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 الدراسة ملخص

التي  الدولة أجهزة في شاملة إدار�ة إصالحات إلجراء ناجحة وسیلة الحو�مة تطبیق �عدّ   
لتحد�ات التي تواجه المجتمعات األمن المجتمعي من أبرز ا �عدّ و  ،المجتمعي األمن إلى تؤدي

. فهي مكونات سیاسیة نسانیة المعاصرة. وتتعدد مكونات األمن وال تنحصر في جانب واحداإل
في تشكیل رؤ�ة فكر�ة لتحو�ل االهتمام من حما�ة  اا مهمً واجتماعیة واقتصاد�ة وثقافیة، تلعب دورً 

سالمة الدولة فقط إلى حما�ة أرواح المواطنین القاطنین على أراضیها، ومن هذا التحّول ینبثق 
التي تتعرض لها حیاته وحر�ته مفهوم أمن اإلنسان من خالل التر�یز على حمایته من التهدیدات 

من جهة، وتحقیق التنمیة المستدامة التي تلبي احتیاجات الجیل الحالي دون اإلضرار �قدرة 
 �كفله �ما ،الحو�مة نظام أن �ما .األجیال المقبلة على تلبیة احتیاجاتها الخاصة من جهة أخرى 

 تحدید خالل من اإصالحیً  ااتجاهً  یقتهحق في �مثل الشعب، أفراد لجمیع المتكافئة المعاملة توفیر من

 لدیهم. والوالء الوطني الشعور ینمي و�ما ،الشعب أفراد لعموم والواجبات الحقوق 

المجتمعي  األمن في  الحو�مةلذا، جاءت هذه الدراسة الستنباط نظرة مستقبلیة لدور   
 :وذلك من خالل اإلجا�ة عن األسئلة اآلتیة

 ین الحو�مة واألمن المجتمعي والتعلیم؟ما العالقة ب: وللسؤال األ ا
 ؟ما معاییر تحقیق األمن المجتمعي في قطاع التعلیم: السؤال الثاني

، لحو�مة، واألمن المجتمعي وحو�مته، وحو�مة التعلیماالعالقة بین  عالجت الدراسة  
طاع معاییر تحقیق األمن المجتمعي في ق استنباط مجموعة وتمّ  ،يمن المجتمعالتعلیم واألو 

 .التعلیم
 

 .الحو�مة، األمن المجتمعي الكلمات المفتاحیة:
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 دمةمق
 همیةأ  دظهرت رؤى فلسفیة جدیدة تؤ�و  ،الحو�مةخیرة �مفهوم ونة األزاد االهتمام في اآل  

تصار �اخ الحو�مةو  .في جمیع مؤسسات الدولة الحو�مةالمجتمعي من خالل تطبیق  األمن
ي ال �كون أ ؛القرار صنعفي عملیة  طراف في مؤسسات الدولةشراك جمیع األإن تمثل أ�مكن 

ع و�ذلك توفیر المعلومات لجمی ،ا على مجموعة معینة في المؤسسة الواحدةالقرار مقتصرً 
 وواجباتهمحقوق المسؤولین وتحدید  ،وللمواطنین �شفافیة ووضوح ذات العالقة طرافاأل

كد من ألى التإ�ما تهدف هذه العوامل  .مان لهموتأمین األمن واألالدولة  دارةإعن  ومسؤولیتهم
 �ما ،ساءلةنها تخضع للرقا�ة والمتا�عة والمُ أو  ،ن جمیع مؤسسات الدولة تدار �طر�قة سلیمةأ
على المصالح العلیا للمجتمع  المحافظة�تتر�ز دارة اإلن جهود أ من التأّكدهداف هم األأ ن من أو 

 عدّ �ُ . لذا األمن �عامة والمجتمعي �خاصةلى درجات عأ لى إ�غیة الوصول  ،والدولة والعاملین
تطبیقه على  بو�ج، السیاسیة واألمنیةدبیات ا شائع االنتشار في األمفهومً  ؛الحو�مةمصطلح 

(ناصر  فرادو�ذلك على �ل مستو�ات تجمعات األ هاالدولة ومؤسسات روعناص كل مستو�ات
 .)2015الدین، 

في األمن  أثره الفاعل منها خاصة األمنیة�و  ولتطبیق الحو�مة في أجهزة الدولة  
سالمة األفراد والجماعات من األخطار الداخلیة  المجتمعي والذي �عني المحافظة على

والخارجیة التي قد تتحداهم �األخطار العسكر�ة وما یتعرض له األفراد والجماعات من القتل 
في حین یرى فر�ق من علماء "الممتلكات �التخر�ب أو السرقة  واالختطاف واالعتداء على

 ي، وأن تفش�مة �عبر عن حالة األمن المجتمعياالجتماع أن غیاب أو تراجع معدالت الجر 
 فمعیار األمن ).2014فییغر، ( الجرائم وز�ادة عددها �عني حالة غیاب األمن المجتمعي

ي لها وأن لجر�مة والتصدمنوط �قدرة المؤسسات الحكومیة واألهلیة في الحد من ا المجتمعي
ولیات الدولة من خالل فرض النظام، و�سط سیادة القانون فراد والجماعات من مسؤ حما�ة األ

ذلك لتحقیق األمن والشعور  والتنفیذ�ة، واستخدام القوة إن تطلب األمرجهزة القضائیة بواسطة األ
ممتلكاتهم وآمالهم �العدالة التي تعزز االنتماء إلى الدولة �صفتها الحامي واألمین لحیاة الناس و 

 . �العیش الكر�م
التنوع الثقافي من منظور األمن () في دراستها 2014( ذ�رت فییغر هذا المجال فيو   

في القرن الواحد والعشر�ن، وهي للطبیعة المغایرة لتحد�ات األمن ن اإلدراك المتزاید أ )المجتمعي
�شفت �عمق عن عدم مالءمة التحد�ات التي حملت معها تهدیدات أمنیة معقدة ومتشا�كة، 

االقتراب التقلیدي لألمن في تحدید السبل المالئمة لمواجهة تحد�ات تلك األنماط من مصادر 
سواء؛ من الفقر المزمن والمستدام إلى االتجار �البشر  دٍ التهدید، القد�مة والجدیدة على ح

االنكماش االقتصادي والمالي والجر�مة المنظمة، تغیر المناخ واألو�ئة الصحیة، اإلرهاب الدولي، 
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المفاجئ، انتهاكات حقوق اإلنسان، والعنف اإلثني والصراعات الداخلیة. �ل ذلك فرض الحاجة 
وجماعات، من خالل عدسة  االحتیاجات األمنیة للناس أفراًداإلى ضرورة النظر في معالجة 

الدولة، �جعل األفراد عن  التي استطاعت نقل التر�یز �عیًدا أوسع، هي عدسة األمن اإلنساني
الوحدة األساسیة للتحلیل، الذي من المفروض أن �عیش في ظل ظروف اجتماعیة واقتصاد�ة 
وسیاسیة، تسعى إلى ضمان القیمتین التوأم المتمثلتین في التحرر من الخوف والتحرر من 

 الحاجة.

 الحو�مة هجنمال من خالل تطبیق إي دولة أالمجتمعي ال �مكن تنفیذه في  األمنن إ  
لیات آالمساءلة والشفافیة والمشار�ة � مبادئبهدف تحقیق التنمیة المستدامة والشاملة وتطبیق 

فراد ألوتأمن الحیاة اآلمنة الكر�مة  لمكافحة الفساد و�ناء التوافق والعدالة والمساواة والكفاءة
  .جمیع الجوانب منالمجتمعي  األمن توفیر و�التالي ،المجتمع

 ،المجتمعي األمنقلیمیة والدولیة التي تتمر�ز حول التوجهات المحلیة واإلمن  وانطالًقا  
في قواعد البیانات العر�یة واألجنبیة للوقوف على الدراسات التي �حثت مسحیة قام الباحث بدراسة 

لم ، ولكنه األمن المجتمعي في قطاع التعلیم في الحو�مة واألمن المجتمعي أو في معاییر تحقیق
 دور لبیانجاءت هذه الدراسة  لذا .ذلك دراسة �حثت في أي ) علىفي حدود علمه�عثر (
  المجتمعي. األمنفي  الحو�مة

 مشكلة الدراسة 

 ااتجاهً  حقیقته في �مثل وأسس، وتعلیمات قوانین من یتضمنه �ما ،الحو�مة نظام نإ  
للحیاة الكر�مة اآلمنة لهم.  اضمانً  ذلك و�عدّ  ،األمن المجتمعي لجمیع أفراد المجتمع یوفر اإصالحیً 

 االهتمام �ستوجب ضمنها تعمل التي والبیئةواألفراد  الدولة مؤسسات بین المتبادل التأثیر �نو  
 المتكافئة المعاملة توفیر من �كفله �ما ،الحو�مة نظام أن �ما . لمجتمعیةا األ�عاد على والتر�یز

 و�ما والواجبات، الحقوق  تحدید خالل من احیً إصال ااتجاهً  حقیقته في �مثل الشعب، أفراد لجمیع
 .الشعب أفراد لعموم والوالء الوطني الشعور ینمي

 األمثلتمثل الحل  الحو�مةوالتي تشكل مبادئ  ةلة والشفافیة والمشار�ساءمُ تفعیل ال نإ  
المجتمعي  األمنفي  الحو�مةدور  تتمثل مشكلة الدراسة في استقصاءلذا  المجتمعي، لإلصالح

 :اآلتیة سئلةاألجا�ة عن اإلوذلك من خالل  ،نظرة مستقبلیةك
 ما العالقة بین الحو�مة واألمن المجتمعي والتعلیم؟: ولاأل السؤال 

 ؟ما معاییر تحقیق األمن المجتمعي في قطاع التعلیم: السؤال الثاني
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  أهمیة الدراسة
الصحي و  والمالي اإلداري  األمن متعددة في ضوعاتمن الدراسات مو  اولت العدیدتن  

تكاد  ودور الحو�مة فیه المجتمعي األمن مجال. ولكن الدراسات التي ُنفذت في والسیاسي والبیئي
ا للمعرفة نظر�ً  ضافة جدیدةإ عدّ الدراسة �ُ  وضوعفم اذل. تكون معدومة (في حدود علم الباحث)

ستخالص ال و�مة في األمن المجتمعي وصوالً لدور الحوضع تصور وذلك من خالل  اوعملیً 
 .معاییر تحقیق األمن المجتمعي في قطاع التعلیم

  الهدف من الدراسة
وصوًال ، العالقة بین الحو�مة واألمن المجتمعي والتعلیم ستقصاءاتهدف الدراسة إلى   

 .معاییر تحقیق األمن المجتمعي في قطاع التعلیمإلى 
  منهجیة الدراسة

ذات والدراسات السا�قة  النظري  دباأل تحلیل من خالل الوصفيمنهج ال الدراسة اتبعت  
 .هدافهاأ وتحقیق  ،الدراسة سئلةأجا�ة عن �اإلالصلة 

 مصطلحات الدراسة
لیات، وأدلة االمتثال، ومؤشرات األداء التي تحكم المعاییر، واآلو  ،مجموعة المبادئ الحو�مة: -

 األمن المجتمعي.جودة مخرجات 
 حما�ة منجزاتها فى رئیًسا وعامالً  ،الحدیثة تمعاتلمجا ناءلب األساسیة الر�یزة األمن المجتمعي: -

 فى النفوس الطمأنینة و�بعث والبناء للعمل اآلمنة البیئة یوفر ألنه وتقدمها؛ رقیّها إلى والسبیل

 واإل�مان �الثوابت �التوافق األمن و�تحقق المستقبل، آفاق إلى واالنطالق لإلبداعحافًزا  و�شكل
 .و�حدد مالمحها الوطنیة الهو�ة یبرز الذى المجتمعي النسیج توّحد التى الوطنیة

 سئلة الدراسةأجا�ة عن اإل
ءات عندما نستخدم تعبیر الفضامن اإلشارة إلى أنه  قبل اإلجا�ة عن أسئلة الدراسة ال بدّ   

الذي  "ا ما نقصد "المدى الواسع، فغالبً المحلیة واإلقلیمیة والدولیة، بدل تعبیر المجاالت أو الشؤون 
، ومع دخولنا منذ عقود قلیلة ثورة المعلومات واالتصاالت عبر نا المكان وامتدادته الالمتناهیةیر�

(ناصر الفضاء أصبح هذا التعبیر یتجاوز الجغرافیا المحلیة واإلقلیمیة والقار�ة إلى العالمیة 
واألمن المجتمعي من اإلشارة إلى أن لكل من الحو�مة، والتعلیم،  لذا ال بدّ ). a:2018الدین،

مًعا، و�ل  فضاؤه الخاص (المؤسسي، والمحلي، واإلقلیمي، والدولي) وهذه الفضاءات تتفاعل
  ثر �الفضاءات الخاصة �ه.منها یؤثر و�تأ

 والتعلیم؟ ما العالقة بین الحو�مة واألمن المجتمعيول: األ جا�ة عن السؤال اإل
  :یةاآلت عیضامو التطرق في اإلجا�ة عن هذا السؤال   
  .)تعر�فها، وأ�عادها، ومبادئها( الحو�مة -
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 ). هتحو�ممجاالت و  ،حو�متهه، وأ�عاده، وعوامل تهدیده، و مقوماتو تعر�فه، ( األمن المجتمعي -
دور ، و حو�مــــة األمــــن المجتمعــــيو حو�مــــة التعلــــیم، ( التعلــــیم، وحو�متــــه، واألمــــن المجتمعــــي -

 .)من المجتمعياألالتعلیم فى تحقیق 

 أوًال: الحو�مة
 :تعر�ف الحو�مة

، �حیث یدل �ل مصطلح على وجهة النظر التي یتبّناها ُمقّدم تعر�فات الحو�مةتعددت   
" هذا المصطلح �أنه IFCالتعر�ف. وعلى سبیل المثال ال الحصر تّعرف مؤسسة التمو�ل الدولّیة "

). في حین Alamgir, 2007" (ارة الشر�ات والتحّكم في أعمالها"النظام الذي یتم من خالله إد
مجموعة من العالقات فیما بین القائمین " �أنه "OECDعرفته منّظمة التعاون االقتصادي والتنمیة "

 ).OECD,2014" (حملة األسهم وغیرها من المساهمینعلى إدارة الشر�ة ومجلس اإلدارة و 
ولة أو ) أن الحو�مة لیست مجرد إدارة شاملة للدGopalasamyو�رى جو�السمي (  

، إذ إنها تتسع لتشمل اإلدارة الشاملة، إدارة �فؤة وعادلة اا وأعّم مفهومً مة بل هي أوسع نطاقً للمنظ
وشفافة للوصول إلى أهداف محددة �شكل دقیق وواضح، ونظام لبناء وتشغیل ورقا�ة مؤسسات الدولة 

تمثل  جیة �عیدة المدى، وهيحر�صة على تحقیق األهداف اإلستراتی أو المنظمة برؤ�ة مستقبلیة
وغیر المالیة، و�واسطة هذا النظام ُتوجه مؤسسات الدولة أو  للرقا�ة على الجوانب المالیة اا �لیً نظامً 

). أما البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة Nasereddin, 2013:aالمنظمة وُتراقب �أكملها (
)UNDPإلدارة شؤون الدولة  ) فقد عّرفها على أنها ممارسة السلطة االقتصاد�ة والسیاسیة واإلدار�ة

على �افة المستو�ات من خالل آلیات وعملیات ومؤسسات تتیح لألفراد والجماعات تحقیق مصالحها 
نظام یتم �موجبه إخضاع نشاط  ") فیعرفها �أنها: 2015).  أما ناصر الدین (2010(الطائي وحمد، 

لى تحقیق الجودة والتمیز في الجامعات إلى مجموعة من القوانین واألنظمة والقرارات التي تهدف إ
الة؛ لتحقیق خطط المؤسسة وأهدافها وضبط األداء عن طر�ق اختیار األسالیب المناسبة والفعّ 

ّرف عزت ). و�عNasereddin, 2013:b( "العالقات بین األطراف األساسیة التي تؤثر في األداء
اف من خالل تطبیق الشفافیة وضع معاییر وآلیات حاكمة ألداء �ل األطر ) الحو�مة �أنها: "2009(

وسیاسة اإلفصاح عن المعلومات وأسلوب قیاس األداء ومحاسبة المسئولین ومشار�ة الجمهور في 
. و�ذلك فإنها تعني وجود نظم تحكم العالقات بین األطراف )(Scott,  2011 "عملیة اإلدارة والتقییم

مؤسسة على المدى البعید وتحدید األساسیة التي تؤثر في األداء، �ما تشمل مقومات تقو�ة ال
 ). 2013المسؤول والمسؤولیة (السر، 

الحو�مة على أنها: "تمثل  ) OECD( منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة كما وعرفت  
مجموعة المبادئ واإلجراءات أو اآللیات المستخدمة لتطبیق تلك المبادئ ضمن المنظمة في 



6 
 

ه، والرقا�ة، وصوًال إلى اتخاذ القرارات، وذلك من خالل توز�ع مجاالت: التخطیط، والتنظیم، والتوجی
الصالحیات والمسؤولیات بین المشار�ین في تنفیذ نشاطات المنظمة. و�مكن تضمین تلك المبادئ 
وآلیات تنفیذها �اإلضافة إلى أدلة االمتثال ومؤشرات األداء في إطار نظام للحو�مة 

(Governance System)  وأهدافها، وترجمتها في  رؤ�ة المنظمة، ورسالتها،�حیث ینسجم مع
 .(OECD,2014) ستراتیجیة"الخطط اإل

"كیفیة ترشید استخدام القوة  :أنهاعلى شر�اتي الحو�مة الناصر الدین و  ففي حین عرّ   
 ). Nasereddin & Sharabati, 2016( في اتخاذ القرار، والتأثیر في اآلخر�ن، والرقا�ة علیهم"

مجموعة القوانین واألنظمة والقرارات،  :مما سبق �مكن تعر�ف الحو�مة �أنها اواستخالًص   
الة التي تهدف إلى تحقیق الجودة والتمّیز في األداء عن طر�ق اختیار األسالیب المناسبة والفعّ 

هي القیادة و/أو اإلدارة الرشیدة التي تطبق مبادئ ف، و�ذلكلتحقیق خطط وأهداف المؤسسات. 
 .والشفافیة، والمساءلة في جمیع عملیاتها اإلدار�ة وغیر اإلدار�ةالمشار�ة، 

 :أ�عاد الحو�مة
إلدار�ة، او  ،لمجتمعیةالحو�مة في أ�عاد الحیاة المختلفة السیاسیة، واالقتصاد�ة، وا تؤثر  

؛  Witesman  &   Wise, 2012( و�شكل مختصر ،من التطرق لهذه األ�عاد بدّ لذلك ال 
وهو  من أهم األ�عاد المرتبطة �الحو�مة السیاسي الُبعد ُ�عدّ  إذ ،)2018  &2015، ناصر الدین

�التنمیة االقتصاد�ة وذلك  قتصاديالا عدالبُ  یرتبط في حین. األمن المجتمعي �جوانبه �افةأساس 
للعالقة الواضحة بین الحو�مة وحجم االستثمار من جهة، والقضاء على الفساد من جهة ثانیة، 

 شبلي،(وتحقیق األمن المجتمعي من جهة را�عة ة االقتصاد�ة من جهة ثالثة. وتحقیق التنمی
التحد�ات المعاصرة ن من أهم أو  ،دارة  الناجحةاإلحول مقومات  عد اإلداري البُ و�تمحور . )2013

�فكر اإلدارة والحكم من االقتصادي والسیاسي هو االنتقال في ظل النظام التي تواجه اإلدارة 
لإلصالح  لًبا أساسًیامتط األمن اإلداري ُ�عدّ لحو�مة. وتجمع األدبیات على أن االحكومة إلى 

وذلك أهمیة �الغة في الدول النامیة  فله المجتمعيعد البُ  أما ).2012(ناصر الدین،  المجتمعي
مبینة عد من خالل تبنیه لمنظمة سلو�یة ، وُ�الحظ هذا البُ �األمن المجتمعي الحو�مةالرتباط 

ط السلو�یة المتبناة والتي  نماضامین  قیم  الحو�مة  تتعلق  �األألن ممحددة، وذلك  على مبادئ
عد لبُ ا في حین �ظهر.  Riley , 2003)الُمساءلة والمشار�ة والشفافیة في العمل (تحددها صفات 

والتي  بوضوح من خالل األزمات المالیة التي تظهر في األسواق المالیة في أوقات مختلفة المالي
 . (Litan,et.al,2002) ؤثر �شكل مباشر في األمن المجتمعيت
ألمن المجتمعي وقواعده، وهي ل ساسیةاأل ثوابتال من إن أ�عاد الحو�مة الخمسة هي  

ألمن ااإلداري الذي یتداخل معها جمیًعا األساس في  الُبعد أ�عاد متداخلة ومتفاعلة، وُ�عدّ 
 ي من جمیع جوانبه.األمن المجتمعالمجتمعي، إذ من خالله یتم 
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 :مبادئ الحو�مة
في  امل الذي �سبب فقدانه خلًال �بیرً الحو�مة �تلة متكاملة تخلق التوازن داخل الع ُتعدّ   

وتطبقها �التفصیل  الدولةأساسیة �جب أن تسیر علیها  مبادئ ة، �ما أن للحو�مة ثالثالدولة
والمقصود �ه  الشفافیة، مبدأ: )2011، (بزاو�ة، )(Trapnell, 2011 هي مبادئو�إحكام، وهذه ال

تصمیم وتطبیق النظم واآللیات والسیاسات والتشر�عات وغیر ذلك من األدوات التي تكفل حق 
تمكین المواطنین وذوي العالقة من األفراد والمنظمات من مراقبة و وه المساءلة، ومبدأالمواطن، 

 ،)2009(خورشید و�وسف،  اآلخر�ن العمل دون أن یؤدي ذلك إلى تعطیل العمل أو اإلساءة إلى
أي إتاحة الفرصة للمواطنین أو األفراد والجمعیات األهلیة  المشار�ة، مبدأ هو والمبدأ الثالث

للمشار�ة في صنع السیاسات ووضع قواعد للعمل في مختلف مجاالت الحیاة و�خاصة األعمال 
 .)2008الحكومیة (خلیل والعشماوي، 

 :حو�متهو  : األمن المجتمعيثانًیا
وعوامـل تهدیـده،  وأ�عـاده، ،مقوماتـه، و األمـن المجتمعـينعالج فـي هـذا الموضـوع، تعر�ـف   

 .ومجاالت الحو�مة تهوحو�م
 :األمن المجتمعيتعر�ف 

 ؛مااألمن المجتمعي وحدودهو  األمن المصطلحات في تحدید ماهیةو تتداخل المفاهیم   
نسان وهو �األساس سبب وجودها ولیس مهمة هو ما تقوم �ه الحكومة لحما�ة األرض واإل األمنف

جتماعیة، اقتصاد�ة، او التراخي بتنفیذها، ولألمن مكونات عسكر�ة، أاختیار�ة �مكن تأجیلها 
أما األمن المجتمعي فهناك تداخالت . األمن هو استشعار المواطن لهذا األمانو  سیاسیة و�یئیة،

لكنها تلتقى حول مبدأ الضرورة والحاجة، و  ،نينسااإل) واألمن األمن الوطني (القوميبینه و�ین 
وتتوزع في حقول دراسیة بین علم االجتماع والعلوم السیاسیة لتأخذ طر�قها إلى  ،من حیث التكامل

  لذلك اجاته.تیحانسان وتعدد اإلستراتیجیة واالقتصاد�ة الرتباطها �حیاة اإلالتماس مع الدراسات 
ده في ضوء التحوالت التي �شهدها العالم مع بروز أخطار تعددت مفاهیم األمن المجتمعي وأ�عا

ما یتعلق �حیاة الفرد أو نساق الحیاتیة سواء منها األجدیدة ومتغیرات تر�ت آثارها على جمیع 
، وتجاوزت األطر التقلید�ة لمفهوم األمن المتعلقة �حما�ة اإلنسان من التهدیدات المباشرة الجماعة

 .)2018(جهشان،  لحیاته
 :من المجتمعياألمات مقو 

حما�ـة  فـى رئیًسـا وعـامالً  الحدیثـة تمعـاتلمجا لبنـاء األساسـیة الر�یـزة األمـن المجتمعـي ُ�عـد  
 یبعـثممـا  والبنـاء للعمـل منـةآ بیئـة تـوفیر؛ ومـن مقوماتـه وتقـدمها؛ رقیّهـا إلـى والسـبیل منجزاتهـا
 الوطنیـة الثوابـت وهـو مـن .المستقبل آفاق إلى واالنطالق لإلبداع حافًزا وُ�عد .فى النفوس الطمأنینة

 .و�حدد مالمحها الوطنیة الهو�ة یبرز الذى المجتمعي النسیج توّحد التى
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 تندرج التى والغا�ات األهداف إلى للوصول الطاقات توجیهإن توفیر هذه المقومات تسهل   
وتكامـل  الفـرص تكـافؤو  والمسـاواة  العـدل وتحقیـق الوطنیـة الـروح لتعز�ـز العلیـا والمثـل القـیم فـى إطـار

 . األدوار
 فـى المسـاواة  قواعـد فى إرسـاء �ساهم الذى المجتمعي االنصهار فى األمن استتباب و�ساهم  

 الثقافیة الخصوصیات اإل�قاء على مع، والمذهب والعرق  الدین عن النظر �غض والواجبات الحقوق 
  .الوحدة إطار فى التنوع مبدأ تجسد التى

الحاجـــة إلـــى  ألمـــن مســـؤولیة فرد�ـــة وجماعیـــة فـــي آن واحـــد تقررهـــان مســـؤولیة تحقیـــق اإ  
 مـع م األمـنیهامفـ تـداخلت و�ذلك .كال التهدید ومظاهر الخوف والقلقعن أش اممارسة الحیاة �عیدً 

جهشـــان، ( و�ظهـــر ذلـــك فیمـــا یلـــي(القـــومي) واألمـــن المجتمعـــي  األمـــن االنســـاني واألمـــن الـــوطني
2018(: 

  األمن اإلنساني:
 ،�غــض النظــر عــن جنســة ودینــه ولونــه انســانً إساســًا مــن حما�ــة اإلنســان �صــفته أ نطلــقی  

أو تلـك التـى تعـیش دون خـط التمـدن  ،نسـانیة سـواء المتقـدم منهـااإلوهذا ینطبق علـى المجتمعـات 
  .والتحضر و�التالي فإن هـذا المفهـوم �غـایر األمـن الفـردي الـذي �ـأتي فـي سـیاق األمـن المجتمعـي

ـــى صـــون الكرامـــة البشـــر�ة و�رامـــة اإلألمـــن و�رتكـــز مفهـــوم ا نســـان بتلبیـــة اإلنســـاني �األســـاس عل
 .لمعنو�ة �جانب احتیاجاته الماد�ةاحتیاجاته ا

  :)األمن الوطني (القومي
، و�حظـون �حمایتهـا فراد والجماعاتاأل�حما�ة الدولة التي ینتمي إلیها  هذا المفهوم یتعلق

خلي للدولـــة وتحصـــین جبهتهـــا الداخلیـــة و�شـــاعة األمـــن ورعایتهـــا. فـــاألمن ینطلـــق مـــن األمـــن الـــدا
، بنائهـاألوالمسـاواة وفـرص العـیش الكـر�م  ةام وسـیادة القـانون وتحقیـق العدالـواالستقرار و�سط النظـ

خطار القادمة عبر الحدود والتي تأتي لیس فقـط مـن األمع العمل على توفیر األمن الخارجي من 
الســــتقرار �شــــتى الوســــائل لتــــي تســــعى لزعزعــــة األمــــن واالــــدول بــــل مــــن الجماعــــات والتنظیمــــات ا

 .واألسالیب
  :األمن المجتمعي

مـــن  ًءامـــن مكونــات األمـــن الـــوطني الــذي تســـاهم فــي تحقیقـــه مؤسســـات المجتمــع بـــد ُ�عــدّ   
، و�رتكـــز األمـــن المجتمعـــي علـــى منظومـــة النـــواة األولـــى للمجتمعـــات البشـــر�ةاألســـرة التـــي تشـــكل 

، وعوامل االسـتقرار القائمـة علـى التفـاهم والمعا�شـة وروح یؤمن بها المجتمعوالتقالید التي العادات 
�جابیة في خدمة الجماعة لتحقیق اإلالمواطنة والشعور �االنتماء والرغبة في التعبیر عن المشار�ة 

 .والقبول من الجماعة من جهة أخرى  الذات من جهة والحصول على الرضا
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 أ�عاد األمن المجتمعي 

 :هــي ،تعــالج وفــق مســتو�ات أر�عــة )2018( جهشــان إلیهــا�مــا أشــار  عــاد األمنیــة�األن إ  
السـلوك الـذي یؤمنـه مـن  ینـتهج الفـرد وفیهـا، واألمن الدولي ،قلیماإلوأمن  ،وأمن الوطن ،أمن الفرد

حــول �ــل مــن:  ســرته أو ممتلكاتــه مــن خــالل مــا �ملــك مــن الــوعيأخطــار التــي تهــدد حیاتــه أو األ
 ها، وحما�ــة مصــالحعلــى الكیــان السیاســي للدولــة محافظــةال یتمر�ــز حــول الــذي ،عــد السیاســيالبُ 

، وعـدم اللجـؤ إلـى أجمـع علیهـا غالبیـة أفـراد المجتمـع، واحترام الرموز الوطنیة والثوابـت التـي العلیا
، نیـة مهمـا �انـت المبـررات والـذرائعجنـدة غیـر وطأطلب الّرعا�ة من جهات أجنبیة أو العمـل وفـق 

خـذ �الحسـبان ، و�الوسـائل السـلمیة التـي تأنظمة التـي تكفـل ذلـكاأللتعبیر وفق القوانین و وممارسة ا
إلـــى تـــوفیر أســـباب العـــیش الكـــر�م وتلبیـــة  یهـــدفف ،عـــد االقتصـــاديالبُ  أمـــا .أمـــن الـــوطن واســـتقراره

، وخلــق مــع العمـل علــى تحســین ظــروف المعیشــة، ساســیة، ورفــع مســتوى الخــدماتاألاالحتیاجـات 
هو في سن العمل مع األخذ �عین االعتبار تطو�ر القدرات والمهـارات مـن خـالل  فرص عمل لمن

وفتح المجال لممارسة العمل الحر في إطار التشر�عات والقوانین  ،یةوتدر�ب یةوتأهیلتعلیمیة برامج 
إلـى  ،عـد المجتمعـيالبُ  یهـدف فـي حـین  .ح العصر ومتطلبات الحیاة الراهنةالقادرة على مواكبة رو 

، والعمــل علـــى ز�ــادة قـــدرة تنمیـــة الشــعور �االنتمــاء والـــوالء یز�ـــد مــن ممــاللمـــواطنین  األمــن تــوفیر
نجازات الوطن واحتـرام إحساس الوطني �اإل، وز�ادة توجیه الوطني لبث الروح المعنو�ةمؤسسات ال

ق تراثــه الــذي �مثــل هو�تــه وانتمــاءه الحضــاري واســتغالل المناســبات الوطنیــة التــي تســاهم فــي تعمیــ
ـــى تشـــجیع إنشـــاء مؤسســـات المجتمـــع المـــدنياالنتمـــاء لتمـــارس دورهـــا فـــي اكتشـــاف  ، والعمـــل عل

ـــه الطاقـــات ـــز فكـــرة العمـــل الالمواهـــب، وتوجی ـــى ت، وتعز� ـــادرة عل طـــوعي لتكـــون هـــذه المؤسســـات ق
 عــد المعنــوي البُ  أمــا .ند للجهــد الرســمي فــي شــتى المجــاالتالنهــوض بواجبهــا �رد�ــف وداعــم ومســا

اسي في وحدة األمة التـي تـدین ته العنصر األسفاحترام المعتقد الدیني �ص �عني فهو )االعتقادي(
عــد ، �مــا أن هــذا البُ راعــاة حر�ــة األقلیــات فــي اعتقادهــا، مــع مســالم وتتوحــد مشــاعرها �اتجاهــه�اإل

یهـدف  فـي حـین .، والحفـاظ علـى العـادات الحمیـدة والتقالیـد الموروثـةبـداعیتطلب احتـرام الفكـر واإل
�أشــكاله �ــالتلوث  أفــراد المجتمــع صــحًیا خطــار التــي تهــدداألحما�ــة البیئــة مــن  إلــى البیئــي عــدالبُ 

، ومرافقهـــا الحیو�ـــة مـــن اناتهـــا لحما�ـــة رعا�اهـــا ومنجزاتهـــامكإر �ـــل یالدولـــة تســـخ علـــىو . المختلفـــة
نفیذ دولة في ت، تكون مسؤولیة الجماعات واألفراد التعاون مع أجهزة الخطار الخارجیة والداخلیةاأل

 .سیاستها
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 :من المجتمعياألعوامل تهدید 
األمن المجتمعي من الضرورات المهمة لتحقیق التنمیة اإلنسانیة واالقتصاد�ة  ُ�عدّ   

الشاملة. فالمجتمع المهدد في أمنه المجتمعي ال �ستطیع تحقیق غا�اته و�رامجه مهما بلغ حجم 
 اته في تحقیق الرخاء لمواطنیه.ومهما بلغت درجة آمال قیاد ،األموال المستثمرة فیه

األشكال المتعددة لتهدید األمن المجتمعي تجعل من الضروري التعرض للعوامل المحر�ة   
لعدم االستقرار في المجتمع من أجل محاصرة �ل ما �منع تحقیق حد أدنى مقبول ومعقول لألمن 

ا للظروف أخرى تبعً المجتمعي. و�ختلف األمن المجتمعي من مجتمع إلى آخر ومن دولة إلى 
فتحقیق التنمیة االقتصاد�ة والمشار�ة السیاسیة وضمان  السوسیولوجیة والتار�خیة لكل واحدة منه.

حر�ة التعبیر �لها عوامل ممهدة لظهور استقرار داخل المجتمع مما �مهد بدوره لدرجة مقبولة من 
 األمن المجتمعي.

إلقصاء المجتمعي وتخلل في البنى في المقابل فإن ارتفاع نسب البطالة وز�ادة ا  
 المجتمعیة وفقدان األمل في تنمیة اجتماعیة واقتصاد�ة مقبولة قد تمهد لزعزعة استقرار المجتمع.

 �العوامـل أنـه یـرتبط إالّ  (القـومي) الـوطنى األمـن مفهـوم ضـمن األمـن المجتمعـي  �قـع  
، ومـن الواقعـة والمتوقعـة جـرائمال مـن تمـعلمجا حما�ـة �عنـى الحـدود بهـذه وهـو المـؤثرة الداخلیـة

 ):2018 عادل،( من المجتمعياألالعوامل التي تهدد 
انتهاك القواعد والمعاییر ومجانبة الفطرة السلیمة واتباع الطر�ق الخطأ المنهي  هو :االنحراف .1

شكاًال عدیدة منها ما یتعلق �جرائم االعتداء على أو�أخذ االنحراف  ،اا وشرعً عنه حكمً 
 ،خالقلألومنها ما یتصل �الجرائم المنافیة  ،الممتلكات علىا جرائم االعتداء ومنه ،النفس

 .ظام المجتمعي �الحرا�ة واالحتكاركما أن �عض أشكال االنحراف تستهدف الن
خطـر أشـكال الغلـو هـو الغلـو الـذي �عتمـد أ. ولعـل التجاوز المجانـب لحـد االعتـدال هو :الغلو .2

الغلـو یولـد و . الجـرائم �حقـه ومنابذتـه ومعاداتـه یح له ارتكاب، مما یبي لمن سواه المنهج التكفیر 
�ض األمــن حقــاد و�وقــع القطیعــة بــین أبنــاء المجتمــع الواحــد ممــا یــدفع إلــى تقــو األالضــغائن و 

 .المجتمعي وزعزعة أر�انه
من أخطر اآلفات التي تهدد المجتمـع وتعبـث �كیانـه واسـتقراره لمـا تتر�ـه مـن آثـار  :المخدرات .3

، ، وما تورثه من خمول واستهتاربدان والعقول، وتبدید للطاقات والثرواتاألصحة سلبیة على 
اب جـــرائم أخـــرى �الســـرقة واالغتصـــاب، ، وتشـــكل بوا�ـــة الرتكـــتفســـد معـــه العالئـــق المجتمعیـــة

 .ا القتلوأحیانً 
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الفقــر مــن أبــرز المشـكالت المجتمعیــة واالقتصــاد�ة حیـث یــؤدي الحرمــان والعــوز  �عـدّ  الفقــر:  .4
ا النتقـام وتشـكل بیئـات الفقـر مناًخـوز حاالت الجنوح التى تدفع أصحابها إلى السرقة واإلى بر 
 لالنحراف المجتمعي. امناسبً 

 :حو�مة األمن المجتمعي
یوفر المشار�ة الشعبیة الفاعلة التي تضمن إن تطبیق الحو�مة في األمن المجتمعي   

ومؤثر في اتخاذ القرار، و�تطبیق على حد سواء أن �كون لهم صوت مسموع اطنین لجمیع المو 
األطر والنصوص القانونیة �صورة عادلة دون إي إقصاء بین أفراد المجتمع. و�وفر الشفافیة التي 
تضمن التدفق والتبادل الحر للمعلومات، والمساءلة لجمیع متخذي القرار، فضًال عن الجاهز�ة 

والقائمون علیها في خدمة الوطن  منیة الدولة المدنیة منها واألواالستجا�ة �حیث تكون مؤسسات 
والمواطن. �ما وتعمل الحو�مة على توفیر الفاعلیة والكفاءة للعملیات والمؤسسات العامة �حیث 
تفرز مخرجات ونتائج لتلبیة احتیاجات المواطنین مع االلتزام األكید والصارم بتوظیف الموارد 

دد الرؤ�ة التنمو�ة من قبل مؤسسات المجتمع الرؤ�ة اإلستراتیجیة إذ تتح الوطنیة. وتضمن وضوح
المدني من خالل منظور �عید المدى لعملیة التطو�ر المجتمعي والحكم الصالح والتنمیة البشر�ة، 
فضًال عن التمكین واالقتدار لجمیع القواعد األساسیة في المجتمع و�تم تمكینها من القوة والفعل 

ة المالئمة لتعظیم نجاحات تلك المبادرات وتحقیق لتحقیق غا�اتها المشروعة، ولضمان البیئ
 ).2015(مدارس الد�مقراطیة، الوضع األفضل للمجتمع

، �عض متطلبات الحو�مة التي من )2008والعامري ( الغالبيأورد  في هذا المجالو   
 تي:ألمن المجتمعي والتي تتمثل في اآلا حو�مةخاللها یتم 

ارس صالحیاتها وفق اعتبارات قانونیة وأخالقیة وجود سلطات سیاسیة منتخبة وشرعیة تم -
 مستمدة من العادات والتقالید المجتمعیة.

وجود فصل بین السلطات التشر�عیة والقضائیة والتنفیذ�ة �حیث تعرف �ل سلطة دورها  -
 وطبیعة العالقات بینها �صیغة متواز�ة.

ات القانونیة تشر�عتعز�ز حكم القانون وعدم وجود جهات ُتعد نفسها خارج إطار هذه ال -
 .السائدة في المجتمع

أحد مهما تكن صفته السیاسیة  ستثناءاتعز�ز مبادئ المحاسبة والمساءلة للجمیع دون  -
 جتماعیة ومهما �كن موقعه في الدولة أو المنظمة.واال

مجلس محلي �فؤ وفاعل �ضع برامجه و�ناقشها و�نفذها في ضوء حرص تام على  -
 .أو محا�اةالح المجتمع ودون تحیز مص

شفافیة تامة ونشر واسع للمعلومات لجمیع األفراد دون حجب أو تشو�ه ما یرتبط �كافة  -
 أوجه العمل في الدولة أو المجتمع المحلي.
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 ستقاللیة.ادون قیود و� منظمات مجتمع مدني متطورة تمارس دورها �امالً  -
 جتثاث حاالت الفساد وتجفیف مصادره على صعید األفراد والمنظمات.ا -
ستثناء �سبب الجنس أو الفئة أو الطائفة أو امشار�ة واسعة على مختلف األصعدة، دون  -

 األقلیة أو المجموعة السیاسیة.
رؤ�ة إستراتیجیة تتحدد في إطارها الخیارات حسب األولو�ات �ما �عزز مقدرة النهوض  -

 �المجتمع المحلي.
ات الشخصیة والقیادات مهما عتبار االتعز�ز مفهوم تنفیذ القانون والمؤسسات �عیدا عن  -

 .نت هذه القیادات ومهما �ان دورهاكا
ُحسن استجا�ة المؤسسات والمنظمات في إطار آلیات شفافة لغرض خدمة المجتمع  -

 ستثناء.اوتلبیة متطلباته دون 
 :األمن المجتمعيمجاالت حو�مة 

ت سلسلة واحدة، متنوعة ومختلفة، ولكنها مترا�طة لحلقا األمن المجتمعيمجاالت حو�مة    
هدافها جمیعها، و�شكل مترا�ط أ تجمع بین �ل منها لتؤثر في اآلخر وتتأّثر �ه، وتعمل على تحقیق 

 :)2015 ؛ ناصر الدین،2009 ؛ خورشید و�وسف،2008، الغالبي والعامري ( وهي
 تأسیس فكرة االلتزام وثقافته: المجال األول:

لتزام، وهو فكر ارتقائي بنائي، قائم ة وثقافة االمة �إثراء و�خصاب فكر إذ تقوم فلسفة الحو�  
 واسع المدى و�نائه. المجتمعي األمنعلى مضمون 
  تحقیق المصداقیة وز�ادة عناصر الثقة: المجال الثاني:

إّن تحقیق المصداقّیة وز�ادة الثقة و�خاصة في البیانات والمعلومات التي یتم نشرها عن   
  .التوفي جمیع المجا المجتمعي األمن

  تحسین الشفافیة وتحقیق الوضوح: المجال الثالث:
 لألمنإذ تستخدم الحو�مة �أداة تنو�ر واستنارة و�لقاء الضوء على الجوانب المختلفة   

، و�التالي التقلیل من الضبابیة، وعدم الوضوح، واللبس، والظلمة. و�لما �انت الحو�مة المجتمعي
 قو�ة �انت أكثر فاعلیة، �ونها تحسن من درجة الشفافیة والوضوح.

  توفیر عناصر الجذب االستثماري المحلي والدولي: المجال الرا�ع:
 .المجتمعي األمنول إلى تحقیق بذاتها ولكنها وسیلة وأداة للوص اإن الحو�مة لیست هدفً   

  :تحقیق العدالة وتطبیق مبدأ (على قدم المساواة) المجال الخامس:
إذ تقوم الحو�مة في هذا المجال على تهیئة الفرص المتاحة للجمیع وعلى تطبیق مبدأ (على   

  .المجتمعي األمانتحقیق األمن و قدم المساواة) مما یز�د من الشعور �العدالة واإلنصاف، و�التالي 
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  :الدولة ومؤسساتهاُحسن إدارة  المجال السادس:
وخاصة فیما یتعلق �عملیات  الدولة ومؤسساتهاإذ تعمل الحو�مة على ُحسن إدارة   

للدولة ومؤسساتها مما التخطیط، أو التنظیم أو التوجیه أو المتا�عة، ومن ثم تزداد الكفاءة اإلدار�ة 
 .ي�ساعد على توفیر األمن المجتمع

 :يمن المجتمعاألالتعلیم و و ، حو�مة التعلیم: الًثاث
دور التعلـیم فـى ، و حو�مـة التعلـیم، حو�مـة األمـن المجتمعـي سنعالج فـي هـذا الموضـوع ؛  

 .من المجتمعياألتحقیق 

 :حو�مة التعلیم
 )NEDUCATIO-IN-VERNANCEHTTP://WORMAC.COM/GO(متوافر على الموقع اإللكتروني : 

 يالحو�مة الجیدة هي حالة تسخر فیها الخطط اإلستراتیجیة لترجمة إرادة المجتمع المحل  
تهدف و  .ووضع األسس والقواعد القادرة على خدمة جمیع أفراد المجتمع ةإلى سیاسات عام

وز�ادة المجال للناس �ي �عبروا عن  الحو�مة في مجال التعلیم إلى تعز�ز إمكانات المساءلة
في صنع سیاسة التعلیم  ةؤثر في حیاتهم والمجتمع والمشار�أنفسهم في سیاق القرارات التي ت

في مجال التعلیم على الحو�مة  ال تكون و  .وذلك من أجل التمكن من توفیر خدمات تعلیمیة جیدة
ألوسع �العملیات الرسمیة وغیر الرسمیة نظام اإلدارة والتنظیم اإلداري فقط، بل تتعلق �معناها ا

ساسیات وتخصیص الموارد وتطبیق اإلصالحات األالتي تتم �طر�قة صیاغة السیاسات وتحدید 
 قطاعاتومعرفة تنفیذها. ولیست الحو�مة تخص الحكومة المر�ز�ة وحدها و�نما تخص �ل 

قق لألطفال والكبار االلتحاق التعلیم وحتى قاعة الدراسة والمجتمع المحلى. �ما أنها تعنى أن �ح
فها اهدأ وهي في أ�سط  .الحتیاجات المحلیةا مع �مدارس وفصول تحظى بتمو�ل جید وتتجاوب

 ،و�یف توزع الموارد عبر المجتمع ،تحدد من هو المسئول عن اتخاذ القرار في مجال السیاسات
 .و�یف تتم المحاسبة

ن ضعف إئدة في مجال الحو�مة، حیث تتأثر الخدمات التعلیمیة �غیرها �الظروف السا  
وفى إطار التعلیم تر�ط الحو�مة بین  .الد�مقراطیة والشفافیة واحترام القانون تؤثر على المشار�ة

العدید من الجهات الفاعلة وهي التي تحدد شروط التفاعل الذى یتم بینهم. فقدرة اآل�اء على 
لمعلمین وضمان الوصول إلى المعلومات، محاسبة المدرسة واالمشار�ة في القرارات المدرسیة و 

 لشؤون �ما أن القواعد المحددة  .مشروطة بتوز�ع الحقوق والمسئولیات في إطار نظام الحو�مة
الحو�مة هي التي تحدد شروط حشد المعلمین وتوز�عهم وتدر�بهم، وتؤثر �شدة على دوافع 

بین أجهزة المدرسة والمجتمع  تحدد الحو�مة العالقة فیما �ما .المعلمین ومهاراتهم وقدرتهم
ا من ءً �ما تحدد من �ضع األساسیات و�تخذ القرارات �المجاالت األساسیة بد ،المحلى والحكومة

http://wormac.com/governance-in-education
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وتختلف اآلراء في  .ومراقبة عملهاون المعلمین واإلشراف ؤ المناهج التعلیمیة وحتى إدارة ش
تطلَّب تحقیق الحو�مة الجیدة السیاسات الكفیلة بتحقیق هدف الحو�مة الجیدة المنشود. فر�ما 

و�عادة الترتیبات �عدد من اإلصالحات دون إیالء عنا�ة �بیرة  ،إصالحات سیاسیة �عیدة المدى
 .لترتیب أولو�اتها أو إلمكانیة تطبیقها

و�تمثل أحد االفتراضات األساسیة التي تستند إلیها مناهج الحو�مة في التعلیم عن طر�ق   
كیدة على صعید اإلنصاف. و�سود االعتقاد على أتعود �فائدة �بیرة و تفو�ض السلطة في أنها س

نطاق واسع �أن إخضاع مؤدى الخدمات للمساءلة داخل المجتمعات التي �خدمونها ومشار�ة 
من األمور المساعدة على التمكین. �ما  هذه المجتمعات بدور �بیر في عملیة اتخاذ القرارات تعدّ 

من اإلدارات التعلیمیة وتقر�بها إلى المستو�ات المحلیة وز�ادة أن نقل عملیة وضع القرارات 
خدمات التعلیمیة على أن �كونوا الي ؤدّ حث مُ �و  ،من هدفه أن یؤثر على الحوافز مصداقیتها،

مع احتیاجات واهتمامات الفقراء في األر�اف والمحرومة من وجود الخدمات  تفاعالً  أكثر
 .التعلیمیة
  :يعمن المجتماألالتعلیم و 

على عنا�ة المفكر�ن ) 2017( مقدادي�ما أشار إلیها  استحوذ األمن المجتمعي  
في  التي حصلت تاتغیر �سبب ال، حقل التعلیم �مكوناته المختلفةوالمختصین والعاملین في 
، فأصبح من الضروري اتخاذ اإلجراءات الكفیلة في أفراد المجتمع منظومة قیم وقواعد سلوك

فعملیة تحقیق األمن المجتمعي  .واستقراره يالمجتمع األمنة القیم لتحقیق سبیل تعز�ز منظوم
عناصر التنشئة االجتماعیة عملیة شاملة ومستمرة تبدأ منذ فترة الطفولة ومعها دور األسرة و 

  .وتستمر مدى الحیاة �أشكال متعددة، األخرى 
میة ومنها المؤسسة تكمن أهمیة ودور المؤسسات المجتمعیة في األمن المجتمعي والتن  

لتحقیق مجتمع  واألفراداجات المجتمع تیحا، الذي یرتبط �الحالتر�و�ة، من خالل برنامج اإلص
وطن الحر�ة والتعدد�ة واحترام الرأي، فال یوجد فرق بین مواطن عدالة والمساواة بین المواطنین و ال

، من أهم األدوات للتر�یة یهاات التعلیمیة والمدرسة وحدة فوآخر إال �ما �قدمه للوطن، فالمؤسس
المجتمعیة والتنشئة السیاسیة وأكثرها تأثیًرا على الناشئة من أبناء الوطن، فالمدرسة مصدر رئیس 

، لها دورها في تحقیق األهداف �شكل منظم ومنهجي قادر مصادر التنمیة البشر�ة �عتد بها من
لمجتمعي الذي �خلق أجیاًال واعیة ، وهي حاضنة األمن اإحداث التغییر اإل�جابي المنشود على

 وقد أشار، لیة والخارجیة التي تواجه األردنمنتمیة مدر�ة لمصالح الوطن وعارفة �التحد�ات الداخ
من بناء الوعي للناشئة والشباب في مراحل التعلیم األساسي  ال بدّ  إلى أنه) 2017( مقدادي

ر�یة والتعلیم لبعض المبادئ والمفاهیم والثانوي من خالل تر�یة مقصودة تشرف علیها وزارة الت
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ذ خمع األ �ما ینسجم مع فلسفة التر�یة والتعلیم وأهدافها في األردنو ، المرتبطة �األمن المجتمعي
 �عین االعتبار اآلتي:

 ،والمحور المعرفي ،: (المحور الوقائيالتعلیم في ثالثة محاور رئیسة هيتتلخص جهود  -
م ونشاطات دعم ي جوهرها و�جراءاتها فعالیات التعلیم والتعلّ ، وهي تمثل فوالمحور التقو�مي)

 .، وذلك ضمن دور وزارة التر�یة والتعلیم في تعز�ز األمن المجتمعيالتعلم
، ین منظومة األمن الشامل والتعلیمإن ر�ط األمن المجتمعي �التعلیم �مثل عالقة تبادلیة ب -

، �ما �حقق حما�ة العقل یمیة ومضامینهاة التر�و�ة والتعلوهذا یؤ�د أهمیة مكونات العملی
، �ما أن هذا الر�ط التبادلي �عكس لدى الناشئة والشباب في المجتمع والثقافة والهو�ة والقیم

، الذي تمیز �ه الفرد في لعلمي والسلوك اإل�جابي المتوازن أهمیة مخرجات التعلیم والتمیز ا
الت المناهج والكتب المدرسیة والبرامج ، فال ز ألردني خالل عقود طو�لة من الزمنالمجتمع ا

، تحقق الكثیر من اإلنجازات وفق ر�و�ة في وزارة التر�یة والتعلیموالفعالیات والنشاطات الت
 .متطلبات عملها ودورها المجتمعي لتعز�ز األمن

 :من المجتمعياألفى تحقیق  والمؤسسات اإلعالمیة دور التعلیم
 عوامل هناك فإن ألمن المجتمعيلومقومات   ور�ائز مفاهیم من �حثه متّ  ما ضوء وعلى  

 تلك : )2018(عادل،  منهاعموًما،  األمن مفهوم تحت یندرج ما كل بل تهدد  األمن المجتمعي
 والقتـل السـرقة جـرائم إلـى تـؤدى التـى والبطالـة، والفقـر دراتلمخوا االنحـراف  ،المجتمعیـة اآلفـات

 دور أهمیـة تبـرز هنـا ومـن .وممتلكـاتهم اآلخـر�ن حر�ـة علـى االعتـداء تتمثـل فـى التـى والبلطجـة
تهـدد  األمـن  التـى اطـرلمخا تلـك مواجهـة فـى المـدنى تمـعلمجا الدولـة ومؤسسـات مؤسسـات
 إرشادى دور من لهما لما واإلعالمیة الصحفیة المؤسسات المؤسسات، تلك أبرز ومن. المجتمعي

 دور فللصحافة .أفرادها بین كبیرة نسبة األمیة تمثل زالت ما التى العر�یة، مجتمعاتنا وتنو�رى فى
 والصـدق والموضـوعیة �األمانـة التزمـت إذا األمـن المجتمعـي؛تحقیـق  فـى وعمیـق مـؤثر إ�جـابى
 الكـوادر اختیـار یتطلـب وهـذا .واإلثـارة التهو�ـل عـن عـدوالبُ  الحقیقـة تحـرى  علـى والحـرص والتجـرد

 الحقیقـة بتقـد�م اووطنًیـ املتـزمین أخالقًیـ �كونـوا وأن الثقافیـة، المعرفـة تقـد�م علـى القـادرة الصحفیة
 .ومجتمعها وطنهم أمن على والحرص

 ؟في قطاع التعلیم ما معاییر تحقیق األمن المجتمعي: السؤال الثانياإلجا�ة عن 

األمن المجتمعي من الضرورات المهمة لتحقیق التنمیة اإلنسانیة واالقتصاد�ة  ُ�عدّ   
هدد في أمنه المجتمعي ال �ستطیع تحقیق غا�اته و�رامجه مهما بلغ حجم الشاملة. فالمجتمع الم

 تصاعدتلذا،  آمال قیاداته في تحقیق الرخاء لمواطنیه.األموال المستثمرة فیه ومهما بلغت درجة 
مؤخًرا وتیرة الحدیث عن األمن المجتمعي، على خلفیة ظاهرة العنف وعدد من الجرائم منها 
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 ات، والخاوات، والمخدرات، وغیرها من الظواهر التي أقلقت المجتمعالسطو المسلح، والسرق
في المقابل فإن ارتفاع . األمن المجتمعيوعالقة ذلك بتطبیق مبادئ الحو�مة في التعلیم وفي 

نسب البطالة وز�ادة اإلقصاء المجتمعي وتخلل في البنى المجتمعیة وفقدان األمل في تنمیة 
األشكال المتعددة إضافة إلى أن  قد تمهد لزعزعة استقرار المجتمع.اجتماعیة واقتصاد�ة مقبولة 

لتهدید األمن المجتمعي تجعل من الضروري التعرض للعوامل المحر�ة لعدم االستقرار في 
 المجتمع من أجل محاصرة �ل ما �منع تحقیق حد أدنى مقبول ومعقول لألمن المجتمعي. 

التعامـــــل فیمـــــا بیننـــــا، وتعظـــــیم التكافـــــل هـــــي حســـــن  المجتمعـــــيإن أ�ســـــط قواعـــــد األمـــــن   
والتضــــــــــامن، واحتــــــــــرام القــــــــــانون، والتمســــــــــك �ــــــــــالقیم التــــــــــي تــــــــــنظم العالقــــــــــات داخــــــــــل األســــــــــرة 
والمجتمعــــات الصــــغیرة والكبیـــــرة، تلــــك القـــــیم التــــي مـــــا تــــزال راســـــخة فــــي وجـــــدان اإلنســــان، رغـــــم 

ا التـــــذ�یر كـــــل مـــــا فرضـــــته الحیـــــاة المدنیـــــة الحدیثـــــة مـــــن تبـــــدل فـــــي العالقـــــات، فـــــإذا مـــــا أعـــــدن
�المبــــــادئ التــــــي تقــــــوم علیهــــــا فضــــــائل مجتمعنــــــا الطیــــــب األصــــــیل، وأضــــــفنا إلیــــــه ثقافــــــًة ووعًیــــــا 
وطنًیــــا �مــــدى أهمیـــــة الوفــــاق والتســــامح والتعـــــاون االجتمــــاعي فــــي تـــــدعیم قواعــــد صــــمودنا أمـــــام 

ـــــــــــى ذاتـــــــــــه ـــــــــــا لالعتمـــــــــــاد عل (ناصـــــــــــر  األزمـــــــــــات، سیصـــــــــــبح الفضـــــــــــاء األردنـــــــــــي وحـــــــــــده �افًی
 .)b: 2018الدین،

هو الصورة الحقیقیة للفضاءات األخرى، سواء �انت  المجتمعي األردنيالفضاء إن   
سیاسیة أو اقتصاد�ة أو بیئیة أو فكر�ة أو ثقافیة أو أمنیة، إلى ما ال نها�ة للعناو�ن التي تتعلق 
�المجتمع والدولة مًعا، ومجتمعنا األردني �ما هو علیه من تنوع مرتبط �المنابت واألصول، 

من �اد�ة ور�ف وحضر هو مجتمع متحد في إطار الوطنیة األردنیة �امتداداتها القومیة والمناطق 
والدینیة واإلنسانیة، وهو �ذلك مجتمع یتطور عن طر�ق العلم والمعرفة والثقافة، وعملیات 
اإلصالح والتطو�ر والتحدیث، والمشار�ة في اتخاذ القرار في حدود المرحلة الد�مقراطیة التي 

 .)b: 2018(ناصر الدین، حتى اآلن وصل إلیها
األشكال المتعددة لتهدید األمن المجتمعي تجعل من الضروري التعرض للعوامل ن إ  

المحر�ة لعدم االستقرار في المجتمع من أجل محاصرة �ل ما �منع تحقیق حد أدنى مقبول 
إلى أخرى  ومعقول لألمن المجتمعي. و�ختلف األمن المجتمعي من مجتمع إلى آخر ومن دولة

فتحقیق التنمیة االقتصاد�ة والمشار�ة  ا للظروف السوسیولوجیة والتار�خیة لكل واحدة منه.تبعً 
السیاسیة وضمان حر�ة التعبیر �لها عوامل ممهدة لظهور استقرار داخل المجتمع مما �مهد بدوره 

ة اإلقصاء في المقابل فإن ارتفاع نسب البطالة وز�اد لدرجة مقبولة من األمن المجتمعي.
المجتمعي وتخلل في البنى المجتمعیة وفقدان األمل في تنمیة اجتماعیة واقتصاد�ة مقبولة قد 

 تمهد لزعزعة استقرار المجتمع.
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؛ 2012 لكترونیة اللبنانیة،؛ اإل2012ل تحلیل الدراسات السا�قة (غنام،من خال
المجتمعي المتمثل في   األمنثت في الحو�مة وأثرها في ) التي �ح2013؛ وهبي، 2013الوطن،

األمن اإلداري واالقتصادي والسیاسي واالجتماعي والمالي والبیئي والصحي، والبیانات الحكومیة 
من المجتمعي لألمور تشكل النظرة المستقبلیة األاستنباط عدد من  لعدد من الدول العر�یة، تمّ 

 :اآلتيمبنیة على المرتكزات السا�قة، تتمثل في 

إن تعز�ز الوحدة الوطنیة، وتدعیم أر�انها، وحمایتها من مختلف  الوطنیة: الوحدةتعز�ز : أوالً 
األمن المجتمعي، وتحقیق مبادئ العدالة قبلیة والفئو�ة ُتعّد من أساسیات النزعات الطائفیة وال

 والمساواة والشفافیة والنزاهة، وتكر�س سیادة القانون، وتعز�ز المواطنة وروح االنتماء الوطني.

حما�ة المال العام، ومكافحة جمیع أشكال الفساد والقضاء على  �عدّ نًیا: حما�ة المال العام: ثا
فؤ الفرص بین جراءات الكفیلة بتحقیق الشفافیة والمساءلة والنزاهة وتكااإلأسبا�ه، واتخاذ 

 األمن المجتمعي.الجمیع من أساسیات 

تكر�س دولة القانون والمؤسسات،  ُ�عدّ  : استكمال البنیة التشر�عیة للدولة وتطو�رها:ثالًثا
وااللتزام �احترام السلطة القضائیة والحفاظ على استقاللیتها، وتطبیق القانون على الجمیع دون 

 األمن المجتمعي.عدالة والمساواة من أهم متطلبات استثناء، والعمل على إرساء مبادئ ال

�جابیة ودورهم اإلتفعیل مشار�تهم رعا�ة و حاطة الشباب �كل أنواع الإن إ :ابرعا�ة الشب :را�ًعا
اء في خدمة المجتمع، وتنمیة ملكاتهم ومواهبهم اإلبداعیة وطاقاتهم الخالقة وتذلیل ما البنّ 

وتنشئتهم في إطار القیم الدینیة ، یواجههم من عقبات للنهوض �مسؤولیاتهم تجاه مجتمعهم
لمواطنة والوحدة الوطنیة واالنتماء وتكر�س ثقافة شبابیة وطنیة تؤ�د ا ،والخلقیة للمجتمع

في  لباتهم ومشكالتهم و�شراكهم فعلًیاوالهو�ة الوطنیة، و�ذلك االهتمام �قضا�ا الشباب ومتط
 عملیة التنمیة، و��جاد فرص العمل المناسبة لهم ُتعد األساس لإلصالح المجتمعي.

، العالجیة والوقائیة، جودة خدمات الرعا�ة الصحیة ُتعدّ  تحسین الرعا�ة الصحیة: :خامًسا
و�خاصة التوعیة الصحیة والغذائیة والتحصین ومكافحة األمراض، والعمل على تحقیق التوز�ع 

، والعمل على تحقیق التكامل بین الخدمات للخدمات الصحیة في جمیع المناطق العادل
 األمن المجتمعي.طلبات الصحیة في القطاعین العام والخاص من أهم مت

 المنظومة التعلیمیة بوصفها ر�ًنا أساسًیا ن تطو�ر مختلف عناصرإ :ر التعلیمتطو� :سادًسا
من أر�ان مجتمع المعرفة، و�شمل ذلك تطو�ر األسالیب والمناهج الدراسیة �ما یلبي احتیاجات 
التنمیة و�واكب المستجدات ذات الصلة على المستو�ین المحلي والعالمي، وتحسین جودة 

ات التر�و�ة الحدیثة لتحسین مخرجات العملیة التعلیمیة، �اإلضافة إلى التعلیم وتوظیف التقنی
االهتمام �إعداد المعلم. و�البحث العلمي و�المؤسسات العلمیة، والبرامج والمشروعات العلمیة 
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 األمن المجتمعي.اس والبحثیة المرتبطة بتطو�ر قطاعات اإلنتاج والخدمات في الدولة ُتعد أس

األمن المجتمعي تفعیل السیاسات والبرامج من أساسیات  :األسرة الحفاظ على :سا�ًعا
االجتماعیة الخاصة �الحفاظ على تماسك األسرة وتمكینها من القیام بدورها في التنشئة 
االجتماعیة، وتوفیر التشر�عات والبرامج االجتماعیة للتصدي للظواهر االجتماعیة السلبیة التي 

تعز�ز الدور التنموي للمرأة وتطو�ر مشار�تها ها االجتماعي، و األسرة واستقرار  تؤثر في تماسك
المهنیة والوظیفیة لتقلد الفاعلة في �افة المناشط المجتمعیة واالقتصاد�ة، وتمكینها من الفرص 

اإلشرافیة والقیاد�ة في أجهزة ومؤسسات الدولة، وز�ادة مشار�تها �عملیة صنع المناصب 
 القرار.

إن تطو�ر الرعا�ة االجتماعیة، وتوسیع نطاقها وتفعیل  :ان االجتماعيالرعا�ة واألم :ثامًنا
ضرورة فائقة األهمیة لإلصالح المجتمعي الرتباطها المباشر �مستوى  سیاساتها و�رامجها، �عدّ 

 معیشة اإلنسان ورفاهته �شكٍل عام، و�الفئات االجتماعیة األكثر حاجة على وجه الخصوص.

إن تعز�ز دور المشار�ع الصغیرة والمتوسطة  :غیرة والمتوسطةدعم المشروعات الص :تاسًعا
األساس لإلصالح المجتمعي، وذلك لمقدرتها على إ�جاد فرص عمل تستوعب  الحجم تعدّ 

ا �بیرة من الشباب الباحثین عن العمل خارج القطاع الحكومي والعام، واالستفادة من أعدادً 
بة البطالة، و�قلص المشكالت االجتماعیة، خبراتهم ومهاراتهم، �ما �ساعد على تخفیض نس

تشجیع الشباب لتأسیس مشروعات صغیرة م في دمج الشباب في جهود التنمیة. و و�سه
�معاونة الدولة التي تكفل توفیر منظومة متكاملة من أشكال الدعم التمو�لي والدعم الفني، 

ى األرض الالزمة، وتسهیل اإلجراءات الالزمة إلنشاء المشروع و�صورة خاصة الحصول عل
وذلك في إطار مشروع قانون متكامل للمشروعات الصغیرة والمتوسطة والذي سیتم تنفیذه �عد 

 اعتماده �التزامن مع البرنامج الوطني المتكامل لدعم المشروعات الصغیرة والمتوسطة.
البنیة تطو�ر مرافق  ُ�عدّ   :مستوى الخدمات العامة تطو�ر البنیة األساسیة وتحسین :عاشًرا

، وتلبیة ة اإلنتاجیة والتنمیة االقتصاد�ةاألساسیة بوصفها الر�یزة األساسیة لدعم القاعد
احتیاجات المواطن من خدمات المرافق العامة في مجاالت الكهر�اء والماء والنقل 

 األمن المجتمعي.ت والمواصالت واالتصاالت والصرف الصحي من أهم متطلبا

دور الرئیس في  األمن لوسائل اإلعالم واالتصال ال :عالمدعم الثقافة واإل حادي عشر:
في تحقیق الرسالة اإلعالمیة المنشودة، وتكر�س الثوابت الوطنیة، والحفاظ على المجتمعي و 

األمن الوطني، والتمسك �مكتسباتنا الوطنیة وقیم المجتمع األصیلة، والعمل وفق األطر 
 �عكس الوجه الحضاري للمجتمع. القانونیة التي تجسد الحر�ة المسؤولة �ما
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إن االهتمام �القضا�ا البیئیة والعمل على  :حما�ة البیئة وتعز�ز االستدامة ثاني عشر:
وصیانة الموارد  ،استدامتها والمحافظة علیها و�خاصة في مجال التلوث �كافة مجاالته

  من المتطلبات لإلصالح المجتمعي. الطبیعیة الوطنیة تعدّ 

من لألمن مرتكزات للحو�مة ومن التصور المستقبلي لى مما سبق وتأسیًسا ع 
األمنات الد�مقراطیة والمطالبة �ز�ة الناتجة عن تطبیق الحو�مة و المجتمعي، وفي ضوء الالمر 

جانب، تواجه األصحاب المصلحة المحلیین و أالمتزایدة �التنمیة االقتصاد�ة ومبدأ المساءلة أمام 
عن أدوارها التقلید�ة، بل إن التعامل مع  ولیات جدیدة تختلف �ثیًراحلیة مسؤ مؤسسات الدولة الم

مفاهیم مثل الحو�مة والتنمیة االقتصاد�ة، والتنافسیة اإلقلیمیة، والتنمیة المستدامة والشاملة، 
، وهي مقدرات لیست یتطلب ُمقدرات تناسب المقار�ات المحلیة واالقلیمیة التكاملیة للتنمیة

فإن بناء المقدرة المؤسسیة الهادفة إلى تحسین األداء في هذه المجاالت  ،علیه. و متوافرة دائًما
�ات ضرورة ال غنى عنها. و�شمل  األمن المجتمعي التنمیة المحلیة واإلقلیمیة المتكاملة والتي 

فقي بین القطاعات والشر�اء �التكامل العمودي بین المستو�ات المحلیة األتجمع التكامل 
قلیمیة التكاملیة بوصفها اإلستراتیجي والتنمیة اإلدولیة عبر استخدام التخطیط قلیمیة والاإلو 
 نمائیتین وهذا �التالي سیؤدي إلى:�داتین تخطیطیتین و أ
 القیام �أعمال تطّوعیة ومبادرات مختلفة تخدم المجتمع. -

 استقصاء احتیاجات المجتمع �افة لتأهیل أبنائهم و�خاصة ذوي االحتیاجات الخاّصة. -

قتصاد�ة االه لخدمة المجتمع ومعالجة مشكالته جیع البحث العلمي و�خاصة الموجّ تش -
 جتماعّیة والبیئّیة.االو 

 اء، والرأي والرأي اآلخر داخل المجتمع، وثقافة اإلبداع واالبتكار.إشاعة ثقافة الحوار البنّ  -

 لطرق المختلفة.ستخدام األمثل للموارد الطبیعیة بین فئات المجتمع �ااالنشر الوعي البیئي و  -

 المحافظة على التراث �أشكاله وألوانه �افة و�خاصة الكنوز األثر�ة التي خّلدها التار�خ. -

دعم المشار�ع التنمو�ة الموجهة لخدمة المجتمع والمشار�ع المجتمعیة واإلنتاجیة وتدر�ب  -
 الكوادر البشر�ة في أماكن العمل. 

الصغر �مثل أداة لتولید مصادر الدخل  إنشاء المشار�ع التجار�ة الصغیرة والمتناهیة -
مع التغیرات السر�عة من  متناهیة الصغر أكثر مرونة وتكیًفااالضافیة، إذ إن المشار�ع ال

الحل  إن مباشرة عمل تجاري تشكل أحیاًناالشر�ات الكبیرة، أما على المستوى الفردي، ف
عاملین �انوا فیما مضى الوحید �النسبة لقطاعات معینة من المجتمع �النساء والشباب و 

خص في �األموظفین في القطاع العام، غیر أن أصحاب المبادارت التجار�ة الصغیرة، و 
ا ما �فتقرون إلى المعلومات واألدوات الضرور�ة إلدارة أعمالهم �ما أنهم المراحل المبكرة، �ثیرً 
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األطر المناسبة �جاد إفي حاجة لمعلومات محدثة حول السوق، و�التالي فمن األهمیة �مكان 
التي توفر الدعم والمشورة واألدوات اإلدار�ة لمن ُیبدون استعداًدا للمخاطرة �إطالق المبادرات 

 التجار�ة.
ضمن الفضاء الذي  األمن المجتمعيإن التداخل والتفاعل ما بین الحو�مة والتعلیم و   

طاع التعلیم، والشكل األمن المجتمعي في ق حقیقتل معاییرالتعمل فیه ینتج عنه مجموعة من 
 یوضح ذلك: التالي

 

 

 
  األمن المجتمعيالتداخل والتفاعل ما بین الحو�مة والتعلیم و 

 
التداخل والتفاعل ما بین الحو�مة والتعلیم ومن خالل الشكل الوارد أعاله والذي یبین   
 لمعاییرستخالص اا�نظام، �مكن  ضمن الفضاء الذي تعمل فیهومكوناتها  األمن المجتمعيو 

 :األمن المجتمعي في قطاع التعلیم اآلتیة؛ والتي من شأنها تحقیق
 
 
 
 
 

 الحوكمة طبیقمعاییر ت

 في قطاع التعلیم 
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 معاییر تحقیق األمن المجتمعي في قطاع التعلیم
  

 المخرجات العملیات المدخالت
 :المؤسسة التعلیمیة

منة المحققة لرؤى المناهج اآل •
 .المجتمع وتطلعاته

صالحیة األهداف ألن تكون  •
ه حاضر فعاًال لتوجی امرشدً 

 .المؤسسة التعلیمیة ومستقبلها
البنیة التحتیة الداعمة والحرم  •

  .الجامعي اآلمن
 ة.جودة الحیاة الجامعی •
تدبیر األفضل للموارد البشرّ�ة ال •

 المالّیة.و 
 :الطلبة

 مدونة السلوك الطالبي •
 .والحقوق والواجبات

  .التوجیه واإلرشاد والمواطنة •
لتسامح وتقبل الرأي والرأي ا •

 .اآلخر
المشار�ة الفاعلة والشفافیة  •

 .والمساءلة

جراءات سیاسات محو�مة و� •
تنبثق من تطلعات المجتمع 

 .وتنسجم معه
ر القدرات التخطیطیة تواف •

 اا والمالئمة نوعً الكافیة �مً 
لصیاغة الخطط الالزمة 

 .إلنجاز األهداف
جودة البنیة التحتیة في القطاع  •

رس االتعلیمّي، من توفیر المد
 �مواصفات جیدة.  والجامعات

اإلدار�ة كفاءة اُألطر التر�و�ة و  •
  .التعلیمیة

في  شؤون الطلبة عمادةفاعلیة  •
 األكاد�مي.اإلرشاد المجتمعي 

المراجعة والتقییم الدوري للبرامج  •
 والمناهج ومدى تحقیقها

 .هدافهاأل
حرص المؤسسة التعلیمیة على  •

االستخدام األمثل لمصادرها 
 .المالیة والبشر�ة

تخدام األمثل للخدمات ساال •
 .التقنیة

تلبیة احتیاجات المجتمع  •
  .هدافه وتطلعاتهوأ 

الهو�ة اآلمنة للمؤسسة  •
 .التعلیمیة

قدرة أهداف المؤسسة  •
التعلیمیة على إبراز هو�تها 

 .الممیزة لها من غیرها
تحقیق الدور المجتمعي  •

 .للمؤسسة التعلیمیة
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 التوصیـات
 دور الحو�مة في  األمن المجتمعي .تبني النظرة المستقبلیة ل •
اكمال مظلة التشر�عات التي تستهدف تطبیق مفهوم الحو�مة في مختلف أجهزة الدولة  •

 لما لهذا النظام من أهمیة لتحقیق الهدف األساس في الحفاظ على المال العام وتنمیته
 .وتحقیق األمن المجتمعي

أنظمة الجودة الشاملة وتأهیل تشكیالتها  إلزام �افة الوحدات التنظیمیة في الدولة �اعتماد •
 للحصول على المواصفات العالمیة.

إدراج/ تبني تدر�س مادة األمن المجتمعي في التعلیم العام/ المدارس و�ذلك مادة/  •
 متطلب جامعة في مؤسسات التعلیم العالي. 

 
       العر�یة المراجع أوًال:
 

 
 )1الحكومة اللبنانیة لالصالح االقتصادي واالجتماعي (.خطة ) 2012االلكترونیة اللبنانیة (

  www.elnshra.com.متوافر على الموقع االلكتروني :
. "جودة التعلیم العالي في ظل تحقیق مبادئ )2011بزاویة، عبد الحكیم وسالمي، عبد الجبار (

 الحوكمة : تجربة المملكة المتحدة في حوكمة مؤسسات التعلیم العالي"
: تقییم أسالیب الحوكمة في الدولي حول الحوكمة في المؤسسة التعلیمیة  الملتقى 

 .4/10/2011-3التعلیم العالي للفترة من 
  ). متوافر غلى الموقع اإللكتروني:2018الحوكمة في التعلیم (

ATIONEDUC-IN-VERNANCEHTTP://WORMAC.COM/GO 
 www.jahshan.club ،األمن واألمان" والحمایة االجتماعیة في األردن)2018(ھاني  ،جھشان

حوكمة مؤسسات المجتمع المدني وتعزیز قدرات . ")2009خورشید، معتز ویوسف، محسن (
كمة التعلیم الجامعي مؤتمر حو. "منظومة التعلیم العالي والبحث العلمي في مصر

 .اإلسكندریةالعربي بمكتبة  اإلصالحمنتدى  نظمھالذي 
مكتبة الحریة للنشر والتوزیع، "الحوكمة المؤسسیة". ). 2008والعشماوي، أحمد ( خلیل، محمد

 القاھرة، جمھوریة مصر العربیة.
فلسطین   ). "عوائق تطبیق الحوكمة في مؤسسات المجتمع المدني في2013السر، خالد خمیس (

ورشة عمل حوكمة المؤسسة التعلیمیة اإلسالمیة بغزة"،  وسبل التغلب علیھا.
 .28/3/2013مؤسسات المجتمع المدني في 

رسالة ماجستیر غیر  " األمن االداريدور الحاكمیة في  ). "2013شبلي، صبري احمد، (
 الدنمارك.القانون والسیاسة/قسم القانون، االكادیمیة العربیة في كلیة منشورة 

 
). "أبعاد الحوكمة المحلیّة في العراق: دراسة میدانیة في 2010الطائي، علي وحمد، عالء (

 .68-41)، 25، (مجلة كلیة بغداد االقتصادیةالمجلس المحلي لقضاء المحمودیة" 

http://wormac.com/governance-in-education
http://www.jahshan.club/


23 
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