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اإلعالم والقطاع األمين

يلعب اإلعالم احلر واملستقل يف الدول الدميقراطية الراخسة 
دورًا حموريًا يف الرقابة عىل معل املؤسسات الرئيسية املزودة 
خلدمات األمن والعدالة. تقوم وسائل اإلعالم بإطالع املواطنني 
مكا  الدفاع،  ومؤسسات  القانون  إنفاذ  مؤسسات  معل  عىل 
اليت  القرارات  يف  املشاركة  عىل  الناس  تجشيع  عىل  تعمل 
بشأن  القضائية  أو  الترشيعية  التنفيذية،  السلطات  تتخذها 
القضايا املتعلقة باألمن العام والسالمة العامة والطعن فهيا. 
مكا تؤدي وسائل اإلعالم دورًا رقابيًا عرب تسليط الضوء عىل 
القطاع  مؤسسات  قبل  من  اإلدارة  سوء  وقضايا  االنهتااكت 
األمين الرمسية. ومن وجهة نظر السلطات، فإن التعاون البّناء 
املؤسسات  ورشعية  رشعيهتا  تعزيز  يف  يهسم  اإلعالم  مع 
املزودة خلدمات األمن والعدالة. وبالتوازي مع ذلك، يستطيع 
املواطنون أن يفهموا بشلك أفضل ماهية القطاع األمين وكيفية 
جيد  بشلك  واملُعدة  املدروسة  اإلعالمية  التغطية  بفضل  معله 

للقضايا ذات العالقة.

ر الصحفيون وغريمه من اإلعالميني أمهية تعزيز  عادًة ما ُيَقِدّ
مزاويل  من  العديد  أن  إال  األمين.  القطاع  حمك  يف  دورمه 
ما  وعادًة  العقبات  خمتلف  يواجهون  يزالوا  ال  اإلعالم  مهنة 
يتعرضون لتحديات ذات طبيعة خاصَة أثناء تغطية املواضيع 
املتعلقة باألمن. قد تشمتل هذه التحديات عىل ما ييل: حظر 
أو تقييد الوصول إىل املعلومات اليت تعترب حساسة؛ انعدام 
الثقة بني املؤسسات األمنية واإلعالم؛ وعدم نضج الويع لدى 
قد  األمن.  ملفهوم  احلديثة  وبالتعريفات  بدورمه  الصحفيني 
املعرفة  إىل  أيضًا  اإلعالميني  من  وغريمه  الصحفيون  يفتقر 
العملية الاكفية بالقوانني والترشيعات اإلعالمية ذات العالقة، 
مكا جتدمه غالبًا ما يفتقرون لملعرفة املهنجية املنمظة ببعض 
القضايا املعينة اليت جيب مراعاهتا عند تغطية أحداث معينة 
تتعلق باألمن. وباإلضافة إىل ذلك، فإهنم يف أغلب األحيان ال 
يدركون األثر الذي ميكن أن ترتكه وسائل اإلعالم االجمتايع 

عىل تغطية القطاع األمين.

الصحفيون  يواجهها  اليت  للتحديات  جزئية  واكستجابة 
وغريمه من اإلعالميني، قام مركز جنيف للرقابة الدميقراطية 
عىل القوات املسلحة بإعداد مجموعة األدوات هذه لملدربني. 
العربية ويه  املنطقة  أنه قد مت إعداد هذه املجموعة يف  ومع 
تقدم أمثلة معلية من هذه املنطقة، إال أنه قد مت تصمميها حبيث 
ُتستخدم من قبل املدربني اإلعالميني يف أية منطقة يف العامل.

خلفية

املسلحة  القوات  الدميقراطية عىل  للرقابة  جنيف  مركز  يعمل 
عىل تعزيز احلمك الدميقرايط لاللقطاع األمنيي وإصالحه.

جكزء من برناجم الدمع طويل األمد املخصص إلصالح القطاع 
األمين الفلسطيين، معل املركز عىل تقدمي املساعدة لملجمتع 
املدين واإلعالم لتعزيز دورمه الرقايب العام يف القطاع األمين. 
وعىل وجه التحديد، فقد دأب املركز منذ عام 2008 عىل تعزيز 
الرشاكة والتعاون املسمتر مع العديد من املؤسسات اإلعالمية 

الفلسطينية.

وخالل املرحلة األوىل من نشاطه، عكف املركز عىل تنظمي معلية 
تشاورية متثلت بعقد مؤمترات، وورش معل وإجراء دراسات 
اإلعالم  مهنة  مزاولو  خالهلا  من  قام  التدريبية  لالحتياجات 
تأدية  يف  لدهيم  والضعف  القوة  مواطن  بتقيمي  الفلسطينيون 
دورمه الرقايب يف القطاع األمين. وأظهرت نتاجئ هذه العملية 
أن الصحفيني غالبًا ما يفتقرون إىل التدريب املتخصص حول 

كيفية ممارسة الرقابة عىل القطاع األمين.

الدميقراطية  للرقابة  جنيف  مركز  قام  الثانية،  املرحلة  ويف 
هذه  التدريبية  األدوات  بإعداد مجموعة  املسلحة  القوات  عىل 
القطاع  عىل  الرقابة  يف  الصحفيني  دور  ومناقشة  لعرض 
األمين واملهارات والوسائل املختلفة اليت يستطيع الصحفيون 
توظيفها هلذا الغرض. هتدف مجموعة األدوات إىل البناء عىل 
املعرفة واملهارات احلالية اليت ميلكها الصحفيون مكا يتضمن 
هذا  حمك  األمين،  القطاع  فهم  تطوير  حول  تدريبية  جلسات 
القطاع وإصالحه، القوانني اإلعالمية، الوصول إىل املعلومات، 
التخطيط إلعداد أخبار تتعلق باألمن وجلسة حول وسائل اإلعالم 

االجمتايع وحمك القطاع األمين.

للرقابة  جنيف  مركز  تعاون  فقد  الثالثة،  املرحلة  يف  أما 
الدميقراطية عىل القوات املسلحة مع القناة التلفزيونية الفضائية 
تدريبية  ورشة معل  أول  إلجراء  وطن”  “تلفزيون  الفلسطينية 
ركزت  هلل.  رام  يف  املواد  هذه  باستخدام  مشرتكة  جتريبية 
هذه الورشة عىل زيادة تعزيز قدرات الصحفيني الفلسطينيني 
يف تغطية القضايا املتعلقة باألمن. وجكزء ال يتجزأ من هذه 
الورشة، أتيحت الفرصة لملتدربني لتغطية اجمتاعات جمالس 
السمل األهيل عىل مستوى احملافظات وبذلك تطبيق املهارات 

اجلديدة املكتسبة واختبارها معليًا.

مقدمة
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مت  األوىل،  التجريبية  التدريبية  الورشة  هذه  انعقاد  ومنذ 
استخدام اجللسات املوجودة يف مجموعة األدوات واختبارها 
مجيعها  أو  منفصلة  مستقلة  جكلسات  سواء  عديدة،  ملرات 
كدورة تدريبية اكملة. وقد اكنت نتاجئ التقيمي واملالحظات من 
املواد  مراجعة  قمية وهسلت  التدريبية  والدورات  الورش  هذه 

واألنشطة املستخدمة يف هذه املجموعة وتطورهيا أكرث.

مجموعة األدوات التدريبية

مت تصممي مجموعة األدوات التدريبية حبيث تستخدم كدورة 
تدريبية متاكملة أو جكلسات مستقلة منفصلة حول مواضيع 

حمددة.

تتكون مجموعة األدوات التدريبية من األدوات التالية:

استخدام مجموعة األدوات واكتساب املهارات  األداة األوىل: 
التدريبية

اإلعالم وحمك القطاع األمين األداة الثانية: 

حرية اإلعالم وحمك القطاع األمين األداة الثالثة: 

الوصول إىل املعلومات وحمك القطاع األمين األداة الرابعة: 

تغطية قضايا السمل األهيل األداة اخلامسة: 

اإلعالم االجمتايع وحمك القطاع األمين األداة السادسة: 

ومن الوارد أيضًا إعداد وإضافة املزيد من اجللسات التدريبية 
وفقًا لالحتياجات األخرى.

التدريبية  املهارات  األوىل معلومات لملدرب حول  األداة  تقدم 
التدريبية  مكا تقدم معلومات حول كيفية استخدام اجللسات 
إذا  متاكملة،  تدريبية  كدورة  األدوات  مجموعة  يف  الواردة 
اقتضت احلاجة ذلك، مكا تتضمن جلسات متهيدية وجلسات 
تدريبية،  جلسات  عن  عبارة   6 إىل   2 من  األدوات  ختامية. 
مع  لكها  أو  ومنفصلة  مستقلة  استخدامها جكلسات  وميكن 

بعضها البعض حبيث تشلك معًا دورة تدريبية أكرث مشوال.

امجلهور املسهتدف

املواد املوجودة يف مجموعة األدوات هذه معدة ألغراض قراءهتا 
واستخدامها من قبل املدربني اإلعالميني الذين يمتتعون خبربة 

يف حمك القطاع األمين وإصالحه.

امجلهور املسهتدف من الدورة التدريبية حبد ذاهتا مه بالدرجة 
األوىل الصحفيون واحملررين/املنتجني، إال أنه ميكن توسيع 
دائرة املسهتدفني أيضًا لتمشل غريمه من العاملني يف مهنة 

اإلعالم.

يبدي مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة 
واحملررين / املنتجني  إستعداده لدمع املدربني، الصحفيني 
املهمتني باحلصول عىل نسخ من مجموعة األدوات التدريبية 

أو املشورة عىل كيفية استخدامها
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اجللسة  هذه  استخدام  املمكن  من  فإنه  أعاله،  مبني  هو  مكا 
األمين  القطاع  وحمك  اإلعالم  حول  منفصلة  تدريبية  جكلسة 
أو جكزء من دورة تدريبية شاملة، ويه دور اإلعالم يف حمك 

القطاع األمين.

هيلكية اجللسة
تتكون هذه اجللسة التدريبية من العنارص التالية:

املقدمة: ُتبني أهداف التعمل واألسئلة اليت جيب الرتكزي   .1
علهيا خالل اجللسة. مكا ُتبني المتارين ومراجع املدرب 

املستخدمة يف اجللسة.

خطة اجللسة: تقدم حملة شاملة عن اجللسة، وتوجه   .2
املدرب وتساعده عىل استيعاب ماهية اجللسة برسعة. 
مكا ميكن االستعانة هبا أيضًا مكرجع رسيع ملساعدة 
تنظمي  حيث  من  اجللسة  إيقاع  ضبط  عىل  املدرب 

األنشطة والتوقيت خالل التدريب.

أكرث  حنو  عىل  ُيبني  اجلزء  هذا  األنشطة:  وصف   .3
تفصيلًا كيفية تنفيذ األنشطة الواردة يف خطة اجللسة 

لك نشاط عىل حدة.

ُتوّزع عىل املشاركني خالل تنفيذ األنشطة  المتارين:   .4
أثناء اجللسات، وميكن تصوير نسخ مهنا بهسولة وقد 

تتضمن المتارين ما ييل:

أوراق معل حتتوي عىل مهام يؤدهيا املشاركون  	

نسخ ورقية من عروض بصيغة الباور بوينت  	

ملخصات لملعلومات الرئيسية  	

منشورات/إصدارات  	

لملدرب،  مساندة  معلومات  ُتقدم  املدرب:  مراجع   .5
لملدرب  تحمس  األسئلة  من  مجموعات  تقدم  مكا 
طبيعة  مع  لتتالءم  املصممة  اخلاصة  أنشطته  بإعداد 

واحتياجات البلد. وقد تتضمن هذه املراجع ما ييل:

ملخصات للتجارب واملامرسات الدولية الُفضىل  	

مجموعات من األسئلة يمت من خالهلا إعداد مترين   	
يتالءم وطبيعة البلد واحتياجاته 

أمثلة عىل األنشطة احمللولة  	

لقد مت تصممي أنشطة هذه اجللسة حبيث تستخدم بالرتتيب 
عىل  مترين  لك  يعمتد  ما  وغالبًا  اجللسة  خطة  يف  املقرتح 
المترين الذي يسبقه. وعىل أي حال، متثل اجللسات مرجعًا 
ميكن لملدرب تغيريه وتعديله وفق ما يراه مناسبًا. وعىل املدرب 
أن يقوم بتعديل اجللسات بالمتايش مع األهداف اليت يسىع 
التدريب  جيري  اليت  الثقافية/اإلقلميية  البيئة  حتقيقها،  إىل 

فهيا، ووفقًا الحتياجات وقدرات املشاركني.

القطاع  حمك  مبفاهمي  الصحفيني  إملام  أمهية  ما 
األمين ومعرفهتم باألطراف الفاعلة يف هذا القطاع؟

عىل اعتبار أن مفهوم حمك القطاع األمين وإصالحه حديث 
وُيناقش عىل  ُينرش  أن  إىل  زال حباجة  ال  أنه  إال  نسبيًا، 
املواطنون، احلكومات،  بدأ  لقد  املواطنني.  نطاق أوسع مع 
املنمظات التمنوية واملؤسسات األمنية يف مجيع أحناء العامل 
إضافًة  والتمنية،  األمن  بني  ما  العالقة  وإدراك  باستيعاب 
إىل العالقة ما بني ما بني احلمك الرشيد اللقطاع األمين 
واحلد من الفقر. وجتد أن الصحفيني اململني مبفاهمي حمك 
والذين  القطاع  هذا  الفاعلة يف  واألطراف  األمين  القطاع 
ذات  القضايا  بتغطية  بذلك  معرفهتم  ضوء  عىل  يقومون 
العالقة  يلعبون دورًا هامًا يف توضيح ماهية هذه  العالقة 

الرابطة ما بني األمن والتمنية لملواطنني بصورة أدق.

وأحيانًا ال يدرك الصحفيون أمهية الدور الذي يلعبونه كطرف 
غري رمسي يف القطاع األمين. وما زالت أنشطة املؤسسات 
األمنية واختصاصاهتا وصالحيهتا وإدارهتا من املواضيع 
اليت خيفق الصحفيون يف العديد من األحيان يف تغطيهتا 
القطاع  حمك  مبفاهمي  اجليد  اإلملام  إن  شامل.  حنو  عىل 
األمين واألطراف الفاعلة يف هذا القطاع من شأنه تعزيز 
والعدلية  األمنية  املؤسسات  مراقبة  عىل  الصحفيني  قدرة 

ومؤسسات الدفاع وإنفاذ القانون ومتابعة أمعاهلا.

كيفية استخدام اجللسة التدريبية
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اإلعالم وحمك القطاع األمين: اجللسة التدريبية

أهداف التعمل
هتدف هذه اجللسة إىل إكساب املشاركني معرفة معلية مباهية 
لملشاركني  اجللسة  تتيح  القطاع.  هذا  وحمك  األمين  القطاع 
أيضًا استيعاب دورمه جكهات رقابية غري رمسية يف القطاع 
يف  دورمه  إىل  إضافًة  أيضًا  األمين  القطاع  وحمك  األمين 
معليات اإلصالح. تضم األهداف احملددة هلذه اجللسة ما ييل:

التعرف عىل اخللفية النظرية/املفاهميية، املعايري الدولية  •	
واملبادئ الرئيسية حلمك القطاع األمين

التعرف عىل األطراف الفاعلة الرئيسية يف القطاع األمين  •	
وأدوارها ومسؤولياهتا

استيعاب وإدراك دور اإلعالم يف القطاع األمين ووظيفته  •	
جكهة رقابية مدنية دميقراطية

احمللية  وامللكية  املساءلة  الشفافية،  مفاهمي  استيعاب  •	
وتبين املشاركني هلذه املفاهمي وتطبيقها أثناء ممارسة 

معلهم عىل أرض الواقع

اكتساب معرفة معلية بالقطاع األمين وأمهيته وعالقته  •	
بالعمل الذي يقوم به املشاركون

األسئلة اليت سيمت الرتكزي علهيا
يمت تناول األسئلة التالية خالل تنفيذ األنشطة يف هذه اجللسة:

ما املقصود بالقطاع األمين؟ •	

األطراف  يه  من  األمين؟  القطاع  حبمك  املقصود  ما  •	
الفاعلة الرئيسية يف القطاع األمين؟

ما هو دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين؟ •	

ما أمهية مفاهمي املساءلة، الشفافية وامللكية احمللية لعمل  •	
اإلعالم؟

كيف ميكن تطبيق املعلومات واملعرفة املكتسبة يف هذه  •	
اجللسة معليًا؟

حملة عامة

خطة اجللسة 2. اإلعالم وحمك القطاع األمين

وصف لألنشطة

المترين 2-1 اختبار: اإلعالم وحمك القطاع األمين: )اختبار جترييب/َقبيل وهنايئ/بعدي(
المترين 2-2 نقاش: األطراف الفاعلة يف القطاع األمين

المترين 2-3 نخسة ورقية من عرض الباور بوينت:  مبادئ حمك القطاع األمين وإصالح القطاع األمين
المترين 2-4 ورقة معل: رشاحئ القطاع األمين

المترين 2-5 ورقة إجابات: األطراف الفاعلة يف القطاع األمين
المترين 2-6 ورقة معل: مترين صل اإلجابة الصحيحة: تعريف الشفافية، املساءلة وامللكية احمللية

المترين 2-7 نقاش: صور متعلقة بالشفافية، املساءلة وامللكية احمللية
المترين 2-8 نقاش: دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين

المترين 2-9 ورقة معلومات: سبل مسامهة اإلعالم يف تعزيز احلمك الدميقرايط اللقطاع األمين
مرجع املدرب 2-1 قامئة باألطراف الفاعلة يف القطاع األمين

مرجع املدرب 2-2 ورقة إجابات: تعريفات الشفافية، املساءلة وامللكية احمللية
مرجع املدرب 2-3 مرسد ملصطلحات حمك القطاع األمين

مرجع املدرب 2-4 ورقة إجابات: إجابات الختبار اإلعالم وحمك القطاع األمين التجرييب والهنايئ
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سة
جلل

خطة ا

ين
مك القطاع األم

اإلعالم وح

جللسة
أهداف ا

يل:
مما ي

سيمتكن املشاركون 
ين

مك القطاع األم
خللفية النظرية/املفاهميية، املعايري الدولية واملبادئ الرئيسية حل

ىل ا
التعرف ع

 -1
ين وأدوارها ومسؤولياهتا

يف القطاع األم
ىل األطراف الفاعلة الرئيسية 

التعرف ع
 -2

جكهة رقابية دميقراطية مدنية
ين ووظيفته 

يف القطاع األم
استيعاب وإدراك دور اإلعالم 

 -3
ض الواقع

ىل أر
معلهم ع

ين املشاركني هلذه املفاهمي وتطبيقها أثناء ممارسة 
حمللية وتب

استيعاب مفاهمي الشفافية، املساءلة وامللكية ا
 -4

مهيته وعالقته بالعمل الذي يقوم به املشاركون
ين وأ

معلية بالقطاع األم
اكتساب معرفة 

 -5

يت سيمت 
ضيع ال

املوا
تناوهلا

ين
يف القطاع األم

حتديد األطراف الفاعلة 
 	

ين
مك القطاع األم

ضيح مفاهمي ح
تو

 	
حمللية

ىل الشفافية، املساءلة وامللكية ا
الرتكزي ع

 	
ين

مك القطاع األم
يف ح

فهم الدور الذي يلعبه اإلعالم 
 	

الوقت
215 دقيقة

شاط
الن

الوقت
شاط

نوع الن
مية املجموعات واملواد

س
تق

سة
جلل

ف ا
أهدا

مالحظات

1
10 دقائق

مقدمة واختبار 
يل

يب/قب
جتري

املدرب متحدثًا مع املجموعة اكملًة
ين

مك القطاع األم
مترين 2-1: إختبار: اإلعالم وح

ال
-

جيب الرتكزي 
يت 

جللسة، األسئلة ال
مهية ا

جللسة )أ
حملة عامة عن ا

يقوم املدرب بتقدمي 
مترين 2-1، وهو عبارة عن 

علهيا، األنشطة والتوقيت(. يقوم املدرب بعد ذلك بتوزيع ال
ضايا املتعلقة 

صري لتقيمي مدى املعرفة املسبقة لملشاركني وإدراكهم للق
اختبار معياري ق

سيمت استخدام هذا االختبار 
جللسة. )

حمتويات ا
ىل 

ين وتعريفهم ع
مك القطاع األم

حب
نفسه مرة أخرى، لكن كأداة تقيمي ملا يتعمله املشاركون بعد اكتساهبم لملعلومات، وذلك 

يف النشاط التاسع.(
جللسة، 

يف هناية ا
الحقًا 

لك املشاركني. ال يقوم املدرب مبناقشة إجابات 
جبمع االختبارات من 

يقوم املدرب 
يف هناية 

س االختبار 
يف هذه املرحلة بل يبني لملشاركني أهنم سيجرون نف

االختبار 
جللسة.

جللسة التدريبية وأن هذه األسئلة ستمت اإلجابة علهيا أثناء سري ا
ا
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ين
مك القطاع األم

اإلعالم وح

شاط
الن

الوقت
شاط

نوع الن
مية املجموعات واملواد

س
تق

سة
جلل

ف ا
أهدا

مالحظات

2
15 دقيقة

بطاقات: األطراف 
يف القطاع 

الفاعلة 
ين

األم

املجموعة اكملًة
يف 

مرجع املدرب 2-1: قامئة باألطراف الفاعلة 
ين

القطاع األم
ضيحيتان

لوحتان تو

اهلدف 2
يف 

مس أحد األطراف الفاعلة 
يقوم املدرب بتوزيع بطاقة أو بطاقتني، علهيا أو علهيام ا

لك مشارك من املشاركني )انظر مرجع املدرب 2-1 لإلطالع 
ىل 

ين، ع
القطاع األم

ىل أحد اللوحتني 
ضعون البطاقات ع

ىل قامئة باألطراف الفاعلة(. يقف املشاركون وي
ع

ين “من 
يف القطاع األم

يت تعد طرفًا 
جلهات ال

ضيحيتني، حيث متثل أحد اللوحتني ا
التو

س 
ين “لي

يف القطاع األم
يت ال تعد طرفًا 

جلهات ال
ين” بيمنا متثل األخرى ا

القطاع األم
يف هذه املرحلة، حيث أنه سيمت 

صحيحة 
ين”. ال يقدم املدرب اإلجابات ال

من القطاع األم
يف النشاط الرابع.

يف النشاط الثالث ومرة أخرى 
صحيحة 

مناقشة اإلجابات ال

3
50 دقيقة

ش: األطراف 
نقا

يف القطاع 
الفاعلة 
ين

األم

مجموعة
لك 

معال 
ض أ

صغرية وعر
مجموعات 

يف القطاع 
ش: األطراف الفاعلة 

مترين 2-2: نقا
ال

ين
األم

اهلدف 2
حتتوي 

مجموعة 
لك 

ىل 
صغرية. يمت توزيع بطاقة ع

مجموعات 
مضن 

يعمل املشاركون 
صفًا ملوقف معني 

لك سيناريو و
مترين 2-2(. يقدم 

خمتلف )ال
ىل سيناريو 

لك مهنا ع
جيب أن يقوموا بإجراء 

يت 
جلهة ال

يه ا
مجموعة أن يقرروا من 

لك 
ضاء 

واملطلوب من أع
يف المترين تعد 

مكا يطلب مهنم مناقشة ما إذا اكنت األطراف املذكورة 
مقابلة معها. 

لك 
ين أم ال، وأخريًا يطلب من املشاركني مناقشة الدور الذي يلعبه 

جزءًا من القطاع األم
يف السيناريو.

يف املوقف املذكور 
طرف من هذه األطراف 

يت 
ىل مواقع البطاقات ال

ش، يدعو املدرب املشاركني للقيام بأية تغيريات ع
بعد انهتاء النقا

س من القطاع 
ين” ولوحة “لي

ضيحيتني؛ لوحة “من القطاع األم
ىل اللوحتني التو

ضعوها ع
و

مجموعة بتقدمي مالحظات وتعليقات 
لك 

مس 
ين. يقوم متحدث با

يف النشاط الثا
ين” 

األم
ضاء املجموعات األخرى لطرح أسئلة أو إلبداء تعليقات. 

مجموعته بيمنا ُيفتح املجال أمام أع
صحيحة أثناء قيام املشاركني بطرح 

بإماكن املدرب التحقق من اإلجابات وتقدمي اإلجابات ال
خيرب املشاركني بأن اإلجابات ستقدم 

أسئلة وإبداء مالحظات، أو بإماكنه بدلًا من ذلك أن 
يل؛ أي النشاط الرابع.

يف النشاط التا
ض الباور بوينت 

يف عر

4اسرتاحة
20 دقيقة

ض باور بوينت:  
عر

مك القطاع 
مبادئ ح

صالح 
ين وإ

األم
ين

القطاع األم
ضوءمكبيوتر و سالط 

املدرب متحدثًا مع املجموعة اكملًة
ض الباور بوينت:  

خسة ورقية من عر
مترين 2-3: ن

ال
ين

صالح القطاع األم
ين وإ

مك القطاع األم
مبادئ ح

األهداف 3-1
مترين 2-3( األسئلة التالية:

ض الباور بوينت )ال
يتناول عر

ين؟
صد بالقطاع األم

ماذا ُيق
 	

ين؟
مك القطاع األم

حب
صد 

ماذا ُيق
 	

ين؟
يف القطاع األم

يه األطراف الفاعلة الرئيسية 
من 

 	
ين؟

مك القطاع األم
يت يقوم علهيا ح

يه املبادئ الرئيسية ال
ما 

 	
ين؟

مك القطاع األم
يف ح

ما هو دور اإلعالم 
 	

هيلع.
ىل طرح أسئلة 

جشعهم ع
ىل املشاركني وأن ي

يستطيع املدرب أن يطرح أسئلة ع
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ين
مك القطاع األم

اإلعالم وح

شاط
الن

الوقت
شاط

نوع الن
مية املجموعات واملواد

س
تق

سة
جلل

ف ا
أهدا

مالحظات

5
40 دقيقة

صنيف 
ش: ت

نقا
يف 

األطراف الفاعلة 
ين

القطاع األم

صغرية
مجموعات 

ين
حئ القطاع األم

رشا
معل: 

مترين 2-4:  ورقة 
ال

يف 
مترين 2-5: ورقة إجابات: األطراف الفاعلة 

ال
ين

القطاع األم
بطاقات فارغة

ضيحية
لوحة تو

األهداف 3-1
يف النشاط الثالث. 

مضهنا 
معلوا 

يت 
صغرية ال

س املجموعات ال
مضن نف

يعمل املشاركون 
حئ 

رشا
ض 

معل تعر
مترين 2-4، وهو عبارة عن ورقة 

مجموعة ال
لك 

ىل 
يوزع املدرب ع
ين.

القطاع األم
مترين 

ىل السيناريوهات املختلفة )ال
مجموعة النظر مرة أخرى إ

لك 
يطلب املدرب من 

حئ 
رشا

يه 
يف النشاط الثالث، وهنا يطلب مهنم أن يناقشوا ما 

يت ناقشوها 
2-2( ال

يف السيناريو.
لك طرف من األطراف الواردة 

يمت إلهيا 
يت ين

ين ال
القطاع األم

محتل 
يت 

مجموعة اسرتجاع البطاقات ال
لك 

بعد انهتاء النقاشات، يطلب املدرب من 
س من القطاع 

ين” و”لي
يت “من القطاع األم

ىل لوح
ضعوها ع

يت و
مساء األطراف ال

أ
ىل املجموعة اكملًة 

ض إجاباهتا وتعليقاهتا ع
ين”. مث تقوم املجموعات بعد ذلك بعر

األم
ضيحية. 

ىل اللوحة التو
ين مرسوم ع

خمطط اللقطاع األم
ىل 

عرب تثبيت هذه البطاقات ع
مترين 4-2.(

ىل ال
مس املخطط، بناًء ع

)املدرب هو من ير
لك مشارك، وهو عبارة عن ورقة إجابات 

ىل 
مترين 2-5 ع

وأخريًا، يقوم املدرب بتوزيع ال
خمطط 

يف 
ش األربعة املختلفة 

يف بطاقات النقا
مجيع األطراف املذكورة 

تبني مواقع 
صحيح إجابات املشاركني ولتحفزي 

ين، ويقوم باالستعانة هبذا المترين لت
القطاع األم

ش.
املزيد من النقا

6اسرتاحة
10 دقائق

معل: مترين 
ورقة 

صل اإلجابة 
صحيحة: تعريف 

ال
الشفافية، املساءلة 

حمللية
وامللكية ا

صغرية
مجموعات 

صل اإلجابة 
معل: مترين 

مترين 2-6: ورقة 
ال

حمللية
صحيحة: تعريف الشفافية، املساءلة وامللكية ا

ال
مرجع املدرب 2-2: ورقة إجابات: تعريفات الشفافية، 

حمللية
املساءلة وامللكية ا

مك القطاع 
صطلحات ح

رسد مل
مرجع املدرب 2-3: م

ين
األم

اهلدف 4
لك 

ىل 
مترين 2-6 ع

صغرية. يقوم املدرب بتوزيع ال
مجموعات 

يف 
يعمل املشاركون 

صحيح له؛ إما الشفافية، املساءلة أو 
صطلح بالتعريف ال

صل امل
مجموعة ويطلب مهنم و

حمللية.
امللكية ا

يسمتع املدرب إلجابات املجموعات املختارة. يقوم املدرب باستخدام مرجع املدرب 2-2 
مكا ميكن لملدرب االستعانة بـمرجع املدرب 2-3 الذي هو عبارة 

صحيح اإلجابات. )
لت

ين.(
مك القطاع األم

صطلحات ح
رسد مل

عن م
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ين
مك القطاع األم

اإلعالم وح

شاط
الن

الوقت
شاط

نوع الن
مية املجموعات واملواد

س
تق

سة
جلل

ف ا
أهدا

مالحظات

7
30 دقيقة

صور متعلقة 
ش: 

نقا
بالشفافية، املساءلة 

حمللية
وامللكية ا

صغرية
مجموعات 

صور متعلقة بالشفافية، 
ش: 

مترين 2-7:  نقا
ال

حمللية
املساءلة وامللكية ا

األهداف 4-1
مترين 7-2 

خمتلفة من ال
صورة 

صغرية. يمت توزيع 
مجموعات 

مضن 
يعمل املشاركون 

مجموعة وُيطلب من املجموعات مناقشة مفاهمي الشفافية، املساءلة وامللكية 
لك 

ىل 
ع

صورة.
يف ال

حمللية حسب ما يرونه 
ا

مجموعته 
مجموعة بتقدمي مالحظات وتعليقات 

لك 
مس 

ش،  يقوم متحدث با
بعد انهتاء النقا

ضاء املجموعات األخرى إلبداء التعليقات.
بيمنا ُيفتح املجال أمام أع

صف األنشطة” أدناه.(
يف “و

جتده 
)هناك نشاط بديل اختياري 

8
30 دقيقة

ش: دور اإلعالم 
نقا

مك القطاع 
يف ح
ين

األم

صغرية
مجموعات 

مك القطاع 
يف ح

ش: دور اإلعالم 
مترين 2-8: نقا

ال
ين

األم
مهة اإلعالم 

سبل مسا
مترين 2-9: ورقة معلومات: 

ال
ين 

يط اللقطاع األم
مك الدميقرا

حل
يف تعزيز ا

األهداف 3--5
مترين 

خمتلفة من ال
صغرية. يمت توزيع بطاقة أسئلة 

مجموعات 
مضن 

يعمل املشاركون 
يف البطاقة. تقوم املجموعات 

مجموعة وُيطلب مهنا مناقشة األسئلة الواردة 
لك 

ىل 
2-8 ع

ش إجاباهتا ومالحظاهتا.
ض ونقا

لك املجموعات بعدها بعر
املختارة أو 

مترين 9-2 
ض إجاباهتا ومالحظاهتا يقوم املدرب بتوزيع ال

بعد انهتاء املجموعات من عر
ين 

مك القطاع األم
يف تعزيز ح

يت ميكن لإلعالم من خالهلا املساعدة 
الذي يبني السبل ال

جياز.
ويقوم مبناقشته بإ

صف األنشطة” أدناه.(
يف “و

جتده 
)هناك نشاط بديل اختياري 

9
10 دقائق

ص 
ختام، تلخي

لألفاكر الرئيسية 
يئ/ 

واختبار هنا
َبعدي

املدرب متحدثًا مع املجموعة اكملًة
ين

مك القطاع األم
مترين 2-1: اختبار: اإلعالم وح

ال
ىل 

مرجع املدرب 2-4: ورقة إجابات: إجابات ع
ضوع 

يئ/البعدي ملو
يل والهنا

يب/الَقب
االختبار التجري

ين
مك القطاع األم

اإلعالم وح

األهداف 5-1
مترين 

يف النشاط األول )ال
يت أداها املشاركون 

س االختبارات ال
يقوم املدرب بتوزيع نف

جياز ما تعمله املشاركون بعد اكتساهبم 
2-1(. هيدف االختبار هذه املرة ألن يقمي بإ

ص ما إذا اكن 
لملعلومات. بعد أن يهني املشاركون االختبار، يستطيع املدرب أن يفح

يل 
يب/الَقب

يف االختبار التجري
ضعوها 

يت و
املشاركون قد غريوا إجاباهتم عن تلك ال

ىل أسئلة 
صحيحة ع

صحيحة. )اإلجابات ال
ضًا بإعطاء املشاركني اإلجابات ال

ويقوم أي
ص األنشطة 

يف مرجع املدرب 2-3(. يقوم بعدها املدرب بتلخي
االختبار متوافرة لملدرب 

جيوز لملدرب أن يقرر بأن 
يت تعملها املشاركون. 

يت مت تناوهلا والنقاط الرئيسية ال
ال

ص هذه املعلومات من املشاركني.
يستخل



16

أداة 2: اإلعالم وحمك القطاع األمين

دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين
رزمة أدوات لملدربني

© مركز جنيف للرقابة الميقراطية عىل القوات املسلحة، 2012

يوحض هذا اجلزء األنشطة الواردة يف خطة اجللسة أعاله 
عىل حنو أكرث تفصيلًا، مكا يقدم بعض األنشطة البديلة.

الحظ بأنه إذا اكن املدرب يقدم هذه اجللسة جكزء من دورة 
تدريبية شاملة، واليت تضم اجللسات األخرى املوجودة يف 
الدليل الشامل،  فإن هيلع البدء باألداة األوىل: استخدام 

مجموعة األدوات واكتساب املهارات التدريبية.

النشاط األول. مقدمة واختبار جترييب/قبيل
يتحدث املدرب مع املجموعة اكملًة ويقوم بتقدمي حملة عامة 
عن التوقيت املتبع للجلسة، االسئلة اليت سيمت الرتكزي علهيا 
سينفذها  اليت  األنشطة  ونوع  لملشاركني  أمهيهتا  خالهلا، 

املشاركون.

يقوم املدرب بعد ذلك بتوزيع المترين 2-1 عىل لك مشارك 
من املشاركني، وهو عبارة عن اختبار معياري قصري لتقيمي 
املتعلقة  للقضايا  مدى املعرفة املسبقة لملشاركني وإدراكهم 
اجللسة.  حمتويات  عىل  وتعريفهم  األمين  القطاع  حبمك 
)سيمت استخدام هذا االختبار نفسه مرة أخرى، لكن كأداة 
تقيمي ملا يتعمله املشاركون بعد اكتساهبم لملعلومات، وذلك 

الحقًا يف هناية اجللسة، يف النشاط التاسع.(

يقوم  ال  املشاركني.  لك  من  االختبارات  املدرب جبمع  يقوم 
يبني  بل  املرحلة  هذه  االختبار يف  إجابات  مبناقشة  املدرب 
لملشاركني أهنم سيجرون نفس االختبار يف هناية اجللسة 
سري  أثناء  علهيا  اإلجابة  ستمت  األسئلة  هذه  وأن  التدريبية 

اجللسة.

املواد:

المترين 2-1 اختبار: اإلعالم وحمك القطاع األمين •	

الفاعلة يف  األطراف  بطاقات:  الثاين.  النشاط 
القطاع األمين

وتدارس  استكشاف  عىل  املشاركني  النشاط  هذا  يجشع 
املقصود بالقطاع األمين.

يقوم املدرب بالتحضري هلذا المترين عرب إعداد بطاقات )أو 
يكتب عىل لك واحدة مهنا امس  الالصقة(  أوراق املالحظة 
القطاع األمين واليت تأخذ  الفاعلة يف  من أمساء األطراف 
من مرجع املدرب 2-1. يقوم املدرب أيضًا بإعداد لوحتني 

توضيحيتني، حيث يكون عنوان أحدمها “من القطاع األمين” 
بيمنا يكون عنوان األخرى “ليس من القطاع األمين”.

علهيا/علهيام  بطاقتني  أو  واحدة  بطاقة  بتوزيع  املدرب  يقوم 
مث  املشاركني،  من  مشارك  للك  الفاعلة  األطراف  أحد  امس 
اللوحتني؛  يطلب مهنم الوقوف وتثبيت بطاقاهتم عىل إحدى 
لوحة “من القطاع األمين” ولوحة “ليس من القطاع األمين” 

ومن مث الرجوع إىل مقاعدمه.

اليت  االختيارات  بتصحيح  املرحلة  هذه  املدرب يف  يقوم  ال 
قام هبا املشاركون، بل يبني هلم بأن اإلجابات ستقدم خالل 

النشاطني القادمني )النشاطني الثالث والرابع(.

املواد:

يف  الفاعلة  باألطراف  قامئة   1-2 املدرب  مرجع  •	
القطاع األمين

بطاقات •	

لوحتني توضيحيتني •	

يف  الفاعلة  األطراف  نقاش:  الثالث.  النشاط 
القطاع األمين 

عىل  أمثلة  مناقشة  املشاركني  من  النشاط  هذا  يطلب 
سيناريوهات افرتاضية قد يتعرضون هلا كصحفيني. يعمل 
بإجراء  سيقومون  اليت  اجلهات  مناقشة  عىل  املشاركون 
القطاع  من  جزءًا  اجلهات  تلك  اكنت  سواء  معها،  مقابالت 
األمين أم ال، مكا يبحثون ما يه األدوار اليت تلعهبا لك من 

هذه اجلهات.

البعض  بعضهم  مع  بالعمل  املشاركني  بقيام  اجللسة  تبدأ 
)من املفضل أن تكون مجموعات  مضن مجموعات صغرية 
لك  حيظى  حبيث  أخشاص  مخسة  إىل  ثالثة  من  مكونة 
مشارك بفرصة التحدث. يمت توزيع بطاقة واحدة حتتوي عىل 
سيناريو ما من المترين 2-2 حيث يقوم املشاركون بعد ذلك 

مبناقشته.

بعد انهتاء النقاشات، يدعو املدرب املشاركني إىل يدعو املدرب 
اليت  البطاقات  مواقع  عىل  تغيريات  بأية  للقيام  املشاركني 
القطاع  “من  لوحة  التوضيحيتني؛  اللوحتني  عىل  وضعوها 
األمين” ولوحة “ليس من القطاع األمين” يف النشاط الثاين. 

وصف األنشطة
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يقوم متحدث بامس لك مجموعة بتقدمي مالحظات وتعليقات 
مجموعته بيمنا ُيفتح املجال أمام أعضاء املجموعات األخرى 
التحقق من  املدرب  بإماكن  تعليقات.  إلبداء  أو  أسئلة  لطرح 
املشاركني  قيام  أثناء  الصحيحة  اإلجابات  وتقدمي  اإلجابات 
أن  ذلك  بدلًا من  بإماكنه  أو  وإبداء مالحظات،  بطرح أسئلة 
خيرب املشاركني بأن اإلجابات ستقدم يف عرض الباور بوينت 

يف النشاط التايل؛ أي النشاط الرابع.

املواد:

القطاع  الفاعلة يف  األطراف  نقاش:  المترين 2-2  •	
األمين

النشاط الرابع. عرض باور بوينت:  مبادئ حمك 
القطاع األمين وإصالح القطاع األمين

هذا النشاط عبارة عن عرض باور بوينت يوحض مفاهمي حمك 
القطاع األمين وإصالحه، إذ يتناول األسئلة التالية:

ماذا ُيقصد بالقطاع األمين؟ •	

ماذا ُيقصد حبمك القطاع األمين؟ •	

من يه األطراف الفاعلة الرئيسية يف القطاع األمين؟ •	

ما يه املبادئ الرئيسية اليت يقوم علهيا حمك القطاع  •	
األمين؟

ما هو دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين؟ •	

وهو  املشاركني،  عىل   3-2 المترين  بتوزيع  املدرب  يقوم 
عبارة عن نخسة ورقية من العرض.

قد يود املدرب أثناء العرض أن يجشع املشاركني عىل طرح 
أسئلة.

املواد:

المترين 2-3 نخسة ورقية من عرض الباور بوينت:   •	
مبادئ حمك القطاع األمين وإصالح القطاع األمين

مكبيوتر وسالط ضوء •	

األطراف  تصنيف  نقاش:  اخلامس.  النشاط 
الفاعلة يف القطاع األمين

إىل  أخرى  مرة  النظر  املشاركني  من  النشاط  هذا  يطلب 
يطلب  الثالث.  النشاط  ناقشوها يف  اليت  املختلفة  األطراف 
املدرب من املشاركني هنا أن يناقشوا ما يه رشاحئ القطاع 

األمين اليت ينيمت إلهيا لك طرف من األطراف الواردة يف 
السيناريو.

يعمل املشاركون مضن نفس املجموعات الصغرية اليت معلوا 
املدرب عىل لك مجموعة  يوزع  الثالث.  النشاط  مضهنا يف 
رشاحئ  تعرض  معل  ورقة  عن  عبارة  وهو   ،4-2 المترين 

القطاع األمين )فارغة(.

إىل  أخرى  مرة  النظر  مجموعة  لك  من  املدرب  يطلب 
اليت ناقشوها يف  )المترين 2-2(  السيناريوهات املختلفة 
النشاط الثالث وأن يضعوا األطراف الواردة يف السيناريو 
اخلاص بلك مهنم يف الرشحية الصحيحة اللقطاع األمين 
أ  املجموعة  تقوم  املثال،  سبيل  عىل   .)4-2 )المترين 
جهاز  بامس  “املتحدث  ستضع  اكنت  إذا  ما  مبناقشة 
السيناريو  يف  املوجودة  األخرى  الست  واجلهات  الرشطة” 
أو  واإلعالم”،  املدين  “املجمتع  مضن  باملجموعة  اخلاص 
التنفيذية”،  الرقابة  “جهات  الترشيعية”، أو  الرقابة  “جهات 
والعدالة”، أو  األمن  املزودة خلدمات  الرئيسية  “اجلهات  أو 

مضن “مزودو املساعدة الدولية”.

بعد انهتاء النقاشات، يطلب املدرب من لك مجموعة اسرتجاع 
عىل  وضعوها  اليت  األطراف  أمساء  محتل  اليت  البطاقات 
لوحيت “من القطاع األمين” و”ليس من القطاع األمين”. مث 
تقوم املجموعات بعد ذلك بالدور وبالرتتيب بعرض إجاباهتا 
البطاقات  هذه  تثبيت  عرب  اكملًة  املجموعة  عىل  وتعليقاهتا 
عىل خمطط اللقطاع األمين مرسوم عىل اللوحة التوضيحية. 
)املدرب هو من يرمس هذا املخطط، بناًء عىل المترين 4-2(.

وأخريًا، يقوم املدرب بتوزيع المترين 2-5 عىل لك مشارك، 
األطراف  مجيع  مواقع  تبني  إجابات  ورقة  عن  عبارة  وهو 
خمطط  يف  املختلفة  األربعة  النقاش  بطاقات  يف  املذكورة 
لتصحيح  المترين  هبذا  باالستعانة  ويقوم  األمين،  القطاع 

إجابات املشاركني ولتحفزي املزيد من النقاش.

املواد:

المترين 2-4 ورقة معل: رشاحئ القطاع األمين •	

يف  الفاعلة  األطراف  إجابات:  ورقة   5-2 المترين  •	
القطاع األمين

بطاقات فارغة •	

لوحتني توضيحيتني •	
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النشاط السادس. ورقة معل: مترين صل اإلجابة 
الصحيحة: تعريف الشفافية، املساءلة وامللكية 

احمللية
تعريفات  عىل  الرتكزي  عىل  املشاركني  النشاط  هذا  يجشع 
مفاهمي الشفافية، املساءلة وامللكية احمللية. يقوم املشاركون 
فميا بعد بالتفصيل مبناقشة هذه املفاهمي وفهمهم اخلاص هلا 
من خالل خربهتم وذلك يف النشاط التايل؛ النشاط السابع.

يعمل املشاركون يف مجموعات صغرية. يقوم املدرب بتوزيع 
المترين 2-6 عىل لك مجموعة ويطلب مهنم وصل املصطلح 
امللكية  أو  املساءلة  الشفافية،  إما  له؛  الصحيح  بالتعريف 

احمللية.

املدرب  يقوم  املختارة.  املجموعات  إلجابات  املدرب  يسمتع 
)مكا  اإلجابات.  لتصحيح   2-2 املدرب  مرجع  باستخدام 
هو  الذي   3-2 املدرب  بـمرجع  االستعانة  لملدرب  ميكن 

عبارة عن مرسد ملصطلحات حمك القطاع األمين(.

املواد:

اإلجابة  صل  مترين  معل:  ورقة   6-2 المترين  •	
الصحيحة: تعريف الشفافية، املساءلة وامللكية احمللية

مرجع املدرب 2-2 ورقة إجابات: تعريفات الشفافية،  •	
املساءلة وامللكية احمللية

مرجع املدرب 2-3 مرسد ملصطلحات حمك القطاع  •	
األمين

النشاط السابع. نقاش: صور متعلقة بالشفافية، 
املساءلة وامللكية احمللية

يطلب هذا النشاط من املشاركني مناقشة مفاهمي الشفافية، 
املساءلة وامللكية احمللية من خالل استخدام بطاقات األسئلة 

يف المترين 7-2.

يقوم املشاركون بتشكيل مجموعات صغرية ويمت إعطاء لك 
مجموعة صورة خمتلفة ومجموعة من األسئلة املأخوذة من 
المترين 2-7. قد يود املدرب أن يستعني بصور من اختياره 

هو.

بعد انهتاء النقاش يف املجموعات،  يقوم متحدث بامس لك 
ُيفتح  بيمنا  مجموعته  وتعليقات  مالحظات  بتقدمي  مجموعة 

املجال أمام أعضاء املجموعات األخرى إلبداء التعليقات.

املواد:

المترين 2-7 نقاش: صور متعلقة بالشفافية، املساءلة  •	
وامللكية احمللية

نشاط بديل مقرتح: أطلب من املشاركني قبل يوم من بدء هذه 
وأن  األمين  القطاع  عن  بأنفهسم صورًا  يعدوا  أن  اجللسة 
يكون  أن  اجليد  من  إىل اجللسة.  معهم  بإحضارها  يقوموا 
لدى املدرب صور احتياطية الستخدامها يف حال مل حيرض 

أحد املشاركني أي يشء معه.

حمك  يف  اإلعالم  دور  نقاش:  الثامن.  النشاط 
القطاع األمين

يعمل املشاركون يف هذا النشاط مضن مجموعات صغرية 
ليكونوا تعريفًا لدور اإلعالم يف حمك القطاع األمين ومناقشة 

خربات لك مهنم يف هذا الصدد.

المترين 2-8 عىل لك  من  واحدة  أسئلة  بطاقة  توزيع  يمت 
املشاركني  من  تطلب  البطاقة  الواردة يف  األسئلة  مجموعة. 
أن يعربوا عن موافقهتم أو معارضهتم لعبارات تتعلق بدور 
اإلعالم، مكا تطلب من املشاركني أن يتحدثوا عن جتارهبم 
للرقابة  أخرى  جماالت  حتديد  وأخريًا  اخلاصة،  وخرباهتم 

عىل القطاع األمين ميكن لإلعالم أن يلعب دورًا فهيا.

بعد قيام لك املجموعات أو املجموعات املختارة فقط بعرض 
ونقاش إجاباهتا ومالحظاهتا، يقوم املدرب بتوزيع المترين 
السبل  المترين  هذا  يبني  حيث  بإجياز،  ومناقشته   9-2
احلمك  تعزيز  املسامهة يف  من خالهلا  لإلعالم  ميكن  اليت 

الدميقرايط اللقطاع األمين.

املواد:

المترين 2-8 دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين •	

المترين 2-9 ورقة معلومات: سبل مسامهة اإلعالم  •	
يف تعزيز احلمك الدميقرايط اللقطاع األمين

هنا ميكن اتباع نشاط بديل وهو  ♣  نشاط بديل مقرتح: 
أن ُيطلب من املشاركني مرة أخرى النظر إىل السيناريوهات 
اليت ناقشوها يف النشاط الثالث. يطلب املدرب من املشاركني 
أن يعملوا مضن مجموعات صغرية لبناء وكتابة خرب يستند 
إىل السيناريو الوارد يف النشاط الثالث. عىل املشاركني أن 
يضعوا  وأن  للصحيفة  تقرير  باكتبة  يقومون  بأهنم  يتخيلوا 
اإلجابات اليت حصلوا علهيا من اجلهات اليت اختاروا بأن 
يقابلوها. يقوم املشاركون بإتباع مبادئ الشفافية، املساءلة 
يف  املبادئ  هذه  وتوظيف  اخلرب  بناء  يف  احمللية  وامللكية 
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صياغة اخلرب. تقوم املجموعات بقراءة األخبار اليت أعدهتا 
لك مهنا أمام املجموعات األخرى ومناقشة املبادئ الثالث. 
)جيوز لملشاركني أيضًا تصوير نسخ من أخبارمه وتوزيعها 
إذا أمكن(. يمت التعقيب عىل معل لك مجموعة من خالل قيام 

املجموعات األخرى إىل جانب املدرب بإبداء التعليقات.

لألفاكر  تلخيص  ختام،  التاسع.  النشاط 
الرئيسية واختبار هنايئ/ َبعدي

يقوم املدرب بتوزيع نفس االختبارات اليت أداها املشاركون 
هذه  االختبار  هيدف   .)1-2 )المترين  األول  النشاط  يف 
اكتساهبم  بعد  املشاركون  تعمله  ما  بإجياز  يقمي  ألن  املرة 
يستطيع  االختبار،  املشاركون  يهني  أن  بعد  لملعلومات. 
املدرب أن يفحص ما إذا اكن املشاركون قد غريوا إجاباهتم 
عن تلك اليت وضعوها يف االختبار التجرييب/الَقبيل ويقوم 
)اإلجابات  الصحيحة.  اإلجابات  املشاركني  بإعطاء  أيضًا 
الصحيحة عىل أسئلة االختبار متوافرة لملدرب يف مرجع 
اليت  األنشطة  بتلخيص  املدرب  بعدها  يقوم   .)3-2 املدرب 
الرئيسية اليت تعملها املشاركون. جيوز  مت تناوهلا والنقاط 
لملدرب أن يقرر بأن يستخلص هذه املعلومات من املشاركني.

املواد:

المترين 2-1 اختبار: اإلعالم وحمك القطاع األمين •	

إجابات الختبار  مرجع املدرب 2-4 ورقة إجابات:  •	
التجرييب/الَقبيل  األمين  القطاع  وحمك  اإلعالم 

والهنايئ/البعدي

تقيمي ما تعمله املشاركون
خالل  من  اجللسة  هذه  يف  املشاركون  تعمله  ما  تقيمي  يمت 
ونتاجئ  التجرييب/الَقبيل  املعياري  االختبار  نتاجئ  مقارنة 
االختبار الهنايئ/البعدي. ميكن إجراء التقيمي أيضًا من خالل 
قيام املدرب بتقيمي مستوى إجنازات وأداء املشاركني خالل 
األنشطة ما بني النشاط الثاين إىل الثامن. قد خيتار املدرب 
املشاركني  أداء  إذا اكن  ما  تقيمي  بذلك من خالل  يقوم  بأن 

لملهام مرضيًا أم ال.
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المترين 1-2 
اختبار: اإلعالم وحمك القطاع األمين

يقوم املشاركون يف النشاط الثاين بإجراء اختبار جترييب/َقبيل حول اإلعالم وحمك القطاع األمين. سيقوم املشاركون بإجراء 
هذا االختبار مرة أخرى يف هناية اجللسة خالل النشاط التاسع.

االمس:

من يه األطراف الفاعلة الرئيسية يف القطاع األمين؟. 1
القوات املسلحة وأجهزة االستخبارات، لكن ليس الرشطة كوهنم جهاز مدين. )أ( 

الرشطة، القوات املسلحة وأجهزة االستخبارات  )ب( 
الرشطة، القوات املسلحة وأجهزة االستخبارات ومجيع إداراهتا ومؤسسات الرقابة ذات الصلة  )ت( 

القوات املسلحة وأجهزة االستخبارات فقط  )ث( 

اإلجابة بعد هناية اجللسةاإلجابة قبل بداية اجللسة

ُيقصد حبمك القطاع األمين:. 2

مجموع املؤسسات اليت حتمك القطاع األمين  )أ( 
العمل الذي تؤديه قيادة مجيع القوات األمنية  )ب( 

العمل الذي تؤديه احلكومة يف توفري األمن مجليع املواطنني  )ت( 
العمليات اليت متكن األطراف الفاعلة من اختاذ قرارات تتعلق باألمن وتنفيذها  )ث( 

اإلجابة بعد هناية اجللسةاإلجابة قبل بداية اجللسة

يف سياق حمك القطاع األمين، ُيقصد بالشفافية:. 3

أن ماكتب القادة األمنيني جيب أن تكون مفتوحة مجليع املواطنني يف مجيع األوقات  )أ( 
أن يمتتع اإلعالم واملواطنون بإماكنية االطالع عىل مجيع الوثائق اليت حبوزة األجهزة األمنية بال استثناءات  )ب( 

أن يكون لدى صناع القرار مجيع املعلومات الالزمة الختاذ القرارات وأن يمت إطالع مجهور املواطنني عىل هذه   )ت( 
املعلومات يف الوقت املناسب

أن يشارك اإلعالم يف مجيع اجمتاعات جملس الوزراء/احلكومة وأن ينرش نتاجئ هذه االجمتاعات  )ث( 

اإلجابة بعد هناية اجللسةاإلجابة قبل بداية اجللسة
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يف سياق حمك القطاع األمين، ُيقصد باملساءلة:. 4
أن يكون مبقدور املواطنني، أو من ميثلهم، حماسبة صناع القرار عىل ترصفاهتم وقراراهتم املتعلقة باألمن  )أ( 
أن يكون مبقدور صناع القرار حماسبة املواطنني أو من ميثلهم عىل ترصفاهتم وقراراهتم املتعلقة باألمن  )ب( 

أن يكون مبقدور صناع القرار حماسبة قادة األجهزة األمنية عىل ترصفاهتم وقراراهتم فقط اليت تشلك انهتااًك   )ت( 
جسمًيا لالتفاقيات الدولية

أن صناع القرار يمتتعون حبصانة من التدخالت اليت تقوم هبا جهات الرقابة اخلارجية  )ث( 

اإلجابة بعد هناية اجللسةاإلجابة قبل بداية اجللسة

يف سياق حمك القطاع األمين، ُيقصد بامللكية احمللية:. 5
أن احلكومة احمللية تمتتع بصالحيات كبرية وتنزتع املهام الرئيسية املتعلقة باألمن من احلكومة املركزية  )أ( 

أن اجلهات احمللية ترفض رفضًا قاطعًا سياسات الدول املاحنة وأمواهلا فميا يتعلق باألمن  )ب( 
أن تقوم اجلهات احمللية بتصممي السياسات األمنية وإدارهتا وتنفيذها  )ت( 

أن تقوم اجلهات اخلارجية بتصممي السياسات األمنية وإدارهتا وتنفيذها بناًء عىل املشورة اليت تقدمها اجلهات   )ث( 
احمللية ووفقًا ملصاحلها

اإلجابة بعد هناية اجللسةاإلجابة قبل بداية اجللسة

6 .: ـِ يف سياق حمك القطاع األمين، يمتثل دور السلطات التنفيذية ب
إدارة مجيع السياسات األمنية بدون التشاور مع األطراف األخرى  )أ( 

عدم التدخل بتاتًا يف السياسات األمنية، مفوضًة هذه املهمة بالاكمل لألجهزة األمنية  )ب( 
إدارة السياسات األمنية واإلرشاف علهيا، مع املراعاة التامة للعمليات الترشيعية والقضائية  )ت( 

تنفيذ األوامر الصادرة عن القادة األمنيني  )ث( 

اإلجابة بعد هناية اجللسةاإلجابة قبل بداية اجللسة

المترين 2-1 )تمكلة(



Social media and security sector governance (SSG)

22

أداة 2: اإلعالم وحمك القطاع األمين

دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين
رزمة أدوات لملدربني

© مركز جنيف للرقابة الميقراطية عىل القوات املسلحة، 2012

7 .: ـِ يف سياق حمك القطاع األمين، يمتثل دور السلطات الترشيعية ب
سن القوانني األمنية اليت تعدها السلطة التنفيذية خالل 30 يومًا  )أ( 

تنظمي انتخاب القادة األمنيني ووزراء الدفاع  )ب( 
سن القوانني األمنية واإلرشاف عىل أداء القوات األمنية ومؤسسات اإلدارة التنفيذية هلا  )ت( 

التحقيق يف انهتااكت حقوق اإلنسان اليت ترتكهبا القوات األمنية وحمامكة املسؤولني  )ث( 

اإلجابة بعد هناية اجللسةاإلجابة قبل بداية اجللسة

يف سياق حمك القطاع األمين، يشمتل دور اإلعالم املستقل عىل:. 8
العمل بصفته الصوت الرمسي للسلطات التنفيذية  )أ( 

التحقيق يف معل املؤسسات املزودة خلدمات األمن والعدالة واإلرشاف هيلع  )ب( 
التحقيق يف معل مؤسسات املجمتع املدين واإلرشاف هيلع  )ت( 

نرش معلومات رسية ختص مؤسسات القطاع األمين بدون موافقهتا  )ث( 

اإلجابة بعد هناية اجللسةاإلجابة قبل بداية اجللسة

يعترب اإلعالم:. 9
ليس جزءًا من القطاع األمين، عىل اعتبار أن معظم الصحفيني من املدنيني  )أ( 

جزء من السلطات التنفيذية  )ب( 
جزء من السلطات الترشيعية  )ت( 

جزء من جهات الرقابة غري الرمسية، جنبًا إىل جنب مع املجمتع املدين أو املؤسسات األاكدميية  )ث( 

اإلجابة قبل بداية اجللسة

عند تغطية القضايا املتعلقة باألمن، فإن الصحفيني:. 10
يمتتعون باحلصانة من أي مالحقة قضائية، بغض النظر معا ينرشونه من معلومات  )أ( 

من غري املفرتض هبم القيام بنرش أي يشء بدون احلصول عىل املوافقة املسبقة من السلطات املعنية  )ب( 
ملزمون باالعتبارات األخالقية واملهنية ذاهتا اليت يلزتمون هبا عند تغطيهتم ألية مواضيع أخرى  )ت( 

ملزمون باعتبارات أخالقية ومهنية خاصة متلهيا علهيم األجهزة األمنية  )ث( 

اإلجابة قبل بداية اجللسة

المترين 2-1 )تمكلة(
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المترين 2-2
نقاش: األطراف الفاعلة يف القطاع األمين

يمت توزيع السيناريوهات التالية عىل املشاركني الذين بدورمه يعملون مضن مجموعات صغرية لإلجابة عىل األسئلة. )تستخدم 
هذه يف النشاط الثالث(.

سيناريو املجموعة )أ(: تغطية ظروف االعتقال

أنت مراسل حصيف تعمل لدى حصيفة يومية. تطلب منك رئيسة حترير الصحيفة أن حتقق يف إشاعات بإساءة املعاملة يف 
جسن الرشطة يف البلد، وتريد منك أن تقوم بإجراء مقابالت حول ظروف االعتقال يف ذلك الجسن.

أي طرف من األطراف الواردة أدناه ستختار أن تتحدث إليه وملاذا؟. 1

املتحدث بامس جهاز الرشطة	 

والدة أحد الجسناء	 

حملل يعمل لدى اللجنة األهلية ملناهضة التعذيب	 

وزير العدل	 

ديوان املظامل الربملاين	 

أحد موفدي اللجنة الدولية للصليب األمحر	 

وزارة املالية	 

أي من هذه األطراف يعد جزءًا من القطاع األمين؟ أي من هذه األطراف ال يعد جزءًا من القطاع األمين؟. 2

ما الدور الذي تلعبه لك من هذه األطراف يف جمال االعتقال؟. 3

سيناريو املجموعة )ب(: تغطية قضايا سوء اإلدارة

أنت مراسل حصيف تعمل لدى القناة األوىل يف التلفزيون الوطين. ستقوم بإعداد تقرير حول قضايا عن مزامع بسوء اإلدارة 
املالية يف القوات املسلحة، وتود أن تلتيق باألطراف الفاعلة الرئيسية اليت هلا دور يف اإلرشاف عىل مسائل اإلدارة يف القوات 

املسلحة.

أي من األطراف الواردة أدناه له عالقة بتقريرك وملاذا؟. 1

ديوان الرقابة املالية واإلدارية	 

رئيس حترير القناة األوىل	 

السياسة االستباقية )Forward Policy(، خلية تفكري تعمل يف جمال تطوير السياسات	 

اللجنة الربملانية للشؤون األمنية	 

منسق املفوضية األوروبية ملساعدات املاحنني	 

الضابطة امجلركية	 

رئيس دائرة املشرتيات يف اجليش	 

أي من هذه األطراف يعد جزءًا من القطاع األمين؟ أي من هذه األطراف ال يعد جزءًا من القطاع األمين؟. 2
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ما الدور الذي تلعبه لك من هذه األطراف يف جمال الرقابة املالية واإلدارية عىل القطاع األمين؟. 3

سيناريو املجموعة )ج(: تغطية قضايا السمل األهيل

أنت مسؤول عن تنظمي مناظرة إذاعية موضوعها : “منع اجلرمية وتعزيز السمل األهيل يف احملافظات الرئيسية يف الوطن”. 
يطلب منك رئيس التحرير أن تعقد اجمتاع طاولة مستديرة مع األطراف الرئيسية العاملة يف هذا املجال.

أي من األطراف الواردة أدناه جيب أن تدعوها باعتقادك وملاذا؟. 1

شيوخ القضاء العشائري	 

الفصائل املسلحة شبه العسكرية	 

احملافظ/ رئيس هيئة احلمك احمليل	 

مدير الفرع احمليل للبنك الوطين	 

املنمظة األهلية احمللية “مركز املرأة لملساعدة القانونية”	 

جامعة ابن سينا الوطنية	 

ممثلون عن وزارة شؤون املرأة	 

أي من هذه األطراف يعد جزءًا من القطاع األمين؟ أي من هذه األطراف ال يعد جزءًا من القطاع األمين؟. 2

ما الوظيفة والدور الذي تلعبه لك من هذه األطراف يف قضايا منع اجلرمية والسمل األهيل؟. 3

سيناريو املجموعة )د(: تغطية مظاهرة

القناة الفضائية فضاء. يطلب منك مديرك أن تذهب ملقابلة املشاركني يف مظاهرة ما. سبب تظاهر  أنت مصور تعمل لدى 
املواطنني هو أنه قد مت مؤخرًا منع حزب معارضة رئييس من املشاركة يف االنتخابات.

من يه األطراف املشاركة يف املظاهرة اليت ختتار تصويرها وملاذا؟. 1

رئيس الكتلة الربملانية حلزب املعارضة	 

رشطة ماكحفة الشغب	 

ناشطون من مجاعة حقوق اإلنسان احمللية “الدميقراطية اآلن!”	 

ممثلون إعالميون آخرون متواجدون يف ساحة احلدث	 

مراقبو انتخابات من األمم املتحدة	 

الرئيس أثناء إلقائه خلطاب من رشفة القرص الرائيس	 

ممثلون عن وزارة الصحة	 

أي من هذه األطراف يعد جزءًا من القطاع األمين؟ أي من هذه األطراف ال يعد جزءًا من القطاع األمين؟. 2

ما الوظيفة والدور الذي تلعبه لك هذه األطراف يف معلية االنتخابات؟. 3

المترين 2-2 )تمكلة(
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المترين 3-2
نخسة ورقية من عرض الباور بوينت:  مبادئ حمك القطاع األمين وإصالح القطاع األمين

يمت توزيع نسخ من عرض الباور بوينت عىل املشاركني، إما قبل تشغيل العرض يف النشاط الرابع )ويفضل ذلك( أو بعده.

مفاهٌم حكم القطاع 
األمنً وإصالحه

األمن

نهج ٌرتكز على الدولة تدٌره المؤسسات العسكرٌة  :المفهوم التقليدي•
واالستخباراتٌة ومؤسسات إنفاذ القانون 

نهج خدماتً موجه نحو احتٌاجات المواطنٌن، ٌتضمن الجهات : المفهوم الجديد•
الرسمٌة وغٌر الرسمٌة سواء كانت دولة ما أو مؤسساتها أو 

غٌر الحكومٌة/المنظمات التً ال تتبع للدولة/المؤسسات
ٌشتمل المفهوم الجدٌد لألمن على اعتبارات سٌاسٌة، اجتماعٌة، : النهج الموسع•

اقتصادٌة، بٌئٌة وغٌرها
الدٌمقراطٌة، الحكم الرشٌد، الحد من الفقر، التنمٌة االقتصادٌة : عالقته بالتنمية•

واالجتماعٌة، احترام حقوق اإلنسان، حماٌة الفئات المهمشة
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Civil Society and Media

القطاع األمني

مزودو المساعدة الدوليون
مؤسسات المعونة الدولٌة -

منظمات التنسٌق بٌن الجهات المانحة -

المجتمع المدني واإلعالم

جهات الرقابة التشريعية

الجهات الرئيسية المزودة لخدمات
األمن والعدالة 

المجتمع المدني واإلعالم

مؤسسات المجتمع المدنً-
المنظمات األهلٌة-
مراكز حقوق اإلنسان-
بٌوت الخبرة/خالٌا التفكٌر-
الوسط األكادٌمً-
المؤسسات اإلعالمٌة-

جهات الرقابة التشريعية
البرلمان-
اللجان البرلمانٌة-
هٌئات المظالم البرلمانٌة-
مؤسسات التدقٌق البرلمانٌة-

جهات الرقابة التنفيذية

الرئاسة-
مجلس الوزراء-
الوزارات-

الجهات الرئيسية المزودة لخدمات األمن والعدالة

القوات المسلحة-
الشرطة-
االستخبارات-
شركات األمن الخاصة-
المٌلٌشٌات-
جماعات المقاتلٌن غٌر النظامٌٌن-
النٌابة-
المحاكم-
السجون-

جهات الرقابة التنفيذية

اإلطار القانوني

إصالح القطاع األمني

 .تهدف إلى خلق بٌئة آمنة ومستقرة ومواتٌة لتعزٌز الدٌمقراطٌة، التنمٌة والحد من الفقر عملٌة

 

، وتتطلب مشاركة شاملة لمجموعة من مؤسسات الدولة أو المؤسسات األخرىفنٌةولٌست  سٌاسٌةهذه العملٌة 
 .الفاعلة ذات العالقة

 

 :المبادئ الرئٌسٌة
توفٌر األمن للمواطنٌن من منطلق خدماتً-
(التحرر من الخوف، التحرر من العوز)األمن البشري -
إنخراط الحكومة بأسرهانهج -
الملكٌة المحلٌة-
مبادئ سٌادة القانون-
االستدامة-

المترين 2-3 )تمكلة(
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حكم القطاع األمني
 الجهاز الحاكم المكون من أشخاص ومؤسسات تمارس السلطة واإلدارة على الدولة، المجتمع، إلى:الحكومة

آخره 
 أما

 عملٌة صنع القرار والعملٌة التً تتم تنفٌذ القرارات من خاللها/فهو عملٌة، نظام أو طرٌقة الحكم:الحكم

 

 :األهداف الرئٌسٌة من الحكم الرشٌد القطاع األمنً

عملٌة صنع القرار  شفافية-

الحكومة والقوات األمنٌة من قبل الشعب ءلةمسا-

الحكومة والقوات األمنٌة تجاوب-

السٌاسات المتبعة شمولية/ضمان الدعم الشامل وواسع النطاق-

لة والتجاوبءالمساوالشفافية 

 :الشفافٌة

 ٌكون صناع القرار فً القطاع األمنً على إّطالع بجمٌع القضاٌا والمعلومات ذات الصلة عند اتخاذهم للقرارات، 

 .وٌتم إطالع المواطنٌن على هذه القرارات واألسس التً اتخذت بناًء علٌها

 

 :لةءالمسا

 ٌكون صناع القرار فً القطاع األمنً مسؤولٌن عن ممارسة الصالحٌات الممنوحة لهم من قبل الشعب، وٌكون

 .الشعب أو من ٌمثلهم قادرٌن على محاسبتهم على قراراتهم 

 

 :التجاوب

 ٌتجاوب صناع القرار فً القطاع األمنً بسالسة وسرعة مع اقتراحات المواطنٌن ومتطلباتهم ومناشداتهم؛ بحٌث.

تنسجم الخدمات التً تقدمها مؤسسات القطاع األمنً مع احتٌاجات المواطنٌن ودافعً الضرائب وتوقعاتهم  
 .وتلبٌها

 
 (92، الصفحة رقم الدلٌل الخاص بلجنة المساعدات اإلنمائٌة التابعة لمنظمة التعاون والتنمٌة االقتصادٌة حول إصالح نظام األمنمقتبس عن )

(http://www.thefreedictionary.com/responsivenessمقتبس عن الرابط )

المترين 2-3 )تمكلة(
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مصادر ومراجع 

إصالح حول االقتصادٌة والتنمٌة التعاون لمنظمة التابعة اإلنمائٌة المساعدات بلجنة الخاص الدلٌل
.2007 ،(OECD) االقتصادٌة والتنمٌة التعاون منظمة والعدالة، األمن دعم .األمن نظام 

(2005) المعونة فعالٌة بشأن بارٌس إعالن

(2008) للعمل أكرا أجندة

 

المترين 2-3 )تمكلة(
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المترين 4-2
ورقة معل: رشاحئ القطاع األمين

يستعني املشاركون هبذا المترين ملناقشة رشاحئ القطاع األمين اليت تنيمت إلهيا خمتلف األطراف. )النشاط اخلامس(
 2.4التمرين 
 لقطاع األمنياشرائح : ورقة عمل

 (النشاط الخامس. )األطرافالتً تنتمً إلٌها مختلف  القطاع األمنًشرائح ٌستعٌن المشاركون بهذا التمرٌن لمناقشة 
القطاع األمني 

 

 المجتمع المدني واإلعالم
 مؤسسات المجتمع المدني 
 المنظمات األهمية 
 مراكز حقوق اإلنسان 
 بيوت الخبرة/خاليا التفكير 
 الوسط األكاديمي 
 المؤسسات اإلعالمية 

 

 
 اإلطار القانوني

 جهات الرقابة التشريعية
 البرلمان 
 المجان البرلمانية 
 هيئات المظالم البرلمانية 
 مؤسسات التدقيق البرلمانية 

 جهات الرقابة التنفيذية
 الرئاسة 
 مجمس الوزراء 
 الوزارات 

الجهات الرئيسية المزودة لخدمات األمن 
 والعدالة

 سمحةالقوات الم 
 الشرطة 
 االستخبارات 
 شركات األمن الخاصة 
 المميشيات 
 جماعات المقاتمين غير النظاميين  
  النيابة العامة 
 المحاكم 
 السجون 

  
 

 مزودو المساعدة الدوليون 
 مؤسسات المعونة الدولية 
 مؤسسات التنسيق ما بين الجهات المانحة 
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المترين 5-2
ورقة إجابات: األطراف الفاعلة يف القطاع األمين

تقدم هذه الورقة اإلجابات عىل المترين الذي يطلب املدرب من املشاركني القيام به يف النشاط اخلامس.

 

 2.5التمرين 
القطاع األمني في األطراف الفاعلة : ورقة إجابات

 .تقدم هذه الورقة اإلجابات على التمرٌن الذي ٌطلب المدرب من المشاركٌن القٌام به فً النشاط الخامس
 

 

 المجتمع المدني واإلعالم
 والدة أحد السجناء 
 مدير الفرع المحمي لمبنك الوطني 
  محمل يعمل لدى المجنة األهمية

 لمناهضة التعذيب
 رئيس التحريرالقناة األولى 
 السياسة /)فوروارد بوليسي

 ، خمية تفكير(االستباقية
 شيوخ القضاء العشائري 
  الديمقراطية "جماعة حقوق اإلنسان

 !"اآلن
  ،مركز المرأة لممساعدة القانونية

 منظمة أهمية
 جامعة ابن سينا الوطنية 
 ممثمون اعالميون 

 

 

 جهات الرقابة التشريعية
 مكتب المظالم البرلماني 
 نية لمشؤون األمنيةالمجنة البرلما 
  رئيس الكتمة البرلمانية لحزب

 المعارضة
 ديوان الرقابة المالية واإلدارية 

 جهات الرقابة التنفيذية
 الرئيس 
 وزير العدل 
 وزارة المالية 
 وزارة الصحة 
 وزارة شؤون المرأة 
 رئيس هيئة الحكم المحمي/المحافظ 

الجهات الرئيسية المزودة لخدمات األمن 
 والعدالة

 المتحدث باسم جهاز الشرطة 
 الفصائل المسمحة شبه العسكرية 
 رئيس دائرة المشتريات في الجيش 
 شرطة مكافحة الشغب 
 الضابطة الجمركية 
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المترين 6-2
ورقة معل: مترين صل اإلجابة الصحيحة: تعريف الشفافية، املساءلة وامللكية احمللية

يمت توزيع ورقة العمل التالية عىل املشاركني ليك يمتكنوا من وصل لك مصطلح بالتعريف الصحيح له.

صل املصطلحات التالية بالتعريف الصحيح.

               املصطلحات         التعريفات

 

القطاع األمين مسؤولني عن ممارسة  القرار يف  يكون صناع  أ. 
الصالحيات املمنوحة هلم من قبل الشعب، ويكون الشعب أو من 

ميثلهم قادرين عىل حماسبهتم عىل قراراهتم.
التعاون  ملنمظة  التابعة  اإلمنائية  املساعدات  بلجنة  اخلاص  الدليل  عن  مقتبس 

والتمنية االقتصادية حول إصالح نظام األمن، الصفحة رمق 112.

يقوم صناع القرار يف القطاع األمين بتنفيذ السياسات اليت  ب. 
يمت تصمميها، إدارهتا وتنفيذها من قبل أطراف حملية بدلًا من 

أطراف خارجية.
مقتبس عن الرابط

http://www.thefreedictionary.com/responsiveness.

يكون صناع القرار يف القطاع األمين عىل إّطالع جبميع القضايا  ج. 
إطالع  ويمت  للقرارات،  اختاذمه  عند  الصلة  ذات  واملعلومات 

املواطنني عىل هذه القرارات واألسس اليت اختذت بناًء علهيا.
التعاون  ملنمظة  التابعة  اإلمنائية  املساعدات  بلجنة  اخلاص  الدليل  عن  مقتبس 

والتمنية االقتصادية حول إصالح نظام األمن، الصفحة رمق 92.

1.  الشفافية

2.  املساءلة

3.  امللكية احمللية
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المترين 7-2
نقاش: صور متعلقة بالشفافية، املساءلة وامللكية احمللية

يقوم املشاركون يف مجموعات صغرية مبناقشة الصور وحماور النقاش التالية:

املجموعة األوىل

املجموعة الثانية

 بناًء عىل ما تراه يف هذه الصورة، مق مبناقشة ما ييل:

التحديات اليت يواجهها اإلعالم يف تعزيز الشفافية يف حمك 	 
القطاع األمين

دور اإلعالم يف مضان وجود املساءلة يف حمك القطاع األمين	 

الدور الذي ميكن لإلعالم أن يلعبه يف مضان امللكية احمللية 	 
يف حمك القطاع األمين

 بناًء عىل ما تراه يف هذه الصورة، مق مبناقشة ما ييل:

التحديات اليت يواجهها اإلعالم يف تعزيز الشفافية يف حمك 	 
القطاع األمين

دور اإلعالم يف مضان وجود املساءلة يف حمك القطاع األمين	 

الدور الذي ميكن لإلعالم أن يلعبه يف مضان امللكية احمللية 	 
يف حمك القطاع األمين
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املجموعة الثالثة

املجموعة الرابعة

 بناًء عىل ما تراه يف هذه الصورة، مق مبناقشة ما ييل:

التحديات اليت يواجهها اإلعالم يف تعزيز الشفافية يف حمك 	 
القطاع األمين

دور اإلعالم يف مضان وجود املساءلة يف حمك القطاع األمين	 

الدور الذي ميكن لإلعالم أن يلعبه يف مضان امللكية احمللية 	 
يف حمك القطاع األمين

 بناًء عىل ما تراه يف هذه الصورة، مق مبناقشة ما ييل:

التحديات اليت يواجهها اإلعالم يف تعزيز الشفافية يف حمك 	 
القطاع األمين

دور اإلعالم يف مضان وجود املساءلة يف حمك القطاع األمين	 

الدور الذي ميكن لإلعالم أن يلعبه يف مضان امللكية احمللية 	 
يف حمك القطاع األمين

المترين 2-7 )تمكلة(
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المترين 8-2
دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين

يقوم املشاركون يف املجموعات الصغرية مبناقشة املجاالت اليت يلعب فهيا اإلعالم دورًا يف حمك القطاع األمين. مكا يقومون 
مبناقشة األسئلة املكتوبة يف البطاقات.

ليك يلعب اإلعالم دورًا يف حمك القطاع األمين، فإنه من الرضوري له القيام مبا ييل: املجموعة األوىل. 

-     اإلطالع عىل جسالت احلكومة ونرشها

-     تغطية جلسات احملامك

هل تتفق مع هذه العبارات؟  .1

ما هو احلال يف وضعك؟ هل تقوم بتغطية مثل هذه املواضيع؟ هل واجهت أية عقبات أثناء قيامك بذلك؟ ما الذي حدث؟  .2

الرجاء اقرتاح ثالثة جماالت رئيسية أخرى تعتقد بأن اإلعالم جيب أن يلعب دورًا فهيا.  .3

ليك يلعب اإلعالم دورًا يف حمك القطاع األمين، فإنه من الرضوري له القيام مبا ييل: املجموعة الثانية. 

-     تغطية العمليات اليت تنفذها القوات األمنية

-     التعاون مع مجاعات حقوق اإلنسان واملجمتع املدين أثناء امحلالت التوعوية

هل تتفق مع هذه العبارات؟  .1

ما هو احلال يف وضعك؟ هل تقوم بتغطية مثل هذه املواضيع؟ هل واجهت أية عقبات أثناء قيامك بذلك؟ ما الذي حدث؟  .2

الرجاء اقرتاح ثالثة جماالت رئيسية أخرى تعتقد بأن اإلعالم جيب أن يلعب دورًا فهيا.  .3

املجموعة الثالثة. ليك يلعب اإلعالم دورًا يف حمك القطاع األمين، فإنه من الرضوري له القيام مبا ييل:

-     تغطية القرارات التنفيذية املتعلقة باألمن

-     نرش تقارير حتقيقية عن انهتااكت حقوق اإلنسان، سوء اإلدارة والفساد يف القطاع األمين

هل تتفق مع هذه العبارات؟  .1

ما هو احلال يف وضعك؟ هل تقوم بتغطية مثل هذه املواضيع؟ هل واجهت أية عقبات أثناء قيامك بذلك؟ ما الذي حدث؟  .2

الرجاء اقرتاح ثالثة جماالت رئيسية أخرى تعتقد بأن اإلعالم جيب أن يلعب دورًا فهيا.  .3
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المترين 9-2
ورقة معلومات: سبل مسامهة اإلعالم يف تعزيز احلمك الدميقرايط للقطاع األمين

يمت توزيع ورقة املعلومات هذه عىل املشاركني بعد انهتاهئم من النقاش مضن إطار المترين 2-8 حول دور اإلعالم يف حمك 
القطاع األمين. يقوم املشاركون بتسليط الضوء عىل النقاط الرئيسية مع إماكنية مناقشهتا بإجياز.

اإلعالم وحمك القطاع األمين

يلعب اإلعالم يف الدول الدميقراطية الراخسة دورًا هامًا يف املسامهة يف تعزيز املساءلة واحلمك الرشيد اللقطاع األمين. 
وجنبًا إىل جنب مع مؤسسات املجمتع املدين، يقوم اإلعالم عىل حنو غري رمسي بالرقابة عىل االلقطاع األمين، حيث أهنام 
التنفيذية، الربملان أو القضاء. مكا يلعب اإلعالم دورًا حموريًا يف  ُيّكالن معل مؤسسات الرقابة الرمسية، اكلسلطات 

الكشف عن انهتااكت حقوق اإلنسان وقضايا سوء اإلدارة يف القطاع األمين.
كيف يستطيع اإلعالم أن يسامه يف تعزيز احلمك الدميقرايط اللقطاع األمين؟

تتضمن السبل اليت ميكن لإلعالم من خالهلا املسامهة يف تعزيز حمك القطاع األمين ما ييل:

اإلطالع عىل جسالت احلكومة ونرش معلومات خمتارة من شأهنا أن تهسم يف تعزيز الشفافية، املساءلة وامللكية   -
احمللية

تغطية اجللسات الربملانية وجلسات احملامك، القرارات التنفيذية املتعلقة باألمن والعمليات اليت تنفذها القوات األمنية  -

التعاون مع مؤسسات املجمتع املدين خالل محالت التوعية اهلادفة إىل التنديد بانهتااكت حقوق اإلنسان أو تعزيز   -
اإلصالح القانوين

تنفيذ براجم للرقابة عىل اإلجراءات اليت تتبعها الدولة يف إطار حمك القطاع األمين  -

نرش تقارير حتقيقية حول انهتااكت حقوق اإلنسان، سوء اإلدارة والفساد يف القطاع األمين  -

مقتبس عن: اإلعالم الفلسطيين وحمك القطاع األمين، مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة، 2009.
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مرجع املدرب 1-2
األطراف الفاعلة يف القطاع األمين

يستعني املدرب بقامئة األطراف الفاعلة هذه إلعداد بطاقات الستخدامها يف النشاط الثاين.

املتحدث بامس جهاز الرشطة	 
والدة أحد الجسناء	 
حملل يعمل لدى اللجنة األهلية ملناهضة التعذيب	 
وزير العدل	 
ديوان املظامل الربملاين	 
أحد موفدي اللجنة الدولية للصليب األمحر	 
وزارة املالية	 
ديوان الرقابة املالية واإلدارية	 
رئيس حترير القناة األوىل	 
السياسة االستباقية )Forward Policy(، خلية تفكري تعمل يف جمال تطوير السياسات	 
اللجنة الربملانية للشؤون األمنية	 
منسق املفوضية األوروبية ملساعدات املاحنني	 
الضابطة امجلركية	 
رئيس دائرة املشرتيات يف اجليش	 
شيوخ القضاء العشائري	 
الفصائل املسلحة شبه العسكرية	 
احملافظ/ رئيس هيئة احلمك احمليل	 
رئيس الفرع احمليل للبنك الوطين	 
املنمظة األهلية احمللية “مركز املرأة لملساعدة القانونية”	 
جامعة ابن سينا الوطنية	 
ممثلون عن وزارة شؤون املرأة	 
رئيس الكتلة الربملانية حلزب املعارضة	 
رشطة ماكحفة الشغب	 
ناشطون من مجاعة حقوق اإلنسان احمللية “الدميقراطية اآلن!”	 
ممثلون إعالميون آخرون متواجدون يف ساحة احلدث	 
مراقبو انتخابات من األمم املتحدة	 
الرئيس أثناء إلقائه خلطاب من رشفة القرص الرائيس	 
ممثلون عن وزارة الصحة	 
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مرجع املدرب 2-2
ورقة إجابات: تعريفات الشفافية، املساءلة وامللكية احمللية

تقدم ورقة اإلجابات هذه لملدرب اإلجابات عىل النشاط اخلامس.

               املصطلحات         التعريفات

1.  الشفافية

2.  املساءلة

3.  امللكية احمللية

القطاع األمين مسؤولني عن ممارسة  القرار يف  يكون صناع  أ. 
الصالحيات املمنوحة هلم من قبل الشعب، ويكون الشعب أو من 

ميثلهم قادرين عىل حماسبهتم عىل قراراهتم.
التعاون  ملنمظة  التابعة  اإلمنائية  املساعدات  بلجنة  اخلاص  الدليل  عن  مقتبس 

والتمنية االقتصادية حول إصالح نظام األمن، الصفحة رمق 112.

يقوم صناع القرار يف القطاع األمين بتنفيذ السياسات اليت  ب. 
يمت تصمميها، إدارهتا وتنفيذها من قبل أطراف حملية بدلًا من 

أطراف خارجية.
مقتبس عن الرابط

http://www.thefreedictionary.com/responsiveness.

يكون صناع القرار يف القطاع األمين عىل إّطالع جبميع القضايا  ج. 
إطالع  ويمت  للقرارات،  اختاذمه  عند  الصلة  ذات  واملعلومات 

املواطنني عىل هذه القرارات واألسس اليت اختذت بناًء علهيا.
التعاون  ملنمظة  التابعة  اإلمنائية  املساعدات  بلجنة  اخلاص  الدليل  عن  مقتبس 

والتمنية االقتصادية حول إصالح نظام األمن، الصفحة رمق 92.
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مرجع املدرب 3-2
ممجع مصطلحات حمك القطاع األمين

هذا املمجع متوفر ملساندة املدرب يف النشاط 6، تعريف الشفافية واملساءلة وامللكية احمللية. وقد يكون مفيد يف أنشطة اخرى.

وصول الناس ألنمظة قضائية فعالة وعادلة وخاضعة لملساءلة سواًء اكنت رمسية أو غري الوصول إىل العدالة
رمسية محلاية احلقوق وماكحفة إساءة استخدام السلطة وتسوية الزناعات. 

االلزتام أو القدرة عىل محتل املسؤولية أو مساءلة الفرد عن أفعاله – أو االستعداد لذلك - املساءلة 
وفًقا خلطوط تتسم بالشفافية. 

معلية مجع للبيانات وحتليل لملعلومات واليت يمت تنفيذها لدمع غرض حمدد سلًفا. ويف التقيمي
سياق مرشوع إصالح القطاع األمين من الطبييع إجراء تقدير لالحتياجات األولية خالل 

املرحلة التأسيسية. 

هنج منتظم ومنضبط لتقدير مدى فاعلية إدارة املخاطر واملراقبة ومعليات احلمك وحتسني التدقيق
ذلك. 

أي حتول أو تعديل يف طريقة سلوك األفراد أو أداء منمظة ما ملهامها ووظائفها.التغيري السلويك

قوات اجليش أو الرشطة اليت تراقب احلدود الوطنية. حرس/رشطة احلدود

الرباجم والعمليات اليت تعمل عىل متكني وحتقيق التمنية املستقلة لملستفيدين. ميكن تطبيق بناء القدرات 
بناء القدرات عىل لك من األفراد واملؤسسات. 

املجال السيايس بني الفرد واحلكومة. ميكن لملجمتع املدين املساعدة عىل حتديد السياسات املجمتع املدين
واالحتياجات األمنية للدولة و لضامن الرقابة عىل املؤسسات العامة ولتوفري اخلدمات األمنية 
وخدمات العدالة لقطاعات من الشعب يف بعض األحيان. ويشري أيًضا إىل منمظات املجمتع 

املدين واألجهزة غري احلكومية وغري النظامية اليت توفر األمن والعدالة. 

منمظات املجمتع املدين 
)CSO(

منمظة غري حكومية وغري اقتصادية مكونة من مشاركني طوعيني مجتعهم اهمتامات وقمي 
وأغراض مشرتكة مثل املعتقدات العرقية أو الثقافية أو السياسية أو الدينية. وميكن أن 

تمشل منمظات املجمتع املدين املنمظات غري احلكومية ووسائل اإلعالم وامجلاعات الدينية 
ومؤسسات الفكر والرأي وغريها. انظر أيًضا املجمتع املدين. 

الرشاكة اليت من خالهلا تشارك الرشطة يف املجمتع وتليب احتياجاته، ويشارك املجمتع يف الرشطة  املجمتعية
أمعال الرشطة اخلاصة به ويدمعها.

القانون األسايس والرئييس للدولة والذي يصف كيفية تنظمي هذه الدولة والقوى السياسية الدستور
املختلفة وسلطات احلكومة والقمي واملبادئ األساسية لملجمتع.

املبادرات املنتمظة واملهنجية اليت هتدف إىل مشاركة مجيع أحصاب املصلحة يف العمل مًعا التنسيق
بطريقة منمظة يف خطة معل أو نشاط ما.

األطراف  األمنية 
األساسية 

األطراف الرئيسية املعنية باألمن، ويه تلك املنوط هبا استخدام القوة أو إنفاذ القانون مثل 
اجليش والرشطة والقوات شبه العسكرية و اإلستخبارات وأجهزة األمن وحرس احلدود 

وامجلارك وقوات االحتياط والوحدات األمنية احمللية وقوات الدفاع املدين واحلرس الوطين. 
وتشري أيًضا إىل األجهزة احلكومية أو النظامية اليت توفر األمن. 
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إساءة استخدام السلطة املولكة لتحقيق ماكسب خشصية.الفساد

هيلك احلكومة يف دولة ما تمتزي حبمك األغلبية. فيكون للشعب السلطة العليا ويقوم الدميقراطية
مبامرسهتا من خالل نظام متثييل عادًة ما يمشل عقد انتخابات دورية حرة. 

حتسني اهليالك السياسية واالقتصادية واالجمتاعية إلقلمي أو عادة  لدولة ما. التمنية

الدولة أو املنمظة اليت تقدم مسامهة نقدية أو عينية لطرف ثالث.اجلهة املاحنة

مدى حتقيق أهداف التدخل أو توقع حتقيقها. الفاعلية

معلية حتديد قمية أو أمهية نشاط أو سياسة أو برناجم ما. وتمشل التقيمي املهنيج التقيمي
واملوضويع ملرشوع أو برناجم أو سياسة جارية أو مكمتلة وتصمميه وتنفيذه والنتاجئ 

الهنائية. 

فرع الدولة امللكف بتفعيل قوانيهنا وإدارة وظائفها. وتشري أيًضا إىل من بيده السلطة السلطة التنفيذية 
اإلدارية يف الدولة سواًء اكن فرد )الرئيس أو رئيس الوزراء( أو مجموعة )احلكومة(.

الصفات االجمتاعية والفرص املقرونة بالذكورة و األنوثة والعالقات بني النساء والرجال  النوع االجمتايع
والفتيات والفتيان.

نوع من احلمك املمتحورة حول الشعب ويقوم عىل املساواة واملساءلة والشفافية ويولد احلمك الرشيد
املشاركة والتشاور يف التخطيط وصنع القرار وهو إدارة تتسم بالفاعلية والكفاءة للقطاع 

العام وتسىع بنشاط إىل مشاركة املجمتع املدين وتيرسها. 

فهم الطبيعة املرتابطة للجهات والرباجم املختلفة عند وضع سياسات  و براجم حمددة.الهنج المشويل

هذه احلقوق اخلاصة بلك خشص بوصفه فرًدا يف اجلنس البرشي، بغض النظر عن لون حقوق اإلنسان
البرشة أو اجلنسية أو القناعة السياسية أو االقتناع الديين أو املاكنة االجمتاعية أو النوع 

اإلجمتايع أو السن.

مفهوم األمن الذي يضم حقوق اإلنسان واحلمك الرشيد واحلصول عىل التعلمي والرعاية األمن اإلنساين
الصحية والتأكد من حصول لك فرد عىل الفرص واخليارات اليت تناسب إماكنياته.

استقاللية جهة أو مؤسسة حمددة عن أمعال سلطة الدولة أو أي مؤسسة أخرى أو االستقالل
سياساهتا. 

املجمتع الدويل 

ساكن العامل بشلك عام، سواء النظاميون أو غري النظاميني، مما قد يشري يف بعض احلاالت 
إىل مجموعات حمددة من األطراف الفاعلة الدولية اليت تربطها مهمة أو مرشوع مشرتك.. 

يه نظام احملامك الذي يفرس القانون ويطبقه بامس صاحب السيادة أو الدولة.السلطة القضائية

جملس تداويل له سلطة إصدار القوانني وتعديلها وإلغاهئا.السلطة الترشيعية

هنج يقر بأنه جيب أن تقوم األطراف احمللية وليست اخلارجية بتصممي وإدارة وتنفيذ امللكية احمللية
إصالح سياسات األمن والعدالة ومؤسساهتا وأنشطهتا يف بلد ما. 

النظام القضايئ 
العسكري

أداة إنفاذ القانون الرئيسية ألجهزة القوات املسلحة. 
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األهداف اإلمنائية لأللفية 
)MDGs(

مجموعة من الغايات واألهداف املعمتدة من قبل امجلعية العامة لألمم املتحدة يف عام 2000 
واليت هتدف إىل مضان وصول التمنية البرشية إىل لك خشص يف لك ماكن حبلول عام 

2015. وتنقسم األهداف اإلمنائية المثانية إىل 21 هدًفا قابلًا للقياس يمت قياهسم من خالل 
61 مؤرش. 

معلية مسمترة واليت تستخدم مجع البيانات املهنيج لزتويد اإلدارة وأحصاب املصلحة الرصد 
الرئيسيني ملرشوع جاري مبؤرشات أولية عن مدى التقدم وحتقيق األهداف.

إسرتاتيجية/ سياسة 
األمن القويم

اسرتاتيجية رمسية تتضمن مجيع القرارات واألنشطة املتعلقة بقطاع األمن الذي يؤثر عىل 
األمن الداخيل واخلاريج للدولة واملجمتع. وتمشل لكًا من البيانات السياسية وإجراءات 

تنفيذ هذه البيانات. 

املنمظات غري احلكومية 
)NGO(

منمظة مستقلة وتطوعية وال تقوم عىل أساس الرحب، وال ترتبط حبكومات وطنية أو حملية. 

مقدمو خدمات األمن 
والعدالة غري النظامية 

األطراف غري احلكومية اليت قد توفر خدمات األمن والعدالة. فلدهيا القدرة- وليس لدهيا 
الصالحية- الستخدام القوة أو حتقيق العدالة. ويشار إلهيا أيًضا مبزودي األمن و العدالة 

غري احلكومية. 

مسؤول معني لتليق الشاكوى املقدمة من األفراد ضد أمعال االنهتااكت اليت يقوم هبا أمني املظامل
املوظفني العموميني أو ترصفاهتم املنفلتة والتحقيق فهيا.

تنظمي مؤسسات الدولة من قبل اهليائت / األطراف غري احلكومية مبا يف ذلك الربملان الرقابة 
واملجمتع املدين مثل وسائل اإلعالم أو املجموعات ذات املصاحل اخلاصة. 

هيئة متثيلية وطنية متتلك السلطات الترشيعية العليا داخل الدولة.الربملان

معلية اجمتاعية وقانونية يف بعض األحيان ويه متكن املجمتع من معاجلة ما مت ارتاكبه املصاحلة
سابًقا من جرامئ حرب أو أمعال مقع من قبل النظام أو السلطة أو املنمظات االجمتاعية. 

واهلدف هو “التصاحل” مع املايض وتطوير املستقبل مًعا.

)RoL( وجود النظام العام القامئ عىل أجهزة أمن وعدالة فعالة وخاضعة لملساءلة، مدعوم بالقوانني، سيادة القانون
وإذا لزم األمر، قابل التنفيذ من قبل الدولة.

العالقة بني األمن 
والتمنية

إدراك أن األمن والتمنية يعزز بعضهام البعض واالعرتاف بأهنام يرتبطان بشلك وثيق. 

عدم وجود هتديدات أو هتديدات متوقعة عىل القمي املكتسبة. فهو يصف شعور الفرد أو األمن
الدولة باألمان أو السالمة، ومتتعها بامحلاية ضد أي جهوم أو نزاع عنيف. 

مجموعة كبرية من األجهزة احلكومية وغري احلكومية اليت توفر األمن والعدالة فضلًا عن القطاع األمين
اهليائت الرقابية وآلياهتا. 

إصالح القطاع األمين 
)SSR(

معلية وطنية خالصة هتدف للعمل عىل مضان أن األجهزة اليت توفر األمن والعدالة تقدم خدمات 
تمتزي بالفاعلية والكفاءة لتلبية احتياجات الشعب وحيث تكون تلك األجهزة خاضعة لملساءلة 

أمام الدولة وشعهبا وتعمل يف إطار من احلمك الرشيد وسيادة القانون واحرتام حقوق اإلنسان. 
ويشار إىل ذلك أيًضا بعبارات: إصالح قطايع األمن والعدالة، أو إحداث التحول يف القطاع 

األمين، أو التطوير أو إعادة اإلمعار أو حتقيق االستقرار أو حمك القطاع األمين.
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مصطلح واسع يستخدم للداللة عىل مجيع األطراف احمللية والوطنية والدولية مبا يف ذلك أحصاب املصلحة 
اجلهات احلكومية ومؤسسات املجمتع املدين والتجاري واليت هلا مصلحة يف نتاجئ نشاط 

معني أو معلية حمددة. 

مقدمو خدمات األمن 
احلكومية

قوات منمظة تندرج يف اإلختصاص الرمسي والرشيع للقوات األمنية النظامية، مثل 
املؤسسة العسكرية أو الرشطة املدنية أو احلرس الرائيس أو جهاز املخابرات أو حرس 

احلدود أو وحدات األمن احمللية أو االحتياطية أو وحدات الدفاع املدين أو احلرس الوطين 
أو املليشيات احلكومية. ويشار إلهيا أيًضا باألطراف األمنية الرئيسية أو مزودي خدمات 

األمن النظامية. 

خاصية أو حالة ميكن من خالهلا تلبية احتياجات اجليل احلايل دون أن يؤدي ذلك إىل االستدامة 
اخنفاض الرفاهية املستقبلية لألجيال أو الساكن يف مواقع أخرى.

تضم العدالة االنتقالية مجموعة اكملة من العمليات واآلليات املتعلقة مبحاوالت املجمتع العدالة االنتقالية 
للتأقمل مع إرث من اإلساءات واسعة النطاق اليت حدثت يف املايض ومن أجل مضان 

املساءلة وخدمة العدالة وحتقيق املصاحلة. 

الوصول احلر واملفتوح لملعلومات اليت متكن املجمتع املدين من أداء وظيفته التنظميية حيث الشفافية
ميتلك أحصاب املصلحة إماكنية الوصول وبشلك كبري إىل معلية صنع القرار والقدرة عىل 

التأثري فهيا. 

االحمتالية الكبرية للتعرض لملخاطر وقلة القدرة عىل التغلب عىل نتاجئها السلبية. ويكون الفائت املستضعفة
الضعف نتيجة للتعرض لعوامل املخاطر والعمليات االجمتاعية واالقتصادية الاكمنة، اليت 

حتد من قدرة قطاعات ساكنية عىل التأقمل مع املخاطر.

هنج اخنراط احلكومة 
 )WGA( بأرسها

هنج يقوم عىل دجم اجلهود التعاونية لإلدارات والواكالت احلكومية لتوحيد اجلهود حنو 
هدف مشرتك. 

الفريق اإلستشاري الدويل للقطاع األمين، ممجع املصطلحات األساسية، مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة، جنيف،  املصدر: 
.2012
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مرجع املدرب 4-2 
ورقة إجابة: إجابات االختيار القبيل والبعدي لإلعالم وحمك القطاع األمين

البعدي، وذلك يف  بعد إمكاهلم اإلختبار  تغذية راجعة حصيحة لملشاركني  باستخدام هذه اإلجابات إلعطاء  املدرب  يقوم 
النشاط 9. 

من يه األطراف الفاعلة الرئيسية يف القطاع األمين؟. 1

الرشطة، القوات املسلحة وأجهزة االستخبارات ومجيع إداراهتا ومؤسسات الرقابة ذات الصلة ج- 

ُيقصد حبمك القطاع األمين:. 2

العمليات اليت متكن األطراف الفاعلة من اختاذ قرارات تتعلق باألمن وتنفيذها د- 

يف سياق حمك القطاع األمين، ُيقصد بالشفافية:. 3

أن يكون لدى صناع القرار مجيع املعلومات الالزمة الختاذ القرارات وأن يمت إطالع مجهور املواطنني عىل هذه  ج- 
املعلومات يف الوقت املناسب

يف سياق حمك القطاع األمين، ُيقصد باملساءلة:. 4

أن يكون مبقدور املواطنني، أو من ميثلهم، حماسبة صناع القرار عىل ترصفاهتم وقراراهتم املتعلقة باألمن أ- 

يف سياق حمك القطاع األمين، ُيقصد بامللكية احمللية:. 5

أن تقوم اجلهات احمللية بتصممي السياسات األمنية وإدارهتا وتنفيذها ج- 

6 .: ـِ يف سياق حمك القطاع األمين، يمتثل دور السلطات التنفيذية ب

إدارة السياسات األمنية واإلرشاف علهيا، مع املراعاة التامة للعمليات الترشيعية والقضائية ج- 

7 .: ـِ يف سياق حمك القطاع األمين، يمتثل دور السلطات الترشيعية ب

سن القوانني األمنية واإلرشاف عىل أداء القوات األمنية ومؤسسات اإلدارة التنفيذية هلا ج- 

يف سياق حمك القطاع األمين، يشمتل دور اإلعالم املستقل عىل:. 8

التحقيق يف معل املؤسسات املزودة خلدمات األمن والعدالة واإلرشاف هيلع ب- 

يعترب اإلعالم:. 9

جزء من جهات الرقابة غري الرمسية، جنبًا إىل جنب مع املجمتع املدين أو املؤسسات األاكدميية د- 

عند تغطية القضايا املتعلقة باألمن، فإن الصحفيني:. 10

ملزمون باالعتبارات األخالقية واملهنية ذاهتا اليت يلزتمون هبا عند تغطيهتم ألية مواضيع أخرى ج- 
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املراجع اإلضافية
 

موارد تدريبية حول حمك القطاع األمين وإصالحه:
International Security Sector Advisory Team )ISSAT( – Training Materials, available:
http://issat.dcaf.ch/Training-and-Capacity-Building/Training-Materials

OECD Training Module on Security System Reform and Governance, available:
www.oecd.org/dac/conflictandfragility/40310374.pdf

منشورات مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة حول اإلعالم وحمك القطاع األمين:
The Palestinian Media and Security Sector Governance, 2009, available:
http://www.dcaf.ch/Publications/The-Palestinian-Media-and-Security-Sector-Governance

Access to Information and Security Sector Governance, 2010, available:
http://www.dcaf.ch/Publications/Access-to-Information-and-Security-Sector-Governance-
Reference-Text-Reader

Palestinian Media Legislation and Security Sector Governance, 2011, available:
http://www.dcaf.ch/Publications/Compilation-of-Reference-Texts-Palestinian-Media-
Legislation-and-Security-Sector-Governance


