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 التجمع اليمين لإلصالحرؤية 
 شرطةبناء الل

 
    ... وبعد:دمحم وعلى آلو وصحبو أمجعني نبينااحلمدهلل والصالة والسالم على 

 : : ادلقدمةأوال

يف مقدمةة للةا ادلشةكالت والتحةدايت و ، العديد من ادلشكالت والتحدايتبالدان تعاين 
مصةةلحة امتمةةع، وحت يةة   حتقيةة ة الةةت تتةة  ى غيةةاا السيا ةةة األمنيةةة الر ةةيدبسةةب  األمنيةةة، 

  التنميةةة إو وظيفةةة م خلدةةة خلدمةةة ن ةةام أو يةةال ظيفةةة األمنيةةة مةةن وظيفةةة خلدمةةة الشةةع  وحتق
وبسةةب  للةةا الوةةعر واالملةةرا  ادلسةةلك  ارتفةةع  ،أ ةةرة، أومصةةاب ة بيةةة و يصةةية  ةةيقة

أ كاذلا ودرخلاهتا، وبرزت مست ى ادلياطر والتدديدات األمنية، وزادت نسبة اجلرمية وتعددت 
صةةالح األخلدةة ة إل علينةةا أ  نسةةعىولةةكلا نةة   ، م ةةاىر حتةةدي القةةان   بشةةك  غةة  مسةةب  
ليةةة عاليةةة ودةةا يةةدعت أ الظيةةات ال ظيفةةة األمنيةةة ااألمنيةةة لكةة  تقةة م سداء ر ةةالتدا بكفةةاءة ونع

وطنيىى  علىىأ أ ىى  أخلدةة ة الشةةرطة عةةادة بنةةاء إبويعكةةا ال خلةةو ادلشةةر  للعمةة  األمةةين، وللةةا 
و لةة  البي ةةة اال ةةت مارية الفةة ة للنمةة  االظتصةةادي ومهنيىى  نانب ىى  مىىج  اادميىىا  اىى     ط   



 

4 
 

 لإل ةةدام يف، األمنيةةةوهتي ةةة ادلنةةاش ادلشةةجع للسةةياةة وتع يةة  اقةةة  ةةرااء التنميةةة يف اإلخلةةراءات 
 .اليمين تشكي  مالمح اليمن اجلديد الكي يرخل ه ادل اطن

 

 :خلداز الشرطة ا: طبيعةنياث

 .وةرايهتت و المتدتوةق ظدت أمن ادل اطنني  ىىي ة مدنية تق م ابحلفاظ علالشرطة 
وظيفة األمن والشرطة وظيفة  بط إداري وظوائ  واخلتماع  تتص  ابدل اطنني، ولكا ن ن 

 ،وخل  وصر الشرطة واألمةن ساةا ىي ةة مدنيةة ن اميةة، نلفةة مدنيةة مةن تعاملدةا مةع ادلةدنيني
دىةةةا علةةةى اللةةةابع العسةةةكري الن ةةةام  يف بعةةةا تةةةدريباهتا وتسةةةليحدا ولفةةةة ن اميةةةة مةةةن اعتما

 وتشكيالهتا من العدة والعتاد.
 

 :شرطةا: ر الة الاثل 

عامةة نشة ت الادلو  أمةن ادلة اطنني وةةرايهتت وةقة ظدت ىيف احلفةاظ علة شرطةر الة ال تتم  
 .واخلاصة يف البلد
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 :لشرطةال رتاتيجية لاىدا  األ: ارابع

 طنني وةرايهتت وممتلكاهتت، وإ اعة األمن واللمأنينة يف امتمع.محاية ادل ا .1
 محاية الن ام العام وممتلكات الدولة ومؤ ساهتا ادليتلفة. .2
 مكانحة اجلرمية ومكانحة أ باهبا ظب  وظ عدا، ومندا خلرائت اإلرىاا بك  ص ره. .3
الوةةبط القوةةائ   ةما   ةةيادة القةان   وتلبيقةةو يف أو ةا  امتمةةع مةن  ةةال  مدمةة  .4

 وتنفيك ما تصدره السللة القوائية من أوامر.

 

 :الرئيسة للشرطة : ادلدام وال اخلباتسا ام

  الن ام العام يف اجلمد رية.واختال اانة اإلخلراءات والتداب  القان نية للحفاظ على األمن  .1
 ي .نمحبي  ح دق  ملد طنني  ا  ادري  و ا بند  .2
ت التسةةل  والتدريةة  وةرا ةةة السةة اة  واجلةة ر ئة خلةةراإدارة  ةةؤو  األمةةن البحةةري ومكانحةة .3

 تل ث البي ة البحرية.و وادلرانئ البحرية ومكانحة االصلياد غ  ادلشروع يف البحر 
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احلفاظ على أمن ادلنش ت وادلرانة  العامةة ومقةرات البع ةات الدبل ما ةية وادلن مةات الدوليةة  .4
، لرمسيةة والدبل ما ةية وال نة د ال ائةةرةواإلظليميةة وادلنشة ت االظتصةادية ومحايةة الشيصةيات ا

 .ومجيع ادلقيمني يف اجلمد رية اليمنية
 محاية ادلنانك اجل ية والبحرية والربية لوما  عدم اال رتا  األمين ذلا. .5
تةةة ن  احلمايةةةة األمنيةةةة لالةتفةةةاالت وادلدرخلةةةاانت والفعاليةةةات الرمسيةةةة والشةةةعبية وادل ةةةاىرات  .6

 وادلس ات.
 إدارة وتن يت ةراة الس  يف مجيع الان ات وإصدار الرتا يص ادلعنية. .7
 منع االجتار ابدليدرات وتعاطيدا. .8
 محاية األ ال  واآلداا العامة. .9

 م اخلدة ال رو  العادية واال ت نائية م   احلروا والك ارث واألعما  اإلرىابية وغ ىا. .11
ات وواثئةة  السةةفر وإصةةدارىا، ود ةة   وإظامةةة تلبيةة  التشةةريعات ادلتعلقةةة ابجلنسةةية واجلةة از  .11

 األخلان  وإبعادىت.
 تن يت وإدارة السج  ادلدين وإصدار ال اثئ  الشيصية والعائلية طبًقا للقان   ادلن ت. .12
 . إدارة منش ت التأىي  واإلصالح العقايب ونًقا للقان   .13
 تن يت مح  األ لحة النارية والك ائر وادلتفجرات ونًقا للقان  . .14
 الرتا يص لشراات األمن واحلماية اخلاصة.منح  .15
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اختةةةال اإلخلةةةراءات والتةةةداب  األمنيةةةة الكفيلةةةة لتةةةأمني  ةةة  العمليةةةات االنتيابيةةةة واال ةةةتفتاء  .16
 ابلتنسي  مع اجلدات ادلشرنة.

 وادلنش ت السياةية. اآلاثرمحاية  .17
 إعداد وأتىي  وتدري  ا ادر األمن. .18

 

 : الشرطةخلد ة أبناء العامة ل بط و السيا ات و ال :د ا ا

 ب عجللهب حبمي  الود ط  وح دها ومس ابت  ا وا .مب اش ط  أميهزة بنبء  .1
 مجيع أخلد ة الشرطة تتبع وزير الدا لية يف اانة    اا. .2
 يك   وزير الدا لية مدنيا. .3

، وحتديةةد تنفيةةك القةةان   بدظةةة وصةةرامة وأمانةةة وإ ةةالو يف اةةةرتام ةقةة   اإلنسةةا  وارامتةةو .4
        .ن يتجاوز يف ا تيدام وظيفتو من منتس ي الشرطة  د أي م اطنالعق ابت ادلغل ة دل

ق لةة الشةرطة يف دل الشةع  حتقيقةادمةة خل التحل  ابلقدوة احلسنة يف ممار ة العم  األمةين .5
  دمة الشع .

) القبليةةةةة والعشةةةةائرية وادلكىبيةةةةة والعنصةةةةرية :احلياديةةةةة واالبتعةةةةاد عةةةةن الةةةة الءات الوةةةةيقة .6
 ويك   ال الء نقط هلل مث لل طن. ،واحل بية والشيصية(
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 ا تفتاء. ات األمن والشرطة يف أي انتياابت أو  منتس ي ظ عدم مشاراة .7
يكفةة   إال عنةةد الوةةرورة القصةة ى دةةامةةن ظبةة  منتسةة ي الشةةرطة عةةدم ا ةةتيدام السةةالح  .8

 حتقي  الصاب العام ون  ما جيي ه القان  .
 خبص صيات الناس.السرية ادلدنية وخباصة ما يتص  مندا  احلفاظ على .9

خلعةة  االنتسةةاا لقمةةن ظائًمةةا علةةى التنةةانا وتكةةانؤ الفةةرو للجميةةع ونةة  ادلعةةاي  الةةت  .11
 حيددىا القان  .

تع ي  التعاو  والشرااة امتمعية يف حتقي  األمةن وإحةةة الفرصةة لكة  من مةات امتمةع  .11
 .ادلدين لتك   خلدازًا رظابًيا على أداء منتس ي األمن

خلدةة ة األمنيةةة مةةن األ ةةياو األافةةاء وادلشةةد د ذلةةت ابلن اىةةة واالبتعةةاد ا تيةةار ظيةةادة األ .12
 عن تكريا الت ريث والس بية يف التعيينات.

تلبيةة  ظةةةان   التقاعةةةد والتةةةدوير الةةة ظيف  دةةةا يسةةةدت يف  لةةة  روح التنةةةانا الصةةةحيح،  .13
 وتل ير القدرات.

نتسة ي األمةن إلةيدت مةن اعتماد الشةفانية يف اجل انة  ادلاليةة واإلداريةة وإيصةا  ةقة   م .14
مرتبةات وإعا ةةة وغ ىةا مةةن ةقةة  ، وحتسةني األةةة ا  ادلعيشةية والصةةحية واالخلتماعيةةة 

 ذلت.
ومةةةةنحدت احلقةةةة    مةةةن منتسةةةة ي الشةةةرطة وادلعةةةةاظني االعتنةةةاء س ةةةةر الشةةةدداء واجلرةةةةةى .15

 الكاملة.
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 دلنتس ي األخلد ة األمنية.الشرطية واحلق ظية تك ير الدورات التدريبية  .16
علةةى أ ةةا م  ةة عية تراعةة   نني تةةن ت الرتظيةةات والرتةة  والتعيينةةات ادليتلفةةة ةةن ظةة ا .17

 .األظدمية والكفاءة والن اىة
 ت ن  الرعاية الصحية واالخلتماعية دلنتس ي األمن وأ رىت. .18

 

 وهللا ناأل أن يكلل  جلهدد اباادفيق و اا  د  
 و حلو  هلل رب  البملني  

 وصلأ هللا و لم علأ  ي ان دمحم وآاا وصحبا.
 


