مبعىن إكساب املستقبل خربات أو مهارات أو مفاهيم جديدة(.	 
هدف تثقيفي مبعىن زيادة معارف واتساع آفاق شخص أو جمموعة(.	 
هدف اجتماعي )مبعىن أنه يتيح الفرصة لزيادة وتقوية الصالت االجتماعية بني األفراد(.	 
هدف ترفيهي )تروحيي(، وهو االجتاه إىل إدخال البهجة والسرور واإلمتاع لنفس شخص أو أكثر.	 
هدف إداري )االجتاه إىل حتسني سري العمل وتوزيع املسؤوليات ودعم التفاعل(.	 
وجيب على أفراد اللجان املجتمعية بوجه اخلصوص، أن يراعوا مسألة األهداف ومدى حتققها من االتصال بفئات 	 

املجتمع ومكوناته يف مسألة إحالل السالمة املجتمعية أو املشاركة فيها.

أنواع االتصال:. ..  . . 

لالتصال أنواع عديدة من خالهلا يتم ربط املعارف واملهارات لكل من املستفيدين منه )املرسل أو املستقبل(، وخيتلف نوع 
االتصال بنوع الرسالة، وتواجد املرسل واملستقبل، وأمهية املحتوى، وكذلك التغذية الراجعة أو اهلدف النهائي من االتصال. 

وهذه األنواع تتلخص يف ما يلي:
االتصال الشفوي.	 
 االتصال املكتوب.	 
االتصال احلركي التعبريي غري اللفظي.	 
االتصال املركب: هو االتصال الذي يستعمل خليًطا متعدًدا من أنواع االتصال السابقة يف آن واحد، مثل األفالم 	 

املتحركة والكمبيوتر والصور الثابتة املرفقة بالكلمة أو التسجيالت املسموعة.
املحور  الذكر يف  املكان والزمان ألركان االتصال اليت أسلفنا عنها  الغالب يتم استخدام األنواع كلها حبسب نوعية  ويف 

السابق.
واالتصال أيًضا له شكالن مها: اللفظي وغري اللفظي، وقد يكون مباشًرا أو غري مباشر لكليهما.

فمثاًل املباشر كلغة اجلسد وتعابري الوجه وإمياءات العينني وغريها.
وغري املباشر: مثل الصور والرموز.
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الجوانب األساسية المؤثرة على عملية االتصال) (:. ..  . . 
اللغة: اللغة املستخدمة جيب أن ُتالئم مجيع املشاركني يف عملية االتصال، حبيث تكون سهلة بسيطة وعدمية 	 

التعقيد، وال حتتمل معانيها أكثر من تفسري.
اجلانب الثقايف واالجتماعي: جيب مراعاة العادات والتقاليد السائدة يف املجتمع، ونبتعد عن االستخدام 	 

السيئ لبعض املصطلحات، ونراعي ما يتعارف عليه األفراد الذين نتصل هبم.
اجلانب اإلنساين: توخي الصدق واإلخالص عند ممارسة االتصال، إذ نراعي األمانة يف تسلم وتسليم رسالة 	 

دون نقص أو زيادة.

أسباب فشل عملية االتصال).(:. ..  . . 

أخطاء يقع فيها املرسل:
عندما يعتقد أن الدوافع ال تؤثر يف طبيعة وحجم املعلومات، عندما يعتقد أن سلوكه يف كامل املوضوعية.	 
عندما يعتقد أنه يدرك املعلومات اليت لديه كما يفهمها اآلخرون، وعندما يعتقد أن قيمه ومعتقداته ال تؤثر يف 	 

شكل املعلومات لديه.
أخطاء املرسل يف الرسالة:

عدم انتقاء كلمات سهلة معربة، وعدم حتديد اهلدف من الرسالة بدقة.	 
ال يأيت حبركات جسدية تتناسب مع املعاين اليت لديه، فال يفهم معىن املعلومات لديه.	 

أخطاء تتعلق بقناة االتصال:
استخدام وسيلة اتصال ال تتناسب مع األفراد القائمني باالتصال والوقت املتاح لالتصال.	 
استخدام وسيلة اتصال ال تتناسب مع اإلجراءات الرمسية لالتصال وموضوع االتصال.	 
استخدام الوسائل املكتوبة والشفوية لالتصال )حيث التشويه والتعميم واحلذف واالختزال(.	 

أخطاء تتعلق باملستقبل للرسالة:
عدم اإلنصات اجليد ووضع افتراضات مسبقة على املرسل للرسالة.	 
التسرع يف اشتقاق النتائج وفلترة املعلومات اليت تصله حسب إرادته، فينتقي ما يريد ويهمل األخرى.	 
اختالف درجة النضج والفهم لديه عن اآلخرين، أخطاء يف الرد على الرسالة.	 
عدم االنتباه للوسائل غري اللفظية أو التلميحات اليت تعطي مؤشرات عن وصول الرسالة من عدمه.	 
تركيز املرسل على األهداف اليت يسعى إلشباعها دون االهتمام حباجات ودوافع املستقبل.	 

UNDOC، Training Manual On Policing Urban Space )New York، Criminal Justice Hand- ( )1(
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مهارات التواصل األساسية لضباط الشرطة:. ..  . . 

هناك العديد من املهارات اليت جيب على منتسيب أجهزة إنفاذ القانون التعرف عليها وممارستها، وسنذكر أهم هذه املهارات، 
وهي كالتايل:

أواًل: مهارة التواصل الشفوي: مهارة التحدث))):
تعد هذه املهارة أحد أوجه االتصال اللفظي )الشفوي(، وهي عبارة عن رموز لغوية منطوقة تقوم بنقل أفكارنا ومشاعرنا 
إىل اآلخرين، عن طريق االتصال املباشر كاملناقشات وغريها، وعرب وسائل اتصال خمتلفة تلفزيون، وإذاعة، وهاتف، وحتدث 

مباشر)، وللحديث أربعة عناصر أساسية:
املعرفة: وتعين ضرورة معرفة املوضوع قبل التحدث فيه.	 
اإلخالص: إذ ينبغي أن يكون املتحدث مؤمًنا مبوضوعه، مما يولد لدى املستمع االستجابة اإلجيابية.	 
احلماس: جيب أن يكون املتحدث تواًقا للحديث عن املوضوع، ويعطي هذا احلماس انطباًعا لدى املستمع بأمهية 	 

الرسالة.
املمارسة: فاحلديث املؤثر ال خيتلف عن أية مهارة أخرى، جيب أن تصقل من خالل املمارسة اليت تزيل حاجز 	 

الرهبة واخلوف، وتكسب املتحدث مزيًدا من الثقة تنعكس يف درجة تأثريه يف اآلخرين.
كي نكون متحدثني جيدين، فإن هناك جمموعة من السمات ينبغي أن تتوافر فينا، وهي كما يلي:

مسات شخصية.	 
مسات صوتية.	 
مسات إقناعية.	 

السمات الشخصية:
املوضوعية: وتعين قدرة املتحدث على السلوك والتصرف وإصدار أحكام غري متحيزة لعنصر أو رأي أو سياسة، 	 

والعدالة يف احلكم على األشياء، والتحدث بلسان مصاحل املستحقني، وليس املصاحل اخلاصة.
الصدق: ويعين أن يعكس احلديث حقيقة مشاعر املتحدث من حيث أفكاره وآرائه، كما يعين أن تتطابق أحوال 	 

املتحدث مع أفعاله وتصرفاته.
الوضوح: ويعين القدرة على التعبري عن األفكار بوضوح من خالل اللغة البسيطة واملادة املنظمة واملتسلسلة 	 

منطقًيا.
الدقة: وتعين التأكد أن الكلمات اليت يستخدمها املتحدث تؤدي املعىن الذي يقصده بعناية.	 
االتزان االنفعايل: ويقصد به أن يظهر املتحدث انفعاله بالقدر الذي يتناسب مع املوقف، وأن يكون متحكًما يف 	 

انفعاالته.
املظهر: ويعين أن يعكس مظهر املتحدث مدى رؤيته لنفسه، كما حيدد الطريقة اليت ينظر هبا اآلخرون إليه 	 

ويشكلون أحكامهم عنه. ويضم املظهر العام النظافة واألناقة الشخصية، وامللبس واملظهر املناسب للحالة، وكذلك 
الصحة النفسية والبدنية.
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الشفافية:
احلديث بشفافية هو من أهم املقومات اليت تدعم عملية االتصال، وجتعلها قابلة للتكرار واإلتيان بثمار إجيابية، إذ إن 
اآلخر الذي تدخل يف عملية اتصال سيحترمك على األرجح فيما لو كنت صادًقا معه، سريغب أن يتعامل معك مرة ثانية، 
وحىت إن مل يعجبه مضمون حديثك، ذلك ألنه يثق يف ما تقول، ويثق بأنك تظهر ما تبطن، وأنك ال تضلله، وأن سلوكه بناء 

على املعلومات اليت قدمتها له يستند إىل أسس صحيحة.

السمات الصوتية:
تؤثر العوامل اخلاصة بالنطق على مدى جناح املتحدث، مثل:	 
النطق بطريقة صحيحة. سرعة احلديث. وضوح الصوت. استخدام الوقفات.	 

السمات اإلقناعية: 
القدرة على التحليل واالبتكار، والقدرة على العرض والتعبري.	 
القدرة على ضبط االنفعال، والقدرة على تقبل النقد.	 

إذن، وبعد أن تعرفنا على ما تقدم، فإننا إذا أردنا التحدث فعلينا:
استخدام نغمة سهلة مناسبة ملوضوع احلديث، وبإيقاع سهل وغري رمسي.	 
استخدام اسم الشخص املقابل، وذلك حسب نوعية العالقة بيننا.	 
استخدام الدعابة واملرح، مع مراعاة عدم الدخول يف حدود السخرية.	 
استخدام النماذج واألمثلة، والقدرة على اإلجابة على األسئلة.	 
التحكم يف حركات الشفتني واحلواجب؛ ومراعاة السرعة يف احلديث.	 
عدم التشنج يف حال التحدث بارجتال، واالنتباه إىل ردود أفعال املقابل.	 
التحدث حبدود املعلومات اليت لدينا حول موضوع احلديث.	 

ثانًيا: مهارات التواصل غري الشفوي:
احلديث حول التواصل ليس فقط حول التواصل الشفوي، التواصل أيًضا حيتوي على عناصر أخرى:

القدرة على االستماع واألخذ بعني االعتبار لغة اجلسد.	 
تدقيق النظر )امتالك النظرة الواعية ملا يدور حوهلا(، التكيف على خمتلف املناخات ونوعيات البشر.	 
إظهار التعاطف واالحترام )خصوًصا يف مقابلة الضحايا واجلماعات املهمشة اليت تتعرض لالضطهاد)1(.	 
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ثالًثا: مهارة االستماع )اإلنصات الفعال):
مثل ما إن هناك اتصااًل جيب أن يكون فعااًل، فهناك أيًضا االستماع أو اإلنصات واالصغاء الفعال، إذ يعد حسن االستماع 
وإجادة اإلصغاء إحدى ركائز االتصال الناجح، فال يكفي أن تنجح يف إرسال رسالتك، بل ال بد من النجاح أيًضا يف استقبال 

رسالة أخرى، واستيعاب رد فعله، وفهم ما يريده، واالستفادة منه، أو التأثري فيه، وحسن توجيهه بعد ذلك.
وقد دلت الدراسات أن االستيعاب ملا يصدر من اآلخرين يتفاوت من 40 % إىل 75 % بعد االنتهاء من الرسالة مباشرة، 
وأن أكرب األسباب يف هذا التفاوت هو االختالف يف اإلصغاء واالستماع، وما أمجل احلكمة اليت قيل فيها: »الصمت جيمع 

للرجل فضيلتني؛ السالمة يف دينه، والفهم عن صاحبه«.
وإليك بعض املهارات واخلطوات العملية اليت تعينك على اكتساب مهارة اإلنصات اجليد واالستماع احلسن، وذلك على 

النحو التايل:
ال جتهز الرد يف نفسك وأنت تستمع للمتحدث.	 
ال تستعجل يف ردك على من حيدثك.	 
بّين للمتحدث أنك تستمع إليه، وال تتظاهر باالستماع.	 
ال تقاطع أبًدا ولو طال احلديث.	 
قلل احلركات امللفتة واملشعرة بامللل، مثل: )فرقعة األصابع – اللعب بالقلم – التثاؤب – كثرة النظر للساعة(.	 
ما إن ينتهي املتكلم من حديثه، خلص كالمه بقولك: أن تقصد كذا وكذا...	 
ال تفسر كالم املتحدث من وجهة نظرك أنت، بل من منظوره هو.	 
حاول أن تتوافق مع حالة املتحدث النفسية كالفرح واحلزن.	 
من أفضل أساليب االستماع )تشجيع املتحدث(، استعمل األلفاظ التشجيعية: -1 صحيح؟ -2 عجيب. -	 باهلل؟ 	 

-4 مههمة املوافقة. -5 وبعدين. -6 البا. -7 متام. -8 حدثين أكثر.

رابًعا: لغة اجلسد:
من خالل لغة اجلسد اليت تظهر تعابري الوجه، والنظرات، نستطيع أن نوصل الكثري من الرسائل بدون أن نتلفظ بكلمة 
واحدة. فمثاًل: العيون: وهي من أكثر األدوات اليت يستخدمها الناس عند التعبري عن ردود أفعاهلم، كالغضب، واالستياء، 
والبهجة، واحلب. وتعابري الوجه: وهي جزء مهم لالتصال غري الكالمي، وقادرة على نقل الفكرة والتعبري عنها كما جيب، 
كاالبتسامة عند التعبري عن االمتنان. واحلركات اجلسدية: وتشمل وضعيات جلوس األشخاص، وحتريك أعضائهم بطرق 
تبدي غضبهم أو انفعاهلم، أو حتمسهم. أيًضا املسافات: وهي تكون باالقتراب، أو االبتعاد يف املكان، سواء يف الوقوف أو اجللوس، 

فجعل مسافة معقولة عند التواصل يدل على العالقات الرمسية، والتزام حدود معينة يف التعامل.
ميكن  ما  على  اجللسة  هذه  يف  ركزنا  لكننا  الكبرية،  ومهاراته  مبعلوماته  ثري  موضوع  عام  بشكل  االتصال  وموضوع 
للمستفيد يف هذا الربنامج من املهارات األساسية اليت ترفع من كفاءة الفرد على املستوى املهين يف تواصله مع اآلخرين، أو 

على املستوى الشخصي وممارسات احلياة اليومية.



مشروع تعزيز السالمة 
المجتمعية في اليمن

 104

الجلسة ).(. .. . 

إدارة االجتماعات واللقاءات

إدارة االجتماعات واللقاءات:.  . .. . 

مهما اختلفت وجهات النظر يف تعريفهم لالجتماع Meeting، فهي كلمة عادة للداللة على التئام عدد معني من البشر 
يف مكان ما ملناقشة موضوع معني يهدف للتوصل إىل هدف حمدد.

ويف ضوء هذا التعريف، تتمثل أركان االجتماع يف وجود عدد معني من الناس يتفاعلون مًعا لتحقيق هدف حمدد، باإلضافة 
إىل توافر اإلمكانات املادية املناسبة.

فإن االجتماعات مازالت وسيلة فعالة ومهمة للمشاركة اجلماعية، فعن طريقها وهبا يتم تبادل وجهات النظر، واإلفادة 
من خربات اآلخرين، كما أهنا وسيلة مقبولة للتنسيق بني وجهات النظر، وتوصيل املعلومات بني األفراد، والدراسة العلمية 

للموضوعات املطروحة للنقاش.

تعريف االجتماع:. .. .. . 

لالجتماعات تعاريف عدة ومنوعة، وخيتلف كل تعريف على نوعية النشاط الذي ميارس يف املؤسسات أو اجلهات حسب 
التوصل إىل مفهوم  ويتيح  املجتمعية، ومبا خيدم  اللجان  ونشاط  لعمل  األقرب  التعريف  ولذا سنأخذ  وأعماهلا،  توجهاهتا 

يتوافق معها، وهو:
تالمس  اليت  باملشكلة  متعلقة  اقتراحات  تقدمي  منهم  عضو  كل  يستطيع  والذين  فقط،  الضروريني  األعضاء  مجع 

اهتماماهتم، وإجياد احللول املمكنة تبًعا هلدف االجتماع املحدد سلًفا)1(.
وتعرف االجتماعات أيًضا بأهنا: هي مجيع أشكال اللقاءات اليت تتم بني األفراد لتبادل األفكار واآلراء واملعلومات، وحتقيق 
أداة اتصال فعالة تستعني هبا اإلدارة يف حل مشكالت العمل أو  التفاهم بني املجموعة. وتعترب االجتماعات بكافة أشكاهلا 
احلصول على البيانات واملعلومات الختاذ القرارات ورسم اخلطط، وتبادل وجهات النظر ومناقشتها مع العاملني أو مع فئات 

مجهور املتعاملني مع املنشأة واهليئات اخلارجية)2(.
ويعرف أيًضا بأنه: جتمع ثالثة أشخاص فأكثر مشتركني يف األهداف يكون بينهم اتصال شفوي أو كتايب.

واالجتماعات الفعالة هي اليت جيب أن حتقق اهلدف املرجو منها، مثل حتقق أهدافها يف وقت قصري، وتكون نتائجها 
املشكلة اليت عقد من أجلها االجتماع، ويسعى اجلميع  أو حل  املشاركني، وتسهم يف خدمة وتطوير اجلهة  مرضية جلميع 

للمشاركة يف اختاذ القرار.

عناصر االجتماع الفعال).(:. .. .. . 
هدف االجتماع.   	 
حسن اختيار األعضاء املشتركني يف االجتماع.	 
حتديد رئاسة االجتماع.  	 
إعداد جدول االجتماع.	 

)1( فن إدارة االجتماعات، ديفيد مارتن، ترمجة: رميا عالء الدين، 2002.
)2( د. عبدالفتاح دياب حسني، برنامج إدارة االجتماعات.

)	(  د. عبدالفتاح دياب حسني، برنامج إدارة االجتماعات، ص7.
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أنواع االجتماعات) (:. .. .. . 

الغرض منهنوع االجتماع

االلتزام بواجب حمدداجتماعات موجهة1

تبادل اآلراءاجتماعات استشارية2

أشخاص يف مستوى واحد الختاذ قرار باالتفاقاجتماعات ذات املستوى الواحد3

جمموعة من املتخصصني لدراسة موضوع معنياجتماعات اللجان4

لدراسة قضية تنازع عليهااجتماعات التفاوض5

تعقد بصفة منتظمةاجتماعات دورية6

تعقد يف ظروف معينةاجتماعات غري عادية7

أنواع االجتماعات من حيث الزمن:. .. .. . 

1 ـ اجتماعات دورية: تعقد بشكل أسبوعي أو شهري أو سنوي، هتدف هذه االجتماعات إىل االطالع على التطورات وعلى 
نتائج العمل واملالحظات النهائية بشأهنا.

2ـ اجتماعات عادية: تعقد بشكل مستمر، هتدف ملناقشة موضوعات تنفيذية تتعلق بكيفية إجناز األعمال اليومية وحل 
الصعوبات اليت تعوق تنفيذها.

	 ـ اجتماعات داخلية: تعقد داخل املنظمة ملناقشة موضوعات داخلية بني اإلدارات واألقسام فيها.
4 - اجتماعات خارجية: تعقد خارج املنظمة يشترك فيها أعضاء من جهات خمتلفة هتدف ملناقشة موضوعات مشتركة أو 

لتنسيق برامج عمل معينة يف ما بني هذه اجلهات.
5ـ - اجتماعات خاصة: تعقد بشكل استثنائي ملناقشة موضوعات طارئة.

وتنقسم االجتماعات لقسمني أساسيني، ومها:
االجتماعات الدورية: وقد مت ذكرها مسبًقا.	 
االجتماعات الطارئة: وهي اليت حتدث بدون جدول مسبق، مثل حدوث املشكالت أو فقدان أحد العاملني الذين 	 

جيري عليهم نشاط معني يف العمل، وغريها.

)1( املرجع السابق، ص11.
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 مراحل االجتماع وأهم الخطوات التي يتم تنفيذها من خاللها) (:. .. .. . 

أواًل: مرحلة التحضري واإلعداد لالجتماع:
إعداد ملف االجتماع. جدول األعمال. إعداد الدعوة لالجتماع.	 
 حتديد مكان االجتماع. ميزانية االجتماع.	 

ثانًيا: مرحلة أثناء االجتماع:
حسن االستقبال/ التعرف.	 
حصر احلاضرين/ الغائبني.	 
تسجيل املناقشات. تسجيل ما يتم اختاذه من قرارات وحصر األصوات املؤيدة واملعارضة.	 
عندما ينتهي االجتماع: تلخيص. إقرار. توصيات.	 

ثالًثا: مرحلة ما بعد االجتماع:
إعداد حمضر االجتماع.	 
حفظ حماضر االجتماعات.	 
إعداد برنامج زيارة خاصة لبعض األعضاء )إذا تطلب األمر(.	 

 تقييم االجتماع:. .. .. . 

بعد اختتام االجتماع، يتم تقييمه، إذ إن طريقة االختتام تتوقف على نوع االجتماع، فإن مثة قواعد أساسية ال بد من 
مراعاهتا، أمهها:

إعادة تبيان أهداف االجتماع.. 1
تلخيص ما مت حتقيقه والتوصل إليه.. 2
شكر األعضاء على مشاركتهم وانتباههم إن كان ذلك مناسًبا.. 	
حتديد وقت ومكان وهدف االجتماع التايل.. 4
حتديد وقت إرسال تقرير االجتماع لألعضاء.. 5

يغطي تقييم االجتماع بعدين أساسيني:
األول: قياس قدرة الرئيس على إدارة االجتماع من خالل النقاط العشر التالية:

 يعقد االجتماع يف موعده املحدد.. 1
 يعرف األعضاء أهداف االجتماع جيًدا ويؤمنون هبا إمياًنا قوًيا.. 2
 خياطب األعضاء من غري حرج، وكما خياطب بعضهم البعض اآلخر.. 	
 يعرب األعضاء غالًبا عن مشاعرهم احلقيقية يف االجتماع.. 4
خيتلف األعضاء أحياًنا مع رئيس االجتماع يف الرأي، ويعربون عن ذلك حبرية وصراحة.. 5

)1(  د. عبدالفتاح دياب حسني، برنامج إدارة االجتماعات، ص21.



مشروع تعزيز السالمة 
المجتمعية في اليمن

 107

الثاين: يف ما يتعلق بتقييم فعالية االجتماع:
ترى باربارا وزميلها باملرب أن فعالية االجتماع تقوم على ركنني أساسيني: »ركن الكفاءة«، ويقصد به االستخدام األمثل 
للموارد املتاحة لالجتماع، مبا فيها الوقت. »ركن اإلنتاجية«، يعين التقدم حنو األهداف املحددة، واإلفادة القصوى من الفرص 

املتاحة.

 أسباب نجاح االجتماعات:. .. .. . 
حّضر لالجتماع جيًدا.. 1
ليكن لديك توقع مسبق لألسئلة أو القضايا اليت ميكن أن تثار.. 2
جهز ملًفا شاماًل ألعمال االجتماع.. 	
احرص على أن يكون مكان االجتماع مناسًبا من حيث التسهيالت املكانية.. 4
ابدأ مبوقف إجيايب.. 5
اقترح بدائل للحل، خباصة عندما تتشابك أو تتعارض املواقف.. 6
ادرس احللول املقبولة.. 7

إن القائد الذكي هو الذي يراعي املتطلبات السيكولوجية لسري العمل، وأن يتجنب ما يعوق حتقيق أهدافه: جتنب اآليت:
استخدام مصطلحات معقدة غري مفهومة للمجتمعني.. 1
التحكم والسيطرة.. 2
الفوضى وخلط األوراق.. 	
توسيع دائرة اجلدل.. 4
التسرع يف االستنتاجات والقفز إىل نتائج غري مدعمة باألسانيد.. 5
التجريح والنقد اهلدام ألي فرد من أفراد املجموعة.. 6

كما أن هناك بعض األعمال يقوم هبا املدير أو املنظم لالجتماع يف غرفة االجتماع، واليت تؤدي إىل جناح ذلك االجتماع:
احلضور يف الوقت املناسب وترتيبات اجللوس.. 1
البدء يف الوقت املحدد، وهو أول قرار يتخذه املدير، وهو توقيت بدء االجتماع.. 2
التحكم باملناقشة مث البداية، أي الكيفية اليت يبدأ هبا املدير العمل سوف تصبغ كل ما يأيت بعد ذلك.. 	
 اإلنصات: أن يصغي املدير فعاًل ويتابع املناقشة.. 4
الفصل بني املوضوعات: على املدير أال يسمح باخللط بني املوضوعات، وأن يتأكد من أن النقاش ال خيرج عن . 5

مسار واحد.
التوازن: أي يبذل املدير جمهوًدا كبرًيا بتشجيعه اخلجولني وإيقاف اململني والعدوانيني عند حدهم.. 6
 روح الدعابة: املدير الذي ميتلك موهبة الدعابة يكون جمهًزا جيًدا ألداء املهام املوكلة إليه.. 7
راقب الساعة: أال ينسى الوقت، فعليه أن حيث اآلخرين على االنتهاء من النقاش.. 8
الوسائل البصرية املساعدة: هي وسائل تستخدم لتحسني فعالية القيادة.. 9

ضبط النفس: عدم السماح باملناقشة غري اهلادفة.. 10
 اختاذ القرارات: تصنع القرارات يف ترتيب متقدم يبني أهدافها.. 11
إهناء االجتماع: أن ينهي املدير االجتماع يف الوقت املحدد له، وأن تكون كافة األعمال قد مت تعريفها.. 12
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الجلسة ).(. .. . 

كتابة التقارير والمحاضر القانونية

كتابة التقارير والمحاضر القانونية:.  . .. . 

وألمهية  بشكل خاص،  القانونية  واملحاضر  والتقارير  عام،  بشكل  اإلدارية  التقارير  عن  احلديث  سيتم  اجللسة  هذه  يف 
املوضوع واحتياج القائمني على العمل، سواء يف أجهزة إنفاذ القانون أو اللجان املجتمعية اليت تسهم يف إحالل السالم املجتمعي، 
كان لزاًما علينا أن نبني ونوضح أهم ما حيتاجه القائمون على السالمة املجتمعية من معارف ومهارات يف هذا اجلانب، والذي 

تعد التقارير أيًضا من أهم مسات االتصال الفعال.
أواًل: املحاضر القانونية:

يعرف املحضر بأنه: تلخيص وتدوين ألبرز النقاط الرئيسية اليت دارت يف اجتماع أو حادثة أو ما شاهبها، حبيث تسجل 
فيه القرارات والتوصيات اليت اختذت ومت التوصل إليها.

ويعرف املحضر أيضًا بأنه: وثيقة إدارية تكتسي طابع املستند القانوين احلائز على قوة اإلثبات، إذ يتم مبوجبه إثبات 
حادث أو معاينة واقعة أو التصريح بالشروع يف إجناز أعمال أو االنتهاء منها... ويشكل املحضر مرجًعا أساسًيا يف ما يتعلق 

باملوضوع اخلصوصي الذي يتضمنه.
ويعرف املحضر كذلك بأنه: »تسجيل وحترير وكتابة ملا يدور يف جلسة عمل ملجموعة من املختصني من إدارة أو أكثر يتوىل 

ذلك شخص يدعى أمني السر«.
ويعرف املحضر بأنه هو: الوثيقة املكتوبة اليت حيررها ضابط الشرطة أثناء ممارسة مهامه، ويضمنها ما عاينه من وقائع، 
أي اجلرمية موضوع البحث وأطرافها واألدلة اليت مت التوصل إليها، أو ما تلقاه من تصرحيات أو ما قام به من عمليات ترجع 
الختصاصه. وقد جرت العادة أن املحضر ينجز سواء ارتكبت جرمية أم مل ترتكب، كما إذا عاين ضابط الشرطة جثة شخص 
يف مكان ما، مث تبني له أن األمر يتعلق مبوت طبيعي بعد القيام جبميع التدابري والفحوصات والتشرحيات الطبية الالزمة، 
فإنه رغم ذلك ينجز حمضًرا يضمنه كل العمليات اليت قام هبا، وكذلك يف احلاالت اليت يقوم فيها بأحباث عن متغيب انقطع 

خربه ومل يظهر له أثر منذ مدة معينة، أو إذا كلف بالتحقيق عن هوية متهم أو مشتبه فيه.
مجيع  القضائي  الضبط  مأمورو  فيها  يضمن  اليت  املكتوبة  الوثيقة  بأنه  املحضر  تعريف  ميكن  سبق،  مما  وانطالًقا 

التحريات اليت يقومون هبا، سواء يف األحوال العادية أو يف حاالت التلبس أو يف حالة اإلنابة.
شكل املحضر:

مل يرد أي حتديد لشكل املحضر يف قانون اإلجراءات اجلزائية، وهكذا اختلفت حماضر مأموري الضبط القضائي يف 
شكلها. غري أنه مهما اختلفت تلك املحاضر من إدارة إىل أخرى أو من جهاز إىل آخر أو حىت داخل اإلدارة الواحدة أو اجلهاز 

الواحد، فإن هذا ال يبطلها.
وبصفة عامة، فإننا جند حماضر مأموري الضبط القضائي تتضمن جانبني اثنني:

جانب أول يسمى جسم املحضر، ويتضمن كل العمليات اليت قام هبا مأمور الضبط القضائي كاملعاينات وتلقي 	 
التصرحيات وما إىل ذلك.

جانب ثاٍن، ويسمى هامش املحضر، وهو خاص باإلدارة أو املصلحة اليت ينتمي إليها حمرر املحضر، وغالًبا ما 	 
يكون يف أعلى ميني املحضر.

يتضمن املحضر أيًضا:
اسم حمرره وصفته ومكان عمله وتوقيعه.
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ويشار فيه إىل تاريخ وساعة إجناز اإلجراء وساعة حترير املحضر إذا كان هناك ختالف بالوقت بني ساعة اإلجناز وساعة 
اإلجراء.

فبالنسبة للحالة املتعلقة باسم وصفة وتوقيع حمرر املحضر: فإن املحضر جيب أن يتضمن اسم وصفة حمرره أو حمرريه، 
وهذه مسألة جوهرية، على اعتبار أن ذلك يؤثر يف قيمة املحضر سواء كان املحرر بصفته مأمور ضبط قضائي أو مساعد 
ملأمور الضبط القضائي. وعموًما فمأمور الضبط القضائي أو مساعد مأمور الضبط القضائي وكل من له الصفة القانونية 

يف حترير املحضر، عليه أن يضمنه:
صفته وامسه الكامل وهويته الكاملة.	 
ووضعيته اإلدارية كدرجته أو رتبته أ أو مسؤوليته أو اجلهاز أو السلك الذي ينتسب إليه.	 

وأن يوقع عليه بعد انتهائه من كافة العمليات واإلجراءات ذات الصلة، إذ إن توقيعه دليل على مسؤوليته وشهادة منه على 
صحة مضمون املحضر)1(.

وأما بالنسبة للحالة الثانية املتعلقة بتاريخ املحضر: جند أن بعض املحاضر تشترط حتت طائلة البطالن ذكر التاريخ 
الذي حررت فيه وبدقة سواء من حيث السنة والشهر واليوم بل حىت الساعة، واألكثر من ذلك أن بعض املحاضر يصبح 
ضرورًيا ذكر الدقيقة فيها إذا تعلق األمر بإجراء تفتيش ملعرفة أوقاته، وهل مت بكيفية قانونية أم ال، وكذلك األمر بالنسبة 
للوضع عند االحتجاز قصد ضبط أوقات وضع املشتبه فيه يف الزنزانة املخصصة لذلك، وأوقات تقدميه إىل القاضي املختص، 
وهل كان وضعه يف احلجز مشروًعا أم حتكمًيا، وكذلك األمر بالنسبة ملحضر املعاينة الذي ينبغي تأرخيه، وإال كان باطاًل. 
لكل هذه األسباب ألزم املشرع حمرر املحضر بضرورة اإلشارة إىل التاريخ، وأمهية التاريخ يف املحضر ال ختفى عندما يكون 
مسجاًل بدقة، إذ يساعد املحقق ورجال البحث على متثيل الوقائع وفهمها بوضوح وربطها بإطارها الزمين، وهلذا جيب أن 

يسجل التاريخ يف أعلى املحضر.

مالحظة مهمة:
)جيب أن يسجل التاريخ باحلروف وليس باألرقام. وهذا دفًعا لكل شبهة أو لبس قد يعتري املحضر(.

إال أنه عقب االنتهاء من حترير املحضر قد حيدث ملحرره أن بعض اهلفوات قد ارتكبت أو أن بعض املعلومات قد أغفلت 
أو أن أخطاء مادية قد انزلقت دون قصد، فهل ميكن يف هذه احلاالت إجراء أي تشطيب أو إمتام أو حمو يف املحضر املنجز؟

احلقيقة أن ذلك قد يؤثر بعض الشيء يف املحضر من حيث قيمته، ويكون من املستحب عدم الوقوع يف ذلك، كما أن العديد 
من مأموري الضبط القضائي غالًبا ما يتجنبون ذلك إلبعاد أية شبهة عن حماضرهم)2(.

)1(  وهذا ما ورد يف القانون اليمين، املادة 92 من قانون اإلجراءات اجلزائية الذي ألزم مأمور الضبط القضائي بالتوقيع يف املحضر هو والشهود 
الذين مسعهم واخلرباء الذين استعان هبم.

)2( ينص القانون اليمين يف املادة 120 من قانون اإلجراءات اجلزائية بأنه: »ال جيوز أن حيصل يف حمضر التحقيق كشط أو حتشري، وإذا اقتضى 
األمر حذف كلمة أو زيادهتا وجب على املحقق والكاتب أن يوقعا على هامش املحضر، ويعترب الغًيا كل كشط هبا أو خدش أو إضافة غري موقع عليها«.
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كاتب المحضر )أمين السر(، وأهم صفاته:. .. .. . 

أمني السر:
يقوم بتسجيل املالحظات من خالل النقاش واملداخالت والقرارات اليت يتّم التوّصل إليها متهيًدا لكتابة املحضر يف هناية 

االجتماع.
أهم صفات أمني السر:

أن يكون مقّدًرا للمسؤولية واألمانة.	 
أن يكون لديه قدر من التمّيز يف اجلانب التحريري.	 
أن يكون الغالب على تفكريه الصاحل العام.	 
أن يستشري املقرر )رئيس املجلس( يف الصياغة النهائية للمحضر.	 
أن يكون لديه قدر من الشجاعة األدبية يف مراجعة احلضور عن املبهم والغامض من مفردات النقاش واحلوار.	 

املهارات الواجب توافرها يف كاتب حمضر االجتماع:
مهارة االستماع واإلنصات اجلّيد.	 
مهارة التركيز.	 
اإلملام التام بالقواعد اللغوية واإلمالئية.	 
اإلملام بطبيعة املوضوعات اليت تناقش يف االجتماعات.	 
يراعى يف كتابة حمضر االجتماعات الصياغة اجليدة واالختصار.	 

أنواع املحاضر:
هناك أنواع كثرية من املحاضر، وختتلف صياغتها باختالف أهدافها وإن احتدت مجيعها يف الطبيعة القانونية واألمهية 

اإلدارية، ومن بني أهم أنواع املحاضر هي:
حمضر االجتماع:. 1

التدخالت  تدوين  املحرر  يراعي  أن  إليها، على  التوصل  اليت مت  التوصيات  أو  والقرارات  االجتماع  فيه جمريات  حيرر 
األمر  تعلق  إذا  االجتماع، السيما  املشاركني يف  كافة  عليه  ويوقع  التشخيص(،  العموم )جتنب  بصيغة  واملواقف  والتعقيبات 

مبداوالت تفضي إىل اختاذ قرارات.
حمضر إثبات:. 2

ويكون اهلدف منه إثبات جمريات اجتماع إداري ما لتنظيم العمل والتذكري باملسؤوليات.
حمضر املعاينة:. 	

حيرر من طرف املوظف العمومي املكلف قانونًيا بذلك، أي أن تكون املعاينة موضوع املحضر مندرجة ضمن صالحياته 
القانونية أو بتكليف من الرئيس اإلداري املخول له هذه الصالحيات، على أن يتوىل املوقع على املحضر عملية املعاينة بنفسه.

وللمحضر أمهية بالغة؛ كونه يعد توثيًقا لنقاط مهمة يتم الرجوع إليها وقت احلاجة، وختتلف املحاضر باختالف املحتوى؛ 
فمنها ما يكتب عن اجتماع لرئيس مبرؤوسيه، ومنها ما يكتب حول حالة أو حادثة معينة.

ومن املهم أن تسند كتابة املحضر يف حالة االجتماع إىل شخص خمتص يف اللغة -إن أمكن- حتاشًيا للوقوع يف األخطاء 
اللغوية واإلمالئية.
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خطوات وإجراءات تدوين املحاضر:
جهز جدول أعمال االجتماع، ألنه سيساعدك يف احلصول على األفكار الرئيسية، وبالتايل يساعدك يف تنظيم نقاط 	 

املحاضر.
ابدأ بتسجيل املعلومات املهمة اخلاصة مبقدمة املحضر: زمن ومكان االجتماع، وعدد احلضور، واهلدف من عقد 	 

االجتماع... إخل.
اكتب لكل بند عنوانه حىت يتسىن للقارئ الوصول إىل البند الذي يريده بسهولة، جيب كتابة أي اقتراح بدقة 	 

وبنفس كلماته، ولتتمكن من عمل ذلك ميكن أن يطلب الرئيس من كل من يقدم اقتراًحا أن يقوم بكتابته كاماًل.
اكتب النقاش الذي مت عن كل بند، مث القرار الذي مت اختاذه، ويف الواقع، يتم يف االجتماعات عادة عمل شيئني 	 
مها:

أ- توصيل املعلومات واختاذ القرارات، فإذا كان املوضوع يتعلق بتوصيل املعلومات فإنه جيب إضافة شكل حمدد للمحضر، ولكن 
ال يضمن للمحضر؛ أما إذا كان املوضوع اختاذ قرارات فيجب كتابة اآليت:

القرار املتخذ )ما هو(.	 
املسؤوليات املوكلة )ملن(.	 
التاريخ املحدد إلكمال املهمة )مىت(.	 

ب - إن كتابة كل ما يدور من نقاشات يف االجتماع أمر غري مفيد أحياًنا، ويف غاية الصعوبة، باإلضافة إىل أن قراءة التفاصيل 
غري الضرورية تعترب مضيعة للوقت، مث إهنا ال تضيف شيًئا ذا أمهية للقرار املتخذ.

يف حال التصويت الشفهي على االقتراحات بدون عد األصوات، ميكن تدوين ذلك يف املحضر بإجياز: »متت املوافقة 	 
املؤيدين وعدد  املحضر على عدد  أن حيتوي  األصوات فيجب  أما يف حال حساب عدد  »رفض«.  أو  االقتراح«  على 

املعارضني واملمتنعني عن التصويت.
اكتب املسودة بعد انتهاء االجتماع مباشرة، وعندما تكون ذاكرتك ماتزال قريبة العهد باملعلومات.	 
جيب أن يكون املحضر موجًزا ومناسًبا، وجيب أن تتم كتابة تقارير اللجنة إن وجدت وإحلاقها باملحضر ضمن 	 

املالحق.
اختم املحضر بطريقة مهنية بالكتابة املختصرة ملعلومات مهمة، مثل: زمن هناية االجتماع امسك )كاتب املحضر( 	 

توقيعك واسم طابع املحضر.
جيب أن يقوم الرئيس بتوزيع مسودة املحضر للمراجعة، وبعد ذلك حتول إىل حماٍم قبل توزيعها النهائي للمصادقة عليها 

)هذه اخلطوة ليست ضرورية يف مجيع األحوال(.

األخطاء الشائعة عند كتابة املحاضر وكيفية سد الثغرات القانونية))):
إن األخطاء الشائعة يف املحضر ختتلف يف جسامتها، وبالتايل يف تأثريها على املحضر، فقد تبلغ من اجلسامة حًدا حبيث 
ال يكون أمام حمقق النيابة العامة إال حفظ التحقيق. والواقع أننا ال نعدو احلقيقة إذا قلنا إن أخطاء املحاضر اليت تؤثر 

سلًبا على التحقيقات الالحقة، ميكن ردها إىل أمرين أساسيني:
األول: عدم حرص مأمور الضبط القضائي على إتقان العمل، وعدم حبه له وعدم احلرص على جناحه.

الثاين: نقص العلم واخلربة.
وميكن تقسيم األخطاء الشائعة يف املحاضر إىل أربعة أقسام رئيسية:

أخطاء من ناحية شكل املحضر، وأخطاء من ناحية اإلجراءات املتبعة.	 
أخطاء من ناحية املوضوع، وأخطاء تتعلق بفنية أو حرفية العمل.	 

)1( كلية الدراسات العليا يف جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الضوابط املهارية يف حماضر مجع االستدالالت وآثرها يف توجيه مسار التحقيق، 
إعداد: سعيد ظافر ناجي القحطاين )قسم العلوم الشرطية، 2004(، ص228-  246.
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أواًل: األخطاء من ناحية شكل املحضر:
يتطلب النظام أن يكون املحضر يف شكل معني مثل:

حتديد جهة حتريره وتاريخ التحرير وساعته والقائم بالتحرير.	 
وأن يوقع على املحضر مأمور الضبط القضائي وكذا كل من سئل يف املحضر أو أخذت أقواله. وباملثل أن يتضمن 	 

املحضر إثبات تفصيالت انتقال مأمور الضبط القضائي ملحل احلادث، وما اختذه فيه أو يف غريه من إجراءات.
وخلو املحضر من هذه البيانات، أو قصورها، هو انتقاص من قيمة املحضر، وما حيوجه من أدلة.

 وباملثل فإن القواعد اإلدارية للعمل تتطلب شكاًل معيًنا للمحضر:
مقدمته، وبياناته، وسؤال أطراف الواقعة، وخامتة املحضر.	 

كل ذلك مما يتطلبه النظام، ومما تتطلبه قواعد العمل اإلدارية، واليت هتدف إىل أن يقدم املحضر إىل جهة التحقيق، 
ومن بعدها للقضاء يف صورة وثائقية مفهومة ومنطقية.

ثانيا: أخطاء املحضر من ناحية اإلجراءات املتبعة:
ميكن تلخيص أكثر األخطاء املتعلقة باإلجراءات شيوًعا يف ما يلي:

عدم مراعاة االختصاص: النوعي أو املكاين أو الزماين:
فاملحضر اجليد هو الذي يوضح صراحة أو ضمًنا ذلك االختصاص، بأن يكون حمرر املحضر من مأموري الضبط 	 

القضائي، وأن يكون خمتًصا بالواقعة إما بصفة طبيعية أو بناء على انتداب خاص.
التأثري على املتهم أو الشهود.	 
إمهال الضوابط النظامية يف ما يتعلق بالقبض أو التفتيش.)1(	 

)1(  القانون اليمين، املادة 2	1 من قانون اإلجراءات اجلزائية.

)2(  القانون اليمين، املادة 2	1 من قانون اإلجراءات اجلزائية.

ومن األخطاء املتعلقة بشكل املحضر:
عدم الوضوح: سواء عدم وضوح خط املحضر حبيث تتعذر قراءته، أو الوضوح من حيث أسلوب السرد وتسلسله حبيث 

إن من يقرأ املحضر ال يفهم ما حيوجه، وال الذي يقصد حمرر املحضر عرضه أو االستناد إليه.

مثاًل:
أو  السلكية  املحادثات  أو تسجيل  الربيدية  املراسالت  أو االطالع على  املساكن  أو دخول  تفتيش األشخاص  ال جيوز 

الالسلكية أو الشخصية وكذا ضبط األشياء إال بأمر من النيابة العامة أثناء التحقيق ومن القاضي أثناء املحاكمة) 1(.
وأيًضا، يف حالة االحتجاز:

فإنه ال جيوز إبقاء املقبوض عليه موقوًفا ألكثر من 24 ساعة. فمدة التوقيف يف هذه احلالة حمددة قانوًنا بأال تزيد 
عن ٢٤ ساعة. فإذا زادت مدة التوقيف عن هذه املدة كان إجراء القبض عرضة للبطالن)2 (.



مشروع تعزيز السالمة 
المجتمعية في اليمن

 11	

إهدار حقوق املتهم.	 
إمهال التوقيتات اليت ينص عليها النظام.	 

ثالًثا: أخطاء املحضر يف ما يتعلق باملوضوع:
نعرض يف ما يلي أكثر األخطاء املتعلقة باملوضوع شيوًعا:

عدم مراعاة توفري األدلة املطلوبة اليت تتوافق مع نوع اجلرمية واليت ال غىن عنها لإلدانة.	 
عدم شرعية األدلة، حبيث تكون وسائل وأساليب الوصول إىل تلك األدلة خمالفة للقانون، لذلك ال بد للمحضر 	 

أن يوضح شرعية األدلة كلها وشرعية مصادرها وشرعية وسائل وأساليب الوصول إليها، وافتقاد ذلك يسلب املحضر 
الثقة يف حمتوياته.

عدم إثبات توفر أركان اجلرمية:	 
إن الغرض األساسي من املحضر هو إثبات وقوع جرمية مث نسبتها إىل فاعلها. لذلك فاهلدف األول هو إثبات توافر أركان 
اجلرمية، بأن يتضمن املحضر كافة ما يثبت توافر هذه األركان: التجرمي، األفعال املكونة للجرمية، القصد اجلنائي، أركان 

املسؤولية اجلنائية بإسناد الفعل إىل املتهم.
عدم جدية التحريات.	 

اخلطأ يف التدليل:	 

)1( ينص القانون اليمين يف املادة 76 من قانون اإلجراءات اجلزائية على أن: “كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب االشتباه يف ارتكابه جرمية، 
جيب أن يقدم إىل القضاء خالل أربع وعشرين ساعة من القبض عليه على األكثر، وعلى القاضي أو عضو النيابة العامة أن يبلغه بأسباب القبض، 
وأن يصدر على الفور أمًرا مسبًبا حببسه احتياطًيا أو اإلفراج عنه. ويف كل األحوال ال جيوز االستمرار يف احلبس االحتياطي أكثر من سبعة أيام إال 

بأمر قضائي”.
)2(  القانون اليمين، املادة 144 من قانون اإلجراءات اجلزائية.

الزمان الذي جيب أن يتم فيه التفتيش فإنه:
أ- تفتيش املساكن جيب أن يكون بعد شروق الشمس وقبل غروهبا إال يف حالة اجلرمية املشهودة أو مطاردة شخص 

هارب من وجه العدالة.
ب- جيب أن يذكر يف حمضر التفتيش أسباب التفتيش لياًل.

ج- إذا امتنع إجراء التفتيش لياًل لعدم توافر مربراته، جيوز اختاذ اإلجراءات املناسبة والالزمة إلحاطة املسكن ومنع 
أي شخص من مغادرته دون إذن حىت بدء التفتيش بعد شروق الشمس)1(.

التحريات اليت يعتد هبا ال بد أن تكون:
شرعية وشاملة وواضحة.	 
أن تكون صاحلة ألن تكون مسوًغا إلجراءات التحقيق “االبتدائي”. و؛	 
أن تكون أساسا كافًيا لالعتماد عليها يف احلكم باإلدانة.	 

والواقع أن اخلطأ يف التدليل هو من األخطاء كثرية الشيوع، وله صور متعددة منها:
عدم داللة الدليل على املقصود منه.	 
ضعف األدلة أو انعدامها الفعلي، سوء االستنتاج.	 
عدم الربط الصحيح بني الوقائع.	 

عدم استبعاد األدلة غري املشروعة أو الباطلة.- 
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عدم الرد على الشبهات املحتمل إثارهتا بشأن ما يورده من أدلة.	 

رابًعا: أخطاء يف ما يتعلق بفنية العمل:
وميكن القول بال مغاالة بأن األخطاء اليت تتعلق بفنية العمل هي من األخطاء القاتلة لقيمة املحضر، وهذه األخطاء من 
الكثرة والتنوع حبيث ال ميكن حصرها الختالف ظروف كل واقعة عن األخرى. وعادة ما يكون مصدر هذه األخطاء إما عدم 
خربة مأمور الضبط القضائي أو عدم كفاءته -رغم خربته- حبيث ال يستفيد من أخطائه السابقة ليكون منها خربته، أو 

إلمهاله بطبعه حبيث ال حيرص على إتقان العمل. وميكن أن نورد من أمثلة هذه األخطاء ما يلي:

عدم استكمال البيانات األساسية عن الواقعة.	 

عدم مراعاة الضوابط املختلفة )الشرعية والنظامية واإلدارية واألخالقية(، فالواقع أن عدم مراعاة املحضر هلذه 	 
الضوابط إمنا هو فتح لباب الطعن فيه من تلك األوجه املختلفة، وبالتايل التأثري أو إعدام قيمته.

عدم خربة حمرر املحضر.	 
إمهال القواعد الفنية عند إجراء املعاينة والتفتيش وما يترتب عليه من إمهال أو عبث باألدلة واآلثار أو تغيريها 	 

أو طمسها أو عدم اكتشاف آثار وأدلة هامة.
عدم متحيص املعلومات الواردة قبل إثباهتا يف املحضر.	 

مثاًل: إذا أورد املحضر شهادة شاهد فيجب أن:
يثبت توافر الشروط الشرعية يف شهادته، و؛	 
أن يثبت حيادية الشاهد يف شهادته وانتفاء مصلحته الشخصية يف ما يشهد به، و؛	 
أن الظروف اليت حدثت فيها الواقعة كانت تسمح له بأن يصل إىل علمه وعلى سبيل القطع ما يشهد به، كأن 	 

تكون الواقعة قد حدثت على مسافة بسيطة منه مبا يسمح له بأن يرى أو يسمع أو يشم أو يلمس ما يشهد عليه، 
أو أن تكون حالة الضوء كافية. وأيًضا؛

أن يكون تواجده يف مكانه وقت حدوث ما يشهد عليه، وجوًدا له ما يربره عقاًل أو نظاًما، وأن ملكاته سليمة 	 
تتيح له وصول العلم مبا يشهد عليه إليه.

وهكذا يعرض املحضر لكيفية الوصول للشاهد وظروفه ومناقشته والتحريات عنه حبيث ال يترك طريًقا للطعن يف 
شهادة الشاهد. وهكذا بالنسبة لكافة ما يورده من أدلة. أما أن يقتصر األمر على جمرد إيراد الدليل “كشهادة الشاهد 

فقط” ومل ينِف عنه أية شبهة، فإن املحضر يكون عرضة للطعن والتجريح الذي يفقد الثقة فيه.

إن أية واقعة -حىت ميكن حتديدها بدقة- ال بد من أن جتمع عنها بيانات أساسية مثل:
البالغ واملبلغ و”كيفية وصول العلم ملأمور الضبط القضائي باجلرمية والتعريف مبن أبلغ”.	 
التحديد الزماين واملكاين للواقعة، مبعىن مىت وأين حدثت.	 
حتديد أطراف الواقعة وتعريفهم: املجين عليهم – الشهود – املتهم.	 
ماهية الواقعة: ما الذي حدث، وكيف، وملاذا حدث، مث أسلوب ارتكاب اجلرمية، واألدوات املستخدمة يف ارتكاهبا، 	 

واآلثار املتخلفة عن اجلرمية.
حتديد اإلصابات أو التلفيات أو اخلسائر.	 
مث ما هي نتائج الواقعة وتصرفات جهة الشرطة.	 

فالواقع أن هذه املعلومات األساسية هي “املادة اخلام” اليت سيصنع منها املحضر، فإذا كانت مهترئة فلن تنتج إال 
حمضًرا مهترًئا هو اآلخر.
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عدم استكمال التحريات عن الواقعة، أو عدم دقتها.	 
أن يبدو املحضر كما لو كان رجل الضبط قد حرض على اجلرمية أو افتعل األدلة.	 
عدم احلفاظ اجليد على األدلة.	 
عدم إرفاق املستندات من صور فوتوغرافية أو رسم ختطيطي أو هندسي أو تقارير اخلرباء أو سوابق املتهم، واليت 	 

تعطي صورة حقيقية عن الواقعة مبا يدعم االهتام.
الشطب والتحشري مبا يشكك يف صحة املحضر:	 

احلقيقة أن ذلك قد يؤثر بعض الشيء يف املحضر من حيث قيمته، ويكون من املستحب عدم الوقوع يف ذلك، كما أن العديد 
من مأموري الضبط القضائي غالًبا ما يتجنبون ذلك إلبعاد أية شبهة عن حماضرهم.

ثانًيا: التقارير اإلدارية:
يعرف التقرير بأنه: عبارة عن وصف مكتوب حلقائق هبدف إيصال املعلومات مبوضوعية حول قضية أو ظاهرة معينة أو 

جانب منها)1(.
ويعرف أيًضا بأنه: وسيلة لنقل املعلومات. وأيًضا هو: عرض كتايب أو شفهي للحقائق والبيانات اخلاصة مبوضوع معني 
أو مشكلة معينة، وقد ميتد هذا العرض إىل التحليل واستخالص النتائج ومن مث التوصل إىل توصيات ومقترحات تتعلق 

باملوضوع الذي مت عرضه وحتليله، أو إىل حل مشكلة ما)2(.
أنواع التقارير:

تنقسم التقارير إىل أنواع عديدة مثل:
أ- أنواع التقارير حسب الصورة اليت خترج عليها، ومنها:

تقارير شفهية.	 
تقارير مكتوبة.	 

ب - أنواع التقارير حسب اجلهة الصادرة إليها، ومنها:
تقارير داخلية.	 
تقارير خارجية.	 

كما ميكن تقسيم التقارير إىل أنواع أخرى وفًقا ملا يلي:
أواًل: من ناحية الزمن:

أ- تقارير دورية: وهي اليت تغطي فترات زمنية ثابتة، عادة ما حتددها نظم العمل باملنشأة، أو قد حيددها القانون يف 
بعض احلاالت، وقد تكون هذه التقارير:

يومية.	 
أسبوعية.	 
شهرية.	 
ربع سنوية )كل ثالثة أشهر(.	 
نصف سنوية )كل ستة أشهر(.	 
سنوية.	 

)1(  د. بشري العالق، أساليب وطرق إعداد التقارير واخلطب التقليدية واإللكترونية.
)2( م. مازن غنام، دليل إعداد التقارير الناجحة إلرشاد كوادر املنظمات األهلية الفلسطينية يف حمافظة جنني.
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ب - تقارير غري دورية: وهي اليت تغطي فترات زمنية غري ثابتة، وختتلف من تقرير آلخر، وعادة ما يرتبط إصدار 
مثل هذه التقارير بوقوع أحداث معينة.

ثانًيا: من ناحية اهلدف:
تقارير متابعة: التقارير اليت تكون مرتبطة خبطة موضوعة أو برنامج أو مشروع جاٍر تنفيذه، وعادة ما 	 

أو الربنامج املوضوع، وتوضيح  تتضمن عملية مقارنة بني ما هو واقع فعاًل وما كان جيب أن يتم وفًقا للخطة 
االحنرافات وتقدمي حتليل هلا وبيان مسبباهتا.

تقارير معلومات: وهي التقارير اليت تنقل معلومات عن أحداث أو مواقف معينة، وتسمى أحياًنا تقارير إخبارية، وقد 
تتضمن تعليًقا ميثل وجهة نظر كاتب التقرير.

تقارير الدراسات: وهي التقارير اليت تعرض نتائج الدراسات اليت جتري داخل املنشأة أو يف البيئة اخلارجية.
تقارير تقييم األداء: وهي التقارير اليت تقيم مستوى األداء قياًسا مبعايري موضوعية مسبًقا، وهتدف هذه التقارير 

إىل احلكم على الكفاءة أو إعفاء درجات أو تقديرات تعرب عن مستوى األداء خالل فترة التقييم.

ثالًثا: من ناحية املحتوى:
تقارير مالية وحماسبية وتقارير األنشطة.	 
تقارير األفراد )اجلانب الشخصي، الوظيفي، السلوكي(.	 

رابًعا: من ناحية الشكل:
تقارير وصفية: كتقارير دراسة اجلدوى، تقارير دراسة البيئة واملجتمع.	 
تقارير سابقة التصميم: مطبوعة وعلى كاتب التقرير أن ميأل بياناهتا مثل: التقارير املتعلقة باإلجنازات اليومية، 	 

واحلضور والغياب وغريها.

خامًسا: من ناحية التوجيه:
تقارير داخلية: أي يف إدارات وأقسام املنشأة نفسها.	 
تقارير خارجية: من إدارة املنشأة للجهات ذات العالقة)1(.	 

الهيكل العام للتقرير:. .. .. . 

إن اهليكل العام للتقرير يتكون من عدة أجزاء رئيسية متثل يف جمموعها العدد الكلي لصفحات ذلك التقرير، وسوف 
نشري إىل أجزاء التقرير ذي احلجم النسيب –الوسط أو الطويل إىل حد ما– والذي يستخدم يف التقارير السنوية، وليس 
التقرير الصغري الذي قد يكون أحياًنا يف صفحة أو صفحتني أو ما شابه ذلك. والنموذج اآليت يوضح بشكل عام األجزاء 

الرئيسة اليت يتكون منها التقرير:

)1( املهندس حممد حممود خلف، كتابة التقارير الفنية.



مشروع تعزيز السالمة 
المجتمعية في اليمن

 117

بداية التقرير

صفحة الغالف.	 
صفحة املحتويات.	 
ملخص عام.	 
املقدمة )األهداف، املجال(.	 

صلب التقرير

عرض املعلومات واحلقائق.	 
اجلداول.	 
الرسوم البيانية.	 
الدراسة والتحليل للبيانات.	 

خامتة التقرير

النتائج.	 
التوصيات.	 
املالحق.	 
املراجع.	 

ولكي تكون الصورة أكثر وضوًحا، سوف نأخذ مثااًل عملًيا نتتبع من خالله مكونات التقرير الرئيسة، فلو افترضنا أن 
رئاسة األكادميية طلبت من إدارة ضمان اجلودة يف األكادميية، تقريًرا عن واقع التعليم يف األكادميية للعام األكادميي 2016، 

فإن أجزاء التقرير ستكون كما يلي:
بداية التقرير:. 1

صفحة الغالف:	 
وهي يف احلقيقة صفحتان؛ صفحة الغالف اخلارجي، وصفحة للغالف الداخلي:

صفحة الغالف اخلارجي: وهي عبارة عن صفحة عادة ما تكون من الورق املقوى، وتغطي وجه التقرير، ويتضمن 
وجه هذه الصفحة العديد من املعلومات، مثل شعار اجلهة معدة التقرير، وامسها، واسم التقرير، واسم الشخص أو األشخاص 
التقرير )سواء كانت فترة إعداد  التقرير، وفترة  أو اجلهة اليت سيقدم هلا  التقرير، واسم الشخص  الذين قاموا باختيار 
التقرير أو الفترة اليت يغطيها التقرير( كأن تقول أعد التقرير خالل شهر نوفمرب من عام 2016، أو تكون الفترة الزمنية 

اليت غطاها التقرير.
صفحة الغالف الداخلي: وهي بشكل عام صفحة مماثلة متاًما لصفحة الغالف الرئيسية، إال أنه يف بعض األحيان 
تكون  أهنا  الصفحة، إضافة إىل  والشعارات فقد ال تظهر يف هذه  الصورة  أما  النصية،  بالعبارات  الصفحة  يكتفى يف هذه 

مطبوعة على نفس نوعية األوراق العادية للتقرير )ورق غري مقوى(.

صفحة املحتويات:	 
داخل منت  وأرقام صفحاهتا  التقرير  اشتمل عليها  اليت  باملوضوعات  أكثر على شكل جدول  أو  وهي عبارة عن صفحة 
التقرير، ويساعد جدول املحتويات القارئ للوصول بسهولة ويسر وبالسرعة املطلوبة لألقسام املختلفة داخل التقرير، وينبغي 

اتباع أسلوب ثابت يف عرض األقسام الفرعية أو العناوين الفرعية يف جدول املحتويات.
كما أن جدول املحتويات ال يستخدم عادًة يف التقارير القصرية اليت تتكون من بضع صفحات؛ ألنه يف هذه احلالة يكون 

تصفح التقرير أمًرا سهاًل، ويكون النظر يف جدول املحتويات تضييًعا للوقت.
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صفحة املقدمة:	 
وهي عبارة عن صفحة أو أكثر تتضمن الفكرة العامة عن التقرير املعد وكيفية إعداده، واألجزاء أو الفصول اليت يتكون 

منها بشكل ملخص وخمتصر.

صلب التقرير:. 2
الفصول  صفحات  وتشتمل  للتقرير  املوضوعي  اجلزء  ُتظهر  اليت  للتقرير  األساسي  املحتوى  صفحات  عن  عبارة  وهي 

واملباحث اليت تكونت منها مادة التقرير، سواء يف شكل معلومات أو بيانات أو أشكال رسومية أو حتليل للمحتوى... إخل.

خامتة التقرير:. 	
صفحات النتائج والتوصيات:	 

النتائج هي عبارة عن استنتاجات واستخالص ملحتوى التقرير، يتم سرده يف شكل نقاط معينة أو جداول حمددة أو رسوم 
بيانية واضحة تثري لدى القارئ فهًما عميًقا ملحتوى التقرير، وجتعله يستطيع اخلروج بتوصيات أو اقتراحات معينة. وعلى 
الرغم من أمهية كافة أجزاء التقرير؛ إال أن اجلزء اخلاص بالنتائج والتوصيات يعد اجلزء األهم يف التقرير، إذ من خالله 
ميكن البناء عليه يف اختاذ القرارات السليمة، وهذا حيتم على اجلهة معدة التقرير أن تعرض نتائج التقرير بأسلوب مبسط 
وجذاب، ومن الوسائل املستخدمة يف عرض النتائج أسلوب الرسوم البيانية اليت غالًبا ما تكون أكثر جاذبية وأيسر وأسرع 

للفهم.
أما التوصيات فإهنا تعد مبثابة الفائدة احلقيقية اليت سيحتويها التقرير، وهي املرشد الذي ميكن من خالله معرفة ما 

جيب على اإلداري عمله، ولذلك عادة ما يتم االهتمام بصياغة هذه التوصيات حبيث تكون قابلة للتنفيذ.
صفحة املالحق:	 

وهي عبارة عن صفحات تشتمل على معلومات مساندة للتقرير توضع يف هناية التقرير يف جزء يسمى »املالحق«، وذلك 
للرجوع إليه للتأكد من صحة بعض ما احتواه التقرير.

ويتم وضعها يف هناية التقرير، لكون هذه املالحق متعددة ومتنوعة، بعضها على شكل معلومات أو بيانات، والبعض اآلخر 
على شكل جداول أو رسوم أو خرائط أو مقابالت أو صور أو غريها، وبالتايل قد يؤدي وضعها يف ثنايا التقرير إىل إحداث 
نوع من بتر املعىن وعدم اتساقه، لذا يتم وضعها للقارئ يف هناية التقرير حبيث ميكنه العودة هلا أو لبعضها ملعرفة املزيد 

مما اشتمل عليه التقرير.
صفحة املراجع:	 

وهي عبارة عن سرد للمراجع اليت مت االعتماد عليها يف إعداد التقرير، سواء كانت تلك املراجع كتًبا أو جمالت علمية أو 
مطبوعات حكومية أو خاصة أو مقابالت شخصية أو مواقع باإلنترنت أو غريها من مصادر املعلومات اخلاصة بالتقرير، ومن 

الطرق اليت تكتب هبا املراجع الترتيب التايل:
املؤلف، عنوان الكتاب، تاريخ النشر، الطبعة، مدينة النشر، دار النشر، صفحة الكتاب.

مراحل إعداد وكتابة التقارير))):
ومتر عملية إعداد وكتابة التقارير خبمس مراحل:

)1(  املرجع السابق. 
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مرحلة اإلعداد:. 1
اإلطار العام للتقرير )املوضوع أو املجاالت اليت يغطيها التقرير(.	 
معرفة اهلدف من كتابة التقرير.	 
ما الذي أريد حتقيقه من هذا التقرير؟	 
من الذي طلب التقرير؟ ومن الذي حيتاج إليه؟	 
االستخدامات املتوقعة من التقرير.	 
معلومات التقرير.	 
مرحلة التنظيم والبناء اهليكلي: ويتم يف هذه املرحلة اآليت:. 2

املنطق العام للتقرير: األفكار الرئيسية وارتباطها مبوضوع التقرير، ووضع العناوين الرئيسية املناسبة والعناوين 	 
الفرعية لكل عنوان رئيسي، والتأكد من تسلسلها املنطقي داخل التقرير، وارتباط النتائج اليت مت التوصل إليها 

باحلقائق املجمعة.
اهليكل العام للتقرير: الذي جيب أن يتضمن ثالثة أجزاء أساسية كما أسلفنا، وهي:	 

بداية التقرير.- 
صلب التقرير.- 
اخلامتة.- 

مراجعة مادة التقرير: ماذا يعرض التقرير؟ وماذا يعرض يف املالحق؟ وكذلك درجة التلخيص املناسبة.	 
وعند صياغة التقرير جيب مراعاة ما يلي:

ال بد من مقدمة يبني فيها الكاتب الدوافع اليت دعت إىل كتابة التقرير، واملعلومات اليت استعملها - 
يف اختاذ قراراته.

عرض مسلسل ومرتب للبيانات اليت يراها مهمة يف توضيح آرائه ومعلوماته، خامتة موجزة يوضح - 
فيها كاتب التقرير رأيه حيال موضوع التقرير.

إعادة قراءة التقرير قراءة متأنية الستدراك ما فاته أو تصحيح ما أخطأ فيه سهًوا.- 
مرحلة الكتابة:. 	

على الرغم من أمهية مرحليت اإلعداد والبناء اهليكلي للتقرير؛ إال أهنما غري كافيتني لضمان جودة التقرير، وغالًبا 
ما يتطلب األمر من كاتب التقرير كتابة مسودة أو أكثر قبل الوصول للشكل النهائي للتقرير، ولعل أصعب مهمة هي كتابه 
املسودة األوىل، ولتسهيل ذلك على الكاتب، فإنه ينصح بعدم إعطاء اهتمام كبري يف هذا الوقت بقواعد اللغة أو أسلوب الكتابة، 

إذ إنه من املرجح أن ختضع هذه املسودات لتعديالت كثرية، وجيب على الكاتب يف مرحلة الكتابة أن يراعي اآليت:
أن يكون التقرير واضًحا وملخًصا وكاماًل ودقيًقا.	 
أن تكون الفقرات قصرية، وتتضمن كل منها موضوًعا واحًدا.	 
أن يكون االنتقال من فقرة إىل أخرى بسالسة ويسر.	 
اختيار أسلوب الكتابة املناسب للقارئ.	 
استخدام وسائل اإليضاح املناسبة للمعلومات اليت تعرض.	 

وقبل البدء يف كتابة التقرير هناك خطوات ينبغي االسترشاد هبا، وهي:
مجع وتنظيم املعلومات.	 
حتديد األفكار الرئيسية.	 
كتابة املسودة األوىل للتقرير.	 
إعادة كتابة املسودة.	 
قياس قابلية التقرير للقراءة.	 
التدقيق.	 
تصحيح الطباعة.	 
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املراجعة:. 4
جيب التأكد من مناسبة أسلوب الكتابة للقارئ، تطبيق قواعد الكتابة )املقدمة، اخلامتة(، وضوح القواعد العامة للكتابة، 

منطقية وتنظيم التقرير، صحة هجاء الكلمات ومراعاة قواعد اللغة.
مرحلة الطباعة، واإلخراج العام للتقرير:. 5

الصفحات،  وتنسيق  األلوان،  الترقيم،  املسافات،  اخلطوط،  )اهلوامش،  حيث:  من  الفين،  اإلخراج  جودة  فيها  ويراعى 
واألشكال والرسوم، ووضوح الطباعة، ونوعية األوراق،... وغريها(.

الخاتمة:
ختاًما، يعد االتصال الفعال أهم املهارات احلياتية لكل فرد، وحيتاجه بشكل عام، على املستوى 
الشخصي قبل املهين، أما على املستوى املهين فهو يعد من ركائز املهارات األساسية اليت ينبغي 
على كل موظف أن يتقنها ليستطيع توصيل ما يريده لآلخرين، وتعد االجتماعات والتقارير 
إحدى وسائل االتصال الفعال، ومثرة من مثار حتقيق التواصل اجليد وحتقيق أهدافه، ويعد 
االتصال الفعال وإدارة االجتماعات وكتابة املحاضر وإعداد التقارير من أهم املهارات اليت تلجأ 

إليها فرق وجلان وشركاء السالمة املجتمعية.
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الوحدة السادسة. .
فض النزاع وحل المشكالت

والعمل بروح الفريق
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محتويات الوحدة السادسة

12	 مقدمة: 
124 اجللسة )1(: مهارات فض الزناعات 
124 مترين مشس الزناع: 
125 مفهوم الزناع وأنواعه وأسبابه: 
125 الزناع البناء والزناع اهلدام: 
126 مراحل الزناع ومىت يتم التعامل معها: 
127 أهم الطرق اليت تساعد يف حل الزناعات: 
128 حتليل الزناعات وأدواته: 
129 الوسائل البديلة حلل الزناعات: 
1	1 اجللسة )2(: الوساطة 
1	1 تعريف الوساطة وأنواعها: 
1	1 األدوار اليت ميكن للوسيط القيام هبا : 
1	2 مراحل الوساطة: 
1	4 الفرق بني الوساطة والتقاضي: 
1	5 اجللسة )	(: مهارات حل املشكالت واختاذ القرار 
1	5 مفهوم املشكلة: 
1	5 كيف ندرك أننا أمام مشكلة: 
1	6 أنواع املشكالت: 
1	7 مفهوم حل املشكالت واألساليب املتبعة للتعامل معها: 
140 أهم استراتيجيات حتليل املشكالت: 
142 معىن القرار وأمهيته وأنواعه: 
14	 كيف تتخذ القرارات: 
145 اجللسة )4(: مهارات العمل بروح الفريق 
145 مفهوم فريق العمل: 
145 فوائد فرق العمل: 
146 قواعد العمل يف فريق متجانس: 
147 دور القائد يف بناء وجناح فريق العمل: 
149 خامتة الوحدة: 
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مقدمة:
متثل هذه الوحدة إحدى أهم وحدات دليل السالمة املجتمعية يف اليمن، وينبع هذا القول 
من أن اجللسات اليت تشتمل عليها تتضمن معارف ومهارات ميكن أن ُتسهم يف جناح جلان 
السالمة املجتمعية يف القيام بأعماهلا وحتقيق أهدافها يف تعزيز السالمة املجتمعية يف املجتمع 

اليمين سواء على مستوى األحياء أو املديريات أو املحافظات.
فقد تضمنت جلساهتا مواضيع ال شك أن املنظمات واألفراد على السواء يف حاجة لإلملام هبا 

واكتساب مهاراهتا، الرتباطها بشكل مباشر باحلياة اخلاصة والعامة على السواء.
ففي ما يتعلق بفض الزناعات، عرف املجتمع اليمين منذ القدم وسائل خمتلفة يلجأ إليها 
املجتمع،  السائدة يف  اليمنية  التقاليد واألعراف  نابع من  يف حل نزاعاته، منها ما هو عريف 
ومنها ما هو رمسي يتمثل يف دور الدولة املباشر يف ذلك من خالل القضاء الذي يفض بني 

املتنازعني بأحكامه.
على  سواء  القرارات  واختاذ  املشكالت  معاصرة حلل  علمية  وسائل  هناك  آخر،  اجتاه  ويف 
مستوى املنظمات أو على مستوى األفراد، ترتكز على معارف ومهارات تسهم يف حتليل املشكالت 
املتعلقة بالسالمة  بأساليب علمية للوصول إىل قرارات سليمة ملعاجلتها، من ذلك املشكالت 

املجتمعية، والقرارات اليت ميكن اختاذها يف ما يتعلق هبا.
أما يف ما يتعلق مبعارف ومهارات تتميز خبصوصية دون غريها، فإن أية منظمة أًيا كان 
مستواها أو عدد أعضائها وطبيعة عملها، حتتاج إىل أن يكون املنسوبون إليها على مستوى عاٍل 
من املعرفة واملهارة لالنتقال من آلية وأساليب العمل الفردي إىل آلية للعمل اجلماعي، وأن 
تتضافر جهودهم لتحقيق النجاح والتميز لفريق عملهم، وتقوم يف هذه العملية قيادة الفريق 

بدور رئيس لتحقيق ذلك.
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الجلسة ) (.  . . 

مهارات فض النزاعات

تمرين شمس النزاع) (:.  .  . . 

يهدف هذا التمرين إىل: التعرف على املرادفات املحلية املتعلقة بالزناع، إضافة إىل التعرف على الكلمات األكثر شيوًعا 
يف السياق املحلي كمرادف لكلمة نزاع.

خطوات التمرين: يتم وضع كلمة نزاع يف وسط دائرة يف منتصف الصفحة، ويتم رسم خطوط من الدائرة على شكل 
مشس، ويتم سؤال املتدربني بعد ذلك عن املرادفات اليت ترد يف الذهن هلذه الكلمة، وتسجيل كل إجابة على الدوائر املتفرعة 

عن مشس الزناع. يتم إجراء هذا التمرين من خالل النقاش اجلماعي.

نتائج مترين مشس الزناع: يظهر الشكل التايل نتائج العمل يف مترين »مشس الزناع« مع إحدى املجموعات التدريبية 
يف أحد الربامج التدريبية:

)1( خالد سليم: دليلك يف الوساطة، مؤسسة تعاون حلل الصراع، فلسطني رام اهلل، 2019، ص8، 9.

الزناع

نـــــزاع 

صدام
اختالف 

الرأي

ضرب

عدم 
تناغم

اختالف 
وجهات 
النظر

عنف
مشاجرة

عدم 
سيطرة

سوء فهم

عصبية

سالح

قتال
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مفهوم النزاع وأنواعه وأسبابه:. ..  . . 

ال تسري أمور احلياة يف ود دائم، إمنا تتخللها نزاعات واختالفات، إذ ُيعد االختالف بني الناس ُسنة سنها اهلل يف خلقه، 
قال تعاىل: »ولو شاء ربك جلعل الناس أمة واحدة واليزالون خمتلفني، إال من رحم ربك ولذلك خلقهم« )سورة هود: اآلية 
118(. وال تستطيع املجتمعات البشرية أن تعيش على اتفاق دون أن يكون هناك تنازع أيًضا، ذلك أن التنازع ميكن أن يكون 
دافًعا للتوحد واالتفاق على مبدأ الشفافية، ويف اجتاه مضاد ميكن أن خيلق التنازع اجلمود ويقتل التطور ويعوق الشعوب على 

التكيف ومواكبة التطورات املتالحقة))1((.
ويف جمال السالمة املجتمعية، حمور دليلنا هذا؛ ال شك أن الزناعات واخلالفات على اختالفها تلقي بظالهلا على السلم 
املجتمعي وترابط النسيج االجتماعي بني أفراد املجتمع، وهنا يأيت دور جلان السالمة املجتمعية يف القيام بدور، أًيا كان حجمه، 
للمشاركة يف الوصول إىل تسويات ومعاجلات هلذه الزناعات أو التخفيف من حدهتا، عرب آليات ووسائل خمتلفة تتناسب مع 

دورها واألهداف اليت تسعى لتحقيقها.
تعريف الزناع:

ف الزناع بأنه: اخنراط جمموعة من األفراد يف تعارض واٍع مع جمموعة أو جمموعات أخرى معينة؛ ألن كل هذه  يعرَّ
املجموعات تسعى لتحقيق أهداف متناقضة فعاًل أو تبدو كذلك))2((.

وحّل الزناعات بني املتخاصمني هو من أعظم القربات والطاعات إىل اهلل، ونوع الزناع وطبيعته وأطرافه هو ما حيدد اآللية 
املناسبة له، فزناع اإلخوة واألشقاء، وأبناء الدين والوطن، والوظيفة أو املؤسسة املشتركة، ليس كزناع مع عدو متربص يسرق 

الوطن، ويقتل البشر، ويقتلع الشجر واحلجر.
مسببات الزناع))3)):

ميكن تلخيص مسببات الزناع يف ثالث فئات:
املسببات الفردية: )انعدام التواصل، تضارب املصاحل، سوء التفاهم، املوقف املتزمت أو املتصلب(.	 
املسببات اهليكلية: )تدهور الوضع البيئي، تزايد السكان(.	 
املسببات الثقافية: )اخلالفات الدينية، عدم تقبل اآلخر، اهنيار القيم، العادات والتقاليد السلبية، التعصب(.	 

والفردي،  واملناطقي،  والقبلي،  العائلي،  الزناع  األنواع، فهناك  اليمين، فهي متعددة  املجتمع  بالزناعات يف  يتعلق  ويف ما 
والزناع على األراضي. وتعود بعض أسباب هذه الزناعات إىل مشاكل تتعلق بالبىن التحتية: )انقطاع الكهرباء - نقص املياه - 
تدهور املصارف الصحية - سوء اإلدارة(، هذا فضاًل عن السلوكيات السلبية الدخيلة اليت تتنايف مع أخالقيات املجتمع اليمين.

النزاع البناء والنزاع الهدام:. ..  . . 

ميكن القول بأن للزناع صورتني؛ إحدامها الزناع البناء، واألخرى الزناع اهلدام، فالزناع البناء يشحذ مهم األفراد لتحليل 
خالفاهتم وتسويتها والتعلم منها، واختبار بدائل حلل املشكالت، ومواصلة العمل جبدية وابتكارية لتحقيق األهداف، وتدارك 
نقاط القوة والتميز، يف حني أن الزناع اهلدام خيلق التوتر واملشاجرات اليت تضر بتماسك املجتمع، ويهدد السالمة املجتمعية 

فيه.
وميكن توضيح االختالف بينهما، من خالل اجلدول التايل الذي تعقد فيه مقارنة حول ما يتعلق هبما من عناصر:)4(

)1( القاضي فهيم عبداهلل احلضرمي، فض الزناع وحل املشكالت والعمل بروح الفريق، عدن، 2019، ص1.
)2( داوريت جيمس، بالتسغراف روبرت: النظريات املتضاربة يف العالقات الدولية، ترمجة وليد عبداحلي، ط1، الكويت: كاظمة للنشر والترمجة 

والتوزيع، ديسمرب 1985، ص140.
)	( القاضي فهيم عبداهلل حمسن احلضرمي، مرجع سابق، ص1. 

)4( إبراهيم علي ربابعة: إدارة الصراع والزناع، شبكة األلوكة، ص8، 9، منشور يف موقع الشبكة على شبكة املعلومات الدولية اإلنترنت، االرتباط: 
 https://cp.alukah.net/Books/Files/Book_70	8/BookFile/nezaa.pdf
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الصراع اهلــــــــــدامالصراع البنــــــــــــــاء

يؤدي لفقدان األفكار اجلديدة، ويؤثر على األفكار اجليدة.يؤدي لتوليد أفكار جديدة.
يؤدي إىل زرع األحقاد والضغائن، ويفسد العالقات الشخصية.يسهم يف توضيح وجهات النظر املختلفة لدى أفراد املجتمع.

معوق لعملية التغيري والتطوير.يسهم يف عملية التغيري والتطوير.
من أدوات مضاعفة اخلالفات والسعي لالنتقام.من وسائل النصح والتعلم.

يضاعف التوتر والضغوط.يساعد يف القضاء على الرتابة وامللل.
يساعد يف إثراء وتقييم البدائل املطروحة حلل املشاكل واختاذ 

ميكن أن يؤدي إىل بدائل خاطئة تضاعف من املشاكل القائمة.القرار.

يفسد العالقات الشخصية.يوطد العالقة الشخصية على أسس من الشفافية والصراحة.
يسارع يف حتقيق الفشل وعرقلة األداء.يساعد يف حتقيق األهداف والطموحات املشتركة.

مراحل النزاع ومتى يتم التعامل معها:. ..  . . 

ولكي نصل إىل فهم كامل وواضح ملفهوم الزناع، جيب أن نستعرض مفاهيم أخرى مرتبطة بالزناع، بل إن بعض تلك 
املفاهيم متثل يف حد ذاهتا إما مرحلة سابقة للزناع أو مرحلة الحقة له؛ ويف ما يلي عرًضا موجًزا ملراحل الزناع واملفهوم 

الذي تشتمل عليه، نوجزها على النحو التايل:

مراحل الزناع ))):

مفهومهــــــــــــااملرحلة

وُيعىن به الفروق الطبيعية بني األشخاص، كاالنتماءات اجلغرافية كفرد من مدينة وآخر من مدينة أخرى االختالف
وهكذا، وأيًضا االختالف البيولوجي بني الرجل واملرأة.

وهو الذي ال يرجع إىل الفروق الطبيعية بني األفراد أو اجلماعات، وإمنا يرجع إىل تشدد كل طرف برأيه أو اخلالف
موقفه دون تقدمي أي تنازالت؛ وهو جتسيد واضح عن املعارضة، والتضاد، وعدم التطابق.

هي فجوة بني الواقع واملأمول، وقد تتخذ مساًرا معقًدا يؤدي حلدوث نزاع.املشكلة

هو العجز عن الوصول إىل االتفاق على أمر معني، أو عدم اإلمجاع على األهداف بني طرفني أو أكثر، الزناع
وحتوهلم من حالة التوافق إىل حالة من التصادم.

هو بداية احتكاك مباشر بني الطرفني، نتيجة اخلالف والزناع أو عدم االتفاق.الصراع

األزمة
هي هتديد وخطر متوقع أو غري متوقع ألهداف وقيم ومعتقدات وممتلكات األفراد، وتؤثر على عملية اختاذ 

القرار، وهي نتيجة هنائية لتراكم العديد من التأثريات، وتشكل هتديًدا صرحًيا وواضًحا على الفرد أو 
املنظمة.

ويبدأ فيه ظهور نتائج وأضرار التصادم، وقد يتطور فيها الصراع واألزمة إىل ممارسات عنيفة هتدد سالمة العنف
األفراد واملجتمع ككل.

هي جتسيد واضح ملمارسة العنف بشىت أنواعه، ومتثل حالة عنف مجاعية واسعة األضرار واآلثار.احلرب

)1(  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، اليمن: مرجع سابق، ص6، 7.
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أهم الطرق التي تساعد في حل النزاعات) (:. ..  . . 
احلفاظ على اهلدوء:. 1

تكون األطراف املتنازعة، واليت متر مبشكلة ما، حالة من العصبية، وحىت ميكن التدخل حلل مثل هذه املشاكل، يلزم 
التحلي باهلدوء واملحافظة عليه، وعدم التأثر حبالتهم وأطروحاهتم اليت تتميز بالعصبية أو الغضب، إذ سيلعب ذلك دوًرا 
كبرًيا يف املحافظة على التركيز وصفاء الذهن، بصورة يتأتى معها استيعاب أسباب املشكلة بشكل جيد، والتوصل إىل حلول 

منوذجية إلهناء الزناع بشكل ُمرٍض للجميع.
عدم االحنياز:. 2

إن االحنياز إىل أحد أطراف الزناع يؤدي إىل فقدان الشفافية يف احللول اليت سيتم طرحها حلل أسباب هذا الزناع، ومن 
مقتضيات العدالة أن يتم الوقوف إىل جوار صاحب احلق، ويلزم االستماع إىل مجيع األطراف دون مقاطعة أحد أو التصرف 
باحنياز إىل أحد األطراف، أو توجيه التأنيب ألحدهم، فمراعاة ذلك ستساعد يف اإلملام بتفاصيل املشكلة، وتساعد يف معرفة 

أسباب املشكلة، ومواقف أطرافها، وطرح احللول املثالية هلا اليت ترضي مجيع األطراف.
املوضوعية:. 	

إن احلياد واملوضوعية يف أي نزاع وجتنب أن تصدر عن الشخص املتدخل بعض التصرفات اليت جتعل منه طرًفا فيه، هو 
أفضل طريقة لإلسهام يف حل الزناعات واخلالفات، إذ يلزم أن يكون الشخص على مسافة واحدة من مجيع أطراف الزناع، 
ويتجنب إقحام نفسه ليكون أحد أسباب تفاقمها، وكلما حتلى الشخص باملوضوعية استطاع أن يكسب ثقة املتنازعني، مما جيعل 

الوصول إىل حل للزناع بصورة أسهل وأسرع.
إجياد احللول املناسبة ألطراف املشكلة وليس لك:. 4

لكي تصبح احللول املطروحة حلل الزناع مناسبة، جيب أن تكون مناسبة من حيث األصل ألطراف الزناع، وليس للطرف 
الذي يتدخل يف سبيل تسويته، ففي بعض احلاالت يتم وضع حلول يراها الشخص الذي تدخل حلل الزناع مناسبة، وتكون 
هذه احللول غري مقبولة من أطراف الزناع ألسباب قانونية أو بيئية أو نفسية أو اجتماعية أو اقتصادية، مما جيعل هذه 

احللول غري قابلة للتطبيق، ومن مث تكون غري مناسبة هلم.
ومن اجلميل أن نرى يف جلان السالمة املجتمعية على اختالفها أشخاًصا حكماء يلجأ إليهم أفراد املجتمع حلل مشاكلهم، 
واألمجل من ذلك أن يكون لدى هؤالء األشخاص املعرفة الكاملة باألحكام الشرعية والقانونية والعرفية املتعلقة مبواضيع 

الزناعات، فكل ذلك يسهم حقيقة يف أن تكون أحكامهم منطقية وعادلة ومقبولة من اجلميع.
تفهم التنوع والبيئة املختلفة يف املجتمع:. 5

األمر  وهذا  استثناء؛  دون  املجتمعات  سائدة يف مجيع  والثقافات هي  واملعتقدات  واللهجات  واملناطق  اآلراء  االختالف يف 
البيئات، وملمني هبا بشكل جيد، بل جيب أن يتم  يقتضي أن يكون أعضاء جلان السالمة املجتمعية متنوعني بتنوع هذه 
تدريبهم على استيعاب وتفهم هذه االختالفات، وطرق التعامل معها، ومراعاهتا، حبيث يكون لديهم املقدرة على حل نزاعات 

األطراف املختلفة بشكل مقبول من اجلميع.
طلب املساعدة:. 6

تقتضي الضرورة يف بعض الزناعات أن تتم االستعانة يف حل بعض الزناعات بأشخاص لديهم خربة أو وجاهة إما اجتماعية 
أو رمسية، إذ يتوفر هلؤالء األشخاص تأثري أكرب جيعلهم قادرين على الوصول إىل حلول مقبولة من مجيع األطراف أكثر 
من غريهم، وهنا يلزم على جلان السالمة املجتمعية أن تربط عالقات متينة ومتواصلة مع مثل هذه الشخصيات والوجاهات، 
حبيث يدفعون يف اجتاه جناح مهام هذه اللجان، ودعم محالت مناصرة القضايا املجتمعية اليت يتم تنفيذ محالت هلا من 

قبل جلان السالمة املجتمعية.

)1(  صحيفة التحرير اجلزائرية، مقال بعنوان: كيف حتل املشاكل والزناعات بني الناس؟ منشور يف موقع الصحيفة على شبكة املعلومات الدولية 
 https://www.altahrironline.com/ara/articles/82467 :اإلنترنت، االرتباط
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التأكد من حل اخلالف:. 7
ال يتم حل املشكلة بشكل جذري إالَّ عند خروج مجيع األطراف بشعور إجيايب جتاه احللول اليت مت التوصل إليها واالتفاق 
عليها بني مجيع األطراف، وحيبذ يف هذا االجتاه أن يتم وضع قواعد وآليات تكفل عدم تكرر اخلالف وأسبابه، كأن يتم االتفاق 
على طرح كل طرف من األطراف ما ميكن أن يكون من ضمانات وإجراءات ملنع تكرار األسباب اليت تؤدي إىل تكرار مثل هذا 

الزناع أواًل بأول.

تحليل النزاعات وأدواته:. ..  . . 
حتليل الزناعات:. 1

ف عملية حتليل الزناعات بأهنا: »عملية تطبيقية لفهم حقيقة الزناع وفحصه عرب وجهات نظر متباينة، ويشكل هذا  ُتعرَّ
الفهم حجر األساس الذي ُيبىن عليه تطوير االستراتيجيات والتخطيط للمعاجلات واحللول«)1(

أدوات حتليل الزناعات:. 2
هناك أدوات متعددة لتحليل الزناع، وكل أداة هلا خصائصها وخطواهتا، وعند التحليل قد يتم االكتفاء بأداة واحدة؛ وقد 
حتتاج بعض الزناعات إىل تطبيق عدة أدوات، واختيار أداة التحليل )أو أكثر من أداة( يعود إىل نوعية الزناع وطبيعته وتشعبه 
وحجمه، ومن أدوات الزناع أداة مشس الزناع، وخريطة الزناع، وبصلة الزناع، وشجرة الزناع)2(، وسنكتفي يف هذه اجللسة 

بدراسة أداة شجرة الزناع، وذلك على النحو التايل:
حتليل الزناعات باستخدام أداة شجرة الزناع)	(

كما الشجرة يف الصورة التالية ال يرى فيها إال جذعها وأغصاهنا، فيما تغيب عنا جذورها اليت متتد يف باطن األرض، 
فكذلك الزناع الذي ال نرى منه إال ما يظهر إىل العلن، وعلى ذلك فإنه للوصول إىل حتليل للزناع املطروح بشكل سليم، فإنه 

ميكن استخدام منوذج شجرة الزناع الذي يساعد على فهم ارتباط الزناع مبسبباته ونتائجه.

)1( برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، اليمن: مرجع سابق، ص19. 
)2( املرجع السابق، ص26. 

)	(  كتيب املصاحلات وحل الزناعات املجتمعية يف مشال لبنان، صادر عن الفريق اللبناين لتحويل الزناعات peace-labs، بالتعاون مع االحتاد 
األورويب والسفارة اهلولندية يف لبنان، 2014، ص		. 

النتــــــائج
اليت  واآلثار  النتائج  إىل  واألوراق  واألغصان  الفروع  ترمز   
اليت  واالجتاهات  الوقت  مع  للتغيري  قابلة  وهي  الزناع،  يسببها 
يأخذها الزناع، ومن امللفت أن النتائج ممكن أن تكون إجيابية أحياًنًا 

كالثمار يف الشجرة.

املسببـــــات
الرئيسية  املسببات  إىل  والفرعية  الرئيسية  اجلذور  ترمز 
والفرعية اليت أدت إىل تطور الزناع إىل احلد الذي وصل إليه عند 

وقت دراسته.

النــــــــزاع
 يرمز الساق أو اجلذع إىل قضية الزناع الرئيسية.
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الوسائل البديلة لحل النزاعات:. ..  . . 

ويقصد هبا اآلليات اليت تلجأ هلا األطراف املتنازعة هبدف الوصول إىل حل للخالفات دون اللجوء للجهات القضائية، 
العصر  متطلبات  لتلبية  البديلة  الوسائل  ظهرت  يف حني  واخلالفات،  الزناعات  األصيلة حلل  الوسائل  من  ُيعد  فالقضاء 
واألعمال احلديثة، بالنظر إىل أن املحاكم القضائية مل تعد قادرة على استيعاب الكم اهلائل من اخلالفات بني األفراد، لذا 

كانت الوسائل البديلة آلية فعالة لتخفيف الضغط على املحاكم واجلهات القضائية )1(.
وهناك عدة أنواع حلل الزناعات عن طريق الوسائل البديلة، من أمهها:

الوساطة:. 1
هي إحدى الوسائل الفعالة حلل الزناعات، وهي وسيلة رضائية، ويتم اللجوء إليها حلل اخلالفات بعيًدا عن القضاء، 
وترتكز الوساطة على شخص حمايد، ذي كفاءة وخربة، يطلق عليه اسم الوسيط، الذي يستخدم مهاراته حلل الزناعات بإرادة 

املتنازعني، ويسعى إىل إدارة التفاوض والتوصل إىل حل يرضي أطراف الزناع ويوقفه دون تدخل القضاء.
خصائص الوساطة:

من أهم هذه اخلصائص اليت تتميز هبا الوساطة، هي:
ختفيف العبء عن القضاء.	 
عدم التأثري على استقاللية القضاء.	 
املرونة واحلرية.	 
ُقصر أمد الزناع وسرعة التنفيذ.	 
السرية واخلصوصية.	 
املحافظة على العالقات الودية القائمة بني األطراف املتنازعة.	 
جتنب املخاطرة.	 
حمدودية التكاليف.	 

)1( القاضي فهيم عبداهلل حمسن احلضرمي، مرجع سابق، ص7.  

 حتليل نزاع باستخدام أداة شجرة الزناع على قضية تتعلق بالسالمة املجتمعية )نزاع عائلي على املرياث (:

النتائج )احلالية أو املحتملة( الزناع املسببات

العنف ضد املرأة

جوهر الزناع: حول زيادة ظاهرة حرمان 
النساء من املرياث وتعدد الزناعات على 

املرياث

ضعف القانون، أو ضعف تطبيقه
اللجوء إىل املحاكم العادات والتقاليد

اتكالية املرأة اجلهـل والتخلف

قطيعة األرحام ضعف الوازع الديين

اهتزاز الثقة باآلخرين
التفكك العائلياملجتمع الذكوري

التأثري على السالمة املجتمعية
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التحكيم:. 2
وتتمثل هذه الوسيلة يف إعطاء بعض األفراد العاديني أو اهليئات غري القضائية الصالحية حلل الزناعات، ويطلق عليهم 
اسم املحكم أو املحكمني، واحلكم الذي يصدرونه إلزامي جلميع أطراف الزناع، وال يقبل الطعن فيه إال بالطرق القانونية 

بدعوى البطالن.
أوجه التشابه بني التحكيم والوساطة:

كال الوسيلتني هتدفان إىل حل الزناعات بني األطراف بوجود طرف ثالث ال ينتمي إىل أي من األطراف، كما أن كال 
الوسيلتني تتم بعيًدا عن إجراءات التقاضي أمام قضاء الدولة، حبيث تتم بواسطة إجراءات موجزة ختفف العبء عن املحاكم 

واجلهات القضائية، وختتصر اإلجراءات والوقت والتكاليف على األطراف.
أوجه االختالف بني التحكيم والوساطة:

ختتلف الوسيلتان يف عدة أوجه، منها:
على  إلزامي  فيها غري  الوسيط  رأي  ويكون  املتنازعة،  األطراف  بني  توافق  بإجياد  تتحدد  الوساطة  مهمة  إن  إذ  املهام: 

األطراف، أما بالنسبة للتحكيم فإن القرار يكون ملزًما ألطرافه، ويكون غري قابل للطعن إال باألسباب املحددة يف القانون.
أما األحقية يف القيام باألعمال: يف الوساطة قد يكون الطرف الثالث )الوسيط( قاضًيا أو حمامًيا، وتكون حينها وساطة 
قضائية أو خاصة. أما يف التحكيم فقد تكون اجلهة املحكمة مؤسسة، فيسمى حينها التحكيم املؤسسي، أو قد يكون التحكيم 
الدول، وأما يف بالدنا فقد تضمنت  اللجوء إىل رجال القضاء إال مبوافقة جملس القضاء األعلى يف بعض  حًرا، وال يتم 
التشريعات ذات العالقة ضوابط حتد من قدرة القاضي يف االشتراك يف التحكيم يف قضية منظورة أمامه أو يف املحكمة اليت 

يعمل فيها.

التفاوض:. 	
ويتمثل باحلوار املباشر بني األطراف املتنازعة دون احلاجة إىل وجود طرف ثالث كما هو يف التحكيم والوساطة، وميكن أن 
يوجد من ميثل األطراف املتنازعة كمحامني أو وكالء ينوبون عنهم، وميلكون الصالحية الكاملة باختاذ القرار بالنيابة عنهم.

الصلح:. 4
وهو عبارة عن عقد واتفاق حيسم الزناع القائم بني األطراف، أو جينب حصول نزاع حمتمل. وينقسم الصلح إىل نوعني 

رئيسيني مها:
أ - الصلح القضائي:

وهو الصلح الذي يتم بني األطراف املتنازعة بشكل تلقائي أو من خالل قاضي املحكمة بوجود دعوى أمام القضاء، حبيث 
يقر كال الطرفني املتخاصمني باتفاقهما على الصلح، ويتم تثبيت األقوال يف حمضر طبًقا للقوانني، ويتم إيداع املحضر بأمانة 

السر، ويعترب حينها سنًدا تنفيذًيا.
ب _ الصلح غري القضائي:

ويتم فيه حسم نزاع مل ترفع بشأنه دعوى أمام القضاء، حبيث تعقد األطراف املتنازعة صلًحا يف ما بينها دون االلتجاء 
إىل اجلهات القضائية العتماده واختاذ إجراءاهتا فيه.



مشروع تعزيز السالمة 
المجتمعية في اليمن

 1	1

الجلسة ).(. .. . 

الوساطة

تعريف الوساطة وأنواعها:.  . .. . 
تعريف الوساطة:. 1

يف الواقع ال يوجد تعريف موحد للوساطة، إذ اختلف املختصون يف حتديد املقصود هبا، كل حبسب الزاوية اليت ينظر 
منها إليها، ومن ذلك، التعريف الذي قال به أحد فقهاء القانون بأهنا)1(: أسلوب من أساليب احللول البديلة حلل الزناعات، 

تقوم على إجياد حل ودي للزناع خارج مرفق القضاء، عن طريق احلوار وتقريب وجهات النظر، مبساعدة شخص حمايد.
كما عرفت الوساطة بأهنا)2( : عملية يقوم هبا طرف ثالث حمايد ملساعدة شخصني أو أكثر متخاصمني للوصول إىل 
تسوية خالفاهتم بصورة اختيارية يتم التفاوض عليها، يستخدم فيها الوسيط أساليب ومهارات متنوعة ملساعدة األطراف 

للوصول إىل تسوية، لكنه ال ميلك صالحية اختاذ القرار.
أنواع الوساطة:. 2

تتنوع الوساطة يف تسوية املنازعات إىل أنواع باعتبارات متعددة، ومنها األنواع التالية)	(:
الوساطة القضائية: ويكون فيها الوسيط معيًنا من جهة رمسية قضائية، ويسمى قاضي الصلح أو قاضي 	 

الوساطة، وحياول حل الزناع خالل فترة حمددة من قبل القضاء، ويشترط يف هذا القاضي أن يكون شخًصا مؤهاًل 
بصورة متكنه من حل الزناعات بطرق ودية.

الوساطة اخلاصة: وفيها يتم اختيار الوسيط من ضمن قائمة موضوعة مسبًقا تتضمن أمساء أشخاص ذوي خربة 	 
وحيادية ونزاهة، وتتنوع فئاهتم من حمامني ومهنيني ومتقاعدين من القضاة.

الوساطة االتفاقية: ويسمى الوسيط فيها الوسيط االتفاقي، إذ تقدم األطراف املتنازعة طلًبا إىل قاضي الصلح أو 	 
قاضي إدارة الدعوى املدنية، بإحالة الزناع إىل وسيط مناسب وذي كفاءة وخربة وحيادية، ويكون اختياره بإرادهتم.

األدوار التي يمكن للوسيط القيام بها).( :. .. .. . 
من أهم أدوار الوسيط أن يعمل على ختفيف حالة االنفعال والتوتر بني األطراف، ويتأتى له ذلك من خالل العمل 	 

على توفري مناخ مالئم لعملية الوساطة، ومساعدة األطراف على جتنب التفكري يف مواقفهم وتصرفاهتم املتسببة يف 
الزناع، حبيث يدفعهم للتركيز على مصاحلهم املشتركة أكثر من تركيزهم على موضوع الزناع القائم.

يلزم لتحقيق الدور السابق أن يستخدم الوسيط تقنيات االستماع الفّعال، وأن يكون مستمًعا جيًدا، وأن يعمل على 	 
استخدام عبارات متوازنة تسهم يف خلق جٍو مناسٍب لألطراف لسماع بعضهم البعض، وال شك أن اخلربة اليت يتميز 

هبا الوسيط ولباقته وحسن تصرفه وشفافيته تسهم يف حتقق ذلك بشكل جيد.

)1(  عبدالرمحن بربارة: شرح قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، منشورات بغدادي، اجلزائر، الطبعة الثانية، 2011، ص522، مشار إليه يف: 
خالف فاتح: مكانة الوساطة لتسوية الزناع اإلداري يف القانون اجلزائري، رسالة غري منشورة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم يف احلقوق، كلية احلقوق 

والعلوم السياسية، جامعة حممد خضري بسكرة، اجلزائر، 2015، ص8.  
)2(  املركز اليمين لتسوية املنازعات: الدليل التدرييب حول حل الصراعات والزناعات، صنعاء، الطبعة األوىل، 2012، ص15. 

)	(  د. عبداهلل بن حممد العمراين: الوساطة يف تسوية املنازعات، دراسة فقهية، جملة قضاء الصادرة عن اجلمعية العلمية السعودية، العدد الثاين، 
	201، ص104.  

)4( الوساطة يف املنازعات التجارية شواهد احلاضر وآفاق املستقبل يف مصر والعامل، اهليئة العامة لالستثمار، مصر، 2015 ص29. 
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جيب على الوسيط أن يوضح ألطراف الزناع النتائج املترتبة على تفاقم واستمرار الزناع، وعواقب عدم الوصول 	 
إىل اتفاق، وأن يعمل على تشجيع األطراف على بذل جهود فاعلة وإظهار حسن النية واملصداقية للوصول إىل حلول 

مناسبة للزناع القائم بينهم.
جيب على الوسيط أال يتحدث بلسان أحد األطراف، أو أن يقوم بتقدمي اقتراحات أو حلول بالنيابة عن أي طرف، 	 

فهو يف األساس ليس قاضًيا يُقرر َمْن هو املصيب ومن هو املخطئ يف الزناع، وما هي احللول اليت تناسب طرًفا 
عن طرف.

مراحل الوساطة:. .. .. . 

إن عملية الوساطة ليست وصفة حمددة يتم تطبيقها على كل الزناعات القائمة، بل هي آلية تتالءم أساليبها وأدواهتا 
ومراحلها مع كل نزاع على حدة، فعندما يتدخل الوجهاء واألعيان وأعضاء جلان السالمة املجتمعية إلهناء الزناعات من خالل 
الوساطة، فإهنم ال يتبعون مراحل الوساطة حبسب ترتيب حمدد، لكنهم يكيفون هذه املراحل مع كل نزاع حبسب طبيعة هذا 
الزناع وأطرافه، وعلى الرغم من ذلك ميكن القول بأن املراحل النموذجية للوساطة يف الزناعات تتدرج إىل املراحل التالية )1(:

اإلجــراءات املرحلة

التواصل الشخصي مع أطراف الزناع والتعرف عليهم إذا ما كان ذلك مناسًبا وممكًنا.
اشرح دور الوسيط ألطراف الزناع.

اشرح آلية الوساطة والقواعد األساسية املتعلقة هبا.
اعمل على بناء الثقة بني القائمني على الوساطة وأطراف الزناع.

اعِط انطباًعا ألطراف الزناع بأن الوساطة عملية آمنة ومناسبة حلل الزناع.
ساعد األطراف على حل الزناع بأنفسهم.

ال تعرب عن أحكام أو قرارات مسبقة.
اعقد جلسات مشتركة للتعرف على القضايا واملصاحل ذات العالقة بالزناع.

احترم مجيع األطراف وال هتاجم أي طرف.

املرحلة األوىل:
التعارف

اطلب من كل طرف أن يصف القضية مضمون الزناع، وشعوره حياهلا، ومطالبه بشكل حمدد.
حدد الطرف الذي سيبدأ احلديث.

أنصت جيًدًا وأظهر االهتمام هبموم كل طرف.
اعمل على إتاحة املجال لكل طرف لشرح قضية الزناع من منظوره الشخصي.

اعمل على استكشاف القضايا اخلفية يف موضوع الزناع.
استكشف خلفية كل عنصر إجيايب متعلق بالزناع وتارخيه.

اعمل على ضمان سرية املعلومات، وعدم تسرهبا حبيث ال يؤثر ذلك على ثقة األطراف، أو على 
مصداقية احللول املطروحة.

احصل على اتفاق األطراف حول ملخص القضية حمل الزناع.

املرحلة الثانية:
فهم األطراف وموضوع 

الزناع

)1( املركز اليمين لتسوية املنازعات: مرجع سابق، ص 16 - 18.
- منظمة البحث عن أرضية مشتركة املغربية، بالتعاون مع وزارة العدل املغربية، والسفارة الربيطانية باملغرب: دليل التدريب على الوساطة للوسطاء 

ومدريب الوسطاء، املغرب، 2008، ص 1	. 
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اإلجــراءات املرحلة

اطرح أسئلة عشوائية لتشجيع األطراف على احلديث املباشر مع الطرف اآلخر.
ال جتعل أسئلتك تأخذ أسلوب التحقيق.

اعمل على اختاذ إجراءات تضمن تفهم كل طرف للطرف اآلخر بشأن قضايا متعددة )أن تفهم 
موقف الطرف اآلخر ليس معناه االتفاق معه فيه(.

شجع مجيع األطراف على الكشف والتعبري عن مشاعرهم املكبوتة.
تعرف على املصاحل اليت حتيط بالقضايا واملشاعر.

امسح بالسكوت فليس من الضرورة التدخل مللء فترة الصمت.
ركز على املصاحل املشتركة بني أطراف الزناع.

عندما جتد أن هناك تفهًما لدى أطراف الزناع بشأن قضية معينة، بادر إىل سؤال كل طرف عن أي 
شيء آخر يود أن يفهمه الطرف اآلخر، وعن مدى استعداده حلل الزناع.

املرحلة الثالثة:
كسب التفهم

ساعد األطراف على التفكري يف خيارات متعددة من خالل جلسات مشتركة قدر اإلمكان.
اجعل مسؤولية إجياد خيارات وحل قضية الزناع من مسؤولية أطرافه.

اكتب كل خيار بديل على ورقة أو سبورة خبط واضح ومقروء.
ال تعد صياغة أو التصويب اللغوي القتراحات األطراف حبسب مفهومك، سجلها كما مت طرحها.

ال تشجع على تقييم اخليارات أو إصدار أحكام عليها يف هذه املرحلة.
ال تتسرع يف طرح احللول يف هذه املرحلة.

استمر يف هذه املرحلة حىت تتأكد من أن مجيع اخليارات قد مت طرحها.

املرحلة الرابعة:
توليد بدائل وخيارات

بادر إىل إعداد معايري موضوعية للمقارنة واملفاضلة بني اخليارات.
إن أبسط معيار يعرفه الطرفان هو الذي حيظى بقبوهلما واالتفاق عليه.

اعمل على أن تكون هناك معايري موضوعية متعددة، كاإلنصاف أو احلاالت السابقة أو املصاحل 
املشتركة.

اضمن احلصول على موافقة كل طرف على كل معيار يتم طرحه.

املرحلة اخلامسة:
تطوير املعايري

حدد أفضل اخليارات املطروحة يف حل الزناع، واملفاضلة يف ما بينها وفق املعايري اليت مت وضعها.
اهلدف من هذه املرحلة هو إمجاع أطراف الزناع على أفضل اخليارات واملعايري املناسبة اليت تكفل 

ذلك.
جيب أن تكون اخليارات املطروحة متوافقة مع الشرع والقانون واألعراف.

املرحلة السادسة:
انتقاء اخليارات

استعرض وناقش تفاصيل مشروع االتفاق مع كل طرف على حدة.
تأكد من أن مشروع االتفاق يتضمن مجيع القضايا املطروحة.

تنبه إىل عدم إغفال أي تفاصيل مهمة، حىت ال يتسبب ذلك يف التأثري على االتفاق.
اشرح مضمون االتفاق بشكل دقيق حىت يستوعب أطراف الزناع مجيع تفاصيله بصورة غري قابلة 

للتأويل.
اعمل على ضمان موافقة مجيع أطراف الزناع على مشروع االتفاق وتوقيعهم عليه حبضور وتوقيع 

الشهود.

املرحلة السابعة:
 إعداد االتفاقية النهائية

املتابعة ضرورية وهامة لضمان تذليل أي مصاعب تتعلق بتنفيذ الطرفني التفاقية إهناء الزناع.
اعمل على أن تكون املتابعة من قبل الطرفني ومعاجلة املعوقات من قبلهما، فذلك أفضل لضمان 

القضاء على أسباب الزناع.
يف حالة ما إذا كان االتفاق على مراحل، وكانت هناك خماوف من عدم التنفيذ الكامل لالتفاق، 

فيمكن اللجوء إىل وسيط معني ملراقبة متابعة التنفيذ.

املرحلة الثامنة:
 املتابعة



مشروع تعزيز السالمة 
المجتمعية في اليمن

 1	4

الفرق بين الوساطة والتقاضي:. .. .. . 

يعترب التقاضي هو الوسيلة االعتيادية للفصل يف املنازعات، وله الوالية العامة على كافة الزناعات على اختالفها، وحيتكم 
يف هذه العملية إىل جمموعة من التشريعات املوضوعية واإلجرائية. وهناك أوجه اتفاق بني التقاضي والوساطة تتلخص يف 
اعتبارمها من وسائل حل وتسوية الزناعات يقوم هبا أشخاص من خارج نطاق أطراف الزناعات، كما أن هناك أوجه اختالف 

بينهما تتلخص يف نقاط ميكن استخالصها من عناصر املقارنة التالية)1(:
 

التقاضي الوساطة وجه املقارنة

التشريعات املختلفة، ويسعى القاضي من 
خالهلا لتحقيق عدالة القانون.

اتفاق أطراف الزناع على شخص الوسيط، 
الذي يسعى إىل حتقيق العدالة للخصوم. مصدر السلطة للفصل يف الزناع

ال تتوفر ثقة كبرية يف القاضي املكلف 
بالفصل يف الزناع، باعتبار أنه مت فرضه 

للفصل يف الزناع بني أطرافه، الذين 
ميكنهم يف حاالت حمددة بالقانون طلب 

رده أو تنحيته.

تتوفر ثقة يف شخص الوسيط من قبل 
أطراف الزناع، باعتبار أن إرادهتم اجتهت 

الختياره.

ثقة أطراف الزناع يف من يتوىل الفصل 
يف الزناع

األطراف ملزمون بالتقيد بإجراءات 
ومواعيد حمددة مسبًقًا حبسب القانون، 

وال ميتلك أطراف الزناع االتفاق على 
خالفها أو استبعاد أي منها، مما قد يؤدي 
إىل تسوية للزناع يف وقت أطول وإجراءات 

أصعب.

يتم االتفاق بني أطراف الزناع والوسيط 
على األحكام اليت يروهنا مناسبة للوصول 

إىل تسوية للزناع بسرعة ومرونة.

األحكام الشكلية واإلجرائية للفصل يف 
الزناع

يف عملية التقاضي تتأثر العالقة الودية 
بني أطراف الزناع، وقد تؤدي إىل قطع 

املصاحل والعالقات بينهم.

تسهم الوساطة يف املحافظة على العالقة 
الودية بني أطراف الزناع، وتضمن 

استمرار العالقات بينهم يف املستقبل.
الودية يف حل الزناع

ال يهدف القاضي للوصول إىل حل يرضي 
مجيع أطراف الزناع، فالقاضي ال يراعي 
عند نظره للقضية مشاعر أطرافها، بل 
يطبق نصوص القانون، وكقاعدة عامة 

فإن هناك يف عملية التقاضي طرًفا راحًبا 
وطرًفا خاسًرا.

تعمل الوساطة على تقريب وجهات النظر 
بني أطراف الزناع، والوصول إىل حل 

ُمرٍض للجميع، وكال طريف الزناع يعدان 
راحبني يف االتفاق الذي ختلص إليه 

عملية الوساطة.

الرضائية يف حل الزناع

من مبادئ التقاضي العالنية يف جلساهتا، 
اليت يتمكن مبوجبها أي شخص من 

احلضور يف جلسات التقاضي، واالطالع 
على ما يدار فيها، ومساع احلكم الذي 

يصدر بشأهنا.

تتمتع الوساطة بالسرية واخلصوصية 
اليت تضمن جلميع أطراف الزناع سرية 

إجراءات عملية احلل، فال حيضر يف 
جلساهتا اجلمهور أو سائل اإلعالم.

العالنية يف حل الزناع

ال يكون ألطراف الزناع أي دور يف بناء 
القرار الذي يتضمنه احلكم القضائي يف 

الزناع.

يصنع أطراف الزناع يف عملية الوساطة 
االتفاق الذي سيتم مبوجبه إهناء الزناع. دور األطراف يف حل الزناع

والتوزيع، عمان -األردن، 2016،  للنشر  العلمية  اليازوري  دار  النظرية والتطبيق،  الوساطة لتسوية الزناعات بني  الرشدان:  )1( علي حممود 
ص48-51. 
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التقاضي الوساطة وجه املقارنة

يف عملية التقاضي ينتهي الزناع بإصدار 
القاضي حكًما قضائًيا يكون غالًبا وفق 

مواعيد وإجراءات قانونية حمددة للطعن 
فيه لدى حمكمة الدرجة األعلى.

تنتهي عملية الوساطة باتفاق تسوية 
)مصاحلة(، تكون مكتوبة وموقعة 

ومصادًقا عليها من قبل القاضي املختص، 
ويكون تكييف هذا االتفاق كاحلكم 

القضائي القطعي الذي ال يقبل الطعن 
فيه إال يف حاالت حمددة يف القانون.

نتيجة عملية حل الزناع

تكلفة التقاضي قد تتطلب رسوًما قضائية 
وأجور حمامني، وكلما طال أمد التقاضي 

ارتفع مقدار هذه التكاليف.
تكاليف عملية الوساطة قليلة وحمدودة. تكاليف الفصل يف الزناع

حيتاج احلكم القضائي إىل إجراءات تنفيذ 
من خالل جهات خمتصة، وقد مياطل 

أطراف الزناع يف التنفيذ.

مبا أن عملية الوساطة تتم بناًء على رضا 
أطراف الزناع، وصنعهم لالتفاق الذي 

خلصت إليه، فإنه يتم تنفيذ االتفاق 
مباشرة ودون تأخري.

مدى التزام األطراف بالتنفيذ

الجلسة ).(. .. . 

مهارات حل المشكالت واتخاذ القرار

مفهوم المشكلة:.  . .. . 

املشكلة بصفة عامة هي: كل موقف غري معهود ال يكفي حللِه 
حتقيق  دون  عائق حيول  وهي  املألوف،  والسلوك  السابقة  اخلربات 
مما  والضيق،  والتردد  باحلرية  إزاءها  الفرد  ويشعر  منشود،  هدف 
أهدافه.  الضيق وحتقيق  للتخلص من هذا  للبحث عن حل  يدفعُه 
واملشكلة شيء نسيب، فما يعده الطفل الصغري مشكلة قد ال يكون 

مشكلة عند البالغ الكبري)1(.

كيف ندرك أننا أمام مشكلة:. .. .. . 

ميكن القول إنه ميكن أن ندرك أننا نواجه مشكلة عندما نكون يف إحدى احلاالت التالية:
عندما جند فجوة بني ما خططنا لتحقيقه وما حتقق فعاًل، فيكون سبب هذه الفجوة هو وجود مشكلة حتول دون 	 

بلوغ األهداف املرسومة.
عندما نكون يف وضع غري مرغوب فيه، حيتاج إىل قرار لتغيريه. والوضع غري املرغوب فيه قد يكون تسيًبا يف 	 

العمل، أو كثرة الغياب، أو انتشار الفساد، أو تدين اإلنتاجية، أو ضعف القيم األخالقية، أو نشوب خالفات مستمرة 
بني الزوجني، أو تسرب الطالب من املدارس، هذه األوضاع ميكن أن تشمل احلياة العامة واخلاصة، وتشمل أية 

منظمة كانت.

)1( د. رعد مهدي رزوقي، مجيلة عيدان سهيل: التفكري وأمناطه، دار الكتب العلمية، بريوت -لبنان، 2016، ص18. 

اهلدف

ـــلة
شكـــ

امل
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عندما نواجه لغًزا أو سؤااًل، يشغل بالنا ويثري اهتمامنا، وال منلك جواًبا حمدًدا له، مثل: هل نستسلم لليأس 	 
ونتأقلم مع الوضع السائد، أو نقاومه ونعمل على تغيريه؟ أو: من اجلاين يف جرمية قتل أو اغتيال ما؟ أو: كيف 

ميكن تقليل نفقات األعراس ملساعدة الشباب على الزواج؟ أو ملاذا يتسرب الطالب من الدراسة؟
عند وجود خطأ أو خلل أو احنراف، حيتاج إىل قرار إلصالحه.	 
عندما نواجه صعوبة أو عقبة حتول دون حتقيق األهداف املرسومة، وحتتاج إىل قرار حللها.	 
عند وجود نقص حيتاج إىل اختاذ قرار لسده أو استكماله.	 
عندما ينشأ تنافر أو تناقض أو تعارض، حيتاج إىل اختاذ قرار إلعادة االنسجام أو التناغم.	 
عند وجود حاجة للتغيري والتطوير ملواكبة ما جيري حولنا، حىت عند عدم وجود أي من احلاالت املذكورة أعاله، 	 

بشكل واضح.

أنواع المشكالت:. .. .. . 

هناك من يقسم املشكالت إىل)1(:

)مشكالت يف اإلجناز(
 وهي ما مينع من الوصول إىل وضع أفضل

)مشكالت يف التنفيذ(
 وهي االحنراف عن املعايري املحددة بزيادة أو نقص

مشكالت متالشية مشكالت متفاقمة

مشكالت متغرية مشكالت ثابتة

مشكالت نادرة مشكالت متكررة

مشكالت فردية مشكالت مجاعية

مشكالت قدمية مشكالت حديثة

)1( أمحد العساف: املشكالت اإلدارية وكيفية عالجها، ملف عرض دورة تدريبية، شرائح 27-29.  

نكون أمام مشكلة عندما نواجه

حاجة للتغيري 
و التطوير

تنافر أو 
تناقض أو 

تعارض
نقص حيتاج 
إىل استكمال

خطأ أو خلل 
أو إحنراف

لغز أو سؤال 
يبحث عن حل

وضع غري 
مرغوب فيه

فجوة بني ما 
هو كائن و ما 
جيب أن يكون
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مفهوم حل المشكالت واألساليب المتبعة للتعامل معها:. .. .. . 

مفهوم حل املشكالت:
املجتمعية،  السالمة  تؤثر على  اليت  املشاكل  كثرية هي 
وحتليلها  تشخيصها  على  يتوقف  منها  مشكلة  أية  وحل 
ملعاجلتها  املناسبة  والبدائل  احللول  واختيار  سليم،  بشكل 
واختاذ قرار بشأهنا، ويتأتى ذلك باستخدام معارف وخربات 
وأدوات علمية متعددة، وال ميكن  وأساليب  ذهنية  ومهارات 
التعامل مع املشكلة ذهنًيا واملشكلة يف الواقع العلمي والعملي 

إال إذا صيغت على شكل مسألة.
والتعامل مع أية مشكلة سواء كانت متثل عجًزا يف األداء 
حللها،  فعال  أسلوب  اتباع  يف  يتمثل  لتحسينه،  فرصة  أو 
مث  واملخطط،  املحقق  بني  االحنراف  أو  الفجوة  وحتديد 
اختيار البديل الذي يتغلب على العجز أو القصور أو ميكن 

من االستفادة من فرص التحسني)1(.
األساليب املتبعة للتعامل مع املشكالت))):

عندما تواجهنا مشكلة فإن لدينا ثالثة خيارات للتعامل معها، من ضمنها:
عدم اختاذ أي إجراء:

إذا كان حل املشكلة سيؤدي إىل عواقب، تكون تكلفتها أعلى من تكلفة املشكلة األصلية.	 
إذا كانت املشكلة بسيطة وسوف حتل تلقائًيا مع مرور الزمن.	 

مراقبة الوضع فقط واالكتفاء مبعاجلة اآلثار:
عندما تكون أسباب املشكلة غري واضحة لنا بعد، فنعاجل اآلثار إىل حني معرفة السبب والتعامل معه.	 
عندما نتوقع زوال السبب املؤدي لنشوء املشكلة، دون حاجة لتدخلنا.	 
عندما يكون السبب خارج سيطرتنا، وال نستطيع معاجلتها، فإننا نكتفي مبعاجلة اآلثار إىل حني اختاذ إجراءات 	 

معاجلتها الحًقا.
إذا بدأت املشكلة بالتالشي.	 

حل املشكلة ومعاجلة آثارها:
وهذا هو اخليار الذي يفترض تطبيقه، ألن اخليارين األولني مؤقتان، نتبعهما يف حال وجود عوائق حتول دون تنفيذ احلل.

 املصدر: ياسر حممد الشيخ: ملف عرض دورة حل املشكالت بطرق إبداعية، شرحية رقم 8.

د. حممد عبداهلل عبدالرحيم: حل املشاكل وصنع القرار، جامعة القاهرة، 2007، ص17.      )1(
)2( د. حممد علي احلرازي: حل املشاكل واختاذ القرار، صنعاء، 2018.

عالقة حل املشكالت باختاذ القرارات

تعريف 
املشكلة 

حتليل 
املشكلة

البحث عن 
حل

اختاذ 
القرار

كيف يستقبل الناس املشكالت

رؤية املشكلة تضخيم املشكلة ال توجد مشكلة

يف حجمها الطبيعي كل مشكلة 
هلا حل

يستحيل أن يكون هلا حل ) ال 
يوجد فائدة( تتراكم املشاكل
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من األساليب املبسطة حلل املشكالت العمل على انتهاج اآليت ))):
إدراك املشكلة:

ظهور أعراض مرضية يلفت النظر إىل وجود خلل يستوجب التحليل وسرعة الدراسة، أي أن آلية حتليل وحل املشكالت 
تبدأ مع ظهور مظاهرها.

ومبا أن املشكلة هي وجود احنراف عما هو خمطط له، ومثلما تدرك األم وجود مشكلة لطفلها عند ظهور أعراض مرضية 
له مثل ارتفاع درجة احلرارة، كذلك يدرك الفرد أن بوادر مشكلة معينة تلوح يف األفق، فيبدأ بتحليلها والتعامل معها.

وأمهية اخلطوة األوىل تكمن يف أن عدم االهتمام باألعراض، وبالتايل عدم إدراك املشكلة، قد يؤدي إىل تداعيات خطرية 
تتمثل يف عدم القدرة على التعامل مع املشكالت املحيطة ألنه مل يستعد هلا جيًدا.

تشخيص املشكلة:
العالج والتعامل مع األعراض ال يؤدي إىل الشفاء التام، لذا جيب أواًل التعرف على هوية املشكلة، أي سبب األعراض، 
واألسلوب العلمي لذلك هو تشخيص املشكلة بتتبع أسباهبا وظروف حدوثها ومعدل تكررها وصواًل إىل األسباب احلقيقية 

اليت أدت لظهور أعراضها، ومن هذا املنطلق ميكن حتديد املشكلة احلقيقية حتديًدا دقيًقا.
على سبيل املثال، فمشكلة تكرر تغيب تلميذ عن املدرسة أو اجلامعة تعاجل بشكل أفضل عند معرفة األسباب اليت جتعله 
ال حيب املدرسة، ومشكلة تبديد الطفل ملصروفه ال حتل مبضاعفة املصروف، ولكن بدراسة أسباب زيادة هذا اإلنفاق، وجيب 

يف هذه املرحلة حتديد إطار زمين حلل املشكلة والبدء يف تنفيذ احللول.
مجع املعلومات الضرورية:

يف هذه املرحلة يتم مجع مجيع البيانات واملعلومات اليت قد تسهم يف تفهم جوانب املشكلة وأبعادها، ويف الوقت نفسه تسهم 
يف حلها. وال تقتصر عملية مجع البيانات واملعلومات على مرحلة من املراحل، بل تتم يف مجيع مراحل حتليل وحل املشكالت، 

ويتأتى حتديد هذه البيانات من خالل بعض األسئلة، منها:
ما هي العناصر األساسية اليت تتكون منها املشكلة؟	 
أين حتدث املشكلة؟	 
مىت حتدث املشكلة؟	 
كيف حتدث املشكلة؟	 
ملاذا حتدث املشكلة هبذه الكيفية وهذا التوقيت؟	 
ملن حتدث هذه املشكلة؟	 
ملاذا حتدث املشكلة هلذا الشخص بالذات؟؟	 

حتليل املعلومات:
يتم يف هذه املرحلة تكامل املعلومات اليت مت مجعها يف اخلطوة السابقة، وذلك لوضعها يف إطار متكامل يوضح املوقف 

بصورة شاملة، وحتليل املشكلة يتطلب اإلجابة على األسئلة التالية:
ما هي العناصر اليت ميكن واليت ال ميكن التحكم فيها حلل املشكلة؟	 
من ميكنه املساعدة يف حل تلك املشكلة؟	 
ما هي آراء واقتراحات الزمالء واملرؤوسني حلل تلك املشكلة؟	 
ما هي آراء واقتراحات الرؤساء حلل تلك املشكلة؟	 
ما مدى تأثري وتداعيات تلك املشكلة؟	 

د. زياد محد القطارنة: أساليب القيادة واختاذ القرارات الفعالة، دار األكادمييون للنشر والتوزيع، عمان -األردن، 2017، ص-200   )1(
  .20	
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وضع البدائل املمكنة:
تعرف هذه املرحلة بأهنا املخزون االبتكاري لعملية حل املشكالت، إذ إهنا ختتص بإفراز أكرب عدد لألفكار، مما يؤدي إىل 

تعظيم احتماالت الوصول إىل احلل األمثل، وتشمل:
حصر مجيع البدائل اليت ميكن أن حتقق اهلدف.	 
االبتكار واإلبداع يف طرح البدائل.	 
حتليل مبدئي إلمكانية التنفيذ.	 
استبعاد البدائل فقط اليت يتم التأكد من عدم قابليتها للتنفيذ.	 
التوصل إىل البدائل القابلة للتنفيذ.	 

تقييم البدائل:
هدف هذه املرحلة اختيار البديل األمثل، وتتمثل يف:

مراجعة اهلدف يف حل املشكلة.	 
وضع معايري للتقييم.	 
وضع أولويات وأوزان نسبية للمعايري.	 
دراسة كل بديل وفًقا للمعايري املوضوعية.	 
التوصل إىل البديل الذي حيقق أفضل النتائج )حتديد البديل األنسب(.	 

تطبيق البديل األنسب:
الطريق الوحيد ملعرفة درجة فعالية البديل واملحك الوحيد له هو وضعه موضع التنفيذ الفعلي، ويشمل التطبيق كل 
التعديالت الضرورية من إعادة التخطيط والتنظيم، وكذلك كل اإلجراءات واملتغريات التنفيذية، وللتطبيق الفعال جيب وجود 

خطة تنفيذية تفصيلية للتنفيذ بفاعلية.
تقييم النتائج:

تعتمد مرحلة التنفيذ على املعلومات املرتدة على التنفيذ يف اجلوانب التالية:
هل أنتج البديل املخرجات املطلوبة يف التوقيتات املتوقعة وبالكيف املطلوب؟

ومتتد عملية التقييم لتشمل اجلوانب التالية:
درجة حتقيق األهداف.	 
التقييم الذايت لألداء.	 
التداعيات غري املتوقعة لتنفيذ البدائل.	 

بعد جتميع هذه العوامل للوصول إىل رؤية شاملة لتقييم البديل، ويف حالة وجود تقييم سليب، يتم الرجوع إىل اخلطوة 
األوىل.

أنه من بني األساليب اليت تستخدمها الشرطة حلل املشكالت يف جمال السالمة املجتمعية، منوذج  جتدر اإلشارة إىل 
)SARA(، وهو عبارة عن “حتديد املشكلة، ومن مث حتليلها، وبعدها كيفية التعامل مع املشكلة، وباألخري التقييم”، ويركز 
أسلوب الشرطة يف حل املشكالت على دمج عمل الشرطة مع نظريات العدالة االجتماعية، مع استخدام طرق البحث وتقنيات 
التحليل، من أجل مساعدة الشرطة لفهم “أسباب” اجلرمية، وتطوير حلول للوقاية والتخفيف من اجلرمية، ويندرج ذلك 
ضمن األساليب الوقائية اليت حتدد وتتعرف على األسباب اجلذرية للمشاكل، وحيمل تطبيق هذا األسلوب منفعة متبادلة لكل 
من الشرطة واملجتمع على حد سواء، إذ يركز هذا األسلوب على الوقاية من اجلرمية والشراكة مع املجتمع والبحث عن حلول 

دائمة، وتنمية اإلمكانيات والقدرات املختلفة يف املجتمع.
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أهم استراتيجيات تحليل المشكالت:. .. .. . 

من أهم أساليب واستراتيجيات حتليل املشكالت:
منهجية تويوتا )األسئلة اخلمسة(.	 
استراتيجية عظمة السمكة )السبب والنتيجة(.	 
نظرية تريز.	 
شجرة املشكالت.	 

شجرة املشكالت ))) :
هي منوذج يتضمن حتليل املشكلة على شكل شجرة بداية من اجلذور وحىت األوراق والثمار، وجيب مراعاة بعض األمور 

التالية عند رسم الشجرة:

ما متثــــله منطقة الشجرة

املشكلة الرئيسية.ساق الشجرة

األطراف املعنية املرتبطة باملشكلة واملؤثرة فيها )مقدمو اخلدمات، جلان احلماية، جذور رئيسية
السلطة املحلية، املجتمع(.

األسباب الرئيسية املباشرة اليت أدت إىل هذه املشكلة.جذور ثانوية

اآلثار األولية الناجتة مباشرة من األطراف املعنية واملرتبطة باملشكلة.أغصان الشجرة

األضرار اليت تأثرت هبا الفئة املستهدفة والناجتة عن تأثريات األطراف املعنية هبا.أوراق الشجرة

ما ميكن أن تتركه املشكلة يف املجتمع املستهدف ككل من آثار وانعكاسات.مثار الشجرة

واستخدام شجرة املشكالت يساعد يف حتديد املشكالت بشكل مبسط، وميكن من خالل استخدام هذه الطريقة استيعاب 
التسلسل املنطقي للمشكلة وصياغة اإلطار النظري.

عند حتليل املشكلة باستخدام شجرة املشكالت، جيب التركيز على األسباب املباشرة اليت أدت إىل املشكلة، وأال يتم االنسياق 
وراء األسباب غري املباشرة غري القابلة للقياس وغري املحددة، كما جيب عدم اخللط بني األضرار والتأثريات اليت خلفتها 
هذه املشكلة )أغصان الشجرة والثمار(، وبني األسباب اليت أدت إليها )اجلذور(. وعند حتليل أسباب املشكلة، جيب التركيز يف 

البداية على األسباب املباشرة، مث االنتقال إىل األسباب غري املباشرة.

)1( دراستان منشورتان على موقع بورتال 65	 على شبكة املعلومات الدولية )اإلنترنت(، االرتباطان:
 https://www.portal	65.org/ar/Post/Post-Details?id=17  

http://learning.portal	65.org/ar/articles/	151871-%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8
%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%

D8%B4%D9%8	%D9%84%D8%A7%D8%AA
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مجع املعلومات حول املشكالت:
يلزم يف هذه العملية مجع معلومات ومراجع موثوقة وواضحة ومتعددة حىت يتحقق:

التأكد والتثبت من أن هذه حقيقة املشكلة وأطرافها.	 
تذكري القائمني على حل هذه املشكلة بطبيعة التزاماهتم.	 
التأكيد للجهات احلكومية املختصة، أن حل هذه املشكالت يصب يف عملية حتقيق خطط وسياسات هذه اجلهات 	 

واستراتيجياهتا وقوانينها.
وهناك بعض املصادر األولية والثانوية اليت ميكن االعتماد عليها للحصول على املعلومات املتعلقة باملشكلة، منها:

مصادر أولية:
تنفيذ تقييم لالحتياجات يف املنطقة املستهدفة بواسطة جلان السالمة املجتمعية، وجيب أال تغفل دور املنظمات املجتمعية.

مصادر ثانوية:
هناك بعض املراجع اليت ميكننا أن نستعني هبا عند تقييم االحتياجات وحتليل املشكالت، من ضمنها:

دراسات ومسوحات وأحباث وتقييمات وتقارير ونشرات صادرة عن جهات حملية ودولية موثوقة.	 
اتفاقيات ومواثيق ومعاهدات خمتلفة.	 
القوانني والتشريعات واللوائح الصادرة املحلية.	 
اخلطط االستراتيجية أو الربامج الصادرة عن اجلهات احلكومية املعنية.	 
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معنى القرار وأهميته وأنواعه:. .. .. . 

تعريف القرار:
القرار هو إصدار حكم معني عّما جيب أن يفعله الشخص أو اجلهة يف موقف معني، بعد دراسة البدائل املختلفة، وفق 

معايري حمددة سلًفا، وصواًل إىل حتقيق هدف ما.
ويستخلص من ذلك أن عناصر القرار تشتمل على:

عملية االختيار بني الصواب واخلطأ، أو اخلطأ واخلطأ األقل منه، أو الصواب واألكثر صواًبا منه.
وجود بديلني على األقل.

وجود هدف أو عدة أهداف.

اهلدفالقرار معايريبدائلموقفحكم
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الفرق بني صنع القرار واختاذ القرار:
وتشخيصها وحتليلها  بالقرار  املحيطة  البيئة  على  التعرف  القرار، مبعىن  األوىل الختاذ  القرار: هو اخلطوات  صنع 
حتلياًل جيًدا، عن طريق مجع املعلومات والبيانات املتعلقة هبا، ومن مث حماولة توليد العديد من البدائل اليت قد يكون 

أحدها القرار الذي سيتم اختاذه.
اختاذ القرار: ويتمثل يف اخلطوات املتبقية من خطوات اختاذ القرار )اختيار البديل األفضل - تنفيذ البديل - تقييم 
تنفيذ البديل(، إذ يقوم من خالهلا الشخص الذي ميتلك صالحية اختاذ القرار باملقارنة بني البدائل اليت مت استخالصها يف 
مرحلة صنع القرار، مث يقوم باختيار البديل األفضل من هذه البدائل، ويبادر بعد ذلك إىل تقييم النتائج املترتبة على تنفيذه.

أنواع القرارات ))):
أواًل: قرارات حسب املدى الزمين:

استراتيجي ذو مدى بعيد )مستقبلي(.  .1
تكتيكي ذو مدى قريب )متوسط(.  .2

تشغيلي ذو مدى آين )فوري(.  .	
ثانًيا: قرارات حسب املجاالت:
قرارات حلل مشكالت حمددة.  .1
لوضع معايري جديدة لألداء.  .2

لتحديد اجتاهات جديدة للمؤسسة.  .	
لتحقيق نتائج )أرباح، خدمات(.  .4

ثالًثا: حسب حاالت اختاذ القرارات:
قرار مؤقت لتصريف األمور.  .1

قرار للتكيف مع سلبيات العمل.  .2
قرار للقضاء على جذر املشكلة.  .	

كيف تتخذ القرارات:. .. .. . 
نظًرا لتعقد عملية اختاذ القرار، فإنه ال بد، للقيام هبا بشكل سليم، من 
تنفيذها على مراحل متسلسلة.  يتم  العمل على جتزئتها إىل عدة عمليات 
القرارات  وعلى الرغم من تباين واختالف مراحل حتليل املشكالت واختاذ 
من موقف إىل آخر، حسب طبيعة املشكلة، إال أنه ميكن إجياز هذه العملية 

يف مخس مراحل أساسية على النحو التايل)2(:
دراسات أولية: وتتكون من:	 

توصيف احلالة املشكلة وتشخيصها.- 
حتديد الزمن الالزم إلجناز عملية اختاذ القرار. - 
القرار -  اختاذ  عملية  إلجناز  الالزمة  املوارد  تقدير 

)كادر، وسائل … إخل(.

)1(  د. مشس الدين عبداهلل مشس الدين: مدخل يف نظرية حتليل املشكالت واختاذ القرارات، وزارة الصناعة السورية، دمشق، 2005، ص-22
 .24

)2(  املرجع السابق، ص1	-0	.  

أنواع القرارات

 حسب احلالة 

مؤقت

تكيفي

تصحيحي

حسب املجال

حل مشكالت

وضع معايري

حتديد اجتاهات

حتقيق نتائج

حسب املدى

استراتيجي

تكنيكي

تشغيلي

بيئة 
القرار

السياسية

األمنية

القانونية

التعليمية

البيئية

التقنية

االجتماعية

االقتصادية
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حتليل املشكلة: وتتكون من:	 
حتديد اهلدف أو جمموعة األهداف من حل املشكلة.- 
دراسة أسباب املشكلة وحتديد عواملها ومتغرياهتا.- 
حتديد شروط وقيود حل املشكلة.- 
استكشاف الفرص الساحنة حلل املشكلة.- 

صياغة املشكلة على شكل مسألة: وتتكون من:	 
مجع البيانات واملعلومات الالزمة لصياغة املسألة وحتديد املطلوب.- 
حتديد متغريات املسألة.- 
اختيار معيار احلل وصياغة اهلدف من حل املسألة.- 
حتديد شروط وقيود حل املسألة.- 

حل املسألة: ويتكون من:	 
حتديد جمموعة احللول البديلة املمكنة للمسألة.- 
اختيار أسلوب مفاضلة احلل.- 
حل املسألة وحتديد احلل األفضل.- 
استخالص نتائج احلل وتفسري دالالهتا.- 

اختاذ القرار من قبل املخولني باختاذه: بناًء على حتليل النتائج وحتديد مدلوالته، يتخذ القرار من قبل 	 
املخولني باختاذه.

عمليات متممة:	 
ولتنفيذ القرار ال بد من أن تلحقه مراحل أخرى متممة، تتلخص حسب تسلسلها املنطقي والزمين على النحو التايل:

صياغة القرار على شكل أوامر أو تعليمات أو توجيهات.- 
حتديد اجلهات واألفراد املنوط هبم تنفيذ القرار.- 
وضع الربنامج الزمين التنفيذي للقرار.- 
اختاذ اإلجراءات التمهيدية الالزمة لوضع القرار موضع التنفيذ.- 
إصدار األوامر والتعليمات اخلاصة بتنفيذ القرار.- 
مراقبة تنفيذ القرار وتقييم نتائجه ومراجعتها من خالل الواقع، وتأثري العوامل املحيطة ببيئة - 

التنفيذ.

مراحل عملية حل املشكالت و اختاذ القرار

تقييم النتائج

إجياد بدائل خمتلفة

اإلقرار باملشكلة وحتديدها

تقييم البدائل

مجع املعلومات و حتليلها

تنفيذ البدائل
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الجلسة ).(. .. . 

مهارات العمل بروح الفريق

مفهوم فريق العمل) (:.  . .. . 

فريق العمل: باختصار هو جمموعة من األفراد تعمل مًعا لتحقيق هدف مشترك. وكلما زاد االنسجام بني أعضاء الفريق، 
وكلما زاد التفاهم، استطاعوا حتقيق أهدافهم بشكل جيد وسريع.

وجناح العمل كفريق واحد ليس باألمر السهل، ألن العمل اجلماعي الفعال بالتأكيد ال حيدث تلقائًيا، بل يأخذ قدًرا كبرًيا 
من العمل الشاق واملجهود، وتضاف إليه عدد من العوامل اخلارجية اليت تساعد على جناح الفريق.

والقائد الناجح هو الذي جيعل من األفراد فريًقا جيمعهم هدف واحد، وسلوكيات جتد القبول وااللتزام من اجلميع، وثقة 
تربط كل فرد باآلخرين وتربط الفريق باملنظمة ككل. وال يستطيع القائد بأية حال من األحوال أن يصل إىل النجاح املطلوب 
وحتقيق األهداف املرجوة إذا مل يكن لديه فريق عمل يساعده يف ذلك، بل حيكم على القائد قائًدا بقدرته على تشكيل فريق 

عمله من عدمه، ولذلك قال نابليون بونابرت: بدون أتباع كان نابليون جمـرد رجل قصري يرتدي قبعة!
وبالنظر لطبيعة عمل جلان السالمة املجتمعية، فإنه ال ميكنها القيام مبهامها وحتقيق أهدافها إذا مل يكن أعضاؤها 
يعملون بروح الفرق الواحد، ويسعون بروح واحدة لإلجناز والتميز، وتتوافر لديهم اإلرادة احلقيقية، والقناعة الكاملة بأهداف 
ومهام جلان السالمة املجتمعية، وبدورها يف خدمة املجتمع، خباصة يف بعض الظروف الصعبة اليت تواجه املجتمع، كالكوارث 

واحلروب والصراعات.

فوائد فرق العمل:. .. .. . 

تتلخص الفوائد اليت ميكن أن تتحقق من خالل فريق العمل، من خالل إكساب أعضاء الفريق عدًدا من اخلربات واملهارات، 
اليت تكون حصيلة لعدد من العوامل، واليت من ضمنها)2(:

الفاعلية يف حل املشكالت.. 1
تبادل املعلومات.. 2
اختاذ القرارات بصورة أفضل.. 	
التعاون.. 4  
االستخدام األمثل للموارد.. 5
ختفيف األعباء وتوزيع األدوار.. 6
الشعور بالتبعية وااللتزام بتنفيذ القرارات.. 7
تقدمي أحدث وأدق املعلومات.. 8
زيادة مستوى وفاعلية االتصال بني أعضاء الفريق.. 9

اجلودة والدقة يف األداء.. 10
 تقوية أواصر الصداقة والتعاون بني أفراد الفريق، مما ينتج عنه احتاد أكرب بينهم، وزيادة إنتاجيتهم.. 11

)1( د. عبدالناصر موسى يوسف: مهارات وقواعد النجاح يف احلياة، دار خالد اللحياين للنشر والتوزيع، عمان-األردن، 2017، ص	9.
)2(  عبداحلميد احلنفي: فوائد فريق العمل، مقالة منشورة يف موقع املنتدى العريب إلدارة املوارد البشرية على شبكة املعلومات الدولية )اإلنترنت(، 

https://hrdiscussion.com/hr16757.html  :االرتباط
 



مشروع تعزيز السالمة 
المجتمعية في اليمن

 146

قواعد العمل في فريق متجانس:. .. .. . 

يتطلب العمل ضمن فريق العمل الواحد، امتالك مهارات العمل اجلماعي الذي يعتمد على جمموعة من األفراد ميتلكون 
مهارات عالية ومتقاربة ومتكاملة، بصورة يتمتع فيها كل عضو يف الفريق مبهارة تكمل أوجه النقص عند زميله اآلخر، كما 

أن هناك العديد من املهارات اليت جيب أن تتوفر يف الفرد للعمل ضمن فريق عمل واحد، ولتحقيق ذلك يتطلب منه)1(:
السيطرة على الذات والسيطرة على “األنا”، والقبول باآلخر على اختالفه.	 
مهارات التواصل واالتصال الفعال.	 
املهارة والقدرة على حل املشكالت واالختالفات.	 
االلتزام واالنضباط لتحقيق اهلدف املشترك.	 

وميكن تلخيص قواعد عمل الفريق األكثر تعاوًنا وانسجاًما على النحو التايل))):
وضوح رسالة وأهداف الفريق لدى مجيع األعضاء:. 1

وهذه القاعدة تتلخص يف أن تكون هذه الرسالة واألهداف واضحة لدى مجيع األعضاء، وتصب أعماهلم من أجل حتقيقها، 
وأن تكون مقدمة على األهداف الشخصية، حبيث تتعزز هلم القناعة الكاملة بأن كل عضو ُيعد مسؤواًل عن أداء ونتائج الفريق 

ككلن وليس عن أدائه ونتائجه فحسب.
تشجيع اإلبداع واالبتكار:. 2

وهذا األمر يسهم يف تطوير أداء وأعمال الفريق باالعتماد على أفكار إبداعية وحلول ابتكارية.
أن تكون أدوار ومسؤوليات أعضاء الفريق واضحة:. 	

إن من مقتضيات جناح أي عمل أن يتم توزيع املهام واألدوار واملسؤوليات بشكل دقيق، وأن يعرف كل عضو يف الفريق اإلسهام 
الذي سيقدمه يف حتقيق رسالة وأهداف الفريق.

أعضاء الفريق متعاونون ويؤازرون قيادهتم:. 4
إضافة ألمهية وجود تكاتف ومساندة بني أعضاء الفريق، قائم على الثقة املتبادلة والتعاون بني أعضاء الفريق، جيب أن 

ينعكس ذلك يف تعاون ومؤازرة لقيادة الفريق يف جناح مهامها.
أن حيل الفريق خالفاته بنفسه أواًل بأول:. 5

االختالف اإلجيايب يف الرأي بني أعضاء الفريق ظاهرة صحية، تساعد يف التطوير وتوليد أفكار جديدة، إال أنه جيب وضع 
ضوابط لعدم حتول هذا اخلالف إىل سليب أو شخصي يتسبب يف نزاعات غري ظاهرة بني أعضاء الفريق، واألهم من ذلك عند 

بروز مثل هذا األمر أن تكون هناك آليات واضحة وفاعلة إلدارة الصراع ومعاجلة اخلالفات يف إطار الفريق.
التوجيه والرقابة الذاتية:. 6

وهذا يقتضي وجود آليات للتوجيه والتحرك الذايت لدى أعضاء الفريق، تضمن املرونة الالزمة هلم يف التنفيذ، وأن تتوفر 
يف الوقت ذاته آلية للتقييم الذايت الذي يسهم يف تقومي أدائهم وإعادته إىل مساره الصحيح.

)1( ما هي مهارات العمل مع الفريق: مقالة منشورة يف موقع فرصة على شبكة املعلومات الدولية )اإلنترنت(، االرتباط:
https://www.for9a.com/learn/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D9%85%D9%87%D8
%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%B9-

 %D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82
)2( مقالة بعنوان: مسات فريق العمل الفعال، مقالة منشورة يف موقع املنتدى العريب إلدارة املوارد البشرية على شبكة املعلومات الدولية )اإلنترنت(، 

https://hrdiscussion.com/hr80457.html   :االرتباط
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الشعور بإجيابية جتاه الفريق:. 7
والقبول جتاه  واأللفة  املودة  وتتعزز  للفريق،  بانتمائه  باإلجيابية  الشعور  الفريق  أعضاء  يتولد لدى  أن  وهذا مضمونه 

أعضائه، وهو ما يضمن حرص األعضاء على االستمرار يف الفريق والسعي لنجاحه.
متتع أعضاء الفريق بدافعية عالية لألداء اجليد:. 8

ارتباًطا بالقاعدة السابقة، جيب أن يتمتع أعضاء الفريق بالروح املعنوية العالية اليت تعزز من أدائهم بفاعلية تدفع يف رفع 
مستوى اإلجناز، والرغبة يف اإلتقان واجلودة يف األداء.

وجود عالقات قوية بني األعضاء وسهولة وانفتاح يف االتصال:. 9
جيب العمل على تأسيس عالقات جيدة مبنية على االحترام مع كل فرد من أفراد الفريق بصورة تشيع فيها أجواء األلفة 

واالحترام والتعاون بني مجيع أعضائه.
)ن يتخذ الفريق قراراته باإلمجاع كلما أمكن ذلك:. 10

وهذا يقتضي أن حيرص أعضاء الفريق على االجتماع والتشاور الختاذ القرارات، وأن تكون هناك نقاشات هادئة ومثمرة 
بينهم للوصول إىل القرارات الصائبة اليت جيمع عليها أعضاء الفريق بأكمله.

اجلدية يف مواجهة املشكالت واملواقف املختلفة:. 11
وهذا مقتضاه عدم التهاون يف التعامل مع املواقف واملشاكل املختلفة وإن كانت صغرية، وأن تتوافق هذه اجلدية لدى كل 

عضو يف الفريق، والثقة بقدرة الفريق على حل املشكالت ومواجهة املواقف املختلفة جبدارة. 
احلجم املناسب للفريق:. 12

جيب أن يتناسب حجم الفريق الفعال مع طبيعة عمله وحجم املهمة املطلوب إجنازها، وحقيقة ال يوجد عدد مثايل حمدد 
ألعضاء الفريق ميكن اعتماده، إال أن الضرورة لنجاح أي فريق أن يراعى يف تكوين الفريق التنوع واخلربات والثقافات املتنوعة 

اليت تفيد الفريق يف تنفيذ مهامه املختلفة.
التطوير الدائم وحتسني األداء باستمرار:. 	1

أدائه، وهذا ال يتأتى إال من خالل تطوير قدرات ومهارات  الفعال حيرص بشكل مستمر على تطوير  العمل  إن فريق 
وخربات كل عضو يف الفريق.

دور القائد في بناء ونجاح فريق العمل:. .. .. . 

تقوم القيادة الناجحة بالعمل على بث روح التعاون والعمل بروح الفريق الواحد بني أعضاء الفريق، وتويل اهتماًما خاًصا 
برفع معنوياهتم وفهم شخصياهتم ورغباهتم، ويؤمن القائد الناجح بأن الفريق يتكون من مجيع أفراده الذين يعملون فيه، 
وأن جناح الفريق يعتمد على إشراك مجيع أعضاء الفريق يف تنفيذ مهامه، ويف حل املشاكل واألخذ مبقترحاهتم، وعلى القائد 

أن يدرك بعض اجلوانب اهلامة يف تكوين وعمل فرق العمل، من أمهها)1( :
ضرورة فهم الطبائع البشرية املختلفة ألعضاء الفريق وتنوع احتياجاهتم ورغباهتم، والتعامل مع كل عضو 	 

مبوجبها.

الدولية  املعلومات  شبكة  على  العايل،  للتعليم  الربيطانية  األكادميية  موقع  يف  منشورة  مقالة  العمل،  فريق  يف  القيادة  أثر  بعنوان:  )1( مقالة 
)اإلنترنت(، االرتباط:

h t t p s : / / w w w . a b a h e . u k / m a n a g e m e n t - o f - s u c c e s s f u l - w o r k - t e a m - e n c / 9 8 1 8 	 -
%D8%A	%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-

%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84.html
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إن رغبة أعضاء الفريق يف األعمال اليت يؤدوهنا هd السبب يف تشكيل الفريق وجناحه.	 
أمهية التحفيز يف جناح أعضاء الفريق يف القيام مبهامهم.	 
ارتباًطا بالفقرة السابقة فإن األشخاص حيبون كلمات املديح والثناء، وذلك من ضمن املفاتيح السحرية لتحفيز 	 

أعضاء الفريق وكسب ثقتهم.
إن لدى كل عضو يف الفريق احتياجات شخصية جيب على القائد العمل على إشباعها.	 
ضرورة عمل القائد على تسهيل آليات العمل مبا ميكن أعضاء الفريق من القيام بواجباهتم حبسب قدراهتم 	 

املختلفة.
العمل على توفري املعلومات املتعلقة بعمل الفريق أواًل بأول.	 
ضرورة أن تتطابق أقوال قائد الفريق مع أفعاله، حىت يكون هلا املصداقية.	 

وميكن القول بأن القائد يقوم بدور مهم يف جناح الفريق، وقد يصل تأثريه إىل حوايل %90 يف ضمان جناح الفريق، يف 
حني ميثل جهد الفريق حوايل %10، وميكن أن يتمثل دور قائد الفريق يف جناح فريقه يف املراحل املختلفة اليت من ضمنها)1(:

املرحلة القبلية:. 1
وهذه املرحلة تسبق تشكيل الفريق، ويتلخص دور قائد الفريق يف القيام باختيار األشخاص املناسبني للعمل يف الفريق، 

حبيث تتوافر فيهم شروط الكفاءة والفاعلية اليت ستمكنهم من القيام مبهامهم يف الفريق، وتعزز من قوة وجناح الفريق.
املرحلة التنفيذية:. 2

وتتمثل يف دور قائد الفريق يف رسم السياسات ووضع اخلطط وتوجيه األوامر وربط العالقات والتواصل الفعال، وغريها 
من اجلوانب املتعلقة بتنفيذ الفريق للمهام واألعمال املوكلة إليه، سواء كان ذلك يتم بشكل مجاعي أو فردي، ومبا يسهم يف 

حتقيق رسالة وأهداف الفريق.
املرحلة البعدية:. 	

وتشتمل على أن يكون للقيادة دور يف تقييم وتقومي أداء الفريق على املستويني اجلماعي والفردي، والعمل على تعزيز نقاط 
القوة وتقوية نقاط الضعف لديهم، وقد يندرج ضمن ذلك آليات التحفيز اإلجيايب والسليب الذي يدفع يف اجتاه حتسني األداء 

وسد جوانب القصور وتصحيح بعض املسارات.

)1( مداخلة منشورة يف موقع بيت على شبكة املعلومات الدولية )اإلنترنت(، االرتباط:
https://specialties.bayt.com/ar/specialties/q/297225/%D8%A8%D8%B1%D8%A	%D9%8A%D9%8	-
%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%
A6%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-

/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
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 خاتمة الوحدة:
بعد انتهائنا من جلسات هذه الوحدة التدريبية اليت نتمىن أن نكون قد وفقنا يف إيصال 
أدائهم  وتطوير  تغيري  يف  يسهم  مبا  املشاركني،  إىل  عليها  اشتملت  اليت  واملهارات  املعارف 
وسلوكياهتم املتعلقة بالسالمة املجتمعية واملهام اليت تصب يف حتقيقها يف أعماهلم اليت ترتبط 

هبا بشكل مباشر أم غري مباشر...
نتوجه إىل املشاركني بدعوة صادقة لتجسيد ما تعلموه يف واقع أعماهلم، واإلسهام يف تطوير 
حمتوى هذه الوحدة والدليل ككل، مبا يتحقق معه اهلدف الذي أُعد من أجله، واملتمثل يف 

خدمة املجتمع وتعزيز السالمة املجتمعية فيه.
مع العلم أنه سيتم ختصيص الوحدة التدريبية القادمة ملواضيع تتعلق باملناصرة، ودورها 
يف جوانب متعددة تتعلق السالمة املجتمعية، وسنعمل جاهدين على أن تتضمن حمتوى يساعد 

املشاركني على استيعاب مضموهنا بشكل مبسط تتعمق معها الفائدة املرجوة لنا مجيًعا.
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الوحدة السابعة. .
المناصرة
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مقدمة:
ال شك أن دور املناصرة يف تعزيز السالمة املجتمعية يف أي جمتمع من املجتمعات، ُيسهم يف 
حتقيق أهداف هذه السالمة، اليت تسعى خلدمة املجتمع، والتخفيف من بعض املشاكل اليت 

يعاين منها.
وقد تعددت التعاريف اليت قيلت يف تعريف املناصرة، كما وجد خلط يف ما بينها وبني غريها 
من املصطلحات املقاربة، ويتطلب وضع خطة منوذجية للمناصرة يف جمال السالمة املجتمعية، 

حتليل القضية املستهدفة بشكل سليم، وضرورة استخدام وسائل اإلعالم يف تنفيذها.
وألمهية هذه املواضيع؛ عمدنا عند إعدادنا هلذا الدليل أن ُتخصص إحدى وحداته لتعزيز 
املعارف واملهارات لدى املستهدفني من هذا الدليل يف جمال املناصرة، ملساعدهتم يف إعداد خطط 

مناصرة هتدف لتحقيق أهداف السالمة املجتمعية للقضايا املجتمعية املختلفة.

الجلسة ) (.  . . 

مفهوم المناصرة

تعريف المناصرة:.  .  . . 

يوجد العديد من التعاريف للمناصرة ))advocacy، منها)1( :
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 تعاريف املناصرة؛ إال أهنا أمجعت على أهنا هي استراتيجية أو عملية 
هتدف إىل إحداث تغيري على مستوى التشريعات واملمارسات املتعلقة هبا، والتأثري من أجل حتقيق مصلحة عامة.

 ،2011 صنعاء،  للتنمية،  االجتماعي  الصندوق  األهلية:  واملؤسسات  اجلمعيات  يف  التأييد  وكسب  املناصرة  يف  للمدرب  األنشطة  دليل   )1(
ص18. 
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أنواع المناصرة:. ..  . . 

على الرغم من صعوبة حتديد األنواع املختلفة للمناصرة، إال أن البعض يرى أنه ميكن حصرها يف األنواع التالية)1( :
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 هتّم 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 
املديرية، مع مراعاة اخلصوصية اليت  أو  القرار، وعلى مستوى احلي  القضية اليت تتم مناصرهتا، ومع مستوى متخذي 
تتميز هبا مرحلة احلرب اليت تعيشها اليمن منذ العام 2015، وبروز بعض القضايا اليت متثل انعكاًسا للحرب، وتتطلب أن 
يتعاون 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، قضية 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.

 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 يف إسهامها يف تعزيز الشعور باملسؤولية املشتركة لدى أعضاء جلان 
تأييد  اجتاه  وتدفع يف  عام،  بشكل  واملدينة  واملديرية  احلي  على مستوى  املجتمع  أفراد  ولدى  املجتمعية خباصة؛  السالمة 

)1(  املرجع السابق، ص21. 
)2( تدريب املدربني: مدونة الكاتب د. عماد احلديدي، على شبكة املعلومات الدولية اإلنترنت الرابط: 

https://alhadidi.wordpress.com/2010/01/22/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%85%
/D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86
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القرارات اليت يشتركون يف صنعها إزاء متطلبات أمن املجتمع وسالمته من املخاطر املختلفة، ويف الدفاع عن تلك القرارات 
اليت مثلت حمور أهداف عملية املناصرة)1(، 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 )2(:

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 واقًعا.
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 تلك ذات العالقة بالنساء 	 

والفتيات واألطفال وذوي اإلعاقة، بصورة متكن من تقييم املخاطر اليت من شأهنا تؤثر على تلك احلقوق، أو ختل 
بأمن املجتمع واستقراره وأمانه، يضاف لذلك توجيه الرأي العام من أجل حتسني محاية افراد املجتمع من تلك 

املخاطر.
ملاذا حنتاج املناصرة؟

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 

)1( القاضي شائف الشيباين، النيابة العامة مبدينة عدن خطة املناصـرة، 2019، ص1. 
)2( الدليل التدرييب ملشروع جيل جديد، نسخة املتدرب: إعداد طاقم مؤسسة الرؤيا الفلسطينية وشركة أجيلييت لالستشارات اإلدارية واملالية، 

بدعم من مؤسسة فريدريش إيربت األملانية، القدس، 2015، ص82. 
سابق،  مرجع  للتنمية،  االجتماعي  الصندوق  األهلية:  واملؤسسات  اجلمعيات  يف  التأييد  وكسب  املناصرة  يف  للمدرب  األنشطة  دليل   )	(

ص20. 
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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 ُتسهم املناصرة بتحديد األولويات منها قبل غريها، وتسليط 	 

األضواء عليها يف اإلعالم والقنوات االتصالية األخرى.
لتنبيه صانعي القرار الذين غالًبا 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 
2011 وحىت اآلن، برزت إىل الواجهة -كما سبقت اإلشارة- قضايا متعددة انعكست آثارها على املجتمع يف صور متعددة، 
باإلدارة، مما جيعل  املرتبطة  املشاكل  من  ذلك  وغري  العامة،  اخلزينة  منه  تعاين  الذي  العامة  املوارد  تدين  لذلك  يضاف 
ملبادرات جلان السالمة املجتمعية دوًرا هاًما 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 املتطلبات الرئيسية للمناصرة:

تتطلب املناصرة بشكل عام أساسيات معينة لتحقيق النجاح والتأثر املطلوب هلا، وهي كما يلي )1(:
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.	 
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.	 

)1( املرجع السابق، ص24-	2.
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أما يف ما يتعلق مبتطلبات املناصرة يف جمال السالمة املجتمعية، فيمكن أن يندرج ضمنها مقترح املتطلبات التالية على 
سبيل املثال ال احلصر)1(:

املعنية 	  اجلهات  وحتديد  املناصرة،  موضوع  املجتمعية  السالمة  لواقع  اجتماعي  مسح  أو  دراسة  إجراء   
وإمكانيتها، وحتديد الشركاء الرمسيني أو اجلهات واألفراد غري الرمسية الذين ميكن أن يعول عليهم يف املناصرة 

لتحقيق السالمة املجتمعية.
العام 	  الوعي  رفع  هبدف  املناصرة  أمهية  إلبراز  واإلعالم،  واجلامعات  واملدارس  املساجد  دور  تفعيل   

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.

واملؤسسات 	  اجلهات  كافة  مع  بالتنسيق  املناصرة  محالت  بقيادة  للقيام  ورمسية  طوعية  فرق  تشكيل   
الوعي  ورفع  املجتمعية  التوعية  القيام مبهمة  على  وحثهم  املناصرة،  تعد طرًفا يف  اليت  الرمسية  وغري  الرمسية 

املجتمعي مبشروع السالمة املجتمعية.
ولضمان قيام هذا الفريق الذي سيضم فيه أعضاء جلان السالمة املجتمعية وغريهم، مبهامه يف إجناح محلة املناصرة، 

يلزم توفر بعض الوسائل واملستلزمات، من ضمنها )2(:
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.
 

)1( القاضي شائف الشيباين، النيابة العامة مبدينة عدن خطة املناصـرة، 2019، مرجع سابق، ص8.
)2( املرجع السابق، ص8.



مشروع تعزيز السالمة 
المجتمعية في اليمن

 157

الجلسة ).(. .. . 

تحليل قضية المناصرة

 مراحل التخطيط لعملية المناصرة:.  . .. . 

إن عملية التخطيط لعملية املناصرة هي عملية حتليلية تفاعلية ميكن النظر إليها باعتبارها مشروًعا يتضمن أنشطة 
وفعاليات عديدة، أو باعتبارها عمليات حتويلية وخمرجات، أو بوصفها سلسلة عمليات أو وقائع يفضي بعضها إىل بعض أو 
يعزز بعضها بعًضا، وذلك يف إطار معني، وضمن مدى زمين حمدد ذي بداية وهناية، ووفق مسار إداري يتوخى فيه توظيف 
مجيع اإلمكانيات واملوارد املتوفرة توظيًفا فعااًل، وتنسيق مجيع اجلهود تنسيقًا حمكًما حبيث يفضي األمر إىل حتقيق أهداف 

قريبة املدى جرى حتديدها بدقة مسبقًا لتكون منطلًقا للحملة)1(.

املصدر: اخللفية النظرية يف املناصرة وكسب التأييد يف اجلمعيات واملؤسسات األهلية: الصندوق االجتماعي للتنمية، 
صنعاء، 2011، ص28.

)1( خطة املناصرة: القاضي عبدالكرمي باعباد، وزارة العدل، عدن، 2019، ص9.

لعملية املناصرةمراحل التخطيط 
وضع خطة تنفيذية 

حلملة املناصرة

وضع خطة املتابعة و 
التقييم ألنشطة املناصرة

حتديد األهداف و 
النتائج بعيدة املدى حلملة 

املناصرة

حتديد اجلمهور 
املستهدف / حتديد و 

حتليل أصحاب املصلحة 

دراسة الوضع القائم 
و حتليل املوقف بصورة 

جيدة

صياغة رسالة محلة 
املناصرة

حتديد االستراتيجيات 
الالزمة لتنفيذ محالت 

املناصرة

حتديد قضية املناصرة 
و مجع املعلومات الالزمة 

عنها 

حتديد التمويل و 
املوارد الالزمة و مصادر 
احلصول عليها لتنفيذ 

أنشطة املناصرة
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وميكن تلخيص مراحل التخطيط لعملية املناصرة على النحو التايل:
دراسة الوضع القائم وحتليل املوقف بصورة جيدة))): 

ميكن الوصول إىل حتليل مناسب للوضع القائم واملوقف من خالل اتباع اخلطوات التالية:
حتديد املشكلة أو الوضع السليب.. 1
حتديد األسباب، ويشمل ذلك:. 2

حتديد األسباب ذات البعد التشريعي.- 
حتديد األسباب ذات البعد االجتماعي والثقايف.- 
احلديث املعلن أو اخلطاب الواضح لتحفيز جمموعة حملية أو قومية أو دولية ألجل موضوع معني.- 

حتليل البيئة العامة للدولة:. 	
حتليل البيئة السياسية يف الدولة.- 
حتليل البيئة االجتماعية والثقافية يف الدولة.- 

حتليل آلية صنع القرارات يف الدولة:. 4
القرارات السياسية الرمسية واحلكومية.- 
القرارات االجتماعية والقبلية.- 

حتديد أثر الوضع السليب/ املشكلة على املتأثرين )الفئة املستهدفة(.. 5

حتديد مواضيع وقضايا املناصرة ))):	 
يتأتى من خالل حتليل الوضع القائم الوصول إىل عدد من مواضيع وقضايا للمناصرة، 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، أما 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:
كيف ميكن ملشروع احلملة املحدد أن ُيسهم يف تغيري الوضع القائم إىل واقع ممكن منشود؟. 1

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 - 

قاباًل 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 فرصًة لالنتقال إىل واقع أفضل حبيث يسهمون - 
يف دعم تنفيذها ويبذلون أقصى ما بوسعهم من أجل إجناحها؟

هل ميكن تعليل اختيار مشروع احلملة دون سواه تعلياًل يتجاوب مع استراتيجية السالمة املجتمعية وأهدافها . 	
وأولوياهتا وإمكانياهتا وظروفها، ومع الغايات اليت يرجوها أعضاء فريق السالمة املجتمعية واملنافع اليت ستنعكس 

على املجتمع؟
ما هي آليات تغيري احلال أو كيف سيكون احلال بعد إكمال احلملة؟. 4

)1( اخللفية النظرية يف املناصرة وكسب التأييد يف اجلمعيات واملؤسسات األهلية: مرجع سابق، ص0-74	.
)2( املرجع السابق، ص9	-8	.
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حتديد األهداف العامة واألهداف اخلاصة للمناصرة ))):	 
وتركز 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 كًما ونوًعا.
ويلزم عند صياغة األهداف العامة واخلاصة للمناصرة أن تشتمل على طرح بعض األسئلة، من أمهها:

ماذا نريد حتقيقه من خالل محلة املناصرة؟- 
ما هي معوقات التنفيذ؟- 
كيف ميكن التغلب على املعوقات والصعوبات؟- 

حتديد اجلمهور املستهدف))):	 
املنافسون-  )الشركاء-  املصلحة  أصحاب  املستهدف  اجلمهور  تسميته  ميكن  ما  وحتليل  حتديد  املرحلة  هذه  يف  ويلزم 
املعارضون(، وما هي اجلهات أو األشخاص أو اجلماعات أو القطاعات اليت ميكن هلا أن تكون داعمة لتحقيق أهداف احلملة؟ 
املحددة؟ والشخصيات اليت  املواضيع  القرار يف  املناصرة والدفاع؟ ومن هم أصحاب  الداعمة حبملة  وما هي أوجه اإلقناع 

تستطيع التأثري يف صناعة القرارات؟
ومن مث ميكن الوصول إىل الوضع املطلوب، ليس هذا فحسب، وإمنا أيًضا 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:

املتأثرون سلًبا بالوضع القائم: وهم األشخاص أو الفئات األكثر تأثًرا من الوضع احلايل.. 1
أصحاب النفوذ والسلطة: وهم الذين هلم تأثري مباشر يف صياغة واعتماد القرارات والتشريعات املتعلقة بقضية . 2

املناصرة.
ذون: وهم الذين هلم دور رئيس يف تطبيق التغيري املقترح، من خالل وظيفتهم وأعماهلم اليومية.. 	 املُنفِّ
مصادر املعرفة: وهم املؤثرون يف عمليات ومراحل صناعة القرارات والتشريعات من خالل تقدمي أو حجب املعارف . 4

اخلرباء  ضمنهم  يندرج  أن  وميكن  املناصرة،  بقضية  العالقة  ذات  القرارات  صناعة  لعملية  الضرورية  واملهارات 
والباحثون واملتخصصون.

جهات وشخصيات متأثرة أخرى: وهم الذين سيتأثرون بشكل مباشر أو غري مباشر بالتغيري الذي سيتم من . 5
خالل محلة املناصرة.

آليات العمل مع اجلمهور املستهدف:
أ- آليات التعرف على اجلمهور املستهدف الوصول إليهم، وميكن أن يتم ذلك من خالل:

إجراء النقاش مع األشخاص املعروفني من صناع القرار الرئيسيني والثانويني؟. 1
اللقاء مع اجلهات اليت سبق أن قامت بتنفيذ محالت مناصرة يف قضية مقاربة للقضية املخطط تنفيذ محلة . 2

مناصرة هلا، واالستفادة من جتربتهم ونصائحهم.
االطالع على أدلة أو مراجع متاحة يف موضوع القضية.. 	
احلصول على اإلحصاءات والبيانات املتعلقة مبوضوع القضية.. 4
املشاركة يف أي ملتقيات يتم اإلعالن عنها ذات عالقة باملوضوع.. 5

)1( دليل املناصرة ورسم السياسات: الصندوق االجتماعي ملركز تطوير املؤسسات األهلية الفلسطينية، 2015، ص21.
)2(  اخللفية النظرية يف املناصرة وكسب التأييد يف اجلمعيات واملؤسسات األهلية: مرجع سابق، ص44-45.
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ب - االطالع على معارف واجتاهات ومعتقدات ومواقف اجلمهور املستهدف حول قضية املناصرة، من خالل:
املسوحات امليدانية اليت يتم إجراؤها يف حالة التوجه إىل مجهور واسع متأثر من الوضع القائم.. 1
املجموعات البؤرية )املكثفة(، ملعرفة املعلومات واملعتقدات واملمارسات القائمة جتاه القضية.. 2
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:

من هي 
الشخصيات اليت 

يتم البدء هبا؟

كيف ميكن 
الوصول إليه 

)االستراتيجية(؟

اجلمهور 
املستهدف الثانوي

من هي 
الشخصيات اليت 

يتم البدء هبا؟

كيف ميكن 
الوصول إليه 

)االستراتيجية(؟

اجلمهور 
املستهدف 
الرئيسي

القضية

صياغة رسائل محلة املناصرة ))):
وجيب عند صياغة رسالة محلة املناصرة أن توضح للمستهدفني، ماذا جيب أن يعملوه؟ وملاذا؟ وما النتيجة املتوقعة من 
هذه احلملة؟ وُتعد 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.
ومؤثر حبيث حيدث  بشكل مقنع  الدعوة  القضية حمل  التعبري عن  ومهارة  إبداعية  الرسالة حرفية  وتتطلب صياغة 

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 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.

)1(  دليل املناصرة من املنظمة السويدية لرعاية األطفال: املكتب اإلقليمي للشرق األوسط ومشال أفريقيا، بريوت لبنان، ص94-	9.
)2(  اخللفية النظرية يف املناصرة وكسب التأييد يف اجلمعيات واملؤسسات األهلية: مرجع سابق، ص50.
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حتديد التمويل واملوارد الالزمة ومصادر احلصول عليها لتنفيذ محلة املناصرة:
اليت تضمن  التمويلية  املصادر  تعدد  أساس  على  يقوم  أن  العملية، وجيب  بداية  للتمويل من  التخطيط  يتم  أن  جيب 
واملناصرة،  للدفاع  احلملة  خطة  هبا  تدار  اليت  الكيفية  مبعرفة  ويسمح  املعلومات،  وشفافية  اخلطوات  ووضوح  االستمرار 

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:
صياغة ووضع األنشطة الالزمة لتنفيذ البدائل.. 1
حتديد املسؤوليات واألدوار.. 2
حتديد الزمن الالزم لتنفيذ كل نشاط فرعي واألنشطة الرئيسية، ويتوقف على جمموعة من العوامل.. 	
حتديد املوارد الالزمة لتنفيذ كل نشاط.. 4

وضع خطة املتابعة والتقييم 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

مستخدم 
البيانات

املسؤول عن 
املتابعة

طرق مجع 
البيانات مصادر البيانات مؤشرات التحقق النشاط

)1( املرجع السابق، ص	72-7.
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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، وُيعد أحد أهم عوامل جناح املشاريع اليت تعمل يف هذا املجال.

أ-  السلطات املحلية اليت ميكن أن تسهم يف تعزيز السالمة املجتمعية:

مبا أن مفهوم السالمة املجتمعية يرتكز من حيث األصل على اجلمع بني أشخاص يطمحون إىل التأثري يف الطريقة اليت 
تعزز أمن املجتمع يف شىت اجلوانب، وصواًل إىل وضع خطط مشتركة لتعزيز السالمة املجتمعية.

ونظًرا ألن هذه اخلطط يتم رمسها من قبل املجتمع املحلي يف املقام األول، فقد تشمل 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 أية جهة رمسية وغري رمسية يف تعزيز السالمة املجتمعية، وذلك ألن دور أية 
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 املستويني 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 بني أجهزة القضاء والنيابة والشرطة وبني السلطات املحلية اليت ميكن أن 
تسهم يف تعزيز السالمة املجتمعية:

إن السالمة املجتمعية تتطلب تفاعاًل وتواصاًل مستمًرا بني املعنيني، فهي ترتكز على تعاون مشترك ومتكرر بني العديد 
من اجلهات ذات العالقة وشرائح خمتلفة من املجتمع، لتوحيد اجلهود واإلمكانيات، وتنسيق اخلطط املختلفة من أجل تعزيز 

السالمة املجتمعية.
وكما سبقت اإلشارة، فإن التعاون بني أجهزة العدالة اجلنائية والسلطات املحلية ميثل املرتكز الرئيس لتعزيز السالمة 
املجتمعية، بالنظر 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.
وال ميكن هنا 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 أواًل بأول، من خالل إجراءات وقائية وإجراءات عالجية متعددة. 

الجلسة ).(. .. . 

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 
الفيدرالية  واحلكومة  الوالية  ثقته يف حكومة  أكثر من  اإلعالم  وسائل  يثق يف  مازال  املتحدة  الواليات  املواطن يف  أن  إىل 

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.

)1( بناء صداقة مع وسائل اإلعالم: موقع عدة العمل املجتمعي على شبكة املعلومات الدولية )اإلنترنت(، االرتباط:
https://ctb.ku.edu/ar/content/advocacy/media-advocacy/befriend-media/main



مشروع تعزيز السالمة 
المجتمعية في اليمن

 164

 أ-ما الذي حنتاج إليه لبناء عالقٍة مع وسائل اإلعالم؟
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 اجلّيدة مع وسائل اإلعالم أن تتخذ طابًعا شخصًيا يف املقام األول، فوسائل اإلعالم تتأّلف 
من شخصيات متنوعة حبسب األعمال اليت يقومون هبا، وهم يتأثرون باألمور نفسها اليت نتأثر هبا، وينجذبون لألشخاص 
املهتّمني 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.
 ب-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 قضايا 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 
 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:
إجراء اّتصال شخصي:. 1

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 
مع شخٍص حمّدد عن طريق أحد األصدقاء أو املعارف املشتركني، وإذا مل يتأتَّ ذلك، ميكن أن نبدأ من خالل االستفسار عن 

اإلعالمي املتخصص أو الذي ُيعّد برامج عن مسائل متعّلقة بقضية املناصرة اليت خنطط حلملة مناصرة تتعلق هبا.
بناء الثقة:. 2

ويتحقق ذلك بالتعامل مع املؤسسات اإلعالمية واإلعالميني بشفافية ومصداقية، وأن تكون املعلومات اليت يتم تزويدهم 
ر بشكل صحيح، وأن الرسالة اإلعالمية اليت تنقل  هبا مؤكدة غري حمتملة، وأن نكون متأّكدين من أّن ما نقوله هلم سُيفسَّ

إليهم تكون واضحة غري مشوشة، ويف اإلطار املناسب من جهتنا.
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االّطالع:. 	
يلزم متابعة ما تنشره وسائل اإلعالم املختلفة، ومتابعة آخر املستجّدات 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.
االستفادة قدر اإلمكان من املعلومات املتوفرة:. 4

جيب أن يتم استخدام املعلومات والوقائع املتوفرة لدينا وتكييفها حبسب أسلوب كّل مؤّسسة إعالمية واحتياجاهتا وأساليبها 
اإلعالمية.

مجع وتصنيف امللّفات والتقارير الصحافية املتعلقة بلجنة السالمة املجتمعية:. 5
ويتضمن امللّف الصحايف عادة معلومات خلفية عن جهتنا وإجنازاهتا ومشاريعها احلالية، ميكن إرسال هذه املعلومات بسرعة 

ملجاراة سرعة التغطية اإلعالمية اليت نشهدها حالًيا.
تزويد وسائل اإلعالم بالتقارير والبيانات واملعلومات املتعلقة بقضايا السالمة املجتمعية:. 6

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.
املتابعة من خالل مكاملة هاتفية ورسائل التواصل االجتماعي:. 7

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.

فهم َمن نعمل معه:. 8
ال توجد مؤسسة إعالمية ليس هلا أي هدف أو انتماء تعمل من أجله، سواًء كان ذلك سياسًيا أو اجتماعًيا رمسًيا أو خاًصا، 
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 سلًبا على هذه القضية، 

بل على جلان السالمة املجتمعية.
دراسة وسائل اإلعالم وحتليل حمتواها:. 9

جيب التركيز على ما هي اجلهات اإلعالمية واإلعالميون الذين يهتمون بقضايا السالمة املجتمعية، وميكن إعداد قوائم 
هبم، وأهم القضايا اليت يهتمون بتغطيتها.

التركيز على امُلعِلنني يف الوسيلة اإلعالمية:. 10
ومن خالل ذلك ميكن أن نتعّرف على حجم اجلمهور الذي تصل إليه املؤّسسة اإلعالمية.

التحّلي دائًما باللطف واالحترام:. 11
إن املعاملة اجليدة والكلمات اللطيفة، والشكر، واملدح على العمل اجلّيد الذي يتم التعامل والتخاطب به مع اإلعالميني 
على اختالفهم، يدفع 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.
العمل دائًما على املحافظة على العالقات القائمة:. 12

يقال بأنه كما حيتاج النبات إىل الرّي باستمرار، كذلك ينبغي االعتناء بالعالقات حىت ال متوت، وقد نعتين بعالقٍة 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.
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ماذا نريد من اإلعالم في حمالت المناصرة: . .. .. . 

من بني األنشطة األكثر شيوًعا 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.
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 اليت 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.	 

أهم الصعوبات التي تواجه المناصرين في التعاون مع وسائل اإلعالم:. .. .. . 

هناك العديد من الصعوبات اليت تقف حائاًل 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 والعاملون فيها، إما نتيجة لتفشي 	 
هذه البيئة، أو ختوًفا من حتمل املسؤولية، خصوًصا 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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الجلسة ).(. .. . 

مشروع خطة مناصرة

الهدف العام للخطة:.  . .. . 

تعميم وتوضيح مفاهيم ومبادئ السالمة املجتمعية ومكوناهتا بني أفراد املجتمع ومنسويب املؤسسات املحلية.

األهداف التفصيلية للخطة:. .. .. . 

هتدف اخلطة إىل:
تعريف أفراد املجتمع ومنسويب املؤسسات املحلية بأهم مفاهيم ومبادئ السالمة املجتمعية.	 
توطيد العالقة بني أفراد املجتمع ومنسويب املؤسسات املحلية وأعضاء جلان السالمة املجتمعية.	 
إسهام أفراد املجتمع ومنسويب املؤسسات املحلية يف إجناح مبادرات السالمة املجتمعية بشكل فعال.	 
إكساب أفراد املجتمع ومنسويب املؤسسات املحلية بعض املهارات املتعلقة بالعمل يف مبادرات السالمة املجتمعية.	 
تشجيع بعض املمارسات اإلجيابية لدى أفراد املجتمع ومنسويب املؤسسات املحلية اليت تسهم يف تعزيز السالمة 	 

املجتمعية.
التأثري على السياسات واألنظمة ذات العالقة بتعزيز أفراد املجتمع ومنسويب املؤسسات املحلية يف حتقيق السالمة 	 

املجتمعية.

المستهدفون:. .. .. . 
أفراد املجتمع على مستوى املحافظات واملديريات واملراكز.	 
أعضاء املجالس املحلية يف املحافظات واملديريات.	 
أعضاء السلطة املحلية يف املحافظات واملديريات.	 
القضاة وأعضاء النيابة واألكادمييون واإلعالميون.	 
الوجهاء واألعيان.	 
رجال املال واألعمال.	 
ضباط وأفراد الشرطة يف إدارات البحث اجلنائي يف املحافظات واملديريات واملراكز والسجون ومراكز التوقيف 	 

واألجهزة األمنية ذات العالقة مببادرات السالمة املجتمعية.

المشاركون في تنفيذ الخطة:. .. .. . 
أعضاء جلان السالمة املجتمعية.	 
ضباط الشرطة والقضاة وأعضاء النيابة.	 
األكادمييون واملتخصصون.	 
اخلطباء.	 
اإلعالميون.	 
الوجاهات املجتمعية.	 
بعض منظمات املجتمع املدين.	 
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استراتيجيات تنفيذ الخطة:. .. .. . 

النشاط نوع االستراتيجية

املقابالت اإلعالمية )تليفزيونية – صحفية – إذاعية(.
الربوشورات واملطويات والكتيبات.

املقاالت.
التقارير واألخبار.

النشرات واملشاركات اإللكترونية.
الرسائل النصية اهلاتفية. 

ختصيص جزء من خطبة اجلمعة للحديث عن أمهية ومضامني 
الرؤية.

االستراتيجية اإلعالمية

املحاضرات.
ورش العمل والندوات واملؤمترات.
األحباث والدراسات والتحليالت.

بعض اللقاءات التعليمية. 

االستراتيجية األكادميية واملدرسية

اللقاءات والزيارات.
املشاركة يف الفعاليات املجتمعية. االستراتيجية املجتمعية

مصادر التمويل والموارد الالزمة للتنفيذ:. .. .. . 
دعم شركاء السالمة املجتمعية.	 
التربعات واإلعانات.	 
املبادرات التطوعية.	 
غري ذلك من أوجه التمويل.	 

صور إسهامات المشاركين في نجاح الخطة:. .. .. . 
الدعم واملساندة.	 
تسهيل اإلجراءات.	 
املشورة وتقدمي الرأي.	 
تنفيذ بعض فعاليات اخلطة.	 
الدعم املادي واملعنوي.	 
تقدمي بعض املحاضرات واللقاءات والفعاليات.	 
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نشاطات تنفيذ الخطة:. .. .. . 
املحاضرات.	 
الربوشورات واملطويات.	 
املقابالت اإلعالمية.	 
املقاالت الصحفية.	 
النشرات واملشاركات اإللكترونية.	 
ورش العمل.	 
اللقاءات الدورية.	 
املشاركات املجتمعية.	 
املشاركات يف الفعالية الشرطية والوطنية.	 
غري ذلك من الفعاليات.	 

مقترح جدول للربنامج الزمين لتنفيذ اخلطة )1(

املوارد زمن التنفيــــــــــــــــــــــــــــــــذ )شهــــــــــــــــــــــــر(النشــــــاط
املطلوبة

اجلهة أو 
الشخص 

املسؤول 12	456789101112

المتابعة والتقييم لمستوى تنفيذ الخطة).(: . .. .. . 

 ويتم فيها تقييم األنشطة اليت مت تنفيذها ملناصرة قضايا السالمة املجتمعية، كون اهلدف من التقييم واملتابعة هو:
 التعلم ورصد الدروس املستفادة وتقومي املمارسات اخلاطئة.	 
رسم السياسات املستقبلية لعملية ناجحة يف قضية مناصرة السالمة املجتمعية.	 
هل كانت عملية املناصرة ناجحة؟	 
هل حققت األهداف اليت ُرمست هلا من البداية؟	 
هل ميكن صياغة عدد من املؤشرات القصرية والواضحة ملراجعة وتقييم التقدم الذي حققته عملية املناصرة؟	 
وميكن التقييم لعملية املناصرة للسالمة املجتمعية من خالل:	 

إعداد استبانات املتابعة والتقييم.. 1
حتليل معلومات االستبانة.. 2
املقابالت سواء مجاعية أو فردية رمسية أو غري رمسية.. 	
تقرير التقييم النهائي.. 4

OX- 1( دليل مناصرة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية: عالء الغالييين، شبكة املنظمات األهلية الفلسطينية بالشراكة مع منظمة(
FAM، 2018، ص45.

)2(  خطة املناصرة: القاضي/ عبدالكرمي باعباد، وزارة العدل عدن، مرجع سابق، ص 	1.
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 خاتمة الوحدة:
نكون بنهاية هذه اجللسة قد انتهينا من الوحدات اليت اشتمل عليها هذا الدليل، إذ اشتملت 
فقد  املجتمعية،  السالمة  يف  ودورها  املناصرة  موضوع  يف  تصب  جلسات  على  الوحدة  هذه 
تضمنت اجللسة األوىل بيان تعريف للمناصرة وأمهيتها، وأهم املتطلبات للقيام هبا، يف حني 
خصصت اجللسة الثانية لتحليل قضية املناصرة، واملراحل اليت تشتمل عليها هذه العملية، 
وأطرفها، والتعاون بني األجهزة املختلفة ذات العالقة بالسالمة املجتمعية يف تعزيزها، وتناولت 
اجللسة الثالثة استخدام وسائل اإلعالم يف مناصرة قضايا السالمة املجتمعية، واختتمت هذه 

اجللسات باستعراض مقترح خلطة مناصرة ميكن االسترشاد هبا عند إعداد خطة املناصرة.
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المراجع
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المراجع األساسية للوحدة األولى:
المراجع العربية : 

مسودة دليل تعزيز السالمة املجتمعية يف اليمن - فريق عدن، 2019.. 1
مسودة دليل تعزيز السالمة املجتمعية يف اليمن - فريق صنعاء، ذمار، 2019.. 2
مسودة دليل تعزيز السالمة املجتمعية يف اليمن - فريق املكال، 2019.. 	
الشرطة املجتمعية يف إطار استراتيجية خليجية موحدة - أمحد مبارك سامل، الطبعة األوىل، 2010.. 4
ورشة أديس أبابا، إعداد: الدليل التدرييب اخلاص بالسالمة املجتمعية يف اليمن، يف الورقة املقدمة من قبل . 5

الدكتور آري بلود )أديس بابا، يونيو 2019(.
ورشة تعزيز السالمة املجتمعية يف اليمن - صنعاء، 2019.. 6
تعزيز السالمة املجتمعية يف أماكن الزناع، ويليام بينيت.. 7
احلوار املتمدن: مشروع السالمة املجتمعية )الشرطة واملجتمع رؤية حمدثة(، رياض هاين هبار، 9/8/2011. . 8
فلسفة ومبادئ الشرطة املجتمعية، مركز شرق وجنوب شرق أوروبا لتبادل املعلومات للسيطرة على األسلحة . 9

.)SEESAC( الصغرية واخلفيفة
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي )1994(، تقرير التنمية البشرية.. 10
نظام الشرطة يف اليابان، أ. علي عبداهلل جسار، 2018.. 11
املفاهيم والتجارب العاملية، والسبل الكفيلة باالستفادة منها لتعزيز مفهوم الشراكة املجتمعية، أمحد مبارك سامل.. 12

المراجع األجنبية :
1	 . UNDOC، Introductory Handbook on Policing Urban Space )New York،

.Criminal Justice Handbook Series، 2011
14 . UNPOL، Manual on Community-Oriented Policing in United Nations

.Peace Operations )UNHQ، New York، 2018
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المراجع األساسية للوحدة الثانية:
المراجع العربية : 

أواًل: املراجع الفقهية:
أبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاذ القشريي النيسابوري، صحيح مسلم، كتاب اإلميان، باب . 1

بيان كون النهي عن املنكر من اإلميان، رقم احلديث 99.
ثانًيا: املراجع املتخصصة:

أنيكي أوسي، فهم العمل الشرطي، دليل لنشطاء حقوق اإلنسان، صادر عن منظمة العفو الدولية، أمستردام، ط1، . 2
.2011

د. حسني حممد الشامي، الشرطة املجتمعية ودورها يف احلد من اجلرمية، املؤلف أحد املقررات الشرطية - كلية . 	
الشرطة، صنعاء، اجلمهورية اليمنية، ط1، 2019.

رياض هاين هبار، مشروع السالمة املجتمعية )الشرطة واملجتمع ورؤية حمدثة(، 2011.. 4
شارماال نايدو، وغراهام ماتياس، وسيمون رين، فلسفة ومبادئ الشرطة املجتمعية، مركز شرق وجنوب شرق أوروبا . 5

لتبادل املعلومات )SEESAC(، بليغراد، صربيا، اإلصدار الثالث، 2007.
صالح الدين عبداحلميد عبداملطلب، سبل املشاركة بني الشرطة واجلمهور لتحقيق السالمة املرورية، مؤمتر . 6

السالمة املرورية، جامعة الشارقة، 15-	1 مارس 2006.
علي حسني التميمي، أثر الصورة الذهنية عن رجال الشرطة يف العالقة مع املواطنني، رسالة ماجستري، قسم . 7

الدراسات العليا، كلية تدريب الضباط، األكادميية امللكية للشرطة، مملكة البحرين، 2018.
عبداهلل حليوة مقرة بشري، الشرطة املجتمعية ودورها يف حتقيق شعار األمن مسؤولية اجلميع، رسالة ماجستري، . 8

كلية الدراسات العليا، جامعة الرباط الوطنية، 2016.
منال عبداملعطي صاحل قدومي، دور املشاركة املجتمعية يف تنمية وتطوير املجتمع املحلي، كلية الدراسات العليا، . 9

جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطني، 2008.
مىن خضر احلبش، املشكالت التربوية السلوكية، مقرر دراسي بقسم الدراسات التربوية، اجلامعة العربية املفتوحة، . 10

.2007/2008
ثالًثا: التشريعات اليمنية:

قانون هيئة الشرطة اليمين رقم 15 لسنة 2000.. 11
القانون رقم 	1 لسنة 1994 بشأن اإلجراءات اجلزائية اليمين... 12

رابًعا: املجالت العلمية:
د. عباس أبو شامة، أساليب العمل الشرطي املجتمعي، أعمال الندوة العلمية “الشرطة املجتمعية: األساليب . 	1

والنماذج والتطبيقات العملية”، دمشق، 21/1/1421-19هـ املوافق 26/4/2000-24، جملة أكادميية نايف 
العربية للعلوم األمنية، الرياض، ط1، 2001.

عبدالعزيز خزاعلة، الشرطة املجتمعية، املفهوم واألبعاد، جملة أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، . 14
ط1، 1998.

د. حممد إبراهيم عمر األصبيعي، النماذج العربية للشرطة املجتمعية، أعمال الندوة العلمية “الشرطة املجتمعية: . 15
األساليب والنماذج والتطبيقات العملية”، دمشق، 21/1/1421-19هـ املوافق 26/4/2000-24، جملة أكادميية 

نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، ط1، 2001.
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د. حممد األمني البشري، الشرطة املجتمعية، مفهوماهتا وتطبيقاهتا العملية، أعمال الندوة العلمية “الشرطة . 16
املوافق 24-26/4/2000،  العملية”، دمشق، 21/1/1421-19هـ  والتطبيقات  والنماذج  األساليب  املجتمعية: 

جملة أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، ط1، 2001.
د. فريد صبح القيق، املشاركة املجتمعية يف حتقيق التنمية املستدامة، حبث منشور يف جملة فلسطني لألحباث . 17

والدراسات، فرباير، 2014.
خامًسا: املؤمترات والندوات العلمية واملقاالت العلمية:

صالح الدين عبداحلميد عبداملطلب، سبل املشاركة بني الشرطة واجلمهور لتحقيق السالمة املرورية، مؤمتر . 18
السالمة املرورية، جامعة الشارقة، الشارقة، 15-	1 مارس 2006.

د. عبدالكرمي عبداهلل املجيديل احلريب، الدور املجتمعي للمؤسسات األمنية، ورقة عمل مقدمة لندوة املجتمع . 19
واألمن املنعقدة بكلية امللك فهد األمنية، الرياض، 24-21 فرباير 1425هـ، األمن العام، شرطة الرياض.

د. عبداهلل عبدالغين غامن، الشرطة املجتمعية املفاهيم واألهداف والتصور املقترح للتطبيق، ندوة األمن مسؤولية . 20
اجلميع، الدورة السنوية األوىل..

المراجع االجنبية : 
21 . UNPOL، Manual on Community-Oriented Policing in United Nations

،)Peace Operations )UNHQ، New York، 2018
22 .UNDOC، Training Manual on Policing Urban Space )New York، Crimi-

)nal Justice Handbook Series، 201	
2	 . UNDOC، Introductory Handbook on Policing Urban Space )New York،

Criminal Justice Handbook Series، 2011
المواقع االلكترونية:

 	 https://mawdoo	.com
 	.https://www.mosoah.com
 	 www.alukah.net
 	 ،https://www.mosoah.com/career-and-education
 	https://alwafd.news/article/16		10
 	 https://mawdoo	.com
 	 alrai.com
 	 https://www.irfaasawtak.com
 	/https://search.emarefa.net/ar/detail
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المراجع األساسية للوحدة الثالثة:
أواًل: املؤلفات املتخصصة:

 حسني عبداملطلب األسرج، آليات إعمال احلقوق االقتصادية يف مصر.. 1
 د. أمحد عوض بالل: علم اإلجرام، دار الثقافة العربية، القاهرة، 1985.. 2
 د. أمحد فتحي سرور: الوسيط يف قانون اإلجراءات اجلنائية.. 	
 أمحد املهدي، أشرف شافعي: التحقيق االبتدائي وضمانات املتهم ومحايتها.. 4
 املحامي العام أمحد حممد اجلنديب، املبادئ األساسية حلقوق املتهم يف مرحلة املحاكمة يف القانون اليمين وأهم . 5

املبادئ العاملية حلقوق اإلنسان.
 د. أسامة عبداهلل قايد: حقوق وضمانات املشتبه فيه يف مرحلة االستدالل.. 6
 د. حامد راشد: احنراف األحداث من منظور السياسة اجلنائية املعاصرة.. 7
 حسن اجلوخدار: قانون األحداث اجلاحنني.. 8
 د. حسن بشتيت: ضمانات املتهم يف الدعوى اجلزائية خالل مرحلة التحقيق االبتدائي.. 9

 رنيه جان دبوي: عاملية حقوق اإلنسان، وهو أحد األحباث املجموعة حتت عنوان ترمجات يف احلماية الدولية . 10
حلقوق اإلنسان، صادرة عن مركز املعلومات والتأهيل حلقوق اإلنسان، تعز، 2000، وترجم األحباث د. حممد أمني 

امليداين، وقدم هلا الربوفيسور جاك التشا رئيس املعهد الدويل حلقوق اإلنسان.
 د. صاحل زيد قصيلة، ضمانات احلماية اجلنائية الدولية حلقوق اإلنسان، 2009.. 11
 د. عبد احلميد الشواري: ضمانات املتهم يف مرحلة التحقيق اجلنائي.. 12
 عديل خليل: اعتراف املتهم فقًها وقضاًء.. 	1
 د. عمر الفاروق احلسيين: احنراف األحداث املشكلة واملواجهة.. 14
 د. عمر الفاروق احلسيين: تعذيب املتهم حلمله على االعتراف.. 15
 د. فوزية عبدالستار: معاملة األحداث جنائًيا.. 16
 د. حممد زكي أبو عامر: احلماية اجلنائية للحريات الشخصية.. 17
 د. حممد عبدالرزاق احلميدي: علم العقاب احلديث، طبعة ثانية، -2018 2019.. 18
 د. حممد عبدالرزاق احلميدي: العمل يف املؤسسات العقابية، دراسة مقارنة، طبعة أوىل، دار النهضة العربية، . 19

القاهرة، -2007 2008.
 د. حممود جنيب حسين: شرح قانون اإلجراءات اجلزائية.. 20
 د. منري حممد اجلويب: حقوق املتهم أثناء مباشرة مأموري الضبط القضائي إجراءات التحقيق االبتدائي.. 21
 د. هاليل عبدالاله أمحد: املركز القانوين للمتهم يف مرحلة التحقيق االبتدائي.. 22
 د. نبيل حممد أبو هادي: دور الشرطة يف محاية حقوق اإلنسان وحرياته وفًقا للمعاهدات واإلعالنات الدولية . 	2

والتشريعات اليمنية، ط-1 2014.

ثانًيا: األحباث العلمية:
 د. حممد عبدالرزاق احلميدي، حقوق املحكوم عليهم أثناء تنفيذ العقوبة، حبث مقدم إىل مؤمتر العدالة اجلنائية . 24

يف التشريع اليمين، صنعاء، 2008، نظمته وزارة حقوق اإلنسان واملعهد الدامناركي حلقوق اإلنسان.
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 د. حممد عبدالرزاق احلميدي، مظاهر حقوق السجناء يف صون كرامتهم وحتسني عالقاهتم ورعايتهم الالحقة، . 25
دراسة يف النظم الدولية والتشريع اليمين، حبث منشور يف جملة جامعة اليمن، العدد الرابع، ديسمرب 2018.

 ماري ورهنام وآخرون: يف تدريب الشرطة على حقوق الطفل ومحايته، طباعة احتاد أطفال الشارع، أديس أبابا، . 26
.2005
 مشروع وحدة إدماج مفاهيم العنف القائم على أساس النوع االجتماعي يف مقررات أكادميية الشرطة، أعده فريق . 27

خرباء من أكادميية الشرطة ومجعية رعاية األسرة اليمنية، منهم عميد د. حممد عبدالرزاق احلميدي، 2015.
 د. حممد عبدالرزاق احلميدي، دور املؤسسات الرمسية يف حتقيق عدالة األحداث، أحد املوضوعات املعدة يف مؤلف . 28

العدالة اجلنائية لألحداث، كمقرر درسي للمعهد العايل للقضاء من قبل جمموعة خرباء، 2015.

ثالًثا: التشريعات اليمنية:
 دستور اجلمهورية اليمنية.. 29
 قانون اإلجراءات اجلزائية اليمين رقم 	1 لسنة 1994.. 0	
 قانون اجلرائم والعقوبات اليمين رقم 12 لسنة 1994.. 1	
 قانون هيئة الشرطة رقم 15 لسنة 2000.. 2	
 قانون تنظيم السجون رقم 48 لسنة 1999 وتعديالته بالقانون رقم 26 لسنة 	200.. 		
 قانون األحوال الشخصية رقم 20 لسنة 1992 وتعديالته.. 4	
 قانون اجلنسية رقم 6 لسنة 1990م وتعديالته.. 5	
 قانون العمل رقم 5 لسنة 1995.. 6	
 قانون اخلدمة املدنية رقم 19 لسنة 1991.. 7	
 قانون حقوق الطفل رقم 45 لسنة 2002.. 8	
 قانون رعاية األحداث رقم 24 لسنة 1992.. 9	
 الالئحة التنفيذية لقانون السجون، الصادرة بالقرار اجلمهوري رقم 221 لسنة 1999.. 40

رابًعا: التشريعات الدولية:
 اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة بتاريخ 18 ديسمرب . 41

1979، وصادقت عليها اليمن يف 1986.
 اتفاقية حقوق الطفل، اعتمدهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة بقرارها 44/25 يف 20 نوفمرب 1989، . 42

وصادقت عليها اليمن يف مايو 1991.
 اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، الصادر بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة عام 1948.. 	4
 العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، املعتمد بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة بتاريخ 16 . 44

ديسمرب 1966.
 العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، املعتمد بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة . 45

بتاريخ 16 ديسمرب 1966.
 ميثاق األمم املتحدة، الصادر عام 1945.. 46
 قواعد احلد األدىن النموذجية ملعاملة السجناء، تبناها مؤمتر األمم املتحدة األول للوقاية من اجلرمية ومعاملة . 47
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اجلنحاء، جنيف، عام 1955، وأُقرت من قبل املجلس االقتصادي واالجتماعي يف مايو 1977.
 وثيقة املبادئ األساسية ملعاملة املسجونني، صادرة عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة عام 1990.. 48
 جمموعة املبادئ املتعلقة حبماية مجيع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن، . 49

اعتمدت مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 	4/	17، املؤرخ يف 9 ديسمرب 1988.
 إعالن محاية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة بالقرار 			47/1، . 50

ديسمرب 1992.
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المراجع األساسية للوحدة الرابعة:
أواًل: املراجع املتخصصة:

 د. حسين اجلندي: شرح قانون اإلجراءات اجلزائية اليمين، اجلزء األول، 1990.. 1
 د. محود عبداهلل عقالن: إدارة املوارد البشرية، مركز الرواد احلديث، صنعاء، الطبعة األوىل، 1997.. 2
 د. محود حممد القدميي: صالحيات رجال الشرطة يف جمال الضبط اإلداري، املركز العريب للنشر األكادميي، . 	

صنعاء، الطبعة األوىل، 	201.
 د. سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات اإلدارية، مطبعة جامعة عني مشس، القاهرة، ط6، 1991.. 4
 د. عباس أبو شامة: شرطة املجتمع، أكادميية نائف العربية، ط1، 1419هـ/1999.. 5
 د. حممد راجح جناد، حقوق املتهم يف مرحلة مجع االستدالل، دار املنار للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة، 1994.. 6
 د. حممد سامل احلليب، ضمانات احلرية الشخصية أثناء التحري واالستدالل، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، . 7

.1980
 حممد عيسى برهوم: الدور االجتماعي للشرطة من وجهة نظر علم االجتماع، املجلة اجلنائية القومية، العدد 	، . 8

املجلد 17، املركز القومي للبحوث االجتماعية واجلنائية، القاهرة، نوفمرب 1974.
 د. حممد حممد الدرة، استراتيجية الضبط اإلداري ملنع اجلرمية يف اجلمهورية اليمنية، رسالة دكتوراه، أكادميية . 9

الشرطة املصرية، القاهرة، 1999.
 حممود عبدالفتاح رضوان، تقييم أداء املؤسسات يف ظل معايري األداء املتوازن، املجموعة العربية للتدريب والنشر، . 10

مصر، 2012.
 د. حممود جنيب حسين، شرح قانون اإلجراءات اجلنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، ط	، 1995.. 11
 د. منري حممد اجلويب: االختصاصات األصلية واالستثنائية ملأمور الضبط القضائي، املركز العريب للنشر . 12

األكادميي، صنعاء، الطبعة األوىل، 	201.
 د. ندمي حممد الترزي، شرح قانون اإلجراءات اجلزائية اليمين، القسم الثاين، االستدالالت والتحقيق االبتدائي، . 	1

مكتبة الصادق، 2019.
 رائد ركن/ ندمي حممد الترزي، مادة املناوبة، إحدى املواد اليت مت تدريسها يف مدرسة تدريب أفراد الشرطة، . 14

.2004 ،200	
ثانًيا: التشريعات اليمنية:

 قانون هيئة الشرطة اليمين رقم 15 لسنة 2000.. 15
 قانون اإلجراءات اجلزائية رقم 	1 لسنة 1994.. 16
 قانون اجلرائم والعقوبات اليمين رقم 12 لسنة 1994.. 17
 قانون اإلثبات اليمين رقم 21 لسنة 1992.. 18
 الالئحة التنفيذية لقانون هيئة الشرطة.. 19

ثالًثا: املجالت العلمية:
جملة خرباء مركز اخلربات املهنية لإلدارة، الوصف الوظيفي وإعداد اهلياكل، مبيك )PMEC(، مصر، العدد5، . 20

.2012
وصف ومواصفات ومعايري الوظائف، جملة صادرة عن برنامج شراكة املؤسسات اخلاصة بشمال أفريقيا والشرق . 21

األوسط، مؤسسة التمويل الدولية )IFC(، مصر، 2005.
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رابًعا: األدلة التدريبية:
مفوضية حقوق اإلنسان، دليل الشرطة للتدريب على حقوق اإلنسان، األمم املتحدة، نيويورك وجنيف، 1997.. 22
األمم املتحدة، املساعدة واملمارسات اجليدة ومقارنة التشريعات الوطنية يف جمال التعرف على ضحايا اجلرمية . 	2

املنظمة والشهود عليها ومحايتهم )فيينا، أكتوبر 	201(.
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