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متهيد

هذه اللجان تقوم بنرش قمي الفضيلة والتساحم والتعامل مع
القضايا الطارئة واملنازعات يف الشأن العام وتعمتد اجمتاعاهتا
الدورية والطارئة وفق احلاجة وبإرشاف ومتابعة احملافظة.

إنطالقًا من إمياننا العميق للعمل العيمل واملنظم والعمل
اإلداري السلمي واملتخصص ،فقد ارتأينا يف حمافظة اخلليل
أن نعمل جبهود حثيثة متسقة وفق أسس عملية لبناء خطة
عامة حملافظة اخلليل عىل خمتلف املستويات والنوايح ،ومبا
ينجسم مع مراسمي السيد الرئيس ويناسب سياسة السلطة
الوطنية الفلسطينية .فقد مقنا بتشكيل جلان متخصصة
فاق عددها أكرث من ثالث وعرشين جلنة تضع خططها بعد
مناقشات واجمتاعات وتوجهيات وتبلور هلا خططًا تشلك يف
مجموعها خطة اكملة متاكملة عامة حملافظة اخلليل ،مهنا
املجلس االستشاري ،املجلس التنفيذي ،اللجنة األمنية العليا،
مؤمتر العشائر ،املجلس االقتصادي ،جلنة تكريس التقاليد
السلمية ،هيئة خليل الرمحن لإلرشاد والتوجيه الديين...
اخل .تسىع مجيعها لسياسة واحدة ومنجسمة يف إخراج خطة
عامة لملحافظة .ومبا يتعلق مبلف السمل األهيل وتعزيزه ،فقد
أولينا هذا امللف أمهية خاصة ملا له من أثر وفاعلية يف استقرار
واستتباب األمن يف حياة املواطن ومعلنا عىل تطوير العمل به،
وفق سياسة السلطة الوطنية وتوجهيات السيد الرئيس أبومازن
وبتعاون وتنيسق مع مستشار الرئيس لشؤون احملافظات األخ
اللواء احلاج إمساعيل جرب .ومن هنا بدأنا بعقد املؤمترات العامة
لرجال اإلصالح يف احملافظة ومبشاركة األاكدمييني والقانونيني
واملرأة ورجال اإلصالح واألجهزة األمنية ذات الصلة هبذا امللف.
وقد شلك املؤمتر األول الذي عقد يف عام  2010أرضية لإلنطالق
هبذا امللف وفق أسس عملية ومعلية .ومن املؤمترات اليت عقدت
تباعًا مت تشكيل عدة جلان متخصصة هبذا امللف مهنا:

• مت عقد أكرث من مؤمتر عام استمكاال لبلورة اخلطة
االسرتاتيجية باإلضافة إىل االجمتاعات الطارئة وفق
األحداث اليت تواجه احملافظة وحمافظات الوطن
األخرى.
• مت عقد مؤمترات فرعية منشقة عن املؤمتر العام ملعاجلة
التطورات مثل مؤمتر نرصة القدس واملجسد األقىص
ردًا عىل اهلجمة اإلستيطانية وسياسة الهتويد اليت
تتبعها سلطات اإلحتالل.
• مت وضع اخلطة االسرتاتيجية للسمل األهيل يف حمافظة
اخلليل بالتعاون مع مركزي جنيف للرقابة الدميقراطية
عىل القوات املسلحة ( )DCAFومركز إعالم حقوق
اإلنسان والدميقراطية (مشس) بعد عقد اجمتاعات
وورشات معل ونقاشات وحوارات وخرجت بتوصيات
حىت تبلورت اخلطة وصدر بعدها كتاب بالتفصيل عن
حمافظة اخلليل ،والكتيب هذا.
• أريد أن أتوجه بالشكر إىل لك اجلهات املعنية هبذا
امللف لملحافظة عىل السمل وفق رؤيا عملية ومعلية
وأخص بالذكرهنا مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل
القوات املسلحة ( )DCAFومديره السيد روالند فريدريك
والسيد نيقوال ماسون واألخوة يف مركز إعالم حقوق
اإلنسان والدميقراطية (مشس) ومديره السيد معر رحال
وقادة األجهزة األمنية ومحاية األرسة ورجال اإلصالح
والعشائر واملتابعون هلذا امللف الذي يسىع إىل جممتع
سلمي آمن.

• جلنة تكريس التقاليد السلمية يف املجمتع.
• جملس العشائر – وهو صورة مصغرة عن املؤمتر العام
لرجال اإلصالح والعشائر ويضم  55رجل إصالح
وقانون.
• هيئة خليل الرمحن لإلرشاد والتوجيه الديين وتضم
عددًا من العملاء ورجال الدين واملرأة واملتخصصني.

حمافظة اخلليل
اكمل محيد
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خارطة حمافظة اخلليل*

حلحول

بين نعمي

اخلليل

دورا

يطا
الظاهرية

الساكن

641,000

املقميون يف مدينة اخلليل

200,000

املساحة

 997كيلومرت مربع

احملافظ

اكمل محيد

املخميات

خممي الفوار ( 7,600الجئ) ،وخممي العروب ( 9,200الجئ)

عدد املستوطنات اإلرسائيلية الرئيسية

19

عدد املستوطنني

17,000

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

مقدمة

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

معل مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية عىل القوات املسلحة
( )DCAFومركز إعالم حقوق اإلنسان والدميوقراطية
“مشس” (املشار إلهيام فميا ييل بـ“املركزان”) ،عىل مدى
األعوام  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 اخلليل .وقد شارك يف
ورشات العمل هذه ممثلون عن السلطات التنفيذية الفلسطينية،
واملجلس الترشييع الفلسطيين ،واهليائت الرئيسية اليت
تتوىل تقدمي اخلدمات األمنية والقضائية ،وجلان اإلصالح
(القضاء) العشائري ،ومنمظات املجمتع املدين ووسائل
اإلعالم .وقد سعت النقاشات اليت جرت يف اللقاءات املذكورة
إىل تقيمي املفاهمي العامة اليت حيملها املواطنون الفلسطينيون
حول اخلدمات األمنية اليت تقدمها مؤسسات السلطة الوطنية
1
الفلسطينية.

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

الرشااكت اليت عقدها املركزان لغايات إعداد
خطة السمل األهيل يف حمافظة اخلليل
اكن من بني املخرجات املبارشة اليت أفرزهتا اإلجراءات اليت
توىل املركزان تيسريها يف سبيل إعداد خطة السمل األهيل
التفامه إلقامة رشاكة رمسية يف ميدان السمل األهيل بني
مكتب احملافظ واألطراف املعنية الرئيسية التالية يف حمافظة
اخلليل:

وحبسب ما خمتض عن هذه املشاورات وبنا ًء عىل اقرتاح
من حمافظ اخلليل ،قدم املركزان املساعدة لألطراف احمللية
املعنية يف حمافظة اخلليل ليك تبارش العمل عىل إعداد خطة
شاملة للسمل األهيل يف احملافظة خالل .2012-2011
يستعرض هذا التقرير اإلجراءات الرئيسية اليت انطوى
علهيا العمل عىل إعداد خطة السمل األهيل حملافظة اخلليل
واملخرجات والنتاجئ اليت أفىض إلهيا.

•
•
•
•
•

وفضلاً عن ذلك ،صادق حمافظ اخلليل عىل تشكيل جلنة
توجهيية دامئة تُعىن بالسمل األهيل .وتمتثل وظيفة هذه اللجنة
التوجهيية يف قيادة إجراءات العمل عىل إعداد خطة السمل
األهيل ،واإلرشاف عىل معل الرشاكء يف منظومة السمل
األهيل وإدارة مجع املعلومات واالتصاالت الالزمة إلخراج
خطة السمل األهيل إىل النور .وتضم اللجنة التوجهيية املعنية
بالسمل األهيل يف عضويهتا رؤساء الدوائر التالية يف مكتب
احملافظ:

املسامهة اليت قدمها املركزان
يف إطار العمل عىل إعداد خطة السمل األهيل حملافظة
اخلليل ،نفذ املركزان النشاطات التالية:
• تيسري اللقاءات التشاورية مع األطراف املعنية الرئيسية
يف حمافظة اخلليل من أجل الوقوف عىل توقعاهتا
بشأن السمل األهيل والتعرف علهيا (متوز/يوليو –
ترشين الثاين/نومفرب )2011
1

ضابطني من جهاز الرشطة املدنية
ضابطني من جهاز األمن الوقايئ
مخسة ممثلني عن الوزارات الرئيسية (مبا فهيا وزارة
الداخلية)
 55ممثلاً عن جلان اإلصالح العشائري
أربعة ممثلني عن منمظات املجمتع املدين

• مستشار احملافظ للسمل األهيل.
• اإلدارة العامة للتخطيط.

خلص املركزان التوصيات اليت خرجت هبا ورشات العمل يف وثيقة
نرشاها حتت عنوان «التحديات اليت تواجه السمل األهيل وسيادة
القانون».2012 ،
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• املستشار القانوين.
• الدائرة األمنية.
• دائرة الصحة والبيئة.

شكر وتقدير
مل يكن إصدار هذا التقرير واخلطة االسرتاتيجية للسمل
األهيل ملدينة اخلليل ممكنا دون املشاركة الفعالة ألعضاء
جملس السمل األهيل واللجنة التوجهيية حملافظة اخلليل.
ويعرب مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة
( )DCAFومركز إعالم حقوق األنسان والدميقراطية
(مشس) ومكتب حمافظ اخلليل عن امتناهنم الصادق
مجليع من شارك يف مناقشة مهنجية ونتاجئ هذا التقرير.

هيلكية التقرير
تعكس هيلكية هذا التقرير املهنجية اليت اعمتدها رشاكء
منظومة السمل األهيل يف حمافظة اخلليل إلعداد 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
2
دول أخرى يف جمال تعزيز السمل األهيل ومنع اجلرمية.

يتقدم لك من مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل
القوات املسلحة ( )DCAFومركز إعالم حقوق األنسان
والدميقراطية (مشس) ومكتب حمافظ اخلليل بالشكر
إىل الربوفيسور بيرت هومل ( )Peter Homelمن
جامعة جريفيث ،كويزنالندGriffith University,( ،
 )Queensland, Australiaأسرتاليا ،لتوفري الدمع
العميل والنظري وملراجعة هذا التقرير.

تبني الفصول الثالثة األوىل من هذا التقرير عىل وجه التفصيل
لك خطوة من اخلطوات الثالث اليت تنطوي علهيا إجراءات
إعداد خطة السمل األهيل حملافظة اخلليل:
الفصل األول :حتديد األهداف اليت تريم خطة السمل األهيل
إىل حتقيقها واالتفاق علهيا
الفصل الثاين :تصممي اإلجراءات المنوذجية اليت تسهتدف
إعداد خطة السمل األهيل
الفصل الثالث :استخالص مؤرشات األداء وإدراجها مضن
مصفوفة تتألف من إطار منطيق
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 اخلليل.

2

انظر  ،)2011( Homel and Morganص .24 .وتستند هذه
املهنجية إىل اإلجراءات العامة اليت أعدها شاكرت يف كتابه
.)2002( Schacter
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إعداد خطة السمل األهيل حملافظة اخلليل

-1

حتديد األهداف اليت تريم خطة السمل األهيل إىل حتقيقها

يتناول هذا الفصل اخلطوات اليت جرى اختاذها لتحديد
األهداف اليت تسىع خطة السمل األهيل حملافظة اخلليل
إىل حتقيقها عىل املدى الطويل واملتوسط والقصري ،مكا
يستعرض نظرة عامة حول خمتلف أدوات التخطيط واإلدارة
االسرتاتيجية اليت وظفهتا األطراف املعنية لتحديد هذه
األهداف.

“يشري السمل األهيل إىل البيئة اليت يستطيع مجيع أفراد
املجمتع فهيا العيش يف سالم وأمان حبسب معتقداهتم
وتقاليدمه ويف ظل سيادة القانون .ويشري هذا املصطلح
إىل اإلطار الذي يمت مبوجبه حل الزناعات عن طريق
القانون أو املبادئ أو الوسائل الودية أو التحكمي دون
3
اللجوء إىل العنف”.

وقد اتفقت األطراف املعنية عىل تنفيذ اإلجراءات الثالثة التالية
من أجل حتديد األهداف اليت تتضمهنا خطة السمل األهيل:

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

 1-1تعريف مصطلح ‘السمل األهيل’
 2-1إجراء حتليل لألسباب اجلذرية اليت تقف وراء
املشالك اليت تفرز تأثريها السليب عىل السمل األهيل
يف حمافظة اخلليل

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

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

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

 1-1تعريف مصطلح ‘السمل األهيل’
توىل املركزان تسيري لقاءين من لقاءات العصف الذهين مع
األطراف املعنية بالسمل األهيل يف حمافظة اخلليل .واكن
اهلدف املقرر هلذه اللقاءات يمتثل يف التوصل إىل تعريف
جامع ملصطلح ‘السمل األهيل’ .ويف هذا السياق:

احليين اخلاص والعام :وقد
• انعدام األمن يف
زّ
عزت األطراف املذكورة انعدام األمن يف هذا اجلانب
إىل الهتديدات اليت يفرضها اجلنود واملستوطنون
اإلرسائيليون ،والتعرض للجرامئ ،وأمعال االبزتاز،
واملضايقات واإلجرام ،والزناعات القامئة بني األفراد
أو العائالت حول املسائل املتصلة بالعرض واألرايض
وملكية العقارات ومسائل األحوال الخشصية.

• اتفقت األطراف املذكورة عىل أن مصطلح ‘السمل
األهيل’ ميثل الرتمجة األنسب باللغة اإلجنلزيية ملصطلح
(.)community safety
• شددت األطراف املعنية بالسمل األهيل يف حمافظة
اخلليل عىل الدالالت االجمتاعية والسياسية والدينية
اليت ينطوي علهيا مصطلح ‘السمل األهيل’.

• قصور آليات االستجابة :وتتضمن ما ييل :غياب
االسرتاتيجيات املدروسة اليت تسهتدف منع اجلرمية،

• مكا وافقت هذه األطراف عىل أن هذا املصطلح ُيستخدم
معان متباينة يف خمتلف أحناء فلسطني.
لإلشارة إىل ٍ

3

وقد أمجعت األطراف املعنية عىل التعريف التايل ملصطلح
‘السمل األهيل’ الذي يتواءم مع حمافظة اخلليل:

9

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 السياق،
.)2004( Ekblom and Wyvekens

وغياب الرشاكة الناجعة بني اجلهات امللكفة بإنفاذ
القانون ومنمظات املجمتع املدين ،وهمينة أنمظة
اإلصالح التقليدية (أو ‘العشائرية’) اليت ال تتوافق
يف معلها مع معايري سيادة القانون ،واالفتقار إىل
شباكت البنية التحتية واملناطق اآلمنة (من قبيل مراكز
املخصصة للنساء اللوايت يقعن حضية ألمعال
اإليواء
َّ
العنف) ،وغياب اسرتاتيجيات املعلومات اليت تيرس
تعزيز السلوك الذي يهسم يف الوقاية من ارتاكب هذه
األمعال.
ومل يكن ممثلو األطراف املعنية عىل عمل بأي 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 لغياب السمل
4
األهيل يف احملافظة بنا ًء عىل األدلة الواقعية اليت تهشدها.
ويف هذا السياق ،معلت األطراف املعنية ،مبساعدة املركزين،
عىل ترتيب املسائل 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 اخلليل وتقطيع أوصاهلا (املناطق
(أ) و(ب) و(ج) واملنطقتني ( )H1و())H2
	•جعز السلطة الفلسطينية عن بسط سيادهتا عىل
احملافظة وحرمان الفلسطينيني من الوصول إىل مجيع
املناطق فهيا
	•الوضع االقتصادي املتدهور وتفيش البطالة يف أوساط
ساكن احملافظة

األنمظة (أو :اإلطار املؤسيس والقانوين الذي حيمك منظوم ّ
يت
األمن والقضاء)
	•عدم تطبيق اإلطار القانوين النامظ للقطاع األمين
الفلسطيين بشلك اكمل
	•ضعف األجهزة الرئيسية امللكفة بتقدمي اخلدمات األمنية
والقضائية
4

ّ
لالطالع عىل بعض املؤرشات السائدة حول املفاهمي اليت حيملها
املواطنون بشأن السمل األهيل يف حمافظات الضفة الغربية ،مبا
فهيا حمافظة اخلليل ،انظر اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين
(.)2011
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	•همينة آليات حل الزناعات التقليدية (أو “العشائرية”)
اليت ال تتوافق مع املبادئ األساسية املرعية يف سيادة
القانون

الناس (أو :املستفيدون واألطراف الرئيسية املعنية بالسمل
األهيل)
	•قلة الويع مببادئ سيادة القانون وضعف احرتامها
	•ضعف معرفة املواطنني بالقوانني الرئيسية اليت تؤثر عىل
أمهنم
	•قلة التدريب املتوفر لألطراف املعنية بالسمل األهيل

اإلجراءات (أو :اآلليات اليت تتيح لألطراف املعنية مبنظومة
السمل األهيل التعاون فميا بيهنا)
	•غياب التدخالت اليت تسهتدف فرض السمل األهيل
وتعزيزه بنا ًء عىل األدلة الواقعية اليت تهشدها حمافظة
اخلليل
	•غياب آليات االستجابة اليت تُعىن بالوصول إىل النتاجئ
املتوخاة يف معاجلة انعدام األمن واإلجرام
	•غياب الرشاكة العملية يف قطاع السمل األهيل
	•غياب االسرتاتيجية اليت تتكفل بنرش املعلومات حول
قضايا السمل األهيل.

 3-1استخالص األهداف اليت تسىع خطة
السمل األهيل إىل حتقيقها من خالل
حتليل األسباب اجلذرية
بنا ًء عىل حتليل األسباب اجلذرية ،طلب املركزان من األطراف
املعنية بالسمل األهيل االتفاق عىل اهلدف األمسى (أو اهلدف
طويل األمد) الذي تسىع خطة السمل األهيل إىل إجنازه.

األهداف بعيدة األمد
اتفق ممثلو األطراف املعنية عىل حتديد اهلدف بعيد األمد
الوارد أدناه خلطة السمل األهيل املطلوبة حملافظة اخلليل:
ً
ملحوظا،
أن يهشد السمل األهيل يف حمافظة اخلليل حتسنًا
حبيث يمتكن املواطنون من العيش يف سالم وأمان مضن
إطار يعزز سيادة القانون ومبا ينجسم مع معتقداهتم
وتقاليدمه.
وقد توقع ممثلو األطراف املعنية بأن يهسم العمل عىل إعداد
خطة السمل األهيل يف حتقيق هذه الغاية وإخراجها إىل

إعداد خطة السمل األهيل حملافظة اخلليل

النور .ومع ذلك ،اكنت األطراف املعنية عىل ويع بأن العوامل
اخلارجية القوية ،اليت ال ميلكون السيطرة علهيا تواصل
إفراز تأثرياهتا السلبية عىل هذا اهلدف بعيد األمد .ويف هذا
السياق ،صنفت األطراف املعنية هذه العوامل اخلارجية مضن
فئة البيئة يف حتليل األسباب اجلذرية الذي أعدته (انظر (-1
 )2سابقا) .وتشمتل هذه العوامل بشلك أسايس عىل:
	•االحتالل العسكري اإلرسائييل
	•وجتزئة أرايض حمافظة اخلليل وتقطيع أوصاهلا
	•وحرمان الفلسطينيني من الوصول إىل اكفة املناطق فهيا
	•والوضع االقتصادي املتدهور.
مكا اتفقت األطراف املعنية مبنظومة السمل األهيل عىل حتديد
النتاجئ قصرية األمد ومتوسطة األمد ،واليت يستطيعون
حتقيقها عىل حنو مستقل نسب ًيا عن العوامل اخلارجية
املذكورة أعاله .وفضلاً عن ذلك ،اتفقت هذه األطراف عىل
حتديد النتاجئ اليت ميكهنم إجنازها وقياهسا من خالل خطة
5
السمل األهيل.

األهداف قصرية األمد ومتوسطة األمد
قدم املركزان املساعدة لألطراف املعنية مبنظومة السمل األهيل
يف حمافظة اخلليل 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 اخلليل إىل حتقيقها.

5

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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اﻓﺗﻘﺎر اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠم اﻷﻫﻠﻲ إﻟﻰ
اﻟﺗدرﯾب

ﯾﺗﻠﻘﻰ اﻟﺷرﻛﺎء ﻓﻲ ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺳﻠم اﻷﻫﻠﻲ
اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺳﯾﺎدة اﻟﻘﺎﻧون وﻣﺑﺎدئ
اﻟﺳﻠم اﻷﻫﻠﻲ

ﺗﺗواﻓق اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﺗﻲ ﯾﻧﻔذﻫﺎ اﻟﺷرﻛﺎء ﻓﻲ
ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺳﻠم اﻷﻫﻠﻲ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺳﯾﺎدة
اﻟﻘﺎﻧون وﻣﺑﺎدئ اﻟﺳﻠم اﻷﻫﻠﻲ

ﯾﻌﻣل ﺷرﻛﺎء اﻟﺳﻠم اﻷﻫﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻌزﯾز
اﻟﺳﻠوك اﻟوﻗﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وإ ﻋداد
اﻟﺗﻘﺎرﯾر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن

ﺗﻧﻔﯾذ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗواﺻل ﻟﻠﺳﻠم اﻷﻫﻠﻲ ﻣن
أﺟل ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ
اﻷدﻟﺔ اﻟ واﻗﻌﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻧﻌدام اﻷﻣن
واﻹﺟرام إﻟﻰ ﺳﻠوك ﯾﺳﻬم ﻓﻲ اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن
ﻫذﻩ اﻷﻋﻣﺎل

ﯾﺳﺗﻧد ﻋﻣل اﻟﺷرﻛﺎء ﻓﻲ ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺳﻠم
اﻷﻫﻠﻲ إﻟﻰ أدﻟﺔ ﻛﻣﯾﺔ وﻧوﻋﯾﺔ ﻣُﺣﻛﻣﺔ
ﺗﺳﻬم ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﺣﺎﻻت اﻧﻌدام
اﻷﻣن واﻹﺟرام ،ﻛﻣﺎ ﯾﺳﻬم ﻋﻣل اﻟﺷرﻛﺎء
ﻓﻲ إﻋداد ﻫذﻩ اﻷدﻟﺔ
إﻧﺷﺎء ﻧظﺎم ﻟﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
ﺣول ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﺳﻠم اﻷﻫﻠﻲ ،ﺑﺣﯾث
ُﺧﺻص ﻟﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻛﻣﯾﺔ
ﯾ ﱠ
واﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻧﻌدام اﻷﻣن واﻹﺟرام،
وﺗﺷﻐﯾل ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻓﻲ ﻣﻛﺗب اﻟﻣﺣﺎﻓظ

ﻏﯾﺎب اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻬدف ﻓرض
اﻟﺳﻠم اﻷﻫﻠﻲ وﺗﻌزﯾزﻩ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻷدﻟﺔ
اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻬدﻫﺎ ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﺧﻠﯾل

ﺗوﻓر اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﺗﻲ ﯾﻧﻔذﻫﺎ اﻟﺷرﻛﺎء ﻓﻲ
ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺳﻠم اﻷﻫﻠﻲ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ
إﻟﻰ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺧﺎة ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ
اﻧﻌدام اﻷﻣن واﻹﺟرام ﺑﻣوﺟب اﻷوﻟوﯾﺎت
اﻟﻣﺣددة

ﯾﺣدد ﺷرﻛﺎء اﻟﺳﻠم اﻷﻫﻠﻲ اﻷوﻟوﯾﺎت وآﻟﯾﺎت
اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﻣﻲ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣرﺟوة
ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻧﻌدام اﻷﻣن واﻹﺟرام

ﻏﯾﺎب آﻟﯾﺎت اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗُﻌﻧﻰ ﺑﺎﻟوﺻول
إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺧﺎة ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻧﻌدام اﻷﻣن
واﻹﺟرام
ﻫﯾﻣﻧﺔ آﻟﯾﺎت ﺣل اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻌﺷﺎﺋرﯾﺔ
ﺿﻌف اﻷﺟﻬزة اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺗﻘدﯾم
اﻟﺧدﻣﺎت اﻷﻣﻧﯾﺔ واﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ

ﻏﯾﺎب اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛﻔل ﺑﻧﺷر
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت

ﯾﻧﺳﺟم ﻣﻊ ﻣﻌﺗﻘداﺗﻬم وﺗﻘﺎﻟﯾدﻫم

اﻟﻣواطﻧون ﻣن اﻟﻌﯾش ﻓﻲ ﺳﻼم وأﻣﺎن ﺿﻣن إطﺎر ﯾﻌزز ﺳﯾﺎدة اﻟﻘﺎﻧون وﺑﻣﺎ

أن ﯾﺷﻬد اﻟﺳﻠم اﻷﻫﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﺧﻠﯾل ﺗﺣﺳﻧًﺎ ﻣﻠﺣوظًﺎ ،ﺑﺣﯾث ﯾﺗﻣﻛن
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اﻟﻬدف ﺑﻌﯾد اﻷﻣد

اﻷﻫداف ﻣﺗوﺳطﺔ اﻷﻣد
أو اﻟﻐﺎﯾﺔ

اﻷﻫداف ﻗﺻﯾرة اﻷﻣد
أو اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ

اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗم
ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل
اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺟذرﯾﺔ
ﻟﻠﻣﺷﺎﻛل

ﻏﻣوض اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻧﺎظم ﻟﻠﻘطﺎع
اﻷﻣﻧﻲ اﻟﻔﻠﺳطﯾﻧﻲ

اﻓﺗﻘﺎر اﻟﻣ واطﻧﯾن إﻟﻰ اﻟﻣﻌرﻓﺔ
ﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ
اﻓﺗﻘﺎر اﻟﻣ واطﻧﯾن إﻟﻰ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑﻣﺑﺎدئ
ﺳﯾﺎدة اﻟﻘﺎﻧون وﺿﻌف اﺣﺗراﻣﻬﺎ

ﻏﯾﺎب اﻟﺷراﻛﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺳﻠم اﻷﻫﻠﻲ

إعداد خطة السمل األهيل حملافظة اخلليل

-2

تصممي اإلجراءات المنوذجية اليت تسهتدف إعداد خطة السمل األهيل

منوذجا يبني إجراءات العمل عىل
يتناول هذا الفصل
ً
إعداد خطة السمل األهيل .وتمتثل الغاية من هذا المنوذج
يف بيان “الطريقة اليت جتمتع فهيا املدخالت واإلجراءات
[أو النشاطات] واملخرجات والنتاجئ مضن تسلسل منطيق،
والطريقة اليت تهسم هبا خمتلف مراحل العمل يف إعداد
خطة السمل األهيل لتحقيق النتاجئ املرجوة مهنا” 6.وفميا ييل
بيان مقتضب للك عنرص من العنارص اليت يتألف مهنا هذا
المنوذج.

 1-2املدخالت
يستعرض المنوذج املذكور املدخالت اليت قدمها املركزان
ومكتب حمافظ اخلليل خالل املرحلة المتهيدية من العمل
عىل إعداد خطة السمل األهيل .وتشمتل هذه املدخالت عىل
املشاورات املوحضة يف الرمس البياين ( )2صفحة .14
مكا تتضمن هذه املدخالت املنشورات ،اليت قدمها املركزان
للرشاكء يف العمل عىل إعداد خطة السمل األهيل حملافظة
ريا ،تمشل املدخالت املذكورة مسامهات
اخلليل 7.وأخ ً
قدمها اخلرباء الدوليون الذين تولوا مراجعة معلية التخطيط
واإلرشاف علهيا.

 2-2النشاطات
يشمتل منوذج إجراءات العمل إلعداد خطة السمل األهيل
عىل النشاطات اليت نفذها املركزان ومكتب حمافظ اخلليل
أثناء كتابهتا ،أو النشاطات اليت ُيتوقع مهنم تأديهتا من أجل
حتديد املخرجات اليت تفيض إلهيا هذه اخلطة .وتتضمن هذه
النشاطات ما ييل:
• إعداد خطة إسرتاتيجية تريم إىل بسط السمل األهيل
وتعزيزه يف حمافظة اخلليل
 6انظر  ،)2011( Morgan and Homelص.10 .
 7يستعرض فصل املراجع يف هذا التقرير قامئة باملنشورات اليت
قدمها املركزان هلؤالء الرشاكء.

• تصممي برناجم تدرييب وتقدميه للرشاكء يف منظومة
السمل األهيل
• إعداد إطار ملراجعة منظومة السمل األهيل وتنفيذه
• إنشاء قاعدة بيانات ملنظومة السمل األهيل
• إعداد إسرتاتيجية تواصل للسمل األهيل.

 3-2املخرجات
ينطوي المنوذج املذكور عىل خمرجات النشاطات اليت نفذها
املركزان ومكتب حمافظ اخلليل .وهذه املخرجات يه عىل
النحو التايل:
• اتفاقية الرشاكة يف منظومة السمل األهيل
• اللجنة التوجهيية املعنية بالسمل األهيل
• خطة السمل األهيل
• إطار قياس األداء ،الذي يهسم يف تنفيذ اخلطة عىل
حنو ناجع وفعال.
وينبيغ أن نالحظ بأن إطار قياس األداء ُأعِ ّد ملساندة العمل
عىل إعداد خطة السمل األهيل ووضعها موضع التنفيذ.
وبذلك ،ال يورد هذا التقرير بيانًا تفصيل ًيا هلذا اإلطار.

 4-2النتاجئ
تشمتل اإلجراءات المنوذجية اليت تسهتدف إعداد خطة تعزيز
السمل األهيل عىل تسلسل هريم ينطوي عىل النتاجئ اليت
تستعرضها جشرة األهداف عىل املدى القصري واملتوسط
والطويل (الرمس البياين  .)2ويستعرض المنوذج الوارد يف
الصفحة التالية التسلسل اهلريم لجشرة األهداف اخلاصة
بالسمل األهيل يف حمافظة اخلليل (الرمس البياين  1أعاله).
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ﻣرﻛز ﺟﻧﯾف
وﻣرﻛز ﺷﻣس

ﺗﯾﺳﯾﯾر اﻟﺟﻠﺳﺎت
اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ
واﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ

اﻟﻧﺷﺎطﺎت

ﻣﻛﺗب اﻟﻣﺣﺎﻓظ

إﻧﺷﺎء ﺷراﻛﺔ
رﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠم
اﻷھﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺧﻠﯾل

ﺗطوﯾر ﺧطﺔ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠم اﻷھﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺧﻠﯾل
ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺷرﻛﺎء اﻟرﺋﯾﺳﯾﯾن

ﺗطوﯾر وﺗﻘدﯾم أﻧﺷطﺔ ﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻟﺷرﻛﺎء اﻟﺳﻠم
اﻷھﻠﻲ

ﺗطوﯾر إطﺎر ﻟﻣراﺟﻌﺔ أﻧﺷطﺔ ﺷرﻛﺎء اﻟﺳﻠم
اﻷھﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺧﻠﯾل

رﻓﻊ ﺗوﺻﯾﺎت ﻟﺗطوﯾر
ﻧظﺎم ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت

ﺗطوﯾر ﻗﺎﻋدة
ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻟﻠﺳﻠم
اﻷھﻠﻲ

ﺗطوﯾر اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗواﺻل ﻟﻠﺳﻠم اﻷھﻠﻲ

اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗواﺻل ﻟﻠﺳﻠم
اﻷھﻠﻲ

ﺧطﺔ اﻟﺳﻠم اﻷھﻠﻲ
اﻟﺧﻠﯾل
ﻗﺎﻋدة ﻓﻲ
اﻟﺳﻠم اﻷھﻠﻲ
ﺑﯾﺎﻧﺎت

إطﺎر ﻣراﺟﻌﺔ أﻧﺷطﺔ ﺷرﻛﺎء
اﻟﺳﻠم اﻷھﻠﻲ

ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺗدرﯾﺑﻲ ﺣول اﻟﺳﻠم
اﻷھﻠﻲ

اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﺳﻠم اﻷھﻠﻲ

اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺷراﻛﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠم اﻷھﻠﻲ

اﻟﻣﺧرﺟﺎت )(2012
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اﻟﻣدﺧﻼت

طﺎﻗم دﻋم ﻣرﻛز
ﺟﻧﯾف وﻣرﻛز
ﺷﻣس

طﺎﻗم ﻣﻛﺗب
اﻟﻣﺣﺎﻓظ ﻓﻲ
اﻟﺧﻠﯾل

ﺷرﻛﺎء اﻟﺳﻠم
اﻷھﻠﻲ

ﻣﻣول اﻟﻣﺷروع

ﺗﻘﺎرﯾر ﻣﻧﺷورة
ﺣول ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺳﻠم
اﻷھﻠﻲ وﺳﯾﺎدة
اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ اﻟﺧﻠﯾل

أدوات ﻣﻔﺎھﯾﻣﯾﺔ
ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺳﻠم
اﻷھﻠﻲ وﺳﯾﺎدة
اﻟﻘﺎﻧون

ﺧﺑراء دوﻟﯾون

ﺗطوﯾر إطﺎر ﻟﻘﯾﺎس اﻷداء

اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ )(2013- 2012

ﯾﺗﻠﻘﻰ اﻟﺷرﻛﺎء ﻓﻲ ﻣﻧظوﻣﺔ
اﻟﺳﻠم اﻷھﻠﻲ اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ
ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺳﯾﺎدة اﻟﻘﺎﻧون وﻣﺑﺎدئ
اﻟﺳﻠم اﻷھﻠﻲ
ﯾﺣدد ﺷرﻛﺎء اﻟﺳﻠم اﻷھﻠﻲ
اﻷوﻟوﯾﺎت وآﻟﯾﺎت اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺗﻲ
ﺗرﻣﻲ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣرﺟوة
ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻧﻌدام اﻷﻣن
واﻹﺟرام
إﻧﺷﺎء ﻧظﺎم ﻟﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺣول ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﺳﻠم
اﻷھﻠﻲ ،ﺑﺣﯾث ﯾﺧﺻّص ﻟﺟﻣﻊ
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻛﻣﯾﺔ واﻟﻧوﻋﯾﺔ
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻧﻌدام اﻷﻣن واﻹﺟرام،
وﺗﺷﻐﯾل ھذا اﻟﻧظﺎم ﻓﻲ ﻣﻛﺗب
اﻟﻣﺣﺎﻓظ
ﺗﻧﻔﯾذ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗواﺻل ﻟﻠﺳﻠم
اﻷھﻠﻲ ﻣن أﺟل ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎرف
اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ اﻷدﻟﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﻓﻲ
ﻣﺟﺎل إﻧﻌدام اﻷﻣن واﻹﺟرام إﻟﻰ
ﺳﻠوك ﯾﺳﮭم ﻓﻲ اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن ھذه
اﻷﻋﻣﺎل

إطﺎر ﻗﯾﺎس اﻷداء

اﻟﻐﺎﯾﺔ )(2015- 2013

ﺗﺗواﻓق اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﺗﻲ ﯾﻧﻔذھﺎ
اﻟﺷرﻛﺎء ﻓﻲ ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺳﻠم
اﻷھﻠﻲ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺳﯾﺎدة
اﻟﻘﺎﻧون وﻣﺑﺎدئ اﻟﺳﻠم اﻷھﻠﻲ

ﺗوﻓر اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﺗﻲ ﯾﻧﻔذھﺎ
اﻟﺷرﻛﺎء ﻓﻲ ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺳﻠم
اﻷھﻠﻲ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ
إﻟﻰ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
اﻟﻣﺗوﺧﺎة ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻧﻌدام
اﻷﻣن واﻹﺟرام ﺑﻣوﺟب
اﻷوﻟوﯾﺎت اﻟﻣﺣددة
ﯾﺳﺗﻧد ﻋﻣل اﻟﺷرﻛﺎء ﻓﻲ
ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺳﻠم اﻷھﻠﻲ ﻋﻠﻰ
أدﻟﺔ ﻛﻣﯾﺔ وﻧوﻋﯾﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ
ﺗﺳﮭم ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﺣﺎﻻت
اﻧﻌدام اﻷﻣن واﻹﺟرام ،ﻛﻣﺎ
ﯾﺳﮭم ﻋﻣل اﻟﺷرﻛﺎء ﻓﻲ إﻋداد
ھذه اﻷدﻟﺔ
ﯾﻌﻣل ﺷرﻛﺎء اﻟﺳﻠم اﻷھﻠﻲ
ﻋﻠﻰ ﺗﻌزﯾز اﻟﺳﻠوك اﻟوﻗﺎﺋﻲ
ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وإﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر
ﻓﻲ ھذا اﻟﺷﺄن

اﻟﮭدف )(2020

أن ﯾﺷﮭد اﻟﺳﻠم اﻷھﻠﻲ ﻓﻲ
ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﺧﻠﯾل ﺗﺣﺳﻧﺎً
ﻣﻠﺣوظﺎً ،ﺑﺣﯾث ﯾﺗﻣﻛن
اﻟﻣواطﻧون ﻣن اﻟﻌﯾش ﻓﻲ
ﺳﻼم وأﻣﺎن ﺿﻣن إطﺎر
ﯾﻌزز ﺳﯾﺎدة اﻟﻘﺎﻧون وﺑﻣﺎ
ﯾﻧﺳﺟم ﻣﻊ ﻣﻌﺗﻘداﺗﮭم
وﺗﻘﺎﻟﯾدھم

إعداد خطة السمل األهيل حملافظة اخلليل

 -3استخالص مؤرشات األداء وإدراجها مضن مصفوفة تتألف من إطار منطيق

يستعرض هذا الفصل خمتلف مكونات اخلطة االسرتاتيجية
للسمل األهيل حملافظة اخلليل ،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 حددناها أعاله .مكا تتضمن هذه اخلطة مؤرشات
األداء واملصادر اليت تكفل الوقوف علهيا والتحقق مهنا
واالفرتاضات املتعلقة بلك هدف من هذه األهداف.
وتشلك مصفوفة اإلطار املنطيق ،اليت تؤلف خطة السمل
األهيل حملافظة اخلليل لألعوام  ،2020-2012إطا ًرا
إسرتاتيج ًيا ،وليس خطة جامدة .مكا تحمس هذه املصفوفة
باستيعاب 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 وطويلة 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 وطويلة
األمد اليت تسىع خطة السمل األهيل إىل إجنازها

ويمشل العمود األيرس من املصفوفة:
الظروف اخلارجية اليت جيب ُّ
توفرها من أجل حتقيق
أهداف خطة السمل األهيل.
ويتناول الفصل الرابع أدناه خمتلف النشاطات قصرية األمد
اليت يويص هبا املركزان لتحقيق أهداف خطة السمل األهيل.
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األهداف

اهلدف (حبلول العام )2020

خطة السمل األهيل يف حمافظة اخلليل ()2020-2013

أدوات القياس

قياس اهلدف

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

أن يهشد السمل األهيل يف
ً
ملحوظا،
حمافظة اخلليل حتسنًا
حبيث يمتكن املواطنون من العيش
يف سالم وأمان مضن إطار يعزز
سيادة القانون ومبا ينجسم مع
معتقداهتم وتقاليدمه

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

-

-

 -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 _______ مبادرة
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
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أدوات القياس

أدوات قياس اهلدف:

األهداف

الغاية من اخلطة (حبلول

ب) ارتفاع عدد املبادرات الوقائية اليت يتخذها املجمتع احمليل
دون مشاركة الرشاكء يف منظومة السمل األهيل من _____
مبادرة يف العام  2013إىل ______ مبادرة يف العام .2015

 -4أ) ارتفاع عدد النشاطات اليت ينفذها الرشاكء يف منظومة السمل
األهيل ،واليت تمت تغطيهتا يف وسائل اإلعالم احمللية والوطنية
ً
نشاطا يف
ومن خالل وسائل االتصال التقليدية ،من _____
ً
نشاطا يف العام .2015
العام  2013إىل ______

ب) ارتفاع عدد تدخالت السمل األهيل اليت جيري توثيقها يف
قاعدة بيانات السمل األهيل يف احملافظة من _____ تدخلاً يف
العام  2013إىل ______ تدخلاً يف العام  .2015ويف هذه
الفرتة ذاهتا ،ينخفض عدد التدخالت اليت ال يمت اإلبالغ عهنا يف
قاعدة البيانات من _____ تدخلاً إىل _____ تدخلاً .

 -3أ) ارتفاع عدد ساعات استخدام قاعدة البيانات من _____
ساعة يف األسبوع يف العام  2013إىل ______ ساعة يف
األسبوع يف العام .2015

العام )2015
 -1ارتفاع عدد التدخالت اليت تتوافق مع معايري سيادة القانون
ومبادئ السمل األهيل من _____ تدخلاً  2013إىل ______
 -1تتوافق التدخالت اليت ينفذها
تدخلاً يف .2015
الرشاكء يف منظومة السمل
األهيل مع معايري سيادة
 -2ارتفاع عدد التدخالت اليت تفرز النتاجئ اإلجيابية اليت تسىع
القانون ومبادئ السمل األهيل
األولويات احملددة إىل حتقيقها من _____ تدخلاً يف 2013
إىل ______ تدخلاً يف .2015

 -2توفر التدخالت اليت ينفذها
الرشاكء يف منظومة السمل
األهيل االستجابة اليت
تسىع إىل الوصول إىل
النتاجئ املتوخاة يف معاجلة
انعدام األمن واإلجرام
مبوجب األولويات احملددة

 -3يستند معل الرشاكء يف
منظومة السمل األهيل إىل
أدلة مكية ونوعية محُ مكة
تهسم يف التعامل مع حاالت
انعدام األمن واإلجرام ،مكا
يهسم معل الرشاكء يف
إعداد هذه األدلة

 -4يعمل رشاكء السمل األهيل
عىل تعزيز السلوك الوقايئ
يف املجمتع وإعداد التقارير
يف هذا الشأن

مصادر التحقق

االفرتاضات

 -2احملافظة عىل اهليلكية احلالية اليت
يطبقها مكتب احملافظ يف التعامل
مع قضايا السمل األهيل ،حبيث يمت
ختصيص املوازنة الالزمة هلا وتعيني
ما يكيف من املوظفني علهيا عىل النحو
الذي جيري حتديده يف مرحلة إعداد
اخلطة.
 -3يتأكد مكتب احملافظ من أن األجهزة
التكنولوجية املطلوبة لتشغيل قاعدة
البيانات يه حديثة وتضمن أمان
القاعدة ومعلها عىل حنو سلس.

االفرتاضات املطلوبة لتحقيق اهلدف
 -1قاعدة البيانات يف مكتب
احملافظ ،والتغذية الراجعة  -1ال تقع أية حوادث رئيسية تزيد من
اليت يديل هبا املواطنون،
انتشار آليات االستجابة البديلة
والتغطية الصحفية اليت
للجرمية واإلجرام وتساعد عىل بقاهئا
تنقلها وسائل اإلعالم
واسمترارها ،حيث أن هذه اآلليات ال
عىل موقع السمل األهيل
تتوافق مع معايري سيادة القانون.
اإللكرتوين (www.
)marsadpal.info
 -2قاعدة البيانات يف مكتب
احملافظ
 -3قاعدة البيانات يف مكتب
احملافظ ،موقع السمل
األهيل اإللكرتوين (www.
)marsadpal.info
 -4اإلحصائيات الواردة
عىل موقع السمل األهيل
اإللكرتوين (www.
)marsadpal.info

 -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.

إعداد خطة السمل األهيل حملافظة اخلليل
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االفرتاضات

مصادر التحقق

أدوات القياس

أدوات قياس اهلدف:

األهداف

النتاجئ ()2013-2012

أ)	 قامئة تدريب
املشاركني
ب)	 نتاجئ ما قبل
االختبار  /ما بعد
االختبار
ج)	 الهشادات
أ)	 نتاجئ تقيمي حالة
السمل األهيل
ب)	 قاعدة البيانات يف
مكتب احملافظ
أ)	 منوذج متابعة التنفيذ
يف قاعدة البيانات
أ)	 التقارير الصحفية

 -4تُنقل النشاطات 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 األولويات اليت تقررها نتاجئ
تقيمي حالة السمل األهيل وتصممي
التدخالت بناء عىل ما خيرج به هذا
ً
التقيمي.

 -1يشارك ما نسبته  %80إىل  %100من
الرشاكء يف منظومة السمل األهيل يف
الربناجم التدرييب والنشاطات ذات
الصلة اليت َّ
تنفذ قبل االختبار  /بعد
االختبار

-1

 -1يتلىق الرشاكء يف منظومة
السمل األهيل التدريب
عىل معايري سيادة القانون
ومبادئ السمل األهيل

-4

-3

-2

االفرتاضات املطلوبة لتحقيق اهلدف

 -1ارتفاع عدد الرشاكء يف منظومة السمل األهيل يف حمافظة
اخلليل ،والذين ميلكون القدرة عىل إنفاذ معايري سيادة القانون
ومبادئ السمل األهيل بنجاح من _____ رشيكاً يف العام
 2012إىل  44رشيكاً يف العام ( 2013أي ما نسبته  %80من

املشاركني).
 -2حيدد رشاكء السمل األهيل
األولويات وآليات االستجابة  -2ارتفاع عدد التدخالت اليت تسهتدف حتقيق النتاجئ املرجوة،
واليت حيددها الرشاكء يف منظومة السمل األهيل يف ضوء
اليت تريم إىل حتقيق النتاجئ
األولويات اليت يقررها تقيمي حالة السمل األهيل من _____
املرجوة يف جمال التعامل مع
تدخلاً يف العام  2012إىل ______ تدخلاً يف العام .2013
انعدام األمن واإلجرام

 -4ارتفاع عدد النشاطات اليت ينفذها الرشاكء يف منظومة السمل
األهيل ،واليت تمت تغطيهتا يف وسائل اإلعالم احمللية والوطنية
ً
نشاطا يف
_____
من
التقليدية،
ومن خالل وسائل االتصال
ً
نشاطا يف العام .2013
العام  2012إىل ______

 -3إنشاء نظام مجلع املعلومات  -3ارتفاع عدد ساعات استخدام قاعدة البيانات من _____ ساعة
يف األسبوع يف العام  2012إىل ______ ساعة يف األسبوع
األساسية حول قضايا السمل
يف العام .2013
صص
األهيل ،حبيث خُي َّ
مجلع املعلومات المكية
والنوعية املتعلقة بانعدام
األمن واإلجرام ،وتشغيل هذا
النظام يف مكتب احملافظ

 -4تنفيذ اسرتاتيجية تواصل
للسمل األهيل من أجل ترمجة
املعارف اليت تستند إىل
األدلة الواقعية يف جمال
انعدام األمن واإلجرام إىل
سلوك يهسم يف الوقاية من
هذه األمعال
ب)	 اخلطب يف املساجد
وغري ذلك من وسائل
اإلعالم التقليدية،
عىل النحو الوارد يف
موقع السمل األهيل
اإللكرتوين (www.
)marsadpal.info

إعداد خطة السمل األهيل حملافظة اخلليل

 -4اخلطوات القادمة :تنفيذ خطة السمل األهيل (النشاطات قصرية األمد)

يستعرض هذا الفصل النشاطات قصرية األمد ،اليت يويص
مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية عىل القوات املسلحة ومركز
إعالم حقوق اإلنسان والدميوقراطية (مشس) القيام هبا من
أجل تنفيذ خطة السمل األهيل يف حمافظة اخلليل وحتقيق
األهداف املرسومة هلا عىل مدى العامني  2012و.2013

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  .8 2002وحنن حنتمك إىل هذه الوثيقة
للتأكيد عىل توا ُفق اخلطوات اليت نقرتحها مع املامرسات
الدولية الفضىل املرعية يف اإلجراءات اليت تسهتدف منع
اجلرمية وتعزيز السمل األهيل عىل حنو ناجع وفعال.

 1-4تدريب الرشاكء يف منظومة السمل األهيل يف حمافظة اخلليل عىل معايري سيادة القانون
ومبادئ السمل األهيل8
النشاطات اليت َّ
تنفذ عىل املدى القصري:
• إعداد تقيمي يسهتدف حتديد احتياجات الرشاكء يف منظومة السمل األهيل من التدريب وبناء القدرات يف جمال معايري
سيادة القانون ومبادئ السمل األهيل
• إعداد برناجم تدرييب يسهتدف رشاكء السمل األهيل ويريم إىل رفع مستوى مهاراهتم يف جمال منع اجلرمية ويشارك
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 يف جمال معايري سيادة القانون ومبادئ السمل األهيل
الغاية متوسطة األمد ذات الصلة عىل النحو الذي تقرره 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؟
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”.
8

يرد النص العريب الاكمل هلذه املبادئ التوجهيية يف كتاب مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية عىل القوات املسلحة ومركز 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 ،حبيث تسهتدف احلصول عىل فهم أفضل حلاالت انعدام األمن
واإلجرام يف حمافظة اخلليل ،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 انعدام األمن واإلجرام عىل حنو حيقق النتاجئ املطلوبة
النتيجة قصرية األمد ذات الصلة عىل النحو الذي حتدده خطة السمل األهيل:
• حتديد األطراف املعنية مبنظومة السمل األهيل لألولويات واإلجراءات اليت تسهتدف التعامل مع حاالت انعدام األمن
واإلجرام عىل الوجه الذي يكفل إجناز النتاجئ املقررة
الغاية متوسطة األمد ذات الصلة عىل النحو الذي تقرره خطة السمل األهيل:
• توفر تدخالت األطراف املعنية االستجابة حلاالت انعدام األمن واإلجرام عىل النحو الذي يكفل حتقيق النتاجئ املرغوبة
ومبوجب 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 عىل اقرتاف
اجلرامئ واملجاالت اليت تتسم بارتفاع 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 مجلع البيانات المكية والنوعية املتصلة بانعدام األمن واإلجرام
• تقدمي التوصيات الكفيلة باالرتقاء بنظام مجع البيانات وتطويره
• تشغيل قاعدة بيانات جديدة للسمل األهيل يف مكتب احملافظ
النتيجة قصرية األمد ذات الصلة عىل النحو الذي حتدده خطة السمل األهيل:
صص مجلع املعلومات المكية
• يتوىل مكتب احملافظ تشغيل نظام مجلع املعلومات األساسية حول السمل األهيل ،حبيث خُي َّ
والنوعية املتعلقة بانعدام األمن واإلجرام
الغاية متوسطة األمد ذات الصلة عىل النحو الذي تقرره خطة السمل األهيل:
• يستند معل الرشاكء يف منظومة السمل األهيل إىل أدلة مكية ونوعية حممكة تتعلق بانعدام 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”.
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إعداد خطة السمل األهيل حملافظة اخلليل

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

تقيمي نظام املعلومات احلايل الذي يطبقه مكتب احملافظ يف جمال السمل األهيل
إعداد إسرتاتيجية تواصل للسمل األهيل من أجل ترمجة املعارف اليت تستند إىل األدلة الواقعية يف جمال انعدام األمن
واإلجرام إىل سلوك يهسم يف الوقاية من هذه األمعال
تنفيذ إسرتاتيجية تواصل للسمل األهيل
إنشاء 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 انعدام األمن
واإلجرام إىل سلوك يهسم يف الوقاية من هذه األمعال
الغاية متوسطة األمد ذات الصلة عىل النحو الذي تقرره خطة السمل األهيل:
• تعمل األطراف املعنية بالسمل األهيل عىل تعزيز السلوك الوقايئ بني أفراد املجمتع ورفع التقارير بشأنه
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”.
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 -5النتاجئ والتوصيات

من أجل حتقيق النتاجئ اليت تقررها خطة السمل األهيل
(انظرً ،
أيضا ،الصفحة  18أعاله) ،قدم مركز جنيف للرقابة
الدميوقراطية عىل القوات املسلحة ومركز إعالم حقوق
اإلنسان والدميوقراطية (مشس) التوصيات التالية ملكتب
حمافظ اخلليل:

بالنسبة خلطة السمل األهيل:
• مضان مشاركة مجيع األطراف الرئيسية املعنية بقطاع
السمل األهيل والتأكد من أهنا تقدم املدخالت اليت
تهسم يف إعداد 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
• تأمني املصادقة عىل خطة السمل األهيل وإطار تنفيذها
من جانب السلطات املختصة عىل املستويني احمليل
والوطين ،وال سميا دائرة شؤون احملافظات يف ديوان
الرائسة والوزارات ذات الصلة
• توفري الدمع املطلوب وتأمني املوارد البرشية واملالية
الرضورية لوضع خطة السمل األهيل موضع التنفيذ
حبسب ما يقرره إطارها التنفيذي الذي مت إعداده
بالرشاكة مع األطراف املعنية بالسمل األهيل
• تجشيع األطراف املعنية بقطاع السمل األهيل عىل
اعمتاد وتنفيذ اسرتاتيجية التواصل اليت تريم إىل
تعزيز السلوك الوقايئ.

بالنسبة لقياس أداء األطراف املعنية بقطاع السمل األهيل:
• إعداد أداة لقياس وتقيمي أداء األطراف املعنية اليت
تشارك يف تنفيذ خطة السمل األهيل
• مضان مشاركة مجيع األطراف الرئيسية املعنية بقطاع
السمل األهيل والتأكد من أهنا تقدم املدخالت اليت
تهسم يف إعداد إطار قياس األداء وتنفيذه
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• التأكد من أن إطار قياس األداء يسرتشد باملامرسات
الدولية الفضىل ويسهتدف تنفيذ خطة السمل األهيل
مضن أقىص قدر ممكن من الفعالية والكفاءة
• تعزيز العمل عىل مجع البيانات ذات الصلة وتصنيفها
يف قاعدة بيانات تشمتل عىل املعلومات األساسية
• إعداد نظام لتحليل البيانات وتعممي النتاجئ اليت جيري
احلصول علهيا من خالل إطار قياس األداء مبوجب
اسرتاتيجية التواصل املُع ّدة هلذه الغاية.

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 هذه املراجعة.
وما يزال مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية عىل القوات
املسلحة ومركز إعالم حقوق اإلنسان والدميوقراطية
(مشس) جاهزين لتقدمي الدمع ومساندة اجلهود اليت تُبذل
عىل املستويني احمليل والوطين لتعزيز السمل األهيل يف
احملافظات الفلسطينية مبا يتواءم مع املبادئ الدميوقراطية
ومعايري سيادة القانون.

إعداد خطة السمل األهيل حملافظة اخلليل
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:املوقع اإللكرتوين

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/violenceSurv_2011A.pdf

اإلجنلزيية
Ekblom, Paul, and Anne Wyvekens. A partnership approach to crime prevention. Brussels: Council of Europe,
Brussels, 2004.
Homel, Peter, and Anthony Morgan. A model performance framework for community-based crime prevention.
Canberra: Australian Institute of Criminology, 2011, available:
http://www.aic.gov.au/documents/B/D/9/%7BBD9D5686-84DE-4914-ADFC-E9F4D6C3CE36%7Dtbp040.
pdf
European Forum for Urban Safety (EFUS). Guidance on Local Safety Audits. A Compendium on International
Practice. Paris, 2007, available:
http://www.ffsu.org/fileadmin/efus/secutopics/EFUS_Safety_Audit_e_WEB.pdf
Schacter, Mark. Not a “Tool Kit”. Practitioner’s guide to measuring the performance of public programs. Ottawa:
Institute of Governance, 2002, available:
http://www.schacterconsulting.com/docs/toolkit.pdf

23

مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية عىل القوات املسلحة ()DCAF

مكتب رام هلل

شارع املعارف 34
رام هلل  /البرية
الضفة الغربية
فلسطني
تلفون+972 )2( 295 6297 :
فاكس+972 )2( 295 6295 :
املكتب الرئييس
Rue de Chantepoulet 11
P.O. Box 1360
1211 Geneva 1
+41 22 741 77 00
+41 22 741 77 05
www.dcaf.ch
مركز إعالم حقوق اإلنسان والدميقراطية (مشس)

ص.ب429 :
معارة سنديان ،3الطابق األول
املاصيون ،شارع لويس فافرو
رام هلل
فلسطني
هاتف+972 )2( 2985254 :
فاكس+972 )2( 2985255 :
الربيد االلكرتوين info@shams-pal.org :أو c_shams@hotmail.com
املوقع االلكرتوينwww.shams-pal.org :

