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لكمة احملافظ :السمل األهيل هدف وغاية

مت تشكيل جملس السمل األهيل يف حمافظة جنني من أجل
تطبيق وتعزيز وترسيخ مبدأ الرشاكة ما بني املواطن واألجهزة
األمنية؛ ليهسم هذا املجلس يف إفساح املجال ملؤسسات
املجمتع املدين لالخنراط يف مناقشة ومعاجلة قضايا السمل
األهيل ،مبا يمتاىش مع مبادئ سيادة القانون واللجوء إىل
اإلصالح أو التحكمي بعيدًا عن استخدام العنف.

الرمسية واألهلية وتاكمل معل جلان اإلصالح ورجال العشائر
مع معل املؤسسة األمنية والقضاء واحملامك؛ فالتعاون بيهنام
يربز دورمه الفاعل يف استتباب األمن ،وال نغفل هنا دور
وسائل اإلعالم يف رفع ويع املواطنني خبصوص مبادئ
السمل األهيل وسيادة القانون ،واليت ال بد من االستفادة
مهنا.

ومبا أن ملوضوع السمل األهيل لك هذه األمهية ،فال بد من
حبثه من مجيع الزوايا .مكا أنه من املهم تعميق فهم مبادئ
السمل األهيل من أجل إجياد حلول لملشلكات االجمتاعية
اليت نعاين مهنا ،قطعًا لطريق املرتبصني باملجمتع من األعداء،
وخوفًا من العابثني من الداخل .وحنن نيع جيدًا أن أوىل
مقومات السمل األهيل يف أي جممتع استقرار األمن فيه.
واألمن ال يبىن فقط باإلجراءات ،وإمنا يمت من خالل بناء ثقافة
جممتعية تؤمن بالفكرة هذه وتتبناها .لذلك فإن مرشوع تعزيز
السمل األهيل جيب أن يكون جزءًا مه ً
ام من ثقافة الشعب
الفلسطيين ومهنج حياة حىت يحجن .وهذا يتطلب منا إعداد
برناجم لتعزيز ثقافة السمل األهيل يبدأ أوال باألرسة اليت
يه معاد املجمتع ،تاكمال مع املدرسة يف التنشئة الصحيحة
وغرس املفاهمي والقمي األصيلة يف نفوس األطفال ،وتعزيز
املهناج املقدم لطلبة املدارس مبا يعزز روح االنمتاء للوطن
والعمل الطويع والقمي السامية بني الشباب.

مكا أود اإلشارة يف سياق حدييث عن السمل األهيل إىل أن
احلالة الفلسطينية ختتلف عن أي قطر عريب آخر ،حيث أننا
ما زلنا نعيش االحتالل اإلرسائييل الذي يسىع إىل إضعاف
أمننا ،بتأجيج الرصاع والعنف وحماولة إرباك املؤسسة
األمنية ونرش الفوىض والفلتان يف املدن الفلسطينية ،وانهتاج
سياسة فرض األمر الواقع يف حماولة لتشتيت اجلهود
الوطنية.
وخالصة القول؛ السمل األهيل هدف وغاية ال يقوم إال باحرتام
التعددية والتفامه والتساحم والتشاركية وتعزيز لغة احلوار
واالحتاكم للقانون .مكا أود أن أشكر مركز جنيف للرقابة
الدميقراطية عىل القوات املسلحة ( )DCAFومركز إعالم
حقوق اإلنسان والدميقراطية (مشس) عىل جهودمها يف
تعزيز السمل األهيل يف حمافظة جنني ،ومساعدتنا يف تطوير
اخلطة االسرتاتيجية للسمل األهيل يف احملافظة ،واليت
تتضمهنا هذه النرشة.

مكا أن األمن يعد مسؤولية مشرتكة ما بني املواطنني والدولة،
فال ميكن أن يتحقق السمل األهيل دون وجود رشاكة ما
بني األجهزة األمنية ومؤسسات املجمتع املدين واملؤسسات

حمافظ جنني
اللواء طالل دوياكت

5

خارطة حمافظة جنني*

جنني

قباطية

الساكن

288,511

املقميون يف مدينة جنني

43,851

املساحة

 583كيلو مرت مربع

احملافظ

طالل دوياكت

املخميات

جنني ( 18,292الجئ)

عدد املستوطنات اإلرسائيلية الرئيسية

5

عدد املستوطنني

2,345

* املصدر :اخلارطة :مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية يف األرايض الفلسطينية ()OCHA؛ البيانات :حمافظة جنني ،منتصف عام .2012
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إعداد خطة السمل األهيل حملافظة جنني

مقدمة

• تدريب األطراف احمللية املعنية يف حمافظة جنني
عىل مبادئ السمل األهيل ،وسيادة القانون والتخطيط
واإلدارة االسرتاتيجية (اكنون األول/ديمسرب – 2011
اكنون الثاين/يناير )2012

معل مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة
( )DCAFومركز إعالم حقوق اإلنسان والدميقراطية “مشس”
(املشار إلهيام فميا ييل بـ”املركزان”) ،عىل مدى العامني
 2008و ،2010عىل تيسري سلسلة من االجمتاعات العامة
ولقاءات املجموعات البؤرية اليت مضت ممثلني عن األطراف
املعنية يف املجمتعات احمللية يف عدة حمافظات يف الضفة
الغربية ،مبا فهيا حمافظة جنني .وقد شارك يف ورشات العمل
هذه ممثلون عن السلطات التنفيذية الفلسطينية ،واملجلس
الترشييع الفلسطيين ،واهليائت الرئيسية اليت تتوىل تقدمي
اخلدمات األمنية والقضائية ،وجلان اإلصالح العشائري،
واالحتاد العام لملرأة الفلسطينية ،ومنمظات املجمتع املدين
ووسائل اإلعالم .وقد سعت النقاشات اليت جرت يف اللقاءات
املذكورة إىل تقيمي فهم املواطنني الفلسطينيني للخدمات األمنية
1
اليت تقدمها املؤسسات الفلسطينية.

• تقدمي املساعدة لألطراف احمللية املعنية يف حمافظة
جنني عىل إعداد خطة السمل األهيل (شباط/فرباير –
نيسان/أبريل )2012

الرشااكت اليت عقدها املركزان لغايات
إعداد خطة السمل األهيل يف حمافظة جنني
جاء تشكيل جلنة السمل األهيل يف حمافظة جنني مكخرج
مبارش لألنشطة اليت قام مركزا جنيف ومشس بتيسريها،
فقد قام حمافظ جنني السابق قدورة موىس بإعالن تشكيل
مخسة جلان خمتصة بالسمل االهيل يف احملافظة وذلك
بشلك رمسي يف  22اكنون األول /ديمسرب  .2011وهذه
اللجان يه:2

ونتيجة ملا خمتض عن هذه املشاورات وبنا ًء عىل طلب من
حمافظ جنني ،اخنرط رشاكء السمل األهيل يف حمافظة جنني
بشلك مكثف بعملية التخطيط للسمل األهيل ،وذلك بدمع من
مركزي جنيف ومشس.

• جلنة الرتبية والتعلمي

ويستعرض هذا التقرير اخلطوات الرئيسية اليت انطوى
علهيا العمل عىل إعداد خطة السمل األهيل حملافظة جنني
واملخرجات والنتاجئ اليت أفىض إلهيا.

• جلنة التعلمي العايل
• جلنة محاية األرسة واألفراد
• جلنة العشائر واإلصالح

املسامهة اليت قدمها املركزان

• جلنة التوعية واإلرشاد

يف إطار العمل عىل إعداد خطة السمل األهيل حملافظة جنني،
نفذ املركزان النشاطات التالية:

وتتكون لك واحدة من هذه اللجان الفرعية من حوايل 17
ممثال عن السلطات التنفيذية الفلسطينية ،واألجهزة األمنية،
والسلطات القضائية والترشيعية ،ومؤسسات املجمتع املدين،
واملراكز واملعاهد األاكدميية ،وكذلك الرموز الدينية وجلان
اإلصالح والعشائر.

• تيسري اللقاءات التشاورية مع األطراف املعنية الرئيسية
يف حمافظة جنني من أجل الوقوف عىل توقعاهتم بشأن
السمل األهيل والتعرف علهيا (متوز/يوليو – ترشين
الثاين/نومفرب )2011
1

2

خلص املركزان التوصيات اليت خرجت هبا ورشات العمل يف تقرير
متلفز نرش حتت عنوان «التحديات اليت تواجه السمل األهيل وسيادة
القانون».2012 ،

انظر «اإلعالن عن تشكيل جلان السمل األهيل واالجمتايع يف
حمافظة جنني» ،واكلة معًا اإلخبارية ،2011-11-22 ،متوفر أيضًا
عىل:

h t t p : / / w w w. m a a n n e w s . n e t / a r b / V i e w D e t a i l s .
aspx?ID=447137
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هيلكية التقرير

وطوال الفرتة ما بني هشر اكنون الثاين /يناير وحزيران /يونيو
 ،2012قام مركزا جنيف ومشس باملسامهة يف معلية إعداد
خطة شاملة وجامعة للسمل األهيل بالتعاون مع أعضاء جملس
السمل األهيل يف حمافظة جنني .حيث قام املركزان بتيسري عدة
ورشات معل حول التخطيط واإلدارة االسرتاتيجية مبا يتعلق
بالسمل األهيل وسيادة القانون .فقد قام املشاركون بتحديد
املشالك الرئيسية اليت تؤثر عىل السمل األهيل يف احملافظة،
مكا قاموا بصياغة األهداف قصرية األمد ومتوسطة األمد
وبعيدة األمد للتغلب عىل هذه املشالك ،ونتاجئ هذه العملية
موحضة يف الفصل األول من هذا التقرير.

تعكس هيلكية هذا التقرير املهنجية اليت اعمتدها رشاكء
منظومة السمل األهيل يف حمافظة جنني من أجل إعداد خطة
السمل األهيل اليت يتوىل املركزان تيسريها .وتتوافق هذه
املهنجية ،اليت تتألف من ثالث خطوات واملعمتدة يف إعداد
اخلطط االسرتاتيجية للسمل األهيل ،مع األطر المنوذجية
اليت أعدهتا دول أخرى يف جمال تعزيز السمل األهيل ومنع
3
اجلرمية.
تبني الفصول الثالثة األوىل من هذا التقرير عىل وجه التفصيل
لك خطوة من اخلطوات الثالث اليت تنطوي علهيا إجراءات
إعداد خطة السمل األهيل حملافظة جنني:

ويف أيلول /سبمترب  ،2012قام اللواء طالل دوياكت ،خليفة
حمافظ جنني السابق قدورة موىس ،باملصادقة عىل تشكيل
جلنة توجهيية دامئة للسمل األهيل تعمل بإرشاف ومتابعة من
مكتب احملافظ يف جنني ،يمتثل دورها بقيادة معلية التخطيط
للسمل األهيل ،واإلرشاف عىل معل رشاكء السمل األهيل،
وإدارة مجع املعلومات واالتصاالت الالزمة إلخراج خطة
السمل األهيل إىل النور .وتتكون هذه اللجنة التوجهيية للسمل
األهيل من املؤسسات واجلهات التالية:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

الفصل األول :حتديد األهداف اليت تريم خطة السمل األهيل
إىل حتقيقها واالتفاق علهيا
الفصل الثاين :تصممي منوذج معلية التخطيط للسمل األهيل
الفصل الثالث :استخالص مؤرشات األداء وإدراجها مضن
مصفوفة اإلطار املنطيق

ممثل عن مكتب حمافظ جنني
ضابط يف جهاز الرشطة الفلسطينية
ضابط يف جهاز األمن الوقايئ
ممثل عن وزارة شؤون املرأة واالحتاد العام لملرأة
الفلسطينية
ممثل عن وزارة الشؤون االجمتاعية
ممثل عن وزارة األوقاف والشؤون الدينية
ممثل عن وزارة الشباب والرياضة
ممثل عن مديرية الرتبية والتعلمي يف حمافظة جنني
ممثل عن مديرية الرتبية والتعلمي يف قباطية
ممثل عن جلان اإلصالح والعشائر يف جنني
ممثل عن الفصائل الوطنية
ممثل عن املجلس الترشييع الفلسطيين
ممثل عن القانونيني
ممثل عن اجلامعة العربية األمريكية
ممثل عن جامعة القدس املفتوحة  /جنني

مكا يستعرض الفصل الرابع من التقرير اخلطوات القادمة
املقرتحة لتنفيذ خطة السمل األهيل.
ريا ،يتناول الفصل اخلامس النتاجئ والتوصيات الرئيسية
وأخ ً
اليت خرج هبا القامئون عىل إعداد خطة السمل األهيل
حملافظة جنني.

شكر وتقدير
مل يكن إصدار هذا التقرير واخلطة االسرتاتيجية للسمل
األهيل حملافظة جنني ممكنًا دون املشاركة الفعالة ألعضاء
جملس السمل األهيل واللجنة التوجهيية حملافظة جنني.
ويعرب مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة
( )DCAFومركز إعالم حقوق اإلنسان والدميقراطية
(مشس) ومكتب حمافظ جنني عن امتنناهنم العميق مجليع
من شارك يف مناقشة مهنجية ونتاجئ هذا التقرير.
مكا يتقدم لك من مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل
القوات املسلحة ( )DCAFومركز إعالم حقوق اإلنسان
والدميقراطية (مشس) ومكتب حمافظ جنني بالشكر إىل
الربوفسور بيرت هومل ( )Peter Homelمن جامعة جريفيث
يف والية كويزنالند يف اسرتاليا (Griffith University,
 ،)Queenslandلتوفري الدمع العميل والنظري وملراجعة
هذا التقرير.

وخالل ورشة معل عقدت يف  12اكنون األول /ديمسرب ،2012
قام مركزا جنيف ومشس بعرض النتاجئ اليت خلصت هلا
معلية إعداد اخلطة االسرتاتيجية ألعضاء اللجنة التوجهيية
للسمل األهيل واليت قام أعضاء اللجنة أنفهسم بالقيام هبا
خالل العام  .2012وقد قام حمافظ جنني باملوافقة عىل هذه
اخلطة االسرتاتيجية واملصادقة علهيا.

3
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انظر  ،)2011( Homel and Morganص .24 .وتستند هذه
املهنجية إىل اإلجراءات العامة اليت أعدها شاكرت يف كتابه
.)2002( Schacter

إعداد خطة السمل األهيل حملافظة جنني

 -1حتديد األهداف اليت تريم خطة السمل األهيل إىل حتقيقها

وبنا ًء عىل هذا التعريف الذي يتناسب مع السياق الذي تعيشه
حمافظة جنني ،توصل ممثلو األطراف املعنية إىل نتيجة مفادها
أن حمافظة جنني معنية بتكريس مفهوم السمل األهيل .ويف
هذا املقام ،يتناول الفصل التايل من هذا التقرير األسباب
اليت تقف وراء هذه النتيجة عىل وجه التفصيل.

يتناول هذا الفصل اخلطوات اليت جرى اختاذها لتحديد
األهداف اليت تسىع خطة السمل األهيل حملافظة جنني إىل
حتقيقها عىل املدى البعيد واملتوسط والقصري ،مكا يستعرض
نظرة عامة حول خمتلف أدوات التخطيط واإلدارة االسرتاتيجية
اليت وظفهتا األطراف املعنية لتحديد هذه األهداف.
وقد اتفقت األطراف املعنية عىل تنفيذ اإلجراءات الثالثة التالية
من أجل حتديد األهداف اليت تتضمهنا خطة السمل األهيل:

 2-1حتليل األسباب اجلذرية لملشالك
ريا سلب ًّيا عىل السمل
اليت تفرز تأث ً
األهيل يف حمافظة جنني

 1-1تعريف مصطلح “السمل األهيل”
ريا
 2-1حتليل األسباب اجلذرية لملشالك اليت تفرز تأث ً
سلبيًا عىل السمل األهيل يف حمافظة جنني

قدم املركزان املساعدة لألطراف املعنية مبنظومة السمل األهيل
يف حمافظة جنني من أجل حتديد األسباب الرئيسية اليت
تقف وراء ضعف السمل األهيل يف احملافظة .ويف هذا
اإلطار ،حددت هذه األطراف املعنية العنارص التالية:

 3-1استخالص األهداف اليت تسىع خطة السمل األهيل
إىل حتقيقها من خالل حتليل األسباب اجلذرية

• عدم استقرار البيئة االقتصادية واالجمتاعية
والسياسية :وقد حددت األطراف املذكورة هذا السبب
يف:

 1-1تعريف مصطلح «السمل األهيل»
توىل مركز جنيف ( )DCAFومركز مشس تيسري لقاءين
من لقاءات العصف الذهين مع األطراف املعنية بالسمل
األهيل يف حمافظة جنني ،هبدف التوصل إىل تعريف
جامع ملصطلح “السمل األهيل” .وقد أمجع األطراف عىل
التعريف التايل ملصطلح “السمل األهيل” الذي يتواءم مع
حمافظة جنني:

 −تفيش البطالة بني الشباب
 −ضعف ثقافة التساحم واالحرتام بني املواطنني
 −التوترات القامئة بني األحزاب والفصائل السياسية
احليين اخلاص والعام :وقد
• ضعف األمن يف
زّ
عزت األطراف املذكورة ضعف األمن يف هذا اجلانب
إىل:

«يشري السمل األهيل إىل البيئة اليت يستطيع مجيع
أفراد املجمتع فهيا العيش يف سالم وأمان ومبا يتوافق
ومعتقداهتم وتقاليدمه ويف ظل سيادة القانون .مكا يشري
هذا املصطلح إىل ثقافة التساحم اليت تبدأ من األرسة
وتنتقل من خالل النظام التعليمي .وهو أيضًا إطار تقوم
من خالله األطراف الرمسية وغري الرمسية املعنية مبعاجلة
حاالت االضطهاد والعنف باللجوء إىل اآلليات القانونية أو
آليات التحكمي العشائرية»4.
4

تعرف املامرسات الدولية الفضىل «السمل األهيل» عىل أنه «أحد
نوايح اجلودة اليت ت َِسم حياة الناس ،واليت تكفل تقليص املخاطر
النامجة عن مجموعة من األرضار االجمتاعية ،اكجلرمية مثلاً  ،سواء
اكنت حقيقية أم مفرتضة ».انظر ،يف هذا السياقEkblom and ،
.)2004( Wyvekens

 −الهتديدات اليت يفرضها اجلنود واملستوطنون
اإلرسائيليون
 −التعرض للجرامئ ،وأمعال االبزتاز ،واملضايقات
واإلجرام
 −الزناعات القامئة بني األفراد أو العائالت حول
املسائل املتصلة بالعرض واألرايض وملكية
العقارات ومسائل األحوال الخشصية
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• قصور آليات االستجابة :وقد وصفت األطراف
املعنية بالسمل األهيل هذه املعضلة يف:

األنمظة (أو :اإلطار املؤسيس والقانوين الذي حيمك منظوم ّ
يت
األمن والقضاء)

 −ضعف االسرتاتيجيات العملية املوجودة اليت
تسهتدف منع اجلرمية

	•تعارض وتداخل القوانني املعمول هيا املتعلقة مبنع
اجلرمية والعدالة اجلنائية ،باإلضافة إىل ضعف اجلهاز
القضايئ

 −ضعف الرشاكة املوجودة الناجعة بني اجلهات
امللكفة بإنفاذ القانون ومنمظات املجمتع املدين
 −همينة أنمظة اإلصالح التقليدية (أو "العشائرية")
اليت ال تتوافق يف معلها مع معايري سيادة القانون
 −االفتقار إىل شباكت البنية التحتية واملناطق اآلمنة
املخصصة للنساء اللوايت
(من قبيل مراكز اإليواء
َّ
يقعن حضية ألمعال العنف)
 −ضعف اسرتاتيجيات التواصل املوجودة اليت
تيرس تعزيز السلوك الذي يهسم يف الوقاية من
ارتاكب هذه األمعال.
ومل يكن ممثلو األطراف املعنية عىل عمل بأية إجراءات جيري
تطبيقها يف احملافظة بغية تقيمي منظومة السمل األهيل فهيا.
وقد أقر هؤالء املمثلون بأن مثل هذا التقيمي قد يساعد يف
تعزيز مفاهميهم وإعداد االستجابة املناسبة لضعف السمل
5
األهيل يف احملافظة بنا ًء عىل األدلة الواقعية اليت تهشدها.
ويف هذا السياق ،معلت األطراف املعنية ،مبساعدة املركزين،
عىل تصنيف القضايا اليت تؤثر عىل منظومة السمل األهيل
مضن الفائت التالية:

البيئة (أو :العوامل اخلارجية اليت تؤثر عىل منظومة السمل
األهيل)
	•االحتالل العسكري اإلرسائييل ،واملستوطنات وأمعال
العنف اليت ميارهسا املستوطنون
	•جتزئة أرايض حمافظة جنني وتقطيع أوصاهلا (املناطق
أ ،ب ،ج حسب اتفاقية أوسلو)
	•عدم توفر السيادة الفلسطينية عىل لك األرايض ،وكذلك
حمدودية الوصول إلهيا
	•الوضع االقتصادي املتدهور وتفيش البطالة يف أوساط
ساكن احملافظة
	•ضعف افة التساحم واالحرتام يف املجمتع

5

ّ
لالطالع عىل بعض املؤرشات السائدة حول املفاهمي اليت حيملها
املواطنون بشأن السمل األهيل يف حمافظات الضفة الغربية ،مبا فهيا
حمافظة جنني ،انظر اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين (.)2011
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	•ضعف التعاون والتنسيق بني اجلهات الرمسية وغري
الرمسية امللكفة بتحقيق األمن والعدالة
	•همينة آليات حل الزناعات التقليدية (أو "العشائرية")
اليت ال تتوافق مع املبادئ األساسية املرعية لسيادة
القانون
	•افتقار املناجه التعلميية املدرسية لملفاهمي اليت تعزز
مبادئ السمل األهيل وسيادة القانون

الناس (أو :املستفيدون واألطراف الرئيسية املعنية بالسمل
األهيل)
	•افتقار املواطنني إىل املعرفة مببادئ سيادة القانون
وضعف احرتامها
	•افتقار األطراف املعنية بالسمل األهيل إىل التدريب

اإلجراءات (أو :اآلليات اليت تتيح لألطراف املعنية مبنظومة
السمل األهيل التعاون فميا بيهنا)
	•ضعف التدخالت املوجودة اليت تسهتدف فرض السمل
األهيل وتعزيزه بنا ًء عىل األدلة الواقعية اليت تهشدها
حمافظة جنني
	•ضعف آليات االستجابة املوجودة اليت تُعىن بالوصول
إىل النتاجئ املتوخاة يف معاجلة ضعف األمن واإلجرام
	•ضعف الرشاكة العملية يف قطاع السمل األهيل
	•ضعف اسرتاتيجية التواصل اليت تتكفل بنرش املعلومات
املتعلقة بالسمل األهيل

 3-1استخالص األهداف اليت تسىع خطة
السمل األهيل إىل حتقيقها من خالل
حتليل األسباب اجلذرية
بنا ًء عىل حتليل األسباب اجلذرية ،طلب مركزا جنيف ومشس
من األطراف املعنية بالسمل األهيل يف حمافظة جنني االتفاق
عىل اهلدف األمسى (أو اهلدف بعيد األمد) الذي تسىع خطة
السمل األهيل إىل إجنازه.

إعداد خطة السمل األهيل حملافظة جنني

اهلدف بعيد األمد
اتفق ممثلو األطراف املعنية عىل حتديد اهلدف بعيد األمد
الوارد أدناه لعملية التخطيط اخلاصة بالسمل األهيل يف
حمافظة جنني:
ً
ملحوظا
أن يهشد السمل األهيل يف حمافظة جنني حتسنًا
من خالل مبادرات رشاكء السمل األهيل ،اليت هتدف إىل
حل القضايا األساسية اليت تؤثر عىل أمن املواطنني ،وذلك
مضن إطار يعزز سيادة القانون ،وروح التساحم جتاه اكفة
األفراد ومعتقداهتم وتقاليدمه ،دون اللجوء إىل العنف.
وقد توقع ممثلو األطراف املعنية بأن يهسم العمل عىل إعداد
خطة السمل األهيل يف حتقيق هذه الغاية وإخراجها إىل النور.
مكا اتفقت هذه األطراف عىل حتديد النتاجئ قصرية األمد
ومتوسطة األمد حبيث تكون قابلة للتطبيق عىل حنو مستقل
نسب ًيا عن العوامل اخلارجية املذكورة يف البند  1-2أعاله.
وفضلاً عن ذلك ،اتفقت هذه األطراف عىل حتديد النتاجئ اليت
6
ميكهنم حتقيقها وقياهسا من خالل خطة السمل األهيل.

األهداف قصرية األمد ومتوسطة األمد
قدم املركزان املساعدة لألطراف املعنية مبنظومة السمل األهيل
يف حمافظة جنني لتحديد النتاجئ اليت تسىع منظومة السمل
األهيل إىل إجنازها عىل املديني القصري واملتوسط .ويف
هذا اجلانب ،معل ممثلو األطراف املعنية عىل إعداد جشرة
أهداف.
وترتبط النتاجئ قصرية األمد ومتوسطة األمد ،اليت تستعرضها
ً
ً
مبارشا بتحليل األسباب اجلذرية.
ارتباطا
جشرة األهداف،
تستعرض الصفحة التالية جشرة األهداف اليت تسىع خطة
السمل األهيل حملافظة جنني إىل حتقيقها.

6

ويف هذا اإلطار ،تُعترب هذه املهنجية املعمتدة يف إعداد خطة السمل
األهيل منجسمة مع املامرسات الدولية الفضىل .انظر Schacter
( )2002و ،)2011( Morgan and Homelص 26 .و.37
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ﺗﺘﻮﺍاﻓﻖ ﺍاﻟﺘﺪﺧﻼﺕت ﺍاﻟﺘﻲ ﻳﻨﻔﺬﻫﺎ ﺍاﻟﺸﺮﻛﮐﺎﺀء ﻓﻲ
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍاﻟﺴﻠﻢ ﺍاﻷﻫﻠﻲ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺳﻴﺎﺩدﺓۃة ﺍاﻟﻘﺎﻧﻮﻥن
ﻭوﻣﺒﺎﺩدﺉئ ﺍاﻟﺴﻠﻢ ﺍاﻷﻫﻠﻲ

ﻳﺘﻠﻘﻰ ﺍاﻟﺸﺮﻛﮐﺎﺀء ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍاﻟﺴﻠﻢ ﺍاﻷﻫﻠﻲ
ﺍاﻟﺘﺪﺭرﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺳﻴﺎﺩدﺓۃة ﺍاﻟﻘﺎﻧﻮﻥن ﻭوﻣﺒﺎﺩدﺉئ
ﺍاﻟﺴﻠﻢ ﺍاﻷﻫﻠﻲ

ﺍاﻓﺘﻘﺎﺭر ﺍاﻷﻃﺮﺍاﻑف ﺍاﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻢ ﺍاﻷﻫﻠﻲ ﺇإﻟﻰ
ﺍاﻟﺘﺪﺭرﻳﺐ

ﻳﻌﻤﻞ ﺷﺮﻛﮐﺎﺀء ﺍاﻟﺴﻠﻢ ﺍاﻷﻫﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ
ﺍاﻟﺴﻠﻮﻙك ﺍاﻟﻮﻗﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺍاﳌﺠﺘﻤﻊ ﻭوﺇإﻋﺪﺍاﺩد
ﺍاﻟﺘﻘﺎﺭرﻳﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﺍا ﺍاﻟﺸﺄﻥن

ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﺍاﻟﺸﺮﻛﮐﺎﺀء ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍاﻟﺴﻠﻢ
ﺍاﻷﻫﻠﻲ ﺇإﻟﻰ ﺃأﺩدﻟﺔ ﻛﮐﻤﻴﺔ ﻭوﻧﻮﻋﻴﺔ ﻣﺤﻜﮑﻤﺔ ﺗﺴﻬﻢ
ﻓﻲ ﺍاﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺣﺎﻻﺕت ﺿﻌﻒ ﺍاﻷﻣﻦ
ﻭوﺍاﻹﺟﺮﺍاﻡم ،ﻛﮐﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻋﻤﻞ ﺍاﻟﺸﺮﻛﮐﺎﺀء ﻓﻲ
ﺇإﻋﺪﺍاﺩد ﻫﺬﻩه ﺍاﻷﺩدﻟﺔ

ﺗﻮﻓﺮ ﺍاﻟﺘﺪﺧﻼﺕت ﺍاﻟﺘﻲ ﻳﻨﻔﺬﻫﺎ ﺍاﻟﺸﺮﻛﮐﺎﺀء ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ
ﺍاﻟﺴﻠﻢ ﺍاﻷﻫﻠﻲ ﺍاﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍاﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﺇإﻟﻰ ﺍاﻟﻮﺻﻮﻝل
ﺇإﻟﻰ ﺍاﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍاﳌﺘﻮﺧﺎﺓۃة ﻓﻲ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺿﻌﻒ ﺍاﻷﻣﻦ
ﻭوﺍاﻹﺟﺮﺍاﻡم ﲟﻮﺟﺐ ﺍاﻷﻭوﻟﻮﻳﺎﺕت ﺍاﳌﺤﺪﺩدﺓۃة

ﻳﺤﺪﺩد ﺷﺮﻛﮐﺎﺀء ﺍاﻟﺴﻠﻢ ﺍاﻷﻫﻠﻲ ﺍاﻷﻭوﻟﻮﻳﺎﺕت ﻭوﺁآﻟﻴﺎﺕت
ﺍاﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍاﻟﺘﻲ ﺗﺮﻣﻲ ﺇإﻟﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺍاﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﺍاﳌﺮﺟﻮﺓۃة ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝل ﺍاﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺿﻌﻒ ﺍاﻷﻣﻦ
ﻭوﺍاﻹﺟﺮﺍاﻡم

ﺍاﻓﺘﻘﺎﺭر ﺍاﳌﻮﺍاﻃﻨﲔ ﺇإﻟﻰ ﺍاﳌﻌﺮﻓﺔ ﲟﺒﺎﺩدﺉئ
ﺳﻴﺎﺩدﺓۃة ﺍاﻟﻘﺎﻧﻮﻥن ﻭوﺿﻌﻒ ﺍاﺣﺘﺮﺍاﻣﻬﺎ

ﺿﻌﻒ ﺍاﺳﺘﺮﺍاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍاﻟﺘﻮﺍاﺻﻞ ﺍاﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻜﮑﻔﻞ ﺑﻨﺸﺮ ﺍاﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕت

ﺇإﻧﺸﺎﺀء ﻧﻈﺎﻡم ﳉﻤﻊ ﺍاﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕت ﺍاﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﺣﻮﻝل ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍاﻟﺴﻠﻢ ﺍاﻷﻫﻠﻲ ،ﺑﺤﻴﺚ
ﻳُﺨﺼﱠﺺ ﳉﻤﻊ ﺍاﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕت ﺍاﻟﻜﮑﻤﻴﺔ ﻭوﺍاﻟﻨﻮﻋﻴﺔ
ﺍاﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻀﻌﻒ ﺍاﻷﻣﻦ ﻭوﺍاﻹﺟﺮﺍاﻡم ،ﻭوﺗﺸﻐﻴﻞ
ﻫﺬﺍا ﺍاﻟﻨﻈﺎﻡم ﻓﻲ ﻣﻜﮑﺘﺐ ﺍاﳌﺤﺎﻓﻆ

ﺿﻌﻒ ﺁآﻟﻴﺎﺕت ﺍاﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍاﳌﻮﺟﻮﺩدﺓۃة ﺍاﻟﺘﻲ ﺗُﻌﻨﻰ
ﺑﺎﻟﻮﺻﻮﻝل ﺇإﻟﻰ ﺍاﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍاﳌﺘﻮﺧﺎﺓۃة ﻓﻲ ﻣﻌﺎﳉﺔ
ﺿﻌﻒ ﺍاﻷﻣﻦ ﻭوﺍاﻹﺟﺮﺍاﻡم

ﺿﻌﻒ ﺍاﻟﺘﺪﺧﻼﺕت ﺍاﳌﻮﺟﻮﺩدﺓۃة ﺍاﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺘﻬﺪﻑف ﻓﺮﺽض ﺍاﻟﺴﻠﻢ ﺍاﻷﻫﻠﻲ
ﻭوﺗﻌﺰﻳﺰﻩه ﺑﻨﺎﺀء ﻋﻠﻰ ﺍاﻷﺩدﻟﺔ ﺍاﻟﻮﺍاﻗﻌﻴﺔ ﺍاﻟﺘﻲ
ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺟﻨﲔ

ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍاﺳﺘﺮﺍاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻮﺍاﺻﻞ ﻟﻠﺴﻠﻢ ﺍاﻷﻫﻠﻲ
ﻣﻦ ﺃأﺟﻞ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺍاﳌﻌﺎﺭرﻑف ﺍاﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇإﻟﻰ
ﺍاﻷﺩدﻟﺔ ﺍاﻟﻮﺍاﻗﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝل ﺿﻌﻒ ﺍاﻷﻣﻦ
ﻭوﺍاﻹﺟﺮﺍاﻡم ﺇإﻟﻰ ﺳﻠﻮﻙك ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺍاﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ
ﻫﺬﻩه ﺍاﻷﻋﻤﺎﻝل

ﺳﻴﺎﺩدﺓۃة ﺍاﻟﻘﺎﻧﻮﻥن ،ﻭوﺭرﻭوﺡح ﺍاﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﲡﺎﻩه ﻛﮐﺎﻓﺔ ﺍاﻷﻓﺮﺍاﺩد ﻭوﻣﻌﺘﻘﺪﺍاﺗﻬﻢ ﻭوﺗﻘﺎﻟﻴﺪﻫﻢ ،ﺩدﻭوﻥن ﺍاﻟﻠﺠﻮﺀء ﺇإﻟﻰ ﺍاﻟﻌﻨﻒ

ﺍاﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﻑف ﺇإﻟﻰ ﺣﻞ ﺍاﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍاﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍاﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺃأﻣﻦ ﺍاﳌﻮﺍاﻃﻨﲔ ،ﻭوﺫذﻟﻚ ﺿﻤﻦ ﺇإﻃﺎﺭر ﻳﻌﺰﺯز

ﺃأﻥن ﻳﺸﻬﺪ ﺍاﻟﺴﻠﻢ ﺍاﻷﻫﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺟﻨﲔ ﲢﺴﻨًﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇًﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝل ﻣﺒﺎﺩدﺭرﺍاﺕت ﺷﺮﻛﮐﺎﺀء ﺍاﻟﺴﻠﻢ ﺍاﻷﻫﻠﻲ،

الرمس البياين :1جشرة األهداف اليت تسىع خطة السمل األهيل حملافظة جنني إىل حتقيقها

ﺍاﻟﻬﺪﻑف ﺑﻌﻴﺪ ﺍاﻷﻣﺪ

ﺍاﻷﻫﺪﺍاﻑف ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
ﺍاﻷﻣﺪ ﺃأﻭو ﺍاﻟﻐﺎﻳﺔ

ﺍاﻷﻫﺪﺍاﻑف ﻗﺼﻴﺮﺓۃة
ﺍاﻷﻣﺪ ﺃأﻭو ﺍاﻟﻨﺘﺎﺋﺞ

ﺍاﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍاﻟﺘﻲ ﰎ
ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﻓﻲ
ﲢﻠﻴﻞ ﺍاﻷﺳﺒﺎﺏب
ﺍاﳉﺬﺭرﻳﺔ
ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﮐﻞ

ﺗﻌﺎﺭرﺽض ﻭوﺗﺪﺍاﺧﻞ ﺍاﻟﻘﻮﺍاﻧﲔ ﺍاﳌﻌﻤﻮﻝل ﺑﻬﺎ
ﺍاﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻨﻊ ﺍاﳉﺮﳝﺔ ﻭوﺍاﻟﻌﺪﺍاﻟﺔ ﺍاﳉﻨﺎﺋﻴﺔ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇإﻟﻰ ﺿﻌﻒ ﺍاﳉﻬﺎﺯز ﺍاﻟﻘﻀﺎﺋﻲ
ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺁآﻟﻴﺎﺕت ﺣﻞ ﺍاﻟﻨﺰﺍاﻋﺎﺕت ﺍاﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻳﺔ
ﺿﻌﻒ ﺍاﻟﺘﻌﺎﻭوﻥن ﻭوﺍاﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﺍاﳉﻬﺎﺕت ﺍاﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ﻭوﻏﻴﺮ ﺍاﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍاﳌﻜﮑﻠﻔﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍاﻷﻣﻦ ﻭوﺍاﻟﻌﺪﺍاﻟﺔ
ﺿﻌﻒ ﺍاﻟﺸﺮﺍاﻛﮐﺔ ﺍاﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉع ﺍاﻟﺴﻠﻢ
ﺍاﻷﻫﻠﻲ

ﻳﺘﻢ ﺗﺪﺭرﻳﺲ ﺍاﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍاﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍاﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﺴﻠﻢ ﺍاﻷﻫﻠﻲ ﻭوﺳﻴﺎﺩدﺓۃة ﺍاﻟﻘﺎﻧﻮﻥن ﻓﻲ
ﺍاﳌﺪﺍاﺭرﺱس ﺍاﻻﺑﺘﺪﺍاﺋﻴﺔ ﻭوﺍاﻹﻋﺪﺍاﺩدﻳﺔ

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺃأﺩدﻭوﺍاﺕت ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺃأﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ
ﻣﺒﺎﺩدﺉئ ﺍاﻟﺴﻠﻢ ﺍاﻷﻫﻠﻲ ﻭوﺳﻴﺎﺩدﺓۃة ﺍاﻟﻘﺎﻧﻮﻥن ﻓﻲ
ﺍاﳌﻨﺎﻫﺞ ﺍاﳌﺪﺭرﺳﻴﺔ ﺍاﻻﺑﺘﺪﺍاﺋﻴﺔ ﻭوﺍاﻹﻋﺪﺍاﺩدﻳﺔ

ﺍاﻓﺘﻘﺎﺭر ﺍاﳌﻨﺎﻫﺞ ﺍاﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍاﳌﺪﺭرﺳﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍاﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰﺯز ﻣﺒﺎﺩدﺉئ ﺍاﻟﺴﻠﻢ
ﺍاﻷﻫﻠﻲ ﻭوﺳﻴﺎﺩدﺓۃة ﺍاﻟﻘﺎﻧﻮﻥن
ﺿﻌﻒ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍاﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻭوﺍاﻻﺣﺘﺮﺍاﻡم ﻓﻲ
ﺍاﳌﺠﺘﻤﻊ

إعداد خطة السمل األهيل حملافظة جنني

 -2تصممي منوذج معلية التخطيط
للسمل األهيل

• تصممي برناجم تدرييب وتقدميه للرشاكء يف منظومة
السمل األهيل
• إعداد إطار لتقيمي منظومة السمل األهيل وتنفيذه

منوذجا يبني إجراءات العمل عىل إعداد
يتناول هذا الفصل
ً
خطة السمل األهيل حملافظة جنني .وتمتثل الغاية من هذا
المنوذج يف بيان «الطريقة اليت جتمتع فهيا املدخالت
واإلجراءات (أو النشاطات) واملخرجات والنتاجئ مضن
تسلسل منطيق ،والطريقة اليت تهسم فهيا خمتلف مراحل
العمل عىل إعداد خطة السمل األهيل يف حتقيق النتاجئ
املرجوة مهنا» 7.وفميا ييل وصف خمترص للك عنرص من
العنارص اليت يتألف مهنا هذا المنوذج.

• إنشاء قاعدة بيانات للسمل األهيل
• مراجعة اإلطار اخلاص بتعزيز مبادئ السمل األهيل
وسيادة القانون يف املناجه التعلميية لملرحلتني
اإلبتدائية واإلعدادية عىل مستوى احملافظة
• إعداد اسرتاتيجية التواصل الالزمة لتعممي خطة السمل
األهيل

 1-2املدخالت

 3-2املخرجات

يستعرض المنوذج املذكور املدخالت اليت قدمها مركزا جنيف
ومشس ومكتب حمافظ جنني خالل املرحلة المتهيدية من
العمل عىل إعداد خطة السمل األهيل .وتشمتل هذه املدخالت
عىل املشاورات اليت تطرقنا إلهيا يف مقدمة هذا التقرير
واملوحضة كذلك يف الرمس البياين  .2مكا تتضمن هذه
املدخالت املنشورات اليت قدمها املركزان للرشاكء يف العمل
ريا ،تمشل
عىل إعداد خطة السمل األهيل حملافظة جنني 8.وأخ ً
املدخالت املذكورة املسامهات اليت قدمها اخلرباء الدوليون
الذين تولوا مراجعة العمل عىل إعداد اخلطة ومتابعته.

ينطوي المنوذج املذكور عىل خمرجات النشاطات اليت نفذها
املركزان ومكتب حمافظ جنني .وهذه املخرجات يه:

 2-2النشاطات
يشمتل منوذج معلية التخطيط للسمل األهيل عىل النشاطات
اليت نفذها املركزان ومكتب حمافظ جنني وذلك أثناء إعداد هذا
المنوذج ،أو النشاطات اليت ُيتوقع مهنم تأديهتا يف العامني
القادمني من أجل حتقيق املخرجات املخطط هلا وفق معلية
التخطيط للسمل األهيل .وتتضمن هذه النشاطات ما ييل:
• إعداد خطة اسرتاتيجية تريم إىل بسط السمل األهيل
وتعزيزه يف حمافظة جنني
7
8

انظر  ،)2011( Morgan and Homelص.10 .
يستعرض فصل املراجع يف هذا التقرير قامئة باملنشورات اليت
قدمها املركزان هلؤالء الرشاكء.

• اتفاقية الرشاكة يف منظومة السمل األهيل
• اللجنة التوجهيية املعنية بالسمل األهيل
• خطة السمل األهيل
• إطار قياس األداء ،الذي سيهسم يف تنفيذ اخلطة عىل
حنو ناجع وفعال
وينبيغ أن نالحظ بأن إطار قياس األداء يعترب ممكال خلطة
السمل األهيل ،ولذلك ال يورد هذا التقرير بيانًا تفصيل ًيا هلذا
اإلطار.

 4-2النتاجئ
يشمتل منوذج معلية التخطيط للسمل األهيل يف جنني الوارد
يف الصفحة التالية (الرمس البياين  )2عىل التسلسل اهلريم
للنتاجئ قصرية األمد ومتوسطة األمد وبعيدة األمد ،واملوحضة
سابقًا يف جشرة األهداف اخلاصة بالسمل األهيل يف
احملافظة (الرمس البياين  1أعاله).
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ﻣﺮﻛﮐﺰ ﺟﻨﻴﻒ
ﻭوﻣﺮﻛﮐﺰ ﺷﻤﺲ

ﺗﻴﺴﻴﻴﺮ ﺍاﳉﻠﺴﺎﺕت
ﺍاﻻﺳﺘﺸﺎﺭرﻳﺔ
ﻭوﺍاﻟﺘﺪﺭرﻳﺒﻴﺔ

ﺍاﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕت

ﻣﻜﮑﺘﺐ ﺍاﳌﺤﺎﻓﻆ

ﺇإﻧﺸﺎﺀء ﺷﺮﺍاﻛﮐﺔ
ﺭرﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻢ
ﺍاﻷﻫﻠﻲ ﻓﻲ ﺟﻨﲔ

ﺍاﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍاﻟﺸﺮﺍاﻛﮐﺔ ﺍاﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻢ ﺍاﻷﻫﻠﻲ
ﺍاﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍاﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻢ ﺍاﻷﻫﻠﻲ

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭوﺗﻘﺪﱘ ﺃأﻧﺸﻄﺔ ﺗﺪﺭرﻳﺒﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﮐﺎﺀء ﺍاﻟﺴﻠﻢ
ﺍاﻷﻫﻠﻲ

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺇإﻃﺎﺭر ﳌﺮﺍاﺟﻌﺔ ﺃأﻧﺸﻄﺔ ﺷﺮﻛﮐﺎﺀء ﺍاﻟﺴﻠﻢ
ﺍاﻷﻫﻠﻲ ﻓﻲ ﺟﻨﲔ ﻭوﺗﻨﻔﻴﺬﻩه

ﺧﻄﺔ ﺍاﻟﺴﻠﻢ ﺍاﻷﻫﻠﻲ
ﻓﻲ ﺟﻨﲔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺪﺭرﻳﺒﻲ ﺣﻮﻝل ﺍاﻟﺴﻠﻢ
ﺍاﻷﻫﻠﻲ

ﺇإﻃﺎﺭر ﻣﺮﺍاﺟﻌﺔ ﺃأﻧﺸﻄﺔ ﺷﺮﻛﮐﺎﺀء
ﺍاﻟﺴﻠﻢ ﺍاﻷﻫﻠﻲ

ﺭرﻓﻊ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕت ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ﻧﻈﺎﻡم ﺟﻤﻊ ﺍاﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕت

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺎﻋﺪﺓۃة
ﺑﻴﺎﻧﺎﺕت ﻟﻠﺴﻠﻢ
ﺍاﻷﻫﻠﻲ

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍاﺳﺘﺮﺍاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻮﺍاﺻﻞ ﻟﻠﺴﻠﻢ ﺍاﻷﻫﻠﻲ

ﺇإﺛﺮﺍاﺀء ﺍاﳌﻮﺍاﺩد ﺍاﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍاﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺍاﳌﺪﺍاﺭرﺱس
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺒﺎﺩدﺉئ ﺍاﻟﺴﻠﻢ ﺍاﻷﻫﻠﻲ ﻭوﺳﻴﺎﺩدﺓۃة
ﺍاﻟﻘﺎﻧﻮﻥن

ﺃأﺩدﻭوﺍاﺕت ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻣﺒﺎﺩدﺉئ
ﺍاﻟﺴﻠﻢ ﺍاﻷﻫﻠﻲ ﻭوﺳﻴﺎﺩدﺓۃة
ﺍاﻟﻘﺎﻧﻮﻥن

ﺍاﺳﺘﺮﺍاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻮﺍاﺻﻞ ﻟﻠﺴﻠﻢ
ﺍاﻷﻫﻠﻲ

ﻗﺎﻋﺪﺓۃة ﺑﻴﺎﻧﺎﺕت ﺍاﻟﺴﻠﻢ ﺍاﻷﻫﻠﻲ

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﻄﺔ ﺍاﺳﺘﺮﺍاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻢ ﺍاﻷﻫﻠﻲ ﻓﻲ ﺟﻨﲔ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭوﻥن ﻣﻊ ﺍاﻟﺸﺮﻛﮐﺎﺀء ﺍاﻟﺮﺋﻴﺴﻴﲔ

ﺍاﳌﺨﺮﺟﺎﺕت 2012
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ﺍاﳌﺪﺧﻼﺕت

ﻃﺎﻗﻢ ﺩدﻋﻢ ﻣﺮﻛﮐﺰ
ﺟﻨﻴﻒ ﻭوﻣﺮﻛﮐﺰ
ﺷﻤﺲ

ﻃﺎﻗﻢ ﻣﻜﮑﺘﺐ
ﺍاﳌﺤﺎﻓﻆ ﻓﻲ
ﺟﻨﲔ

ﺷﺮﻛﮐﺎﺀء ﺍاﻟﺴﻠﻢ
ﺍاﻷﻫﻠﻲ

ﳑﻮﻝل ﺍاﳌﺸﺮﻭوﻉع

ﺗﻘﺎﺭرﻳﺮ ﻣﻨﺸﻮﺭرﺓۃة
ﺣﻮﻝل ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍاﻟﺴﻠﻢ
ﺍاﻷﻫﻠﻲ ﻭوﺳﻴﺎﺩدﺓۃة
ﺍاﻟﻘﺎﻧﻮﻥن ﻓﻲ ﺟﻨﲔ

ﺃأﺩدﻭوﺍاﺕت ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻠﻢ
ﺍاﻷﻫﻠﻲ ﻭوﺳﻴﺎﺩدﺓۃة
ﺍاﻟﻘﺎﻧﻮﻥن

ﺧﺒﺮﺍاﺀء ﺩدﻭوﻟﻴﻮﻥن

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺇإﻃﺎﺭر ﻟﻘﻴﺎﺱس ﺍاﻷﺩدﺍاﺀء

ﺍاﻟﻨﺘﺎﺋﺞ 2014 – 2012

ﻳﺘﻠﻘﻰ ﺍاﻟﺸﺮﻛﮐﺎﺀء ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ
ﺍاﻟﺴﻠﻢ ﺍاﻷﻫﻠﻲ ﺍاﻟﺘﺪﺭرﻳﺐ ﻋﻠﻰ
ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺳﻴﺎﺩدﺓۃة ﺍاﻟﻘﺎﻧﻮﻥن ﻭوﻣﺒﺎﺩدﺉئ
ﺍاﻟﺴﻠﻢ ﺍاﻷﻫﻠﻲ

ﺍاﻟﻐﺎﻳﺔ 2015-2013

ﺗﺘﻮﺍاﻓﻖ ﺍاﻟﺘﺪﺧﻼﺕت ﺍاﻟﺘﻲ ﻳﻨﻔﺬﻫﺎ
ﺍاﻟﺸﺮﻛﮐﺎﺀء ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍاﻟﺴﻠﻢ
ﺍاﻷﻫﻠﻲ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺳﻴﺎﺩدﺓۃة
ﺍاﻟﻘﺎﻧﻮﻥن ﻭوﻣﺒﺎﺩدﺉئ ﺍاﻟﺴﻠﻢ ﺍاﻷﻫﻠﻲ
ﻳﺤﺪﺩد ﺷﺮﻛﮐﺎﺀء ﺍاﻟﺴﻠﻢ ﺍاﻷﻫﻠﻲ
ﺍاﻷﻭوﻟﻮﻳﺎﺕت ﻭوﺁآﻟﻴﺎﺕت ﺍاﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍاﻟﺘﻲ
ﺗﺮﻣﻲ ﺇإﻟﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺍاﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍاﳌﺮﺟﻮﺓۃة
ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝل ﺍاﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺿﻌﻒ ﺍاﻷﻣﻦ
ﻭوﺍاﻹﺟﺮﺍاﻡم

ﻳﺘﻢ ﺗﺪﺭرﻳﺲ ﺍاﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍاﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﺍاﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻢ ﺍاﻷﻫﻠﻲ ﻭوﺳﻴﺎﺩدﺓۃة
ﺍاﻟﻘﺎﻧﻮﻥن ﻓﻲ ﺍاﳌﺪﺍاﺭرﺱس ﺍاﻻﺑﺘﺪﺍاﺋﻴﺔ
ﻭوﺍاﻹﻋﺪﺍاﺩدﻳﺔ

ﻳﻌﻤﻞ ﺷﺮﻛﮐﺎﺀء ﺍاﻟﺴﻠﻢ ﺍاﻷﻫﻠﻲ ﻋﻠﻰ
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍاﻟﺴﻠﻮﻙك ﺍاﻟﻮﻗﺎﺋﻲ ﻓﻲ
ﺍاﳌﺠﺘﻤﻊ ﻭوﺇإﻋﺪﺍاﺩد ﺍاﻟﺘﻘﺎﺭرﻳﺮ ﻓﻲ
ﻫﺬﺍا ﺍاﻟﺸﺄﻥن

ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﺍاﻟﺸﺮﻛﮐﺎﺀء ﻓﻲ
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍاﻟﺴﻠﻢ ﺍاﻷﻫﻠﻲ ﻋﻠﻰ
ﺃأﺩدﻟﺔ ﻛﮐﻤﻴﺔ ﻭوﻧﻮﻋﻴﺔ ﻣﺤﻜﮑﻤﺔ
ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺍاﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺣﺎﻻﺕت
ﺿﻌﻒ ﺍاﻷﻣﻦ ﻭوﺍاﻹﺟﺮﺍاﻡم ،ﻛﮐﻤﺎ
ﻳﺴﻬﻢ ﻋﻤﻞ ﺍاﻟﺸﺮﻛﮐﺎﺀء ﻓﻲ ﺇإﻋﺪﺍاﺩد
ﻫﺬﻩه ﺍاﻷﺩدﻟﺔ

ﺗﻮﻓﺮ ﺍاﻟﺘﺪﺧﻼﺕت ﺍاﻟﺘﻲ ﻳﻨﻔﺬﻫﺎ
ﺍاﻟﺸﺮﻛﮐﺎﺀء ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍاﻟﺴﻠﻢ
ﺍاﻷﻫﻠﻲ ﺍاﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺍاﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ
ﺇإﻟﻰ ﺍاﻟﻮﺻﻮﻝل ﺇإﻟﻰ ﺍاﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﺍاﳌﺘﻮﺧﺎﺓۃة ﻓﻲ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺿﻌﻒ
ﺍاﻷﻣﻦ ﻭوﺍاﻹﺟﺮﺍاﻡم ﲟﻮﺟﺐ
ﺍاﻷﻭوﻟﻮﻳﺎﺕت ﺍاﳌﺤﺪﺩدﺓۃة

ﺇإﻧﺸﺎﺀء ﻧﻈﺎﻡم ﳉﻤﻊ ﺍاﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕت
ﺍاﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺣﻮﻝل ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍاﻟﺴﻠﻢ
ﺍاﻷﻫﻠﻲ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺨﺼّﺺ ﳉﻤﻊ
ﺍاﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕت ﺍاﻟﻜﮑﻤﻴﺔ ﻭوﺍاﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺍاﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﻀﻌﻒ ﺍاﻷﻣﻦ ﻭوﺍاﻹﺟﺮﺍاﻡم ،ﻭوﺗﺸﻐﻴﻞ
ﻫﺬﺍا ﺍاﻟﻨﻈﺎﻡم ﻓﻲ ﻣﻜﮑﺘﺐ ﺍاﳌﺤﺎﻓﻆ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍاﺳﺘﺮﺍاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻮﺍاﺻﻞ ﻟﻠﺴﻠﻢ
ﺍاﻷﻫﻠﻲ ﻣﻦ ﺃأﺟﻞ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺍاﳌﻌﺎﺭرﻑف
ﺍاﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺇإﻟﻰ ﺍاﻷﺩدﻟﺔ ﺍاﻟﻮﺍاﻗﻌﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻝل ﺿﻌﻒ ﺍاﻷﻣﻦ ﻭوﺍاﻹﺟﺮﺍاﻡم ﺇإﻟﻰ
ﺳﻠﻮﻙك ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺍاﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩه
ﺍاﻷﻋﻤﺎﻝل
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺃأﺩدﻭوﺍاﺕت ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺃأﺟﻞ
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺒﺎﺩدﺉئ ﺍاﻟﺴﻠﻢ ﺍاﻷﻫﻠﻲ
ﻭوﺳﻴﺎﺩدﺓۃة ﺍاﻟﻘﺎﻧﻮﻥن ﻓﻲ ﺍاﳌﻨﺎﻫﺞ
ﺍاﳌﺪﺭرﺳﻴﺔ ﺍاﻻﺑﺘﺪﺍاﺋﻴﺔ ﻭوﺍاﻹﻋﺪﺍاﺩدﻳﺔ

ﺇإﻃﺎﺭر ﻗﻴﺎﺱس ﺍاﻷﺩدﺍاﺀء

ﺍاﻟﻬﺪﻑف 2020

ﺃأﻥن ﻳﺸﻬﺪ ﺍاﻟﺴﻠﻢ ﺍاﻷﻫﻠﻲ ﻓﻲ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺟﻨﲔ ﲢﺴﻨﺎً
ﻣﻠﺤﻮﻇﺎً ﻣﻦ ﺧﻼﻝل ﻣﺒﺎﺩدﺭرﺍاﺕت
ﺷﺮﻛﮐﺎﺀء ﺍاﻟﺴﻠﻢ ﺍاﻷﻫﻠﻲ ،ﺍاﻟﺘﻲ
ﺗﻬﺪﻑف ﺇإﻟﻰ ﺣﻞ ﺍاﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
ﺍاﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍاﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ
ﺃأﻣﻦ ﺍاﳌﻮﺍاﻃﻨﲔ ،ﻭوﺫذﻟﻚ ﺿﻤﻦ
ﺇإﻃﺎﺭر ﻳﻌﺰﺯز ﺳﻴﺎﺩدﺓۃة ﺍاﻟﻘﺎﻧﻮﻥن،
ﻭوﺭرﻭوﺡح ﺍاﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﲡﺎﻩه ﻛﮐﺎﻓﺔ
ﺍاﻷﻓﺮﺍاﺩد ﻭوﻣﻌﺘﻘﺪﺍاﺗﻬﻢ
ﻭوﺗﻘﺎﻟﻴﺪﻫﻢ ،ﺩدﻭوﻥن ﺍاﻟﻠﺠﻮﺀء ﺇإﻟﻰ
ﺍاﻟﻌﻨﻒ

إعداد خطة السمل األهيل حملافظة جنني
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استخالص مؤرشات األداء وإدراجها مضن مصفوفة اإلطار املنطيق

يستعرض هذا الفصل خمتلف العنارص اليت تؤلف خطة
السمل األهيل حملافظة جنني ،ويه ما يشلك النتيجة الرئيسية
لعملية التخطيط.
وتأيت خطة السمل األهيل عىل شلك مصفوفة إطار منطيق
تشمتل عىل األهداف قصرية األمد ومتوسطة األمد وبعيدة
األمد اليت مت حتديدها أعاله .مكا تتضمن هذه اخلطة
مؤرشات األداء ومصادر التحقق مهنا واالفرتاضات املتعلقة
بلك هدف من هذه األهداف.
وتعترب مصفوفة اإلطار املنطيق ،اليت تؤلف خطة السمل األهيل
حملافظة جنني لألعوام  ،2020-2013إطا ًرا اسرتاتيجيًا،
وليست خطة جامدة ،مفن املفرتض أن تكون هذه املصفوفة
مرنة الستيعاب التغريات اليت تطرأ عىل األولويات وقت
وقوعها.
وتأيت هيلكية مصفوفة اإلطار املنطيق عىل النحو التايل:

يتضمن العمود األمين يف املصفوفة:
األهداف قصرية األمد ومتوسطة األمد وبعيدة األمد
اليت تسىع خطة السمل األهيل إىل حتقيقها وف ًقا
لتسلسل منطيق (حبيث تُقرأ هذه األهداف من األسفل
إىل األعىل).

ويشمتل العمودان األوسطان يف املصفوفة عىل:
مؤرشات األداء واملصادر اليت تكفل التحقق مهنا.
وتُعترب هذه األدوات رضورية لقياس حتقيق لك هدف
من األهداف قصرية األمد ومتوسطة األمد وبعيدة
األمد اليت تسىع خطة السمل األهيل إىل إجنازها.

ويمشل العمود األيرس من املصفوفة:
الظروف اخلارجية واالفرتاضات اليت جيب ُّ
توفرها
من أجل حتقيق أهداف خطة السمل األهيل.
ويتناول الفصل الرابع أدناه خمتلف النشاطات قصرية األمد
اليت يويص هبا مركزا جنيف ومشس لتحقيق أهداف خطة
السمل األهيل.
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األهداف
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خطة السمل األهيل يف حمافظة جنني ()2020-2013

أدوات القياس

أدوات قياس اهلدف:

 -1اخنفاض عدد احلوادث النامجة عن ضعف األمن واإلجرام من
_______ حادثة يف العام  2015إىل _______ حادثة
يف العام 2020

تراجع عدد التدخالت اليت ينفذها الرشاكء يف منظومة
-2
ُ
السمل األهيل من _______ تدخلاً يف العام  2015إىل
_______ تدخلاً يف العام 2020

أن يهشد السمل األهيل يف حمافظة
ً
ملحوظا من خالل
جنني حتسنًا
مبادرات رشاكء السمل األهيل ،اليت
هتدف إىل حل القضايا األساسية
اليت تؤثر عىل أمن املواطنني ،وذلك
مضن إطار يعزز سيادة القانون،
وروح التساحم جتاه اكفة األفراد
ومعتقداهتم وتقاليدمه ،دون اللجوء
إىل العنف

-

-

 -3ارتفاع عدد املبادرات اليت ينفذها املجمتع من أجل منع
اجلرمية واإلجرام دون تدخل من جانب الرشاكء يف منظومة
السمل األهيل من _______ مبادرة يف العام  2015إىل
_______ مبادة يف العام  .2020وهذا يمشل:
ارتفاع عدد احلوادث اليت حيلها املجمتع احمليل ِّ
ويبلغ
عهنا

ارتفاع عدد املبادرات اليت يطلقها املجمتع املدين احمليل
واملؤسسات األاكدميية لغايات تعزيز سيادة القانون

مصادر التحقق
 -1املسوحات اليت جيرهيا
اجلهاز املركزي لإلحصاء
الفلسطيين حول العنف
لألعوام / 2020-2013
اإلحصائيات الصادرة عن
الرشطة  /قاعدة البيانات
يف مكتب احملافظ
 -2قاعدة البيانات يف مكتب
احملافظ
 -3قاعدة البيانات يف مكتب
احملافظ  /التقارير الربعية
 /التقارير الصحفية /
التقارير الصادرة عن
منمظات املجمتع املدين
واملؤسسات األاكدميية

االفرتاضات

األهداف

أدوات القياس

مصادر التحقق

 -1قاعدة البيانات يف مكتب
الغاية من اخلطة (حبلول العام أدوات قياس اهلدف:
احملافظ ،والتغذية الراجعة
)2015
 -1ارتفاع عدد التدخالت اليت تتوافق مع معايري سيادة القانون
اليت يديل هبا املواطنون،
ومبادئ السمل األهيل من _____ تدخال يف  2013إىل
 -1تتوافق التدخالت اليت ينفذها
والتغطية الصحفية اليت
______ تدخال يف 2015
الرشاكء يف منظومة السمل
تنقلها وسائل اإلعالم
األهيل مع معايري سيادة القانون  -2ارتفاع عدد التدخالت اليت تفرز النتاجئ اإلجيابية اليت تسىع
عىل موقع السمل األهيل
ومبادئ السمل األهيل
األولويات احملددة إىل حتقيقها من _____ تدخال يف
اإللكرتوين (www.
 2013إىل ______ تدخال يف 2015
 -2توفر التدخالت اليت ينفذها
)marsadpal.info
الرشاكء يف منظومة السمل
(	 -3أ) ارتفاع عدد ساعات استخدام قاعدة البيانات من _____  -2قاعدة البيانات يف مكتب
األهيل االستجابة اليت تسىع
ساعة يف األسبوع يف العام  2013إىل ______ ساعة يف
احملافظ
إىل الوصول إىل النتاجئ
األسبوع يف العام 2015
 -3قاعدة البيانات يف
املتوخاة يف معاجلة ضعف
(ب) ارتفاع عدد تدخالت السمل األهيل اليت جيري توثيقها
مكتب احملافظ ،موقع
األمن واإلجرام مبوجب
يف قاعدة بيانات السمل األهيل يف احملافظة من _____
السمل األهيل اإللكرتوين
األولويات احملددة
تدخال يف العام  2013إىل ______ تدخال يف العام .2015
(www.marsadpal.
 -3يستند معل الرشاكء يف
ويف هذه الفرتة ذاهتا ،ينخفض عدد التدخالت اليت ال يمت
)info
منظومة السمل األهيل إىل أدلة
اإلبالغ عهنا يف قاعدة البيانات من _____ تدخلاً إىل
 -4اإلحصائيات الواردة
مكية ونوعية محُ مكة تهسم
تدخل
_____
عىل موقع السمل األهيل
يف التعامل مع حاالت ضعف
األمن واإلجرام ،مكا يهسم معل (	 -4أ) ارتفاع عدد النشاطات اليت ينفذها الرشاكء يف منظومة
اإللكرتوين (www.
السمل األهيل ،واليت تمت تغطيهتا يف وسائل اإلعالم احمللية
)marsadpal.info
الرشاكء يف إعداد هذه األدلة
والوطنية ومن خالل وسائل االتصال التقليدية ،من _____
 -5املواد التعلميية اليت ستمت
 -4يعمل رشاكء السمل األهيل
ً
ً
2015
العام
يف
ا
نشاط
______
إىل
2013
العام
يف
ا
نشاط
إضافهتا إىل املناجه
عىل تعزيز السلوك الوقايئ يف
(ب)	ارتفاع عدد املبادرات الوقائية اليت يتخذها املجمتع
املدرسية لملرحلة االبتدائية
املجمتع وإعداد التقارير يف هذا
احمليل دون مشاركة الرشاكء يف منظومة السمل األهيل من
واإلعدادية واليت سيمت
الشأن
_____ مبادرة يف العام  2013إىل ______ مبادرة يف
اعمتادها لألعوام  2014و
العام 2015
2015

 -5يمت تدريس املفاهمي الرئيسية
املتعلقة بالسمل األهيل وسيادة
القانون يف املدارس االبتدائية
واإلعدادية

 -5ارتفاع عدد الساعات املخصصة للرتبية املدنية ،واليت تتضمن
مبادئ سيادة القانون والسمل األهيل ،من ______ ساعة
يف العام  2013إىل _____ ساعة يف العام 2015
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االفرتاضات
االفرتاضات املطلوبة لتحقيق اهلدف
 -1ال تقع أية حوادث رئيسية تزيد من
انتشار آليات االستجابة البديلة
للجرمية واإلجرام وتساعد عىل بقاهئا
واسمترارها ،حيث أن هذه اآلليات ال
تتوافق مع معايري سيادة القانون
 -2احلفاظ عىل اهليلكية احلالية اليت
يطبقها مكتب احملافظ يف التعامل
مع قضايا السمل األهيل ،حبيث يمت
ختصيص املوازنة الالزمة هلا وتعيني
ما يكيف من املوظفني عىل النحو الذي
جري حتديده يف مرحلة إعداد اخلطة
 -3يتأكد مكتب احملافظ من أن األجهزة
التكنولوجية املطلوبة لتشغيل قاعدة
البيانات يه حديثة مكا يضمن أمان
القاعدة والعمل هبا
 -4تغيط وسائل اإلعالم النشاطات
اليت ينفذها الرشاكء يف منظومة
السمل األهيل حبرية .وتنقل التقارير
اليت تتناول هذه النشاطات عىل حنو
يتناسب مع التغريات اليت تطرأ عىل
السلوك الوقايئ
 -5تبين اجلهات املسؤولة عن التعلمي
االبتدايئ واإلعدادي يف احملافظة
األدوات التعلميية املع ّدة

إعداد خطة السمل األهيل حملافظة جنني
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االفرتاضات

مصادر التحقق
 -1أ) قامئة تدريب املشاركني

أدوات القياس

أدوات قياس اهلدف:

األهداف

النتاجئ ()2014-2012

 -5يشلك رشاكء السمل األهيل يف
حمافظة جنني جلنة لتطوير األدوات
التعلميية اجلديدة

 -4ترفع اكفة التقارير املتعلقة
بالنشاطات اليت ينفذها رشاكء السمل
األهيل من خالل وسائل اإلعالم العامة
والتقليدية عىل موقع السمل األهيل
اإللكرتوين (www.marsadpal.
)info

 -3يعبئ موظفو مكتب احملافظ ،الذين
يتولون املسؤولية عن استخدام قاعدة
البيانات ،منوذج متابعة جمريات
التنفيذ عىل النحو املطلوب

 -2يقبل الرشاكء يف منظومة السمل
األهيل لألولويات اليت يقررها تقيمي
حالة السمل األهيل ويقوم بتصممي
التدخالت بناء عىل خمرجات هذا
ً
التقيمي

االفرتاضات املطلوبة لتحقيق اهلدف

 -5األدوات التعلميية اجلديدة
لملناجه املدرسية لملراحل
اإلبتدائية واإلعدادية

ب) اخلطب يف املساجد
وغري ذلك من تقارير
وسائل اإلعالم التقليدية،
الواردة يف موقع السمل
األهيل اإللكرتوين
(www.marsadpal.
)info

 -1يشارك ما نسبته  %80إىل  %100من
الرشاكء يف منظومة السمل األهيل يف
الربناجم التدرييب والنشاطات املتعلقة
باالختبار القبيل والبعدي

إعداد مسودة األدوات التعلميية اجلديدة وإضافهتا إىل
املناجه املدرسية لملراحل اإلبتدائية واإلعدادية املعمتدة حاليًا،
ورفعها إىل وزراة الرتبية والتعلمي ،وذلك حبلول هناية العام
2014

ب)	 نتاجئ االختبار القبيل
 -1ارتفاع عدد الرشاكء يف منظومة السمل األهيل يف حمافظة
 -1يتلىق الرشاكء يف منظومة
والبعدي
جنني ،والذين ميلكون القدرة عىل إنفاذ معايري سيادة القانون
السمل األهيل التدريب عىل
ومبادئ السمل األهيل بنجاح من _____ رشيكاً يف العام
معايري سيادة القانون ومبادئ
ج)	 الهشادات
 2012إىل  62رشيكاً يف العام ( 2014أي ما نسبته  %80من
السمل األهيل
 -2أ) نتاجئ تقيمي حالة السمل
املشاركني)
 -2حيدد رشاكء السمل األهيل
األهيل
 -2ارتفاع عدد التدخالت اليت تسهتدف حتقيق النتاجئ املرجوة،
األولويات وآليات االستجابة
ب) قاعدة البيانات يف
واليت حيددها الرشاكء يف منظومة السمل األهيل يف ضوء
اليت تريم إىل حتقيق النتاجئ
مكتب احملافظ
األولويات اليت يقررها تقيمي حالة السمل األهيل من _____
املرجوة يف جمال التعامل مع
ضعف األمن واإلجرام
تدخال يف العام  2012إىل ______ تدخال يف العام  -3 2014منوذج متابعة التنفيذ يف
قاعدة البيانات
 -3ارتفاع عدد ساعات استخدام قاعدة البيانات من _____
 -3إنشاء نظام مجلع املعلومات
األساسية حول قضايا السمل
ساعة يف األسبوع يف العام  2012إىل ______ ساعة يف  -4أ) التقارير الصحفية
األسبوع يف العام 2014
صص مجلع
األهيل ،حبيث خُي َّ
املعلومات المكية والنوعية
 -4ارتفاع عدد النشاطات اليت ينفذها الرشاكء يف منظومة
املتعلقة بضعف األمن واإلجرام،
السمل األهيل ،واليت تمت تغطيهتا يف وسائل اإلعالم احمللية
وتشغيل هذا النظام يف مكتب
والوطنية ومن خالل وسائل االتصال التقليدية ،من _____
احملافظ
ً
ً
نشاطا يف العام 2014
نشاطا يف العام  2012إىل ______

 -4تنفيذ اسرتاتيجية تواصل
-5
للسمل األهيل من أجل ترمجة
املعارف اليت تستند إىل األدلة
الواقعية يف جمال ضعف األمن
واإلجرام إىل سلوك يهسم يف
الوقاية من هذه األمعال

 -5تطوير أدوات تعلميية من أجل
تعزيز مبادئ السمل األهيل
وسيادة القانون يف املناجه
املدرسية االبتدائية واإلعدادية

إعداد خطة السمل األهيل حملافظة جنني
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اخلطوات القادمة :تنفيذ خطة السمل األهيل (النشاطات قصرية األمد)

يستعرض هذا الفصل النشاطات قصرية األمد ،اليت يويص
مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة
( )DCAFومركز إعالم حقوق اإلنسان والدميقراطية
(مشس) القيام هبا من أجل تنفيذ خطة السمل األهيل يف
حمافظة جنني وحتقيق األهداف املرسومة هلا عىل مدى
العامني  2012و.2014

وبالنسبة للك نشاط من النشاطات اليت يويص هبا املركزان،
نستعرض يف هذا الفصل اإلشارة إىل األحاكم ذات العالقة
اليت توردها مبادئ األمم املتحدة التوجهيية ملنع اجلرمية
الصادرة يف العام  .9 2002وحنن حنتمك إىل هذه الوثيقة
للتأكيد عىل توا ُفق اخلطوات اليت نقرتحها مع املامرسات
الدولية الفضىل املرعية يف منع اجلرمية وتعزيز السمل األهيل
عىل حنو ناجع وفعال.

 1-4تدريب الرشاكء يف منظومة السمل األهيل يف حمافظة جنني عىل معايري سيادة القانون
ومبادئ السمل األهيل
النشاطات اليت َّ
تنفذ عىل املدى القصري:
• إعداد تقيمي يسهتدف حتديد احتياجات الرشاكء يف منظومة السمل األهيل من التدريب وبناء القدرات فميا يتعلق مبعايري
سيادة القانون ومبادئ السمل األهيل
• إعداد برناجم تدرييب يسهتدف رشاكء السمل األهيل ويريم إىل رفع مستوى مهاراهتم يف جمال منع اجلرمية حبيث يشارك
فيه ممثلو املؤسسات التعلميية احمللية ،ويمُ نَح هؤالء املشاركون هشادات تثبت مشاركهتم يف هذا الربناجم عند اختتامه
• تنفيذ الربناجم التدرييب وتقيمي مدى ما اكتسبه املشاركون فيه من معارف ومهارات
النتيجة قصرية األمد ذات الصلة عىل النحو الذي حتدده خطة السمل األهيل:
• يتلىق الرشاكء يف منظومة السمل األهيل التدريب عىل معايري سيادة القانون ومبادئ السمل األهيل
الغاية متوسطة األمد ذات الصلة عىل النحو الذي حتدده خطة السمل األهيل:
• تتوافق التدخالت اليت ينفذها الرشاكء يف منظومة السمل األهيل مع معايري سيادة القانون ومبادئ السمل األهيل
ما يه األحاكم اليت توردها مبادئ األمم املتحدة التوجهيية الصادرة يف العام  2002ملنع اجلرمية يف هذا الشأن؟
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املادة (“ :)12جيب احرتام سيادة القانون وحقوق اإلنسان اليت تقر هبا االتفاقيات الدولية اليت تكون الدول األعضاء
أطرا ًفا فهيا يف مجيع نوايح العمل عىل منع اجلرمية .وجيب العمل دون لكل عىل تعزيز ثقافة االلزتام
بالقانون يف إطار العمل عىل منع اجلرمية”.
املادة (“ :)18عىل احلكومات مساندة تمنية املهارات الالزمة ملنع اجلرمية عن طريق:
(أ)	 تطوير القدرات املهنية لدى كبار املوظفني الذين يعملون يف املؤسسات ذات الصلة
(ب)	 تجشيع اجلامعات واللكيات واملؤسسات التعلميية األخرى عىل طرح املقررات األساسية واملتقدمة يف
هذا املجال ،مبا يمشل ميدان التعاون مع العاملني عىل منع اجلرمية
(ج)	 العمل مع القطاعات التعلميية واملهنية من أجل تطوير تأهيل العاملني يف جمال منع اجلرمية واالرتقاء
باملؤهالت املهنية اليت يمتتعون هبا
(د)	 تعزيز قدرة املجمتعات عىل حتديد احتياجاهتا وتلبيهتا”.
يرد النص العريب الاكمل هلذه املبادئ التوجهيية يف كتاب مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة ( )DCAFومركز إعالم حقوق
اإلنسان والدميوقراطية (مشس)“ ،السمل األهيل وحمك القطاع األمين”.2010 ،
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 2-4إجراء تقيمي حالة السمل األهيل
النشاطات اليت َّ
تنفذ عىل املدى القصري:
• تصممي اإلجراءات الالزمة لتقيمي حالة السمل األهيل ،واليت هتدف إىل احلصول عىل فهم أفضل حلاالت ضعف األمن
واإلجرام يف حمافظة جنني ،باإلضافة إىل استيعاب املشالك ذات الصلة واألسباب اليت تقف وراءها
• تنفيذ إجراءات تقيمي حالة السمل األهيل
• حتليل نتاجئ التقيمي وتعمميها عىل األطراف املعنية مبنظومة السمل األهيل وعىل املجمتع بعمومه لالستفادة مهنا يف إعداد
آليات االستجابة حلاالت ضعف األمن واإلجرام عىل حنو حيقق النتاجئ املطلوبة
النتيجة قصرية األمد ذات الصلة عىل النحو الذي حتدده خطة السمل األهيل:
• حيدد رشاكء السمل األهيل األولويات وآليات االستجابة اليت تريم إىل حتقيق النتاجئ املرجوة يف جمال التعامل مع
ضعف األمن واإلجرام
الغاية متوسطة األمد ذات الصلة عىل النحو الذي حتدده خطة السمل األهيل:
• توفر التدخالت اليت ينفذها الرشاكء يف منظومة السمل األهيل االستجابة اليت تسىع إىل الوصول إىل النتاجئ املتوخاة
يف معاجلة ضعف األمن واإلجرام مبوجب األولويات احملددة
ما يه األحاكم اليت توردها مبادئ األمم املتحدة التوجهيية الصادرة يف العام  2002ملنع اجلرمية يف هذا الشأن؟
املادة (“ :)21عىل احلكومات و/أو املجمتع املدين ،حيمثا أمكهنام ،تيسري العمل عىل منع اجلرمية القامئ عىل أساس
املعرفة املطلوبة من خالل مجلة أمور ،مهنا:
(ب)	 توفري الدمع واملساندة إلعداد املعارف املفيدة اليت ميكن تطبيقها من الناحية العملية واليت تعترب موثوقة
من الناحية العملية وتتسم بسالمهتا
(ز)	 تعزيز العمل عىل تطبيق هذه البيانات من أجل احلد من تكرار وقوع الرضر عىل الضحايا واإلرصار
عىل اقرتاف اجلرامئ واملجاالت اليت تتسم بارتفاع نسبة اجلرمية فهيا”.

 3-4إنشاء قاعدة بيانات للسمل األهيل يف مكتب احملافظ
النشاطات اليت تنفذ عىل املدى القصري:
• تقيمي نظام مجع البيانات احلايل الذي يش ّغله مكتب احملافظ من أجل مجع البيانات المكية والنوعية املتعلقة بضعف األمن واإلجرام
• تقدمي التوصيات الكفيلة بتطوير نظام مجع البيانات
• تشغيل قاعدة بيانات جديدة للسمل األهيل يف مكتب احملافظ
النتيجة قصرية األمد ذات الصلة عىل النحو الذي حتدده خطة السمل األهيل:
• إنشاء نظام مجلع املعلومات األساسية حول قضايا السمل األهيل ،حبيث خُيصص مجلع املعلومات المكية والنوعية
املتعلقة بضعف األمن واإلجرام ،وتشغيل هذا النظام يف مكتب احملافظ
الغاية متوسطة األمد ذات الصلة عىل النحو الذي حتدده خطة السمل األهيل:
• يستند معل الرشاكء يف منظومة السمل األهيل إىل أدلة مكية ونوعية محُ مكة تهسم يف التعامل مع حاالت ضعف األمن
واإلجرام ،مكا يهسم معل الرشاكء يف إعداد هذه األدلة
ما يه األحاكم اليت توردها مبادئ األمم املتحدة التوجهيية الصادرة يف العام  2002ملنع اجلرمية يف هذا الشأن؟
املادة (“ :)21عىل احلكومات و/أو املجمتع املدين ،حيمثا أمكهنام ،تيسري العمل عىل منع اجلرمية القامئ عىل أساس املعرفة
املطلوبة من خالل مجلة أمور ،مهنا:
(ج)	 مساندة تنظمي املعارف ومجتيعها وحتديد الفجوات القامئة يف قاعدة املعرفة ومعاجلهتا
(و)	 إعداد أنمظة بيانات جمدية من ناحية تاكليفها من أجل املساعدة عىل إدارة العمل عىل منع اجلرمية ،مبا
يمشله ذلك من إجراء املسوحات الدورية حول الرضر الواقع عىل الضحايا وارتاكب اجلرامئ”.

20

إعداد خطة السمل األهيل حملافظة جنني

 4-4إعداد اسرتاتيجية التواصل الالزمة لتعممي خطة السمل األهيل
النشاطات اليت تنفذ عىل املدى القصري:
•
•
•
•

تقيمي آليات التواصل احلالية الذي يطبقها مكتب احملافظ يف جمال السمل األهيل
إعداد اسرتاتيجية تواصل للسمل األهيل من أجل ترمجة املعارف اليت تستند إىل األدلة الواقعية يف جمال ضعف األمن
واإلجرام إىل سلوك يهسم يف الوقاية من هذه األمعال
تنفيذ اسرتاتيجية التواصل اخلاصة بالسمل األهيل
إنشاء وتشغيل صفحة إلكرتونية تتناول قضايا السمل األهيل عىل موقع السمل األهيل اإللكرتوين (www.marsadpal.
)info

النتيجة قصرية األمد ذات الصلة عىل النحو الذي حتدده خطة السمل األهيل:
• تنفيذ اسرتاتيجية تواصل للسمل األهيل من أجل ترمجة املعارف اليت تستند إىل األدلة الواقعية يف جمال ضعف األمن
واإلجرام إىل سلوك يهسم يف الوقاية من هذه األمعال
الغاية متوسطة األمد ذات الصلة عىل النحو الذي حتدده خطة السمل األهيل:
• يعمل رشاكء السمل األهيل عىل تعزيز السلوك الوقايئ يف املجمتع وإعداد التقارير يف هذا الشأن
ما يه األحاكم اليت توردها مبادئ األمم املتحدة التوجهيية الصادرة يف العام  2002ملنع اجلرمية يف هذا الشأن؟
املادة (“ :)21عىل احلكومات و/أو املجمتع املدين ،حيمثا أمكهنام ،تيسري العمل عىل منع اجلرمية القامئ عىل أساس
املعرفة املطلوبة من خالل مجلة أمور ،مهنا:
(أ)	 إطالع املجمتعات عىل املعلومات اليت تلزمها ملعاجلة املشالك الناشئة عن اجلرامئ
(د)	 مشاركة هذه املعارف ،عىل النحو املناسب ،بني األطراف املعنية ،مبا فهيا الباحثني والقامئني عىل إعداد
السياسات والعاملني يف املؤسسات التعلميية والعاملني يف هذا املجال يف القطاعات األخرى ذات
الصلة واملجمتع بعمومه”.
 5-4تعزيز ثقافة سيادة القانون والسمل األهيل من خالل التعلمي
النشاطات اليت تنفذ عىل املدى القصري:
•
•
•
•

مراجعة الرباجم التعلميية املدرسية لملرحلة االبتدائية واإلعدادية املطبقة يف النظام التعليمي يف حمافظة جنني
حتديد املواضيع املتعلقة بسيادة القانون والسمل األهيل املوجودة يف الرباجم التعلميية املدرسية لملرحلة االبتدائية
واإلعدادية واليت جيب الرتكزي علهيا من خالل األدوات التعلميية
إعداد التوصيات حول كيفية تطوير هذه الرباجم التعلميية املدرسية حبيث تتطرق إىل الفجوات املوجودة وكيفية تعزيز
ثقافة سيادة القانون والسمل األهيل
عىل ضوء هذه التوصيات ،إعداد وتبين األدوات التعلميية اجلديدة املتعلقة بسيادة القانون والسمل األهيل ليمت إضافهتا
إىل الرباجم التعلميية املدرسية لملرحلة االبتدائية واإلعدادية

النتيجة قصرية األمد ذات الصلة عىل النحو الذي حتدده خطة السمل األهيل:
• تطوير أدوات تعلميية من أجل تعزيز مبادئ السمل األهيل وسيادة القانون يف املناجه املدرسية االبتدائية واإلعدادية
الغاية متوسطة األمد ذات الصلة عىل النحو الذي حتدده خطة السمل األهيل:
• يمت تدريس املفاهمي الرئيسية املتعلقة بالسمل األهيل وسيادة القانون يف املدارس االبتدائية واإلعدادية
ما يه األحاكم اليت توردها مبادئ األمم املتحدة التوجهيية الصادرة يف العام  2002ملنع اجلرمية يف هذا الشأن؟
املادة (“ :)25عىل احلكومات أن تعاجل عوامل اخلطورة املرتبطة باجلرمية واإلجرام من خالل:
(د)	 توظيف اسرتاتيجيات التعلمي ورفع مستوى الويع العام من أجل نرش ثقافة االلزتام بالقانون والتساحم،
يف ذات الوقت الذي حترتم فيه اهلويات الثقافية”.
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 -5النتاجئ والتوصيات

من أجل تنفيذ النشاطات املتنوعة قصرية األمد واليت تعد
رضورية لتحقيق النتاجئ اليت حتددها خطة السمل األهيل،
قدم مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة
( )DCAFومركز إعالم حقوق اإلنسان والدميقراطية
(مشس) التوصيات التالية ملكتب حمافظ جنني:

بالنسبة خلطة السمل األهيل:
• التأكد من أن مجيع األطراف الرئيسية املعنية بالسمل
األهيل يف احملافظة يوافقون عىل خطة السمل األهيل
• إعداد إطار لتنفيذ خطة السمل األهيل ،بالتعاون مع
األطراف املعنية بالسمل األهيل ،حبيث يمشل األطر
الزمنية واملوازنات واملسؤوليات احملددة عىل حنو
واحض
• التأكد من إقرار خطة السمل األهيل وإطار تنفيذها من
جانب السلطات املعنية عىل املستويني احمليل والوطين،
وال سميا دائرة شؤون احملافظات يف مكتب الرئيس
والوزارات ذات العالقة

بالنسبة لقياس أداء األطراف املعنية بالسمل األهيل:
• إعداد أداة لقياس وتقيمي أداء األطراف املعنية اليت
تشارك يف تنفيذ خطة السمل األهيل
• التأكد من أن إطار قياس األداء يأخذ باالعتبار
املامرسات الدولية الفضىل من أجل تنفيذ خطة السمل
األهيل بأكرب قدر ممكن من الفعالية والكفاءة
• التأكد من أن مجيع األطراف الرئيسية املعنية بالسمل
األهيل تقدم املدخالت الالزمة إلعداد إطار قياس األداء
وتنفيذه
• التأكد من موافقة اكفة األطراف املعنية بالسمل األهيل
عىل تطوير وتنفيذ إطار قياس األداء
• التأكد من الزتام األطراف املعنية بالسمل األهيل بتنفيذ
اإلجراءات املتعلقة بإطار قياس األداء
• التأكد من أن النشاطات املتعلقة بقياس األداء تشلك
جز ًءا من إطار التنفيذ العام خلطة السمل األهيل ،حبيث
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يمشل ذلك تنفيذ إجراءات املراجعة والتنقيح والتعديل
يف وقت وقوعها و/أو حبسب احلاجة.

بالنسبة ملراجعة تنفيذ خطة السمل األهيل عىل أساس دوري:
• احلصول عىل املصادقة الدورية عىل خطة السمل
األهيل وإطار تنفيذها من مجيع األطراف الرئيسية
املعنية بقطاع السمل األهيل والسلطات املختصة عىل
املستويني احمليل والوطين
• متابعة النشاطات اليت َّ
تنفذ يف سياق إطار تنفيذ خطة
السمل األهيل وحتليل النتاجئ املمتخضة عن إجناز
الغايات املرسومة يف هذه اخلطة
• إعداد مراجعة دورية وإعادة تعديل إطار التنفيذ،
وختصيص املوارد البرشية واملالية الرضورية لتنفيذ
اإلجراءات املطلوبة الناجتة عن هذه املراجعة.
وما يزال مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات
املسلحة ( )DCAFومركز إعالم حقوق اإلنسان والدميقراطية
(مشس) جاهزين لتقدمي الدمع ومساندة اجلهود اليت تُبذل
عىل املستويني احمليل والوطين لتعزيز السمل األهيل يف
احملافظات الفلسطينية ب
ومعايري سيادة القانون.
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