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 مدخل

الشيخ محمد بن راشد المكتوم  نجد  انه مهما قمنا وعملنا من انجازات وخطوات نحو التنميه او ورمن خالل رؤية ومنظ

دون االخذ بالحاجه المحليه لتناسب المعايير الدوليه عايير الملو وضعنا خطط وحددنا اهداف للتنميه وتغير وتعديل 

 .ساس  والشعور ووجود االمن فى الحياه  نكون اضعنا الوقت االنسانيه الثانيه فى هرم ماسلو وهو االح

تحسين ادوات حفظ االمن وتطوير مفهوم االمن وبناء واى مجتمع ودوله تقوم على   االمن هو قوام الحياة الحديثة ف

معاتها بشكل ثقافة االمن واستخدام الحداثه والمفهوم الحديث لالمن  تجد انعكاس هذه االفكار على مستوى االمن فى مجت

 ملحوظ وتجد ان نسبة الجريمه تنخفض  والعكس صحيح 

مانعه للجريمه وللمجرمين  وايضا هناك من الكثير يعتقد الكثير ان القوانين والقوه االمنيه والعقاب والسلطه رادع وو

كلفه واكثر فائده ولها دور وقائي لمنع الجريمه باساليب اقل ت مرادفه للعقاب يؤمن ان هناك طرق لها فعاليه ممن 

 وباسلوب منع الخسائر والتقليل من حجم التطرف االنسانى 

الجمعي بااليمان باألمن، ويستند األمن الجماعي او المجتمعى والدولى  إلى قيام أعضاء  اإلدراكاألمن هو 

لمجتمع بمنظماته االجتماعيه واالهليه والكوميه  ومن ثم المجموعه الدوليه سواء بمنظماتها العالميه مثل االمم ا

المتحده غيرها  او المنظمات االقليمه مثل منظمة الدول العربيه واالتحاد االوربي واسيان وغيرها او بالتجمعات 

ل  لتحدي جهل الظواهر التي تحيط باإلنسان ومحارية الجريمه الدوليه مثل مثل س التعاون الخليجي  فى ايجاد وسائ

والسلوك االجرامي واسباب نشوء الجريمه والتغرير بافراد المجتمع لالنخراط فى الجريمه  وحتى  الصراعات 

سيله البشرية ومن هذه االساليب الحديثه  استخدام الرياضه كوسيله من الوسائل الممكنه بل انا من المؤمنين  بانها و

ناجحه جدا فى تحييد االنخراط بالجريمه وصناعة ثقافة االمن والقبول بالطرف االخر والروح الرياضيه عند الفشل 

 .وبعث االمل فى النجاح فى المره االخرى 

فالتنمية البشرية  باشكالها المتنوعه والمتشعبه هى تنمية االفراد من أجل االفراد وبواسطة االفراد واالستثمار فى 

وتنمية االنسان ترتبط بمفهوم تنمية الموارد البشرية من حيث توفير التعليم والصحة والتدريب  ومن ضمنها . النسان ا

 الرياضه  التى يمكن ان تكون منطلق جديد واخر للحد من الجريمه 

االهتمام بالشباب ؛ التنمية ليست فقط ايجاد النمو وحسب  بل هو اعمق حين  نجدد ونطور  البيئة االنسانيه  بدل عدم 

وتفعيل ادوات و دور االفراد  بدل تهميشهم وتركهم لمواجهة مغريات الجريمه وايجاد وتنويع خياراتهم وفرصهم 

 .وتؤهلهم لمواجهة الجريمه  وتنمية القدرات التخاذ القرارات التي تؤثر في حياتهم

من جذور وعادات وخلفيات مختلفه ويعتبر هذا دبي مدينه عالميه باالضافه الى اهلها تعيش بها مجتمعات متنوعه 

التنوع  هو كم هائل من  التنوع الثقافى الذى من الممكن ان يستثمر فى التنميه وايضا التقليل من سلبيات هذا الكم 

المتنوع فى طرح اساليب حديثه الستيعاب سلبياته والحد منها فى اقامة المشاريع واالنشطه الرياضه التى تساعد فى 

 .د من السلبيات وايضا تنمى روح التعاون ونبذ التعصب وااليمان بان دبي هى للجميع الح

من خالل الشعور واالحساس بوجود ان التنمية البشرية المستدامة الحقيقه  هى فى بناء االنسان واالستثمار فيه 

 االمن وعليه يمكن لنا ان ننطلق نحو انجاز االهداف والوصول الى الجوده
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 المنفة افلس

ولو اسقطنا تعريف االمن ل أنرولد  على وضع حياتنا المعاصره فى القرن الواحد والعشرون  نجد اننا فى حاجه ماسه 

الى االمن  الن التهديدات تتكاثر يوميا على قيم مكتسبه لدينا وبالتالى وبجود خوف عميق من هذه التهديدات التى ربما 

 . مه وبالتالى تعثر النمو نجد اننا باشد االوقات لالمن تعيق خطواتنا نحو التنميه المستدا

يرتكز على اإلنسان الفرد وليس الدولة كأطارها العام وتكوينها االنسانى  فهو االمن  وهذا التعريف ياخذنا الى مفهوم 

أن يكون الهدف ففلسفة االمن الحديث تثق بان اى سياسة أمنية يجب ،  والمساحه الترابيه للدوله الجغرافى والدولي 

بحيث قد تكون الدولة آمنة ونسبة الجريمه بمعدالتها ، األساسي منها هو تحقيق أمن الفرد بجانب أمن الدوله  العام 

الطبيعيه والمقبوله فى معايير االمن وعملية حل لغز الجرائم تتم بسرعه عاليه والقاء القبض كذلك ووضع قوانيين 

ولكن فى نفس الوقت  يتناقص فيها أمن مواطنيها باشكال عدة منها سهولة    وتشريعات بمستوى عالي من الصرامه

توظيف الجريمه فى المجتمع  او يكون تتوفر االسباب الجاذبه للجريمه بجذب المواطنيين او المقيمين الى وكر الجريمه 

لمجتمع عاليه او رفض االخر او وجود مساحه التصادم الفكرى او الغاء حرية ابداء الراى فى ا، باشكالها المتعدده 

 .حسب معتقده او رايه او جنسه او لونه  

مهما ،  هذه العناويين هى انتهاكات لالمن االنسانى ومن ثم المجتمعى وبالتالى مع الوقت تكون تهديدا لالمن الوطني  

توالد وتكاثر للفكر كان سرعة حل الغاز الجريمه او القاء القبض على المجرمين ومستوى عالى ويكون بنفس الوقت 

عمل  االجرامى والتوجه نحو القبول واتباع  البواعث والدوافع  االجراميه  الى الجريمه فى تكاثر  يكون  االمر كان 

لذا فلسفة  االمن الحديث هى العمل المتالزم والمتوافق فى نطاق االمن الشامل والذى ، االداره االمنيه ذهب مع الريح 

امن ، امن القوه البشريه ، االمن الجنائي ، االمن الفكرى ، االمن المجتمعى ، االمن الوطنى )  يشمل كل انواع االمن

هذه يجب ان تعمل ضمن تناغم وبخطه شامله للوصول الى االمن ،،،،،   االمن المائي االمن الغذائي  الخ   ، التنميه 

 .الحقيقى الواقعى 

 هو باختصارفاالمن االنسانى 

 محور لالمن االنسان هو ال  .1

 هو االمن الشامل وهو عالمي وليس فقط محلى او اقليمى األمن اإلنساني  .2

 وحلقات متسلسله تعتمد على بعضها البعضمكونات األمن اإلنساني متكاملة  .3

 من التدخل الالحق بمكن بناء األمن اإلنساني ممكن بوسيلة الوقائيه وهي أكثر نفعا .4

 اذن نصل الى ان 

 من التدخل الالحق سواء بالعقاب اوالقانون  واقل تكلفه ماديهافضل  الوقاية المبكرة  القناعه بان من خالليتم  ءه األمن اإلنساني بنا

 

 

 لو ابحرنا فى  رؤيا صاحب السمو 

 لو تمعنا فى هرم  العالم ماسلو لحاجات االنسان 

  لودنرلو اسقطنا تعريف االمن للبروفسورأ

قرن الواحد والعشرون  نجد اننا فى حاجه ماسه الى االمن  الن التهديدات تتكاثر يوميا على قيم على وضع حياتنا المعاصره فى ال 

مكتسبه لدينا وبالتالى يتولد لدينا خوف  كبير وبوجود تهديد على مكتسبات وخوف عميق لخسارة هذه المكتسبات سنجد اننا انفسنا نضع 

والبحث عن الجوده فى امورنا وتعثر خطواتنا نحو التنمية المستدامة وبالتالى تعثر النمو حاجزا  اما تطورنا والتفكير او التخطيط والبناء 

 .ونجد انفسنا اننا قد أضعنا الوقت
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 صناعة االمن 

وحتى يمكن ان نشعر باالمن واالمان وان نفهم االمن اكثر من منظور اشمل لنعرف كيف يمكن لنا ايجاد االمن 

ليه وبناء شبكته  للمجتمع ومن ثم للدوله  فعلينا ان نعرف    كيف نصنع االمن  وان عرفنا والتعامل معه والوصول ا

 كيف نصنع االمن فهل نحن نصنع االمن  بشكله الصحيح

ان صناعة االمن  هى االهم  وهى االساس الذى عليه يمكن ان يبنى االمن وهوايضا  منبع اسس  االمن وصناعته 

 .وتقبله وااللتزام به  وعلية تبنى باقى  المصطلحات ومعاييره وفهمه وتطبيقاته 

مجموعه من القنوات التى عليها ترتكز الصناعه االمنيه فى التاسيس  من اذن   صناع االمن همفمن يصنع اال 

لالمن لدى الفرد  والذى هو بكل االحوال نواة المجتمع  فاالسره اولى هذه القنوات فعندما يتعلم الفرد فى طفولته 

نى االلتزام بقوانين المنزل وعدم اختراقها  ومن ثم معرفة ان هناك قوانين تختص بحمايته وامنه وان االمان يراه مع

فى كيفية خوف االسره عليه وتعنيفه ان عرض نفسه او غيره ال ى خطر  فتكون االسره بذلك تضع اللبنه االولى 

عديده ليراه فى كيفية التزام االسره نفسها باالمن خارج  لفكر الفرد فى االمن واهميته  وتتدرج وتستمر حتى سنوات

المنزل وعليه ينتقل فهم االمن والتزامه وتطبيقه من االسره اليه فكلما كان االلتزام وفهم االمن االسره كبيرا كلما 

وال تجد انتقلت اليه هذه الطبيعه والعكس صحيح فان عاش وسط بيئه ال تلبي معايير االمن وال تفهم وال تطبقه 

وال نقصد هنا اختراق االمن ! فرصه واال اخترقته  فبالتالى ماذا يمكن ان نتوقع من ان تكون تصرف هذا الفرد  

 .على شكل جريمه او مخالفه  بل بااللتزام بالقوانين االمنيه العامه وتطبيقها والتقيد بها  هذه احدى القنوات

تقل اهمية عن القناة االولى حيث ان المدرسه  مهمتها الرئيسيه هى  والقناة االخرى هى المدرسه والتى هى قناة ال 

التعليم والتربيه وان لم تتمكن المدرسه من بذر بذور االلتزام والتقيد بالقوانين فتكون اهم اضلع التعليم والتربيه 

ئ الطلبه على اهمية فشلت فيها  ان لم يكن االساس  وعليه يجب ان تكون هناك  ماده فى االمن او نشاط مدرسي ينش

ولالسف نرى ان هذا الجانب مهمل ، احترام القانون وتكبيقه وااللتزام به النه الضمانه الوحيده لعدم تعميم الفوضى  

كثيرا ولم ياخذ من اهتمام التربويين الشى الكثير ولم تعرف اهميته حيث ان ايضاح هذه الفكره وتدريسها وتربيه 

 .لطلبه  هى اعظم خدمه للوطن الن المجتمع او الجيل القادم سيكون منهم  ثقافة احترام القانون لدى ا

والقناة الثالثه هى المجتمع والتى من خاللها يصقل الفرد مفهوم االمن لديه ويقوم برؤية االخرين لتطبيقه وايضا هو 

الثقافه التى تكونت لديه  بجوره يقوم بتطبيقه وبحسب مفهومه لالمن ومدى التزامه بناء على االسره والمدرسه ومدى

من خالل القناتين االولى والثانيه  وعليه يكون المجتمع متداخل فى ارساء ثقافة االلتزام بالقانون وايضا ثقافة كسر 

القانون وعدم االلتزام به  والمجتمع ايضا هو نتاج القناتين مما يتيحح لنا الصوره االكبر لمدى اهمية االسره 

 .قافة االلتزام بالقانون واالمن بشكل خاص والمدرسه فى ارساء ث

والقناة االخيره هى  امور تتعلق بصناعة االمن كمجموعة من االسباب االجتماعيه والحياتيه مثل  االقتصاد ، 

 ..الخ ، االنحراف ، الفراغ ، القضاء على البطالة 
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 صناعة االمن

 المحافظة على االمن

 تطور االمن

 

                                          

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 هل يمكن اعتبارالرياضه هل هى رافد فى صناعة االمن 

   "افتح مدرسة تغلق سجنا "

 م2900عام  –مصطفى كامل  الزعيم المصرى 

ياضيا اليوم فى القرن الواحد والعشرون   يجب ان نوسع هدف ومعنى هذه  المقولة   لتشمل ايضا  انشأ مركزا ر

     .  تغلق سجنا

التحول في مفهوم األمن نتيجة منطقية لتغير العقل فى مفهوم االمن  بشكل نوعي ومختلف  فسابقا  االمن يعتمد على  

اساس ان امن الوطن هو االساس من مخاطر خارجيه محتمله وتهديدات عدوانيه قد تضر على امن واستقرار الوطن 

لمفهوم وتوسع االدراك الحقيقى لمعنى االمن  هو ما أدى إلعادة النظر في كافة والختالف الفكر وتطور ا، فقط  

 االفتراضات األساسية للمعادلة األمنية 

حيث ان التأثير في امن  المجتمعات ليس فقط تهديدات ومخاطر خارجيه محتمله بل اصبحت هناك تاثيرات 

صناعة الجريمه  والتى تتمثل احد اساسياتها  -:سبيل المثال  كثيره تهدد امن المجتمع وبالتالى امن الدوله  ومنها على

بايجاد القوه البشريه الدائمه لها  والتى  يمكن ان تنطوى تحت عبائتها وتعمل وفق اجندتها بكل اشكال الجريمه  

بل بانهايار وبالتالى تزايد عدد المنطوين  تحتها ربما تتزايد  وبالتالى يكون التأثير ليس فقط  على مستوى االمن 

 .المجتمع داخليا وفقدانه قوة بشريه بدل ان تكون بناءه تكون هدامه 

فتوظيف الرياضه فى الحد من التهديدات للمجتمع وازدياد فرص الجريمه هو توظيف حديث الدوات يمكن ان 

يان غير مرئي أو إن التهديد االمنى في معظم األح، تكون فاعله فى مواجهة مخاطر التحديديات االمنيه للمجتمعات

واضح او معلوم بشكل يمكن معرفته تحركاته ومقره  فهذا من المنطق النه يعمل بالخفاء الستدراج الشباب من 

  .الجنسين نحوه باغراءات متعدده االشكال واحيانا بالتهديد 

 (منها الرياضه ) نوعيه متطوره امنيه يتوجب ان تكون لدينا استراتيجيهلذا 

 .دات غير مرئيه وواضحه تواجه هكذا تهدي
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 مثال 

لوقف تهديد الطيران يتم وضع فى حال وجود تهديد من دوله  لدوله يكون استنفار للجيش ليقابل هذا التهديد 

المضادات االرضيه والصواريخ المناسبه لحماية اجواء البلد لمعرفة قوة ونوعيه ومدى تاثير طيران المعاديه  اى ان 

لك باتخاذ االجراءات المناسبه لوقف هذا الشى ان كان مضرا وفى حالة حديثنا وهو تهديد  المعرفه بالشى تتيح

الجريمه للمجتمعات هى امور غير مرئيه وايضا فى حالة ابتكار وتطور للجريمه من التغرير بالشباب واالفراد الى 

لب منا ان نضع افتراضات استخدام االساليب المتطوره  الى ارتكاب الجريمه باسلوب مغاير ومستحدث  يتط

 وسيناريوهات محتمله بل ابداعيه ان صح التعبير فى كل الخطوات  لمكافحة الجريمه 

 التربيه الرياضيه وكيف يمكن ان تكون رافد فى صناعة االمن 

 لتاليه من خالل  المفاهيم الرياضيه الدى الطلبه توظيف  مفاهيم الرياضه  فى خلق ثقافة االمن والسالمه فى المجتمع 

يلعب لفريق   االبتعاد عن االنانيه اى انهاللعب الجماعي وفالطالب يتعلم :  وح من الصداقة الحميمة رايجاد  .1

 .من اجل نفسه وليس 

 .مع االحباطاتوهي تساعد الطفل على تنمية المهارات للتعامل : روح رياضيهب خسارهعلم قبول التي .2

 وتقبل نجاح االخرين والعمل على نجاحه سة اإليجابية هي المنافسة الصحيةالمناف:  الشريفهالمنافسة حيولد رو  .3

 الرياضة طاقة عقلية وجسدية  وبالتالى تجعل العقل يقوم التفكير بطريقة أكثر إيجابية: الطاقات البناءة   .4

 .لمفهوم الخاطئ وبالتالي منع طفلك من الذهاب الى المكان وا

 الرياضة والحد من الجريمة 

 كيف يمكن ان تحد الرياضه من الجريمه 

هو باستخدامها برنامج ومشروع قائم وموجهة للتصدى للجريمه وهذا النظام او المشروع متبع فى العديد من دول العالم 

ولى فى التصدى للجريمه وتقليل ومعظمها كانت النتائج ايجابيه وخصوصا عندما يستخدم المشروع على جزئيتين اال

فرص انخراط الشباب فى الجريمه وايضا من خالل تقليل المسببات المتشعبه والدافعه لتقبل حياة الجريمه  والجزئيه 

الثانيه هى  بمنع العوده للجريمه من قبل افراد ارتكبوا جرائم ودفعوا ضريبة خطاهم  للمجتمع وعادوا للمجتمع وهؤالء 

تهم للجريمه ان لم يجدوا من يحتظنهم ويوفر له البيئه المناسبه  ومن خالل مشروع الرياضه والحد من يسهل جدا عود

 .الجريمه تكون الفرصه لهم اكبر وخيار اخر لعدم العوده للجريمه 

ال يعنى بالطبع لكل دوله او بيئه مقومات للنجاح والفشل لهذه التجارب وفى حالة فشلها او عدم نجاحها بالشكل المتوقع 

بمعنى ان لكل دوله اسباب وبيئه وامكانيات وجهود ، انها مشروع فاشل ويحكم عليه بناء على نتائج تجربه فى بلد ما  

باالضافه الى عملية التخطيط والتقييم ومعرفة اخطاء االخرين واالستفاده منها وتالشيها باالضافه الى تقسيم المشروع 

ى حده  باالضافه الى وجود لجنه تكون ذات عدة من ا لمكونات من الشرطه وعلماء الى مراحل ويتم تقييم كل مرحله عل

النفس  واالخصائيين والرياضيين ومنظمات المجتمع المدني وهيئات خكوميه ذات عالقه  وعليه يتم بناء العملي هاو 

 .المشروع وفق منظور وهدف محدد 

الجتماعية بمختلف انواعها ومن ضمنها الرياضه هذه األمور هى  لذا فلسفة االمن  ترتكز على بناء الرعاية والخدمة ا

 قضايا جميعها متصله باألمن االجتماعي وارتكاز فى مكافحة الجريمه

 

 هل يمكن اعتبارالرياضه هل هى رافد فى صناعة االمن

 

توظيف الرياضه فى الحد من التهديدات للمجتمع وازدياد فرص الجريمه هو توظيف حديث ألدوات يمكن ان تكون 

فاعله فى مواجهة مخاطر التحدديات االمنيه للمجتمعات ,إن التهديد االمنى في معظم األحيان غير مرئي أو واضح او 

معلوم بشكل يمكن معرفته تحركاته ومقره  فهذا من المنطق ألنه يعمل بالخفاء الستدراج الشباب من الجنسين نحوه 

 بإغراءات متعددة االشكال وأحيانا بالتهديد .

 يتوجب ان تكون لدينا استراتيجيه امنيه نوعيه متطورة) منها الرياضه (

 تواجه هكذا تهديدات غير مرئيه وواضحة .
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 كيف يمكن للرياضه ان تكون خط وقائي للجريمه 

  "الرياضه تمكن السلطات المحليه لالستجابه لسد وقت فرا غ الشباب والمتغيرات والعادات االجتماعيه السلبيه"  

 ن ار اتش   السيد جوها

ان يتم  كيفية االستفاده من الرياضه وكيفية تطويرها وماهى اهدافها وماهى المعوقات وماهى الفوائد التى يمكنهو فى 

اط الشباب والمجتمعات واالقليات  فى الرياضه بما يتعلق بالحد من الجريمه وانخرتفاده من الرياضه بشكل عام  االس

 .اضه فى الحد او التقليل من الجريمه وكيفية مساهمة الري

تساهم فى دعم دوائر الشرطه فى الحفاظ وتطوير االمنالفوائد الناجمة عن األنشطة الرياضية والترفيهية والتي وماهى   

   تنمية الفرد 

  ية المجتمع تنم 

   اإلغاثة من الحرمان االجتماعي ، واستراتيجيات مكافحة الفقر 

   اللياقة البدنية والصحة 

  برامج التجديد الحضري . 

   التنمية االقتصادية 

 بحيث تمكن السلطات المحلية التعرف على الحاجة لالستجابة لزيادة االنشطه فى سد وقت الفراغ والمتغيرات 

 . والعادات االجتماعية الخاطئه  ، من خالل تقديم األلعاب الرياضية والترفيهية والمرافق الثقافية 

متفهمه ألهمية هذه المرافق الشخصية والمجتمعية والتنمية والبيئه فى تنمية الشباب وابعادهم عن   ألنها أصبحت و

  المهارات التي يمكن نقلها إلى مناطق أخرى من حياتهم ، وتحسين قدرتهم نخراط بها ومسببات الجريمه واال

فرص العمالة وتشجيع فى التعامل مع التحديات التي تواجهها ، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم ، واحترام الذات وحتى  

 .المشاركة الكاملة في حياة مجتمعاتها 

تسهم فى المساعي البناءة  ومع ذلك ، الرياضة ،   . األبعادأسباب الجريمة والسخط في أوساط الشباب معقدة ومتعددة  نا

هذه لمعالجة اسباب الجريمه  مثل اقامة انواع الرياضة المختلفه في الهواء الطلق والترفيه واألنشطة الثقافية أصبحت 

 ,نوع من التحدى والمغامره   والشباب المعرضين للخطر ، بعيدا عن الجريمة ، مما يعطيهاتهدف الى تحويل الجناة 

 .تعطي معنى اإلحساس بالهدف لحياة الشباب 

 الرياضه والمؤسسات والشركات

وكذلك مساهمة الرياضه فى المؤسسات والشركات  يمكن األنشطة الترفيهية الرياضيه ان توفر إطارا سليما وأخالقيا  

ثقة وقدرات القياده والوالء الوظيفى والتفريغ من الضغوط وبالتالى يعود على وتولد احترام الذات ،والفى العمل 

 االنتاجيه  

 في نطاق الرياضية والثقافية و  . في مجال تحسين البيئة وجودة الحياة وكذلك ان مشاركة المجتمعات المحلية  

فيه التي توفرها ، لجميع األعمار وجميع الفئات االجتماعية والعرقية  بالتالى يؤدى الى انخراط هذه وسائل التر 

 الجماعات المختلفه فى برامج ثقافيه وليست تصادميه وتعاونيه  والتواصل والتوطد مع  المجتمع  وقوانين ا لدوله

 وتفريغ مسببات عديده ودوافع ربما تكون مساهمه فى االنحراف 

  

 كيف يمكن للرياضه فى الحد من الجريمه ؟

 الجواب

 !!!بتوظيف الرياضه فى الحد من الجريمه

االقليات الموجوده بان بأيجاد المشاريع والمنافسات الرياضيه الستيعاب الشباب من الجنسين ومن مختلف الجنسيات و

اواصر ئات المجتمعيه المتنوعه ذات الخلفيات المختلفه مما يعزز تندمج فى المجتمع وبناء قنوات اتصال ما بين هذه الف

العيش والعمل المشترك وايجاد رؤيا جديده هى المحافظه على هذا المجتمع المتميز بان يساهم كل طرف فى المحافظه 

 .على االمن من جانبه ويكون داعما لالمن المجتمعي فى المحيط به 
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  الشباب معقدة ومتعددة االبعادأسباب الجريمة والسخط في أوساط 

ومع ذلك الرياضة تسهم فى المساعي البناءة  لمعالجة اسباب الجريمه  مثل اقامة انواع الرياضة المختلفه في الهواء 

الطلق والترفيه واألنشطة الثقافية أصبحت هذه تهدف الى تحويل الجناة والشباب المعرضين للخطر , بعيدا عن 

  .نوع من التحدى والمغامره تعطي معنى اإلحساس بالهدف لحياة الشباب  الجريمة , مما يعطيها

بأيجاد المشاريع والمنافسات الرياضيه الستيعاب الشباب من الجنسين ومن مختلف الجنسيات واالقليات الموجوده 

المختلفه مما يعزز بان تندمج فى المجتمع وبناء قنوات اتصال ما بين هذه الفئات المجتمعيه المتنوعه ذات الخلفيات 

اواصر العيش والعمل المشترك وايجاد رؤيا جديده هى المحافظه على هذا المجتمع المتميز بان يساهم كل طرف فى 

 المحافظه على االمن من جانبه ويكون داعما لالمن المجتمعي فى المحيط به 

 

 ما هى االمور التى تدفع نحو الجر يمه او االنخراط فى االجرام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علماء الجريمة عكفوا على التحذير في الفترة األخيرة من امكانية ارتفاع كبير في معدل ارتكاب الجرائم 

 بسبب الزيادة الملحوظة في نسبة المراهقين

 

 هل  يمكن  بلورة ايجابيات العولمه فى الرياضه الى  محاربة سلبيات العولمه االمنيه

 رياضه الشباب  مقابل جريمة  الشباب

يفيد كار مايكل  د  

 كندا  –يقول وهو المدير السابق للمشاريع الوطنيه ومدير البحوث والتنميه فى اونتاريو 

هناك ادله على ان الشباب الذين يشاركون فى رياضه منتظمه وتحت اشراف منظمات اهليه  ليس من المرجح ان 

 يشاركوا فى انشطه اجراميه 

 هو اد الشباب لالنخراط فى التجمعات االجراميه او العصابات  من اسبابها يعزو خبراء فى الجريمه  ان تزايد اعد

ى   عدم توفر خيارات اخروالرغبه بتقدير الذات واحترام االخرين  واسباب اخرى  ولالشعور باالنتماء   الرغبه و

 يكون الخيار االوحد لهم بنظرتهم االمور هو الجريمه

فالرياضه االن فى ( بواسطة استخدام الرياضه ) صدد كيفية التقليل من السلبيات العولمه لها سلبيات وايجابيات ونحن ب

العالم اصبحت ليست فقط وسيلة ترفيه بل اصبحت ايضا من وسائل االنتماء الوطنى والتواصل بين الشعوب والتقليل 

 .من التعصب والتطرف نحو االخرين وتعزيز الثقه وبناء الصداقه 
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ثقافى والبشرى اصبحت الرياضه عالميه بشكل غير مسبوق بحيث يمكن ان تستخدم الرياضه وللتطور التكنلوجي وال

لمعرفة وانتشار المشاهير بين افراد ، بوسائل واساليب متعدده ، العالميه والمشاهير من الرياضين فى الحد من الجريمه 

فى توظيفها لتطوير المجتمعات الرياضيه  المجتمعات المختلفه وبهذا يمن ان يكون قدوه وان يستخدم االعجاب والشهره

استخدام احدث التكنلوجيا فى توفير وتطويع  االمكانيات لبناء وخلق ، واالفراد والمعجبين وابعادهم عن الجريمه 

تبادل الخبرات المهنيه والميدانيه ، مشاريع وبرامج رياضيه الفراد المجتمع لجذبهم وابعادهم عن مسببات الجريمه 

 .ات والتقييمات فى الوصول الى افضل النتائج عند اقامه البرامج الرياضخ للحد من الجريمه واالحصائي

ان العولمه لها الكثير من االيجابيات فعلينا ان ننظر الى ايجابياتها واالستفاده منها بدال من ذم العولمه والنظر فقط 

 .سلبيات ونعددها ام نستغل االيجابيات لنقلل من السلبيات اتخاذ القرار بيدنا بان ننظر لل، لسلبياتها وهى موجوده فعال  

العولمة قد أدت إلى خلق بيئة مؤاتية ألشكال جديدة ومتوسعة من اإلجرام , بفعل الهيكل المتغير في التجارة ” •

الذي أدى إلى تكوين بيئة ال تنحصر فيها الجريمة ضمن الحدود والمدي ,والتمويل واالتصاالت والمعلومات 

 .“نية بل أصبحت عالمية الطبعالوط
 م 2111( أبريل)نيسان ( 11-11)كوفي عنان  فى مؤتمر األمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في فيينا للمدة 

 

 

 

 

 الحد من الجريمة 

بشكل او بالتصور المقبول او المرضى عنه لم تكن فعالة كالسجن وغيرها  الجزاءات العقابية كافية على أن هناك أدلة  

وفقا وبنفس الوقت  في الحد من الجريمه او عوده المعاقبين للجريمه مره اخرى او بالتقليل من انخراط افراد للجريمه

نهج وتطبيق للحد من الجريمه لدى الشباب هو توجيه الشباب  بعيدا عن السلبيه  خبراء علم الجريمة ان من لكثير

هو نهج ناجح وله انعكاسات واقعيه مع الوقت واداة االجتماعيه اى االنشطه االجراميه  قبل ان تصبح انشطه جنائيه   

كن لبرامج رياضيه نوعيه ومختاره وفق البيئه وبشكل مناسبه لمكافحة الجريمه  ومن هذه المناهج منهج الرياضه يم

برامج  الثقة بالنفس وتطوير المهارات الحياتية لتي تبني شخصية الفرد فى المجتمع ، وزيادة تنمى بعض المهارات مثال

 لتطوير مهارات حل المشاكل   الشباب مع األقران التفاعالت اإليجابية ، والفرص المتاحة  للتنمية االجتماعية التي توفر

كرة القدم , والتجديف , وألعاب آلالف من المتحمسين الذين يجدون , في ه الخفي للرياضة هو أيضا عشرات الوج"

في هذا  قبل كل شيء  أرضا للتدريب على حياة المجتمع الجتماعات عقد اومكانا لالنوادي القوى , أو تسلق الصخور 

للبحث عن توافق في  خر ,والآ الطرفالناس المسؤولية , وعلى اتباع القواعد , ولقبول تعلم العالم الصغير , و

 ".والمدرسة المثالية للديمقراطية تميز مال من هذه الزاوية  والرياضة هي االسم الديمقراطية   على أن تأخذواآلراء 

 2991 مجلس أالوروبيتارشيس , األمين العام السابق للدانييل  

  الحد من الجريمة المنظمة من خالل الرياضة 

 وحدها يمكن أن تقلل من مستويات الجريمة في الشبابواقعي أن ندعي أن تنظيم الشباب الرياضة فمن غير ال 

ومع ذلك , يمكن اإلسهام في الحد   برامج الرياضةنظمت  . ومتعددة األبعادأسباب الجريمة الشباب معقدة  . المجتمع 

 والتمكين من الحصول على مساعدة الشباب  من جرائم الشباب من خالل منح الشباب هوية اإليجابية , ومشاعر

 تحت إشراف الكبار  القيادة والعمل الجماعي ومهارات الحكم الذاتي 

 (. 1002جيمسون وروس , )

 العديد من الدراسات أثبتت أن الرياضة يمكن ان تمنع الجريمة لدى الشباب

 (. 2991اوتينغ , ) 

 

 

 

 

 



12 

 

 

هناك ادله على ان الشباب الذين يشاركون فى رياضه منتظمة وتحت اشراف منظمات اهليه  ليس من  •

 المرجح ان يشاركوا فى انشطه اجراميه 

( استخدام الرياضه  بواسطة) العولمه لها سلبيات وايجابيات ونحن بصدد كيفية التقليل من السلبيات  •

فالرياضه االن فى العالم اصبحت ليست فقط وسيلة ترفيه بل اصبحت ايضا من وسائل االنتماء الوطنى 

  .والتواصل بين الشعوب والتقليل من التعصب والتطرف نحو االخرين وتعزيز الثقه وبناء الصداقه 

والثقافى والبشرى اصبحت الرياضه عالميه بشكل غير مسبوق بحيث يمكن ان تستخدم  وللتطور التكنلوجي •

 بوسائل واساليب متعدده , الرياضه العالميه والمشاهير من الرياضين فى الحد من الجريمه 

 

كمشروع قائم وموجه للتصدى (  مبادره وبرنامج ورعايه وتشجيع وممارسه)على شكل م االمن للرياضه باستخدا

وهذا النظام او المشروع متبع فى العديد من دول العالم ومعظمها كانت النتائج ( انقاذ  –حماية  –وقائي ) جريمه لل

ايجابيه وخصوصا عندما يستخدم المشروع على محورين االول مبادره من اى طرف  من االطراف  ووضع برنامج 

يات  االولى فى التصدى للجريمه وتقليل فرص انخراط والثانيه الرعايه والتشجيع والممارسه ويعتمد على  ثالث جزئ

الشباب فى الجريمه وايضا من خالل تقليل المسببات المتشعبه والدافعه لتقبل حياة الجريمه  والجزئيه الثانيه هى  بمنع 

جدا العوده للجريمه من قبل افراد ارتكبوا جرائم ودفعوا ضريبة خطاهم  للمجتمع وعادوا للمجتمع وهؤالء يسهل 

عودتهم للجريمه ان لم يجدوا من يحتظنهم ويوفر له البيئه المناسبه  ومن خالل مشروع الرياضه والحد من الجريمه 

تكون الفرصه لهم اكبر وخيار اخر لعدم العوده للجريمه والجزئيه الثالثه هى االنقاذ  اعادة التاهيل فهناك الكثير من 

  ( لتمنحها له الرياضه)ه  يرغب بالعوده عن الجريمه ويحتاج الى فرص

فلسفة االمن  ترتكز على بناء الرعاية والخدمة االجتماعية بمختلف انواعها ومن ضمنها الرياضه هذه األمور هى  

  قضايا جميعها متصله باألمن االجتماعي وارتكاز فى مكافحة الجريمه
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 كيف يمكن للرياضه ان تكون خط وقائي للجريمه 

 ”طفل في الرياضة هو طفل خارج المحكمة"

“ A child in Sport is a Child out of Court”  

Late Mr Steve Tswete, Minister of Sport and Recreation 

 جنوب افريقيا –الراحل ستيف تسويت  وزير الرياضه 
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هناك العديد من دول العالم التى واجهت الجريمه او الحد من مخاطرها وانزالق الشباب فى شباكها  استخدمت الرياضه 

باشكال متعدده وضمن مشاريع متنوعه وبافكار مختلف كل منها يناسب البيئه وايضا نوعيه الجريمه واالماكن وغيرها 

 -:ثال تم وضع عدد من تلك التجارب  مثلمن المعطيات   وعلى سبيل الم

 الواليات المتحده –والية كانساس  

مما ادى الى انخراط العديد من االفراد بها واالبتعاد  مساء ومنتصف الليل لكرة السلة تقام مدينة ، والية ميسوري ،  

 ها وادت بالتالى الى انخفاض معدل الجريمه بين االمريكين االفارقه عن حياة الليل ومشاكل

 (. 2991هوكينز , )الشباب األميركي عن  

وفقا لشرطة كنساس سيتي ، كان هناك ثلث لعامين تم تطبيق برنامج الرياضه بعد منتصف الليل لكرة السله للشباب من  

 سنه  وكان هناك انخفاض لمعدالت الجريمه 21عمار ا

  (2991, اوبرينكينيدي ) 

 Alexendria  الواليات المتحده –, فرجينيا 

 كان هناك انخفاض في الجريمة بين النساء الشابات الذين شاركوا في برامج رياضيه

  (Vibar - Bawzon  ,J . ,2992 .) 

 امريكا –نورث كاروالينا 

 2112سبتمبر  11بتاريخ 

ولكن ألغراض انه ليس فقط للمتعة  المدعي العام خرج من مكتبه ليقوم بااللعب  مع الفتيان والفتيات في مقاطعة ناش  

، إرشاد الشباب والرياضة ، والبرنامج التي " شارات البيسبول"كوبر كان يشارك في مشروع  . الوقاية من الجريمة

شارات البيسبول هو برنامج الوقاية من الجريمة البرنامج الذي  ،محلية في أنحاء الواليةنون التنفذها وكاالت إنفاذ القا

اب خالل خارج ساعات الدوام المدرسي ، حيث يكونون للشب ، صمم ليكون منفذا إيجابي Ripkenوضعته مؤسسة 

  Ripkenماريالند ، حيث  البرنامج  نجح ونتائجه جيده فى والية ،رتكاب أو يصبحون ضحايا للجريمةأكثر عرضة ال

 فتم اعتماده فى نورث كارلواينا  طبقته هناك اوال

- :وقال المدعي العام عن المشروع 

كنت أبحث عن البرنامج الذي يسمح " ". كنت أبحث عن برنامج لمحاولة مساعدتنا في منع الجريمة ، وقال كوبر" 

 ." للشرطه  ان تعمل مع االطفال

 "ان الهدف هو مساعدة األطفال على اتخاذ قرارات صائبة"  

 ، " وبالنسبة لهم العمل مع الشرطه ، أنهم تحصل على رؤية قدوة إيجابية" 

وأعتقد أنه يساعد كال من  . وهذا يساعد كثيرا . طريقة لمحاربة الجريمة هو لمنعه من الحدوث أصال لكن أفضل"وقال  

 . " الشرطه والشباب كذلك

 أستراليا 

ساهم مساهمة كبيرة في الحد من  ين الجانحين في الرياضة المنظمةالسكان األصلي يل التي انخرطبرامج إعادة التأه 

 الجريمة ومعدالت الجريمه في مجتمعات السكان األصليين

 (.2911ويلسون , ماسون و ) 

 السعوديه 

ل في الرئاسة العامة لرعاية الشباب، وهي الجهة التي تدير األنشطة الرياضية والثقافية، االنخفاض في يربط مسؤو

وفي تأكيد للربط . معدالت الجريمة خالل السنوات الماضية إلى حالة االزدهار التي كانت تعيشها المؤسسة الرياضية

ة أخرى في ذات المؤسسة إلى الدعوات المتكررة الذي قدمه المسؤول في المؤسسة الرياضية، أشارت شخصية قيادي

خالل السنوات الماضية من وزير الداخلية األمير نايف بن عبد العزيز إلى تكثيف النشاط الرياضي في مختلف المدن، 

ما والسعي إلى احتواء أكبر كم من الشباب، إيماناً منه بالدور الذي تلعبه المؤسسة الرياضية في الحد من الجريمة، وهو 

وفي ذات السياق أطلق رئيس مجلس إدارة نادي النصر الرياضي . الحظه الوزير نتيجة لعدة مؤشرات ربطت األمرين

حسبما صرح به أحد »األمير عبد الرحمن بن سعود تصريحاً صحافياً تحدث فيه حول الجريمة والرياضة وقال 

، وكان حديثه «في المائة عندما يبدأ الموسم الرياضي 22المسؤولين في وزارة الداخلية، فإن نسبة الجريمة تنخفض إلى 
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ضمن الدعوات المتوالية إلعادة الدعم السنوي لألندية الرياضية وتشديده على وجوب زيادة إعانات ومخصصات 

 .األندية،

  البرامج في المملكة المتحدة
 .هناك عدة برامج ناجحة في انكلترا في مجال الرياضة إلشراك الشباب المعرضين للخطر للوقوع فى شبكات الجريمه 

لجنة لندن عام  وتنظيم  . لشباب المعرضين للخطربرامج ا بدأت الحكومة البريطانية دعم الرياضة  1221في عام  

 العديد من الرياضيين الكبار  . لشباب المعرض للخطرااللعاب االولمبية حاليا الترويج ألهمية الرياضة في ل 2112

 .ساعد على ابقائهم بعيدا عن الوقوع فى الخطأ تحدثوا علنا حول كيف ان الرياضة 

ن البرامج  او المشاريع الرياضيه في انكلترا  نجحت في الحد من الجريمة لدى الشباب بأشراك مجموعة متنوعة م

 المنظمات 

الشرطة والسلطات الصحية والخدمات االجتماعية والبلدية والوكاالت السكنيه والسكان  بما في ذلك التقليدية المحلية  

 والجمعيات والشركات المحلية

 (. 2999رياضة إنجلترا , ) 
 

 

 لأللعاب األولمبية 1294و  1291متر في  1211 سيباستيان كو , وهو صاحب الميدالية الذهبية في 

المهارات  التصدي للمشاكل التي يواجهونها ولبناء  ان الرياضة وسيلة فعالة و آلية لتمكين وتثقيف الشبابقال  

  . االجتماعية التي يحتاجها لتحقيق النجاح

 ريطانياب - مدينة بريستول

التغلب على االستبعاد  ية في جهودها الرامية إلى سياسة آلية مركز تم استخدام الرياضة بوصفها  مجلس مدينة بريستول

 انخفاض معدالت الجريمة والشباب  وقد أسفرت جهوده في  . أفقر المناطق في المدينة ولتجديد بعض من 

البرنامج  الرياضى في بريستول في إنجلترا والذى انشئ  للشباب  المحكومين والمفرج عنهم  منع العوده للجريمه 

عند اجراء مقارنه  1229ني عام ويناير كانون الثا 1221انخفاض في جرائم األحداث بين أكتوبر  وكذلك %43بنسبة 

 سنويه لنفس االشهر  

 (.2999 رياضة إنجلترا , )

 بريطانيا -غرب يوركشاير

إلى الحد من معدالت  العوده  الى االجرام بتشجع الشباب لالستفاده البناءه من اوقات  وضع مشروع للرياضه يهدف 

أوقات  لالستفادة من البناء  اغهم باالنخراط فى الرياضه  وعلى المدى الطويل وخصوصا بين صغار المجرمين فر

 فراغهم من خالل الرياضة

 (. 2991نيكولز وتايلور , )

 

 جنوب افريقيا – ونمدينة كيب تا

يوم  12:11من جوجوليتو أثلون من الساعة  وقالت الشرطة المترو يتم استضافة لكرة القدم وكرة السلة بطولة للشباب 

 . 2111مارس  31السبت 

ى االجتماعية لمنع الجريمة وحدة لمكافحة الجريمة  من خالل الرياضة  الذي يسعجزءا من  الشرطة  هذا الحدث يشكل 

 . األنشطة البديلة مثل الرياضةفىإلى إشراك الشباب 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ar&sl=en&u=http://www.capegateway.gov.za/eng/your_gov/12107&prev=/search%3Fq%3Dsport%2Bfighting%2Bcrime%26hl%3Dar%26sa%3DN%26start%3D20&rurl=translate.google.com.kw&usg=ALkJrhhJTjDOWcuBvjf-e2M2GMDeubuFgg
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االمم المتحده   

آليات المجتمع لتحويل الشباب عن منحي  خطير وهى  ن أنشط تمثل واحدة م األمم المتحدة أدركت أن الرياضه للشباب 

األمم المتحدة ، )الن الرياضه يمكن ان تستوعب كل االعراق واالجناس وااللوان والطبقات ، حاالت الصراع والعنف 

2112 .) 

 

ة فعالة وعامال قويا لتوحيد الصفوف في عملية الصراعات وبناء االمم المتحدة تعتبر الرياضة باعتبارها أدا •

هذا قد أدى إلى استخدام االنشطه الرياضة  ذات الصلة بوصفها جزءا ال يتجزأ من بناء الوطن . السالم

وتعزيز حسن النية داخل المجتمعات المحلية من جانب عدد من بعثات االمم المتحدة لحفظ السالم في جميع 

 . لمأنحاء العا

بل تم االعتراف ان  الرياضه ليست فقط اداة قوية وفعاله, ولكن القيم األساسية لأللعاب الرياضية واللعب  •

حيث التسامح والصداقة هي التي يجري , بوصفها عناصر مهمة جدا في بناء مجتمع مدني قوي والدول  

مل بل باعتبارها تدبيرا لمنع الصراع أكثر من مجرد أداة تحويل الصراع المحت والرياضة, بناؤها من خاللها 

 . وأدوات  احباط العدوان والكراهية والخوف
 

 

يحلل تقرير األمين العام لألمم المتحدة  نحو تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية: الرياضة من أجل التنمية والسالم

 مة التي يمكن أن تقدمها الرياضة من أجل تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفيةبالتفصيل المساه

  التنمية االجتماعية من خالل  الرياضة 
، على  2111في عام ، طرف السياسي وتسهيل السالم الرياضة يتم استخدامها في معظم أنحاء العالم للحد من الت  

والغايه منه إشراك الشباب من مختلف أنحاء العالم " صندوق الرياضة العالمي"تأسيس  سبيل المثال ، في األمم المتحدة

 .وال سيما تلك الواقعة في مناطق الصراع ، في مجال الرياضة

سنه مع ضياع مليار ومائتين الف  24الى  12يتم تعاطي المخدرات والجريمه فى انحاء العالم من سن :  كمثال  و

دوالر بسبب المخدرات غير الخسائر البشريه وفقدان قوة بشريه مهمه لبناء مجتمعاتها  فكان ان تم هو تعزيز النشاط 

  لفئه العمريه  عن بيئة ودائرة المجرمين الرياضى لمنع تعاطي المخدرات والجريمه  بابعاد هذه ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unicef.org/sports/reportE.pdf
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  منظمة االمم المتحده للطفوله – اليونسيف

 

اضة كوسيلة لالتصاالت على وقد تم استخدام الري. استخدام الرياضة في التنمية ليست جديدة بالنسبة لليونيسيف •

مدى عقود ، باعتباره أداة للتعبئة االجتماعية لجمع الطوائف للحمالت وخاصة بوصفها وسيلة قوية لرفع 

 . مستوى الوعي حول الرسائل الرئيسية في بطوالت وطنية أو محلية ، واألحداث الرياضية

 

اً للمساعدة في تحسين حياة األطفال واألسر والمجتمعات أن الرياضة ليست مجرد غاية في حد ذاتها، بل أداة فعالة أيض

 . المحلية

 وترى اليونيسف إمكانية أن تكون الرياضة أداة برنامجية فعالة للمساعدة في تحقيق األهداف

. إن برامج الرياضة والترفيه تهيئ بيئات آمنة، وتعزز استقرار العالقات بين األطفال والكبار وبين األطفال أنفسهم

ود األطفال من جميع األعمار بفرص التعبير عن أنفسهم، والمساهمة في آرائهم وأفكارهم، ليصبحوا أشخاصاً وتز

 . كما تساعد في بناء المجتمعات المحلية وتساهم في تهيئة عالم أكثر عدالً وسلماً . فاعلين من أجل التغيير

 الرياضة من أجل السالم والمصالحة: رواندا
ويرّكز هذا البرنامج على استخدام الرياضة ". الرياضة والمصالحة"الرياضة المدرسية تسمى  في رواندا بأن أنشطة

 .كأداة لتعزيز الوحدة بين الطالب في رواندا مما يساعدهم على الشفاء من اإلبادة الجماعية
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 : جورجيا

 بطولة كرة القدم بين أطفال المدارس
ط الحياة الصحية، ومنع العادات الضارة وخاصة تعاطي الكحول وتهدف البطولة إلى المساهمة في تعزيز أنما

 .والمخدرات بين األطفال والشباب في جورجيا

اللجنة الوطنية الهولندية، توسيع البطولة لتعزيز بناء السالم بين المجتمعات المحلية التي   تزمع اليونيسف، بتمويل من

بمن فيهم الالجئون الشيشان الذين يعيشون في وادي بانكيسى في تعيش في مناطق النزاع في ساوث اوسيتيا وأبخازيا، 

 .جورجيا

يشمل مشروع كرة القدم من أجل السالم الشراكة بين المفوض السامي للسالم، وبرنامج شباب كولومبيا،  :كولومبيا

ى مالعب لكرة القدم ويجري حالياً إعادة تأهيل األماكن العامة التي تحولت إل. والوزارات الحكومية، والقطاع الخاص

ويساعد المشروع المجتمعات المحلية على فهم أن األطفال جميعهم، بمن فيهم . بغية تعزيز التسامح وتسوية النزاعات

 الجنود األطفال،

يقضي برنامج تعليم الشباب من خالل الرياضة، بقيادة الشبان الصغار، بأن يلتزم المشاركون بالبقاء في  :زيمبابوي

 .عمل التطوعي في مجتمعاتهم المحليةالمدرسة وال

  الرياضة والترفيه واللعب
بالعمل مع الشركاء، تقوم اليونيسف بحشد جميع فئات المجتمع لكفالة أن يتمتع كل طفل بالحق في ممارسة الرياضة 

ويهدف المنشور إلى تقديم أمثلة عن كيف تستخدم المكاتب القطرية . رصة له للقيام بذلكوالترفيه واللعب وإتاحة الف

تتراوح من التعليم إلى التلقيح  -لليونيسف األلعاب الرياضية في جميع أنحاء العالم لتحقيق مجموعة من األهداف 

 وحماية الطفل من أجل بناء السالم

 

  فوائد الرياضة العديدة
كما أنها تعزز الصداقة . فيه واللعب وسائل مسلية لتعلم القيم والدروس التي ستستمر طوال الحياةإن الرياضة والتر

والمنافسة الشريفة، وتعلّم روح العمل في فريق واالنضباط واالحترام، وتعلم المهارات الالزمة لكي ينمو الطفل ويصبح 

جهة التحديات التي سيتعرضون لها في حياتهم، وتساعد في إعداد الشباب لموا. فرداً يحرص على رعاية اآلخرين

 . والقيام بأدوار قيادية داخل مجتمعاتهم المحلية

وتستخدم اليونيسف الرياضة واأللعاب والمهرجانات لتوعية األسر بالمسائل الصحية، بما في ذلك الحاجة إلى التلقيح 

البرامج التي تستخدم قوة الرياضة للوصول إلى وتدعم اليونيسف . اإليدز/والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية

األطفال والمراهقين الذين غالباً ما يتم استبعادهم والتمييز ضدهم، بمن فيهم األيتام، واألطفال المعوقون، والجنود 

األطفال السابقون، واألطفال الالجئون والمشردون، واألطفال المستغلون جنسياً، واألطفال من مجتمعات السكان 

 . صلييناأل

وتعمل اليونيسف مع شركائها على إدماج فرص الرياضة والترفيه واللعب في البرامج القطرية لكي تصل إلى جميع 

وفي البلدان، في السلم وفي الحرب، تستخدم هذه األنشطة لتعزيز . األطفال واألسر والمجتمعات المحلية في أنحاء العالم

يجاد مساحات مالئمة للطفل، وتحذر من اآلثار الضارة الناجمة عن التدخين، الصحة الجيدة، وتشجيع تعليم الفتيات، وإ

اإليدز، /كما تعمل على تثقيف الشبان الصغار بمخاطر فيروس نقص المناعة البشرية. وتعاطي الكحول والمخدرات

 .وتمكينهم بالمهارات الحياتية الضرورية لحماية ووقاية أنفسهم

  

. هيئ بيئات آمنة، وتعزز استقرار العالقات بين األطفال والكبار وبين األطفال أنفسهمإن برامج الرياضة والترفيه ت

وتزود األطفال من جميع األعمار بفرص التعبير عن أنفسهم، والمساهمة في آرائهم وأفكارهم، ليصبحوا أشخاصاً 

 . الم أكثر عدالً وسلماً كما تساعد في بناء المجتمعات المحلية وتساهم في تهيئة ع. فاعلين من أجل التغيير

 

 

 

 

 

http://www.unicef.org/publications/index_23560.html
http://www.unicef.org/publications/index_23560.html
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  ابمن أجل الشباستثمار   في الرياضة  االمني  االستثمار 

  تقليديةالحاجة إلى شراكة غير  
لشباب المعرضين لخطر لمن أجل توفير الفرص الرياضه لدعم  المواردو وضعت سياساتقليلة في العالم حكومات  

ذا يمكنهم إ أكثر نحو الرياضة  ونربما ينجذبالمتعرضين لهذا الخطر  اجراميهأنشطة او التورط في قضايا جنائية 

 اختيار الفرق الرياضية على عصابات الشوارع

 (Mastrich  ,2002 .) 

فى الرياضه من قبل الجميع ومسئولية الجميع وليس فقط الحكومات او االداره والهيئات لالستثمار  هناك حاجة ملحة  

 واالنديه والمؤسسات الرياضيه فى الدولثل دوائر الشرطه وغيرها بل ايضا من منظمات المجتمع المدنى الحكوميه م

في مجال الرياضة من أجل الشباب المعرضين ايضا  يجب االستثمار واالفراد وعلى مستوى المجتمعات الصغيره 

آخذة في االرتفاع عالميا  نجد المقابل انحدار فى اعداد الشباب  شباب في حين نجد أن معدالت الجريمة بين ال . للخطر

، على  2112و  1222 بين  . المشاركة في الرياضة في االنحدار السريع  2112و 1222فى الرياضه ما بين عام 

٪ في  22٪ إلى  14عاما من العمر قد انخفض من الفتيان  14إلى  -- 11معدل بين  سبيل المثال ، مشاركة الرياضة 

 ٪  49٪ إلى  24انخفض من  عاما من العمر الفتيات 14  -- 11حين أن نسب المشاركة بين 

 (. 1001 كالرك , ) 

يعها ونشرها نقلب المعادله عكس هذا االتجاه  باالستثمار فى الرياضه بانواعها وتشجيع ممارسيها وتنويمكن أن يكون  

ليس فقط ضمن النوادى الرياضيه بل فى مراكز التنميه االجتماعيه والمدارس والمنظمات الخيريه وغيرها  بدعم مالى 

فبدال من ان نبنى السجون  لنحاول ان نبنى  ثقافة   االنديه الرياضيهومعنوى وتنظيمى من الحكومات وافراد المجتمع 

د الشباب عن الجريمه  فاالموال التى تنفقها الحكومه على عملية تاديب واصالح اخرى وقائيه للشباب تساهم فى ابعا

شباب من أجل الاالستثمار في الرياضة ستثمر ولو جزء منها فى يمكن ان نالشباب من خالل السجون او االصالحيه 

وتكاليف ادارة السجون ،  السجنبناء سجون جديده  ماليه فى تكاليف المعرضين للخطر من شأنه أن تقلل إلى حد كبير 

 .باالضافه الى الخسائر المترتبه على الجريمه بشكل عام ، وما يتبعها من مصاريف ماليه 

  ؟  يتم االستثمار فى الرياضه للحد من الجريمه كيف, كيف يتم االمر

و المهتمين فى توظيف الرياضه لمكافحة الجريمه  بعمل والناشطين  الشرطة المحلية  ملية تعاون ما بين عهو 

يه الشباب وترغيبهم لالشتراك فى احصائيات  ودراسات وابحاث ووضع خطط  لمواجهة انحراف الشباب  وتوج

ايجاد ، من خالل تقليل المعوقات لنجاح هذا المشروع بتوفير مثال وسائل النقل الرياضه بدال من االنخراط فى الجريمه 

رعاية من الشرطه دعوة ، عمل برامج منافسه ، منح جوائز نقديه ، رعاية االنشطه ، االماكن لممارسة الرياضه 

دعوة افراد كانوا مهمشين واصبحوا مهمين ، ين للتحدث عن كيف ان الرياضه اوجدت له حياه جميله الالعبين المشهور

توفير الرياضه للكل بغض النظر عن الجنس واللون والديانه والقوميه  فالجيمع ، كتيبات ، بسبب الرياضه وبمنشورات 

 م ابعاده عن المساهمه فى زيادة معدل الجريمه  الخ طالما انه يعيش فى الدوله  فيجب ان يتم توفير له هذه الفرصه  ليت

بدمج التنوع الثقافى للمقيمين فى الدوله وخلق مسابقات ورياضيه تبعدهم عن ارتكاب الجريمه وتزيد من انتمائهم 

الم بناء المالعب المتنوعه النواع من الرياضه تلبي رغابتهم والعابهم المفظله فى دولهم ا، وشعورهم باهمية وجودهم 

 .وبذلك يتم اضافة سبب البتعادهم عن الجريمه و االنخراط فى الرياضه المحببه لهم 

فهى عملية تناسبيه فعندما تكثر  انجذاب الشباب وانخفاض معدالت الجريمة ازدهار األنشطة الرياضية يؤدي تلقائيا إلىف

ل المجتمعات واالفراد على اختالف وتزداد االنشطه الرياضيه ويتم طرحها باسلوب علمى منظم ومدروس يناسب ك

لذا سيكون اشغال الوقت والفراغ السلبي فى امور ايجابيه تعدم النزوح الى افكار قد ، جنسياتهم وخلفياتهم االجتماعيه 

تعتبر الرياضة بمختلف انواعها العالج تعتبر الرياضة بمختلف انواعها العالج ووتكون بدايه الى االتجاه الى المشاكل او االنخراط فى الجريمه او الشروع فيها 

وخصوصا عندما يتم طرح افكار رياضيه تناسبهم وخصوصا عندما يتم طرح افكار رياضيه تناسبهم ، ، وايضا للمقيمين من جنسيات مختلفه وايضا للمقيمين من جنسيات مختلفه جح لقطاع كبير من الشباب جح لقطاع كبير من الشباب الناالنا

 ..يقلل بشكل مؤكد من الجريمه يقلل بشكل مؤكد من الجريمه ، ، وتعمل على ادخال االثاره والمنافسه ودمجهم فى االهتمام  وتعمل على ادخال االثاره والمنافسه ودمجهم فى االهتمام  

ه بمبادرات استثنائيه فى تطبيق فاق جديده وفعاله  عندما تاخذ دوائر الشرطكافحة الجريمه يمكن ان تصل الى ام

نظريات وابداعات جديده فى اتاحة فرص عديده لالشخاص الذين من الممكن ان ينخرطوا فى الجريمه  ومثال على 

 ذلك عندما توظف الرياضه  فى الحد من الجريمه
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 الرياضه ليست ترفا وكماليه

 

ا وسيلة لغاية  لتحسين حياة مجتمعنا يجب ان  ال نعتقد ان الرياضه ترف حياتى بل  يجب ان نؤمن انه •

لألفضل ووسيلة انقاذ لمن يحتاج  فرصه اخرى ووسيلة تمضية وقت ايجابي  لمن يملك الفراغ السلبي 

 ووسيلة ردع  لمسببات الجريمة

 

 فوائد الرياضة لتنظيم الشباب المعرضين للخطر  

ربما تكون فى احيان محدوده وفى احيان اخرى اكثر وبشكل واضح وواقعيه فى العالقه ما بين الرياضه  هناك ادله

والسباب عديده يمكن لنا ان نعدد منها الخالصه التى تبين ، والشباب فى الحد من الجريمه او االنخراط فى االجرام 

 :قه فى الحد منالجريمه مثل االسباب  التى ممن الممكن ان ان تكون ا لرياضه ذات فائده وعال

 اشغال الشباب فى اوقات الفراغ•  

 وجود االثاره والحماس  الضروريه لمراحل معينه •  

 واالنتماء زيادة الشعور باالرتباط •   

 مهارات حل المشاكل   • 

 يتبنى العمل الجماعي •  

 ر قدراتهم الرياضية بطوت•  

 زيادة الثقة بالنفس •  

 تطور المعرفي الكفاءات ال•  

 توفير نماذج الدور اإليجابي والموجهين •  

 رت مهارات صنع القرار يطوت•  

  التواصل مع االخرين واالندماج بالمجتمعات•  

 توفير فرص العمل •  

لذا االستثمار االمنى فى الرياضه هو استثمار ناجح وبالتالى له عدد من االوجه ذات نتائج ايجابيه تعود بالفائده على 

ده للكثير من فتح مجاالت عديالشرطه و المجتمع والشرطه بنفس الوقت  وتقليل الضغوط على االدارات المتنوعه فى

الشباب وليس فقط من المواطنيين بل من كل افراد المجتمع سواء المقييمين مما يشعر الجميع باندماجهم فى 

 .المجتمع واالبتعاد عن االنعزال وبالتالى ازدياد فرص الجريمه 
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It is  

our  

choice 
 

 

OR 
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