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5 دليل تدريبي مجتمعي

      مقدمة:
 

         خــال عامــي 2019م-2020م بــدأت منظمــة مدرســة الســام فــي تنفيــذ برامــج 
تدريــب وتوعيــة وحلقــات نقــاش تركــز علــى دور الشــرطة املجتمعيــة فــي تعزيــز 
األمــن والســلم املجتمعــي فــي بعــض املديريــات فــي أربــع محافظــات يمنيــة 
ــت األهــداف املرجــوة مــن  هــي محافظــات: حضرمــوت، شــبوة، عــدن، تعــز، وكان

تنفيــذ هــذه البرامــج وحلقــات النقــاش:
 

-  لتعريف بمفهوم الشرطة املجتمعية. 
-  الوصــول باملجتمــع الــى القــدرة علــى التعــرف علــى املشــكات األمنيــة 

وإيجــاد الحلــول املناســبة   لهــا وتعزيــز الثقــة بيــن املجتمــع والشــرطة.  
ــة فــي أوســاط  ــى نشــر مفهــوم الشــرطة املجتمعي ــز املشــاركين عل -  تحفي

املجتمــع.

   وقــد اســتعانت املنظمــة فــي اعــداد املــادة التدريبية عن الشــرطة املجتمعية 
بواحــد مــن أبــرز الخبــراء الوطنييــن فــي هــذا الجانــب االســتاذ |عبــد الغنــي الوجيــه، 
وحققــت هــذه البرامــج وحلقــات النقــاش نتائــج طيبــة، وتفاعــل معهــا املشــاركون 
بشــكل غيــر مســبوق، وخرجــت بتشــخيص للمشــكات واالختــاالت األمنيــة 
التــي تهــدد الســلم األهلــي وتقلــق املجتمعــات املحليــة فــي تلــك املحافظــات، 
ودّون املشــاركون توصيــات ومقترحــات هامــة ملعالجــة املشــكات التــي وقفــوا 

عليهــا، مــع إبــراز أدوار كافــة األطــراف املعنيــة فــي حلهــا، أو الحــد منهــا.

         هــذه النتائــج شــجعت املنظمــة فــي التعمــق فــي هــذا املوضــوع الحيــوي 
ــرة  ــراز أدوار االطــراف الفاعلــة واملؤث والهــام، والتركيــز عليــه أكثــر، عــن طريــق اب
فــي املجتمــع، التــي يهمهــا تحقيــق االمــن والســلم االجتماعــي، فــكان التركيــز 
علــى دور كل مــن النســاء والشــباب فــي املجتمعــات املحليــة فــي تعزيــز االمــن 
والســلم باإلضافــة الــى التركيــز علــى اعــداد دليــل يتنــاول املــادة التدريبيــة 
بشــكل علمــي ومنهجــي وتطبيقــي يدعــم ويســتكمل جهــود املنظمــة التــي 
ــة كمــا ســبق  ــدات اإلداري ــدد مــن الوح ــة فــي ع ــال الســنوات املاضي ــا خ بدأته
ــة إلرشــاد املســتهدفين علــى املســتوى  اإلشــارة، ليكــون هــذا الدليــل مرجعي
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ــرؤى والجهــود واملفاهيــم مــن اجــل  املحلــي ويحســن مــن قدراتهــم، ويوحــد ال
املســاهمة فــي تنميــة ورفــع مســتوى أفــراد املجتمعــات املحليــة ليتمكنــوا 
مــن تحمــل املســؤوليات، واملشــاركة فــي صنــع القــرار ،وبنــاء وتعزيــز األمــن 

والســلم املجتمعــي علــى املســتوى املحلــي. 

      ومعلوم ان تحقيق االمن والســلم املجتمعي يبدأ من أصغر تجمع ســكاني 
فــي أي مديريــة ســواء فــي الريــف او الحضــر.  واملحافظات واملديريــات تعد ملعبًا 
كبيــرًا تمــارس فيهــا أنشــطة الســكان املتنوعــة، وهــي معمــل التنميــة وفيهــا 
تتجســد املشــاركة املجتمعيــة، وفيهــا يتفاعــل النــاس ويصنعــون التنمية واألمن 
والســام والوئــام، وإذا اختــل األداء فيهــا وضعفــت أجهــزة الســلطة املحليــة، ولــم 
تحســن إدارة الشــؤون املحليــة، صــارت املحافظــات واملديريــات ســاحة للخافــات 
والصراعــات والتوتــرات االجتماعيــة. لذلــك، تــم تضميــن الدليــل معلومــات ومعــارف 
عــن الســلطة املحليــة، فالســلطات املحليــة تغطــي مســاحة الوطــن بتكويناتهــا 
ــن يمثلــون الســكان، ولهــا  وهياكلهــا وأجهزتهــا وأعضــاء املجالــس املحليــة الذي
ــز  ــكل األطــراف، ومــن مهامهــا تعزي تشــريعات تنظــم عملهــا وتحــدد عاقاتهــا ب
وبنــاء األمــن والســام، واذا أرادت أي جهــة إقامــة أي أنشــطة او فعاليــات فــي أي 
مديريــة ،فابــد مــن التنســيق مــع أجهــزة الســلطة املحلية لكي تتولــى الترتيب 
إلقامتهــا وتذليــل ايــة صعوبــات ،ولذلــك ركــز الدليــل علــى التعريــف بالامركزيــة 
واهدافهــا وبالســلطة املحليــة ومكوناتهــا ومهامهــا واختصاصاتهــا ودورهــا فــي 
الســهر علــى تحقيــق وتعزيــز األمــن والســام علــى املســتوى املحلــي ،باعتبــار 
ــات وتجمعاتهــا الســكانية ،كمــا  ــه األولــى املديري ــه ونوات ان تحقيــق ذلــك ميدان
اشــتمل الدليــل علــى املشــاركة   املجتمعيــة ،مفهومهــا ،وأهدافهــا باعتبــار ان 
ــة فــي اليمــن يقــوم علــى أســاس توســيع املشــاركة  نظــام الســلطة املحلي

الشــعبية فــي اتخــاذ القــرار،

وتدريــب افــراد  املجتمــع املحلــي علــى إدارة شــؤونهم فــي مناطقهــم وتنميــة 
ــول  ــكار حل ــى أنفســهم فــي حــل املشــاكل، وابت ــى  االعتمــاد عل قدراتهــم عل
ومعالجــات للصعوبــات التــي تواجههــم، ونقــل املواطــن مــن دور املتفــرج او 
»املشــاهد« الــى دور »املشــارك« فــي إدارة شــؤونه املحليــة فاملشــاركة 
ــة  ــة شــاملة ومتوازن ــام تنمي ــة فــي قي ــات الفعال ــدة مــن اآللي ــة واح املجتمعي
ومســتدامة علــى املســتويين املحلــي والوطنــي. ثــم تنــاول الدليــل القــرار 
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ــام 2000م  ــر مــن ع االممــي رقــم) 1325 (الصــادر عــن مجلــس االمــن فــي أكتوب
بشــأن املــرأة واألمــن والســام الــذي ركــز علــى املشــاركة الفعالــة للمــرأة فــي 
كافــة مراحــل صنــع القــرار وخاصــة فــي مجــال املفاوضــات وحفــظ الســام، وفــي 
مراحــل مــا بعــد النــزاع، واكــد القــرار علــى أهميــة مشــاركة النســاء علــى قــدم 
املســاواة فــي إحــال الســام واألمــن ومشــاركتها فــي إعــادة االعمار بعــد انتهاء 
النــزاع .باإلضافــة الــى ذلــك تضمــن الدليــل قــرارًا امميــًا آخــر هــو القــرار رقــم) 2250( 
الصــادر فــي ديســمبر مــن عــام 2015م بشــأن تشــجيع مشــاركة الشــباب فــي 
عمليــة بنــاء الســام واألمــن وصنــع القــرار، وجعــل هــذه الشــريحة املؤثــرة شــريكا 
أساســيًا فــي مواجهــة التطــرف والعنــف، واالنتقــال مــن النــزاع الــى بنــاء الســام 
ــذ التطــرف وتعــزز ثقافــة التســامح وتوجيــه  ودعــم أنشــطة الشــباب التــي  تنب
اهتمــام الــدول الــى  إيــاء عنايــة بالشــباب، ورســم السياســات التــي تركــز علــى 

إعــادة إدماجهــم فــي الحيــاة العامــة وتوفيــر فــرص عمــل أفضــل لهــم .
واخيــرًا تنــاول هــذا الدليــل الشــرطة املجتمعيــة وأهدافهــا وآليــات عملهــا وآليــات 
بنــاء وتعزيــز الثقــة بيــن أجهــزة الشــرطة واملواطنيــن، وأســاليب التعــاون بينهمــا، 
كمــا تــم عــرض الســلم االجتماعــي ومقوماتــه واهميتــه وكــذا األمــن املجتمعــي 

واهميــة دوره فــي حيــاة النــاس.
وقــد تــم اعــداد هــذا الدليــل بعــد دراســة العديــد مــن املراجــع ذات الصلــة، وكان 
مــن نتائــج ذلــك اعــداد هــذه النســخة مــن الدليــل لتضيف مرجعــًا متاحــًا للمتدربين 

والباحثيــن فــي هــذا الجانــب.
وقد تم تقسيم هذا الدليل ليشتمل على ثاث وحدات:

ــى: التعريفــات واملفاهيــم األساســية واملصطلحــات ذات العاقــة  الوحــدة األول
بموضــوع الدليــل

الوحــدة الثانيــة: الســلطة املحليــة ودورهــا فــي مجــاالت التنميــة املحليــة وتعزيز 
االمــن والســلم االجتماعي

ــة  ــى ثاث ــدة اشــتملت عل ــذه الوح ــة: وه ــة: املشــاركة املجتمعي ــدة الثالث الوح
فــروع: 
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-  الفــرع األول: دور النســاء فــي التنميــة ومشــاركتهن فــي التنميــة وتعزيــز 
األمــن والســلم االجتماعــي.

-  الفــرع الثانــي: دور الشــباب فــي التنميــة ومشــاركتهم فــي التنميــة وتعزيــز 
األمــن والســلم االجتماعــي.

-  الفــرع الثالــث: الشــرطة املجتمعيــة ودورهــا ومســؤولياتها فــي تعزيــز االمــن 
والســلم املجتمعــي.

وقــد روعــي فــي اعــداد الدليــل الربط بيــن املفاهيم النظرية والجوانــب التطبيقية 
بحيــث تــم وضــع تطبيقــات عمليــة تامــس الواقــع باإلضافــة الــى تنويــع أســاليب 

التدريــب بمــا يســاهم فــي فهــم واســتيعاب محتويــات الدليل.
وفــي الختــام، نســأل اهلل ان يســاهم هــذا الدليــل فــي تحقيــق األهــداف املرجــوة، 

وهــو قابــل للتطويــر والتنقيــح املســتمر.

واهلل املوفق.

امين محمد عبد الله المقطري
صنعاء- اكتوبر2021م  
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      كلمة منظمة مدرسة السالم

ــون  ــر 2017 تســعى لتك ــي يناي ــي تأسســت ف     منظمــة مدرســة الســام الت
أحــد أكثــر املنظمــات فاعليــة فــي بنــاء الســام والتنميــة املســتدامة فــي 
اليمــن، وان تكــون مرجعــا هامــا ألفضــل املمارســات والتجــارب لإلســهام بجديــة 
فــي ترســيخ الســام مــن خــال التركيــز علــى اهــداف التنميــة املســتدامة، عبــر 
انتهــاج التشــخيص العلمــي لواقــع الســام فــي اليمــن )والــذي تلعــب النســاء 
ــال كادر  ــة مــن خ ــة احترافي ــا بطريق ــي نقدمه ــا( والت ــارزة فيه والشــباب اداور ب
ــة مــع  ــزة وخاقــة وشــبكة شــراكات فاعل ــة عمــل محف متخصــص يحظــى ببيئ

ــن. ــن والدوليي الشــركاء املحليي
منظمــة مدرســة الســام التــي توســعت فــي عملهــا فــي أكثــر مــن 16 محافظة 
ــة إشــراك النســاء  ــى فلســفة خاصــة بمنهجي ــه تتبن فــي شــمال اليمــن وجنوب
ــة والســام كقيمــة يجــب أن تســود مــن خــال برامجهــا  والشــباب فــي التنمي
ومشــاريعها التــي تبنتهــا ودعمتهــا عــدد مــن املنظمــات الداعمــة األمميــة 

والدوليــة.
و نحــن فــي منظمــة مدرســة الســام نؤكــد اننــا اذ  ننتهــج نهجــا معرفيــا  لألمــن 
والســلم املجتمعي وتعزيز أدوار النســاء والشــباب فيهما  فإننا نســلك مســارات 
ال تتحــدث عــن قيمــة واحــدة مجــردة نســعى إلــى تحقيقهــا بذاتهــا ولذاتهــا ؛ وإنمــا 
نســلك مســلك  تنمــوي متكامــل ينطــوي علــى أبعــاد عديــدة تســتهدف التغييــر 
والتطويــر فــي ممارســات و قناعــات ، بحثــًا عــن  مضاميــن املشــاركة النســائية 
ــق  ــى تحقي والشــبابية فــي مفهــوم  االمــن والســلم املجتمعــي  ، وصــواًل  ال
الســام  الشــامل اإليجابــي واملســتدام ، وهــو مــا تســتحقه جميــع األوطــان ومــا 

يســعى إليــه كافــة اليمنييــن مــن أجــل تحقيــق مســتقبلهم الــذي يســتحقونه.
وحيــث باتــت التحديــات الداخليــة والخارجيــة جســيمة وخطيــرة، هــذا باإلضافــة إلــى 
تفشــي املشــكات املزمنــة واإلخفاقــات املتراكمــة والهزائــم املتاحقــة فــي 
أكثــر مــن ميــدان مــن مياديــن الحيــاة فــي اليمــن خــال الســنوات األخيــرة، فــان 
هنــاك تراجــع وإحبــاط مــن حيــث العاقــة بيــن اســتمرار مشــاركة النســاء والشــباب 
ــة  ــة والعدال ــة بالحري ــك ذات الصل ــث أو تل ــة والتحدي ــج التنمي ــا وبرام ــن قضاي وبي

واالســتقرار املجتمعــي    .
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والشــك ان تعزيــز مشــاركة النســاء والشــباب فــي االمــن والســلم املجتمعــي  
كوســيلة مضمونــة للوصــول إلــى مدخــل لشــراكة مجتمعيــة تســودها بيئــة 
آمنــة ســوف يحقــق التنميــة املســتدامة التــي تحتــاج اليهــا اليمــن  ، وحتمــًا إن 
وعينــا بــكل هــذا ســيكون بمثابــة التمهيــد الضــروري لترســيخ ونشــر مبــادئ قيــم 
التفاهــم والتعــاون والســام ، وهنــا فقــط ســتتمكن املجتمعــات اإلنســانية فــي 
اليمــن مــن تحقيــق  واقــع يمنــي أكثــر أمنــًا وعدالــة وترســيخ قاعــدة أكثــر فاعليــة 
فــي تهيئــة فــرٍص مشــاركة النســاء والشــباب فــي كافــة مناحــي الحيــاة ممــا 
يســهم فــي  الترســيخ  للســام الدائــم ونبــذًا للعنــف والصراعــات التــي تعــوق 

البقــاء والتنميــة .

بقلم / ملياء يحيى االرياني
الرئيسة التنفيذية للمنظمة 
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     نبذة عن المشروع

  منظمــة مدرســة الســام تعمــل علــى املســاهمة فــي بنــاء قــدرات النســاء 
والشــباب فــي الوحــدات اإلداريــة املحليــة التــي تنفــذ برامــج تدريبيــة فيهــا فــي 
مجــال تعزيــز األمــن والســلم املجتمعــي، مــن خــال املشــاركة املجتمعيــة 
للفئــات املختلفــة، وعلــى وجــه الخصــوص النســاء والشــباب والفئــات املهمشــة 
وأيضــا شــرائح املجتمــع بمختلــف تكويناتــه، باعتبــار ان إشــراك املجتمــع فــي تلــك 
ــًا لتحقيــق التنميــة املســتدامة وبنــاء األمــن  الوحــدات اإلداريــة يعــد أمــرًا جوهري

والســلم املجتمعــي.
وقــد ســعت املنظمــة الــى تبنــي منهجيــات ومشــاريع تعــزز مــن األمن والســام 
املجتمعــي. وخــال الســنوات املاضيــة، وقبــل اعــداد هــذا الدليــل، ســاهمت 
املنظمــة فــي تنفيــذ العديــد مــن الفعاليــات التــي صممــت تدخاتهــا فــي 

ــة: ــاالت التالي املج
إشراك النساء في األمن والسام من خال االنطاق من القرار   .1        

           األممي 1325 وملحقاته.
إشراك الشباب في األمن والسام من خال القرار األممي 2250.  .2       

إشراك املجتمع في األمن والسام من خال تبني الشراكة   .3       
          املجتمعية سواء عن طريق املبادرات واللجان مع التركيز على 

         فلسفة الشرطة املجتمعية.
وتــم تنفيــذ تلــك الفعاليــات عبــر شــراكات متينــة ودعــم مــن مجموعــة مــن 
الشــركاء الدولييــن واملحلييــن وكان مــن نتائــج ذلــك تنفيــذ العديــد من املشــاريع 

والتــي كانــت مخرجاتهــا كمــا يلــي:

عقد حلقات تدريبية 
وتوعوية ومناصرة في 4 
محافظات في8 مديريات 

للتعريف بالشرطة 
املجتمعية على 

املستوى املحلي، بدعم 
UNDP من

مناصرة النساء وفقًا 
لبنود واهداف هذا 

القرار وعمل العديد 
من الحمات التوعوية 
وعبر مواقع التواصل 

االجتماعي وتوزيع 
البروشورات بدعم من 

UNWOMEN

مناصرة الشباب وفقًا 
لبنود واهداف هذا القرار 

وعمل العدد من الحمات 
التوعوية وعبر مواقع 
التواصل االجتماعي 

وتوزيع البروشورات بدعم 
UNFPA من

القرار االممي 2250القرار االممي 1325الشرطة المجتمعية
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    وأدى اســتمرار الحــرب والصــراع فــي اليمــن إلــى تشــكيل واقــع جديــد وظــروف 
وممارســات جديــدة، وتحديــات جديــدة، وأولويــات جديــدة، ولعــل أبــرز العناصــر 

ــرة نتيجــة لذلــك يمكــن تلخيصهــا علــى النحــو التالــي: ــرة واملتأث املؤث
السلطة واملؤسسات الحكومية املركزية.  

الفئات األكثر تضررًا وتفاعًا: الشباب والنساء.  

وضمــن برنامــج )جســور( الــذي يســعى الــى بنــاء مجتمعــات مســتقرة يأتــي 
هــذا املشــروع، و الــذي يعمــل علــى املســاهمة فــي تحقيــق ذلــك علــى النحــو 

التالــي:

أواًل: تدعيــم الهيــاكل املجتمعيــة واملؤسســاتية، وإســنادها: وظائفيــًا وهيكليــًا 
وعلــى املســتوى املحلــي.

يعمــل املشــروع علــى تدعيــم الســلطة علــى املســتوى املحلــي )املجلــس 
املحلــي( علــى مســتويين:

وظائفيًا:
التعريف بها وبمكوناتها ووظائفها ... الخ.  

العمل على تفعيلها ودعمها وتعزيز دورها.  
هيكليًا:

إســنادها باملكونات والتشــكيات التي تعمل على دعمها ومســاعدتها   
فــي القيــام بمهامهــا وواجباتهــا وإيجــاد تكامــل فــي األدوار واملهــام وذلــك عــن 

طريــق الشــراكة املجتمعيــة.
ثانيــًا: تعزيــز األدوار الفاعلــة للفئــات علــى املســتوى املحلــي، والبنــاء علــى 
للظواهــر  والتصــدي واالســتجابة  نجاعتهــا،  أثبتــت  التــي  اآلليــات واملنهجيــات 
واإلفــرازات الناشــئة نتيجــة للصــراع علــى املســتوى املحلــي. وذلــك عــن طريــق 

مــا يلــي:
إشــراك النســاء والشــباب في األمن والســام على املســتوى املحلي،   
وذلــك مــن خــال اآلليــات واملنهجيــات التــي تــم تجريبهــا والتــي كانــت كالتالــي:
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     املبادرات واملكونات الشبابية والنسوية.
     املكونات املجتمعية )اللجان واملبادرات املجتمعية(.

خلــق عمليــة تفاعــل وتواصــل وتنســيق مشــترك وإعــادة بنــاء الثقــة   
والفعاليــة بيــن املجتمــع بــكل فئاتــه والســلطة، يعمــل املشــروع علــى تحقيــق 

التــي تســتهدف وتجمــع:  التشــاركية  األنشــطة  خــال  ذلــك مــن 
     السلطة املحلية.

     الشراكة املجتمعية:
     النساء.

     الشباب.
     الشرطة املجتمعية.

ويأتــي إعــداد هــذا الدليــل مــن اجــل اســتكمال البنــاء لقــدرات النســاء والشــباب، 
وتعزيــز ادوارهــم الفاعلــة، مــن خــال اآلليــات واملنهجيــات التــي تــم تجريبهــا مــن 
قبــل \وللمســاهمة فــي التصــدي للظواهــر واإلفــرازات الناشــئة عــن الصــراع على 

املســتوى املحلــي.

بقلم / عبد الرحمن العسلي
مدير املشروع       
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          أهداف الدليل:

          الهدف العام:
بنــاء وتعزيــز معــارف املشــاركين من النســاء والشــباب بمفاهيم وأهداف   
التنميــة املحليــة والامركزيــة واملشــاركة املجتمعيــة وأهميــة الحفــاظ علــى 

األمــن والســلم املجتمعــي علــى مســتوى الوحــدات اإلداريــة املحليــة.
األهداف الفرعية:  

بنــاء وتعزيــز معــارف املشــاركين مــن النســاء والشــباب بمفهــوم األمــن   .1      
والســلم املجتمعــي وأهدافــه ومقوماتــه واهميتــه علــى املســتوى املحلــي، 
وتعريفهــم بالقراريــن األممييــن 1325،2250 بشــأن مشــاركة النســاء والشــباب 

فــي التنميــة والحفــاظ علــى االمــن والســام واملشــاركة فــي صنــع القــرار.
تعزيــز ثقافــة ومهــارات املشــاركين بمفاهيــم ومصطلحــات الامركزيــة   .2     
اإلداريــة واإلدارة املحليــة والســلطة املحليــة ودور املجالــس املحليــة املنتخبــة 
ــز  ــاء وتعزي ــة وبن ــة املحلي ــي والتنمي ــى األداء املحل ــة واالشــراف عل فــي الرقاب

االمــن والســلم املجتمعــي.
اكســاب املشــاركين معارف بمفاهيم واســس املشــاركة املجتمعيـــة،   .3     
وأهدافهــا واهميتهــا ودور املجتمــع املحلــي فــي التنميــة وبنــاء االمــن والســلم 

املجتمعــي.
ــا  ــة: وأهدافه ــدرات املشــاركين بالشــرطة املجتمعي ــارف وق ــة مع تنمي  .4     
الشــرطة  أجهــزة  بيــن  الثقــة  تعزيــز  ،وآليــات  ،ومســؤولياتها  دورهــا  واهميــة 

واملواطنيــن فـــي حفــظ االمــن والســلم االجتماعــي.
بنــاء قــدرات ومهــارات املشــاركين ببرامــج تســاهم فــي تحقيــق األمــن   .5     

والســلم االجتماعــي واملشــاركة املجتمعيــة والتنميــة املحليــة.
ملن هذا الدليل؟

ــارات النســاء والشــباب وأعضــاء  ــاء مه ــل ليســاهم فــي بن ــذا الدلي ــداد ه ــم اع ت
الســلطة املحليــة وقيــادات وافــراد الشــرطة وممثلــي منظمــات املجتمــع 
املدنــي وغيرهــم مــن املســتهدفين الذيــن تركــز منظمــة مدرســة الســام 
علــى بنــاء قدراتهــم فــي مجــال بنــاء األمــن والســام والتنميــة علــى املســتوى 

ــي. املحل
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         منهجية  التدريب على الدليل:

     يتضمن هذا الدليل منهجية تدريب ترتكز على اآلتي:

ــة التــي  اســتهداف شــرائح مــن النســاء والشــباب فــي الوحــدات اإلداري  .1    
وانشــطتها. برامجهــا  الســام  تنفــذ فيهــا منظمــة مدرســة 

ــب التطبيقيــة  ــًا يعطــي مســاحة للجوان يتضمــن الدليــل محتــوى تدريبي  .2   
التدريــب  اثنــاء  ميدانيــة  دراســات  اعــداد  علــى  والتدريــب  العمليــة  واألمثلــة 
ملشــكات يهتــم فيهــا الدليــل، واتبــاع منهجيــات وطــرق التدريــب الحديثــة 
القائمــة علــى األســلوب التشــاركي، وتبــادل الــرؤى واألفــكار ووجهــات النظــر 

املقترحــات. وتقديــم 
تضميــن كل وحــدة مجموعــة مــن األســئلة والتطبيقــات التــي تدعــم   .3    

الوحــدة. عليهــا  اشــتملت  التــي  املواضيــع  واســتيعاب  فهــم  تعميــق 
الحــوارات  التدريــب بحيــث تشــمل: العصــف الذهنــي-  تنويــع أســاليب   .4    
واملناقشــات- تقســيم ا ملشــاركين الــى مجموعــات كل منهــا ينفــذ نشــاطًا او 

أنشــطة معينــة.
التــي  األفــكار  إليضــاح  الباوربوينــت  تقنيــة  بواســطة  عــروض  تقديــم   .5    

للمتدربيــن.   الدليــل  تضمنهــا 
يوجــه املــدرب أســئلة تمهيديــة إلــى املشــاركين لتشــجيع األفــكار   .6    
املبتكــرة واستكشــاف القــدرات ومراعــاة الطــرق املختلفــة للحفــاظ علــى انتبــاه 

املشــاركين.  واهتمــام 

يقــوم املــدرب بتحفيــز املشــاركين للمناقشــة والتفاعــل مــع األنشــطة   .7    
ــو مــن املــرح  ــث ج ــدة وب ــكار جدي ــرض اســتحداث أف ــة وطــرح أســئلة بغ التدريبي

ــل. ــر واملل لكســر التوت

          منهجية إعداد الدليل:

 اعد هذا الدليل وفقا ملنهجية تقوم على اآلتي:
ــًا عــن األمــن والســلم املجتمعــي ودور  ــوى معرفي تضمــن الدليــل محت  .1    
الســلطات املحليــة فــي اليمــن فــي تعزيزهمــا اســتنادًا الــى قانــون وطنــي هــو 
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ــه، ودور النســاء والشــباب علــى  ــح املنفــذة ل ــة واللوائ ــون الســلطة املحلي قان
ــب. ــي فــي هــذه الجوان املســتوى املحل

واألمــن  الســلم  بنــاء  مجــال  فــي  دوليــة  مرجعيــات  إلــى  االســتناد   .2    
ــن: ــن األمميي ــات القراري ــارف وغاي ــى مع ــل عل ــث اشــتمل الدلي املجتمعــي بحي

ــم 1325 بشــأن املــرأة والســام  ــي رق ــس االمــن الدول ــرار مجل ــرار األول: ق - الق
واألمــن ودورهــا فــي حــل النزاعــات وبنــاء الســام واألمــن، وإعــادة البنــاء واالعمــار.

- القــرار الثانــي: قــرار مجلــس األمــن الدولــي رقــم 2250 بشــأن تشــجيع مشــاركة 
الشــباب فــي بنــاء الســام واألمــن وصنــع القــرار. 

تــم اعــداد مســودة أولــى مــن الدليــل بغــرض التدريــب عليهــا فــي   .3    
امليــدان، وفــي ذات الوقــت تحكيمهــا مــن قبــل محكــم متخصــص، واملســودة 
الثانيــة جــرى فيهــا اســتيعاب ماحظــات املحكــم وماحظــات املدربيــن فــي 

امليــدان وتحســين وضبــط صياغــة أجــزاء الدليــل.
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الزمن األنشطة
بالدقائق

10 تسجيل الحضور والتوقيع على كشف الحضور
التعارف بين املشاركين:

كل مشارك يذكر اسمه - ووظيفته - وجهة عمله
15تعريف املدرب بنفسه

كلمة ترحيب وتعريف بالبرنامج التدريبي من ممثل املنظمة| 
املدرب

20

بيان قواعد السلوك التي يجب االلتزام بها اثناء تنفيذ البرنامج 
التدريبي

20

االختبار القبلي واالستماع الى توقعات املشاركين من البرنامج 
التدريبي

15

بيان ملاذا اهتم الدليل بالنساء والشباب والسلم االجتماعي مع 
إيضاح اهداف الدليل وملن صمم الدليل )عرض باور بوينت(

20

20استراحة
الجلسة األولى: الوحدة األولى من الدليل: التعريفات واملفاهيم 
األساسية واملصطلحات. )عرض باور بوينت( وحل انشطة الوحدة 

األولى

100

20استراحة صاة
60الجلسة الثانية: استعراض املجموعات لحل األنشطة

الوحدة الثانية: األهداف التي يحققها نظام الامركزية اإلدارية، 
واهميته )عرض باور بوينت( وحل النشاط املخصص لهذا القسم

100

60تناول طعام الغداء

        

        

     الجدول الزمني للتدريب على الدليل

اليوم األول
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الزمن األنشطة
بالدقائق

10 تسجيل الحضور والتوقيع على كشف الحضور
30استعراض املشاركين ملا تم في اليوم السابق

الجلسة األولى:
املشاركة املجتمعية )عرض باوربوينت( مع حل األنشطة التدريبية

100

الزمن األنشطة
بالدقائق

10تسجيل الحضور والتوقيع على كشف الحضور
30استعراض املشاركين ملا تم في اليوم السابق

الجلسة األولى:
دور السلطة املحلية في حماية وحفظ األمن والسلم 

االجتماعي )عرض باوربوينت( مع حل النشاط واستعراض 
املجموعات للحل

70

20استراحة
الجلسة الثانية:

أبرز املهام في مجال الخدمات الشرطية واالمنية في كل 
مديرية في جانب حماية وحفظ االمن والسلم االجتماعي الى 

أهم السلطات املسؤولة عن التنمية املحلية وبناء األمن 
والسلم املجتمعي )عرض باوربوينت( مع حل األنشطة

100

20استراحة صاة
50استعراض املجموعات لحل األنشطة

الجلسة الثالثة:
نتائج صاحيات السلطة املحلية )عرض باوربوينت( مع حل 

األنشطة واستعراضها

100

60تناول طعام الغداء

        

        

اليوم الثاني

اليوم الثالث
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الزمن األنشطة
بالدقائق

10 تسجيل الحضور والتوقيع على كشف الحضور
30عرض باوربوينت للمحاور األساسية للقرار االممي 1325

الجلسة األولى:
عرض باوربوينت يتناول الخطة الوطنية للمرأة وأهدافها 

االستراتيجية وأولوياتها 

30

جلسة عامة ملناقشة طرق واساليب مناصرة النساء في تنفيذ 
القرار االممي 1325 ومسؤوليات كافة األطراف في املناصرة 

وتنفيذ الخطط.

70

20استراحة

الزمن األنشطة
بالدقائق

20استراحة
الجلسة الثانية:

استعراض املجموعات لألنشطة، النساء والشباب ودورهم في 
املشاركة املجتمعية في التنمية،

الفرع األول: دور النساء في التنمية، ومشاركتهن في التنمية 
وتعزيز األمن والسلم االجتماعي )عرض باور بوينت(

100

20استراحة صاة
الجلسة الثالثة:

استكمال عرض الفرع األول: دور النساء في التنمية، ومشاركتهن 
في التنمية وتعزيز األمن والسلم االجتماعي

50

الجلسة األولى: الوحدة األولى من الدليل: التعريفات واملفاهيم 
األساسية واملصطلحات. )عرض باور بوينت( وحل انشطة الوحدة 

األولى

100

40حل األنشطة واستعراضها
60تناول طعام الغداء

اليوم الرابع        
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الزمن األنشطة
بالدقائق

الجلسة الثانية:
الفرع الثاني: دور الشباب في التنمية، ومشاركتهم في تعزيز 

األمن والسلم االجتماعي )عرض باوربوينت(

30

جلسة عامة ملناقشة طرق واساليب مناصرة الشباب في تنفيذ 
القرار االممي2250 ومسؤوليات كافة األطراف في املناصرة 

وتنفيذ الخطط

70

20استراحة صاة
الجلسة الثالثة:

حل األنشطة واستعراضها
50

الفرع الثالث: الشرطة املجتمعية )عرض باور بوينت( وحل 
واستعراض االنشطة

40

60تناول طعام الغداء

اليوم الخامس        

الزمن األنشطة
بالدقائق

10 تسجيل الحضور والتوقيع على كشف الحضور
30يقوم املشاركون باستعراض ما تم في اليوم السابق

الجلسة األولى:
السلم املجتمعي والسامة املجتمعية وحل االنشطة

100

20استراحة
الجلسة الثانية:

استعراض املجموعات لألنشطة، االمن املجتمعي حل األنشطة 
واستعراضها

100

30استراحة صاة     
الجلسة الثالثة:

أساليب التعاون مع املجتمع والشرطة تكامل األدوار واالهداف _حل 
األنشطة واستعراضها

90

60تناول طعام الغداء
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الزمناألنشطة
أنشــطة تدريبيــة تطبيقيــة 
مللحــق  وفقــًا  ومهاريــة 
أعدتــه  تطبيقــي  مهــاري 

ملنظمــة ا

4 ايام

مجموع الساعات التدريبية    عدد الساعات التدريبية في اليوممجموع األيام التدريبية

10770

أساليب التدريب:

1-   تقنية الباوربوينت
2-  مجموعات عمل

3-  العصف الذهني والنقاشات
4-  أنشطة وتمارين تطبيقية

الزمن األنشطة
بالدقائق

10 تسجيل الحضور والتوقيع على كشف الحضور
30استعراض املشاركين ملا تم في اليوم السابق

الجلسة األولى:
أهداف الشرطة املجتمعية وآليات بناء الثقة بين املجتمع ولشرطة

100

20استراحة
الجلسة الثانية:

حل األنشطة واستعراضها
100

الجلسة الثانية:
الفرع الثاني: دور الشباب في التنمية، ومشاركتهم في تعزيز 

األمن والسلم االجتماعي )عرض باوربوينت(

30

20استراحة صاة
الجلسة الثالثة:

أعضاء الشرطة وشركاء السلم املجتمعي، حل األنشطة 
واستعراضها

90

60تناول طعام الغداء

اليوم السادس        



        

الوحدة األولى:
التعريفات واملفاهيم األساسية واملصطلحات
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اواًل: تعريفات ومفاهيم األمن والسلم االجتماعي:
 

االمن في اللًغة: آمن يأمن أمنًا تقول: أمن فان، اي اطمأن وزال عنه      
           الخوف؛ فاألمن ضد الخوف )1 (.

   مفهوم األمن العام: األمن هو الشعور بالطمأنينة من قبل الفرد والجماعة.

      ويعرف االمن أيضا بأنه:

            األمن يعني: الســكون والطمأنينة فــي ظــاهره و باطنــه والــتخلص  
            من مظاهر الخوف والقلق بكافة أشكاله )2 ( . 

            واألمن :)في دائرة املعارف اإلسامية( يشير الى: "السامة 
            والحماية، األمان، امللجأ. )3 (" 

            
السلم االجتماعي: هو ذلك التعايش واالستقرار التام بين شعوب وأعراق مناطق       

            مختلفة نتيجة التفاهم وحسن الجوار واحترام الرأي اآلخر وتقبل      
            تعايش االقليات مع بعضها وحل املشاكل باالتفاق دون عنف". )4 (

والسلم المجتمعي )5 (: هو حالة السلم والوئام
            داخل املجتمع نفسه وفي العاقة

            بين شرائحه وقواه.

أهداف الوحدة األولى:

يتوقع من المتدرب بعد االنتهاء من هذه الوحدة أن يكون قادرًا على تحديد:

  مفاهيم األمن والسلم االجتماعي.
  مفاهيم نظام المركزية اإلدارية والالمركزية االدارية والالمركزية السياسية 

                 واإلدارة المحلية والسلطة المحلية والحكم المحلي.
  مكونات السلطة المحلية 

  مفاهيم: المشاركة المجتمعية، التنمية المحلية، المجتمع المحلي، الشرطة 
                 المجتمعية.

1 (. الراغب األصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد. املفردات في غريب القرآن، ط1. ج1. تحقيق: صفوان عدنان الداودي: دار القلم/الدار الشامية، دمشق      
     بيروت، 1412هـ. ص90ج1

2 ( محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي؛ قاموس مفتاح الصحاح مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، مصر، 1950، ص38
3 ( دائرة املعارف اإلسامية – املجلد الرابع–. ص ص 394، 395.

4 ( محمد الغروي، السلم االجتماعي في القرآن والحديث دار األضواء للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، طبعة أولى،1411هـ، ص18
5 ( عزيز سمعان دعيم، ثقافة السلم املجتمع عقبات وتعزيزات من وجهة نظر عينة مجتمعّية، مجلة جامعة الحسين بن طال للبحوث، دورية صادرة عن 

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا عمان، األردن، ملحق )3( مجلد )5(،2019

يعتبر مصطلحا" السلم 
االجتماعي" " السلم 

املجتمعي" مترادفان 
من حيث املعنى.
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ثانيًا: تعريفات ومفاهيم ومصطلحات المركزية 
والالمركزية اإلدارية واإلدارة المحلية والسلطة 

المحلية:

         املركزية اإلدارية والامركزية اإلدارية:

   أسلوبان لتنظيم وإدارة الشؤون العامة للدول.

     
       المركزية اإلدارية )1 ( : أسلوب من أساليب التنظيم اإلداري يقوم على تركيز   
      ممارسة كافة الوظائف اإلدارية للدولة بيد السلطة املركزية في عاصمة  

      الدولة وفروعها في الوحدات املحلية. غير أن هذه الفروع ال تتمتع بأي 
      قدر من االستقال في مباشرة وظيفتها وهي تابعة للسلطة املركزية 

      في العاصمة ومرتبطة بها.

         وهي تعني »ان سلطة اتخاذ القرار محصورة بيد السلطة اإلدارّية العليا،   
         وهي وحدها تملك سلطة اّتخاذ القرارات دون أّي مشاركة من 

         املستويات اإلدارية األخرى«
 

          الامركزية قد تكون إما: المركزية إدارية أو المركزية سياسية؛ 

1- الالمركزيــة اإلداريــة تعنــي: توزيــع الوظائــف اإلداريــة )التنفيذيــة( بيــن الحكومــة 
املركزيــة فــي  العاصمــة املركزيــة للدولــة وبيــن وحــدات إداريــة محليــة تتمتــع 
فــي  واختصاصاتهــا  الوحــدات وظائفهــا  هــذه  وتمــارس  االعتباريــة  بالشــخصية 

ــة. ــة الحكومــة املركزي النطــاق الجغرافــي املرســوم لهــا تحــت إشــراف ورقاب

2- الالمركزيــة السياســية: نظــام تتــوزع بمقتضــاه الســلطات الدســتورية الثــاث 
ــة(  ــة )الفيدرالي ــة االتحادي ــن الدول ــة بي ــة والتنفيذي ــة: التشــريعية والقضائي للدول

ــة لهــا ــات واألقاليــم املكون والوالي

 1 ( امين محمد املقطري، دليل املواطن لفهم الامركزية ونظام الحكم، مؤسسة تمكين للتنمية صنعاء، اليمن ،2012م

مصطلحات

مصطلح مرادف ملصطلح الامركزية اإلدارية.اإلدارة المحلية

السلطة 
المحلية

هو النظام املعتمد إلدارة الشؤون املحلية وفقًا للدستور اليمني 
وقانون السلطة املحلية واللوائح املنفذة له، وهو مصطلح 

يرادف »اإلدارة املحلية«، وهو أسلوب من أساليب التنظيم اإلداري 
للدولة وأداة من أدوات التنمية الوطنية الشاملة تقوم على توزيع 
الوظائف اإلدارية بين الحكومة املركزية في العاصمة وبين وحدات 
إدارية تتمتع بالشخصية االعتبارية وتمارس هذه الوحدات وظائفها 

واختصاصاتها في النطاق الجغرافي املرسوم لها تحت إشراف ورقابة 
الحكومة املركزية.

- العاقة بين السلم واألمن:
 إن كًا منهما يؤدي إلى 

تحقيق املصالح املشتركة 
للدولة واالفراد؛ لكون األمن 

من أهم دعائم تحقيق السلم؛ 
فاألمن أصل طمأنينة النفس 
وزوال الخوف ويشترك السلم 

معه في ذلك.
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حتمــًا يقــوم التنظيــم اإلداري الحديــث للــدول علــى الجمــع بيــن االســلوبين: 
ــؤدي  ــة التطبيــق ي ــي عمليـ ــا فـ ــج منهمـ املركــزي و   الامركــزي. وإيجــاد مزي
ــذ بالنظــام  ــة تأخ ــب ســلبياتهما، وكل دول ــا وتجن ــن مزاياهم ــى االســتفادة م إل
واالقتصاديــة  االجتماعيــة  وظروفهــا  يتناســب  الــذي  اإلداري  باألســلوب  او 

والسياســية.

 1 ( من املادة )3( من قانون السلطة املحلية واملادة )3( من الائحة التنفيذية لقانون السلطة املحلية.
 2 ( من املادة )4( من قانون السلطة املحلية
 3 ( من املادة 2 من قانون السلطة املحلية.

 4 ( من املادة) 6 (من الائحة التنفيذية لقانون السلطة املحلية

مم تتكون السلطة المحلية في اليمن؟ 
    تتألف السلطة املحلية من )1(:

          املجلس املحلي املنتخب للمحافظة / املديرية
األجهزة التنفيذية املحلية في املحافظة/املديرية )فروع الوزارات    

          واألجهزة(
رئيس الوحدة اإلدارية )املحافظ/ مدير عام املديرية( وتمثل في   

          مجموعها منظومة واحدة تعبر عن سلطة الوحدة اإلدارية.

  يقوم نظام السلطة المحلية طبقًا ألحكام الدستور وقانون السلطة المحلية على 
األسس والمبادئ اآلتية )2(:

مبدأ الامركزية اإلدارية واملالية كأساس لنظام اإلدارة املحلية.  
أساس توسيع املشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وإدارة الشأن   

املحلي في مجاالت التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية من خال 
املجالس املحليـــة املنتخبــة، وسلطــــات املجالس املحلية طبقا للقانون 

وهي: اقتراح البرامج والخطط واملوازنات االستثمارية للوحدات اإلدارية 
وممارسة دورها في عملية تنفيذ الخطط والبرامج التنموية، والرقابة 

الشعبيـــة واإلشراف على األجهزة التنفيذية للسلطة املحلية ومساءلتها 
ومحاسبتها.

1

3

2

الحكم المحلي 
يشير إلى جملة من الصاحيات التي تتمتع بها الواليات أو 

األقاليم امُلكونة لاتحاد الفيدرالي.
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الوحدات اإلدارية والمجالس المحلية جزءًا ال يتجزأ من سلطة الدولة )1(. 

      تتكون الهيئة اإلدارية للمجلس المحلي من:

رئيسًا       رئيس الوحدة اإلدارية )املحافظ-مدير عام املديرية(   
نائبًا للرئيس       امين عام املجلس املحلي )للمحافظة- املديرية(    

      رؤساء اللجان املتخصصة للمجلس املحلي                      أعضاء

      يتكون المكتب التنفيذي للمحافظة من )1(:

رئيسًا       محافظ املحافظة                                              
نائبًا للرئيس       امين عام املجلس املحلي للمحافظة                   

 1 ( من املادة) 10 (من قانون السلطة املحليةرقم 4 لسنة 2000م
 2( املادة 52 من قانون السلطة املحلية.
 3( املادة 91 من قانون السلطة املحلية

تعريفات ذات صلة بنظام السلطة المحلية:م

-1

األجهزة التنفيذية)3(

هي مكاتب وفروع الوزارات واملصالح وسائر 
االجهزة الحكومية في الوحدة اإلدارية. وكافة 

فروع ومكاتب الوزارات في املحافظات 
واملديريات تعتبرالجهاز اإلداري التنفيذي 

والفني للمجلس املحلي وتؤدي مهامها 
واختصاصاتها كجهاز تنفيذي واحد من النواحي 

اإلدارية والفنية واملالية واملحاسبية تحت 
إشراف وإدارة ورقابة املجلس املحلي.

-2
األجهزة المركزية

رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء، دواوين 
الوزارات واملصالح وسائر األجهزة الحكومية 

والهيئات واملؤسسات العامة.

امانة العاصمة -املحافظة – املديرية.الوحدة االدارية3-

المجلس المحلي4-
املجلس املحلي املنتخب للمحافظة 

-املديرية

رئيس الوحدة اإلدارية5-
أمين العاصمة   – محافظة املحافظة – مدير 

عام املديرية حسب األحوال.
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      وكيل املحافظة                                                      عضوًا
أعضاء      مديري األجهزة التنفيذية باملحافظة              

      يتكون المكتب التنفيذي للمديرية من )1(:

رئيسًا       مدير عام املديرية                         
نائبًا للرئيس       امين عام املجلس املحلي للمديرية             

أعضاء       مديري األجهزة التنفيذية باملحافظة              

 1( املادة 52 من قانون السلطة املحلية.
 2( الصندوق االجتماعي للتنمية، اليمن، تحفيز املجتمع املحلي على املبادرات املجتمعية، كتيب ارشادي ملجالس القرى واللجان املجتمعية، 2016م، ص13

 3( د. عبد الكريم بكار، مدخل الى التنمية املتكاملة رؤية إسامية، دار املسلم، اململكة العربية السعودية، الرياض، الطبعة األولى، 1997ص7

1. التنمية:
 عملية مستمرة تهدف لرفع مستوى املجتمع في مختلف الجوانب 

االقتصادية واالجتماعية والسياسية واإلدارية من مستوى أدني الى مستوى 
أعلى )2(.

ومصطلح التنمية صار يشمل حزمة كبيرة من القضايا التي تهم املجتمع 
وتشمل على سبيل املثال: تزويد السكان بخدمات: الكهرباء – املياه- الهاتف 

... وتحسين اوضاعهم الصحية والتعليمية واملعيشية،
التنمية في اللغة: تعني النماء في َكم األشياء او كيفها ونوعيتها، وقد قالت 

العرب: نما الزرع ونما املال إذا زاد )3(.

2. التنمية المحلية:
 مجموعة من العمليات، والنشاطات الوظيفية، والتي تهدف إلى النهوض 

باملجتمع املحلي في كافة املجاالت.

3. المجتمـع المحلـي )3(:
 يشير مصطلــح »املجتمــع املحلــي« إلــى حيز جغرافي معين، مثل املحلة 

ثالثًا: مفاهيم وتعريفات التنمية والتنمية المحلية والمجتمع المحلي 
والمشاركة المجتمعية والشرطة المجتمعية والسالمة المجتمعية:



دليل تدريبي مجتمعي28

 1 ( سامي الحكيمي، دليل عمل اللجان املجتمعية صادر عن منظمة أجيال با قات للتوعية والتنمية، اليمن، ص18
 2 ( مرشد جابر احمد علي، مشاركة املجتمع ودورها في التنمية الريفية في الجمهورية اليمنية، بحث دكتوراه،2011م، ص48

 3 ( الدليل التدريبي لتعزيز السامة املجتمعية، صادر عن منتدى التنمية والسياسية، اليمن، صنعاء، بالشراكة مع مؤسسة بيرجهوف االملانية، النسخة 
الثانية، أكتوبر2020، ص9

-القريــة -الحــارة -الحي- البلدة-املنطقة السكنية او أي تجمع سكاني يقيم 
فيه النـاس عادة، ويكسـبون فيها أرزاقهـم، ويربـون أبناءهـم، ويقومـون 

بمعظـم أنشـطتهم املعيشـية. 

4. المشاركة المجتمعية )1(:
 عملية اسهام االفراد بإرادتهم في اعمال تهم الجماعة سواء كان هذا 

االسهام باملال والجهد او الرأي وتزيد من فرصهم في صنع واستغال املوارد 
املتاحة وتؤدي الى تحسين ظروفهم املعيشية ووضعهم املجتمعي.

5. الشرطة المجتمعية:
 هي تنظيم شرطي اجتماعي يقوم على تعاون املواطن مع رجال الشرطة 
للمحافظة على األمن، كل في منطقته، ومواجهة أسباب الجريمة والوصول 
الى النتائج األمنية املتوخاة وتوظيف أكبر قدر من طاقات املجتمع ألعمال 

الشرطة وتحفيز املواطنين ملواجهة الجريمة قبل وقوعها )2(.      
 

6.  السالمة المجتمعية:
 السامة املجتمعية تعني )3(: تمكين افراد املجتمع من تحقيق االمن 

املجتمعي الشامل من خال تطوير برامج وآليات عمل خاصة باملجتمع تحقق 
الشراكة وتقاسم املسؤوليات املتعلقة بتوفير االمن والسامة املحلية من 

خال االنتقال من االمن التقليدي الى االمن املجتمعي.
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أنشطة الوحدة األولى:

               نشاط فردي: الزمن: 30 دقيقة:

1.  الجدول اآلتي يشتمل على عبارات بعضها صحيح والبعض اآلخر خطأ، 
مطلوب من كل متدرب التأشير امام كل عبارة ان كانت صح او خطأ:

2.  يقوم املتدرب بإعادة كتابة الجدول ويسلم اإلجابة للمدرب.

خطأصحالعبارة
1. ال يوجد فرق بين املركزية اإلدارية والامركزية اإلدارية
2. األمن هو الشعور بالطمأنينة من قبل الفرد والجماعة.

3. وظيفة املجلس املحلي للوحدة اإلدارية رقابية واشرافية على 
األجهزة املحلية ومساءلتها ومحاسبتها.

4. ال يوجد فرق بين “الامركزية اإلدارية "والامركزية السياسية"
5. املحافظات واملديريات ومجالسها املحلية جزء ال يتجزأ من 

السلطة املحلية.
6. التنمية املحلية تهدف الى النهوض باملجتمعات املحلية

7. ال يوجد فرق بين السلم املجتمعي والسامة املجتمعية.
8. اإلدارة املحلية والسلطة املحلية لهما نفس املعنى.

9. السلطة املحلية تتألف من كيانات منتخبة وأخرى معينة.
10. السلم املجتمعي والسلم االجتماعي مترادفان من حيث 

املعنى.

               نشاط جماعي: الزمن 40دقيقة:

1-  يقسم املشاركون الى ثاث مجموعات.
2-  يطلب من كل مجموعة التعليق على العبارات املوضحة في الجدول اآلتي 

)من وجهة نظر املجموعة(:
3- تعرض كل مجموعة ما دونته من إجابات على السؤال في جلسة جماعية.
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التعليق )من وجهة نظر المجموعة(العبارة

1. األسلوب »املركزي »في 
ادارة شؤون املجتمعات 

املحلية، أفضل من 
األسلوب »الامركزي« ألن 

تكاليفه اقل.
2. السلطات املحلية ال 
تعمل بمبدأ املشاركة 

املجتمعية في املحافظة 
التي ننتمي اليها. 

3. الشرطة املجتمعية 
وفقًا للمفهوم الذي عرض 
علينا يصعب تطبيقها في 

مناطقنا.
4. االمن املجتمعي في 

مناطقنا في أفضل حاالته.
5. ليس ألعضاء املجالس 

املحلية في مناطقنا 
وجود حقيقي يلمسه 

املواطن.

                  نشاط جماعي: الزمن:   30  دقيقة:

يقسم املشاركون الى مجموعتين، كل مجموعة تدون )من وجهة   .1
نظرها( ماذا يقصد باملصطلحات واملفاهيم اآلتية: مع إيضاح ما هو العامل 

املشترك بينها، 

املشاركة املجتمعية  -
املجتمع املحلي  -
التنمية املحلية   -
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الشرطة املجتمعية  -
السلم املجتمعي  -
األمن املجتمعي  -

تعرض كل مجموعة ما دونته من إجابات في جلسة جماعية  .2
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الوحدة الثـانية:
 الســلطة املحليــة ودورهــا فــي مجــال تعزيــز األمــن 

االجتماعــي  والســلم 
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أهداف الوحدة الثانية:

     يتوقع من المتدرب بعد االنتهاء من هذه الوحدة أن يكون قادرًا على:

التعرف على األهداف التي يحققها نظام الالمركزية اإلدارية أو السلطة المحلية.  
               التعرف على دور السلطة المحلية في حماية األمن والسلم االجتماعي.

               التعرف على السلطات المسؤولة عن التنمية المحلية وبناء األمن والسلم 
               المجتمعي 

مقدمة:  
      نظام الامركزية اإلدارية أصبح يحتل مكانًا ومركزًا هامًا في حياة 

الشعوب، نظرًا لقرب هذا النظام من املواطنين، وللدور الفعال الذي يؤديه 
في الجوانب التنموية واإلدارية وفي كافة املجاالت، وبما يتيحه من مشاركة 

افراد املجتمع املحلي في التخطيط للتنمية املحلية وفي رسم وتنفيذ 
الخطط املحلية لتلبية احتياجات وتطلعات املجتمعات املحلية، وهذا النظام 
يوفر عملية تربوية وتأهيلية وتدريبية وبناء لقدرات افراد املجتمعات املحلية 
ليتمكنوا من االسهام في إدارة شؤونهم املحلية. ومن األمور املحلية التي 

تهم املجتمعات املحلية هي بناء االمن والسلم املجتمعي والسلطات 
الرسمية املسؤولة عن حماية االمن والسلم املجتمعي واملحافظة عليه.

اواًل: األهداف التي يحققها نظام الالمركزية االدارية في ضوء التجارب 
الدولية: والتي ينتج عنها العديد من الفوائد والمزايا:

1.  يعمل النظام الالمركزي في اإلدارة على حشـد وتعبئة طاقـات وموارد 
افراد املجتمع املحلي ومساهمتهم في الجهود املبذولة في عملية 

التنمية املحلية بهدف تحسين ورفع مستوى معيشتهم. 

2.  يعمل نظام الالمركزية على مساعدة الدول واملجتمعات املحلية على 
تحقيق التنمية املستدامة وإقامة مجتمع العدل واملساواة، كما يعد من 

أفضل الضمانات املجربة لتحقيق التنمية املستدامة.

3.   يوفر العاملون في االجهزة اإلدارية المحلية مجاالت أفضل وأكثر كفاءة 
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5.  النظــام الالمركــزي وســيلة للتنميــة بمــا ينقلــه او مــا يفوضــه مــن وظائــف 
ــر  ــي ويوف ــى املســتوى املحل ــات ومهــام مــن املســتوى املركــزي ال وصاحي
امكانيــة إلشــراك أفــراد املجتمعــات املحليــة فــي تخطيــط مشــاريع التنميــة 
الذاتيــة والخدمــات ملناطقهــم والرقابــة واملتابعــة والتقييــم ملســتوى تنفيذهــا.

6.  يرفع نظام الالمركزية االدارية من مستوى المشاركة الشعبية من خالل: 
  تعميــق الثقــة باإلنســان وبالقيــم اإلنســانية عــن طريــق احتــرام حريــات 
األفــراد ورغباتهــم فــي انتخــاب ممثليهــم فــي املجالــس املحليــة الذيــن يعملون 
علــى االســهام فــي رفــع املســتوى االقتصــادي واالجتماعــي للمجتمعــات 

املحليــة.
إشــراك املواطنيــن فــي إدارة شــئون وحداتهــم املحليــة ممــا ينمــي من   
قدراتهــم ويدربهــم علــى فهــم قواعــد وأصــول العمــل السياســي ومبــادئ إدارة 
شــئون الدولــة والحكــم، ويجعــل مــن مبــدأ حكــم املواطنيــن ألنفســهم بأنفســهم 

حقيقــة واقعــة. 
توطيــد اســس الديمقراطيــة املحليــة، حيــث يعــد النظــام الامركــزي   
بمثابــة املدرســة األولــى والنموذجيــة لتعلــم الديمقراطيــة التــي تعتبر األســاس 
والقاعــدة التــي يقــوم علــى صرحهــا نظــام الحكــم الديمقراطــي فــي العديــد مــن 

الــدول علــى مســتوى العالــم. 

7.  يخفض نظام الالمركزية اإلدارية من حدة النزاعات والتوتر بين سكان  
      الوحدات المحلية حيث يعد:

أحد أهم الوسائل لدعم وتنمية الروابط الروحية بين أفراد املجتمع   
           املحلي وتقريب وجهات النظر بينهم.

أحد أهم الوسائل لحل املشاكل والتوترات والنزاعات التي قد تنشأ بين   

لتقديم الخدمات العامة للسكان املحليين ويجعلون الخدمات في متناول 
الناس ب سهولة وُيسر.

4.  يخلــق نظــام الالمركزيــة االداريــة فرصــًا أكثــر ملشــاركة املواطنيــن 
وتوســيع قاعــد املشــاركة املجتمعيــة فــي اتخــاذ القــرار وإدارة الشــئون املحليــة 

وتحقيــق الســلم املجتمعــي.
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السكان في الوحدات االدارية، ومن ثم القضاء على أسبابها بتكاليف وخسائر 
أقل:

ألن القيادات املحلية املعنية واملسؤولة عن معالجة املشاكل  
          والنزاعات هي قيادات نابعة من عمق النسيج االجتماعي املحلي،  

          والسكان يعرفونها جيدًا.
ألن هذه القيادات املجتمعية تدرك طبيعة وابعاد املشكات والنزاعات     

          املحلية وجذورها.
ألن هذه القيادات واألجهزة املحلية تعمل تحت اشراف رقابة وتقييم   

          ومساءلة املجتمع املحلي، حيث يشكلون معا وحدة اجتماعية واحدة، 
          ويسعون إلى تحقيق مصالح مشتركة تعزز االمن والسلم املجتمعي.

8.  يعمل النظام الالمركزي على تقوية البناء السياسي واالقتصادي 
واالجتماعي للدولة:

يســعى نظــام الامركزيــة إلى تقوية البناء السياســي واالقتصــادي واالجتماعي 
للدولــة مــن خــال توزيــع وتقاســم االختصاصــات والصاحيــات والوظائــف اإلداريــة 
والتنمويــة واألمنيــة بيــن الســلطة املركزيــة والوحــدات اإلداريــة املحليــة، بــدال 

مــن تركيزهــا فــي العاصمــة املركزيــة للدولــة. 

 وتظهــر اهميــة الالمركزيــة:  فــي نقــل  مهــام ووظائــف وصاحيــات  التنميــة 
ــروب ،  ــى أزمــات وح ــة إل ــد تعــرض الدول ــي عن ــى املســتوى املحل ــة ال املحلي
االقتصاديــة  الحساســة  واملراكــز  العواصــم  علــى  تركــز  الحديثــة  فالحــروب 

ــارب ــرت التج ــرى ،وأظه ــة الكب واإلداري
 التي مرت بها بعض الدول اثناء

 الحروب الكونية ، ان الدول التي تدير
 شؤونها بأسلوب نظام المركزية

 االدارية، إذا ما تعرضت عاصمة الدولة
 التي تتركز فيها عمليات صنع القرار
 وتدار منها مرافق وأجهزة الخدمات
 الحيوية الى ضربة عسكرية قوية،

 فإن الحياة تصاب بالشلل الكلي
 وتفقد الدولة السيطرة على األمور،

مالحظة هامة: 
ــق  ــال تطبي ــي ح ــف ف ــذا الوضــع يختل ه
النظــام اإلداري املركــزي، حيــث تبتعــد 
مراكــز اتخــاذ القــرار عن الوحــدات املحلية، 
وعــادة تكــون اإلجــراءات املركزية معقدة 
فــي  القــرار  متخــذي  علــى  ويصعــب 
املحليــات  بمشــاكل  اإلملــام  املركــز 
املشــاكل  تتفاقــم  ولذلــك،  وفهمهــا، 
وتتعقــد وتكــون الحلــول باهظــة التكلفــة.
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لكــن هــذا االمــر يختلــف فــي حالــة الــدول التــي تأخــذ بالنظــام الامركــزي   

فــي إدارة شــؤونها، حيــث تبقــى الوحــدات اإلداريــة الامركزيــة التــي تديــر وتســير 
شــؤونها بنفســها، ولديهــا تشــريعات توفــر حريــة التصــرف واالســتقال قــادرة 
-فــي أوقــات االزمــات والحــروب- علــى تأديــة مهامهــا وواجباتهــا فــي كل انحــاء 
الدولــة وفــي تقديــم الخدمــات للســكان املحلييــن، دون الحاجــة لاعتمــاد علــى 
املركــز، الن قياداتهــا منبثقــة مــن الســكان ولديهــا هيــاكل إداريــة وقــوى بشــرية 

ومــوارد ماليــة خاصــة بهــا وحســاباتها فــي البنــوك املحليــة.

 1 ( مصطفى الجندي، اإلدارة املحلية واستراتيجيتها، منشأة املعارف باإلسكندرية ،1978، ص110

مثال على ذلك: بالرغم من الدمار الشديد الذي أصاب العاصمة البريطانية لندن خال 
الحرب العاملية الثانية، ظلت أجهزة اإلدارة املحلية تمارس مهامها في كل املناطق 
البريطانية بكفاءة عالية، مما ساعد على صمود السكان وتمتعهم بمعنويات عالية )1(.

9.   يساهم النظام الالمركزي في القضاء على القوى المستبدة 
والمتسلطة داخل الدولة:

دلت التجربة العملية في عدد من الدول أن تطبيق النظام الامركزي وقيام 
املجتمع بانتخاب مجالس محلية تمثله ووجود آليات جديدة للرقابة املجتمعية 

على األداء واالدارة املحلية، قد ساهم في القضاء على استئثار قوى 
سياسية بعينها كانت متسلطة على صناعة القرار ومستحوذة على مقدرات 

وإمكانيات الدولة مما أجهض وأضعف مراكز القوى هذه وأدي إلى تفككها 
وزوالها في العديد من الدول.

10. يخلق النظام الالمركزي روح التنافس بين وحدات اإلدارة المحلية:
 يعمل النظام الامركزي على خلق روح التنافس في االداء بين الوحدات 

اإلدارية املحلية، وتجد األجهزة املحلية الكثير من الفرص واملجاالت للتجريب 
واإلبداع وابتكار حلول ومعالجات للمشكات التي تواجهها، واالستفادة من 

تجارب بعضها البعض، ونشر التجارب الرائدة وتبادلها مع بقية الوحدات االدرية.

 وتظل الوحدات املحلية في انتظار القرارات واألموال والخدمات من املركز.
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ثانيًا: دور السلطات المحلية في حماية األمن والسلم المجتمعي:

        يعد األمن ضرورة هامة لخلق بيئة حياة مستقرة للفرد واملجتمع، واهم 

متطلبات قيام األنشطة االقتصادية واالجتماعية، ويعد األمن أحد اهم أسس 
التنمية، وبدون االمن يصعب تأمين بيئة جاذبة ومشجعة لاستثمار املحلي 
والوطني واالجنبي. ولذلك، ركزت تشريعات السلطة املحلية على موضوع 

توفير االمن واالستقرار في الوحدات املحلية والحفاظ على النظام العام 
وتطبيق سيادة القانون في كافة الوحدات اإلدارية من خال توسيع اختصاصات 

األجهزة األمنية لتشمل مجاالت حيوية عديدة تجعل السكان أكثر استقرارًا 
وامنًا.

والسلطة املحلية بمكوناتها املختلفة -أوكل اليها قانون السلطة املحلية 
واللوائح املنفذة له مهام إدارية وتنفيذية ورقابية في حماية وحفظ االمن 

والسلم املجتمعي يمكن ايجازها في اآلتي:

1.  المهام التنفيذية والرقابية المسندة لتكوينات السلطة المحلية في 
جانب حماية الحقوق والحريات العامة والمحافظة على النظام العام وامن 

وسالمة المجتمع )1(

المهام التنفيذية والرقابية المسندة لتكوينات 
السلطة المحلية

المهمة من 
اختصاص:

المحافظ| مدير عام حماية الحقوق والحريات العامة.
المديرية

المحافظة على األموال والممتلكات العامة والخاصة في إطار الوحدة 
اإلدارية

المحافظ| مدير عام 
المديرية

المحافظ| مدير عام المحافظة على النظام العام في الوحدة اإلدارية.
المديرية

تعزيز دور القضاء وذلك بإحالة ما يعرض عليه من منازعات ذات طابع 
قانوني إلى االجهزة القضائية المختصة وتنفيذ االوامر والقرارات 

واالحكام التي يطلب منه القضاء تنفيذها

المحافظ| مدير عام 
المديرية

 1 ( من املواد )40(، )84(، )52(، )92( من قانون السلطة املحلية، واملادة )12( من الائحة التنفيذية لقانون السلطة املحلية.
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2. ابرز المهام واالختصاصات  في مجال الخدمات الشرطية واألمنية في كل 
مديرية في جانب حماية وحفظ االمن والسلم االجتماعي )1(:

اتخاذ التدابير العاجلة واجراء االتصاالت الالزمة لمواجهة حاالت الكوارث 
والطوارئ وتنسيق الجهود الرسمية والشعبية للتخفيف من آثارها 

المحافظ| مدير عام 
المديرية

اتخاذ اإلجراءات والتدابير الكفيلة بمواجهة الكوارث الطبيعية وتفعيل 
أنشطة الدفاع المدني.

المكتب التنفيذي

مدير أمن الوحدة اإلدارية، وقوى األمن العام فيها يعملون على ضبط 
االمن في إطار الوحدة االدارية ويرأس اللجنة االمنية رئيس الوحـدة 

اإلداريـة.

رئيس الوحدة اإلدارية- اللجنة 
االمنية

اإلشراف على خدمات الشرطة ودراسة التقارير المتعلقة بها واقتراح 
تحسين وتطوير الخدمات في المجاالت الشرطة المختلفة.

إدارات األمن بالمحافظات

مناقشة الحالة األمنية في المحافظة وإصدار التوجيهات والتوصيات 
المناسبة التي تساعد على تعزيز األمن واالستقرار للمواطنين وحماية 

الحقوق والحريات العامة والمحافظة على األموال والممتلكات العامة 
والخاصة.

المجلس المحلي للمحافظة- 
المديرية

المساهمة بصورة فاعلة في تحقيق مبدأ احترام القانون والنظام 
العام والتنسيق واالتصال بالجهات المعنية بهدف المحافظة على أمن 

وسالمة المجتمع وممتلكاته وحماية المرافق الخدمية والمشاريع 
العامة في نطاق الوحدة اإلدارية.

كل عضو من أعضاء المجلس 
المحلي

 1 ( من املادة )13( بند عاشراً  من الائحة التنفيذية لقانون السلطة املحلية.

الوقاية من الجرائم واملخالفات قبل وقوعها والعمل على كشفها  
          والقضاء على اسبابها وظروف نشأتها.

حماية ارواح وسامة املواطنين وامللكية العامة والخاصة والشخصية.  
تنظيم الحركة املرورية وتحديد مواقع اللوحات االرشادية والعامات   

           املرورية واالشارات الضوئية املرورية وضبط املخالفات وإعداد 
           االحصاءات واملعلومات املتعلقة بالحوادث املرورية مشفوعة 

           باملقترحات الكفيلة بالحد من اثارها.
حماية املجتمع من املخدرات واملؤثرات العقلية ومكافحتها وضمان   

          تنفيذ القوانين واألنظمة الخاصة بذلك.
تسجيل وقائع االحوال املدنية للمواطنين من زواج وطاق ومياد   

          ووفاة واصدار البطائق الشخصية والعائلية.
مكافحة اعمال التهريب بكافة اشكاله ووسائله وضمان أمن املوانئ   
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          واملنافذ البرية والبحرية والجوية
حراسة املنشآت واملرافق العامة.   

مكافحة اعمال الشغب وكافة مظاهر االخال باألمن.  
تأمين متطلبات الدفاع املدني والسامة العامة في اوقات السلم   

          وحاالت الحرب والطوارئ وتأمين التجهيزات واملعدات الازمة لها.
نشر الوعي القانوني واألمني لدى املواطنين عن طريق شرح وبلورة   

          مهام الشرطة والواجبات املناطة بها في الحفاظ على االمن العام 
          ومكافحة الجريمة

مكافحة الحرائق واملساعدة في اعمال االغاثة وااليواء في حاالت   
          الكوارث والنكبات الطبيعية.

اقامة البرامج الخاصة بتوعية املواطنين بطرق ووسائل الوقاية من   
           الحرائق وتدريب فرق املتطوعين على اعمال االغاثة واالنقاذ.

تنفيذ مشاريع منشآت ومرافق الدفاع املدني واملاجئ العامة.  

3.  ما هي واجبات عضو المجلس المحلي وعالقتها باألمن والسلم 
المجتمعي؟:

الواجبات المسندة لعضوالمجلس المحلي)1(:

     1.   الحضور املنتظم واملشاركة الفعالة في اجتماعات وأعمال املجلس.

    2.   التعاون والعمل بروح الفريق الواحد مع بقية اعضاء املجلس املحلي

    3.   عقد اللقاءات مع املواطنين للتعرف على همومهم ومتطلباتهم 

        ونقلها إلى املجلس وشرح وتوضيح قرارات املجلس بأهدافها وابعادها 
        املختلفة وتحفيزهم على التفاعل واملشاركة في تنفيذ وإنجاح برامج 

        التنمية املحلية.
    4.  إنماء وترسيخ العاقات والصات االجتماعية اإليجابية بما يحقق ويحمي 

        الوحدة االجتماعية والوطنية.
    5.   املساهمة بصورة فاعلة في تحقيق مبدأ احترام القانون والنظام العام 

        والتنسيق واالتصال بالجهات املعنية بهدف املحافظة على أمن 
        وسامة املجتمع وممتلكاته وحماية املرافق الخدمية واملشاريع 

        العامة في نطاق الوحدة اإلدارية.
    6.  التزام الصدق واملوضوعية والتجرد في عرض القضايا واالراء واملاحظات 

 1 ( املادة )115( من قانون السلطة املحلية رقم )4( لسنة 2000م
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4.  ماهي حقوق عضو المجلس المحلي؟

يتمتع عضو المجلس المحلي بالحقوق اآلتية )2(:

-  التعبير بحرية  عن رأيه  في اجتماعات املجلس ولجانه املتخصصة
-  املشاركة في عملية الترشيح واالنتخاب ملنصب املحافظ وأمين عام 

   املجلس ورئاسة وعضوية أي من لجان املجلس املحلي.
-  االطاع على محاضر ووثائق وسجات املجلس املحلي

-  اقتراح إدراج موضوع معين في جدول أعمال املجلس املحلي
-  التصويت على القرارات والتوصيات التي يتخذها املجلس.

 1 (  املادة )101( من قانون السلطة املحلية رقم 4 لسنة 2000م

ثالثًا: أهم السلطات المسؤولة عن التنمية المحلية وبناء األمن والسلم 
المجتمعي:

املهام واالختصاصات التنموية في اليمن موزعة بين مختلف الفاعلين 
الرئيسيين وعلى وجه الخصوص السلطة املركزية والسلطة املحلية وسيتم 

بيان دور كل منها على النحو اآلتي:
        أ  -  دور األجهزة المركزية في التنمية )1(:

حدد قانون السلطة املحلية ان من مهام األجهزة املركزية تجاه األجهزة 
التنفيذية املحلية ما يلي:

رسم السياسات العامة.  .1    
سن اللوائح والقرارات التنظيمية.  .2    

الرقابة على أداء السلطات املحلية وأجهزتها املختلفة.  .3    
التأهيل والتدريب لقيادات األجهزة املركزية واملحلية.  .4    

تنفيذ مشاريع التنمية التي يتعذر تنفيذها من قبل السلطات املحلية    .5    
          بناء على طلب منها.

تنفيذ املشاريع التنموية والخدمية ومشاريع البنى التحتية التي  .6    
          تتسم بطابع وطني عام مثل املطارات واملوانئ والجامعات والطرق 

          التي تربط بين املحافظات او دول الجوار وغيرها..

       بما يمكن املجلس من اتخاذ القرارات الصائبة.
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 1 ( امن املادة )14( من قانون السلطة املحلية.    

الدولة بسلطاتها الثاث 
وبقطاعاتها ومؤسساتها 
املختلفة وسائر الجهات 
املعنية مركزيا ومحليًا، 

والقطاع الخاص ورجال الدين 
والشخصيات القبلية واجهزة 
العدالة واألمن، وكذا أجهزة 

السلطة املحلية بكل تكويناتها، 
مسؤولون عن التنمية املتوازنة 

والشاملة واملستدامة وتعزيز 
واألمن والسلم املجتمعي، 

وال بد من تعاون وتضافر جهود 
املجتمع بكل شرائحه لتحقيق 

ذلك.

تؤكد الخبرة الدولية الناجحة في 
مجال التنمية وبناء االمن والسلم 
املجتمعي إن الدول التي حققت 
نتائج ملموسة في هذا املجال، 
حققت ذلك من خال املشاركة 

املجتمعية من قبل كل فئات 
املجتمع التي أتيحت لها فرص 

املشاركة الفعالة وتقديم 
مقترحات وتصورات للمشكات 

التي تواجه الدولة واملجتمع. 

        ب -  دور السلطة المحلية في التنمية:
 الســلطة املحليــة جــزء ال يتجــزأ مــن ســلطة الدولــة وقــد حــددت تشــريعات 
الســلطة املحليــة مهــام وصاحيــات وســلطات تكوينــات الســلطة املحليــة فــي 
مجــاالت التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة كمــا ســبق تفصيــل بعضهــا فــي هــذه 

الوحــدة. ويمكــن تقديــم عــرض مركــز لدورهــا فيمــا يلــي:

1.   عملــت الوحــدات اإلداريــة علــى مســتوى املحافظــات واملديريــات ضمــن 
الــدور التنمــوي املرســوم لهــا وفقــًا لتشــريعات الســلطة املحليــة علــى تقديــم 
ــن  ــزز األم ــة تع ــة وخدمي ــدة تنموي ــاالت عدي ــي مجـ ــذ مشــاريع ف ــات وتنفي خدم
وتدعــم الســلم وتوفــر االســتقرار، مســتندة فــي ذلــك الــى منظومــة تشــريعية 
اشــتملت علــى صاحيــات هامــة فــي جوانــب التنميــة املحليــة ومشــاركة 
املجتمــع املحلــي فــي التنميــة، ومتــى مــا توفــرت التنميــة والخدمــات املحلية، 
فــان مــن نتائــج ذلــك تعزيــز األمــن والنظــام العــام والســام والوئــام املجتمعــي.

وواضحــة:  حديثــة  منظومــة  المحليــة  للســلطة  التشــريعية  المنظومــة    .2
وبموجبهــا نقلــت وظائــف وصاحيــات ومهــام تنمويــة وإداريــة وامنيــة مــن 



دليل تدريبي مجتمعي42

ــة وقــوى  ــاكل إداري ــى املســتوى املحلــي، واوجــدت هي املســتوى املركــزي ال
بشــرية تتولــى إدارة املهــام والصاحيــات املنقولــة، ووفــرت امكانيــة إشــراك 
أفــراد املجتمعــات املحليــة فــي اقتــراح وتنفيــذ مشــاريع التنميــة املحليــة فــي 
كافــة املجــاالت ملناطقهــم والرقابــة علــى التنفيــذ وتقييــم مســتوى االداء 
والعمــل علــى حــل املشــاكل املحليــة عــن طريــق األجهــزة املحليــة ، والحفــاظ 
علــى األمــن والســكينة العامــة والنظــام العــام، كل هــذه االمــور تســهم فــي 

تخفيــف التوتــرات االجتماعيــة وتعــزز األمــن والســام.

3.  وجــود جمعيــات نوعيــة ومهنيــة ومنظمــات مجتمــع مدنــي علــى المســتوى المحلــي 
تحــت رعايــة وتشــجيع املجلــس املحلــي املنتخــب وأجهــزة الســلطة املحليــة، 
ومنهــا الجمعيــات الخيريــة التــي تعــد مــن أكثــر منظمــات املجتمــع املدنــي 
انتشــارًا وتواجــدًا فــي املحافظــات والكثيــر مــن املديريــات، وهــي منظمــات 
تســتهدف املســاهمة  فــي توفيــر الرعايــة االجتماعيــة لألفــراد وخصوصــًا األطفال 
الذيــن يحتاجــون الــى رعايــة خاصــة والنســاء والشــباب وذوي االحتياجــات الخاصــة 
واملســنين، واالســر الفقيــرة ، وتســعى هــذه املنظمــات الــى توفير املســاعدات 
ــي  ــذه املنظمــات ف ــن شــرائح املجتمــع وتســهم ه ــم لقطــاع واســع م والدع
تلبيــة احتياجــات هــؤالء الســكان مــن الغــذاء والــدواء واملســاعدات بشــتى صورهــا 

،ممــا يســهم فــي تعــزز األمــن والســلم املجتمعــي ومكافحــة الفقــر.

4.  تنفــذ الســلطات المحليــة مشــاريع تنمويــة وخدميــة توفــر مناخــًا صحيــًا 
واجتماعيــًا مقبــواًل لفئـــات الســـكان خصوصــًا االشــد فقــرًا، ممــا يقلــل مــن حــاالت 
اإلصابــة باألمــراض واالوبئــة والوفيــات وبالتالــي، يقلــل مــن حــاالت االحتقــان 

والنزاعــات والتوتــرات فــي أوســاط املجتمــع. 

5.  وجــود مــوارد ماليــة خاصــة بالســلطات المحليــة لتمويــل التنميــة بحيــث تنفــذ 
ــة املحليــة مــن مواردهــا املاليــة الخاصــة وتنفيــذ  ــة خططهــا التنموي كل مديري
العديــد مــن األنشــطة الخدميــة والتنمويــة املمولــة مــن املوازنــة الســنوية 
ــة  ــات املعني ــة والجه ــذه الحكومــة املركزي ــا تنف ــب م ــى جان ــة ال ــدة اإلداري للوح

ــة وخدمــات. االخــرى مــن مشــاريع تنموي

ــة  ــي كل محافظ ــة ف ــة األمني ــة الحال ــة مناقش ــس المحلي ــام المجال ــن مه 6.  م



43 دليل تدريبي مجتمعي

ــة كلمــا اســتدعى االمــر ذلــك، وإصــدار التوجيهــات والتوصيــات والقــرارات  ومديري
املناســبة التــي تســاعد علــى حــل املشــاكل التنمويــة وحفــظ األمــن واالســتقرار 
العامــة  الحقــوق والحريــات  ارواح وســامة املواطنيــن وكــذا حمايــة  وحمايــة 

ــكات العامــة والخاصــة. ــى األمــوال واملمتل واملحافظــة عل

7.   تشــريعات الســلطة المحليــة اناطــت بالمجلــس المحلــي الممثــل للســكان 
بكامــل قوامــه او مــن خــال أعضائــه منفرديــن املســاهمة بصــورة فاعلــة فــي 
تحقيــق مبــدأ احتــرام القانــون والنظــام العــام والتنســيق واالتصــال بالجهــات 
املعنيــة بهــدف املحافظــة علــى أمــن وســامة املجتمــع وممتلكاتــه وحمايــة 

ــة. ــة واملشــاريع العامــة فــي نطــاق كل وحــدة اإلداري املرافــق الخدمي

8.   تعزيــز دور القضــاء: تشــريعات الســلطة املحليــة تلــزم املحافــظ ومديــر عــام 
املديريــة بتعزيــز دور أجهــزة القضــاء علــى املســتوى املحلــي، وذلــك بإحالــة 
مــا يعــرض علــى كل منهمــا مــن منازعــات ومشــكات ذات طابــع قانونــي إلــى 
ــب  ــرارات واالحــكام التــي يطل ــذ األوامــر والق ــة املختصــة وتنفي االجهــزة القضائي
منهمــا القضــاء تنفيذهــا، وفــي هــذا تعزيــز وبنــاء لألمــن والســام املجتمعــي. 

9.  مــن مهــام األجهــزة المختصــة علــى المســتويين المركــزي والمحلــي نشــر الوعــي 
القانونــي واالمنــي بيــن المواطنيــن وتوعيتهــم عــن طريق شــرح وبلــورة كافــة القضايا 
املحليــة بمــا فــي ذلــك مهــام الشــرطة والواجبــات املناطــة بهــا فــي الحفــاظ 
علــى االمــن العــام والســكينة العامــة ومكافحــة الجريمــة عبــر وســائل االعــام 

املختلفــة.

ــة  ــة المــرأة ورعاي ــذ خطــط تركــز علــى تنمي ــة تنفي 10.  مــن مهــام الســلطات المحلي
االمومــة والطفولــة والشــباب مــن الجنســين وســائر فئــات املجتمــع، وتوفيــر 
خدمــات للســكان فــي مجــاالت التعليــم والصحــة وامليــاه والبيئــة، بهــدف تخفيــف 
هجــرة الســكان مــن الريــف الــى املــدن بحثــًا عــن الخدمــات. ومثــل هــذه الخطــط 

ــز األمــن والســام االجتماعــي. ــة وتعزي تســاهم فــي حماي

11.  حــددت تشــريعات الســلطة املحليــة الحــاالت واملســائل التــي تســتوجب 



دليل تدريبي مجتمعي44

 1 ( من املادة )12( فقرة )16( من الائحة التنفيذية لقانون السلطة املحلية.

 2 ( من املادة )12( فقرة )9( من الائحة التنفيذية لقانون السلطة املحلية

 3 ( من املادة )13( بند رابعًا فقرة )5( من الائحة التنفيذية لقانون السلطة املحلية

قيــام عضــو املجلــس املحلــي بتقديــم األســئلة وطلبــات اإلحاطــة للقيــادات 
والســامة  العامــة  الصحــة  يهــدد  مــا  وجــود  حالــة  فــي  املحليــة  التنفيذيــة 
املجتمعيــة واألمــن والســكينة العامــة ويؤثــر علــى التنميــة املحليــة، ومنحــت 
املجلــس املحلــي ســلطة ســحب الثقــة واقالــة القيــادات املحليــة عنــد االخــال 

بواجباتهــم او ارتكابهــم ملخالفــات.

ــة  12.  االجهــزة والســلطات األمنيــة املختصــة علــى مســتوى كل وحــدة إداري
معنيــة باتخــاذ العديــد مــن التدابير التــي تحمي املجتمع مــن الجريمة واملخدرات.

 
ــة مباشــرة  ــة صالحي ــة والمديري ــن المحافظ ــي كل م ــة ف ــلطة المحلي 13.  منحــت الس
كافــة التصرفــات الماليــة ذات الصلــة بتنفيــذ الخطــة التنمويــة والموازنــة الســنوية 
ــة، وهــذا  ــلطات المركزي ــوع للس ــة للرج ــة دون الحاج ــة ومديري ــكل محافظ ــدة ل المعتم
الســلطات  الوحــدات املحليــة، ويمنــح  يعــد مــن مقومــات اســتقالية  االمــر 
املحليــة صاحيــة تنفيــذ املشــاريع التــي تلبــي متطلبــات املجتمــع ومعالجــة 

املحليــة. املشــكات 

14.  تعمــل الســلطات املحليــة علــى اتخــاذ التدابيــر الكفيلــة باملحافظــة علــى 
التــراث الشــعبي والعمــل علــى تنميــة وتطويــر األنشــطة الثقافيــة والفنيــة 
فــي مختلــف مجــاالت و صنــوف االبــداع ورعايــة وتشــجيع املبدعيــن واملوهوبيــن 

واالتحــادات والجمعيــات واملنظمــات الثقافيــة والفنيــة واالشــراف عليهــا )1(. 

15.  من مهام  السلطات املحلية : رعاية النشء والشباب وتشجيع األنشطة 
الشبابية والرياضية وتفعيل برامجها في مختلف املجاالت)2(.

16.  تنفذ السلطات املحلية برامج تستهدف تطوير املرأة اقتصاديًا واجتماعيًا 
وثقافيًا ودعم مشاركتها الفاعلة في التنمية االقتصادية واالجتماعية وبرامج 

تنمية املجتمع ودعم االسر املنتجة )3 (
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تعمل السلطة المحلية على مستوى المحافظة والمديرية على 
تنفيذ  خطط  وبرامج  تحقق ما يلي)1( :

ومما سبق، يتضح ان صاحيات واختصاصات السلطة املحلية توفر مناخًا وبيئة 
مناسبة لقيام تنمية متوازنة ومستدامة ومن نتائجها حماية وتعزيز األمن 

والسلم والوئام االجتماعي على املستوى املحلي مع التأكيد على ما يلي:

       1.  إن التنمية هي أساس عملية بناء السام واألمن االجتماعي، 
         والسلطات املحلية في اليمن اسند اليها هذا الدور بموجب الدستور 

         وتشريعات السلطة املحلية.
      2 قيام السلطات املحلية بالتوزيع العادل للموارد املالية املحلية من 
         اجل إقامة مشاريع التنمية وتقديم الخدمات للسكان في الوحدات 

         اإلدارية يخفف من حدة النزاعات، ووجود السلطات املحلية بدون ان توفر 
         لها االموال واالعتمادات املالية الازمة فا معنى لوجودها، فاملال هو 

         عصب السلطة املحلية.
      3 ان التهميش وحرمان مناطق معينة من التنمية والخدمات في فترات
         النزاعات، واالرتجال في توزيع الخدمات ومشاريع التنمية املحلية يولد 

         الغبن والعداوات، ويزيد من التوترات والصراع االجتماعي.
      4. النزاعات والحروب تبعثر الجهود وتهدد السلم االجتماعي وتفشل 

         الخطط التنموية، وتهدم البنى التحتية وتؤدي الى تصدع حالة الوئام 

تنمية املرأة ورعاية االمومة والطفولة .  
االهتمام بالجزر واملناطق الحدودية واملحرومة من املشاريع والخدمات   

االهتمام بالبدو الرحل وغيرهم من الفئات غير املستقرة والعمل   
            على تنميتهم   ومساعدتهم على االستقرار .

تبني سياسات أو حوافز تحقق جذب السكان واستقرارهم وخاصة في  
            املناطق غير املأهولة 

االستفادة من الدراسات السكانية في عملية التنمية وتوزيع املشاريع   
            وتحقيق التوازن الديمغرافي. 
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          والتماسك االجتماعي.
      5.  نزوح السكان من مناطقهم بسبب الصراعات يفقدهم مصادر ارزاقهم 

          ويؤدي الى بحثهم عن األمان واألمن في مناطق أخرى ليس لديها 
          إمكانية لتقديم الخدمات لهم وايوائهم، االمر الذي يؤدي الى تفاقم 

          معاناتهم والتضييق عليهم، وهذا ينعكس سلبًا على سلوكهم 
          وتعاملهم مع املجموعات االجتماعية األخرى.  

      6.  النزاعات والصراعات والحروب تعطل املشاريع التنموية والخدمية 
          كالصحة والتعليم وخدمات املياه والكهرباء.
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          أنشطة الوحدة الثانية:

               نشاط جماعي )1(: الزمن: 40 دقيقة:

1-   يتم تقسيم املشاركين الى مجموعتين،
2-   كل مجموعة تدون ماحظات على األهداف املوضحة في الجدول اآلتي 

والتي تؤكد الخبرة الدولية ان نظام الامركزية اإلدارية يحققها:
                                                                  

هل لهذا الهدف أثر ملموس في نظام الالمركزية الهدف
في اليمن؟ وضح ذلك.

• نظام الامركزية 

اإلدارية يخفض من حدة 
النزاعات والتوتر بين 

سكان الوحدات اإلدارية 
املحلية

• يخلق النظام 

الامركزي روح التنافس 
بين الوحدات اإلدارية 

املحلية.
• يرفع نظام الامركزية 

االدارية من مستوى 
املشاركة الشعبية 

في اتخاذ القرار.
• النظام الامركزي 

وسيلة للتنمية

• يسعى نظام 

الامركزية إلى تقوية 
البناء السياسي 

واالقتصادي 
واالجتماعي للدولة

 

3-   تعرض وتناقش نتائج عمل كل مجموعة في جلسة تضم كل املتدربين.

             نشاط جماعي )2(: الزمن:   40   دقيقة:
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-   يتم تقسيم املشاركين الى ثاث مجموعات 
2-   كل مجموعة تقوم بمناقشة العبارة اآلتية:) حماية األمن والسلم 

املجتمعي من اهم أدوار السلطة املحلية في كل وحدة إدارية، وعلى أفراد 
املجتمع املحلي أن يساندوا هذا الدور ويتفاعلوا معه(.

3-   تدون كل مجموعة -من وجهة نظرها - اهم االدوار امللموسة على 
مستوى الوحدات اإلدارية التي ينتمي اليها اعضاء املجموعة وما هو االسناد 
الذي يجب على املجتمع املحلي ان يقدمه في جوانب تعزيز االمن والسلم 

املجتمعي.

أدوار السلطات المحلية في مجال 
تعزيز االمن والسلم المجتمعي التي 

يلمسها االعضاء المجموعة

دور المجتمع المحلي المساند 
للسلطات المحلية المختصة

4-   تعرض وتناقش كل مجموعة نتائج عملها في جلسة تضم كل املتدربين.
   

               نشاط فردي )1(: الزمن:  15 دقيقة:

حقوق وواجبات أعضاء املجالس املحلية عديدة، مطلوب من كل متدرب 
تصنيف ما هو مدون في الجدول اآلتي والتفريق بين ما هو )حق( او )واجب( 

بوضع إشارة في املكان املناسب:  

واجباتحقوقالنصم
التزام الصدق واملوضوعية والتجرد في عرض 1

القضايا واآلراء واملاحظات بما يمكن املجلس 
املحلي من اتخاذ القرارات الصائبة .

اقتراح إدراج موضوع معين في جدول أعمال 2
املجلس املحلي
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التعاون والعمل بروح الفريق الواحد مع بقية اعضاء 3
املجلس املحلي

املساهمة بصورة فاعلة في تحقيق مبدأ احترام 4
القانون والنظام العام ،بهدف املحافظة على أمن 

وسامة املجتمع وممتلكاته وحماية املرافق 
الخدمية واملشاريع العامة في نطاق الوحدة 

اإلدارية.

تنمية وترسيخ العاقات والصات االجتماعية 5
اإليجابية بما يحقق ويحمي الوحدة االجتماعية 

والوطنية.

               نشاط جماعي )3(: الزمن: 40 دقيقة:

1-   يقسم املشاركون الى مجموعتين: 
املجموعة األولى: تدون في قائمة أهم خمسة مشاريع تنموية او خدمية 
أنجزتها السلطة املركزية او السلطة املحلية في نطاق املحافظة وتقدم 

خدمات للسكان في مجاالت: الطرق أو الصحة أو التعليم أو املياه أو الكهرباء 
وغيرها... مع بيان اهم اإليجابيات والسلبيات من وجهة نظر املجموعة وفقًا 

للجدول اآلتي:

اسم المشروع ونوعه: 
صحي، تعليمي...الخ

أهم اإليجابيات )من وجهة 
نظر المجموعة(

أهم السلبيات )من وجهة 
نظر المجموعة(

 

املجموعة الثانية: تدون في قائمة فيها أمثلة ملشاريع معينة في نطاق 

املحافظة لم تنجز او توقف العمل بها بسبب الخافات والنزاعات بشأنها او 
بسبب مشاكل التمويل او غيره..

سبب الخالف او النزاع نوع المشروع
المعرقل إلقامة المشروع

دور السلطة المحلية 
والمجتمع 
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2 -   تعرض وتناقش نتائج عمل كل مجموعة في جلسة تضم كل املتدربين.

               نشاط جماعي )4( :  الزمن 40دقيقة: 

1.   يقسم املتدربون الى ثاث مجموعات:
2.   تناقش كل مجموعة ماورد في الجدول اآلتي الذي يتضمن عبارات فيها 

     بعض الحقائق املوجزة لقضايا ومشاكل في الواقع اليمني:
3.   مطلوب من كل مجموعة تدوين التعليق املناسب امام كل عبارة بذكر 

      اهم املشاكل او النتائج التي تترتب عليها )من وجهة نظرها( بصورة 
      موجزة ومرّكزة:

التعليق:العبارة
1. هجرة السكان من الريف الى 
املدن بحثًا عن الخدمات وفرص 

العمل تؤدي الى نشوء مشاكل 
عديدة:

2. تهميش وحرمان مناطق 
معينة في مديريتك من الخدمات 
واملشاريع التنموية يتسبب في:
3. قيام  السلطة املحلية بتنفيذ 
سياسات وبناء مشاريع وتقديم  

حوافز الستقرار السكان في الريف 
من نتائجها:

4. التوزيع العادل للموارد املالية 
للسلطة املحلية املخصصة 

للتنمية بين املناطق في إطار 
املديرية يؤدي الى:

5. النزاعات والحروب والصراعات 
تؤثر على التنمية املحلية وتؤدي 

الى:
6. وجود منظمات مجتمع مدني 
فاعلة على مستوى املحافظات 

واملديريات يساهم في:
7. وجود سلطات محلية بدون 

توفير املوارد املالية الازمة لها 
للقيام بمهامها التنموية يؤدي 

الى: 
8. تقاعس السلطات املحلية 

املختصة في حماية أرواح 
املواطنين وممتلكاتهم الخاصة 

والحفاظ على األمن والسلم 
ومكافحة الجريمة يؤدي الى:
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الوحدة الثالثة:
املشاركة املجتمعية
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أهداف الوحدة الثالثة:

     يتوقع من المتدرب بعد االنتهاء من هذه الوحدة أن يكون قادرًا على تحديد:

مفهوم المشاركة المجتمعية وأهدافها واهميتها ومزاياها وكيف تعزز   
              نظام السلطة المحلية.

              أدوار النساء والشباب في المشاركة المجتمعية واهم التحديات التي 
              تواجههم في هذا الجانب.

              محاور القرارات األممية الخاصة بالنساء والشباب وادوارهم في تعزيز االمن 
              والسلم المجتمعي وكيف يمكن مناصرة قضاياهم.

              دور الشرطة المجتمعية وأهدافها ومسؤولياتها في تعزيز االمن والسلم 
              المجتمعي.

 

مقدمة:
    تعني املشاركة املجتمعية تعبئة وتنظيم جهود أفراد املجتمع بكل 

شرائحه وتنسيقها للعمل مع األجهـزة الحكومية وغير الحكومية من اجل رفع 
املستوى االجتماعي واالقتصادي للمواطنين. 

   وهي إستراتيجية مبنية على اهدٍف معينة، تتجلى في قيام تعاون 
بين مجموعات من االفراد تجمعهم مًعا املساحة الجغرافية أو االنتماء أو 

االهتمامات؛ بهدف معالجة املشاكل والصعوبات التي تؤثر في حياتهم، سواء 
كانت مساهمتهم باملال والجهد او بالرأي، وبشكل طوعي، وبما يؤدي الى 
تحسين نوعية حياتهم ورفع مستوى معيشتهم وتحسين ظروفهم وتطوير 

قدراتهم.
    واملجتمع املحلي بكل فئاته: الرجال والنساء والشيوخ والشباب واألطفال 

هم محور التنمية،
   والغاية من عملية التنمية. ولذلك، من املهم مشاركة افراد املجتمعات 

املحلية في تحديد االحتياجات التنموية واولوياتها. وال تقتصر مشاركة 
املجتمع فقط عند تحديد االحتياجات التنموية وحل املشاكل والصعوبات، بل 

تمتد الى املشاركة في تخطيط وتنفيذ مشاريع التنمية املحلية والرقابة 
واملتابعة والتقييم ملستوى تنفيذ تلك املشاريع وتقديم الخدمات من اجل 

تغيير واقع التنمية املحلية.
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1.   أن هذا األسلوب او املنهج يتجاهل مشاركة املجتمعات املحلية في 
     تحديد متطلباتها التنموية والرقابة عليها وتقييمها،

2.   أن املخرجات والفوائد التنموية الناتجة عن اتباع هذا املنهج يستفيد منها 
     -في بعض الحاالت - فئة قليلة من أعضاء املجتمع املحلي ممن يملكون 
     القدرة على الضغط والتأثير في االتجاه الذي يجعل املشاريع التنموية التي 

     تنفذ في مناطقهم تصب في خدمة مصالحها.
3.   أن هذا املنهج عمل على تنمية شعور افراد املجتمعات املحلية 

     بالسلبية واالتكالية واالنعزال وعدم االعتماد على الذات وانتظار الدولة ان 
     تأتي باملشاريع الى مناطقهم.

4.   أن هذه املنهجية تركز في الغالب على اقامة مشاريع البنى التحتية 
     وتتجاهل بناء وتنمية قدرات ومهارات افراد املجتمعات املحلية والقوى 

     الوظيفية املحلية.

  وبسبب هذه االنتقادات ألسلوب التخطيط التنموي من )أعلى( الى )أسفل(، 

بدأ االهتمام بآليات املشاركة املجتمعية باعتبارها أحد الركائز االساسية التي 
تقوم عليها التنمية، وهذا االهتمام من قبل االفراد والجماعات باملشاركة 

املجتمعية لم يأت من فراغ، بل نتيجة لوعيهم الكامل بأهميتها، وألنها تلعب 
دورًا فاعًا في إحداث تنمية محلية مستدامة )1(.

 1 ( االستراتيجية الوطنية للحكم املحلي في اليمن ،2008م، ص123

ولذلك، تعد املشاركة املجتمعية واحدة من اآلليات الفعالة في قيام تنمية 
شاملة ومتوازنة ومستدامة على املستويين املحلي والوطني.

           تجارب دولية:
ومن املهم اإلشارة الى أن الكثير من الدول ظلت ولعقود طويلة تطبق 

منهج او أسلوب التخطيط للتنمية املحلية من أعلى )أي من املركز( الى 
أسفل )املستوى املحلي(، دون مشاركة املجتمعات املحلية، وقد تعرض هذا 
املنهج خال العقود املاضية النتقادات عديدة وأخفق في إيجاد تنمية متوازنة 

ألسباب أهمها:
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أهمية المشاركة المجتمعية:  .1 

1.   مــن املبــادئ األساســية لتنميــة املجتمعــات املحليــة: ضــرورة مشــاركة 
املجتمــع فــي عمليــة التنميــة تخطيطــًا وتنفيــذًا، وتجنيــد طاقــات املجتمــع، 
وتوســيع قاعــدة العمــل باشــراك الشــباب والنســاء وســائر فئــات املجتمــع فــي 
فــي  ويســاهموا  أنفســهم  يســاعدوا  لكــي  املحليــة،  واألنشــطة  املشــاريع 
الجهــود التــي تبــذل لرفــع مســتواهم املعيشــي وتدريبهــم علــى إدارة شــؤونهم 

املحليــة بأنفســهم.

2.   مبــــدأ املشــــاركة املجتمعيــــة يعتبــــر العمــــود الفقــــري لطريقـــــة تنظـــــيم 
املجتمـــــع، حيــث تمكــن املشــاركة املجتمعيــة افــراد املجتمعــات املحليــة 
ــة  ــة والتنموي ــة واإلداري ــاة االجتماعيــة واالقتصادي مــن لعــب دور هــام فــي الحي
ملجتمعاتهــم، وتحملهــم املســؤولية فــي املســاهمة في تنميــة مجتمعاتهم، 
أهــم وســائل تمكيــن املجتمــع  ولذلــك، صــارت املشــاركة املجتمعيــة مــن 
ــال فــي  ــر والفع ــادي واملؤث ــدور القي ــه ال ــون لـ ــه فــي أن يك ــكل فئات ــي ب املحل
عمليــة التنميــة املحليــة والســلم واالمــن املجتمعــي وفــرص أكبــر للمشــاركة 

فـي:

اشراك النساء والشباب في تحديد األهداف العامة لتطوير وتنمية   

          مناطقهم وتحديد أفضل السبل والوسائل لتحقيق تلك األهداف.
التعرف على احتياجات ومتطلبات التنمية ونوعية الخدمات املحلية   

          بشكل دقيق.
املساهمة فـي تحديـد الصعوبات واملشكات والتحديات التي تواجه   

          املجتمعات املحلية وتقديم املقترحات والتصورات الازمة تحسين 
          األداء والخدمات املحلية ومعالجة الصعوبات واملشكات. 

تفعيل التعاون والتنسيق بين مختلف االطراف ذات الصلة بعملية   
          تخطيط وتنفيذ وتقييم برامج التنمية املحلية.

تقييم أداء األجهزة املحلية التي تخطط للتنمية املحلية وتنفذها   
          والحكم على مدى قدرتها على تحقيق األهداف.
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أهم أسس المشاركة المجتمعية:  .2 

أن ُيبدي افراد املجتمعات املحلية املستهدفة بما فيهم النساء      

والشباب رأيهم في املشاريع التنموية و ان يكون لهم صوت مسموع في 
اختيار أفضل املشاريع التي تلبي احتياجات السكان فهم االقدر على تحديد 

اولوياتهم وترتيب اهميتها.

ان يشارك افراد املجتمع املحلي في إدارة املشاريع التنموية   
والخدمات في مناطقهم وان يساهموا في املحافظة عليها.

اهم مزايا المشاركة المجتمعية:  .3 

1.   حشد جهود افراد المجتمع المحلي عن طريق تنمية وعيهم واحساسهم 
بأنهم معنيون بكل الشؤون التي تهمهم وانهم يملكون املشاريع في 

مناطقهم، وبالتالي، تعزيز شعورهم باالنتماء لوطنهم ومجتمعاتهم بما يضمن 
استدامة تلك املشاريع والخدمات. 

2.   تدريب افراد المجتمع المحلي على إدارة شؤونهم في مناطقهم وتنمية 
قدراتهم على االعتماد على أنفسهم في حل املشكات والصعوبات التي 
تواجههم ، ونقل املواطن من دور املتفرج او "املشاهد" الى دور "املشارك" 

في إدارة شؤونه املحلية ،وابتكار الحلول واملعالجات للمشاكل.                                                                                                       
3.  تنمية موارد المجتمع المحلي واملساهمة في تنفيذ املشاريع التنموية 

والخدمية وصيانتها بأقل التكاليف.
4.  المشاركة المجتمعية تقوي الروابط االجتماعية بين افراد املجتمع الواحد، 

ألن مشاركتهم تدعم ترابط املجتمع وتجعله أبعد ما يكون عن التفكك 
والتداعي.

5.  مشاركة المجتمع المحلي في مراحل التخطيط والرقابة والتقييم للتنمية 
والخدمات املحلية تعزز من مبادئ الشفافية واملساءلة.

6.  بناء الثقة بين فئات المجتمع المحلي وممثليه في السلطة املحلية.
7.   المشاركة المجتمعية تخلق شراكة فاعلة بين املجتمعات املحلية وبين 

املؤسسات الحكومية واالهلية املعنية بالتنمية، مما يساعد على تنسيق 
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الجهود والخطط والبرامج وتكاملها لخدمة املجتمع املحلي وتلبية احتياجاته 
وإحداث تنمية متوازنة ومستدامة تعزز االمن وتحفظ السلم االجتماعي.                                                                                                                                                                

أهم أهداف المشاركة المجتمعية:   .4 

1.   رفع مستوى الوعي بين المواطنين واملنظمات واملؤسسات املعنية بشأن 
     أهمية مشاركتهم في التنمية.

2.  تعزيز وتقوية شعور املواطنين باالنتماء ملجتمعهم ووطنهم.
3.  مشاركة السكان -بما فيهم شريحة النساء والشباب- في صنع القرار 

     املحلي وتعزيز التواصل والثقة بين السلطة املحلية واملواطنين 
     ومنظمات املجتمع املدني.

4.  مساندة السلطة المحلية للقيام بأدوارها ومهامها في خدمة املجتمع 
     وتوفير الخدمات بجودة عالية.

5.  تحسين نوعية ومستوى الخدمات التي تقدمها األجهزة واملؤسسات املحلية 
     للمواطنين.

6.  تعزيز التعاون والمشاركة بين املؤسسات الحكومية واملجتمعات املحلية، 
     وتقريب وجهات النظر بينهم. 

7.  المساهمة في الحد من النزاعات في املجتمع.

المؤسسات التي تسهم في تعزيز المشاركة   .5 
          المجتمعّية:

تنظم املجتمعات املحلية نفسها في
اشكال وكيانات تنموية يمكن بيان أهمها

فيما يلي:
1.  لجان التنمية المحلية: هي لجان تعمل في

 مجاالت التنمية املحلية املختلفة على
املستوى املحلي.

2.  الجمعيات االهلية والخيرية: وهي من أكثر
 املؤسسات التي تنتشر على املستوى

املحلي وتقوم بأدوار فعالة في خدمة ومساعدة املجتمع 

املشاركة املجتمعيـة: هدف 
ووسيلة في آن واحد:

هي: هدف: ألن املمارسة 
الديمقراطية السليمة تقوم على 

إشراك املواطنين ومساهمتهم 
في حل املشاكل التي تواجه 

مجتمعاتهم. 
وهي وسيلة: الن مشاركهم 

تجعلهم يلمسون فوائدها 
ونتائجها وتصـبح جـزءًا اصيًا مـن 

سلوكياتهم. 
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وسد احتياجاته املختلفة وتحقيق نوع من التكافل املجتمعي.
3.  منظمات المجتمع المدني المحلية:

وهي منظمات تعمل في اإلطار املحلي لخدمة املجتمع 
املحلي في مجاالت متعددة.

4.  مجالس أولياء األمور:
 وهي مجالس لآلباء واالمهات تشكل في املدارس واملرافق التعليمية 

االخرى لتنسيق جهود الجهات املسؤولة عن التعليم مع املجتمع املحلي.
5.  لجان إدارة وتسيير المشاريع التنموية:

 وهي لجان تختار او تنتخب من بين جمهور املستفيدين من املشاريع 
التنموية، إلدارة وتسيير مشاريع تنموية في مناطقهم مثل: مشاريع املياه 

املحلية ومشاريع الكهرباء املحلية وغيرها من املشاريع الخدمية التي تدار 
بواسطة لجان مختارة من املنتفعين.

6.  المشاركة الشعبية في نظام السلطة المحلية:
 الهدف من قيام نظام السلطة املحلية في اليمن هو: توسيع املشاركة 

الشعبية في اتخاذ القرار وإدارة الشؤون املحلية من خال إشراك سكان 
الوحدات املحلية في إدارة شؤونهم املحلية ومساهماتهم في حل 

مشاكلهم بأنفسهم من خال اعضاء املجالس املحلية الذين يمثلون سكان 
الوحدات االدارية. 

   غيــر ان وجــود أعضــاء املجالــس املحليــة فــي كل وحــدة إداريــة ال يعنــي إلغــاء 
مســاهمة الســكان فــي العمــل املجتمعــي وال يعنــي اقصــاء فئــات املجتمــع 
االخــرى فــي هــذه الوحــدات مــن املشــاركة والتطــوع فــي األنشــطة املحليــة 
املختلفــة، وفــي تأطيــر أنفســهم فــي منظمــات املجتمــع املدنــي، وســائر 
الجمعيــات والهيئــات واالتحــادات التـــي تعمـــل علـــى تحقيــق األهداف املشــتركة 

للســكان.
اهــم ركائزهــا، وهــي  الشــعبية هــي روح اإلدارة املحليــة واحــد  واملشــاركة 
وســيلة لتمكيــن افــراد املجتمعــات املحليــة مــن املســاهمة فــي ادارة شــؤون 

التنميــة والخدمــات املحليــة.

وقد نظمت تشريعات السلطة املحلية في اليمن موضوع »املشاركة 
الشعبية في التنمية املحلية » في الائحة التنفيذية لقانون السلطة 
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والفصل الثاني:
إدارة وتسيير المشاريع الخدمية: وهذا الفصل نظم موضوع ادارة وتسيير املشاريع 

التنموية الخدمية من قبل لجان تختار من بين جمهوراملنتفعين- كأداة 
من أدوات املشاركة املجتمعية -تكون مهمتها إدارة وتسيير املشاريع 

واملحافظةعليها  في العديد من املواد واالحكام.ونصت الائحة انه )2(
»ألغراض ديمومة املشاريع الخدمية واملحافظة عليها وحسن تشغيلها 

وادارتها واالستفادة املثلى منها يجوز الي من املجالس املحلية في الوحدات 
اإلدارية على مستوى املحافظات واملديريات ان يقرر اسناد ادارة وتشغيل 

وصيانة املشروعات الخدمية سواء كانت بتمويل محلي أو خارجي أو مشترك 
إلى لجان ادارة وتسيير تشكل لهذا الغرض من بين جمهور املنتفعين.

 وتتحدد املشاريع الخدمية التي تدار بواسطة لجان املنتفعين في املشاريع 
املبينة فيما يلي:

املحلية، وافردت لذلك بابًا كامًا هو الباب التاسع الذي يتكون من 33مادة، 
ومن فصلين:

الفصل األول:
 ينظــم المبــادرات الذاتيــة والتعاونيــة: وفــي هــذا الفصــل تــم تنظيــم املبــادرات 
الذاتيــة والتعاونيــة ونصــت الائحــة فــي هــذا الجانــب  انــه)1( »يجــوز للمجلــس 
املوازنــة  فــي  يخصــص  ان  واملديريــة  املحافظــة  مســتوى  علــى  املحلــي 
الســنوية للوحــدة االداريــة الغــراض املســاهمة فــي تمويــل املشــاريع التنمويــة 
والخدميــــــة القائمــــــة علــى اســاس املبــادرات الذاتيــة والتعاونيــة نســبة ال 
تتجــاوز 20% مــن اجمالــي املــوارد املحليــة واملــوارد املشــتركة علــى مســتوى 
يســاهم  بحيــث  اإلداريــة  للوحــدة  املشــتركة  العامــة  املــوارد  و  املحافظــة 
املجلــس املحلــي بهــذه النســبة مــن مــوارده الســنوية فــي مشــاريع تنمويــة 
وخدميــة مــن تلــك التــي تقــوم علــى أســاس املبــادرات الذاتيــة والتعاونيــة التــي 

ــة. ــة املحلي ــة والنوعي ــات التعاوني ــون والجمعي ــا املواطن ــي تمويله يشــارك ف

 1 ( املادة )258( من الائحة التنفيذية لقانون السلطة املحلية

2 ( من املادة )271( من الائحة التنفيذية لقانون السلطة املحلية
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مشاريع المياه المحلية.  ) 1
مشاريع الكهرباء المحلية.  )2

مشاريع الطرق الفرعية.  )3
المشاريع التنموية لمكافحة الفقر«  )4

وتضمنت الائحة التنظيمية لدواوين املحافظات واملديريات)1( على انشاء 
تكوين مؤسسي بمسمى »اإلدارة الفنية لدعم مبادرات المجتمع« وهذه اإلدارة 

تتبع املحافظ مباشرة وتحددت مهامها واختصاصاتها في املادة )2( من 
الائحة املشار اليها. ومن أبرز مهامها: تسويق املشاريع ذات الجدوى والنفع 

االقتصادي واالجتماعي في أوساط املجتمع املحلي سعيًا لتبنيها او االسهام 
في تمويلها من جانبهم. ودراسة أساليب إدارة املشاريع املحلية، ومدى 

تحقق أهدافها مجتمعيًا وتحديد متطلبات رفع مستوى أدائها اداريًا وفنيًا.

أبرز معوقات المشاركة المجتمعية:  .7 

1.   اختاف ثقافات سكان الوحدات املحلية نتيجة الختاف نمط عيشهم 
     وتفكيرهم وعاداتهم وتقاليدهم، مما يحد من املشاركة املجتمعية في 

     األنشطة املختلفة.
2.     ضعف العاقات االجتماعية بين السكان، يؤدي الى اضعاف حافز املشاركة 

     االجتماعية بينهم. 

•  هل هناك فرق بين املشاركة الشعبية واملشاركة املجتمعية؟

 نعم، الفرق بينهما يتمثل في االتي:
املشاركة الشعبية: تعني "مشاركة عموم الجمهور في عمليات 

صنع السياسة العامة، وقد تنصرف املشاركة الى الجانب التنموي 
واملشاركة في عملية التخطيط للتنمية الى حدود معينة، لكن 

في الغالب تستخدم املشاركة الشعبية كآلية استشارية ذات ابعاد 
سياسية تخدم النظام السياسي الحاكم في البلد.

بينما تعني "املشاركة املجتمعية" مشاركة املجتمعات املحلية في 
صنع التحوالت التنموية بدءا من التخطيط للتنمية مرورًا بالتنفيذ وصواًل 

الى مراقبة األداء والتقييم.
املصدر: محمد حمود الحمادي، تطوير منظومة املشاركة املجتمعية 

في اليمن، املتفوق للطباعة والنشر والتوزيع، صنعاء، بحث 
ماجستير،2013م، ص32.

1 ( من املادة 11 من الائحة التنظيمية لدواوين املحافظات واملديريات الصادرة بالقرار الجمهوري رقم )265( لسنة2001م 
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3.  ضعف مستوى الوعي العام لدى افراد املجتمعات املحلية، ينجم عنه 
     ضعف مشاركتهم وتفاعلهم.

4.  العديد من منظمات املجتمع املدني تعاني من ضعف في قدراتها 
    وامكاناتها في جانب املشاركة املجتمعية. 

5.  ضعف الدور التوعوي والتثقيفي الذي تقوم به اجهزة ومؤسسات الدولة 
     املسؤولة عن توعية املجتمع بأهمية املشاركة املجتمعية.

6.  غياب النظام القانوني والتشريعات التي تنظم وتؤطر عملية املشاركة 
    املجتمعية.

7.  سيطرة القوى والوجاهات االجتماعية على املستوى املحلي في بعض 
    الوحدات االدارية على املبادرات ذات الصلة باملشاركة املجتمعية وانفرادها 

    بالقرارات، مما يحد من مشاركة وتفاعل فئات املجتمع املحلي.

مخاطر غياب المشاركة المجتمعية:  .8 

إن غياب املشاركة املجتمعية يؤدي إلى سيطرة حالة من االنعزال   )1
واالنتظار السلبي واالتكالية لدى السكان، تجعلهم يحجمون عن املساهمة 

في حل املشكات املحلية التي تواجههم ويتهربون من التفاعل مع القضايا 
والشؤون املحلية، في انتظار قيام الحكومة بمسؤولياتها.

املشاركة املجتمعية تضمن نجاح أي عملية إدارية تستهدف اجراء   )2
تغييرات او إصاحات تعالج مشكات تنموية او ادارية داخل املجتمعات 
املحلية، لكن، فرض عمليات التغيير واإلصاحات على السـكان بقرارات 

واجراءات فوقية من جهات ال تتشاور معهم وال تراعي مصالحهم تكون نتيجتها 
في الغالب رفضهم لعملية التغيير ومقاومتها وتعثرها وفشلها.
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النساء والشباب ودورهم في المشاركة 
المجتمعية في التنمية وفي تعزيز 
االمن والسلم االجتماعي في اليمن

املقدمة
      تعتبر مشــاركة النســاء والشــباب في التنمية 
وفــي تعزيــز االمــن والســلم املجتمعــي قيمــة 
أصحــاب  ألنهــم  كبيــرة،  أهميــة  ذات  اجتماعيــة 
مصلحــة حقيقيــة فــي التنميــة واالمــن والســلم 
واالســتقرار، فهــم مــن يصنــع خطــط التنميــة، وهم 

هــدف التنميــة، وهــم مــن ينفــذ برامجهــا.
ومشــاركة النســاء والشــباب فــي كافــة األنشــطة 
التنمويــة فــي مراحــل التخطيــط والتنفيــذ فــي 
إطــار مناطقهــم تنمــي الشــعور بأهميتهــم وبالدور 

الــذي يؤدونــه لصالــح مجتمعهــم. 
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وتشير التجارب الدولية، ان املشاركة املجتمعية تساهم في بناء قدرات 
القيادات املحلية وتؤهلها في قيادة العمل التنموي املحلي وتعزز من فرص 

نجاح املشاريع التنموية واستدامتها. وان إدراك الناس ووعيهم باحتياجاتهم 
التنموية، وتصميمهم على تغيير واقعهم، والتغلب على املعوقات يدفعهم 

إلى اإليمان بجدوى التنمية واملشاركة، 

كما ان مشاركة النساء والشباب في العمل املحلي وفي تعزيز االمن 
والسلم املجتمعي، امر حيوي ويؤدي الى التقليل من الصعوبات والعوائق 

التي تواجه عملية التنمية املحلية، باعتبار أن املشاركة طوعية، وإرادية، 
وحرة، وال تفرض بفعل قانون او أوامر ادارية من السلطات العليا، ولذلك، تتعزز 

فرص التغيير املأمول نحو األفضل. 

اهم التحديات التي تواجه النساء والشباب في المشاركة في عمليات التنمية 
وتعزيز السلم واالمن المجتمعي:

1.   ضعف ثقافة الحوار في أوساط املجتمع.
2.  ضعف البرامج التنموية التي تستهدف اشراك النساء والشباب في 

     التنمية وقضايا السام واالمن املجتمعي واالعمال التطوعية.
3.  ضعف مهارات الحوار والتواصل ومهارات التفاوض لدى النساء والشباب. 

4.  بعض النساء والشباب يحجمون عن املشاركة املجتمعية بسبب الخجل او 
     الخوف.

5.  التشكيك في جدوى املشاركة، مع وجود طرح يقول: بان مشاركتهم لن 
     تغير في الواقع شيئًا، وأن السلطات الحكومية وغيرها من املؤسسات 

     يمكن ان تستمع الى آراء ووجهات نظر النساء والشباب لكنها في األخير 
     تنفذ ما تريد.

6.  ضعف الثقة والتعاون والتنسيق بين األجهزة الحكومية ومنظمات 
     املجتمع املدني والسلطة املحلية في الجوانب ذات الصلة بالتنمية 

     والسام واألمن بسبب محدودية الخبرات والقدرات املؤسسية في هذه 
     املجاالت.

7.  ضعف املوارد املالية من الدول واملنظمات الدولية املوجهة لدعم 
     ومساندة جهود النساء والشباب في املجاالت املختلفة.
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8.  ارتفاع نسب البطالة، وندرة فرص العمل بسبب تردي األوضاع االقتصادية، 
    وما ينجم عن ذلك من سيطرة حاالت االحباط بين النساء والشباب، وارتفاع 

    نسب الفقر، وغير ذلك من الظواهر االجتماعية السيئة.

الفرع األول: دور النساء ومشاركتهن في التنمية وفي تعزيز االمن 
والسلم االجتماعي

مقدمة         •
تلعب املرأة دوًرا محورًيا في نهضة املجتمعات، وقد أثبتت قدرتها على 

التغيير اإليجابي في املجتمع، فحضورها في مختلف جوانب الحياة وإصرارها 
على الوقوف بجانب الرجل ومساندتها له يثبت انها أحد العناصر الهامة 

والفاعلة في إحداث عملية التغيير في املجتمع.
والتغيير االيجابي الذي تنشده املجتمعات، مرهون بمدى تمكين املرأة 

من القيام بأدوارها املختلفة في املجتمع، فهي شريكة للرجل في إدارة 
املجتمع، وتحمل مسؤوليات تسيير شؤونه. ويتطلب النمو املتسارع 

الذي تشهدها املجتمعات في العصر الراهن وما تواجهه من تحديات كبيرة، 
االستفادة من كل الجهود وحشد كل طاقات املجتمع، فإذا تم تجاهل دور 

النساء في املجاالت االجتماعية واالقتصادية واإلدارية والتنموية، فان 
املجتمع يهدر ويخسر نصف طاقته، ألن النساء يشكلن نصف املجتمع.

 لذا، ينبغي على الحكومات وسائر املكونات املجتمعية تعزيز أدوار النساء في 
كافة املجاالت وحمايتهن من العنف والتهميش، ومساندتهن باستمرار من 
اجل االسهام في حل املشاكل والصعوبات التي تواجه املجتمعات املحلية.

توجه المجتمع الدولي من اجل حماية النساء )1(:  .1 

     يشكل صدور القرار 1325 الذي اعتمده مجلس األمن بتاريخ 31أكتوبر من 
عام 2000 نقلة نوعية في تعامل األمم املتحدة مع حماية النساء على الصعيد 

الدولي، وذلك من حيث اإلقرار بالتأثير الخاص للنزاع على النساء والفتيات. 
إن اعتراف منظمة األمم املتحدة عبر مجلس األمن بتأثير النزاعات على 

النساء والحاجة إلى مشاركة النساء باعتبارهن صاحبات مصلحة في مجال 
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درء الصراعات وحل النزاعات، يعتبر من املكاسب الهامة التي انجزها املجتمع 
الدولي خال العقود املاضية.

ولقد شدد قرار مجلس االمن1325 على الحاجة إلى:
1.   مراعاة خصوصية املرأة وإشراكها في عمليات الحفاظ على األمن وبناء 

     السام وخصوصا في املناطق املتضررة من النزاع.
2.   توعية قوات حفظ السام والشرطة والسلطة القضائية بخصوصية املرأة 
      في الصراع واتخاذ تدابير لضمان حمايتها وااللتزام بحقوق اإلنسان للنساء 

     والفتيات.
3.   تأمين االحتياجات الخاصة بالنساء والفتيات في مراحل النزاعات.

4.   دعم دور املرأة في مجاالت املراقبين العسكريين والشرطة املدنية 
     واإلنسانية ومراقبي حقوق اإلنسان.

5.   تمثيل نساء املجتمعات التي شهدت صراعات مسلحة إلسماع أصواتهن   
      في عملية تسوية الصراعات لتكون ضمن صناع القرار كشريك على قدم 

      املساواة ملنع الصراعات وحلها وتحقيق السام املستدام.

يهدف القرار   1325 الى:
1.   تطوير رؤية جديدة متسقة مع منظور 

   النساء في فترات النزاع، لضمان تمكينهن
   من املساهمة في حل النزاعات.

2.   منع العنف املوجه ضد النساء والفتيات
 ومحاكمة مرتكبيه، وتحمل املجتمع الدولي
ملسؤولياته في حماية النساء خال النزاعات
املسلحة ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضدهن.

3.   التأكد من أن النساء يساهمن في
صياغة مبادرات اإلغاثة واالنعاش وبناء 

السام ويستفدن منها.

أهمية القرار1325والقرارات المكملة له المتعلقة   .2 
بالمرأة والسالم واألمن:

1.   يعتبر هذا القرار نتاجًا لجهود بدأت بمكافحة العنف ضد املرأة بشكل عام 

وســواء كانــت النســاء والفتيــات 
أو  النــزاع،  علــى  محرضــات 
ضحايــا  أو  فيهــن  مشــاركات 
أو كــن مــن املســاهمات  لــه، 
فــإن  الســام،  بنــاء  فــي 
تجاربهــن املختلفــة مــع النــزاع 
تتطلــب ان تتخــذ كافــة التدابيــر 
مــن  تمكينهــن  تضمــن  التــي 
املســاهمة فــي حــل النزاعــات 
اإلغاثــة  عمليــات  وفــي 

واالنعــاش.
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     وليس فقط في حالة النزاع.
2.  يعكس هذا القرار تنامي االهتمام باملشاركة الفعالة للمرأة في كافة 

     مراحل صنع القرار وخاصة في مجال املفاوضات وحفظ السام، وفي 
     مراحل ما بعد النزاع.

3.  يعتبر القرار االممي 1325 أول وثيقة رسمية قانونية تصدر عن مجلس 
     االمن يطلب فيها من أطراف النزاع:

      احترام حقوق املرأة ودعم مشاركتها في مفاوضات السام.
     اشراك النساء في إعادة البناء واالعمار التي تلي مرحلة النزاع والصراع،

     اشراك املرأة في حل النزاعات املسلحة وربط ذلك بالحفاظ على السام 
     واالمن الدوليين.

4.  يعترف هذا القرار والقرارات املكملة له بشكل واضح بدور املرأة وقدرتها 
     على منع النزاع وعملية التوصل الى اتفاقات سام، وبعد ان يحل السام 

     وفي مرحلة اعادة اإلعمار. 
5.  يشتمل هذا القرار والقرارات املتعلقة باملرأة والسام واألمن على 

     مجموعة واسعة النطاق من املبادئ والتوجيهات ذات الصلة بتحسين 
     مكانة النساء في أوضاع النزاعات وما بعدها، وتشجع على إدماج منظور 

     النوع االجتماعي في كافة النواحي ذات الصلة بمنع نشوب النزاعات وبناء 
     السام وإعادة اإلعمار.

6.  هذا القرار يستند في مضمونه إلى القانون اإلنساني الدولي والقانون 
     الدولي لحقوق اإلنسان وآليات الحماية واملساءلة ذات الصلة.

المحاور األساسية للقرار االممي رقم 1325)1(:  .3
المحور األول: الوقاية: 

   وتعني الوقاية تبني إجراءات وقائية كإصدار قوانين تجرم العنف ضد النساء 

والفتيات ومحاكمة منتهكي حقوقهن.
          تهدف الوقاية الى:

    منع حدوث جميع أشكال العنف املرتكبة ضد املرأة، وبخاصة العنف الجنسي 

   وعلى أساس النوع االجتماعي.

 1 ( الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس األمن 1325، املرأة واألمن والسام 2022 – 2020، ص9،8
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    إقامة نظم مراعية ملسائل النوع االجتماعي من أجل رصد انتهاكات حقوق  
    اإلنسان للنساء والفتيات خال فترات النزاع، ووقف إطاق النار، ومفاوضات 

    السام وبعد انتهاء النزاع، واإلباغ عنها والتصدي لها، 
    مراقبة مدى تصدي الجهات األمنية الفاعلة الوطنية والدولية، ألي انتهاكات 

    لحقوق النساء والفتيات وخضوعها للمساءلة تماشيًا مع املعايير الدولية.
    استحداث أحكام في التشريعات الوطنية تلبي احتياجات وقضايا محددة 

    خاصة بالنساء والفتيات في نظم اإلنذار املبكر وآليات منع نشوب النزاعات 
    ورصد مدى تنفيذها.

المحور الثاني: الحماية: 
    تعني "الحماية "اتخاذ إجراءات فورية لحماية النساء من العنف املوجه ضدهن 

   اثناء النزاع. 

تهدف الحماية الى:  

    ضمان سامة النساء والفتيات، وصحتهن البدنية والعقلية وأمنهن 

    االقتصادي، واحترام حقوقهن اإلنسانية.
    ضمان تماشي القوانين الوطنية فيما يتعلق بحماية الحقوق السياسية 
   واالقتصادية واالجتماعية والثقافية للنساء والفتيات مع املعايير الدولية.

    ضمان فرص حصول النساء والفتيات املعرضات للخطر على خدمات لدعم 
    سبل العيش.

    ضمان كفاية اآلليات والهياكل التنفيذية القائمة لتعزيز أمن النساء والفتيات 
    وسامتهن البدنية.

    زيادة إمكانية وصول النساء الائي تنتهك حقوقهن الى العدالة
.

 ومن األمور التي يجب التركيز عليها في موضوع الحماية ما يلي:
    حماية الالجئات والنازحات من النساء والفتيات اللواتي يشكلن حوالي 50 في المائة من أي 

    مجموعة من الالجئين أو النازحين وهي من أشد الفئات ضعفاً.
    العنف ضد النساء: تزداد ممارسة العنف ضد النساء في فترات النزاع، ولضمان حماية 

    النساء من العنف في كافة مراحل النزاعات المسلحة، يجب على الدول ان تسن التشريعات
    التي تجرم كافة اشكال العنف ضد المرأة، وفرض عقوبات متناسبة مع خطورة الجريمة،    

    ومنع االفالت من العقاب. 
    اإلتجار بالنساء والفتيات: تتفاقم أثناء النزاعات، وبعد انتهائها، ظاهرة االتجار بالنساء 

    والفتيات، بسبب انهيار الهياكل السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وارتفاع مستويات 
    العنف ضد المرأة،  واشتداد النزاعات. 
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    احتمال فقدان الجنسية: يمكن أن يكون النزاع سبباً في فقدان المرأة لجنسيتها، بسبب         
    فقدان او اتالف وثائقها التي تثبت جنسيتها اثناء النزاع. 

 المحور الثالث: المشاركة: 
    وتعني "املشاركة": اشراك النساء في كافة مستويات صنع القرار في 

   أوقات السام والحرب وعلى وجه الخصوص اشراكهن في املؤسسات 
   املعنية باملفاوضات والعدالة االنتقالية وعملية السام. 

         ويدعو القرار 1325 إلى تحقيق أهداف المشاركة المتمثلة في اآلتي:

    زيادة نسبة النساء املشاركات في مواقع صنع القرار.
    إدماج املرأة في عمليات اتخاذ القرارات املتعلقة بمنع نشوب النزاعات 

    وادارتها وتسويتها 
    زيادة تمثيل املرأة ومشاركتها الهادفة في األمم املتحدة والبعثات 

    الدولية ذات الصلة بالسام واألمن.
    زيادة تمثيل املرأة ومشاركتها في مفاوضات السام الرسمية وغير 

    الرسمية، وعمليات بناء السام. 
    زيادة تمثيل املرأة، ومشاركتها الهادفة في الحوكمة املحلية والوطنية، 

    بوصفها مواطنة، ومسؤولة منتخبة ومتخذة قرار. 
    زيادة مشاركة املرأة واملنظمات النسائية في األنشطة الرامية إلى منع 

    نشوب النزاعات، وتسويتها، والتصدي لها.  

         ولتحقيق مبدأ مشاركة النساء يلزم القيام بعدة اجراءات تهدف الى 
         تمكينهن في المجاالت اآلتية:

    في مجال التشريع: اعتماد قوانين تتناسب واملعايير العاملية ذات الصلة 

   والتي من شأنها رفع التمييز والتهميش الذي يطال حقوق النساء على 
   املستويات املحلية.. 

   في املجال االقتصادي: عبر اعداد تشريعات تركز على تحرير النساء اقتصاديا 
   وماليًا بهدف تحقيق االستقالية االقتصادية.

    في املجال السياسي: افساح املجال امام النساء للمشاركة في إدارة 
    الشؤون العامة للمجتمع في مختلف املراحل املمتدة منذ ما قبل 

    نشوء النزاعات املسلحة، مرورًا بالعمليات القتالية، وحفظ السام، واإلغاثة، 
    واإلنعاش، وإعادة اإلعمار. 
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المحور الرابع: اإلغاثة واإلنعاش المبكر وإعادة االعمار:        

من خال التركيز على توفير املوارد الحياتية والدعم االغاثي الازم للنساء 
والفتيات، ودعم دور النساء في اإلغاثة واالنعاش االقتصادي وعملية إعادة 

االعمار.

في عمليات اإلغاثة واإلنعاش ال بد من:  

    تلبية ومعالجة االحتياجات الخاصة بالصحة اإلنجابية للنساء والفتيات في 
   حاالت النزاع وما بعدها.

    معالجة احتياجات النساء والفتيات وال سيما من الفئات الضعيفة )النازحات، 
    ضحايا العنف الجنسي والعنف بسبب النوع االجتماعي، املنضويات تحت 

    املليشيات املتحاربة، العائدات من اللجوء( في إطار عمليات اإلغاثة 
    واإلنعاش املبكر وبرامج اإلنعاش االقتصادي.

    االخذ في االعتبار مراعاة النوع االجتماعي من قبل املؤسسات املعنية 
    بالعدالة االنتقالية، 

    واملصالحة وإعادة اإلعمار بعد انتهاء النزاعات. 
    مراعاة النساء املنتميات الي األجهزة األمنية واملشاركات في الصراع 

    املسلح عند معالجة برامج نزع الساح والتسريح وإعادة االدماج.

الخطة الوطنية للمرأة واألمن والسالم وفقًا لقرار   .4 
مجلس االمن 1325:

شكل قرار مجلس األمن رقم 1325 حول املرأة واألمن والسام والقرارات 
الاحقة له مرجعيات أساسية في صياغة الخطة الوطنية للمرأة واألمن 

لقد تم اعتماد القرار رقم 1325 حول املرأة والسام واألمن 
من قبل مجلس االمن باإلجماع، وهو قرار ملزم لجميع البلدان 

األعضاء في األمم املتحدة. وفي هذا القرار تم اإلفصاح عن 
التجاهل القائم ملساهمات املرأة في حل النزاعات وبناء 

السام، وشدد القرار على أهمية مشاركة املرأة على قدم 
املساواة وبشكل كامل كعنصر فاعل في إحال السام 

واألمن، كما شجع القرار البلدان على ضرورة إعداد خطة عمل 
وطنية لتفعيل هذا القرار، ولذا، فقد اعدت الحكومة اليمنية خطة 

يمكن بيان أهم مفاصلها على النحو اآلتي:
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والسام في اليمن باإلضافة الى نتائج املشاورات الوطنية وأيضا السياق 
اإلقليمي لألمن والسام. 

األهداف االستراتيجية للخطة الوطنية:  .5 
بنا ء على مخرجات املشاورات الوطنية واملحلية املبنية على املرجعيات 

األممية حول املرأة واألمن والسام والسياق اإلقليمي والوطني، تم 
التوافق على أربعة أهداف استراتيجية للخطة الوطنية، املرأة واألمن والسام، 

التي سيتم العمل على تحقيقها خال األعوام 2019 - 2021 وهي:
             الهدف االول:  تعزيز مشاركة املرأة على كافة املستويات في مواقع 

                            صنع القرار. 
الهدف الثاني: ضمان الوقاية من النزاعات، ومن كافة اشكال العنف    

                             الجنسي، والتطرف واإلرهاب. 
الهدف الثالث:  تعزيز حماية النساء من كافة اشكال العنف.  

             الهدف الرابع:  توفير االحتياجات اإلنسانية املستجيبة للنوع  
                             االجتماعي للنساء اثناء وبعد النزاعات.

أوضاع النساء في اليمن اثناء النزاعات المسلحة :  .6 
 

   تتعرض النساء اثناء النزاع للتهميش ولجرائم العنف بدرجات أكبر خال الحروب 
وبعدها، ونادرًا ما ُيراعى فيها منظور النوع االجتماعي في التخطيط والتنفيذ. 
وبالتالي ال بد من التنبه إلى واقع النساء في ظل الحرب وما بعد الحرب عن 

طريق إجراء الدراسات امليدانية للنظر في احتياجات النساء وأوضاعهن، وإعداد 
البرامج املائمة في مجال معالجة آثار الحرب والنزاعات املنعكسة على 

النساء، وكيفية حماية حقوقهن املكتسبة. فالدراسات املتوفرة في اليمن 
تشير إلى:

1.   تفاقم الفقر بين النساء، والجوع، والنزوح والتشرد مع اطفالها بحثا عن 
      األمان ولقمة العيش بعد فقدان بعضهن ألزواجهن.

2.   ازدياد نسبة النساء املعيات لألسر، وتحملهن ألعباء كفالة اطفالها وبقية 
      افراد اسرتها.

3.   زيادة الضغوط النفسية التي تؤدي إلى اضطرابات نفسية جسيمة بين 
      أوساط النساء. 
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4.   تدهور أوضاع النساء أثناء النزاع في جميع املجاالت التعليمية والصحية 
      واالقتصادية والسياسية؛

5.   تأثير النزاعات املسلحة والتوترات في أكثر من منطقة على الوضع 
      اإلنساني للمرأة من الناحية األمنية واملادية واملعنوية، اذ تشعر النساء 
      بالخوف وعدم االمان، ونقص في املوارد والخدمات العامة وانعدام الرعاية 

      الصحية، 
6.   تعرض النساء للتحرش والعنف النفسي والجنسي واللفظي، االمر الذي 

      يضاعف من معاناة النساء. 
7.   االنتقاص من حقوق النساء اإلنسانية، مثل حق العيش بكرامة وأمان 
      واستقرار، وحق التعليم والعمل والتنقل وحق العيش دون فقر، وقد 

      أظهرت الدراسات انهن أكثر من يعاني في فترات الصراعات نظرا لتحملهن 
      مسؤوليات مضاعفة تجاه اسرهن.

أولويات خطة العمل الوطنية للمرأة واألمن والسالم   .7
في اليمن:

 هدف الخطة: 

 تهدف الخطة الى حماية النساء اثناء النزاعات وما بعد النزاعات وتعزيز 
مشاركتهن في عمليات حفظ السام وفي التنمية االقتصادية واالجتماعية.

أولويات خطة العمل الوطنية:

تقوم خطة العمل التنفيذية لتفعيل القرار 1325 في   .8
اليمن على الركائز اآلتية:

1.  المشاركة: زيادة مشاركة النساء على مستوى السلطات: التشريعية 
والتنفيذية والقضائية وفي األمن والجيش وفي اآلليات املحلية والدولية 

ملراقبة تنفيذ االتفاقية الدولية لحقوق االنسان وفي السلك الدبلوماسي 
وفي التصدي للنزاعات وحفظ السام.

2.  الوقاية: انشاء آليات لإلنذار املبكر تراعي النوع االجتماعي وزيادة مشاركة 
املرأة في الوقاية من التطرف والعنف، وتفعيل القوانين والتشريعات وتأهيل 

كوادر الشرطة والجيش للوقاية من العنف ضد النساء.
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3.  الحماية: تقديم خدمات الدعم الصحي والنفسي والقانوني للنساء 
والفتيات ضحايا االنتهاكات والعنف، ووضع ادلة ارشادية ملقدمي الخدمات 

وتنفيذ برامج لتمكين النساء في أوقات النزاعات وما بعدها وتوفير التعليم 
للفتيات، وانشاء مراكز لتأهيل النساء والفتيات التي يتعرضن للعنف.

4.  اإلغاثة / اإلنعاش: تلبية احتياجات الفئات الضعيفة من النساء والفتيات 
املشردات والاجئات وضحايا العنف من اإلغاثة وخدمات الرعاية، واشراك املرأة 

في خطط نزع الساح، وفي جهود اإلغاثة واملساعدات اإلنسانية، وتنفيذ 
برامج لتمكين النساء من االندماج في املجتمعات املضيفة.

أدوار النساء ومناصرتهن وتمكينهن من المشاركة   .9
في التنمية وتعزيز األمن والسلم االجتماعي:

على الحكومة وأجهزتها املختصة والسلطات املحلية واملنظمات والجهات ذات العاقة 

كل فيما يخصه العمل على اتخاذ اإلجراءات والتدابير التي تضمن مناصرة قضايا النساء 

وتمكينهن من املشاركة في كافة املجاالت و على وجه الخصوص ما يلي:

1.  تنفيذ الخطة الوطنية للمرأة واألمن والسام وفقًا لقرار مجلس   

االمن 1325 من اجل تقوية مشاركة النساء في عمليات صنع القرار، وحمايتهن 
اثناء النزاعات، وما بعد النزاعات، وتعزيز مشاركتهن في عمليات حفظ 

السام، وفي التنمية االقتصادية واالجتماعية، وضمان وجودها في الهياكل 
واملؤسسات املدنية، وتوفير املوازنات واملخصصات املالية الازمة لتنفيذها.

2.  بناء الشراكات مع املؤسسات الحكومية ومنظمات املجتمع   

املدني على املستويين املركزي واملحلي، لحشد أكبر عدد من املناصرين 
لتنفيذ الخطط الوطنية للمرأة، ومساندتها لتمكينها من املساهمة في كافة 

الشؤون التي تهم املجتمع.

3.  وضع وتنفيذ برامج تدريبية للنساء في مجاالت فض النزاعات،   

ومفاوضات السام، والحوار والتنمية.

4.  اتخاذ جميع التدابير املمكنة لضمان حصول النساء والفتيات على   

فرص متساوية في التعليم في مراحل ما بعد انتهاء النزاع.
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5.  تنفيذ البرامج واألنشطة التي تعزز من مشاركة النساء في   

عمليات صنع القرار، وضمان تمثيلها في مؤسسات وهيئات ومراكز صنع القرار.

6.  إدماج املرأة في مواقع اتخاذ القرارات ذات الصلة بمنع نشوب   

النزاعات.

7.  زيادة تمثيل املرأة ومشاركتها في مؤسسات وهيئات وبرامج   

األمم املتحدة والبعثات الدولية ذات الصلة بالسام واألمن.

8.  تشجيع النساء على إقامة وتبني األنشطة التي تهتم بالحرف   

اليدوية، واالعمال واملهن الحرة والصناعات الصغيرة، وكل املشاريع املدرة 
للدخل، وتسهيل إجراءات منحهن القروض.

9.    مراعاة االحتياجات الخاصة باملرأة أثناء النزاعات أو اإلعادة للوطن   

أو إعادة التوطين.

            10.   إعداد وتنفيذ استراتيجيات وخطط العمل على املستوى الوطني 

لتطبيق القرار االممي رقم1325((.

11.  تنفيذ التشريعات الوطنية التي تضع اآلليات املنفذة لقرارات   

األمم املتحدة وجامعة الدول العربية بشأن ضبط السلوكيات املنحرفة ضد 
املرأة، وعدم التسامح مع االعتداءات الجنسية التي تتعرض لها املرأة.

12.  تكثيف الجهود الدولية والوطنية من اجل وضع آليات تمكن   

من محاسبة مرتكبي العنف ضد املرأة وتوفير ما يلزم من موارد ملقاضاة 
مرتكبي تلك الجرائم، وحث املجتمع على الوقوف مع املرأة ورفع مستوى 

قدرتها على التصدي للعنف املوجه ضدها.

13.  تحسين املنظومة القانونية الوطنية التي توفر الحماية للمرأة   

من العنف املمارس ضدها.

14.  خلق ظروف مناسبة تمّكن املرأة كمرشحة وناخبة في   

االنتخابات النيابية واملحلية، وتوفير الدعم املادي واملعنوي لها.
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15.  اشراك النساء في أنشطة وبرامج حماية البيئة املحلية   

والتوعية البيئية.

16.  تأسيس آليات حماية مناسبة تحمي املرأة من العنف القائم   

على النوع االجتماعي، ورصد ومراقبة وتقييم تطبيق القرارات والتشريعات 
ذات الصلة بحمايتها ودورها في السام واألمن والتنمية.

17.  تنفيذ مجموعة من األنشطة والبرامج من اجل نشر ثقافة   

السام والتسامح التي تدعو الى احترام حياة كل انسان، وكرامته، دون تحامل 
او تمييز من اي نوع في البيئات املحلية.

18.  اشراك املرأة في الندوات واملحاضرات وحلقات النقاش وفي   

البرامج التوعوية والتثقيفية في مجاالت السامة املهنية وبرامج الوقاية 
الصحية واإلسعاف واإلنقاذ.
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          الفرع الثاني: دور الشباب ومشاركتهم في التنمية وتعزيز األمن والسلم االجتماعي:

مقدمة:         

    تعد مرحلة الشباب من أهم مراحل حياة البشر، فخالها يكتسب الفرد 
مهاراته االنسانية والبدنية والعقلية والنفسية واالجتماعية الازمة لتدبير 

شئون حياته وتنظيم عاقاته باآلخرين.

والشباب في أي مجتمع من المجتمعات هم:
ثروة الشعوب الحقيقية.  -

األمل والطموح لكل تقدم وتنمية ونهضة وهم عنصر حيوي في   -
          جميع ميادين العمل اإلنساني واالجتماعي والثقافي واالقتصادي 

          والتنموي،
-         املحرك الفعال ألي عملية إصاح أو تغيير في املجتمعات، ويشكل 
          الشباب الرقم األصعب في أي حركة تستهدف اصاح أو تغيير في 

          بنية املجتمع، 
-         أداة فعالة من أدوات التطور الحضاري للمجتمعات،

همزة الوصل بين املاضي واملستقبل، وهم الحاضر الذي يصنع   -
          املستقبل. 

أهمية الشباب ودوره في المجتمع:  .1 

         تهتم الكثير من الدول في رسم السياسات والبرامج والخطط التي 
تركز على تنمية قدرات ومهارات الشباب وتوجيه طاقاتهم الخاقة صوب 

خدمة املجتمعات املحلية من اجل تحقيق مستويات أداء عالية في مختلف 
املجاالت التنموية واالدارية. كما تنفذ برامج تدريب وتأهيل للقيادات الشابة 

ألجل جعلها قادرة على قيادة دفة التنمية املستدامة للمجتمعات املحلية.
     وفئة الشباب هي من أهم فئات املجتمع، نظرًا ملا تتسم به من خصائص 

تميزها عن سائر فئات املجتمع األخرى. 

من أبرز السمات والخصائص التي تميز فئة الشباب ما   .2 
يلي:
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1.   الشباب هم مصدر ال ينضب إلنتاج القيادات املستقبلية. 
2.  الشباب هم الفئة األكثر تأثيرًا في الحياة العامة، وهم مصدر اإلبداع 

     واالبتكار، والفئة األكثر انتاجًا وتفاعًا في املجتمع.
3.   الشباب هم أكثر فئات املجتمع طموحًا، وتقبًا للتغيير، وهم صناع التغيير 

      في حياة األمم، ويصعب الحديث عن أي عملية إصاح او تغيير دون 
      مشاركتهم، فدورهم محوري في الدفع بعمليات اإلصاح والتغيير، فا 

      إصاح وال مشاركة فاعلة إال بوجود شريحة الشباب. 
4.   امتاك الشباب لطاقات هائلة وخاقة تمثل عامًا مهمًا يدفع بعجلة 
      التنمية والتطوير في البلدان الى االمام، والشباب يتمتعون بحماس 

      وحيوية، وعند اقتناعهم بفكرة ما، يكون عطاؤهم با حدود. 
5.   الشباب قوة اجتماعية رئيسية في املجتمع، وتعد األكبر من أي قوة 

      اجتماعية ُأخرى.
6.   وتشير االحصائيات أن نسبة الشباب في أغلب بلدان العالم تتجاوز %50 

      وبعضها تتجاوز 60% من مجموع سكان العديد من البلدان، إال أن 
      مشاركتهم في صنع القرار ضئيلة جًدا، وتكاد تكون معدومة في بعض 

      البلدان، ولذلك، تعمل العديد من الدول على تنفيذ برامج من شأنها           
      االهتمام بشبابها، غير أن هذه البرامج تختلف من دولة ألخرى، لكن األمم 
      املتحدة بادرت الى اصدار قرار اممي يعنى بمشاركة الشباب في عملية 

      بناء السام واالمن وفي صنع القرار.

القرار االممي رقم 2250 بشأن تشجيع مشاركة   .3
الشباب: 

 

صدر قرار مجلس األمن 2250 في9 ديسمبر 2015 لتشجيع مشاركة الشباب 

في عملية بناء السام واألمن وصنع القرار، مما يجعل الشباب واملؤسسات 

القيادية الشبابية شريكا أساسيًا في مواجهة التطرف والعنف، واالنتقال من 

النزاع الى بناء السام على املستويين الوطني والدولي، ويأتي هذا ضمن 

خمسة بنود أساسية هي:
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1 .   مشاركة الشباب في صنع القرار،
2.   الشراكة: تفاعل الشباب مع الحكومة،

3.   الحماية: تفعيل آلية لحماية المدنيين بما فيهم الشباب،
4.    الوقاية: إتاحة المجال للشباب إلقامة أنشطة لبناء بيئة تنبذ التطرف وتعزز 

       ثقافة التسامح،
5.    نزع السالح وإعادة إدماج الشباب: إخراج الشباب من الجماعات المسلحة 

       بتوفير فرص عمل أفضل.

عقبات تواجه الشباب في تطبيق قرار مجلس األمن   .4 
رقم 2250 في العديد من البلدان العربية:

        افسح القرار 2250 املجال أمام الشباب للمشاركة في عملية صنع القرار وفي 

بناء السام واألمن، لكن االوضاع السياسية واالجتماعية واالقتصادية الحالية التي 

يعيشها الشباب وخاصة في املنطقة العربية تضع أمامهم عقبات وعوائق يمكن بيان 

أهمها على النحو اآلتي:

في الجانب السياسي:  
 تعاني املجتمعات العربية من ضعف الثقافة الديمقراطية والسياسية خاصة 

بعد أحداث الربيع العربي وما احدثته من هزات عنيفة، كان لها الكثير من 
اآلثار على األوضاع السياسية، وأدى سقوط بعض األنظمة وسيطرة جماعات 
سياسية جديدة على الحياة السياسية، ونشوب حروب ونزاعات وصراعات في 

عدد من بلدان الربيع العربي ومنها اليمن، وتعثر العمليات السياسية، كل 
ذلك، دفع بشريحة الشباب بعيًدا عن املشاركة في الحياة السياسية. 

في الجانب االقتصادي:  
 الحروب والنزاعات الداخلية واالوضاع االقتصادية غير املستقرة التي يعيشها 
معظم شباب العالم العربي، أدت الى ارتفاع نسب البطالة، وبالتالي، نسب 

الفقر، وندرة فرص العمل، وتردي مستوى الخدمات التعليمية والصحية 
والثقافية، كل ذلك فاقم من معاناة الشباب وحد من مشاركتهم في الحياة 

االقتصادية وفي التنمية.

أدوار الشباب ومناصرتهم وتمكينهم من المشاركة   .5 
في التنمية وتعزيز األمن والسلم المجتمعي:
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على الحكومة وأجهزتها املختصة والسلطات املحلية واملنظمات والجهات ذات 

العاقة كل فيما يخصه العمل على اتخاذ اإلجراءات والتدابير التي تضمن مناصرة قضايا 

الشباب، وتمكينهم من املشاركة في كافة املجاالت وعلى وجه الخصوص ما يلي:

اشراك الشباب في عملية التنمية وفي مراحل تخطيط وتنفيذ   .1
مشاريع التنمية واملشاركة في اللجان املجتمعية التي تتولى إدارة الشؤون 
املحلية وخدمة املجتمع، وتنفيذ السياسات التي تساهم بشكل ايجابي في 

جهود الشباب لتحقيق التنمية املستدامة.

اعداد خطة وطنية لتنفيذ القرار االممي 2250وتوفير التمويات   .2
واالمكانات الازمة لتنفيذها.

إيجاد آليات تمّكن الشباب من املشاركة الفاعلة في قضايا الرأي العام   .3
واملناصرة كقضايا حقوق املرأة والطفل، ومناصرة الفئات املهمشة في 

الحصول على حقوقها.

تشجيع الشباب على التطوع في املؤسسات التي تخدم املجتمع،   .4
وتطوير قدراتهم، وخلق فرص عمل مجدية لنشاطاتهم السياسية االقتصادية 

واالجتماعية والرياضية والفنية والثقافية.

وضع اآلليات التي من شأنها تمكين الشباب وتشجعهم على املشاركة الفعالة في   .5
عمليات السام واتفاقيات السام وتسوية النزاعات.

6.  اشراك الشباب في الندوات واملؤتمرات وسائر الفعاليات العلمية 
والثقافية التي من شأنها توسيع معارفهم، وتحفيز التفكير واالبداع للخروج 

بحلول عملية مبتكرة ليصبحوا قادة املستقبل، ويشكلوا نموذجا لألجيال 
القادمة في خدمة بلدهم.

مراعاة احتياجات الشباب اثناء العودة الى الوطن وإعادة التوطين وفي   .7
مراحل التأهيل واإلدماج واعادة االعمار بعد انتهاء النزاع.

دعم وتشجيع مبادرات السام املحلية التي يتم تبنيها من قبل   .8
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املجموعات واالطر الشبابية لحل النزاعات.

زيادة التمثيل للشباب في مؤسسات ومراكز صنع القرار.  .9

10.  التنسيق مع مؤسسات وأجهزة األمم املتحدة واملنظمات الدولية 
املعنية من اجل فتح قنوات للتشاور والتواصل مع املجموعات الشبابية في 

اليمن. 

توفير فرص العمل للشباب وتنفيذ برامج التدريب املهني وبناء   .11
القدرات والـتأهيل.

اشراك الشباب في أنشطة وبرامج حماية البيئة املحلية.  .12

13.  اتخاذ التدابير التي تمكن الشباب من تعزيز الصات االجتماعية عن 
طريق تبادل الزيارات في املناسبات االجتماعية، كزيارة الجيران واملرضى 

ومناسبات األفراح واألتراح.. 

تمكين الشباب من املساهمة في نشر الوعي الصحي من خال   .14
األنشطة والفعاليات الشبابية التي تعطي معلومات عن األمراض الخطيرة 

واملوسمية وأسبابها وكيفية الوقاية منها. 
 

تطوير املناهج التعليمية التي تكرس قيم التسامح وقبول اآلخر   .15
والحوار في نفوس األجيال والعمل بشكل جاد من أجل توسيع مساحات الحوار 
والفهم املتبادل إلنهاء اإلقصاء والتهميش واإلهمال لهذه الشريحة الواسعة 

من املجتمع.

تشجيع الشباب على العمل في الحرف اليدوية واالعمال واالنشطة   .16
واملهن الحرة وكل املشاريع املدرة للدخل.

تنفيذ خطط وبرامج لدعم بناء قدرات الشباب في مجاالت السام   .17
وحل النزاعات، وتثبيط مشاركتهم في اعمال التطرف والعنف واإلرهاب.
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اشراك الشباب مع الجهات التي تضع خطط نزع الساح والتسريح   .18
وإعادة اإلدماج بما يضمن مراعاة احتياجات الشباب املتضررين من النزاعات 

املسلحة.

19.  وضع برامج وطنية لتشغيل الشباب بالشراكة مع القطاع الخاص، 
وبناء قدراتهم ومهاراتهم بما يلبي متطلبات سوق العمل.

تنفيذ البرامج التي تعزز مشاركة الشباب في صنع القرارات التي تؤثر   .20
في حياتهم من خال تدابير مثل إنشاء مجالس وطنية للشباب أو تفعيلها 

وتعزيزها، حال وجودها، وضمان تمثيلهم في املؤسسات املدنية.

اشراك الشباب في كل الجهود والخطط التي تستهدف استثمار   .21
طاقاتهم وحماسهم، وإيجاد حلول تلبي احتياجاتهم، ومعالجة املعوقات 

والتحديات التي تواجههم، ودعم جهودهم في تحقيق آمالهم وتطلعاتهم. 

اشراك الشباب في عملية االنتخابات املحلية والنيابية وتشجيع   .22
مشاركتهم كناخبين ومرشحين حيث تعتبر أصوات الشباب حاسمة، ولها وزن 

كبير من بين أصوات بقية فئات املجتمع.

دعم املنظمات الشبابية التي تعمل في مجال بناء السام واعتبارها   .23
شريكًا في كل البرامج التي تهتم بمشاريع الشباب وانشطتهم في هذا 

الجانب.



دليل تدريبي مجتمعي80

         الفرع الثالث: الشرطة المجتمعية ودورها ومسؤولياتها في تعزيز االمن والسلم 
المجتمعي

مقدمة:  

      تضطلع أجهزة الشرطة، باعتبارها أقرب أجهزة الدولة التصاقًا باملجتمع، 
بدور هام في تحقيق األمن والسلم واالستقرار لكل افراد املجتمع من خال 

منع الجريمة قبل وقوعها وضبطها بعد وقوعها.                                                                                                                                       
  ويعد األمن أحد أهم ضرورات الحياة والبقاء والتطور للمجتمعات اإلنسانية، 

وكما كان هاجس اإلنسان القديم الذي جعله يختار قمم الجبال العالية للسكن 
ويقوم ببناء القاع الحصينة والحصون املنيعة، فإنه ال يزال هاجس اإلنسان في 
حياته املتطورة اليوم وله تأثير مباشر على مستوى معيشته هو ومن يعول. 

    وعندما يتوفر األمن، يوجد التطور والعمران، وتتدفق رؤوس األموال 
واالستثمارات التي يعود ريعها على سكان الباد، وتتوفر الوظائف، وتقل نسبة 

البطالة، وتدور عجلة التنمية.
  ويستطيع املجتمع بقليل من الوعي أن يتعرف على املشكات واألسباب 

التي قد تؤدي الى انعدام األمن أو أسباب ضعفه، ويستطيع أفراد املجتمع 
كذلك أن يبادروا بأنفسهم لإلسهام في حل تلك املشكات ووضع املعالجات 
الازمة التي تمنع الجريمة وتقوي من حالة األمن والوئام والسلم االجتماعي 

في املناطق والتجمعات السكانية أو بالتنسيق مع السلطات املحلية 
واالجهزة األمنية. 

ماهي الشرطة المجتمعية؟   .1

     1    الشرطة املجتمعية مفهوم ومصطلح حديث نسبيًا.
     2    تقوم فكرة الشرطة املجتمعية على اندماج الشرطة باملجتمع 
          والعمل من خاله بأسلوب يهدف الى تطوير الوظيفة التقليدية

          للشرطة.
     3   الوظيفة التقليدية للشرطة تنصُبّ على منع الجريمة، واكتشافها، 
         والقاء القبض على مرتكبيها، وتقديمهم للقضاء، واملحافظة على 
         األرواح واملمتلكات، وحفظ األمن، والنظام العام، والسكينة العامة، 

         وهي وظيفة تقليدية يعرفها الناس وتؤديها الشرطة بمفردها.
     4   الشرطة- وهي تؤدي هذا الوظيفة التقليدية بمفردها- تواجه الكثير 
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           من االنتقادات، ألنها ال تستطيع الوفاء بالتزاماتها، رغم الجهود التي 
           تبذلها، وأبرز تلك االنتقادات، بان الشرطة تعمل بمفردها، وال تشرك 

           املجتمع في تنفيذ واجباتها األمنية والشرطية.

     وتعد الشرطة املجتمعية استراتيجية حديثة للعمل األمني، وتقوم على 
إشراك املجتمع فعليًا في تحقيق األمن، وتعمل على منع حدوث الجريمة 

عن طريق دراسة أسبابها وتجفيف منابعها، ووضع الحلول املسبقة ملعالجة 
املشكات، وهي بهذا املفهوم تتسق مع عادات وتقاليد املجتمع اليمني 

التي ترفض وتقاوم اي سلوكيات خاطئة. 
 وتنهض الشرطة املجتمعية على تعاون املواطن مع رجال الشرطة 

للمحافظة على األمن والسكينة العامة، ومواجهة أسباب الجريمة، وتوظيف 
جزء من طاقات املجتمع في انشطة الشرطة ومؤازرتها، بهدف منع الجريمة 

قبل وقوعها. 
وتعد الشرطة املجتمعية إستراتيجية جديدة في العمل الشرطي واألمني 
او )طريقة تفكير جديدة( تقوم على أسلوب جديد في التعامل مع مشاكل 
املجتمع املحلي، بمشاركة سكان التجمعات السكانية مع أجهزة الشرطة 

ملواجهة الجريمة، ومكافحتها، والوقاية منها.
 وتعمل الشرطة بالشراكة مع املجتمع، وفي ذات الوقت يشارك املجتمع 

في النطاق الجغرافي الذي يعيش فيه، في العمل الشرطي، ويعمل االثنان 
معًا عن طريق حشد الجهود واملوارد لحل املشكات التي تؤثر على أمن 

املجتمع وسامته على املدى الطويل، بداًل من عمل الشرطة بمفردها في 
التعامل مع الحوادث والجرائم فور حدوثها على املدى القصير )1( 

2.  السلم االجتماعي:

•     إن مصطلح "السلم االجتماعي" من املصطلحات املعاصرة، وله ارتباط 

وثيق بمصطلحي السام واألمن ويراد به توفير األمن واالستقرار والعيش 
املشترك بين كافة أفراد املجتمع،

•     ويمثل السلم االجتماعي في أي مجتمع القاعدة االجتماعية االساسية 

التي في ظلها يتعايش افراد املجتمعات ويتبادلون املنافع املشتركة 

 1 ( فلسفة ومبادئ الشرطة املجتمعية، من اصدارات مركز شرق وجنوب شرق أوروبا لتبادل املعلومات للسيطرة على األسلحة 
الصغيرة والخفيفة، )–SEESAC(2006، ص22
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ويمارسون شؤونهم وانشطتهم 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

والثقافية ومعتقداتهم الدينية، 
ويحافظون على ممتلكاتهم.

وبالسلم االجتماعي يتحقق للجميع 
االمن واالستقرار والسام، وتحت

مظلته تتحقق التنمية املستدامة. 
•     وللسلم االجتماعي أهمية كبرى 

في بناء االنسان وصون كرامته 
واملحافظة على ممتلكاته وحقوقه.

•     وتعاني العديد من املجتمعات من

 انعدام األمن، بسبب الحروب والنزاعات 
والصراعات وتصاعد وتيرة العنف والنزوح
 الداخلي وما ينجم عن ذلك من كوارث 

إنسانية وتدني مستوى تقديم الخدمات وخلق صعوبات كبيرة تؤثر على حياة 
السكان املتضررين. وان عدم املساواة بين أبناء املجتمع الواحد جور يزرع 

الضغائن واألحقاد، ويضعف حالة املودة واإلخاء.
وإذا كان املجتمع يعيش نوعًا من التنوع والتعدد في انتماءاته العرقية أو 

الدينية أو املذهبية، فا بد من ضمان الحقوق واملصالح املشروعة ليعيش 
الجميع في إطار املصلحة املشتركة، لضمان استقرار وسامة املجتمع.

     ولذلك، فان من شروط تحقيق السلم االجتماعي: أن تعمل الدولة 
واملجتمع على تحقيق السلم االجتماعي من خال تبني سياسات تقوم 

على تطبيق مبادئ العدل واملساواة بين أفراد املجتمع الواحد، واتباع قواعد 
تضمن تكافؤ الفرص بين الناس وجعلهم سواسية امام القانون والنظام، ومنع 
كافة أنواع التمييز بينهم، وأن يضطلع الجميع بمسؤولياتهم املشتركة في 

االلتزام باحترام املبادئ واالهداف التي تحمي وتحقق السلم االجتماعي.

•     وكما سبق التوضيح، فان مصطلح" السلم االجتماعي" ومصطلح " السلم 

المجتمعي" مترادفان من حيث املعنى واملدلول.
ويقصد بالسلم االجتماعي: حالة السلم والوئام داخل املجتمع نفسه وفي 
العاقة بين شرائحه وقواه، وبعبارة أخرى: هو ذلك التعايش واالستقرار التام 

 الشرطة هيئة مدنية نظامية:

"الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدي 

واجبها لخدمة الشعب وتكفل للمواطنين 

الطمأنينة واالمن وتعمل على حفظ 

النظام واالمن العام واآلداب العامة 

وتنفيذ ما يصدر اليها من السلطة 

القضائية من أوامر كما تتولى تنفيذ 

ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من 

واجبات..."

املصدر: املادة )39( من دستور 

الجمهورية اليمنية
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وتعرف الجمعية العامة لألمم المتحدة السلم المجتمعي بانه:
»حالة السلم والعيش بسام بين افراد املجتمع الواحد وحل 

االختافات في اآلراء وفض النزاعات بالطرق السلمية«.

بين شعوب وأعراق مناطق مختلفة، يسود بينها التفاهم وحسن الجوار، 
واحترام الرأي اآلخر، وتقبل تعايش االقليات مع بعضها، وحل املشاكل بالحوار 

والتفاهم دون اللجوء للعنف.

أهمية السلم االجتماعي:  .3

يعد السلم املجتمعي من أهم أركان االستقرار في أي مجتمع، ويمثل   1
حالة من الوئام والتعايش السلمي بين كل املكونات والقوى االجتماعية 

على مستوى الوطن، في ظل غياب كل مظاهر العنف والخوف في املجتمع، 
وبالتالي، فان السلم االجتماعي هو نقيض العنف االجتماعي بكافة إشكاله.

السلم االجتماعي في أي مجتمع يمثل القاعدة االساسية التي   2
ينطلق منها افراد املجتمع في تأمين تعايشهم الديني، والسياسي، 

واالقتصادي، واالجتماعي، والثقافي، ومن خاله يتحقق لهم االمن واالستقرار 
والبحث عن مصادر عيشهم وارزاقهم.

3  السلم االجتماعي يوفر بيئة مناسبة لتحقيق التنمية املستدامة 
التي في ظلها يحافظ الجميع على ارواحهم وممتلكاتهم، وبالسلم 

االجتماعي تتكاتف جهود افراد املجتمع وتتوحد قدراتهم في خدمة بعضهم 
البعض وخدمة مناطقهم ووطنهم.

السلم االجتماعي مسؤولية مشتركة تتحملها كل قوى وفئات   4
وافراد املجتمع، وإذا ما فهم الجميع أدوارهم والتزاماتهم في الحفاظ على 

السلم االجتماعي ستتحقق األهداف املنشودة وسيعم السام والوئام.
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مقومات السلم االجتماعي:  .4
للسلم االجتماعي مقومات وأركان ال يتحقق إال بتوفرها، ومن أهم مقوماته ما 

يلي )1(:

1   مؤسسات وسلطات حكومية قوية وموحدة:
أي وجود سلطات حكم قوية تملك صاحيات ضبط أمنية وعسكرية لفرض 

االنضباط بقوة القانون، ومحاسبة وردع املخلين بالسلم االجتماعي واالهلي. 
وال يمكن ألي مجتمع بشري ان يستغني عن سلطة حاكمة ونظام قوي 

يتولى إدارة الشؤون العامة للمجتمع، ويعمل الجميع تحت رعايته وحمايته. 

2   تحقيق مبدأ العدالة والمساواة امام القانون:
تحقيق العدالة واملساواة في املجتمع من خال منع التمييز العنصري 

والديني والفئوي بين افراد املجتمع، وجعلهم سواسية امام القانون والنظام. 
ويمثل حكم القانون في املجتمعات الحديثة أحد أهم عوامل تحقيق السلم 

االجتماعي. 
ويعني حكم القانون أن: 

األفراد متساوون أمامه بصرف النظر عن اختافهم في اللون أو   •
الجنس أو الدين أو العرق.

•  مؤسسات العدالة كالشرطة والنيابة واملحاكم تطبق القانون على 
األفراد بحيادية كاملة بصرف النظر عن موقعهم االجتماعي أو انتمائهم 

الديني أو نفوذهم السياسي او قربهم من السلطة الحاكمة.
واملجتمع الذي يتساوى فيه الناس أمام القانون، وينال كل ذي   •

حق حقه، وال مكان فيه لتمييز فئة على أخرى، هو مجتمع تقل فيه دوافع 
العدوان، وأسباب الخصومة والنزاع، أما إذا ضعف سلطان العدالة، وحدثت 
ممارسات فيها جور وظلم، وعانى البعض من التمييز، وأتيحت الفرصة 

الستقواء طرف على آخر بغير حق، ففي مثل هذه األوضاع، ال يمكن القول 
بوجود سلم اجتماعي، وحتى لو بدت أمور املجتمع هادئة مستقرة، فإنه 

استقرار كاذب، وهدوء زائف، ال يلبث أن ينكشف عن فتن واضطرابات مدمرة.

3   محاربة الظواهر المخلة بأمن المواطن:
 1 ( ملزيد من التفصيل يتم الرجوع الى: الشيخ حسن موسى الصفار، السلم االجتماعي مقوماته وحمايته، دار الساقي، بيروت، 

لبنان، 2002م
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 1 ( من الدليل التدريبي لتعزيز السامة املجتمعية، مرجع سبق ذكره، ص20

وكل التصرفات غير السوية املقلقة للسلم والسكينة العامة للمواطنين، 
وهذه مسؤولية مشتركة بين الدولة واملجتمع،

4   ضمان الحقوق والمصالح المشروعة بين فئات المجتمع وشرائحه: 
وشعور الجميع بمسؤولياتهم املشتركة تجاه حماية السلم االجتماعي، 

والتزامهم باحترام قواعده ومبادئه وأهدافه فمع وجود تنوع وتعدد عرقي او 
ديني او مذهبي في املجتمع، ال بد من ضمان الحقوق واملصالح املشروعة 
للجميع، ليعيش الجميع في إطار القانون واملصلحة املشتركة، والوطن الواحد.

5   وجود وعي مجتمعي وارشاد ديني مغروس في نفوس افراد املجتمع يجعلهم 
يدركون أهمية السلم االجتماعي باعتباره القاسم املشترك بين الجميع.

والسلم االجتماعي عامل أساسي لتوفير األمن واالستقرار في املجتمع، 
وإذا ما فقدت حالة السلم االجتماعي أو ضعفت، فيصعب عندها الحديث 

عن استقرار مجتمعي، لتكون النتيجة الطبيعية لذلك هي تدهور حالة األمن 
وزعزعة االستقرار وانتشار الفوضى.

السالمة المجتمعية:   .5

 السالمة المجتمعية تعني )1(:  تمكين افراد املجتمع من تحقيق االمن املجتمعي 
الشامل من خال تطوير برامج واليات عمل خاصة باملجتمع تحقق الشراكة 

وتقاسم املسؤوليات املتعلقة بتوفير االمن والسامة من خال االنتقال من 
االمن التقليدي الى االمن املجتمعي".

وهي حالة اجتماعية تنشأ نتيجة املشاركة بين املجتمع والجهات ذات العاقة 
بإنفاذ القانون ومن نتائجها تعزيز الثقة وترسيخ سيادة القانون بين افراد 

املجتمع. كما تعني السامة املجتمعية األمن اإلنساني الذي يشارك فيه 
كل مكونات املجتمع.

االمن المجتمعي:  .6

 االمن في جوهره يعني الطمأنينة والثقة، وال يوجد تعريف جامع مانع لألمن، 
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نظرًا الن مفهومّ األمن معقد وواسع من حيث محتواه املعرفي، وأبعاده.
 وقيمة األمن ال تعرف اال عند الخــوف وانعدام الثقة، الخطر، التهديد.

ولتحقيق األمن المجتمعي ال بد من توفر مجموعة من المقومات األساسية وهي:
التماسك والتضامن والشعور باالنتماء بين أفراد المجتمع داخل الوطن الواحد.  )1 

التوافق على مبادئ سلوكية وأخالقية تحكم العالقات االجتماعية بين السكان.  )2
تـوفير أجهـزة أمـن وأجهـزة قضـاء تتمتع بكفاءة وتملك إمكانيات تجعلها قادرة   )3

             على أداء دورها باإلضافة إلى المؤسسات العقابية واإلصالحية الفعالة. 

     واالمن والسلم مترابطان ومتالزمان: الن كًا منهما يحقق املصالح والقيم 
املشتركة للدولة وللجماعة واالفراد؛ فاألمن من أهم دعائم تحقيق السلم؛ 

وباألمن تطمئن النفوس ويزول الخوف، وتبنى األوطان، ويشترك السلم معه 
في ذلك.

مخاطر غياب األمن في المجتمع:  .7

1   انعدام االستقرار والطمأنينة في حياة الناس ومعيشتهم، واختال ميزان 
     العدل واملساواة بين أفراد املجتمع.

2   انتشار االضطرابات واالختاالت األمنّية، وسيطرة الخوف على سائر افراد 
     املجتمع. 

3   انتشار الجرائم، كالقتل واالغتصاب والسرقة وغيرها.
4   بروز النزاعات والصراعات واملشاكل بين أفراد املجتمع الواحد.

5    عرقلة او توقف عمليات التنمية والنمو وتقديم الخدمات للسكان وكل ما 
     يؤدي الى تطوير املجتمعات.

 
تجربة بسيطة لتكوين شرطة مجتمعية وتطبيقها   .8

في الواقع اليمني:

يمكن تكوين فريق من أبنا القرية/الحي| التجمع السكاني يتم   -
تدريبهم جيدًا ويتم تكليفهم بدراسة حالة السكان في القرية او الحي، وتحديد 

املشاكل والصعوبات واملعوقات التي تواجههم واقتراح حلول لها. 
-  يمكن لهذا الفريق )بالتعاون مع العاقل/الشيخ أو موظفي السلطة 

املحلية( املساهمة في معالجة وحل املشاكل وديًا بما ال يتعارض مع 
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القواعد القانونية املعمول بها.
ان تعقد اجتماعات مشتركة بين مسؤولي الشرطة املحلية   -

واملواطنين ملناقشة القضايا األمنية التي يعيشها السكان والخروج بمعالجات 
ومقترحات وحلول بهدف بناء جسور من الثقة املتبادلة بين افراد املجتمع 

وأجهزة الشرطة. 

اهم أسباب عزوف المواطنين عن التعاون مع   .9
الشرطة:

تجد الشرطة في كثير من املجتمعات نفسها في حالة عزلة اجتماعية عن 
املواطنين الذين تعمل من اجلهم وتسهر من اجل حمايتهم من الجريمة 

وتوفير االمن لهم، ويعود ذلك لعدة أسباب أهمها )1(:

     1.   استغال بعض منتسبي الشرطة لسلطتهم وملراكزهم في تحقيق 
          منافع ومكاسب خاصة على حساب املواطنين باملخالفة للقانون وبما 

          يجعل السكان ينفرون من التعاون مع الشرطة.
    2.   تحيز بعض رجال الشرطة ألشخاص او جماعات او لسكان مناطق على 

         حساب اشخاص ومناطق أخرى، باملخالفة للقانون الذي يقضي بان 
         جميع املواطنين متساوون امام القانون. 

    3.   انشغال افراد الشرطة في أعمالهم يسبب لهم االجهاد وال يتيح لهم 
         وقتًا لاندماج في املجتمع، لذا، يجد افراد الشرطة أنفسهم غير قريبين 

         من املجتمع.
   4.    إحساس افراد الشرطة بأنهم فئة غير محببة من املجتمع، لذلك 

         يميلون الى االعتقاد بأنهم يعملون في بيئة اجتماعية معادية لهم، 
         وهذا يشعرهم أكثر بالعزلة االجتماعية.

ومن نتائج وآثار العزلة االجتماعية بين رجل الشرطة والمجتمع ما يلي:

احجام املواطنين عن التعاون مع الشرطة وتردد بعضهم عن اإلباغ عن   )1
           بعض الجرائم.

سيطرة االعتقاد لدى املواطنين ان االمن من مهام الشرطة بمفردها   )2
           وهي وحدها من يتحمل مسؤولية ذلك.

 1  ( حول هذا املوضوع ِينظر: د. عباس أبو شامة عبد املحمود، مفهوم الشرطة املجتمعية، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، 
اململكة العربية السعودية، الرياض،2006ص 17،18
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بسبب ضعف تعاون املواطنين مع الشرطة تجد أجهزة الشرطة نفسها   )3
           عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه املواطنين وهذا يشعرها بالعزلة 

           وعدم قرب املجتمع منها.
بعض املواطنين ال يبدون احترامًا لرجال الشرطة ويستخفون بهم   )4

           ويعرقلون جهودهم اثناء أداء واجباتهم.

وكل ما سبق أدى الى حدوث بعض الفجوات في النظرة والتعامل وفي األداء بين 
الشرطة والمجتمع يمكن بيان بعض أسبابها على النحو اآلتي: 

     1.   الواجبات امللقاة على عاتق جهاز الشرطة )تطبيق القوانين وإنفاذ 
          أحكام القضاء( يوّلد لدى املواطن شعورًا بعدم االرتياح لرجال الشرطة. 

    2.  بعض التصرفات الصادرة من بعض منتسبي الشرطة )استغال الوظيفة 
         إللحاق االذى ببعض املواطنين باملخالفة للقانون(.

    3.  انخفاض وعي املجتمع بأهمية عمل أجهزة الشرطة.
    4.  تقصير الشرطة في اتباع الوسائل والتدابير التي من شأنها كسب ود 

         املجتمع وثقته. وفي كل األحوال، فإن األمر بيد الشرطة لكي تبادر 
         بتصحيح األخطاء التي تسببت في وجود بعض الفجوات بينها وبين 

         املجتمع.

أساليب التعاون بين الشرطة وافراد المجتمع:  .10
تتمثل هذه األساليب في أن يقوم املواطن بدور مشارك مع الشرطة في 

املجاالت اآلتية:

1      اشراك املواطنين في اإلباغ عن الجرائم: عن طريق تسهيل طرق 
وقنوات إيصال باغات املواطنين عن الجرائم الى الشرطة: )اإلباغ املباشر 

-اإلباغ عبر الهاتف- او عبر رسائل وسائل التواصل االجتماعي املتنوعة-الباغ 
املكتوب – أي طرق ووسائل أخرى يتم االتفاق عليها.

2     التعاون والتنسيق بين الشرطة واملجتمع املحلي والسلطات املحلية 
لتحسين انارة الشوارع واالحياء والتجمعات السكنية وزيادة اإلضاءة ليًا لتـأمين 

سامة املشاة الراجلين بغرض تقليص فرص ارتكاب الجرائم.
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3     املشاركة املباشرة مع الشرطة: أي قيام بعض املواطنين بين فترة 
واخرى بمصاحبة الشرطة في دورياتها العادية للتعرف عن قرب واملشاهدة 

الحية ملا يدور وما يحدث من جرائم، ومشاكل في إطار مناطقهم.

4      الشرطة الراجلة: تعد الشرطة الراجلة من أهم عناصر شرطة املجتمع، 
وهي قريبة من املواطنين نتيجة الختاطها بأفراد املجتمع، وتستطيع 
كسب ثقة السكان الذين يقابلون الشرطي الراجل يوميا، ويتحدثون اليه، 

وبالتالي، تجد الشرطة الراجلة نفسها في وضع مميز ملكافحة الجريمة الن 
تبادل املعلومات الذي يتم نتيجة هذا االختاط بأفراد املجتمع يزيد من فرص 

مكافحة الجريمة باملنطقة. 

5     تشجيع التحاق النساء في سلك الشرطة في الريف والحضر، واصدار 
تشريعات تمنح الحوافز للفتيات امللتحقات بالشرطة النسائية.

آليات عمل الشرطة المجتمعية )1(:  .11

   1  ان تبادر الشرطة الى االتصال باملجتمع املحلي في النطاق الجغرافي 
      لعملها كخطوة لاندماج فيه وتنفيذ زيارات ودية الى أماكن سكن 
      املواطنين ومنازلهم ومواقع عملهم، بغرض التعارف ومشاركتهم 

      افراحهم واتراحهم، والتعرف على احوالهم. ويترتب على هذه املبادرة 
      في االتصال:

  2   تعزيز املكانة االجتماعية للشرطة في أوساط املجتمع وكسب ثقتهم.

  3   تصبح سلطة الشرطة مستمدة من مكانتها االجتماعية في نفوس 
       السكان أكثر من كونها مستمدة من سلطة القانون.

  4   اجراء تغيير شامل في منهجيات تعامل الشرطة مع املواطنين ودعم 
       السلوكيات اإليجابية لرجال الشرطة في تعاملهم مع افراد املجتمع.

1 ( ملزيد من التفصيل يتم الرجوع الى: الدليل التدريبي لتعزيز السامة املجتمعية في اليمن، مرجع سبق ذكره، ص22
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  5   عقد الندوات واملحاضرات واللقاءات مع املواطنين لتثقيفهم في الجوانب 
      األمنية والسامة املجتمعية كإجراءات وقائية تساعد على تحقيق اهداف 

      الشرطة املجتمعية، وخلق راي عام مستنير يدعم ويؤيد التعاون مع 
      الشرطة.

  6   بناء جسور الثقة املتبادلة بين افراد املجتمع املحلي والشرطة، والعمل 
      على تنسيق وتكامل الجهود الرسمية والشعبية بين أجهزة الشرطة 

      واملجتمع، عبر لجان مشتركة ترسم السياسات، وتنفذ البرامج التي تكفل 
      مكافحة الجريمة وتعزز االمن والسلم املجتمعي.

  7   دعم وتنظيم األنشطة االجتماعية والرياضية وسائر األنشطة األخرى مع 
      املجتمع املحلي، بهدف تعزيز روح املواطنة الصالحة، وتنمية الجهد 

      التطوعي ملساعدة االخرين. 

12.  المجتمع والشرطة: تكامل األدوار وتحقيق األهداف: 

1.     تبدأ وظيفة الشرطة املجتمعية من املواطن الذي يشعر باملسئولية، 
فيجعل سلوكياته كلها محققة لألمن، وداعمة ومحفزة لتحقيقه )حشد الجهود 
ملواجهة السلوكيات املنحرفة والجريمة(، ومن ذلك التزامه بالقوانين واللوائح، 

وتعاونه مع عناصر األمن والشرطة، ومساعدتهم إذا لزم األمر في إنفاذ 
القوانين وأحكام القضاء النافذة )في حدود الصاحيات واإلجراءات القانونية(.

 

2.    على الشرطة تصحيح وتافي بعض السلوكيات الخاطئة التي تصدر 
عن بعض منتسبيها، وتغيير النهج القائم على التسلط، الى نهج الشراكة 

والتعاون مع املجتمع املحلي، من أجل تقديم خدمات أمنية تحوز قبول ورضا 
املجتمع. 

3.     من خال الشرطة املجتمعية يستطيع املجتمع املحلي تحديد 
املشكات األمنية في الحي/القرية وكيفية حلها مباشرة أو بالتعاون مع 

السلطة املحلية أو عبر الشرطة. 



91 دليل تدريبي مجتمعي

4.     عبر الشرطة املجتمعية تحل املشاكل البسيطة في الحي القرية، 
مما يوفر وقتا أوسع لألجهزة املختصة من اجل التفرغ ملاحقة املجرمين 

والجريمة املنظمة واملسائل األمنية األكثر أهمية.

5.     من املهم ان يبادر افراد املجتمع الى سرعة اإلباغ عن الجرائم، 
واملساعدة في حفظ مسرح الجريمة من العبث لحين وصول األجهزة املختصة 

ملباشرة اجراءاتها. 

6.     الشرطة املجتمعية يمكنها ان تصل الى بعض السكان :)مواطنين أو 
مقيمين أو زائرين( لديهم وجهات نظر أكثر إيجابية نحو أجهزة الشرطة. مما 

يعزز مستوى التعاون البناء بين املجتمع والشرطة.

7.     الشرطة املجتمعية يمكنها ان تصل الى بعض السكان الذين لديهم 
معلومات موثوقة بشأن األنشطة اإلجرامية التي تحدث في الحي |القرية 

|املنطقة.

8.    ان يمارس ضباط وافراد الشرطة دورهم املهني في خدمة املجتمع 
وبالشراكة مع املجتمع على أساس انهم )اجهزة توفر الحماية واالمن 

والسام( للمجتمع وليس )قوة امنية تفرض النظام جبرًا، ودورها يقتصر فقط 
على منع الجريمة(. 

اهم أهداف الشرطة المجتمعية:  .13

تعزيز الثقة بين أفراد املجتمع واجهزة الشرطة واالمن وبناء عاقات   .1     
          متينة بينهم.

نشر الوعي األمني واالجتماعي، والثقافة األمنيـة والشرطية في  .2    
          صفوف املجتمع.

تنمية روح املشاركة واملسؤولية بين أفراد املجتمع وأجهزة الشرطة   .3    
          لتحقيق أمن املجتمع وحل مشاكله.

املساهمة في تحسين مستويات األداء الشرطي املحترف وتحسين   .4    
          نوعية الخدمات التي يقدمها جهاز الشرطة التقليدي للمجتمع.
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املساعدة في تجفيف منابع الجريمة ملنع حدوثها، وضمان أمن   .5    
           املجتمع وخفض معدالت الجريمة والوقاية منها، بهدف خلق بيئة 

           آمنة في األحياء والتجمعات السكنيـة.
تحسين الخدمات الشرطية املقدمة ألفراد املجتمع.  .6    

مشاركة افراد املجتمع تجعل افراد الشرطة يتفرغون ألداء الواجبات   .7    
          األكثر خطورة على حياة املجتمع.

سد الفجوة القائمة في العاقة بين افراد املجتمع وأجهزة الشرطة   .8    
          وخلق عاقات أفضل بينهم.

تشجيع افراد املجتمع على االلتزام بالقوانين واللوائح ونشر ثقافة   .9    
          التعاون والتسامح.

زيادة الرضا الوظيفي لرجال الشرطة، وتعزيز قيم العمل الشرطي في   10    
          نفوس منتسبي الشرطة.

مساعدة أجهزة الشرطة على اتباع املنهجيات الحديثة في العمل   .11    
          وتحسين اداء عناصر الشرطة وجعلهم أكثر قدرة على التعامل مع 

          افراد املجتمع بطريقة تحفظ كرامتهم وتراعي مبادئ حقوق االنسان.

آليات بناء وتعزيز الثقة بين أجهزة الشرطة   .14
والمواطنين في مجال االمن والسلم المجتمعي:

     آليات بناء وتعزيز الثقة من قبل أجهزة الشرطة )1(:
    1   تحسين الصورة الذهنية لرجال الشرطة لدى الجمهور، من خال رفع 

        كفاءة رجل الشرطة،واحترام أجهزة الشرطة للمواطنين، واالرتقاء 
        بأساليب األداء والتعامل.

   2   تبسيط اجراءات تقديم الخدمات في أجهزة الشرطة.
   3   فتح قنوات االتصال املباشر مع الجمهور.

   4   زرع الثقة بين أجهزة األمن وافراد املجتمع، وتقديم الخدمات األمنية 
        لهم بجودة عالية.

   5   تعزيز مفاهيم احترام القانون، من خال تنفيذ برامج توعية وتثقيف 
        تستهدف املجتمع.

   6   مشاركة رجال الشرطة في الفعاليات املجتمعية التي تنفذها 
 1 ( ملزيد من التفصيل يتم الرجوع الى: الدليل التدريبي لتعزيز السامة املجتمعية في اليمن، مرجع سبق ذكره، ص51
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         املؤسسات االهلية ومنظمات املجتمع املدني واللقاءات التي 
         يشارك فيها الشباب والنساء ودعمها وتشجيعها. 

   7   اعداد الدراسات والبحوث التي تركز على تعزيز الثقة بين الشرطة 
        واملجتمع.

     آليات بناء وتعزيز الثقة من قبل افراد المجتمع )1(:
   1   قيام افراد املجتمع بالتنسيق مع أجهزة الشرطة في اإلباغ عن أي 

       عمل او تصرف قد يؤدي الى ارتكاب جريمة.
  2    اشراك املوطنين في جهود مراقبة الحركة في مناطق التجمعات 

        السكانية، بهدف منع وقوع الجريمة.
   3   مساهمة املواطنين مع السلطات املحلية املختصة واجهزة الشرطة 
        من اجل انارة مناطق التجمعات السكنية ليًا لتأمين سامة املشاة، 

        وتقليل فرص ارتكاب الجرائم.
   4   عقد اجتماعات مشتركة بين مسؤولي الشرطة واملواطنين ملناقشة 

        القضايا األمنية التي يعيشها املجتمع املحلي والخروج بمعالجات 
        ومقترحات وحلول.

من هم أعضاء الشرطة المجتمعية:  .15

رجال الشرطة الذين يعملون في منطقة االختصاص.  

النساء والشباب في املجتمع.  
مراكز واقسام الشرطة – النجدة – الدوريات – املرور.  

الجمهور املتطوع من التجمع السكاني: الحي، القرية....  
اللجان املشتركة من األعضاء املختارين من التجمع السكاني )أئمة   

           املساجد – عقال الحارات - املشايخ – املؤسسات التعليمية / 
           االجتماعية / الثقافية / الصحية - املنظمات(. 

شركاء السلم المجتمعي:  .16
السلم املجتمعي ليس من مسؤوليات الدولة بأجهزتها املختصة فقط بل هو 
مسؤولية يشترك فيها كل مكونات املجتمع وفئاته مع أجهزة العدالة وانفاذ 

 1 ( املرجع السابق، ص52
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القانون ويمكن بيان شركاء السلم املجتمعي على النحو االتي )1(: 

أجهزة الشرطة بكل قياداتها وافرادها ومنتسبيها.  

أجهزة املحاكم والنيابات بكل مكوناتها من قضاة ومسؤولي نيابات   
          وموظفين

          السلطات املحلية بكل قياداتها ومكوناتها وأجهزتها اإلدارية واملنتخبة.
الشخصيات االجتماعية املؤثرة.  

خطباء وائمة املساجد.  
االعاميون واملؤسسات اإلعامية املختلفة.  

املؤسسات التربوية والتعليمية.  
مؤسسات التعليم العالي.  

منظمات ومؤسسات املجتمع املدني.  
الجمعيات التعاونية والخيرية والتنموية.   
النقابات واالتحادات املهنية واالبداعية.  

النساء والشباب.  
عقال الحارات والقرى وسائر التجمعات السكانية  

   

 1 ( املرجع السابق، ص21
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         أنشطة الوحدة الثالثة:

              نشاط جماعي )1(: الزمن 40دقيقة:
1.  يتم تقسيم املتدربين الى مجموعتين:

 المجموعة األولى: تقرأ العبارات الواردة في الجدول اآلتي وتقوم بكتابة العبارة الصحيحة 
في الفراغ املقابل في الجدول مع بيان األسباب واملبررات ان تطلب االمر ذلك:

العبارة الصحيحة )من وجهة نظر المتدرب(  العبارة
1. املشاركة املجتمعية تنحصر 

فقط في عملية التخطيط 
للتنمية وال تمتد الى تنفيذ 

املشاريع والرقابة عليها.
2. تجاهل الدول للمشاركة 

املجتمعية يجعل   افراد 
املجتمعات املحلية يشعرون 
بالسلبية واالتكالية واالنعزال، 

وانتظار الدولة ان تأتي 
باملشاريع الى مناطقهم.

3. املشاركة املجتمعية تعني 
املساهمة الطوعية باملال 

والجهد فقط.
4. من أبرز أسس املشاركة 
املجتمعية ان يشارك افراد 
املجتمع املحلي في إدارة 

املشاريع التنموية والخدمية 
في مناطقهم وان يحافظوا 

عليها.
5. من فوائد املشاركة 

املجتمعية: تدريب افراد 
املجتمع املحلي على االعتماد 

على أنفسهم في حل 
املشكات والصعوبات التي 

تواجههم.
6. ليس من أهداف املشاركة 

املجتمعية بناء الثقة بين فئات 
املجتمع املحلي والسلطة 

املحلية وأجهزة الدولة بشكل 
عام.
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المجموعة الثانية: تكتب فقرات موجزة تبين فيها هل هناك عاقة بين 
املشاركة املجتمعية ونظام السلطة املحلية في اليمن )من وجهة نظرها(.

2.  تعرض وتناقش نتائج عمل كل مجموعة في جلسة تضم كل 
املتدربين.

              نشاط جماعي )2(: الزمن 30 دقيقة:
 1-يقسم املشاركون الى مجموعتين:

المجموعة األولى: تناقش العبارات الواردة في الجدول اآلتي وتبين هل تصلح 
ان تكون هذه العبارات بمثابة معيقات لعملية املشاركة املجتمعية في 

املحافظة واملديريات التي ينتمي اليها افراد املجموعة:

النعمالعبارة
1. ضعف مستوى الوعي العام لدى افراد املجتمع املحلي، 

يضعف من مشاركتهم وتفاعلهم في الشؤون املحلية.
2. اختاف ثقافات سكان الوحدة االدارة بسبب اختاف نمط 

عيشهم وتفكيرهم وعاداتهم وتقاليدهم، يحد من مشاركتهم 
في األنشطة املختلفة.

3. ضعف العاقات االجتماعية بين سكان الوحدة االدرية، يؤدي 
الى اضعافحافز املشاركة االجتماعية بينهم. 

 

4. غياب النظام القانوني الذي ينظم ويؤطر عملية املشاركة 
املجتمعية يضعف من مستوى املشاركة املجتمعية.

5. منظمات املجتمع املدني على مستوى املحافظة 
تعاني من ضعف في قدراتها وامكاناتها في جانب املشاركة 

املجتمعية.
6. سيطرة بعض القوى والوجاهات االجتماعية في الوحدة 

االدارية وانفرادها بالقرارات يؤثر على املشاركة املجتمعية ويحد 
من مشاركة وتفاعل فئات املجتمع املحلي.

 

  

المجموعة الثانية: تكتب عن اهم التحديات التي تواجه النساء والشباب في 
عمليات التنمية وتعزيز السلم واالمن املجتمعي في الوحدات اإلدارية التي 

ينتمون اليها.
تعرض وتناقش نتائج عمل كل مجموعة في جلسة تضم كل   -2

املتدربين.
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            نشاط جماعي )3(:    الزمن  40 دقيقة:

يقسم المتدربون الى ثالث مجموعات:  -1            
             - المجموعة األولى: تكتب عن القرار االممي رقم 1325من حيث 

               اهميته دوليًا ومحليًا، وأهدافه وغاياته.
              - المجموعة الثانية: تكتب عن محاور القرار1325 

               - المجموعة الثالثة: تكتب عن الخطة الوطنية للمرأة واالمن والسام 
                 في اليمن وأهدافها وركائزها.

           2-   تعرض وتناقش نتائج عمل المجموعات في جلسة عامة.

           نشاط جماعي )4(: الزمن  60 دقيقة :

يطلب من املشاركين في جلسة جماعية تعليقاتهم حول ما يتوجب   -1
على الحكومة وأجهزتها املختصة والسلطات املحلية واملنظمات والجهات 

ذات العاقة بشأن اتخاذ اإلجراءات والتدابير التي تضمن مناصرة قضايا النساء 
وتمكينهن من املشاركة في كافة املجاالت.

تناقش األفكار التي يطرحها املشاركون وتقيم من قبل املدرب.  -2

           نشاط جماعي )5(: الزمن 40 دقيقة

يقسم المتدربون الى مجموعتين:  .1
-المجموعة األولى: تكتب عن القرار االممي رقم 2250من حيث اهميته دوليًا 

ومحليًا، والبنود األساسية التي يرتكز عليها.
-المجموعة الثانية: تكتب عن العقبات التي تواجه تطبيق القرار 2250 على 

املستوى العربي.
تعرض وتناقش نتائج عمل كل مجموعة في جلسة تضم كل   .2

املتدربين

           نشاط جماعي )6( الزمن 60 دقيقة
  

يطلب من املشاركين في جلسة جماعية تعليقاتهم حول ما يتوجب   -1
على الحكومة وأجهزتها املختصة والسلطات املحلية واملنظمات والجهات 
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ذات العاقة بشأن اتخاذ اإلجراءات والتدابير التي تضمن مناصرة قضايا الشباب 
وتمكينهم من املشاركة في كافة املجاالت.

تناقش األفكار التي يطرحها املشاركون وتقيم من قبل املدرب.  -2

            نشاط جماعي )7(: الزمن40 دقيقة:

يقسم المشاركون الى مجموعتين:  .1
 المجموعة األولى: تناقش العاقات القائمة بين افراد املجتمعات املحلية 
وأجهزة الشرطة في الوحدات اإلدارية التي ينتمي اليها افراد املجموعة، 

وتدون ذلك، مع توضيح الجوانب اإليجابية والسلبية.
المجموعة الثانية: تناقش ما هي مهمة الشرطة املجتمعية، وماهي الواجبات 

التي سيقوم بها افراد املجموعة إذا صار كل واحد منهم شرطيًا مجتمعيًا في 
إطار وحدته االدارية؟ 

تستعرض املجموعتان نتائج عملها في جلسة تضم كل املتدربين.  .2

           نشاط جماعي )8(: الزمن60 دقيقة 

يقسم المشاركون الى ثالث مجموعات:  .1
2.  المجموعة األولى: تدون خمس من املشاكل الفعلية التي تواجه 

املجتمع املحلي في الجوانب األمنية والتنموية والخدمية وغيرها والتي 
تؤثر على أمن وسامة املجتمع مع بيان الحلول واملقترحات ودور املجتمع 
املحلي في املساهمة في حل تلك املشاكل من وجهة نظر املجموعة 

وذلك على ورق فليب شارت، وفقًا للجدول اآلتي:

ماهي املشاكل التي 
تواجه املجتمع املحلي 

في وحداتكم اإلدارية 
وتؤثر على األمن 

املجتمعي؟

ماهي املقترحات 
والحلول لكل مشكلة 

من وجهة نظر 
املجموعة؟

ما هو دور املجتمع 
املحلي في املساهمة 

في حل كل مشكلة؟
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المجموعة الثانية: تناقش أفضل السبل لبناء وتعزيز الثقة وخلق تعاون   .3
بين أجهزة الشرطة املحلية وافراد املجتمع املحلي )من وجهة نظر افراد 

املجموعة(.
4.  المجموعة الثالثة: تضع خطة لعقد اجتماع مشترك بين مسؤولي 
الشرطة املحلية واملواطنين ملناقشة املشاكل األمنية التي يعيشها 

املجتمع املحلي من اجل الخروج بمعالجات ومقترحات وحلول، وتحدد 
املجموعة خمس مشكات فعلية ملناقشتها في االجتماع وتدونها في 

جدول.
تعرض وتناقش نتائج عمل املجموعات في جلسة تضم كافة املتدربين.  .5
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         المراجع والمصادر:

    اواًل: المؤلفات:

   1.    االستراتيجية الوطنية للحكم املحلي في، اليمن ،2008م، من وثائق وزارة اإلدارة 
        املحلية صنعاء.

   2.   امين محمد املقطري، دليل املواطن لفهم الامركزية ونظام الحكم، من 
        إصدارات مؤسسة تمكين للتنمية صنعاء، اليمن ،2012م.

   3.   تحفيز املجتمع املحلي على املبادرات املجتمعية، كتيب ارشادي ملجالس 
        القرى واللجان املجتمعية، من إصدارات الصندوق االجتماعي للتنمية، 2016م. 

   4.   جومانة مرعي، الدليل املبسط حول قرار مجلس األمن 1325)2000( بشأن املرأة 
       واألمن والسام، بيروت، لبنان، 2018

  5.   حسن موسى الصفار، السلم االجتماعي مقوماته وحمايته، دار الساقي، بيروت، 
       لبنان، 2002م.

   6.   د. عباس أبو شامة عبد املحمود، مفهوم الشرطة املجتمعية، جامعة نايف 
       العربية للعلوم األمنية، اململكة العربية السعودية، الرياض،2006م.

   7.   د. عبد الكريم بكار، مدخل الى التنمية املتكاملة رؤية إسامية، دار املسلم، 
        اململكة العربية السعودية، الرياض، الطبعة األولى، 1997م.

   8.   د. محمد الغروي، السلم االجتماعي في القرآن والحديث، دار األضواء للطباعة 
        والنشر، بيروت، لبنان، طبعة أولى،1411هـ.

   9.   د. مرشد جابر احمد علي، مشاركة املجتمع ودورها في التنمية الريفية في 
        الجمهورية اليمنية، رسالة دكتوراه،2011م. 

   10.   دائرة املعارف اإلسامية – املجلد الرابع.
   11.   الدليل التدريبي لتعزيز السامة املجتمعية، صادر عن منتدى التنمية 

       والسياسية، اليمن، صنعاء، بالشراكة مع مؤسسة بيرجهوف االملانية، النسخة 

       الثانية، أكتوبر2020م.

  12.   الراغب األصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد. املفردات في غريب القرآن، ط1. 
       ج1. تحقيق: صفوان عدنان الداودي: دار القلم/الدار الشامية، دمشق |بيروت، 1412هـ.

  13.   سامي الحكيمي، دليل عمل اللجان املجتمعية صادر عن منظمة أجيال با قات 
       للتوعية والتنمية، اليمن.

  14.   عبد الرحمن سعيد العسلي، الشباب والسام واالمن: القرار االممي 2250، دليل 
       مناصرة، من إصدارات منظمة سواقي للتنمية االجتماعية ومنظمة شباب 

       للتنمية واالستجابة ،2021م.
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المراجع والمصادر:

  15.   عزيز سمعان دعيم، ثقافة السلم املجتمع: عقبات وتعزيزات من وجهة نظر عينة 
        مجتمعّية، دورية صادرة عن عمادة البحث العلمي والدراسات العليا، مجلة جامعة 

        الحسين بن طال للبحوث عمان، األردن، ملحق )3( مجلد )5(، 2019 م. 

  16.   فلسفة ومبادئ الشرطة املجتمعية، من اصدارات مركز شرق وجنوب شرق 
 )SEESAC( ،أوروبا لتبادل املعلومات للسيطرة على األسلحة الصغيرة والخفيفة        

        2006م.

  17.    محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي؛ قاموس مفتاح الصحاح مطبعة مصطفى 
        البابي الحلبي، القاهرة، مصر، 1950. 

  18.   محمد حمود الحمادي، تطوير منظومة املشاركة املجتمعية في اليمن، 

        املتفوق للطباعة والنشر والتوزيع، رسالة ماجستير،2013م.

  19.   مصطفى الجندي، اإلدارة املحلية واستراتيجيتها، منشأة املعارف باإلسكندرية ،
        1978م.

   ثانيًا: التشريعات اليمنية
   1.   دستور الجمهورية اليمنية، من اصدارات وزارة الشؤون القانونية-صنعاء، ابريل 

       2007م. 

   2.   قانون السلطة املحلية رقم )4( لسنة 2000م وتعدياته.
   3.   الائحة التنظيمية لدواوين املحافظات واملديريات الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 

        )265( لسنة 2001م.

   4.   الائحة التنفيذية لقانون السلطة املحلية الصدرة بالقرار الجمهوري رقم )269( 
        لسنة 2000م.

    ثالثًا: القرارات الدولية والدراسات ذات الصلة بها:
   1.   القرار 1325 بين الواقع واملأمول، دراسة في دول الصراعات والنزاعات املسلحة 

      )العراق -ليبيا- سوريا-اليمن(، أكتوبر 2020م.

   2.   قرار مجلس األمن 2250 الصادر في9 ديسمبر 2015 م لتشجيع مشاركة الشباب 
       في عملية بناء السام واألمن.

   3.   قرار مجلس االمن 1325 الصادر بتاريخ 31أكتوبر من عام 2000م حول املرأة واألمن 
والسام.

   4.   الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس األمن 1325، املرأة واألمن والسام 2022 – 
2020 م.


