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شكر وتقدير

يتقدم مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة بالشكر والتقدير لملؤسسات الرشيكة يف األرايض الفلسطينية احملتلة 
عىل املساعدة اليت قدمهتا وهذه املؤسسات يه: 

ديوان الرقابة املالية واإلدارية 	•

املجلس الترشييع الفلسطيين  •

مكتب الرئيس  •

جملس الوزراء  •

وزارة املالية  •

وزارة الداخلية  •

اإلدارة املالية املركزية (العسكرية)  •

هيئة ماكحفة الفساد، دولة فلسطني  •

قوات األمن الوطين الفلسطيين  •
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ملاذا ُتعترب الرقابة املالية يف القطاع األمين مهمة؟ 
تشّك الرقابة املالية يف القطاع األمين من األدوات الرئيسية 
ترصدها  اليت  العامة  األموال  إنفاق  من  التأكد  تكفل  اليت 
الدولة لضامن أمن رعاياها عىل حنو يتسم بالشفافية وخيضع 

لملساءلة واحملاسبة. 

األمين  القطاع  املالية يف مؤسسات  اإلدارة  تتسم  ذلك،  ومع 
بالغموض دون الشفافية يف أحوال ليست بالقليلة. حفىت يف 
املوازنات  يمت جحب  ما  غالًبا  العريقة،  الدميوقراطية  األنمظة 
القانون  بإنفاذ  امللكفة  األجهزة  اليت ختص  املالية  والعمليات 
عن  وحىت  العامة،  الرقابة  عن  املخابرات  وأجهزة  واجليوش 
الرقابة الرمسية اخلارجية اليت ميارهسا الربملان أو مؤسسات 
النفقات  ذلك، حتول  عن  وفضاًل  األحيان.  بعض  الرقابة يف 
األمنية غري املتاكفئة دون استخدام األموال العامة يف جماالت 
التمنية االجمتاعية واالقتصادية يف العديد من الدول النامية. 

ما الغاية من إعداد هذه األداة؟ 
ميثل بناء القدرات املفاهميية والفنية لدى املؤسسات املتخصصة 
املالية  الرقابة  تعزيز  الصلة خطوة أساسية عىل صعيد  ذات 
يف القطاع األمين. ويف هذا السياق، تسهتدف رزمة األدوات 

املؤسسات املختصة بالرقابة املالية، واليت ترغب يف: 

االطالع عىل املامرسات الفضىل املرعية عىل املستوى  	•
الدويل يف ميدان الرقابة املالية يف القطاع األمين 

املالية عىل  الرقابة  تطوير قدراهتا املهنية عىل ممارسة  	•
مؤسسات القطاع األمين

اعمتاد موقف استبايق ميّكهنا من تنفيذ أمعال الرقابة  	•
املالية الشاملة عىل مؤسسات القطاع األمين  

التأكيد عىل السلطات املولكة إلهيا يف تدقيق املوازنات  	•
والعمليات املالية اليت تنفذها مؤسسات القطاع األمين. 

كيف ُأِعدَّت رزمة األدوات؟ 
ُصت المتارين واملادة التدريبية اليت تمشلها رزمة األدوات 
هذه مضن إطار معل مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية عىل 
القطاع األمين  املالية يف  الرقابة  تعزيز  القوات املسلحة عىل 

 2013 العامني  مدى  عىل  احملتلة  الفلسطينية  األرايض  يف 
و2014. فيف العام 2013، يّس املركز إعداد تقيمي لالحتياجات 
التدريبية لدى اجلهات املعنية مبامرسة الرقابة املالية، وتبع ذلك 
تنظمي دورة تدريبية اسهتدفت املوظفني العاملني يف مؤسسات 
الرقابة املالية الرئيسية يف األرايض الفلسطينية احملتلة خالل 
العام 2014. وقد أعّد مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية عىل 
القوات املسلحة هذه املادة التدريبية بالتعاون مع خرباء دوليني، 

وبدمع مايل من االحتاد األورويب. 

وتشمتل األدوات اليت يضمها هذا الدليل التدرييب بني دفتيه 
عىل حمور عام ميكن استخدامه يف أي بلد تقريًبا، وذلك يف 
احلاالت اليت تستديع بناء قدرات العاملني يف قطاع الرقابة 
املالية فيه. مكا تتضمن هذه األدوات حموًرا معّداًل يتواءم مع 
الدورة  من  ومناذج  أمثلة  يستعرض  حيث  احمليل،  السياق 
النشاطات  تعديل  كيفية  حول  ومقرتحات  املذكورة  التدريبية 

واملواد ليك تتناسب مع السياق الذي يعمل فيه املدرب. 

املؤلفات األخرى اليت نرشها مركز جنيف للرقابة 
جمال  يف  املسلحة  القوات  عىل  الدميوقراطية 

الرقابة املالية يف القطاع األمين 
نرش املركز، باإلضافة إىل رزمة األدوات هذه، مواد مرجعية 

أخرى حول الرقابة املالية يف القطاع األمين، ومهنا: 

دليل: تعزيز الرقابة املالية يف القطاع األمين، 2012.   -1

املالية  الرقابة  فلسطني:  يف  السارية  الترشيعات  دليل   -2
واإلدارية يف القطاع األمين، 2013.  

الرقابة املالية يف القطاع األمين: مجموعة املعايري الدولية،   -3
 .2015

يرىج زيارة املوقع اإللكرتوين ملركز جنيف للرقابة الدميوقراطية 
عىل القوات املسلحة لتحميل هذه املنشورات، وغريها: 

www.dcaf.ch/publications

مقدمة 
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نظرة عامة 
كدورة  ُتستخدم  ليك  هذه  التدريبية  األدوات  رزمة  ُصت 
تتصل  خمتلفة  مواضيع  ستة  تغيط  ويه  متاكملة،  تدريبية 
أي  توظيف  ميكن  مكا  األمين.  القطاع  وحمك  املالية  بالرقابة 
موضوع من هذه املواضيع الستة بصورة منفردة يف لقاءات 

تدريبية ’مستقلة‘. 

عالَم تشمتل رزمة األدوات؟ 
(األداة  متهيدية  أداة  هذه  التدريبية  األدوات  رزمة  تتضمن 
األوىل) وست أدوات تدريبية تتناول الرقابة املالية يف القطاع 
األمين. وتشمتل لك أداة من هذه األدوات عىل حمور عام، تبلغ 
مدته ثالث ساعات. وينطوي هذا احملور العام عىل مواد مطبقة 
تعديل يف أي  الدويل وميكن استخدامها دون  املستوى  عىل 
سياق تدرييب. وفضاًل عن ذلك، تشمتل الرزمة عىل مقرتحات 
ونشاطات منوذجية تستعرض مواد إضافية ومعّدلة عىل حنو 
بطريقة  املواد  هذه  ُأعدت  وقد  احمليل.  السياق  مع  يتناسب 
متّكن املدرب من تناول القضايا احمللية املتصلة بالسياق الذي 
التدرييب  اللقاء  يستغرق  أن  املتوقع  ومن  فيه.  التدريب  يقدم 
الفرتة  هذه  متديد  ميكن  أنه  مع  مدته،  يف  ساعتني  احمليل 

بالقدر الذي يراه املدرب رضورًيّا. 

وتتألف رزمة األدوات من األدوات السبع التالية (مبا فهيا هذه 
األداة): 

مهارات  واكتساب  األدوات  رزمة  استخدام  األداة األوىل: 
التدريب 

بالرقابة  املعنية  الرئيسية  واألطراف  املفاهمي  األداة الثانية: 
املالية يف القطاع األمين 

متوسطة  اإلسرتاتيجية  املالية  اخلطط  إعداد  األداة الثالثة: 
األدوات  األمين:  القطاع  مؤسسات  يف  األمد 

واألساليب 

دورة املوازنة والقطاع األمين  األداة الرابعة: 

التدقيق والزناهة يف القطاع األمين  األداة اخلامسة: 

القانونية يف سياق ممارسة  الثغرات  معاجلة  األداة السادسة: 
الرقابة املالية يف القطاع األمين 

الرقابة املالية يف أجهزة املخابرات  األداة السابعة: 

مستقلة  معل  ورشات  يف  األدوات  هبذه  االستعانة  وميكن 
تدريبية  دورة  يف  أو  حدة،  عىل  موضوع  لك  ومتخصصة 

شاملة. 

مستخدم رزمة األدوات 
ليك  األدوات  رزمة  تمشلها  اليت  التدريبية  اللقاءات  أعدت 
يقرأها ويستخدمها املدربون، الذين ميلكون اخلربة يف جمال 

الرقابة املالية وحمك القطاع األمين وإصالحه. 

الفائت املسهتدفة 
تمشل الفائت اليت تسهتدفها الدورة التدريبية، اليت تستعرضها 
عىل  املالية  الرقابة  جمال  يف  العاملني  هذه،  األدوات  رزمة 
املؤسسات العامة بصورة رئيسية، مبا فهيا مؤسسات القطاع 
األمين. ويضم هؤالء املامرسون عىل وجه اخلصوص، مع أهنم 

ال يقترصون عىل: 

أعضاء الربملانات واملوظفني العاملني فهيا، ممن يشاركون  	•
يف أمعال الرقابة املالية ومراقبة املوازنات 

أعضاء األجهزة العليا للرقابة املالية العامة واحملاسبة،  	•
أمعال  ويساندون  الصلة  ذات  اخلربات  ميلكون  ممن 

الرقابة املالية

األمن  مؤسسات  يف  اإلسرتاتيجي  املستوى  أعضاء  	•
املوازنات  إعداد  عن  املسؤولية  يتولون  ممن  والدفاع، 

وتنفيذها

ممثيل السلطات التنفيذية، مبا فهيا الوزارات اليت ترشف  	•
عىل حتضري موازنات األمن والدفاع وتنفيذها 

الضباط واملدققني الذي يعملون املؤسسات الرئيسية يف  	•
قطايّع األمن والعدالة، والذين ينطوي دورمه عىل تنفيذ 

إجراءات الرقابة الداخلية وأمعال التدقيق الداخيل. 

التدريبية من 15  الدورة  العدد املثايل لملشاركني يف  ويقرب 
مشاراًك. ومع ذلك، ميكن تنظمي هذه الدورة حبيث تضم عدًدا 

أكرب من املتدربني. 

استخدام رزمة األدوات التدريبية 
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استخدام رزمة األدوات يف السياق الذي يعمل 
فيه املدرب 

مثملا ذكرنا أعاله، تتألف األدوات اليت تمشلها هذه الرزمة من 
لقاءات تدريبية عامة ولقاءات أخرى معدلة وتتواءم مع السياق 
احمليل. وقد ُصت اللقاءات التدريبية العامة، اليت تضمها هذه 
ذلك،  ومع  أي سياق.  استخدامها يف  يتيح  الرزمة، عىل حنو 
ينبيغ لملدرب أن ُيري تقيمًيا لالحتياجات القامئة يف السياق 
الذي يقدم التدريب فيه، إذا اكن ذلك ممكًنا. وبناًء عىل النتاجئ 
اليت خيلص إلهيا هذا التقيمي، يستطيع املدرب أن حيدد اللقاءات 
التدريبية اليت سيستخدمها، واللقاءات اليت حتتل مرتبة األولوية 
واللقاءات اليت يب تعديلها. مكا تستعرض اللقاءات التدريبية 
املدرب يف  اليت يسرتشد هبا  األهداف  وتقرتح  أمثلة  احمللية 

السياق احمليل الذي يعمل فيه. 

فليس  األدوات،  رزمة  تتضمهنا  اليت  اللقاءات  اختيار  وعند 
بإماكن املدرب إال أن خيتار جزًءا من لقاء واحد أو أن يعيد 
ترتيب النشاطات اليت يمشلها إذا رغب يف ذلك. ولكن ينبيغ 
أال يغيب عن بال املدرب أن بعض النشاطات اليت ترد مضن 
لقاء من اللقاءات التدريبية تتبع بعضها بعًضا، وغالًبا ما يبين 

أحد النشاطات عىل النشاط الذي يسبقه. 

هيلكية اللقاء التدرييب العام 
يتألف اللقاء التدرييب العام من العنارص الستة التالية: 

واألسئلة  التعمل  من  املتوخاة  األهداف  املقدمة  تورد   -1
املتخصصة بشأن اللقاء التدرييب. مكا تشمتل عىل قامئة 

باملواد واملصادر اليت يستخدمها املدرب يف هذا اللقاء. 

عنه،  شاملة  نبذة  التدرييب  اللقاء  خطة  تستعرض   -2
ويه متثل دلياًل حيتمك إليه املدرب يف بلوغ فهم رسيع 
للقاء. مكا ُتستخدم هذه اخلطة باعتبارها مرجًعا موجًزا 
يساعد املدرب عىل متابعة النشاطات ومواعيدها خالل 

اللقاء التدرييب. 

يبني وصف النشاطات، وعىل وجه التفصيل، كيفية تنفيذ   -3
لك نشاط من النشاطات الواردة يف خطة اللقاء التدرييب. 

أثناء  يف  املشاركني  عىل  التدريبية  املواد  توزرَّع   -4
النشاطات اليت تنفرَّذ يف اللقاءات التدريبية. وقد تمشل 

هذه املواد اليت تتسم بهسولة تصويرها: 

أوراق العمل اليت تبني املهام اليت يب عىل املتدربني  	•
تنفيذها. 

برناجم  عىل  املعّدة  التوجهيية  العروض  أوراق  	•
 .)PowerPoint( "باوربوينت"

اللقاء  يف  ترد  اليت  املهمة  املعلومات  ملخصات  	•
التدرييب. 

املصادر  أو  الصلة،  ذات  املؤلفات  من  مقتطفات  	•
اليت حتيل علهيا. 

وقد  لملدرب،  مساِندة  معلومات  املدرب  مصادر  تقدم   -5
تتضمن: 

عىل  املرعية  الفضىل  ملخصات حول املامرسات  	•
املستوى الدويل 

أوراق اإلجابات  	•

املصادر املقرتحة حتتوي عىل مراجع للنشاطات.   -6

أنواع النشاطات 
ُصت أنواع النشاطات اليت َتِرد يف اللقاءات التدريبية عىل 
هذا  ويف  فهيا.  واندماجهم  املتدربني  مشاركة  يضمن  حنو 
السياق، ُيتوقع من املتدربني تشكيل فهمهم اخلاص لملفاهمي 
ما  وغالًبا  النشاطات.  هذه  يف  علهيم  ُتعرض  اليت  واملسائل 
العمل يف مجموعات  املتدربني عىل  األمر تجشيع  هذا  يعين 
التدريبية  املواضيع  ’تلقني‘  من  بداًل  الراجعة،  التغذية  وتقدمي 

هلم عىل حنو يفتقر إىل املشاركة. 

ومع ذلك، ُينصح املدربون بإعداد عروض توجهيية عىل برناجم 
تشمتل  اإلطار،  هذا  ويف   .)PowerPoint( “باوربوينت” 
توجهيية ميكن  تتضمن عروًضا  مواد  التدريبية عىل  األدوات 
لملدرب أن يعدهلا ويطّوعها حسب حاجته. ونجشع املدرب عىل 
استخدام أقل عدد ممكن من الرشاحئ يف العروض التوجهيية، 
الوثائق  من  أخرى  أنواع  أو  الصور  باستخدام  نوصيه  مكا 
اليت حُيمتل أن تسرتيع انتباه املشاركني وتستثري مشاركهتم 
الفاعلة يف اللقاءات التدريبية. وقد يوزع املدرب عىل املتدربني 
مادة مطبوعة من العرض التوجهيي قبل تقدميه هلم أو بعده. 
مناقشة  املشاركني  إىل  املدرب  يطلب  فقد  ذلك،  عن  وفضاًل 
سؤال ما يف مجموعات زوجية قبل طلب التغذية الراجعة مهنم. 

هيلكية اللقاء التدرييب احمليل 
وأهداف منوذجية  مواد  التدرييب احمليل عىل  اللقاء  يشمتل 
يغطهيا هذا اللقاء. وتشّك هذه اهليلكية منوذًجا يسرتشد به 
املدرب يف السياق اخلاص الذي يدرب فيه عندما يعمل عىل 
إعداد اللقاءات واملواد التدريبية اليت تناسب السياق احمليل 

الذي يقدم التدريب فيه. 
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وتشبه هيلكية اللقاء التدرييب احمليل هيلكية اللقاء التدرييب 
العام (انظر أعاله). ويف هذا السياق، يشمتل اللقاء احمليل 
عىل نشاطات منوذجية مقرتحة عوًضا عن اخلطة الاكملة للقاء 

التدرييب. 

ويتألف اللقاء التدرييب احمليل من احملاور امخلسة التالية: 

األهداف  استعراض  عىل  املقدمة  تشمتل  املقدمة:   -1
املتوخاة من التعمل وتوجيه األسئلة املركزة اليت تتناسب 
مع السياق الذي يقدم املدرب تدريباته فيه. مكا تتضمن 
التدريبية  املواد  حول  عامة  نظرة  استعراض  املقدمة 
واملصادر اليت يستعني هبا املدرب يف اللقاء التدرييب. 

نشاطات  عن  عبارة  وهذه  المنوذجية:  النشاطات   -2
اللقاء  يف  تغطيته  املقرتح  باحملتوى  ترتبط  منوذجية 
ليك  احملتوى  هذا  يعدل  أن  لملدرب  وميكن  التدرييب. 
ويشمتل  فيه.  يدرب  الذي  احمليل  السياق  مع  يتواءم 
والوقت  تدرييب  نشاط  لك  يبني  وصف  عىل  احملتوى 

املخصص لتنفيذه. 

املواد التدريبية المنوذجية: يوزع املدرب هذه املواد   -3
اللقاء  النشاطات خالل  تنفيذ  أثناء  املشاركني يف  عىل 

التدرييب. وتتسم هذه املواد بهسولة تصويرها.  

املصادر المنوذجية اليت يستخدمها املدرب: توفر   -4
املدرب  حيتاج  اليت  املساِندة  املعلومات  املصادر  هذه 

إلهيا. 

متثل هذه املصادر مراجع حيتمك  املقرتحة:  املصادر   -5
إلهيا املدرب عندما يلجأ إىل تعديل النشاطات المنوذجية.

األداة،  هذه  احمللية يف  التدريب  جلسة  أن  مالحظة  (يرىج 
األداة 3، ال حتتوي عىل ‘مثال من مصادر املدرب’.) 
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مقدمة 

األهداف املتوخاة من التعمل 
يسىع هذا اللقاء التدرييب إىل تزويد املشاركني باملعارف العملية 
إلعداد اخلطط املالية اإلسرتاتيجية يف القطاع األمين، ويتناول 
املفاهمي املختلفة اليت ينطوي علهيا التخطط املايل اإلسرتاتيجي 
ليك يمتكن املتدربون من تطبيق األدوات اليت يمشلها عىل حنو 
معيل، وذلك من خالل حتليل األمثلة املستقاة من عدة دول ومن 
خالل تعمل تطبيق هذه األدوات يف السياق الواقيع الذي يعملون 
فيه. وتشمتل أهداف التعمل احملددة يف هذا اللقاء التدرييب عىل: 
فهم إجراءات إعداد السياسات يف القطاع األمين  	•

والوقوف عىل مفهوم إسرتاتيجية األمن القويم. 
استيعاب أمهية إعداد اخلطط املالية اإلسرتاتيجية.  	•

حتديد األدوات واألساليب املرعية يف إعداد اخلطط  	•
املالية اإلسرتاتيجية. 

التعرف عىل كيفية تعديل هذه األدوات واألساليب  	•
وتطبيقها عىل سياق بعينه. 

تبادل املامرسات الواقعية واخلروج باحللول املطلوبة  	•
لتطبيقها يف السياق الذي يعمل املتدربون فيه. 

األسئلة املتخصصة 
يوجه املدرب األسئلة التالية خالل النشاطات اليت ينطوي هذا 

اللقاء التدرييب علهيا: 
ما يه إسرتاتيجية األمن القويم؟  	•

من يتوىل حتديد هذه اإلسرتاتيجية؟  	•

ما هو التخطيط املايل اإلسرتاتيجي متوسط األمد؟  	•

كيف ميكن إعداد إطار اخلطط املالية اإلسرتاتيجية  	•
يف القطاع األمين؟ 

كيف ترتَج األهداف الواردة يف إسرتاتيجية األمن  	•
القويم إىل القدرات املطلوبة؟ 

إسرتاتيجية  تقررها  اليت  السياسات  تهسم  كيف  	•
األمن القويم يف تأطري موازنة الدفاع؟ 

من اجلهة اليت تقر موازنة الدفاع؟ ومن اجلهة اليت  	•
تستطيع مراجعهتا وتدقيقها وتعديلها، وكيف؟ 

ما يه آليات املساءلة اليت تمشلها هذه اإلجراءات؟  	•
وملاذا ُتَعّد هذه اآلليات مهمة؟ 

إعداد اخلطط املالية اإلسرتاتيجية متوسطة األمد ملؤسسات 
القطاع األمين: األدوات واألساليب 

نظرة عامة 
خطة اللقاء التدرييب الثالث: إعداد اخلطط املالية اإلسرتاتيجية متوسطة األمد ملؤسسات القطاع األمين: األدوات واألساليب

وصف النشاطات 

املادة التدريبية )3-1(: اختبار: إعداد اخلطط املالية اإلسرتاتيجية متوسطة األمد 

املادة التدريبية )3-2(: نخسة ورقية عن العرض التوجهيي: إعداد اخلطط املالية اإلسرتاتيجية متوسطة األمد يف القطاع األمين 

املادة التدريبية )3-3(: مقتطفات من الكتاب األبيض بشأن الدفاع واألمن القويم يف فرنسا، 2013 

املادة التدريبية )3-3-أ(: ورقة معل حول مقتطفات من الكتاب األبيض بشأن الدفاع واألمن القويم يف فرنسا، 2013 

املادة التدريبية )3-4(: مقتطفات من خطة الدفاع يف اململكة املتحدة، 2009 - 2013 

املادة التدريبية )3-4-أ(: ورقة معل حول مقتطفات من خطة الدفاع يف اململكة املتحدة، 2009 - 2013 

املادة التدريبية )3-5(: مقتطفات من إطار اإلنفاق متوسط األمد يف أرمينيا، 2011 - 2013 
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املادة التدريبية )3-5-أ(: ورقة معل حول  مقتطفات من إطار اإلنفاق متوسط األمد يف أرمينيا، 2013-2011

املادة التدريبية )3-6(: ورقة معل: إعداد إطار لإلنفاق متوسط األمد 

مصادر املدرب )3-1(: دراسة حالة: اإلجابات املقرتحة حول إطار اإلنفاق متوسط األمد 

مصادر املدرب )3-2(: عرض مهنجية منوذجية إلعداد إطار اإلنفاق متوسط األمد 

مصادر املدرب )3-3(: اإلجابات عن االختبار القبيل (الذي وزرعه املدرب يف املادة التدريبية 1-3) 
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يب 
خطة اللقاء التدري

ين: األدوات واألساليب
سات القطاع األم

رتاتيجية متوسطة األمد ملؤس
خلطط املالية اإلس

إعداد ا

يب 
أهداف اللقاء التدري

ىل: 
ميلك املتدربون القدرة ع

يم 
ىل مفهوم إسرتاتيجية األمن القو

ين والوقوف ع
يف القطاع األم

فهم إجراءات إعداد السياسات 
 -1

يف موازنات األمن والدفاع 
يجي 

يل اإلسرتات
مهية التخطيط املا

استيعاب أ
 -2

خلطط املالية اإلسرتاتيجية 
يف إعداد ا

ىل األدوات واألساليب املرعية 
ضوء ع

إلقاء ال
 -3

يك تتواءم مع سياقات أخرى 
خمتلفة وتعديلها ل

يجي من سياقات 
يل اإلسرتات

جمال التخطيط املا
يف 

ىل كيفية اعمتاد األدوات واألساليب املطبقة 
التعرف ع

 -4
يف السياق الذي يعمل املتدربون فيه  

حللول املطلوبة لتطبيقها 
خلروج با

جتارب املامرسات الواقعية وا
تبادل 

 -5

حملتوى الذي تغطيه 
ا

الدورة التدريبية 
ىل مستوى األجهزة (خطط الدفاع، وغريها) 

ض بشأن األمن، ووثائق التخطيط ع
يم أو الكتاب األبي

يجي، من قبيل سياسة/إسرتاتيجية األمن القو
وثائق التخطيط اإلسرتات

	•

ضري املوازنات وإطار اإلنفاق متوسط األمد 
حت

جم و
صممي الربا

خلطط وت
مشله من مفاهمي نظام إعداد ا

يجي، مبا ت
يل اإلسرتات

جمال التخطيط املا
يف 

ىل 
ض

املامرسات الدولية الف
	•

الوقت
180 دقيقة 

شاط
الن

الوقت
شاط

ف الن
ص

و
مية املجموعات واملواد

س
تق

سة
جلل

ف ا
أهدا

مالحظات

1
15 دقيقة 

املقدمة واختبار ما قبل 
يب

اللقاء التدري
خماطًبا املجموعة باكملها 

املدرب 
خلطط املالية 

املادة )3-1(: اختبار: إعداد ا
اإلسرتاتيجية متوسطة األمد

ين 
اهلدفان األول والثا

مهيته، واألسئلة 
يب (من ناحية أ

ض املدرب نظرة عامة حول اللقاء التدري
يستعر

صة له)، 
ص

ضمهنا واألوقات املخ
يت يت

ييب عهنا، والنشاطات ال
يت 

صة ال
ص

املتخ
يل. 

ييب املتدربون عن االختبار القب
مكا 

خسة من املادة التدريبية )1-3(. 
ويوزع ن

2
25 دقيقة  

ض التوجهيي:  
العر

مقدمة حول  إعداد 
خلطط املالية 

ا
اإلسرتاتيجية متوسطة 

األمد ملؤسسات القطاع 
ين: األدوات 

األم
واألساليب

خماطًبا املجموعة باكملها 
املدرب 

ض 
خسة ورقية عن العر

املادة )3-2(: ن
خلطط املالية 

التوجهيي: مقدمة حول إعداد ا
ين: 

يف القطاع األم
اإلسرتاتيجية متوسطة األمد 

األدوات واألساليب 

األهداف (1، 2، 3، و4)  
ضري 

حت
جم و

صممي الربا
خلطط وت

ض املدرب مقدمة حول  مفاهمي إعداد ا
يستعر

ض 
يم (أو الكتاب األبي

املوازنات وإطار اإلنفاق متوسط األمد، وإسرتاتيجية األمن القو
ىل 

ىل مستوى األجهزة واالتفاقيات بشأن األداء ع
بشأن األمن)، ووثائق التخطيط ع

ض التوجهيي (املادة التدريبية 2-3). 
يب من خالل العر

يف اللقاء التدري
املشاركني 

ىل إعداد إطار اإلنفاق متوسط األمد، 
مشلها العمل ع

يت ي
مكا يتناول املدرب املراحل ال

ك 
خلطط املالية يش

ين. ويبني املدرب بأن إعداد ا
مع أمثلة يستقهيا من القطاع األم

يف 
ىل األدوات املستخدمة 

مرحلة من مراحل إطار اإلنفاق متوسط األمد، ويتطرق إ
مراحل التخطيط واألداء مع أمثلة علهيا. 
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شاط
الن

الوقت
شاط

ف الن
ص

و
مية املجموعات واملواد

س
تق

سة
جلل

ف ا
أهدا

مالحظات

3
35 دقيقة 

حتليل مقتطفات 
ش: 

النقا
من إحدى إسرتاتيجيات 
يم ومقتطفات 

األمن القو
من إحدى خطط الدفاع 
ىل 

يت ترتهبا ع
واآلثار ال

اإلدارة املالية متوسطة 
األمد 

يف 
خماطًبا املجموعة باكملها، مث العمل 

املدرب 
صغرية) 

مجموعات 
مجموعات (

ض 
املادة )3-3(: مقتطفات من الكتاب األبي

يف فرنسا، 2013 
يم 

بشأن الدفاع واألمن القو
يف 

واملادة )3-4(: مقتطفات من خطة الدفاع 
اململكة املتحدة، 2013-2009 

معل حول 
املادتان )3-3-أ( و)3-4-أ(: أوراق 

هاتني الوثيقتني 

األهداف (1، 2، 3، و4)  
ضبة حول املقتطفات املقتبسة عن إسرتاتيجيات األمن 

ض املدرب نبذة مقت
يستعر

مجموعات 
يف 

يم (املادتان التدريبيتان 3-3 و3-4). ويستخدم املشاركون 
القو

صغرية أوراق العمل (املادتان 3-3-أ و3-4-أ) من أجل إعداد قامئة 
العمل ال

صورة تفوق غريها. 
يع ب

معلهم الواق
صل بسياق 

يت تت
حملاور ال

با

4
20 دقيقة 

ش 
التغذية الراجعة والنقا

ش تشارك فيه املجموعة باكملها 
نقا

اهلدف (5)
يف النشاط 

صت إلهيا 
يت خل

جئ ال
ض النتا

يك يستعر
ضاهئا ل

مجموعة أحد أع
لك 

تعني 
يب. 

يف اللقاء التدري
مجيع املشاركني 

ش أمام 
جئ للنقا

السابق، وُتطرح هذه النتا

5
40 دقيقة 

دراسة حالة ومناقشهتا: 
أطر اإلنفاق متوسطة 
يل 

مع
األمد – تطبيق 

صغرية 
معل 

مجموعات 
املادة )3-5(: مقتطفات من إطار اإلنفاق 
يف أرمينيا، 2013-2011 

متوسط األمد 
صلة 

املادة )3-5-أ(: أسئلة ذات 
صادر املدرب )3-1(: اإلجابات املقرتحة 

م

اهلدفان (4 و5) 
ىل أحد أطر اإلنفاق متوسط األمد، وهو اإلطار 

يع ع
حتليل مثال واق

مجموعة 
لك 

ىل 
تتو

يف ورقة 
ىل األسئلة الواردة 

الذي تعمتده أرمينيا (املادة التدريبية 3-5). وبناًء ع
يت 

حملاور الرئيسية ال
حتدد املجموعات ا

العمل املرفقة (املادة التدريبية 3-5-أ)، 
يت تسري فهيا. 

خلطط واملراحل املختلفة ال
مشلها إجراءات إعداد ا

ت

6
30 دقيقة  

مهمة: كتابة مهنجية 
أساسية تبني طريقة إعداد 

إطار اإلنفاق متوسط 
األمد 

خماطًبا املجموعة باكملها 
املدرب 

معل: إعداد إطار اإلنفاق 
املادة )3-6(: ورقة 

متوسط األمد 
ض مهنجية 

صادر املدرب )3-2(: عر
م

منوذجية إلعداد إطار اإلنفاق متوسط األمد. 

األهداف (2، و4, و5)  
جتهزي 

يف 
صلة بإعداد مهنجية أساسية (النقاط البارزة) 

يقدم املدرب التوجهيات املت
ىل العمل الذي 

يب، وذلك بناًء ع
يف اللقاء التدري

إطار اإلنفاق متوسط األمد لملشاركني 
ضوء اإلجابات 

يف 
يف النشاط السابق وباستخدام املادة التدريبية )3-6( و

جنزوه 
أ

صادر املدرب )2-3( 
يف هذا السياق. (وتشمتل  م

يت ُطرحت 
ىل األسئلة ال

الواردة ع
يف إعداد إطار اإلنفاق متوسط األمد). 

ص مقرتح باملهنجية املرعية 
ىل ملخ

ع

7
15 دقيقة 

يب 
نتيجة اللقاء التدري

صه 
وتلخي

خماطًبا املجموعة باكملها
املدرب 

خلطط 
املادة التدريبية )3-1(: اختبار: إعداد ا

املالية اإلسرتاتيجية متوسطة األمد (وقد وزع 
ين) 

املدرب هذه املادة خالل النشاط الثا
صادر املدرب )3-3(: اإلجابات عن االختبار 

م
يل 

القب

 -
صحيحة معهم. 

ش اإلجابات ال
يل مع املشاركني ويناق

يراجع املدرب االختبار القب
صادر 

يف  م
ىل اإلجابات املقرتحة عن أسئلة االختبار 

(وبإماكن املدرب أن يّطلع ع
املدرب 3-3). 
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يتناول هذا القسم وصف النشاطات الواردة يف خطة اللقاء 
التدرييب أعاله بوجه أكرب من التفصيل، مكا يتضمن نشاطات 

بديلة عن مجلة من النشاطات الواردة فهيا. 

النشاط األول: مقدمة واختبار قبيل 
يبني املدرب مجليع املشاركني يف املجموعة األسباب اليت تقف 
وراء أمهية الويع باملبادئ واألدوات املرعية يف إعداد اخلطط 
املالية اإلسرتاتيجية احلديثة بالنسبة إلهيم وإىل مؤسساهتم. 
الرقابة  اليت متارس  الفاعلة  األطراف  املؤسسات يه  فهذه 
اإلدارية يف  املساءلة  إجراءات  عن  املسؤولية  وتتوىل  املالية 
عامة  نظرة  ذلك،  بعد  املدرب،  ويستعرض  األمين.  القطاع 
حول النشاطات اليت يتضمهنا هذا اللقاء التدرييب واألوقات 

املخصصة له. 

ويوزع املدرب نخسة عن املادة التدريبية )3-1) عىل لك 
مشارك. وتتضمن هذه املادة اختباًرا أساسًيّا قصرًيا ُيعىن 
واملعايري  املبادئ  عن  األصل  يف  املتدرب  يعرفه  ما  بتقيمي 
متوسطة  اإلسرتاتيجية  املالية  اخلطط  إعداد  يف  املرعية 
يف  املشاركني  تعريف  إىل  االختبار  هذا  يريم  مكا  األمد. 
هذا  املدرب، يف  ويبني  ومضمونه.  التدرييب مبحتواه  اللقاء 
الواردة  األسئلة  من  مجلة  عن  اإلجابات  مجيع  بأن  املقام، 
يف االختبار قد تكون حصيحة. وهذا يعين أن املتدربني قد 
خيتارون اإلجابة اليت يشعرون بأهنا مالمئة أكرث من غريها. 

ويمع املدرب االختبارات من املتدربني بعدما يمكلون اإلجابة 
املتدربون  اليت أدىل هبا  املدرب اإلجابات  يناقش  عهنا. وال 
يف االختبار يف هذه املرحلة، ويبني هلم عوًضا عن ذلك بأنه 
سيدير نقاًشا بشأهنا يف هناية اللقاء التدرييب، مما يحمس 
هلم بتقيمي مدى فهمهم لملعلومات اجلديدة اليت تلّقوها خالل 

اليوم التدرييب. 

املواد: 

اخلطط  إعداد  اختبار:   :)1-3( التدريبية  املادة  	•
املالية اإلسرتاتيجية متوسطة األمد 

معل  برناجم  حيّض  أن  املدرب  بإماكن  بديل:  نشاط   ♣
اليوم التدرييب بناًء عىل خطة اللقاء التدرييب، وأن يوزعه عىل 

املتدربني ويناقشه معهم. 

النشاط الثاين: عرض توجهيي – مقدمة حول 
إعداد اخلطط املالية اإلسرتاتيجية متوسطة 

األمد ملؤسسات القطاع األمين: األدوات 
واألساليب

يبني املدرب، يف هذا النشاط، العالقة القامئة بني السياسات 
املتصلة بالقطاع األمين والتخطيط املايل اإلسرتاتيجي. ويف 
(املادة  التوجهيي  بالعرض  املدرب  يستعني  السياق،  هذا 
التدريبية 3-2) بغية استعراض املبادئ واألدوات الرئيسية 
املرعية يف اإلدارة العامة احلديثة فميا يتعلق بإعداد اخلطط 
ويتناول  األمين.  القطاع  ملؤسسات  اإلسرتاتيجية  املالية 

العرض التوجهيي املذكور املفاهمي التالية: 

وحتضري  الرباجم  وتصممي  اخلطط  إعداد  نظام  	•
املوازنات 

أمهية إطار اإلنفاق متوسط األمد  	•

اخلطط  أو  األجهزة  مستوى  عىل  التخطيط  وثائق  	•
القطاعية 

االتفاقيات بشأن األداء  	•

مفاهمي األمن والرؤية قصرية األمد ومتوسطة األمد  	•
وطويلة األمد 

املالية  اخلطط  إعداد  يف  األمنية  السياسات  دور  	•
ملؤسسات القطاع األمين 

التوجهيي  العرض  عن  ورقية  نسخ  توزيع  املدرب  يرى  وقد 
عىل املتدربني يف بداية العرض  التدريبية  2-3)  (املادة 
التوجهيي أو يف هنايته، وقد يرتيئ تجشيعهم عىل طرح ما 

يدور يف أذهاهنم من أسئلة خالل هذا العرض. 

املواد: 

املادة التدريبية )3-2(: نخسة ورقية عن العرض  	•
التوجهيي: إعداد اخلطط املالية اإلسرتاتيجية متوسطة 

األمد يف القطاع األمين

)projector( جهاز المكبيوتر، جهاز العرض 	•

وصف النشاطات 
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النشاط الثالث: نقاش – حتليل مقتطفات من 
إحدى إسرتاتيجيات األمن القويم ومقتطفات 

من إحدى خطط الدفاع واآلثار اليت ترتهبا 
عىل اإلدارة املالية متوسطة األمد 

يتيح هذا النشاط لملتدربني التعرف عىل أمثلة واقعية حول 
املفاهمي اليت جرى استعراضها يف النشاط السابق، وحتديد 
فيه  يعملون  الذي  بالسياق  صلة  أكرث  ُتَعّد  اليت  املفاهمي 

وباألمعال اليت يؤدوهنا. 

لك  وتتلىق  صغريتني،  مجموعتني  يف  املشاركون  ويتوزع 
املادة  إما  التدريبيتني،  املادتني  من  نخسة  مهنام  مجموعة 
املتصلة  العمل  أوراق  )3-4(، إىل جانب  املادة  أو   )3-3(
من  املقتبسة  املقتطفات  أعضاء لك مجموعة  ويناقش  هبام. 
إسرتاتيجية األمن القويم وخطة الدفاع اليت وزعها املدرب 
باملهام اليت  النقاط اليت تبدو أهنا ترتبط  علهيم، ويناقشون 
وبالسياق  تفوق غريها،  يؤدوهنا يف معلهم احلايل بصورة 

اإلسرتاتيجي واألمين الذي يعيشون فيه. 

املدرب  يوزعها  اليت  األمثلة  تكون  قد  مهمة:  مالحظة 
البيئة  تعكس  واليت  التدرييب،  اللقاء  يف  املشاركني  عىل 
متام  خمتلفة  األورويب،  السياق  يف  واألمنية  اإلسرتاتيجية 
االختالف عن السياق الواقيع الذي يعملون فيه. ومع ذلك، 
يف  التفكري  عىل  املتدربني  حتفزي  يف  األمثلة  هذه  تهسم 
غريها،  من  أكرث  معلهم  سياق  مع  تتناسب  اليت  احملاور 
حبيث ميكن أن يدرجوها يف وثائق السياسات واخلطط اليت 

يعّدوهنا. 

املواد: 

الكتاب  من  مقتطفات   :)3-3( التدريبية  املادة  	•
فرنسا،  يف  القويم  واألمن  الدفاع  بشأن  األبيض 

 2013

املادة التدريبية )3-3-أ(: ورقة معل حول مقتطفات  	•
من الكتاب األبيض بشأن الدفاع واألمن القويم يف 

فرنسا، 2013 

املادة التدريبية )3-4(: مقتطفات من خطة الدفاع  	•
يف اململكة املتحدة، 2013-2009 

املادة التدريبية )3-4-أ(: ورقة معل حول مقتطفات  	•
من خطة الدفاع يف اململكة املتحدة، 2013-2009 

♣ نشاط بديل: ميكن اقرتاح وثائق مشاهبة من دول أخرى، 
طاملا اكنت تتيح لملتدربني أن يركزوا عىل اجلوانب األساسية 
واملهمة يف إعداد اخلطط اإلسرتاتيجية يف القطاع األمين. 

النشاط الرابع: التغذية الراجعة والنقاش 
حول  نظرمه  وجهات  تبادل  لملتدربني  النشاط  هذا  يتيح 
األدوات اليت تفوق غريها يف مدى تناُسهبا مع السياق الذي 
يعملون فيه، وذلك من بني مجيع األدوات اليت تعرفوا علهيا 
املدرب  من  يطلبوا  أن  ولملتدربني  التدرييب.  اللقاء  هذا  يف 
تقدمي املزيد من املعلومات أو املصادر اليت تهسم يف تعزيز 

معرفهتم هبذه األدوات. 

النشاط  ت يف  وتعنّي لك مجموعة من املجموعات اليت ُشلكلِّ
إلهيا  خلص  اليت  اإلجابات  الستعراض  عهنا  الثالث ممثاًل 
أعضاء املجموعة أمام مجيع املشاركني يف اللقاء التدرييب. 

املواد: 

(اللتني  و)4-3(   )3-3( التدريبيتان  املادتان  	•
اسُتخدمتا يف النشاط الثالث) 

املادة التدريبية )3-2(: نخسة ورقية عن العرض  	•
اإلسرتاتيجية  املالية  اخلطط  إعداد  التوجهيي: 
متوسطة األمد يف القطاع األمين (العرض التوجهيي 

الذي قدمه املدرب يف النشاط الثاين)

النشاط اخلامس: دراسة حالة ومناقشهتا: 
أطر اإلنفاق متوسطة األمد – تطبيق معيل 

االطالع  التدرييب  اللقاء  لملشاركني يف  النشاط  هذا  ييس 
عىل مثال واقيع حول إطار لإلنفاق متوسط األمد. وقد ُأِعّد 
هذا اإلطار يف دولة أخرى متر يف مرحلة انتقالية حتت قيادة 
احلكومة وتوجهيها ومبساعدة من رشاكهئا يف معلية التمنية 
ومستشارين خارجيني. وبناًء عىل حتليل موجز إلطار اإلنفاق 
متوسط األمد الذي تعمتده أرمينيا، يسىع هذا النشاط إىل 
الرتكزي عىل املعلومات األساسية اليت تمشلها هذه الوثيقة، 

وال سميا فميا يتصل بقطايّع الدفاع واألمن. 

ويتوزع املتدربون يف مجموعات مرة أخرى، حبيث تعمل لك 
الذي يوزعه املدرب علهيا. ويتعني عىل  املثال  مجموعة عىل 
أفراد املجموعات قراءة امللخص واإلجابة عن األسئلة الواردة 

يف ورقة العمل. 

املواد: 

املادة التدريبية )3-5(: مقتطفات من إطار اإلنفاق  	•
متوسط األمد يف أرمينيا (2013-2011) 

املقتطفات  حول  أسئلة   :)5-3( التدريبية  املادة  	•
املقتبسة من إطار اإلنفاق متوسط األمد يف أرمينيا 

(2013-2011)
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اإلجابات   – حالة  دراسة   :)1-3( املدرب  مصادر  	•
املقرتحة حول إطار اإلنفاق متوسط األمد 

النشاط السادس: إعداد مهنجية أساسية تبني 
طريقة إعداد إطار اإلنفاق متوسط األمد 

يتيح هذا النشاط لملتدربني االستفادة من املواد اليت قرأوها 
يف النشاط السابق والتفكري يف اخلطوات اليت ينبيغ هلم 

السري فهيا إلعداد إطار سلمي لإلنفاق متوسط األمد. 

وبناًء عىل احملاور اليت جرى حتديدها سابًقا يف املثال الذي 
يتوىل  األمد،  متوسط  اإلنفاق  إطار  بشأن  املتدربون  درسه 
املدرب توجيه النقاش يف هذه النشاط، حيث يوحض خمتلف 
لك  حمتوى  ويبني  اإلطار  هذا  إعداد  يف  املتبعة  اخلطوات 
حمور من حماوره واملسؤوليات املرتبطة به. ويف هذا السياق، 
اليت  املناقشات  الواردة يف  املالحظات  املتدربني  أحد  يدون 

تدور خالل هذا النشاط عىل الورق القالب. 

مقرتح  ملخص  عىل   )1-3( املدرب  مصادر  وتشمتل 
األمد.  متوسط  اإلنفاق  إطار  إعداد  يف  املعمتدة  باملهنجية 
وميكن توزيع نخسة عن هذا امللخص عىل املتدربني يف هناية 

المترين. 

املواد: 

إطار  إعداد  معل:  ورقة   :)6-3( التدريبية  املادة  	•
اإلنفاق متوسط األمد 

منوذجية  مهنجية  عرض   :)2-3( املدرب  مصادر  	•
إلعداد إطار اإلنفاق متوسط األمد 

الورق القالب  	•

النشاط السابع: نتيجة اللقاء التدرييب 
وتلخيصه

العودة إىل  التدرييب  اللقاء  املدرب من املشاركني يف  يطلب 
(املادة  األول  النشاط  عنه يف  أجابوا  الذي  االختبار  نفس 
باعتباره  املرة  هذه  االختبار  وُيستخدم   .(1-3 التدريبية 
مجيع  يتناول  الذي  الهنايئ  النقاش  حوله  يمتحور  أساًسا 
املواد اليت غطاها اللقاء التدرييب. ويدرس املدرب اإلجابات 
اكنوا  إذا  معا  ويسأهلم  هبا،  املتدربون  أدىل  اليت  األولية 
مكا  ال،  أم  التدرييب  اللقاء  انهتاء  بعد  إجاباهتم  سيغريون 
ال  قد  أنه  العمل  (مع  علهيم  الصحيحة  اإلجابات  يعرض 
توجد إجابة حصيحة أو خاطئة باملطلق يف بعض احلاالت). 
وتتضمن مصادر املدرب )3-3( قامئة باإلجابات املقرتحة 

عن األسئلة الواردة يف االختبار. 

املواد: 

االختبار  عن  اإلجابات   :)3-3( املدرب  مصادر  	•
التدريبية  املادة  يف  املدرب  وزرعه  (الذي  القبيل 

(1-3
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املادة التدريبية )1-3(
اختبار إعداد اخلطط املالية اإلسرتاتيجية متوسطة األمد

يقوم املدرب بتوزيع االختبار القبيل حول إعداد اخلطط املالية اإلسرتاتيجية متوسطة األمد عىل املشاركني. وهو هيدف اىل 
تقيمي معلومات املشاركني قبل بدء الللقاء التدرييب. وسيقوم املشاركني مبناقشة اإلجابات يف هناية اللقاء التدرييب.

اإلمس: .....................................................................................

أي من العبارات التالية تبدو األدق من وجهة نظرك؟ (ال ُتعترب أي عبارة خاطئة بالضورة. اخرت العبارة اليت تعتقد أهنا   -1
األكرث دقة). 

يشك األمن والدفاع يف غالهبام شأًنا ينطوي عىل تقدمي استجابة رسيعة لملخاطر الناشئة. ولذلك، تستديع  أ) 
الضورة تويخ أقىص قدر من املرونة يف اإلدارة املالية لدى أجهزة األمن والدفاع. 

تستغرق القدرات واخلربات األمنية وقًتا طوياًل يف بناهئا، ولكن تثبت فعاليهتا وجناعهتا يف التعامل مع احلاالت  ب) 
الطارئة غري املتوقعة عند بناهئا عىل الوجه الصحيح. 

ال ميكن إنشاء قطاع أمين يمتتع بالقدرات املطلوبة بني عشية وحضاها. بل ينبيغ أن يتسم تدفق املوارد املالية  ج) 
وإدارهتا بقابلية توقُّعها عىل املدى الطويل. ويف الوقت نفسه، يب اعمتاد درجة من املرونة من أجل إتاحة املجال 

لتوفري االستجابة للحاالت الطارئة. 

من اجلهة اليت تتوىل املسؤولية الرئيسية عن اختاذ قرار بشأن املستوى العام من توفري اخلدمات األمنية يف نظام   -2
دميوقرايط؟ ومن اجلهة اليت متلك السلطة اليت ختوهلا حتديد مستوى املخاطر القومية؟ 

اجليش واألجهزة األمنية.  أ) 

املجمتع املدين والرأي العام.  ب) 

احلكومة اليت تستعني باخلربات الفنية اليت يمتتع هبا اجليش واألجهزة األمنية.  ج) 

احلكومة والربملان، بالتشاور مع اجلهات األمنية واملؤسسات املدنية األخرى. د) 

ينبيغ أن ترتكز إجراءات التخطيط املايل وحتضري املوازنات، بصورة رئيسية، عىل:   -3

املدخالت: تلكفة الرواتب، والعتاد ولك ما تتطلبه أجهزة القطاع األمين ليك تمتكن من الوفاء بالواجبات امللقاة عىل  أ) 
عاتقها. 

املخرجات: من الناحية املادية، تلكفة املهام العملياتية اليت يتعني عىل أجهزة القطاع األمين أن تؤدهيا عىل أساس  ب) 
يويم (من قبيل تلكفة دوريات الرشطة يف السنة). 

أعداد صغار  تراجع  قبيل  (من  األمن  توفري  من  العام  املستوى  ناحية  من  املتوقعة  النتاجئ  واملخرجات:  النتاجئ  ج) 
املجرمني يف البلدات) وتطوير القدرات املطلوبة لتحقيق هذه النتاجئ. 

اآلثار: التغريات اليت تطرأ عىل البيئة اإلسرتاتيجية العامة اليت تهسم فهيا العمليات اليت تنفذها أجهزة القطاع  د) 
األمين (من قبيل امتالك القدرة عىل زيادة إيرادات احملالت التجارية بفضل توطد عرى األمن يف املدن).

أنت املسؤول التنفيذي األعىل يف أحد أجهزة القطاع األمين. وقد تناىم إىل عملك أن احلكومة قررت االقتطاع من   -4
املوازنة املرصودة جلهازك عىل مدى السنوات امخلس املقبلة من أجل بناء املدارس األساسية. ماذا تفعل؟ 

...................................................................................................................................................
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...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

“إسرتاتيجية األمن القويم عبارة عن وثيقة عامة ينبيغ أن ميلك لك خشص القدرة عىل االطالع علهيا وإبداء مالحظاته   -5
علهيا.” حص أم خطأ؟ 

حص  أ) 

خطأ ب) 

6-  “اخلطة اليت تعدها وزارة الدفاع، واليت تغيط ثالث سنوات، يه وثيقة رسية.” حص أم خطأ؟ 

حص دامئا أ) 

ليس حصيح دامئا ب) 

خطأ دامئا ج) 

أنت ضابط برتبة متوسطة يف أحد أجهزة القطاع األمين. وقد دأب رئيس جهازك عىل القول يف مجيع االجمتاعات   -7
الداخلية: “إن الوزير يضع ثقته فينا ليك ننجز املطلوب منا. وهو ال يرغب يف املشاركة يف التفاصيل العملياتية أو تليق 

اإلحاطة عهنا. بل لك ما يريده هو االطالع عىل النتيجة الهنائية”. ما رأيك يف هذا الوزير؟ 

حمق.  أ) 

حمق، ولكن ينبيغ له أن يرشح النتاجئ املتوقعة منا بوجه أكرب من التوضيح.  ب) 

الوزير هو من حيمل زمام املسؤولية، وهيلع أن يتوىل اإلرشاف وأن يصادق حىت عىل التفاصيل الثانوية للعمليات  ج) 
اليت ننفذها. 



Social media and security sector governance (SSG)

19

أداة 3: إعداد اخلطط املالية اإلسرتاتيجية متوسطة األمد ملؤسسات القطاع األمين: األدوات واألساليب

الرقابة املالية يف القطاع األمين
رزمة أدوات لملدربني

© مركز جنيف للرقابة الميقراطية عىل القوات املسلحة، 2015

املادة التدريبية )2-3(
 نخسة ورقية عن العرض التوجهيي: إعداد اخلطط املالية اإلسرتاتيجية متوسطة األمد يف القطاع 

األمين

إعداادد�اا��طط�ااملالية�إلاس��ااتيجية�متوسطة�ألامد�ملؤسسات�
:    االقطاع�ألام��

ألاددواات�وألاساليب

)    2-3(ااملاددةة�االتدرر��ية�

)2/    1(مفا�يم�االتخطيط�ااملا������االقطاعع�ألام���

إإس��ااتيجية�ألامن�االقومي�أأوو�االكتاب�ألابيض��شأنن�ألامن�•
تمثل�إإس��ااتيجية�ألامن�االقومي�بياًنا�عاًما��ستعرضض�مباددئئ�ألامن�االقومي�ووأأ�داافهھ�وومصا��هھ��:التعر�ف

).    IDA 2010(ووأأوولو�اتهھ،�وو����ع���بتوجيهھ�اا���ومة����إإعداادد�اا��طط�ألامنية�
  

نظامم�إإعداادد�اا��طط�ووتصميم�اال��اامج�ووتحض���ااملوااززناتت�•
عملية�من��ية��س���ووفق�تقو�م�ززم���ووحسب�تواارر�خ�محدددةة،�وو�ع���بتحديد�الاحتياجاتت�:  التعر�ف

ااملتصلة�بقطا�ّ��ألامن�وواالدفاعع�ووتمو�ل�ما،�ووتقييم�االنتائج�اال���يحقق�ا��ذاانن�االقطاعانن����ضوءء�أأ�داافف�
).    IDA 2010(ااملالية�اال��اامج�ووأأ�داافف�إلاددااررةة�
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)2/    2(ألام������االقطاعع�مفا�يم�االتخطيط�ااملا���

إإطارر�إلانفاقق�متوسط�ألامد�•
.  ت�يح�أأطر�إلانفاقق�متوسطة�ألامد�للدوولل�تقدير�نفقا��ا�ع���مدىى�ثالثث�سنوااتت����ااملستقبل:  التعر�ف

وو�كمن�اال�دفف�من��ذه�ألاطر����رر�ط�إإجرااءءااتت�إإعداادد�اا��طط�إلاس��ااتيجية�متوسطة�ألامد�ووااملوااززنة�
).  DCAF 2011(االسنو�ة�ووفًقا�لألوولو�اتت�ااملحدددةة��ش�ل�وواا���ووااملواارردد�ااملتاحة�

ااملخطط�ااملعّدةة�ع���مستوىى�ألاج�زةة�وواا��طط�االقطاعية�•
تصدرر�ا�)  مق��حاتت�ااملوااززنة،�ووووثائق�سياساتية،�ووخطط،�ووغ���ا(ووثائق�إإس��ااتيجية�ررسمية�:  التعر�ف

ألاج�زةة�ألامنية�وو�عمم�ا�ع���ااملأل�أأوو�ت�شر�ا�ع���مستواا�ا�االدااخ��،�بحيث�تحددد�مخرجاتت�قابلة�للقياس�

الاتفاقياتت��شأن�ألاددااءء•
ااتفاقية�ألاددااءء����أأددااةة�من�أأددووااتت�إإددااررةة�ااملشارر�ع،�حيث��ستطيع�مؤسساتت�االتخطيط�توظيف�ا�:  التعر�ف

وو�جب�أأن�.  من�أأجل�الاتفاقق�ع���اا��دااوولل�االزمنية�ووإلاجرااءءااتت�ووااملواارردد�االالززمة�لتنفيذ�مشارر�ع��عي��ا
.  �غطي��ذه�الاتفاقية�مرااحل�ااملشرووعع،�بما�ف��ا�مرحلة�تقييم�االنتائج

مفا�يم�ألامن�ووررؤؤ�تهھ�

توجهھ�يرتكز�ع���االدوولة،�وو�ديره�اا���ش�ووأأج�زة�ااملخابرااتت�:  الف�م�التقليدي�لألمن•
.    ووااملؤسساتت�اامل�لفة�بإنفاذذ�االقانونن 

توجهھ��ع���باملوااطن�نن�وو�ركز�ع���تقديم�اا��دماتت،�وو�ضم�أأطرااًفا�:  الف�م�ا��ديث�لألمن•
.    ررسمية�ووغ���ررسمية�ووج�اتت�نظامية�تا�عة�للدوولة�ووغ���نظامية�ال�ت�بع�االدوولة

.  ���صميم�االف�م�االديموقرااطي�لألمنألمن�إلا�سا�ي�يقع�اا•

تقييم�الاحتياجاتت�ألامنية�وواالقدررااتت�:  االضواابط�وواالتوااززناتت����توف���ألامن
.    االدفاعية

ما����اال��ديدااتت�اا��الية�ووااملستقبلية�اال����ع��يي�أأمن�ااملوااطن�نن؟�•
كيف�ي�س���للدوولة�أأنن�تح���موااطن��ا؟�•
كيف��ستطيع�أأنن��عد�خطة�لرفع�مستوىى�ألامن�االذيي�تقدمهھ�لرعايا�ا����ااملستقبل؟�•
من�اا���ة�اال���تحدد�ألامن�االذيي�يجب�ع���االدوولة�أأنن�توفره؟�•
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إس��ااتيجية�ألامن�االقومي):  1(ألاددااة�
�ش���إس��ااتيجية�ألامن�االقومي�إ���تطبيق�االصالحيات�االسياسية�ووالاقتصاددية�وواالنفسية�وواالعسكر�ة�اال���تملك�ا�االدوولة����(

)    أأووقات�االسلم�وواا��رب��غية�تحقيق�ألا�دااف�االقومية

إس��ااتيجية�
ألامن�االقومي

االغايات�ووألا�دااف�تحديد�
لصونن�مصا���ألامن�

االقومي

تقييم�االسياق�االدوو���
ووإلاقلي���وواالوط��

اال��ديداات�تحديد�
ووااملخاطر

ألادوواات�وواالوسائل�تحديد�
االالززمة�لضمانن�ألامن�

االقومي�

م���ألاطرااف�االفاعلة�
ووأأددوواارر�ا

اا���ومة�أأمام�ااملوااطن�نن:  توجه�ااملساءلة.  ووثيقة�عامة�برم��ا

اا��طط�ااملعدةة�ع���مستوىى�ألاج�زةة):  أأ-2(ألاددااةة�

ووتحددد�)  معدةة�لالستخداامم�االعامم�أأوو�االدااخ��،�حسب�االدوولة�ااملعنية(�ذه�اا��طط�عباررةة�عن�ووثائق�•
    :مخرجات�قابلة�للقياس

�عد�ألاج�زةة�ااملعنية��ذه�االوثائق����سياقق�تماش��ا�مع�ألا�داافف�اال���تقررر�ا�اا���ومة�ضمن�إإطارر�إلانفاقق�متوسط�–
.  ألامد

:    توجهھ�ااملساءءلة•
.  أأمامم�االوزز�ر�االذيي�ي�بع�لهھ�من�خاللل�ااتفاقياتت�ألاددااءء)  االدفاع،�االدااخلية،�ووغ���ا(ااملسؤوولل�ألاع������إلاددااررةة�–

:أأمثلة•
�خطط�االدفاع
�خطط�أأج�زةة�ااملخابرااتت
�خطط�االشرطة
�خطط�مرااكز�إلاصالح�وواالتأ�يل
�غ����ا
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أأمثلة�ع���ااملخرجاتت�اال���يجب�تحديد�ا����خطة�االدفاعع�):  بب-2(ألاددااة�

،�حيث�تحددد�ا�اا���ومة�أأوو�ااملطالب�اال���يرفع�ا�بإددااررةة�قطاعع�االدفاععااملخرجاتت�ااملتعلقة�•
أأفراادد�ااملجتمع����االعاددة�

االيوم،�االش�ر،�االسنة(إإعداادد�مرااجعة�لقطاعع�االدفاعع�ووررفع�ا�إإ���اال��ملانن�بحلولل�تارر�خ�مع�نن�:  مثالل  (

،�حيث�تحددد�ا�ااملتطلباتت�االعملياتية�قص��ة�بال��ااماتت�قطاعع�االدفاععااملخرجاتت�ااملتعلقة�•
ألامد����االعاددة�

عددد�االسنوااتت(ع���مدى�ف��ة�محدددة�)  منطقة�معينة(ضمانن�أأمن�اا��دوودد�بالت�سيق�مع�اا��مارركك����:  مثالل    (

اا���وزز�ة����/  ،�حيث�تحددد�ا�متطلباتت�الاستعداادد�بقدررااتت�االدفاععااملخرجاتت�ااملتعلقة�•
االعاددة�
االعملياتت�بحلولل�تارر�خ�تحديث�تصميم�ووحدااتت�اا��ماية�ااملدنية�ووررفعهھ�إإ���ررئ�س��يئة�ألارر�انن����شعبة�:  مثالل

)االيوم،�االش�ر،�االسنة(مع�نن�

ع���ااملخرجاتت�اال���يجب�تحديد�ا����خطة�االدفاعع�أأمثلة�):  3(ألاددااةة�

:    وو���تحددد.  ووثائق�مكتو�ة��سريي�ع���مدىى�عددد�من�االسنوااتت•
وونظرً�ا�االنتائج،�ااملتوقعة�من�إلاددااررةة�ااملخرجاتت�،
�ااملواارردد�توزز�ع
�ضة االسلطة�ااملفوَّ
�ااملخرجاتت�وواا��صائل�ووااحتمال�مؤشرااتت�آلاثارر(مؤشرااتت�ألاددااء    (

ووكب���ااملدررااءء�)  �الوزز�ر(يجريي�االتفاووضض��شأ��ا�ب�نن�كب���ااملسؤوول�نن�االسياسي�نن�•
)    كرئ�س�إلاددااررةة�أأوو�ررئ�س��يئة�ألارر�انن(

الاررتقاءء�بمستوىى�االشفافية�وواالرقابة�ااملدنية����إإددااررةة�االقطاعع�ألام���:  ألاسباب•
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ااملباددئئ�االرئ�سية�االناظمة�إلعداادد�ااملوااززناتت�االسليمة
)    حسب�االبنك�االدوو��(

oاالشمولية
oالانضباط
oااملشرووعية
oااملروونة
o�االت�بؤقابلية
o�إم�انية�الاع��ااض�عل��ا
oاالصدقق
oااملعلوماتت
oاالشفافية
o�ااملساءلة

ررسائل�أأساسية�حولل�إإددااررةة�ااملالل�االعامم
)مركز�جنيف�للرقابة�االديموقرااطية�ع���االقوااتت�ااملس��ة،�”ألام���عز�ز�االرقابة�ااملالية����االقطاع�:  ددليل�إإررشادديي("  

�ذ�ع���االوجهھ�ااملقررر أأنن�ت�سم�ااملوااززنة�بالوااقعية�ووأأنن�تنفَّ
���أأنن�ت�سم�آلياتت�االرقابة�بالشمولية�وو�شر�ااملعلوماتت�ااملتصلة���ا�ع

ااملأل�
�إإعداادد�ااملوااززنة�ع���ووجهھ�يتوااءءمم�مع�االسياسة�االقومية
�تنفيذ�ااملوااززنة�ع���نحو�منظم�وو�مكن�االت�بؤ�بهھ
�إإصداارر�اال��التت�ووااملعلوماتت�وو�عميم�ا�ألغرااضض�ررفع�االتقارر�ر
�ووآلياتت�االتدقيق�االرقابة�اا��اررجية�إإعداادد�آلياتت
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املصادر�واملراجع�

1. Tillman E. Mark, Gollwitzer H. Alfred, Parlier H. Gregory, « Defence Resource Management Studies: Introduction to Capacity
and Acquisition Planning Processes » Institute for Defence Analyses, August 2010.  Appendix C, p 8. 

2. Tillman E. Mark, Gollwitzer H. Alfred, Parlier H. Gregory, « Defence Resource Management Studies: Introduction to Capacity
and Acquisition Planning Processes » Institute for Defence Analyses, August 2010.  Appendix C, p 9. 

3. Source:  World Bank, Public Expenditure Management Handbook, Washington, 1998, http://www1. 
worldbank.org/publicsector/pe/handbook/pem98. pdf In Nicolas Masson, Lena Andersson, Mohamed Salah Aldin, 
Strengthening Financial Oversight in the Security Sector. Guidebook. 7.1 Toolkit- Legislating for the Security Sector. DCAF 
(2011). p  15.

4. Tillman E. Mark, Gollwitzer H. Alfred, Parlier H. Gregory, « Defence Resource Management Studies: Introduction to Capacity
and Acquisition Planning Processes » Institute for Defence Analyses, August 2010.  Appendix C, p 8.

5. Source: World Bank, Public Financial Management: Performance Measurement Framework (Washington DC: PEFA 
Secretariat, June 2005), 2. In  DCAF-NATO (2010), Building Integrity and Reducing Corruption in Defence. A Compendium 
of Best Practices. p 59. 
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املادة التدريبية )3-3(
 مقتطفات من الكتاب األبيض بشأن الدفاع واألمن القويم يف فرنسا، 2013 1 

الكتاب  هذا  ويبني   »2013 فرنسا،  القويم يف  واألمن  الدفاع  بشأن  األبيض  »الكتاب  من  مقتطفات  التالية  الوثيقة  تمشل 
األبيض، الذي أعدته احلكومة الفرنسية، الغايات املتوخاة من األمن والسبل املرعية يف إرساء دعامئ األمن والوسائل اليت 

تتكفل بتحقيقه. 2 3

قاعدتني  عىل  ترتكز  اليت  القويم  واألمن  الدفاع  إسرتاتيجية  القويم  واألمن  الدفاع  بشأن  األبيض  الكتاب  “يستعرض 
أوهلام أن فرنسا حتافظ عىل سيادهتا وتصوهنا، وثانهيام أن فرنسا تهسم يف  رئيسيتني تمكل الواحدة مهنام األخرى: 
تعزيز األمن عىل املستوى الدويل ]...[ مفا تزال املخاطر والهتديدات اليت يب عىل فرنسا أن تواجهها تهشد تنوًعا يف 
نطاقها: الهتديدات التقليدية اليت تنطوي عىل استخدام القوة ]...[، والهتديد الذي تفرضه الدول الضعيفة ]...[، والعوملة، 
اإلنرتنت  شبكة  عرب  ترسل  اليت  والهتديدات  اخلارج،  يف  الفرنسيني  املواطنني  أمن  متس  اليت  والهتديدات  واإلرهاب، 
الشامل والهتديدات اليت  الدمار  واجلرمية املنمظة، وانتشار األسلحة التقليدية، وانتشار أسلحة  (الهتديدات السيربانية) 

تفرضها األمراض الوبائية والكوارث التكنولوجية والطبيعية ]...[.

يسد ]مفهوم األمن القويم الفرنيس[ احلاجة إىل إدارة مجيع املخاطر والهتديدات، املبارشة وغري املبارشة، اليت حُيمتل 
أن ترتك أثًرا عىل حياة األمة الفرنسية. ويف هذا املقام، يتبىن هذا الكتاب األبيض مهنجية شاملة تقوم يف أساهسا عىل 

اجمتاع مخس وظائف إسرتاتيجية: املعرفة واالسترشاف، وامحلاية، والوقاية، والردع والتدخل ]...[.

وال ميكن فهم إسرتاتيجية الدفاع واألمن القويم اليت نعمتدها خارج إطار منمظة حلف مشال األطليس (الناتو) ومشاركتنا 
يف االحتاد األورويب ]...[. وتعمل فرنسا، باعتبارها دولة اكملة العضوية يف ]حلف مشال األطليس[، عىل تعزيز حتالف 
قوي وفعال يتكفل خبدمة مصاحلها ومصاحل أوروبا والوفاء هبا ]...[. وسوف تواصل فرنسا العمل عىل مساندة املبادرات 

األوروبية اليت تريم إىل تبادل القدرات العسكرية وحشدها ورّصها.2 

امحلاية 

متثل محاية إقلمينا الوطين ورعايانا واسمترار الوظائف األساسية اليت تؤدهيا الدولة حماور أساسية ال غىن عهنا يف إسرتاتيجية 
الدفاع واألمن القويم اليت نعمتدها ]...[ ويف حال وقوع أزمة كبرية، تستطيع القوات املسلحة أن تنرش ما مجموعه 10,000 

عنرص من عنارص القوات الربية ]...[ إىل جانب توفري ما يلزم هذه القوات من املوارد اليت تؤّمهنا القوات البحرية واجلوية. 

وينص الكتاب األبيض عىل إبرام عقد عام بني الوزراء، حبيث ُيصاغ وفًقا للصالحيات اليت ُمنحت لرئيس الوزراء يف العام 
2013. وحيدد هذا العقد القدرات املدنية املطلوبة لتنفيذ املهام املتصلة باألمن القويم. ]...[ وسوف يري حتديد هيلكية 
عىل أساس حتليل شامل ومتاكمل لملشالك األمنية والدفاعية  ]التواجد العسكري يف األقالمي الواقعة فميا وراء البحار[ 
احملددة اليت ينفرد هبا لك إقلمي من هذه األقالمي. وبالتوازي مع ذلك، فسوف نعمل عىل تعزيز القدرات املدنية يف هذه 
األقالمي. ومن املقرر إعداد برناجم مع مطلع العام 2013 هبدف تأمني املعدات املطلوبة وتوريدها من أجل االرتقاء مبستوى 

القدرات املتوفرة يف األقالمي الفرنسية اخلارجية. ويسمتر تنفيذ هذا الربناجم عىل مدى مخس سنوات. ]...[

إن تواتر االعتداءات السيربانية وتكرارها واآلثار احملمتلة اليت ختلفها عىل أنمظة املعلومات اليت نشغلها ]...[ يستديع 
إدخال حتديثات عىل قدر معترب من التقدم عىل مستوى أمن أنمظة املعلومات والوسائل املتاحة لنا للدفاع عهنا ]...[.”3

هذه مقتطفات من الوثيقة التالية، اليت أعدها مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية عىل القوات املسلحة لغايات رزمة األدوات هذه: الكتاب األبيض   1
بشأن الدفاع واألمن القويم، 2013: “املوجز واخلالصة”، ص. 132-125. 

الكتاب األبيض بشأن الدفاع واألمن القويم، 2013، ص. 126-125  2

املصدر السابق، ص. 127-126.  3
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7 6 5 4

الردع 

“تكفل قوة الردع النووي، اليت يقترص استخدامها عىل الغايات الدفاعية، محاية فرنسا من أي اعتداء تقوده دولة من الدول 
ضد مصاحلها احليوية، مهام اكن أصل هذا االعتداء ومهام اكن شلكه. ]...[ وتشمتل القدرات النووية اليت منلكها عىل 

القوات احملمولة جًوا وحبًرا ]...[.”4

التدخل 

“تسىع فرنسا إىل تأمني القدرات العسكرية اليت متّكهنا من تنفيذ العمليات يف املناطق اليت حتتل أمهية قصوى بالنسبة 
ملنظومهتا الدفاعية واألمنية. ]...[ وترى فرنسا بأنه لكام زادت قدرهتا الذاتية عىل تنفيذ املبادرات والعمليات، زادت نسبة 
مسامههتا يف تنفيذ االستجابات امجلاعية وتعززت قدرهتا عىل حشد احللفاء والرشاكء معها. وبناًء عىل ذلك، تنظر فرنسا 
إىل مبدأ االستقالل اإلسرتاتيجي عىل أنه القاعدة الرئيسية اليت تقوم علهيا تدخالهتا اإلسرتاتيجية اخلارجية. ]...[ وقد 
شلّكت فرنسا قوة وطنية دامئة للتعامل مع حاالت الطوارئ من أجل مضان قدرهتا عىل تنفيذ االستجابات املستقلة يف 
حاالت اندالع األزمات. وهذه القوة، اليت يبلغ قوامها 5,000 رجل، يه عىل أهبة االستعداد يف مجيع األوقات. وتستطيع 
الدولة أن تعبئ قوة مشرتكة تتألف من 2,300 عنرص بغية تقدمي االستجابة الفورية والتدخل يف نطاق منطقة يبلغ قطرها 
3,000 لكم يف غضون سبعة أيام. وفضاًل عن ذلك، تستطيع فرنسا االعمتاد عىل القوات البحرية الدامئة اليت تنرشها يف 

منطقة أو منطقتني حبريتني. 

]...[ وفميا يتعلق باملهام غري الدامئة، متلك القوات املسلحة القدرة عىل املشاركة، اآلنية وعىل املدى الطويل، يف معليات 
إدارة األزمات يف مسحني أو ثالثة مسارح العمليات بصورة منفصلة، حبيث تشارك بصفهتا املسامه الرئييس يف لك 
واحد مهنا. وتتألف القوات اليت تشارك يف هذه العمليات هبذه الصفة من كتيبة تعادل كتائب القوات املشرتكة، حبيث تتألف 
من 6,000 إىل 7,000 جندي من جنود القوات الربية، باإلضافة إىل القوات اخلاصة، والقوات البحرية واجلوية املطلوبة 
وعنارص القيادة ووسائل الدمع واإلسناد اليت تلزمها. وبعد أن حتصل عىل إشعار يتيح هلا القدر الاكيف من الوقت، ]...[ 
حتظى فرنسا بالقدرة عىل نرش كتيبتني اكملتني مًعا، حبيث تضامن حوايل 15,000 جندي من جنود القوات الربية والقوات 

اخلاصة والقوات البحرية واجلوية وعنارص القيادة ووسائل الدمع واإلسناد اليت تلزمها.”5  

املعرفة واالسترشاف 

“سوف نعزز العمل عىل مجع املعلومات االستخباراتية الفنية، يف ذات الوقت الذي سنعمل فيه تطبيق مبدأ اكتساب القدرات 
يف مجيع أجهزة القوات املسلحة بصورة مهنجية. وفضاًل عن ذلك، فسوف نعمل عىل تطوير القدرات اليت يزخر هبا جمال 
الطيف الكهرو-مغناطييس والعمليات االستخباراتية اليت تعمتد عىل الصور. ]...[ مكا ستعمل فرنسا عىل جتهزي نفهسا 
مبا يلزمها من الطائرات بال طيار اليت تطري عىل ارتفاعات متوسطة وتمتزي بقدرهتا عىل التحمل لفرتات طويلة، باإلضافة إىل 
الطائرات بال طيار اليت يري تسيريها لغايات تكتيكية. ومن الواجب، يف هذا املقام، إيالء االنتباه اخلاص مجلع املعلومات 

االستخباراتية الداخلية بالنظر إىل بروز الهتديدات اليت تعرتي أمننا ]...[.”6

الوقاية 

“إسرتاتيجية مدروسة تشارك مجيع الوزارات يف إعدادها وتنفيذها، باإلضافة إىل تنظميها عىل حنو يحمس بتأمني املوارد 
اليت متلكها هذه الوزارات بطريقة تتسم بالفعالية والتنسيق. وتستند هذه املهنجية، اليت تتوىل وزارة الشؤون اخلارجية 
قيادهتا، إىل اإلطار الذي يمشل اجلهود اليت تبذهلا فرنسا من أجل االرتقاء بقدرات االحتاد األورويب عىل إدارة األزمات.”7

املصدر السابق، ص. 127.  4

املصدر السابق، ص. 128-127.  5

املصدر السابق، ص. 129.  6

املصدر السابق.  7
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بذل املسايع اليت تريم إىل ختصيص املوازنة عىل حنو يتوافق مع إسرتاتيجيتنا 

“من املقرر أن يبلغ جحم اإلنفاق عىل هذا القطاع ما مجموعه 364 مليار يورو (وفق القمية السائدة يف العام 2013) يف الفرتة 
الواقعة بني العامني 2014 و2025، حبيث يمشل هذا املبلغ 179 مليار يورو (وفق القمية السائدة يف العام 2013) سيجري العمل 

عىل رصفها عىل مدى الفرتة املمتدة بني العامني 2014 و2019، ويه الفرتة اليت يغطهيا قانون الرباجم العسكرية املقبل.”8 

منوذج القوات املسلحة

“تضم القوات الربية قدرة معلياتية تتألف من 66,000 جندي ميكن نرشمه يف أي وقت من األوقات. وعىل وجه التحديد، 
تضم هذه القوات سبعة ألوية مشرتكة، مهنا لواءان تلىق أفرادمها التدريب عىل خوض العمليات القتالية القسية ومعليات 
املستوى األول ضد اخلصوم املدججني بالسالح. ويقع حتت ترصف هذه القوات ما يقرب من 200 دبابة ثقيلة، و250 دبابة 
متوسطة احلجم، و2,700 مركبة قتالية مصفحة متعددة االستعامالت، و140 طائرة معودية ُتستخدم يف معليات املراقبة 

والعمليات القتالية، و115 طائرة معودية تكتيكية وما يقرب من 30 طائرة تكتيكية بال طيار. 

ويقع حتت ترصف القوات البحرية أربع غواصات محتل الصوارخي البالستية، وست غواصات جهومية، وحاملة طائرات 
واحدة، و15 فرقاطة جهومية، وحوايل 15 سفينة دورية، وست فرقاطات خمصصة لغايات املراقبة، وثالث سفن إلمداد 
القوات والسفن القتالية، وطائرة دورية حبرية وقدرة يف جمال حروب األلغام من أجل محاية قدراتنا ونرشها يف العمليات 

اخلارجية. ]...[ 

ومن أبرز ما تضمه القوات اجلوية 225 طائرة مقاتلة (تابعة للقوات اجلوية والقوات البحرية)، باإلضافة إىل ما يقرب من 50 
طائرة نقل تكتييك، وسبع طائرات للتعقب واملراقبة اجلوية، و12 طائرة تؤدي أدواًرا متعددة مهنا تزويد الطائرات بالوقود، و12 
طائرة بال طيار ملراقبة مسارح العمليات، وطائرة خفيفة لملراقبة واالستطالع ومثانية أنمظة صوارخي أرض جو متوسطة املدى.”9 

الصناعات الدفاعية واألمنية 

ا من االستقالل اإلسرتاتيجي الذي حتظى به فرنسا. ]...[ ويعيد هذا  “تشك الصناعات الدفاعية حموًرا رئيسًيّ
الكتاب األبيض التأكيد عىل احلاجة امللّحة لملحافظة عىل الصناعة الدفاعية املمتزية واملرموقة يف فرنسا، مما ميّكن بلدنا 
من امتالك القدرات التكنولوجية اليت ال يستغين عهنا لضامن استقالله اإلسرتاتيجي. وسوف نعد هذه السياسة حبيث 

تمتحور حول أربعة حماور أساسية: 

ختصيص موازنة معتربة لغايات إعداد األحباث والتطوير.  	•

مساندة اجلهود اليت تبذهلا رشاكتنا يف اخلارج من أجل زيادة جحم صادراتنا، وذلك مضن اإلطار الصارم الذي  	•
تفرضه آليات الرقابة اليت نعمتدها والزتاماتنا األوروبية والدولية. 

اعمتاد مهنجية متّكننا من استكشاف مجيع جماالت التعاون يف ميدان التسلح. ويف هذا السياق، يشري التقدم الذي  	•
أحرزته فرنسا واململكة املتحدة مؤخًرا يف صناعة الصوارخي إىل جدوى هذه املهنجية وأمهيهتا. وتعرب فرنسا عن 
الناحية االقتصادية لقطاع  البقاء من  استعدادها إلعداد األطر املشرتكة هبدف إسناد قاعدة صناعية قادرة عىل 

الدفاع األورويب وتوسيعها ليك تمشل جماالت أخرى والرشاكء األوروبيني اآلخرين. 

	حتقيق االستفادة املثىل من املوارد املتاحة للدولة، بصفهتا مسامًها وزبوًنا ومصدًرا لألوامر، من أجل تهسيل إعادة  	•
هيلكة القطاع الصنايع املطلوب عىل املستوى األورويب.”10 

املصدر السابق.  8

املصدر السابق، ص. 131-129.  9

املصدر السابق، 132.  10
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املادة التدريبية )3-3-أ(
سا، 2013

يف فرن
يم 

شأن الدفاع واألمن القو
ض ب

معل حول مقتطفات من الكتاب األبي
ورقة 

يت ُتعترب مهمة بالنسبة 
يف قامئة تتألف من نقاط بارزة إسرتاتيجية الدفاع و/أو األمن ال

يف هذه املادة التدريبية، واكتب 
ش األمثلة املقتبسة من السياسة الفرنسية املقتبسة 

املهمة: ناق
مك. 

يت وزعت علي
يف املادة التدريبية ال

ىل المنوذج الوارد 
يت تعمل فهيا، وذلك بناًء ع

ىل املؤسسة ال
ىل بلدك وبالنسبة إ

إ

ىل 
ز ع ين. ولذلك، ركلِّ

يت ينفذها القطاع األم
ىل السياسات ال

ين لغايات إنفاذ الرقابة ع
يم وثيقة عامة يطلهبا الربملان واملجمتع املد

متثل إسرتاتيجية الدفاع و/أو األمن القو
تذكر: 

ممارسة 
يك يمتكنوا من 

ين ل
يت يعمتدها القطاع األم

مه بقدر واٍف من املعلومات حول التوجهات اإلسرتاتيجية ال
مجلهور من أجل تزويد

يغ توفري لعموم أفراد ا
يت ينب

املعلومات ال
يف كتاهبا 

يت توردها فرنسا 
يف األرقام ال

حلال 
مكا هو ا

يف هذا المترين (
ىل إيراد األرقام الدقيقة 

حباجة إ
هيلع. ومن نافلة القول أنك لست 

معال الرقابة 
يف إ

الدور املنوط هبم 
س هبا. 

ض االحتياجات العملياتية أو املسا
يت يستطيع املواطنون أن يُطلعوا علهيا دون تقوي

يف البيانات العملية ال
حبث 

ض)، بل ا
األبي

رش 
املؤ

يس 
املثال الفرن

من بلدك 
1- الغايات 

األمنية 
(األهداف األمنية 

يت يتبناها املجمتع 
ال

حلكومة) 
حتددها ا

و

يض 
محاية أرا

ىل 
رص األمن ع

ىل أمن فرنسا = ال يقت
حملافظة ع

ا
أ) 

مجيع املخاطر والهتديدات، 
ىل إدارة 

فرنسا ورعاياها، بل يتعداه إ
ىل حياة األمة 

حيمتل أن ترتك أثًرا ع
يت 

رشة، ال
رشة وغري املبا

املبا
الفرنسية. 

رشعية النظام 
يل و

ىل املستوى الدو
يف تعزيز األمن ع

مهة فرنسا 
مسا

ب) 
يل. 

الدو

	•

سبل الكفيلة 
2- ال

مئ 
ساء دعا

بإر
األمن 

(املفاهمي 
اإلسرتاتيجية 

والعملياتية، ما هو 
ضع الدفاع) 

و

مخسة مفاهمي إسرتاتيجية أساسية: 
أ) 

رشاف 
املعرفة واالست

	•
محلاية 

ا
	•

الوقاية 
	•

الردع 
	•

التدخل
	•

مها اإلطار 
يب باعتبار

حتاد األورو
يس (الناتو) واال

مشال األطل
مظة حلف 

من
ب) 

الذي تنتظم فيه اإلسرتاتيجية الفرنسية لألمن والدفاع  
يف التدخل 

يجي 
يت اإلسرتات

مع مراعاة مبدأ االستقالل الذا
	•

	•
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املادة التدريبية )3-3-أ(
سا، 2013

يف فرن
يم 

شأن الدفاع واألمن القو
ض ب

معل حول مقتطفات من الكتاب األبي
ورقة 

يت ُتعترب مهمة بالنسبة 
يف قامئة تتألف من نقاط بارزة إسرتاتيجية الدفاع و/أو األمن ال

يف هذه املادة التدريبية، واكتب 
ش األمثلة املقتبسة من السياسة الفرنسية املقتبسة 

املهمة: ناق
مك. 

يت وزعت علي
يف املادة التدريبية ال

ىل المنوذج الوارد 
يت تعمل فهيا، وذلك بناًء ع

ىل املؤسسة ال
ىل بلدك وبالنسبة إ

إ

ىل 
ز ع ين. ولذلك، ركلِّ

يت ينفذها القطاع األم
ىل السياسات ال

ين لغايات إنفاذ الرقابة ع
يم وثيقة عامة يطلهبا الربملان واملجمتع املد

متثل إسرتاتيجية الدفاع و/أو األمن القو
تذكر: 

ممارسة 
يك يمتكنوا من 

ين ل
يت يعمتدها القطاع األم

مه بقدر واٍف من املعلومات حول التوجهات اإلسرتاتيجية ال
مجلهور من أجل تزويد

يغ توفري لعموم أفراد ا
يت ينب

املعلومات ال
يف كتاهبا 

يت توردها فرنسا 
يف األرقام ال

حلال 
مكا هو ا

يف هذا المترين (
ىل إيراد األرقام الدقيقة 

حباجة إ
هيلع. ومن نافلة القول أنك لست 

معال الرقابة 
يف إ

الدور املنوط هبم 
س هبا. 

ض االحتياجات العملياتية أو املسا
يت يستطيع املواطنون أن يُطلعوا علهيا دون تقوي

يف البيانات العملية ال
حبث 

ض)، بل ا
األبي

رش 
املؤ

يس 
املثال الفرن

من بلدك 
1- الغايات 

األمنية 
(األهداف األمنية 

يت يتبناها املجمتع 
ال

حلكومة) 
حتددها ا

و

يض 
محاية أرا

ىل 
رص األمن ع

ىل أمن فرنسا = ال يقت
حملافظة ع

ا
أ) 

مجيع املخاطر والهتديدات، 
ىل إدارة 

فرنسا ورعاياها، بل يتعداه إ
ىل حياة األمة 

حيمتل أن ترتك أثًرا ع
يت 

رشة، ال
رشة وغري املبا

املبا
الفرنسية. 

رشعية النظام 
يل و

ىل املستوى الدو
يف تعزيز األمن ع

مهة فرنسا 
مسا

ب) 
يل. 

الدو

	•

سبل الكفيلة 
2- ال

مئ 
ساء دعا

بإر
األمن 

(املفاهمي 
اإلسرتاتيجية 

والعملياتية، ما هو 
ضع الدفاع) 

و

مخسة مفاهمي إسرتاتيجية أساسية: 
أ) 

رشاف 
املعرفة واالست

	•
محلاية 

ا
	•

الوقاية 
	•

الردع 
	•

التدخل
	•

مها اإلطار 
يب باعتبار

حتاد األورو
يس (الناتو) واال

مشال األطل
مظة حلف 

من
ب) 

الذي تنتظم فيه اإلسرتاتيجية الفرنسية لألمن والدفاع  
يف التدخل 

يجي 
يت اإلسرتات

مع مراعاة مبدأ االستقالل الذا
	•

	•

يت 
سائل ال

3- الو
تتكفل بتحقيق 

األمن 
يت 

(القدرات ال
يري توفريها – 
ضة 

القيود املفرو
رشية 

ىل املوارد الب
ع

واملالية) 

محلاية 
أ) ا

ىت 000,01 
هشد األزمات: ح

يت ت
ضاع ال

للتعامل مع األو
	•

رص القوات الربية + توفري ما يلزم هذه القوات 
رص من عنا

عن
جلوية) 

من املوارد (القوات البحرية وا
يم 

صلة باألمن القو
القدرات املدنية املطلوبة لتنفيذ املهام املت

	•
صيل 

حتديدها بوجه أكرب من التف
 –

محلاية األقالمي الفرنسية الواقعة 
تأمني املعدات املطلوبة وتوريدها 

	•
فميا وراء البحار

حتديثه 
ىل 

ين – العمل ع
ربا

سي
األمن ال

	•

ب) الردع 
حبًرا 

حملمولة جًوا و
مشل القوات ا

يت ت
القدرات النووية ال

	•

ج) التدخل 
ىل 

يت تنطوي ع
يف املناطق ال

يت تتيح التدخل 
القدرات ال

	•
رشة 

رتاتيجية مبا
س

صلحة إ
م

قوة وطنية دامئة للتعامل مع حاالت الطوارئ (000,5 رجل) 
	•

+ قوة مشرتكة لتأمني االستجابة الفورية (003,2 رجل) + 
حبريتني

يف منطقة أو منطقتني 
حبرية دامئة 

رش قوات 
ن

ىل املدى 
ىل املشاركة، اآلنية وع

مئة: القدرة ع
ري الدا

املهام غ
	•

سحني أو ثالثة مسارح 
يف م

معليات إدارة األزمات 
يف 

الطويل، 
ىل 000,7 جندي من القوات 

صلة -< 000,6 إ
صورة منف

العمليات ب
ىل 

جلوية + القدرة ع
صة + القوات البحرية وا

خلا
الربية + القوات ا

ىت 000,51 جندي من القوات الربية بعد أن 
رش ح

رفع العدد ون
يف من الوقت

ىل إشعار يتيح هلا القدر الاك
صل ع

حت
رشاف 

د) املعرفة واالست
جمال املعلومات االستخباراتية (اكتساب القدرات 

جلهود يف 
تعزيز ا

	•
يس

مجيع أجهزة القوات املسلحة، والطيف الكهرو-مغناطي
يف 

	•
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أداة 4: الوصول إىل املعلومات وحمك القطاع األمين
ىل 

ىل ارتفاعات متوسطة وتمتزي بقدرهتا ع
يت تطري ع

ال طيار ال
يت يري تسيريها 

التحمل لفرتات طويلة، والطائرات بال طيار ال
ه) الوقاية لغايات تكتيكية واملعلومات االستخباراتية الداخلية) 

يف إعدادها وتنفيذها 
مجيع الوزارات 

إسرتاتيجية تشارك 
	•

خلارجية 
بتنسيق من وزارة الشؤون ا

موارد املوازنة 
	•

ىل قطاع الدفاع: 364 مليار يورو لألعوام 
جحم اإلنفاق ع

	•
2014 و2025، مبا فهيا 179 مليار يورو للعامني 2014 و2019 
ربية، و200 دبابة ثقيلة، و250 

66,000 جندي من القوات ال
	•

صفحة متعددة 
حلجم، و2,700 مركبة قتالية م

دبابة متوسطة ا
معليات املراقبة 

يف 
معودية ُتستخدم 

االستعامالت، و140 طائرة 
معودية تكتيكية و30 طائرة 

والعمليات القتالية، و115 طائرة 
تكتيكية بال طيار. 

خي 
صوار

محتل ال
صات 

ومتلك القوات البحرية 4 غوا
	•

جهومية، وحاملة طائرات واحدة، و15 
صات 

البالستية، و6 غوا
صة 

ص
خم

جهومية، و15 سفينة دورية، و6 فرقاطات 
فرقاطة 

لغايات املراقبة، و3 سفن إلمداد القوات والسفن القتالية، وطائرة 
جمال حروب األلغام 

يف 
حبرية وقدرة 

دورية 
جلوية 

جلوية 225 طائرة مقاتلة (تابعة للقوات ا
ومتلك القوات ا

	•
يك، و7 طائرات للتعقب 

والقوات البحرية)، و50 طائرة نقل تكتي
جلوية، و12 طائرة تؤدي أدواًرا متعددة مهنا تزويد 

واملراقبة ا
الطائرات بالوقود، و12 طائرة بال طيار ملراقبة مسارح العمليات، 

ض 
خي أر

صوار
مظة 

وطائرة خفيفة لملراقبة واالستطالع و8 أن
جو متوسطة املدى.

صناعات الدفاعية واألمنية
و) ال

حباث والتطوير
موازنة معتربة إلعداد األ

	•
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يل (وبالذات مع اململكة املتحدة) 
تعزيز التعاون الدو

	•
صادرات 

رفع نسبة ال
	•

ىل املستوى 
حبيث تركز ع

صناعات 
معليات إعادة هيلكة ال

توجيه 
	•

يب
األورو

ف 
4- األطرا

يف 
الفاعلة 

ين 
القطاع األم

(األطراف الفاعلة 
واملسؤوليات الواقعة 

علهيا) 

ض) 
س الوزراء (العقد العام املربم بني الوزراء، والكتاب األبي

رئي
 •

يف حال وقوع 
القوة املشرتكة لتقدمي االستجابة الفورية (التدخل 

	•
أزمة) 

صة (التدخل) 
خلا

القوات ا
	•

خلارجية والوزارات األخرى (اإلسرتاتيجية 
وزارة الشؤون ا

	•
والسياسات والتنفيذ) 

القوات الربية 
	•

القوات البحرية 
	•

جلوية 
القوات ا

	•

صناعات الدفاعية واألطراف املشاركة فهيا 
ال

	•

	•

رشات 
5- مؤ
األداء 

 •
	•
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املادة التدريبية )4-3(
مقتطفات من خطة الدفاع يف اململكة املتحدة، 2013-2009 11

تستعرض الوثيقة أدناه مقتطفات من خطة الدفاع يف اململكة املتحدة، 2009-2013، ويه تبني الغايات املتوخاة من األمن 
والسبل املرعية يف إرساء دعامئ األمن (إن ُوجدت)، والوسائل اليت تتكفل بتحقيقه، واألطراف األمنية الفاعلة ومؤرشات األداء 

يف القطاع األمين. 

»]الغاية:[ مضان األمن لشعب اململكة املتحدة واألقالمي الواقعة فميا وراء البحار بالدفاع عنه، مبا يمشل الدفاع عنه ضد 
اإلرهاب، والعمل مبثابة قوة تنشد اخلري من خالل تعزيز السمل واالستقرار عىل الصعيد الدويل.«12

]املخرجات:[ 

“]العمليات احلالية: تجسيل النجاح يف العمليات واملهام العسكرية اليت ننفذها يف هذه األيام[. أ) 

تتوىل وزارة الدفاع تنفيذ املهام العسكرية الدامئة والطارئة، مبا فهيا االلزتامات اليت تؤدهيا عىل املستوى الداخيل 
والعمليات الطارئة اليت تنفذها فميا وراء البحار حسب توجهيات احلكومة. وتتكفل مراكز املوازنات الرئيسية املوحدة 
)Single Service Top Level Budgets( بتوفري األفراد املدررَّبني واملجهزين. وعادًة ما يمت رصد التاكليف اإلضافية 
اليت تستتبعها هذه العمليات الطارئة من البنك االحتيايط أو اإلدارة احلكومية اليت تطلب املساعدة من وزارة الدفاع. 
وتسىع وزارة الدفاع من خالل اجلهود الرئيسية اليت تبذهلا، وبالتعاون مع اإلدارات احلكومية األخرى ومع أعضاء 
أرسة املجمتع الدويل، إىل مساندة احلكومة يف حتقيق النجاح اإلسرتاتيجي يف العراق وأفغانستان. ]وليك ننجز ذلك، 
سوف نعمل عىل تجسيل النجاح يف العمليات واملهام العسكرية، ومتابعة وحدات القوات املسلحة، وتعزيز واستدامة 

قدراهتا[”.13

“]اجلهوزية: البقاء عىل أهبة االستعداد إلجناز املهام العسكرية عىل النحو الذي حتدده التوجهيات اإلسرتاتيجية يف  ب) 
قطاع الدفاع، وال سميا العمليات الطارئة[. 

سوف تواصل القوات املسلحة العمل عىل تنفيذ نطاق واسع من العمليات الدامئة وغريها من املهام العسكرية. ومع ذلك، 
ينبيغ لوزارة الدفاع أن تكون عىل أهبة االستعداد، مضن سياق املتطلبات اليت تفرضها هذه العمليات، من أجل تنفيذ 
مهام إضافية قد ُيطلب مهنا إجنازها. ولذلك، فسوف حتافظ القوات عىل مستويات متنوعة من االستعداد، وهو ما نمسيه 
باجلهوزية. وهذه يه املهمة املركزية اليت تضطلع هبا مراكز املوازنات الرئيسية املوحدة، اليت حتصل عىل المتويل الذي 
يلزمها من أجل إجنازها. وتتكفل هذه املوازنات بتعزيز القدرات العسكرية من خالل التأكد من أن عنارص القوات عىل 
املستوى املطلوب من حالة اجلهوزية وأهنا متلك ما يلزمها األفراد املناسبني واملعدات الفعالة والدمع اللوجسيت، وأهنا 

مدررَّبة عىل خوض العمليات مع الوحدات األخرى عىل الوجه الذي يقرره الدور الرئييس املنوط هبا. ]...[ 

ويري تأمني الدمع اللوجسيت للقوات املسلحة من خالل املسؤولية امجلاعية اليت تشرتك هبا إدارة معدات الدفاع 
املوحدة  الرئيسية  املوازنات  ومراكز   ،)Capability Area( العسكرية  القدرات  تقيمي  عن  املسؤولة  واإلدارة  واإلسناد، 
والقيادة العامة املشرتكة الدامئة. وحتدد اتفاقيات العمل املشرتك اليت ُترَبم بني إدارة معدات الدفاع واإلسناد ومراكز 
املوازنات الرئيسية املوحدة املسؤوليات عن إجناز املخرجات احملددة لك مركز من مراكز املوازنات الرئيسية املوحدة. 
ويتوىل رئيس إدارة املعدات الدفاعية املسؤولية عن إدارة األداء العام يف مجيع مراحل العمليات اللوجستية الهنائية، 
الرتتيبات  برناجم  يبينه  الذي  النحو  الالزمة عىل  التحسينات اإلسرتاتيجية  حبيث حيدد األهداف اليت تعىن بإضفاء 

هذه مقتطفات من الوثيقة التالية، اليت أعدها مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية عىل القوات املسلحة لغايات رزمة األدوات هذه: خطة الدفاع يف   11

اململكة املتحدة، 2009-2013: الفصل الرابع، بطاقة قياس األداء يف قطاع الدفاع، ص. 22-14.
خطة الدفاع يف اململكة املتحدة، 2009-2013، الفصل الرابع، بطاقة قياس األداء يف قطاع الدفاع، ص. 14.  12

املصدر السابق، ص. 17-16.  13
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اللوجستية يف قطاع الدفاع. مكا يرفع هذا املسؤول يرفع التقارير إىل جملس الدفاع بشأن التقدم الذي حيرزه يف هذين 
املجالني. وسوف نعمل خالل الفرتة اليت تغطهيا هذه اخلطة عىل إجناز األهداف التالية: ]...[ دمع ومضان استدامة 
وإعداد   ،]...[ القوات  هيلكية  تصويب   ،]...[ اإلضافية  قدراتنا  ومتابعة   ،]...[ اللوجستية  اخلدمات  وتقدمي  املعدات 

عنارص القوات ونرشها وتعزيزها ومضان تعافهيا ]...[”.14

“]املسامهة يف إعداد السياسات والتعاون األمين: العمل عىل الصعيد الدويل واإلقليمي للحد من الزناعات واآلثار اليت  ج) 
تفرزها، ومساعدة املؤسسات الدولية حبيث ترىق إىل مستوى أعىل من النجاعة والفعالية يف معلها، و حماربة اإلرهاب: 

الوقاية واملالحقة[. 

حماربة اإلرهاب: الوقاية – تعزيز قدرات الدول األخرى واملالحقة – التدخل من أجل شل قدرات اإلرهابيني واجلهات 
اليت ترعامه.

تعمل وزارة الدفاع مع اإلدارات احلكومية األخرى يف العديد من املجاالت من أجل إجناز األهداف املشرتكة اليت تقررها 
االتفاقية رمق (30) بشأن اخلدمة العامة وإسرتاتيجية األمن القويم. وتمتثل املجاالت الرئيسية اليت تغطهيا االتفاقية 

واإلسرتاتيجية املذكورتان فميا ييل: 

منع وقوع الزناعات (من ناحية عددها)، حيث أننا سنوفر، من خالل العمل مع اإلدارات احلكومية األخرى، األفراد   
واألصول الالزمة لتقليص عدد الزناعات عىل املستوى الدويل ]...[ 

منع وقوع الزناعات (من ناحية اآلثار املمتخضة عهنا)، ]...[ حيث أننا سنسامه يف تعزيز األمن من أجل تقليص   
اآلثار اليت تفرزها الزناعات الدائرة يف ](أفغانستان والعراق والبلقان والرشق األوسط وسرياليون ومجهورية 

الكونغو الدميوقراطية ومنطقة البحريات العمظى والقرن األفرييق ونيجرييا والسودان)[. 

اإلنذار املبكر، حيث أننا سنعمل مع اإلدارات احلكومية األخرى عىل إعداد آلية فعالة حتظى مبوافقة احلكومة   
انعدام  حاالت  أو  الزناعات  اندالع  بشأن  املبكر  اإلنذار  توفري  أجل  من  وأجهزهتا  وزاراهتا  جبميع  الربيطانية 

االستقرار ]...[. ومتثل املنمظات التالية املجاالت الرئيسية اليت نسىع من خالهلا إىل حتقيق هذا اهلدف: 

األمم املتحدة: املهام ومعليات حفظ السالم اليت تقررها األمم املتحدة ]...[.  	•

املهام املعقدة يف جمال تقدمي املساعدات اإلنسانية وتعزيز   ]...[ (الناتو):  منمظة حلف مشال األطليس  	•
االستقرار ومعليات حفظ السالم وفرضه. 

البعثات  نرش  األورويب،  االحتاد  يف  رشاكئنا  مع  العمل  أساس  عىل  نجشع،  سوف  األورويب:  االحتاد  	•
األوروبية املعنية بسياسات األمن والدفاع ]...[. 

االحتاد األفرييق: سوف نوفر األفراد واألصول والتدريب الذي يسهتدف تعزيز قدرة االحتاد األفرييق عىل  	•
حفظ السالم يف قارة أفريقيا ]...[.  

حماربة اإلرهاب: تعزيز القدرات. ]...[ مقاومة امجلاعات املتطرفة اليت ترتكب أمعال العنف، وسوف نهسم  	•
أيًضا يف إعداد السياسات احلكومية وإصدارها يف هذا الشأن. 

حماربة اإلرهاب: ]...[ مالحقة اإلرهابيني وتفكيك منمظاهتم.   o

حماربة اإلرهاب: ]...[ محاية اململكة املتحدة من االعتداءات ]واحليلولة دون منو اإلرهاب واستفحاله[.   o

مواجهة انتشار األسلحة. منع انتشار الهتديدات ]...[ من انتشار األسلحة التقليدية ]...[.”15   o

املصدر السابق، ص. 19-17.  14

املصدر السابق، ص. 21-19.  15
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“]المسعة: تعزيز مسعتنا وصيتنا يف أوساط شعبنا وعىل املستوى اخلاريج[.  د) 

اتصاالتنا من أجل  نظام  يفزرها  اليت  اآلثار  نطاق  الدفاع إىل توسيع  املعنية بشؤون  تسىع إسرتاتيجية االتصاالت 
االرتقاء بفهم آليات الدفاع وإسنادها، واالرتقاء مبستوى مسعة القوات املسلحة جبميع فروعها، ومسعة لك جهاز مهنا 
وتعمل وزارة الدفاع عىل إعداد استطالعات  عىل حدة، ومسعة وزارة الدفاع واملوظفني املدنيني العاملني فهيا. ]...[ 
الوزارة  العام. مكا جتري  الرأي  استطالعات  متخصصة يف  مستقلة  ذلك رشكة  توظف يف  اخلارجية، ويه  الرأي 

استطالعات الرأي الداخلية بغية اختبار مسعهتا ومسعة قواتنا املسلحة كذلك.”16 

“املوارد: ]...[ 

األفراد: توفري العدد الاكيف من أفراد األجهزة واملوظفني املدنيني الذين ميتلكون القدرات املطلوبة ويتحلون بالدافعية للوفاء  هـ) 
مبتطلبات الدفاع. 

الشؤون املالية وقمية األموال: توسيع نطاق خمرجاتنا مضن حدود املوارد املالية املرصودة لنا.  و) 

اإلجراءات املساندة: ]...[ 

إدارة األصول: احملافظة عىل األصول ذات القدرات واحلجم واجلودة املناسبة وتطويرها.  ز) 

توريد العتاد العسكري: جتهزي أفرادنا وإسنادمه يف خوض العمليات يف هذه اآلونة ويف املستقبل.  ح) 

توريد شباكت البنية التحتية: االستمثار يف البنية التحتية اإلسرتاتيجية من أجل رفد خمرجات قطاع الدفاع.  ط) 

اسمترارية العمليات األمنية والدفاعية: متكني القدرات العملياتية اليت تتسم باألمان واملرونة.  ي) 

األمان: خلق بيئة يعمها األمان ألبناء شعبنا.  ك) 

التمنية املستدامة: تضمني مبادئ التمنية املستدامة يف مجيع جماالت معليات الدفاع.”17  ل) 

املستقبل: ]...[ 

القدرات املستقبلية: تطوير القدرات املطلوبة ملجاهبة حتديات املستقبل.  م) 

التغيري: إعداد هيلكية تنظميية وإجراءات تتصف باملرونة والكفاءة لغايات مساندة قطاع الدفاع.  ن) 

األفراد الذين يصار إىل جتنيدمه يف املستقبل: إعداد خطط األفراد اليت تليب االحتياجات الالزمة لتنفيذ املهام احلالية  س) 
واملستقبلية.”18

املصدر السابق، ص. 22-21.  16

املصدر السابق.   17

املصدر السابق، ص. 14.  18
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املادة التدريبية )3-4-أ(
يف اململكة املتحدة، 2013-2009 

معل حول مقتطفات من خطة الدفاع 
ورقة 

يت ُتعترب مهمة 
يف قامئة تتألف من نقاط بارزة إسرتاتيجية الدفاع و/أو األمن ال

يف هذه املادة التدريبية، واكتب 
ش األمثلة املقتبسة من سياسة اململكة املتحدة الواردة 

املهمة: ناق
جلدول أدناه. 

يف ا
يت تعمل فهيا. واستخدم المنوذج الوارد 

ىل املؤسسة ال
ىل بلدك وبالنسبة إ

بالنسبة إ

مكن الغاية الرئيسية 
صة باململكة املتحدة ُتعترب كذلك). وت

خلا
مجيع الدول (مع العمل بأن خطة الدفاع ا

يف 
جلهاز وثيقة عامة 

ىل مستوى ا
يت ُتعد ع

خلطة ال
لك ا

ش
تذكر: قد ال ت

ىل املسؤولني 
يت ميكن رفعها إ

ىل املعلومات ال
ز هنا ع مه. ركلِّ

جلهاز
حتقيق الغايات املقررة 

ىل 
مه ع

ين بغية األخذ بيد
جلهاز املع

يف تقدمي التوجهيات الداخلية ألفراد ا
من هذه الوثيقة 

يف 
حتديد اسهتدافات األداء 

يف 
صارمة 

يخ الدقة ال
ىل تو

حباجة إ
حتقيقها. وبالتأكيد، فأنت لست 

ىل 
ضوء العمل ع

يف 
حتديد األهداف العملية وتقيميها 

جلهاز من أجل 
يف ا

ىل إعداد 
يف حال العمل ع

جلهاز 
يف ا

يت تقدمها لألفراد العاملني 
يف البيانات ال

يف خطهتا). ومع ذلك، فقد ترى بأن تفكر 
هيلع حال حكومة اململكة املتحدة 

هذا المترين (مثملا 
إسرتاتيجية أمنية حقيقية. 

رش 
املؤ

املثال من اململكة املتحدة 
بلدك 

1- الغايات األمنية 

يت 
(األهداف األمنية ال

حتددها 
يتبناها املجمتع و

حلكومة) 
ا

يف العمليات واملهام العسكرية 
جسيل النجاح 

حلالية: ت
العمليات ا

أ) 
يف العراق وأفغانستان 

يف هذه األيام، وال سميا 
يت ننفذها 

ال

ىل 
جناز املهام العسكرية ع

ىل أهبة االستعداد إل
جلهوزية: البقاء ع

ا
ب) 

يف قطاع الدفاع، وال 
حتدده التوجهيات اإلسرتاتيجية 

النحو الذي 
سميا العمليات الطارئة

ين: 
سات والتعاون األم

سيا
يف إعداد ال

مهة 
سا

امل
ج( 

يمي للحد من الزناعات واآلثار 
يل واإلقل

صعيد الدو
ىل ال

العمل ع
	•

ىل 
ىق إ

حبيث تر
يت تفرزها، ومساعدة املؤسسات الدولية 

ال
معلها، 

يف 
ىل من النجاعة والفعالية 

مستوى أع

حماربة اإلرهاب: الوقاية واملالحقة
	•

ىل املستوى 
يف أوساط شعبنا وع

صيتنا 
مسعتنا و

مسعة: تعزيز 
ال

د) 
يج

خلار
ا

	•
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سبل الكفيلة 
2- ال

مئ األمن 
ساء دعا

بإر

(املفاهمي اإلسرتاتيجية 
والعملياتية، ما هو 
يف قطاع 

ضع 
الو

الدفاع) 

يف العمليات واملهام العسكرية، ومتابعة وحدات 
جسيل النجاح 

ت
أ) 

القوات املسلحة، وتعزيز واستدامة قدراهتا

مضان استدامة املعدات 
مع و

جلهوزية، ود
بلوغ املستوى املسهتدف من ا

ب) 
صويب هيلكية 

ضافية، ت
خلدمات اللوجستية، ومتابعة قدراتنا اإل

وتقدمي ا
مضان تعافهيا

رشها وتعزيزها و
رص القوات ون

القوات، وإعداد عنا

منع وقوع الزناعات (من ناحية عددها)، ومنع وقوع الزناعات (من 
ج) 

مم املتحدة، 
ضة عهنا)، واإلنذار املبكر(السبل: األ

ناحية اآلثار املمتخ
حماربة اإلرهاب) 

يق، 
حتاد األفري

يب، اال
حتاد األورو

الناتو، اال

صاالت 
يت تفرزها االت

توسيع نطاق اآلثار ال
د) 

	•

يت 
سائل ال

3- الو
تتكفل بتحقيق األمن 

يري 
يت 

(القدرات ال
توفريها – القيود 

ىل املوارد 
ضة ع

املفرو
رشية واملالية) 

الب

جم الدفاع 
يت يقررها برنا

رشوط ال
ىل ال

يف هذا املقام، إ
ترد اإلشارة، 

رشية واملعدات 
لك جهاز بشأن القوى الب

حيددها 
يت 

واملعايري ال
مشل الشؤون اللوجستية: 

مجلاعية واإلسناد، مبا ي
والتدريب ا

رَّبني واملجهزين  توفر مراكز املوازنات الرئيسية املوحدة األفراد املدر
	•

حلكومية 
يط أو اإلدارة ا

ضافية من البنك االحتيا
صد التاكليف اإل

ر
	•

يت 
مع اللوجس

القدرات من خالل: األفراد املناسبني واملعدات الفعالة والد
	•

(إدارة معدات الدفاع واإلسناد، واإلدارة املسؤولة عن تقيمي القدرات 
العسكرية ومراكز املوازنات الرئيسية املوحدة والقيادة العامة املشرتكة) 

يف من أفراد األجهزة واملوظفني املدنيني الذين ميتلكون 
العدد الاك

	•
القدرات والدافعية املطلوبتني

صول وتطويرها
ىل األ

حملافظة ع
ا

	•

ض العمليات 
يف خو

مه 
جتهزي األفراد وإسناد

	•

يف البنية التحتية اإلسرتاتيجية 
االستمثار 

	•

	•
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ف الفاعلة 
4- األطرا

ين 
يف القطاع األم

(األطراف الفاعلة 
واملسؤوليات الواقعة 

علهيا) 

وزارة الدفاع (املهام العسكرية) 
	•

حلكومة (التوجهيات) 
ا

	•

حلكومية األخرى (إسناد وزارة الدفاع) 
اإلدارات ا

	•

يط (املوارد املالية) 
مراكز املوازنات الرئيسية املوحدة، البنك االحتيا

	•

معدات الدفاع واإلسناد (الشؤون اللوجستية) 
	•

القيادة العامة الدامئة (الشؤون اللوجستية) 
	•

اإلدارة املسؤولة عن تقيمي القدرات العسكرية (الشؤون اللوجستية) 
	•

حتاد 
يب، اال

حتاد األورو
مم املتحدة، الناتو، اال

أطراف أخرى: األ
	•

يق) 
األفري

	•

رشات األداء 
5- مؤ

	•
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املادة التدريبية )5-3(
مقتطفات من إطار اإلنفاق متوسط األمد يف أرمينيا، 2013-2011 

قامئة احملتويات )ملخصة(19

الباب )أ(: السياسية املالية 
الفصل األول: األولويات اإلسرتاتيجية ومتوسطة األمد وتنفيذها

الفصل الثاين: حتليل االقتصاد اللكي وتنبؤ املؤرشات االقتصادية واملالية والرئيسية يف مجهورية أرمينيا 

الفصل الثالث: سياسة إيرادات موازنات الدولة لألعوام 2011 - 2013 والتنبؤات املتصلة هبا 

الفصل الرابع: إطار املوازنة 

الباب )ب(: إسرتاتيجية سياسة اإلنفاق 
الفصل اخلامس: أولويات اإلنفاق يف موازنات الدولة لألعوام 2011 - 2013

الفصل السادس: نظام اإلدارة العامة 

الفصل السابع: التعلمي والعلوم 

الفصل الثامن: الرعاية الصحية 

الفصل التاسع: امحلاية االجمتاعية 

الفصل العارش: الرتوحي والثقافة والديانة 

الفصل احلادي عرش: الزراعة 

الفصل الثاين عرش: محاية البيئة 

الفصل الثالث عرش: املواصالت واالتصاالت 

الفصل الرابع عرش: االقتصاد املايئ 

الفصل اخلامس عرش: الطاقة 

الفصل السادس عرش: القطاعات االقتصادي األخرى 

الفصل السابع عرش: اإلدارة اإلسرتاتيجية يف الدولة 

الفصل الثامن عرش: الدفاع والنظام العام واالمن العام وجهاز اإلنقاذ والجسون 

الفصل التاسع عرش: إطار إنفاق األصول العامة غري املالية لألعوام 2011 - 2013 

الفصل العرشون: اخلطة اإلسرتاتيجية إلدارة الدين احلكويم لألعوام 2011 - 2013

قام مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة بإعداد هذه املقتطفات الستخدامها يف رزمة األدوات: وقد مت اقتباهسا من “مجهورية   19

ارمينيا 2011 - 2013، إطار اإلنفاق متوسط األمد”، صفحة 1-295. قامئة احملتويات، صفحة 3-1.. 
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األولويات اإلسرتاتيجية واألولويات متوسطة األمد وتنفيذها

األولويات اإلسرتاتيجية ومتوسطة األمد 

تقرر مجهورية أرمينيا األولويات اإلسرتاتيجية الرئيسية يف معل حكومهتا مبوجب خطة معل احلكومة اليت أقرهتا امجلعية 
الوطنية مجلهورية أرمينيا يف يوم 30 نيسان/أبريل 2003 وبرناجم التمنية املستدامة الذي اعمتدته احلكومة يف يوم 30 ترشين 
األول/أكتوبر 2008. ووفًقا ملا جاء يف هاتني الوثيقتني، فسوف تويل احلكومة قدًرا أكرب من الرتكزي خالل السنوات القادمة 
عىل األولويات التالية يف نفقات املوازنة العامة (ويف سياق هذا الربناجم، يمت حتديد القطاعات اليت حتتل مرتبة األولوية 
ص هلا بنود معتربة من األموال اإلضافية املرصودة يف املوازنة، أو للدمع املايل الذي  باعتبارها تلك القطاعات اليت ختصرَّ

يري تأمينه من خالل موارد القروض): 

تأمني الدمع املايل لتنفيذ إجراءات اإلصالح يف قطاعات فرعية مستقلة من قطاع التمنية االجمتاعية (وال سميا يف   (1)
قطاعات التعلمي والصحة واألمن االجمتايع)، باإلضافة إىل قطاع التمنية اإلدارية - من أجل تعزيز فعالية النشاطات 
من  الساكن  ومتكني  املطلوبة،  القطاعات  تسهتدف  أهنا  من  والتأكد  نزاههتا  العامة ومضان  املؤسسات  تنفذها  اليت 

الوصول إىل اخلدمات اليت تقدمها هذه املؤسسات بيس وهسولة. 

توفري الدمع املايل املناسب لألمعال االعتيادية اليت تؤدهيا املؤسسات املعنية يف قطايع الدفاع واألمن القويم، هبدف   (2)
احملافظة عىل سالمة أرايض امجلهورية واالستقرار يف املنطقة وتوازن القوى يف الزناع القامئ يف إقلمي اكراباخ. 

تنفيذ الرباجم اليت تسىع إىل إعادة تأهيل شباكت البنية التحتية وتطويرها يف قطاعات معينة من االقتصاد (وال سميا   (3)
يف قطاعات الزراعة واملياه والطرق والطاقة). 

وجتدر اإلشارة يف الوقت نفسه إىل أن احلاجة ما تزال قامئة لتأمني األموال املرصودة يف املوازنة من مصادر أخرى عىل 
املدى القصري، وعىل املديني املتوسط والطويل أيًضا، من خالل التحويالت اخلارجية والقروض الرمسية بصورة أساسية، من 
أجل متويل الرباجم اليت تزمع احلكومة تنفيذها عىل حنو يمتاىش مع األولويات املذكورة أعاله. ويفرض هذا الواقع، وما يقرتن 

به من احلاجة إىل احملافظة عىل مستوى معقول من الدين العام، قيوًدا مجة عىل فرص اإلنفاق املتاحة للحكومة. 

األهداف اليت يسىع إطار اإلنفاق متوسط األمد إىل حتقيقها 

ُيعّد إطار اإلنفاق متوسط األمد أحد األدوات الرئيسية اليت توظفها احلكومة يف حتديد أهدافها. وتشك هذه الوثيقة، اليت 
الذي تعمتده  العام متوسط األمد  القطايع متوسط األمد، إطار اإلنفاق  املالية إىل جانب إطار اإلنفاق  تستعرض السياسة 
حكومة مجهورية أرمينيا. ويعرض هذا اجلزء من الوثيقة، الذي يشمتل عىل السياسة املالية، مجمل املبادئ املالية طويلة األمد 

واملؤرشات املالية متوسط األمد وقصرية األمد وأولويات اإلنفاق اإلسرتاتيجية. 
20 ]…[

املبادىء املالية واملؤرشات

]…[

املؤرشات املالية قصرية األمد وطويلة األمد 

لقد ربطت حكومة مجهورية أرمينيا أولوياهتا باملبادئ املالية طويلة األمد من أجل حتديد جحم اإلنفاق اللكي عىل مدى السنوات 
العامني  الواقعة بني  بالناجت احمليل اإلمجايل خالل الفرتة  الدولة املرتبطة  إيرادات موازنة  القادمة. ويرتاوح مؤرش  الثالث 
2011 و2013 من 23.4% إىل 23.3% ومن 22.3% إىل 23.2% يف حالة اإليرادات املتحصلة من املوارد احمللية. وبناًء عىل 
األجحام احلقيقية املتوقعة إليرادات موازنة الدولة، تسىع حكومة مجهورية أرمينيا إىل اإلبقاء عىل املتوسط السنوي للنفقات 

عند 28.3% - 27.3% من الناجت احمليل اإلمجايل خالل الفرتة 2011 - 21.2013 

مجهورية ارمينيا 2011 - 2013 إطار اإلنفاق العام متوسط األمد، صفحة 9.  20

نفس املصدر السابق، صفحة 10-9  21
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3-2 تنبؤات إيرادات موازنات الدولة لألعوام 2013-2011 

من املتوقع أن تصل إيرادات موازنات الدولة خالل الفرتة الواقعة بني العامني 2011 و2013 يف مجموعها إىل 833.8 مليار 
درام، و882.6 مليار درام، و964.6 مليار درام عىل التوايل. وسوف يؤمرَّن هذا املستوى من اإليرادات السنوية من خالل 

اإليرادات الضيبية والرسوم اليت تفرضها الدولة بصورة رئيسية (فميا ييل: الضائب). 

اجلدول )3-1(: إيرادات املوازنة املقررة لألعوام 2013-2011 

201120122013نوع اإليرادات
833.8882.6964.6إيرادات موازنة الدولة، ومهنا 

23.33%23.01%23.36%نسبهتا إىل الناجت احمليل اإلمجايل (%) 
1771.3851.6938.6- اإليرادات الضيبية، ورسوم الدولة ودفعات الضامن االجمتايع اإللزامية 

22.7%22.2%21.6%نسبهتا إىل الناجت احمليل اإلمجايل (%)
97.3%96.5%92.5%النسبة املوئية اإلمجالية 

790.9%718.4%650.9%1-1 اإليرادات الضيبية ورسوم الدولة 
19.13%18.73%18.23%نسبهتا إىل الناجت احمليل اإلمجايل (%)

81.99%81.40%78.06%النسبة املوئية اإلمجالية 
1120.4133.2147.7-2 دفعات الضامن االجمتايع اإللزامية

3.57%3.47%3.37%نسبهتا إىل الناجت احمليل اإلمجايل (%)
15.32%15.09%14.44%النسبة املوئية اإلمجالية 

241.29.74.9- املنح الرمسية 
0.12%025%1.15%نسبهتا إىل الناجت احمليل اإلمجايل (%)

0.51%1.10%4.94%النسبة املوئية اإلمجالية 
321.321.221.1- اإليرادات األخرى 

0.51%0.55%0.60%نسبهتا إىل الناجت احمليل اإلمجايل (%)
2.19%2.41%2.56%النسبة املوئية اإلمجالية 

22“

“إطار املوازنة

4-1 العجز يف موازنة الدولة 

سوف يسمتر جحم النفقات يف جتاوز جحم اإليرادات مضن هيلكية موازنة الدولة عىل مدى السنوات القادمة. ويف هذه 
األثناء، سوف يمت متويل جعز املوازنة من لكا املصادر الداخلية واخلارجية. مكا ستمت تغطية اجلزء األكرب من متويل العجز 
يف موازنة الدولة من خالل القروض، بيمنا يكون اجلزء العام من القروض اخلارجية ذا طابع اسهتدايف، وسوف يمت حتويله 

لمتويل براجم االستمثار يف القطاعات االجمتاعية وشباكت البنية التحتية العامة. 

ويستعرض اجلدول التايل (اجلدول 4-1) أدناه مصادر متويل العجز يف موازنة الدولة لألعوام 2010 - 2013. 

نفس املصدر السابق، صفحة 33-32  22
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اجلدول )4-1(: مصادر متويل العجز يف موازنة الدولة لألعوام 2010-2013 )مليون درام( 

2010201120122013املؤرشات
املقررةاملعمتدة

193,386.5174933.7164921.4165351.3مصادر متويل العجز، اللكية 
مبا فهيا:  

199,515.4150,264.370,011.189,239.8- املصادر الداخلية 
ومهنا: 

26,467.128,379.328,389.433,389.4القروض 
73,048.4121,885.041,621.755,850.4األصول املالية 

293,871.124,669.394,910.376,111.5- املصادر اخلارجية 
ومهنا: 

127,738.060,060.3131,653.5115,746.2القروض 
(39,634.6)(36,743.2)(35,391.0)(33,866.9)األصول املالية 

23”]…[

العامني  بني  الواقعة  للفرتة  الدولة  4-2 التغريات املتوقعة يف رزمة املوارد والنفقات املرتبطة مبوازنات   “
 2013-2011

يبني حتليل توقعات إيرادات موازنات الدولة لألعوام 2010 - 2013 بأنه يف حال حتديد منو معدل الناجت احمليل اإلمجايل 
االمسي بـ11.1% يف العام 2011، باملقارنة مع املستوى الذي اكن سائًدا يف العام 2010، مفن املقرر أن يرتفع جحم إيرادات 
موازنة الدولة يف العام 2011 بنحو 7.8%، أو بـ73.2 مليار درام (ويعود السبب الرئييس وراء ذلك إىل الزيادة اليت تطرأ عىل 
اإليرادات الضيبية). ويف الوقت نفسه، ُيتوقع أن ترتفع إيرادات موازنة الدولة مبا نسبته 27.3% يف العام 2012 باملقارنة مع 
مستوى العام 2011 (يف حال ارتفاع معدل الناجت احمليل اإلمجايل بـ7.4%)، ومبا نسبته 27.3% يف العام 2013 باملقارنة 

مع مستوى العام 2012 (يف حال ارتفاع معدل الناجت احمليل اإلمجايل بـ%7.8). 

اجلدول )4-3(: تنبؤ التغريات يف رزمة موارد املوازنة خالل الفرتة الواقعة بني العامني 2011 - 2013 )مليار 
درام( 

خطة العام املؤرشات
2011

خطة العام 
2012

خطة العام 
2013

1833,794.4882,605.5964,576.5- اإليرادات 
23.3623.0123.33نسبهتا إىل الناجت احمليل اإلمجايل (%) 

2174,933.7164,921.4165,351.3- صايف املصادر لمتويل العجز 
4.94.34.0نسبهتا إىل الناجت احمليل اإلمجايل (%)

1,008,728.01,047,526.91,129,927.8إمجايل اإليرادات 
28.327.327.3نسبهتا إىل الناجت احمليل اإلمجايل (%)

73,203.438,798.982,400.9المنو اإلضايف لإليرادات (باملقارنة مع مستوى السنة املاضية، مليون درام) 
37.83.87.9- المنو اإلضايف لإليرادات (باملقارنة مع مستوى السنة املاضية، %)  

420,139.973,881.819,923.4- صايف املوارد اليت أعلنت عهنا القطاعات، باملقارنة مع مستوى السنة املاضية (مليون درام)

نفس املصدر السابق، صفحة 36.  23
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93,343.3112,680.7102,324.4إمجايل املوارد اإلضافية (باملقارنة مع مستوى السنة املاضية، مليون درام)
2.62.92.5نسبهتا إىل الناجت احمليل اإلمجايل (%)

93,343.3112,680.7102,324.4تنبؤ توزيع موارد املوازنة اإلضافية حسب القطاعات لألعوام 2013-2011 
مبا فهيا: 

141,038.1688.226,521.5- القطاع االجمتايع وقطاع الثقافة والعلوم 
22,140.33,445.911,599.2- أنمظة الدفاع واألمن القويم ومحاية النظام العام 

320,141.4104,172.852,469.9- العالقات االقتصادية، ومحاية البيئة، وبناء املساكن وخدمات املرافق العامة 
1,457.3-41,523.3- اإلدارة العامة 

513,209.24,373.93,026.6- اإلنفاق عىل خدمة الدين العام 
7,249.9-615,290.9- القطاعات األخرى 

 245.0) فرتة 2013-2011  اإلضافية خالل  اإليرادات  من  يمت حتويل جزء أسايس  هذا اجلدول، فسوف  يبينه  وحسمبا 
مليار درام، أو 79.46% من إمجايل هذه اإليرادات) لمتويل القطاع االجمتايع وقطاع الثقافة والعلوم، باإلضافة إىل قطاع 
االقتصاد. ويف هذه األثناء، فسوف يمت ختصيص ما نسبته 22.1% من إمجايل مبالغ اإليرادات اإلضافية للقطاع االجمتايع 
وقطاع الثقافة والعلوم، مما يعين أن احلكومة سوف تلزتم مبواصلة العمل عىل زيادة خمصصات القطاع االجمتايع من نفقات 
املوازنة عىل مدى الفرتة الواقعة بني العامني 2011 و2013. --ومن املقرر توجيه ما يقرب من 20.6% من املوارد اإلضافية 
املخصصة للقطاعني االجمتايع والثقايف لقطاع التعلمي، وحنو 67.46% لقطاع الضامن االجمتايع، و6.4% لقطاع الرعاية 
العيادات  اخلارجية ومجمعات  والعيادات  األولية  الصحية  الرعاية  خلدمات  املبالغ  هذه  معظم  ص  (وسوف خيصرَّ الصحية 

وخدمات الرعاية الصحية اليت تقدمها املستشفيات). 

مكا سيمت ختصيص حنو 5.6% من إمجايل مبالغ املوارد اإلضافية لصيانة أنمظة الدفاع واألمن القويم ومحاية النظام العام، 
وللنفقات املرتبطة مبنظومة معل جهاز اإلنقاذ، وذلك حسب ما متليه احلاجة إىل ختصيص املوارد املناسبة لضامن اسمترار 
املؤسسات اليت تقدم هذه اخلدمات يف تأدية معلها. وفضاًل عن ذلك، فسوف يمت حتويل حنو 57.3% من إمجايل مبالغ املوارد 
اإلضافية، يف الفرتة املمتدة بني العامني 2011 و2013، إىل قطاع االقتصاد جبميع فروعه. ويف هذه الفرتة نفهسا، سوف يمت 
إدراج حوايل 341.3 مليار درام من املبالغ غري املخصصة للتوزيع مضن إطار اإلنفاق متوسط األمد لألعوام 2013-2011، 
ه هذا املبلغ للقطاعات ذات الصلة بعد التوقيع عىل اتفاقيات القروض مع مؤسسات اإلقراض املعنية. مكا سيمت  وسوف يوجرَّ

توجيه ما نسبته 6.7% من إمجايل مبالغ املوارد اإلضافية خلدمة الدين العام. 

4-3 تنبؤات نفقات موازنة الدولة لألعوام 2011 - 2013 حسب القطاعات 

تبني املؤرشات الواردة يف اجلدول أدناه تنبؤات نفقات موازنة الدولة خالل الفرتة الواقعة بني العامني 2011 و2013 حسب القطاعات. 

اجلدول )4-4(: نفقات موازنة مجهورية أرمينيا لألعوام 2010 - 2013 )مليون درام( 

موازنة الدولة املؤرشات
املقرة يف 
العام 2010

خطة العام 
2011

خطة العام 
2012

خطة العام 
2013

935,524.61,008,728.01,047,526.91,129,927.8النفقات اللكية 
1418,755.7459,793.8457,634.2482,844.0- القطاع االجمتايع وقطاع الثقافة والعلوم

13.012.911.911.7- نسبهتا إىل الناجت احمليل اإلمجايل (%)
44.845.643.742.7- حصهتا من إمجايل جحم النفقات (%) 

2- الدفاع واألمن القويم ومحاية النظام العام واإلجراءات اجلنائية 
والتنفيذية وخدمات اإلنقاذ

178,312.1180,452.4183,898.3195,497.5



Social media and security sector governance (SSG)

43

أداة 3: إعداد اخلطط املالية اإلسرتاتيجية متوسطة األمد ملؤسسات القطاع األمين: األدوات واألساليب

الرقابة املالية يف القطاع األمين
رزمة أدوات لملدربني

© مركز جنيف للرقابة الميقراطية عىل القوات املسلحة، 2015

5.55.14.84.7- نسبهتا إىل الناجت احمليل اإلمجايل (%)
19.117.917.617.3- حصهتا من إمجايل جحم النفقات (%) 

3164,753.0164,754.5204,687.4238,545.6- العالقات االقتصادية، ومحاية البيئة، وبناء املساكن وخدمات املرافق العامة
5.14.65.35.8- نسبهتا إىل الناجت احمليل اإلمجايل (%)
17.616.319.521.1- حصهتا من إمجايل جحم النفقات (%) 

458,108.359,631.657,305.058,762.9- اإلدارة العامة
1.81.71.51.4- نسبهتا إىل الناجت احمليل اإلمجايل (%)
6.25.95.55.2- حصهتا من إمجايل جحم النفقات (%) 

537,076.950,286.254,660.057,686.7- اإلنفاق عىل خدمة الدين العام 
1.21.41.41.4- نسبهتا إىل الناجت احمليل اإلمجايل (%)
4.05.05.25.1- حصهتا من إمجايل جحم النفقات (%) 

678,518.693,809.589,341.396,591.1- القطاعات األخرى 
2.42.62.32.3- نسبهتا إىل الناجت احمليل اإلمجايل (%)
8.49.38.58.5- حصهتا من إمجايل جحم النفقات (%) 

24”

18-2-3 العوامل اليت تهسم يف زيادة اإلنفاق 

سوف ترتفع النفقات املخصصة لربناجم مضان األمن القويم وتوفري خدمة احلراسات العامة، خالل الفرتة اليت 
يغطهيا إطار اإلنفاق متوسط األمد لألعوام 2011-2013، باملقارنة مع السنة املاضية بـ162.6 مليون درام أو مبا نسبته %1.4 
يف لك من العامني 2011 و2012، مكا سزتداد هذه النفقات بـ759.3 مليون درام أو مبا نسبته 6.5% يف العام 2013، وذلك 
بسبب الزيادة عىل تطرأ عىل تعرفة الغاز وطرح نظام اخلدمات التعاقدية عوًضا عن اخلدمة العسكرية اإللزامية، باإلضافة إىل 

الزيادة اليت تهشدها رواتب منتسيب األمن القويم وموظيف الدمع الفين، واليت ستبلغ 10% خالل العام 2013. 

وسوف ترتفع النفقات املخصصة لربناجم مضان محاية النظام العام، خالل فرتة إطار اإلنفاق متوسط األمد لألعوام 
2011-2013، باملقارنة مع السنة املاضية بـ603.5 مليون درام أو مبا نسبته 2.7% يف لك من العامني 2011 و2012، مكا 
سزتداد هذه النفقات بـ1627.9 مليون درام أو مبا نسبته 7% يف العام 2013، وذلك بسبب الزيادة عىل تطرأ عىل تعرفة الغاز 
وطرح نظام اخلدمات التعاقدية عوًضا عن اخلدمة العسكرية اإللزامية، واعمتاد نظام اخلدمة املدنية اخلاصة، باإلضافة إىل 
الزيادة اليت تهشدها رواتب منتسيب األمن القويم وموظيف الدمع الفين، واليت ستبلغ 10% خالل العام 2013. وتبىق النفقات 
املرصودة لربناجم طباعة مناذج جوازات السفر يف نفس املستوى الذي اكنت هيلع يف العام 2010. ومن املتوقع احلصول 
عىل 175288 منوذًجا فارًغا من مناذج جوازات السفر يف لك عام من فرتة إطار اإلنفاق متوسط األمد لألعوام 2013-2011. 

وتبىق النفقات املرصودة لربناجم إصدار لوحات أرقام املركبات احلكومية يف نفس املستوى الذي اكنت هيلع يف العام 
2010. ومن املتوقع إصدار 66544 زوًجا من لوحات أرقام املركبات احلكومية يف لك عام من فرتة إطار اإلنفاق متوسط األمد 
لألعوام 2011-2013. وسوف ترتفع النفقات املخصصة لربناجم تعزيز اإلجراءات اجلنائية والتنفيذية، خالل فرتة 
إطار اإلنفاق متوسط األمد لألعوام 2011-2013، باملقارنة مع السنة املاضية بـ1230.7 مليون درام أو مبا نسبته 23.5% يف 
لك من العامني 2011 و2012، مكا سزتداد هذه النفقات بـ1000.0 مليون درام أو مبا نسبته 15.5% يف العام 2013، وذلك 
بسبب الزيادة عىل تطرأ عىل تعرفة الغاز وارتفاع متوسط احلد األدىن للرواتب من الراتب احلايل الذي يبلغ 30,000 درام 
إىل 32,500 درام، وزيادة عدد املوقوفني والجسناء ونفقات الصيانة املرتبطة بزيادة أعدادمه، وبناء مجمع جديد إلصالحية 

نفس املصدر السابق، صفحة 40-38.  24
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غوريس. ومن املتوقع، كذلك، أن تهشد رواتب املوظفني العاملني يف املؤسسات اجلنائية والتنفيذية وموظيف الدمع الفين زيادة 
تقدر بـ10% خالل العام 2013. وسوف ترتفع النفقات املرصودة لربناجم صيانة أقسام جهاز اإلنقاذ يف وزارة حاالت 
الطوارئ يف أرمينيا خالل فرتة إطار اإلنفاق متوسط األمد لألعوام 2011-2013، باملقارنة مع السنة املاضية بـ15.6 
مليون درام أو مبا نسبته 0.4% يف لك من العامني 2011 و2012، مكا سزتداد هذه النفقات بـ318.5 مليون درام أو مبا 
نسبته 7.6% يف العام 2013، وذلك بسبب الزيادة عىل تطرأ عىل تعرفة الغاز والزيادة اليت ستطرأ عىل رواتب موظيف جهاز 
اإلنقاذ، واليت ستبلغ 10% خالل العام 2013. وسوف ترتفع النفقات املرصودة جلهاز املعين باملؤثرات عىل الظواهر 
اجلوية خالل فرتة إطار اإلنفاق متوسط األمد لألعوام 2011-2013، باملقارنة مع السنة املاضية بـ60.2 مليون درام أو مبا 
نسبته 25.3% يف العام 2011 وبـ41.8 مليون درام أو مبا نسبته 14.0% يف العام 2012 وبـ11.0 مليون درام أو %3.2 
يف العام 2013، وذلك بسبب زيادة أمعال الصيانة واستغالل املفاعالت وحمطات توليد الغاز بعد إنشاهئا يف أراغاتسوتن 

وأرارات وأرمافري وكوتايك ولوري مارزيس. 

الزتامات اإلنفاق احلالية 

بناًء عىل برناجم إطار اإلنفاق متوسط األمد لألعوام 2011-2013، سوف تشك النفقات العامة يف قطاعات النظام واألمن 
العام، وجهاز اإلنقاذ والجسون ما نسبته 4.6% و4.5% و4.3% عىل التوايل يف إمجايل نفقات موازنة الدولة. ويستعرض 
حصة النفقات يف قطاعات النظام واألمن العام، وجهاز اإلنقاذ والجسون من يف إمجايل نفقات  الرمس البياين (1-2-18) 

موازنة الدولة خالل الفرتة اليت يغطهيا إطار اإلنفاق متوسط األمد لألعوام 2013-2011. ]…[

اجلدول )17-2-2(: خمصصات املوازنة قطاعات النظام واألمن العام، وجهاز اإلنقاذ والجسون لألعوام 2009-
2013 حسب بنود التصنيفات الوظيفية لنفقات املوازنة ، وحسب الرباجم واملؤسسات املنفذة وحسب النفقات 

اجلارية والرأمسالية )مليون درام(25

املجموعات 
الفرعية

املجموعات واملجموعات الفرعية والرباجم 
اخلاصة بالتصنيفات الوظيفية

20092010201120122013
املوازنة فعيل

املقرة
التنبؤات

املجموع 

ومنه: 

46,376.444,085.346,157.947,200.048,231.3

41,556.343,453.345,037.945,080.048,111.3- النفقات اجلارية 
4,820.1632.01,120.02,120.0120.0- النفقات الرأمسالية 

172.3173.6173.6173.6173.6طباعة مناذج جوازات السفر، مبا يف ذلك:03.01.01
172.3173.6173.6173.6173.6- النفقات اجلارية 

0.00.00.00.00.0- النفقات الرأمسالية 
172.3173.6173.6173.6173.6جهاز الرشطة األرميين حتت إرشاف احلكومة 

23,933.522,557.13,160.623,160.624,788.5مضان محاية النظام العام، مبا يف ذلك: 03.01.01
21,942.322,303.123,160.623,160.624,788.5- النفقات اجلارية 

1,991.2254.00.00.00.0- النفقات الرأمسالية 
23,933.522,557.123,160.623,160.624,788.5جهاز الرشطة األرميين حتت إرشاف احلكومة

5,421.25,229.76,460.47,460.45,775.0تعزيز اإلجراءات اجلنائية والتنفيذية، مبا يف ذلك: 03.05.01
5,120.45,229.75,460.45,460.45,775.0- النفقات اجلارية 

300.80.01,000.02,000.00.0- النفقات الرأمسالية 

نفس املصدر السابق، صفحة 295-291.  25
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5,421.25,229.76,460.47,460.45,775.0وزارة العدل األرمينية 
إصدار لوحات أرقام املركبات احلكومية، مبا يف 03.01.01

ذلك: 
235.8236.2236.2236.2236.2

235.8236.2236.2236.2236.2- النفقات اجلارية 
0.00.00.00.00.0- النفقات الرأمسالية 

235.8236.2236.2236.2236.2جهاز الرشطة األرميين حتت إرشاف احلكومة
صيانة أقسام جهاز اإلنقاذ يف وزارة حاالت 03.02.01

الطوارئ يف أرمينيا، مبا يف ذلك: 
4,106.54,156.14,171.74,172.04,490.5

3,954.04,156.14,171.74,172.04,490.5- النفقات اجلارية 
152.50.00.00.00.0- النفقات الرأمسالية 

جهاز اإلنقاذ األرميين حتت إرشاف وزارة حاالت 
الطوارئ يف مجهورية أرمينيا

4,106.54,156.14,171.74,172.04,490.5

الدمع الذي تقدمه الدولة للجهاز املعين باملؤثرات عىل 04.09.01
الظواهر اجلوية«، مبا يف ذلك: 

143.6238.2298.4340.2351.2

143.6238.2298.4340.2351.2- النفقات اجلارية 
0.00.00.00.00.0- النفقات الرأمسالية 

جهاز اإلنقاذ األرميين حتت إرشاف وزارة حاالت 
الطوارئ يف مجهورية أرمينيا

143.6238.2298.4340.2351.2

11,008.09,735.810,024.810,024.810,672.7مضان األمن القويم، مبا يف ذلك: 03.01.02
8,699.69,385.89,904.89,904.810,552.7- النفقات اجلارية 

2,308.4350.0120.0120.0120.0- النفقات الرأمسالية 
11,008.09,735.810,024.810,024.810,672.7جهاز األمن القويم حتت إرشاف احلكومة 

1,355.51,758.61,632.21,632.21,743.6توفري خدمات احلراسات العامة، مبا يف ذلك:  03.01.02
1,288.31,730.61,632.21,632.21,743.6- النفقات اجلارية 

67.228.00.00.00.0- النفقات الرأمسالية 
جهاز احلرس اخلاص التابع جلهاز األمن القويم 

حتت إرشاف احلكومة 
1,355.51,758.61,632.21,632.21,743.6
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املادة التدريبية )3-5-أ(
ورقة معل حول  مقتطفات من إطار اإلنفاق متوسط األمد يف أرمينيا، 2011 - 2013

يف ضوء املقتطفات املقتبسة من إطار اإلنفاق متوسط األمد يف أرمينيا، 2011-2013، واليت قرأهتا لتّوك، أجب عن األسئلة 
التالية: 

ما يه احملاور أو املراحل الرئيسية اليت يمشلها العمل عىل إعداد إطار اإلنفاق متوسط األمد؟   -1
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

ما يه األولويات متوسطة األمد يف قطاع الدفاع واألمن؟   -2
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

ما هو املستوى العام لإلنفاق الذي قررت احلكومة اعمتاده عىل مدى السنوات القليلة املقبلة؟   -3
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

ما التطور الذي طرأ عىل املوارد املالية اليت تنبأت هبا احلكومة؟ وما املصادر اليت جاءت مهنا هذه املوارد املالية؟   -4
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

هل تتسم موازنة احلكومة بالتوازن؟ ولو حصل جعز، كيف سيجري متويله؟    -5
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

ما يه بنود اإلنفاق الرئيسية؟ ما مدى أمهية النفقات املتصلة بقطايّع الدفاع واألمن؟   -6
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

ما يه عوامل التلكفة الرئيسية يف النفقات املرصودة لقطايّع الدفاع واألمن عىل مدى السنوات املقبلة؟ وما السياسات   -7
اليت ينبيغ متويلها عىل مدى السنوات القليلة املقبلة من أجل حتقيق األهداف اليت تتوخاها احلكومة يف القطاع األمين؟ 
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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املادة التدريبية )6-3(
ورقة معل: إعداد إطار اإلنفاق متوسط األمد 

ما اخلطوات اليت تتبعها يف إعداد إطار اإلنفاق متوسط األمد؟ ناقش املراحل املختلفة املرعية يف إعداد هذا اإلطار، وبنّي كيف 
تتأكد من أن مجيع األطراف املعنية تشارك فهيا؟ مث خلص أدناه املهنجية اليت تقرتحها يف هذا اخلصوص. 

املسؤوليةحمتويات احملوراملرحلة
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مصادر املدرب )1-3(
دراسة حالة ونقاش: اإلجابات املقرتحة حول إطار اإلنفاق متوسط األمد )اإلجابات( 

ما يه احملاور أو املراحل الرئيسية اليت يمشلها العمل عىل إعداد إطار اإلنفاق متوسط األمد؟   -1

تمتثل اخلطوات الرئيسية يف إعداد إطار اإلنفاق متوسط األمد يف: 

حتديد األولويات   

حتليل االحتياجات وتنبؤ الوفاء هبا حسب تنبؤات سياسة إيرادات موازنات الدولة.   

إعداد إطار املوازنة.   

ما يه األولويات متوسطة األمد يف قطاع الدفاع واألمن؟   -2

الدمع املايل لملؤسسات من أجل احملافظة عىل سالمة  تمشل األولويات متوسطة األمد يف القطاع األمين: 
أرايض الدولة، واالستقرار اإلقليمي والتوازن يف نزاع اكراباخ. 

ما هو املستوى العام لإلنفاق الذي قررت احلكومة اعمتاده عىل مدى السنوات القليلة املقبلة؟   -3

الناجت احمليل اإلمجايل لألعوام  السنوي لإلنفاق عند 28.3-27.3% من  املتوسط  احملافظة عىل مستوى 
 .2013-2011

ما التطور الذي طرأ عىل املوارد املالية اليت تنبأت هبا احلكومة؟ وما املصادر اليت جاءت مهنا هذه املوارد املالية؟   -4

تتوقع احلكومة 833.3 درام للعام 2011، و882.6 درام للعام 2012، 964.6 درام للعام 2013. ومتثل هذه 
الرضيبية  اإليرادات  إىل  رئيسية  بصورة  الزيادة  هذه  وتعزى  املالية.  اإليرادات  يف  معتربة  زيادة  املبالغ 
ودفعات الضامن االجمتايع واملنح الرمسية واملصادر األخرى. )انظر اجلدول 3-1. ولالطالع عىل املزيد من 

التفاصيل، انظر اجلدول 3-4(.

هل تتسم موازنة احلكومة بالتوازن؟ ولو حصل جعز، كيف سيجري متويله؟    -5

ال تتسم املوازنة بالتوازن. وسوف يواصل جحم النفقات ختيط جحم اإليرادات عىل مدى السنوات القادمة. 
وسوف جتري تغطية جزء كبري من العجز من االقرتاض. )انظر اجلدول 1-4( 

ما يه بنود اإلنفاق الرئيسية؟ ما مدى أمهية النفقات املتصلة بقطايع الدفاع واألمن؟   -6

الدفاع، واالقتصاد، والبيئة واإلساكن،  القطاع االجمتايع والثقايف، وقطاع  الرئيسية:  اإلنفاق  بنود  تمشل 
واإلدارة العامة والدين العام.

يف عام 2010، قدرت نفقات الدفاع واألمن ب  5,5% من الناجت احمليل اإلمجايل وب 19,1 % من مجموعاإلنفاق؛ 
ويف عام 2011، قدرت نفقات الدفاع واألمن ب 5,1  و 17, 9%؛ ويف عام 2012، قدرت نفقات الدفاع واألمن ب 

4,8  و 17,6 %؛ ويف عام 2013، قدرت نفقات الدفاع واألمن ب 4,7  و 17,3 %. )انظر اجلدول 4-4( 

ما يه عوامل التلكفة الرئيسية يف النفقات املرصودة لقطايّع الدفاع واألمن عىل مدى السنوات املقبلة؟ وما السياسات   -7
اليت ينبيغ متويلها عىل مدى السنوات القليلة املقبلة من أجل حتقيق األهداف اليت تتوخاها احلكومة يف القطاع األمين؟ 
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تمشل عوامل التلكفة الرئيسية: 

محاية النظام العام.   

تشغيل املنظومة اجلنائية واجلهاز التنفيذي.   

اإلبقاء عىل فروع مصلحة اإلنقاذ يف أرمينيا.   

الدمع الذي تقدمه الدولة لـ”إدارة متابعة تأثريات الظواهر اجلوية”.   

مضان األمن القويم.   

توفري خدمات األمن العام.   

السياسات: 

برناجم األمن القويم وتوفري خدمات األمن العام.   

برناجم محاية النظام العام.   

نظام األمن املدين اخلاص.   

زيادة رواتب أفراد الرشطة واملوظفني املدنيني وطوامق اإلسناد.   

برناجم تشغيل املنظومة اجلنائية واجلهاز التنفيذي.   

برناجم حاالت الطوارئ.   

رفع مستوى اخلدمات اليت تقدمها إدارة متابعة تأثريات الظواهر اجلوية.   
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مصادر املدرب )2-3(
عرض مهنجية منوذجية إلعداد إطار اإلنفاق متوسط األمد 

قد تظهر الوثيقة الهنائية يف عىل النحو الوارد أدناه. وعىل املدرب أن يشّدد عىل أن هذه العملية تتسم بالتكرار، وتقتيض 
الضورة تبادل التغذية الراجعة املتبادلة بشأهنا بني وزارة املالية والوزارات املعنية، كوزارة الدفاع. 

املسؤوليةحمتوى احملوراملرحلة

حتديد األولويات 
اإلسرتاتيجية متوسطة األمد 

يف معل القطاع العام 

ُيعترب هذا احملور أولًيّا، ولكنه يشك جحر الزاوية 
الذي ال يستغين عنه القامئون عىل إعداد اخلطط املالية 

متوسطة األمد. 

وحيدد هذا احملور أولويات القطاع العام يف مجيع 
قطاعات احلكومة. 

يعمتد عىل الرتتيبات 
الدستورية. رئيس الدولة / 
رئيس احلكومة / الربملان 

حتديد األولويات 
اإلسرتاتيجية متوسطة األمد 

يف قطايّع الدفاع واألمن 

حتديد األولويات يف قطايّع الدفاع واألمن يف الرباجم 
ذات الصلة. وغالًبا ما تندرج أولويات هذه الرباجم مضن 
خطة الدفاع أو خطة قوة الرشطة أو مضن خطط أخرى 

عىل مستوى األجهزة املشاهبة.  

وزارة الدفاع والوزارات 
األخرى، ومبا يمتاىش مع 

سياسة الدفاع واألمن القويم 

حتديد املوارد املالية املتاحة 
للحكومة، ومصادرها املختلفة 

توقُّع مستوى إيرادات القطاع العام عىل مدى السنوات 
القليلة املقبلة، ومبا يتوافق مع الفائت الرئيسية اليت 

تمشلها: الضائب املبارشة، والضائب غري املبارشة، 
واإليرادات املتحققة من املصادر الذاتية، واملنح اليت 

يقدمها الرشاكء يف إجراءات التمنية، وغريها. 

وزارة املالية 

حتديد ما إذا اكن مستوى 
العجز املمسوح به واملصادر 
املتوفرة لمتويله مناسبة أم ال

توقع مستوى العجز، أو الفائض، واملصادر املتوفرة 
لمتويل العجز.  

وزارة املالية 

حتديد املستوى العام إلنفاق 
القطاع العام، والسقوف 

التأشريية ملختلف القطاعات 
(إطار اإلنفاق العام متوسط 

األمد) 

ويمسى كذلك إطار املوازنة متوسط األمد، وهو حيدد: 

مستوى إنفاق القطاع العام الذي يتوافق مع السياسة   (1
املالية وسياسة المتويل 

املخصصات التأشريية حسب القطاعات أو حسب   (2
الوزارات، واليت يب أن تتواءم يف مجملها مع 
املستوى العام إلنفاق القطاع العام واألولويات 

اإلسرتاتيجية العامة اليت تقررها احلكومة.

وزارة املالية بصورة رئيسية، 
وعىل أساس من التشاور 

الدامئ مع الوزارات األخرى 
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املسؤوليةحمتوى احملوراملرحلة

حتديد العوامل الرئيسية 
اليت تهسم يف زيادة اإلنفاق 
(االحتياجات الطارئة) عىل 
مدى السنوات القليلة املقبلة 

يف قطايّع الدفاع واألمن 

ميزي هذا احملور: 

السياسات احلالية اليت يب تنفيذها بنفس الوترية   (1
واجلهد. 

السياسات احلالية اليت يب التوقف عن تنفيذها.   (2

السياسات احلالية اليت تستوجب بذل املزيد من   (3
اجلهود، أو إعداد السياسات اجلديدة اليت تنشأ عن 

االحتياجات الطارئة. 

وعىل هذا األساس يمت حتديد: 

مسار منو املوارد املالية اليت يب توفريها لتنفيذ لك  	•
سياسة من السياسات بناًء عىل األهداف اليت يراد 

حتقيقها (مؤرشات األداء) 

خمصصات الطوارئ للتعامل مع التغريات غري  	•
املتوقعة يف املستقبل. 

وزارة الدفاع والوزارات 
األخرى، بناًء عىل اخلطط 

اليت أعدهتا واألهداف اليت 
تسىع إىل حتقيقها  

حتديد املخصصات التأشريية 
لقطايع الدفاع واألمن عىل 
مدى السنوات القليلة املقبلة 

(إطار اإلنفاق القطايع 
متوسط األمد) 

توزيع املخصصات املرصودة للقطاعات، عىل النحو الذي 
ينص هيلع إطار اإلنفاق متوسط األمد، حسب الرباجم، 

وبناًء عىل تنبؤات االحتياجات الطارئة والعوامل الرئيسية 
اليت تهسم يف زيادة اإلنفاق. 

ميكن إجناز هذا التوزيع: 

عن طريق الرباجم، اليت تستند بصورة نظرية إىل   (1
مؤرشات األداء (واالتفاقيات بشأن األداء). 

عن طريق الوحدة اإلدارية املعنية (مركز املسؤولية).   (2

عن طريق الفئة االقتصادية: الرواتب، واملصاريف   (3
اجلارية األخرى، والسياسات، والنفقات الرأمسالية 

والنفقات التطويرية. 

عن طريق النشاطات، إذا اكن ذلك ممكًنا ومالمًئا.   (4

وزارة الدفاع بصورة رئيسية 
والوزارات املشاركة األخرى، 
وعىل أساس من التشاور مع 

وزارة املالية 
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مصادر املدرب )3-3(
اإلجابات عن االختبار القبيل )الذي وزرعه املدرب يف املادة التدريبية 1-3( 

يعيد املدرب، يف النشاط اخلامس، توزيع اختبار إعداد اخلطط املالية اإلسرتاتيجية متوسطة األمد عىل املشاركني يف اللقاء 
التدرييب. ويستطيع املدرب، بعد أن يمكل املتدربون اإلجابة عن االختبار، ورقة اإلجابة هذه ملراجعة نتاجئه. ولملدرب أن خيتار 

كذلك توزيع ورقة اإلجابة عىل املتدربني. 

أي من العبارات التالية تبدو األدق من وجهة نظرك؟ (ال ُتعترب أي عبارة خاطئة بالضورة. اخرت العبارة اليت تعتقد أهنا   -1
األكرث دقة). 

ولذلك، تستديع  الناشئة.  يشك األمن والدفاع يف غالهبام شأًنا ينطوي عىل تقدمي استجابة رسيعة لملخاطر  أ) 
الضورة تويخ أقىص قدر من املرونة يف اإلدارة املالية لدى أجهزة األمن والدفاع. 

تستغرق القدرات واخلربات األمنية وقًتا طوياًل يف بناهئا، ولكن تثبت فعاليهتا وجناعهتا يف التعامل مع احلاالت  ب) 
الطارئة غري املتوقعة عند بناهئا عىل الوجه الصحيح. 

ال ميكن إنشاء قطاع أمين يمتتع بالقدرات املطلوبة بني عشية وحضاها. بل ينبيغ أن يتسم تدفق املوارد املالية  ج) 
وإدارهتا بقابلية توقُّعها عىل املدى الطويل. ويف الوقت نفسه، يب اعمتاد درجة من املرونة من أجل إتاحة املجال 

لتوفري االستجابة للحاالت الطارئة. 

تمتثل اإلجابة الفضىل يف اخليار )ج(، حيث تستديع احلاجة اعمتاد إطار مايل متوسط األمد وغري مرن 
ا ألسباب مالية ولغايات إنفاذ املساءلة عنه. وميكن يف هذا اإلطار ترك مساحة للمساح برصف النفقات  نسبًيّ
غري املتوقعة، مع العمل بأنه ينبيغ تنظمي اللجوء إىل هذا اخليار من خالل قانون أو اقتصاره عىل مبالغ 

صغرية من النفقات. 

من اجلهة اليت تتوىل املسؤولية الرئيسية عن اختاذ قرار بشأن املستوى العام من توفري اخلدمات األمنية يف نظام   -2
دميوقرايط؟ ومن اجلهة اليت متلك السلطة اليت ختوهلا حتديد مستوى املخاطر القومية؟ 

اجليش واألجهزة األمنية.  أ) 

املجمتع املدين والرأي العام.  ب) 

احلكومة اليت تستعني باخلربات الفنية اليت يمتتع هبا اجليش واألجهزة األمنية.  ج) 

احلكومة والربملان، بالتشاور مع اجلهات األمنية واملؤسسات املدنية األخرى. د) 

ثابتة  توجهيات  تنطوي عىل  األمين  القطاع  عىل  املدنية  الرقابة  مبدأ  أن  حيث  خاطئة،  إجابة  )أ(  اإلجابة 
املقولة الهشرية اليت وردت عىل لسان  )وهو ما يتجسد يف  الدميوقراطية  وشاملة، وال سميا يف األنمظة 

.”)cedant arma togae( الرومان القدماء “لتذعن السلطة العسكرية للسلطة املدنية

وُتعترب اإلجابة )د( اإلجابة املثىل. فاحلكومة املنتخبة وفًقا لإلجراءات السلمية، واليت تعمل عىل أساس من 
التشاور مع املجمتع املدين وتستعني باخلربات الفنية اليت حتظى هبا أجهزة القطاع األمين وختضع يف 
معظم أحواهلا ملصادقة الربملان الرمسية، متلك احلق يف اختاذ القرارات العامة بالنيابة عن املجمتع بشأن 

املستوى العام من توفري اخلدمات األمنية. 

ينبيغ أن ترتكز إجراءات التخطيط املايل وحتضري املوازنات، بصورة رئيسية، عىل:   -3
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املدخالت: تلكفة الرواتب، والعتاد ولك ما تتطلبه أجهزة القطاع األمين ليك تمتكن من الوفاء بالواجبات امللقاة عىل  أ) 
عاتقها. 

املخرجات: من الناحية املادية، تلكفة املهام العملياتية اليت يتعني عىل أجهزة القطاع األمين أن تؤدهيا عىل أساس  ب) 
يويم (من قبيل تلكفة دوريات الرشطة يف السنة). 

أعداد صغار  تراجع  قبيل  (من  األمن  توفري  من  العام  املستوى  ناحية  من  املتوقعة  النتاجئ  واملخرجات:  النتاجئ  ج) 
املجرمني يف البلدات) وتطوير القدرات املطلوبة لتحقيق هذه النتاجئ. 

اآلثار: التغريات اليت تطرأ عىل البيئة اإلسرتاتيجية العامة اليت تهسم فهيا العمليات اليت تنفذها أجهزة القطاع  د) 
األمين (من قبيل امتالك القدرة عىل زيادة إيرادات احملالت التجارية بفضل توطد عرى األمن يف املدن).

املالية عىل أساس املخرجات  املوارد  )ج(. فباحلد األدىن، جيب حتديد مستوى  اإلجابة املثىل يه اإلجابة 
املتوقعة من أجهزة القطاع األمين – من حيث مستوى األمن الذي توفره – ومن حيث املخرجات املرتتبة عىل 

معلياهتا من الناحية النظرية. 

ويف املقابل، يطىغ المطوح عىل اإلجابة )د(، وذلك أن مثل هذه اآلثار تمتخض عن مجموعة ممتدة من العوامل 
اليت تقع خارج نطاق سيطرة األجهزة األمنية أو احلكومة. 

أنت املسؤول التنفيذي األعىل يف أحد أجهزة القطاع األمين. وقد تناىم إىل عملك أن احلكومة قررت االقتطاع من املوازنة   -4
املرصودة جلهازك عىل مدى السنوات امخلس املقبلة من أجل بناء املدارس األساسية. ماذا تفعل؟ 

العام اجلدل واالعرتاض يف مجيع األحوال، مبعىن أنه ال ميلك أي قطاع  القطاع  القرارات املالية يف  تثري 
احلق يف احلصول عىل مبلغ حمدد من املوارد املالية. مكا تقرر السياسة العامة األولويات عرب القطاعية. 
ويف هذه احلالة، عليك أن تبني للوزير الذي تتبع له كيف يؤثر ذلك االقتطاع عىل توفري اخلدمات األمنية اليت 
اكنت إسرتاتيجية األمن القويم تسترشفها وعىل اخلطط اليت أعدها جهازك. مفثاًل، قد يتسبب هذا االقتطاع 
البلد عرضة للهتديدات اخلارجية أو تراجع درجة اجلهوزية الالزمة للتدخل يف حال وقوع اكرثة  يف ترك 
طبيعية. ويف حال التأكد عىل القرار بشأن االقتطاع املذكور، تستديع الرضورة تقدمي التوجهيات مرة أخرى 
من السلطة السياسية من أجل حتديد مجموعة جديدة من األولويات اليت تمتاىش مع املوارد املقرر رصدها 

للجهاز. 

“إسرتاتيجية األمن القويم عبارة عن وثيقة عامة ينبيغ أن ميلك لك خشص القدرة عىل االطالع علهيا وإبداء مالحظاته   -5
علهيا.” حص أم خطأ؟ 

هذه العبارة حصيحة. فهي جتسد خيارات املجمتع الذي ذكرناها يف اإلجابة عن السؤال الثاين أعاله. ويف 
هذا السياق، نرى الكتاب األبيض الفرنيس منشوًرا عىل شبكة اإلنرتنت باللغتني الفرنسية واإلجنلزيية بغية 
تعمميه عىل املأل، بل شارك يف إجراءات صياغة هذا الكتاب مسؤولو القطاعات األمنية من دول حليفة رئيسية 

لفرنسا، اكململكة املتحدة وأملانيا. 

6-  “اخلطة اليت تعدها وزارة الدفاع، واليت تغيط ثالث سنوات، يه وثيقة رسية.” حص أم خطأ؟ 

هذه العبارة ليست حصيحة دامًئا. فقد تفضل بعض الدول احملافظة عىل رسيهتا للحيلولة دون تقويض 
قدراهتا العملياتية. ويف املقابل، تنرش دول أخرى )مثملا رأينا يف اململكة املتحدة( هذه اخلطة، ولكن دون أن 

تشمتل عىل مجيع املعلومات العملياتية التفصيلية. 

أنت ضابط برتبة متوسطة يف أحد أجهزة القطاع األمين. وقد دأب رئيس جهازك عىل القول يف مجيع االجمتاعات   -7
الداخلية: “إن الوزير يضع ثقته فينا ليك ننجز املطلوب منا. وهو ال يرغب يف املشاركة يف التفاصيل العملياتية أو تليق 

اإلحاطة عهنا. بل لك ما يريده هو االطالع عىل النتيجة الهنائية”. ما رأيك يف هذا الوزير؟ 
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حمق.  أ) 

حمق، ولكن ينبيغ له أن يرشح النتاجئ املتوقعة منا بوجه أكرب من التوضيح.  ب) 

الوزير هو من حيمل زمام املسؤولية، وهيلع أن يتوىل اإلرشاف وأن يصادق حىت عىل التفاصيل الثانوية للعمليات  ج) 
اليت ننفذها. 

قد يعمتد الوزراء أساليب إدارية متباينة عن بعضهم بعًضا. مفن جانب، اكن يتعني عىل الوزير يف الزمن 
املايض ومؤخًرا يف الدول الشيوعية السابقة أن يوقع عىل مجيع القرارات اليت تصدر عن وزارته برصف 
اإلدارة  حسب مبادئ  )ب(  اإلجابة  الفضىل يف  اإلجابة  النظر عن مدى هامشيهتا. ومن جانب آخر، تمتثل 
العامة احلديثة اليت تطبق يف معظم الدول الغربية منذ مطلع العقد الثامن من القرن املايض، حيث يدخل 
الوزير يف اتفاقية بشأن األداء مع اإلدارة التنفيذية العليا يف وزارته. وتتكفل هذه االتفاقية بتحديد املخرجات 
املتوقعة، واملوارد املالية املتاحة، والقيود عىل الصالحيات اليت جيري تفويضها ملسؤولني آخرين وأدوات 
الدفاع اليت تعمتدها  )حيث اطلعنا عىل مثال عىل ذلك يف خطة  قياس األداء اليت يصار إىل استخدامها 
اململكة املتحدة(. ويفحص الوزير عىل أساس دوري ما إذا اكن اآلخرون يتقيدون باالتفاقية املذكورة، أو ما إذا 

وجدت صعوبات حتول دون االمتثال هلا. 
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•	 Transparency	International	UK.	Defence	and	Security	Programme. The Transparency of National 
Defence Budgets. An Initial Review. 2011
http://transparency.ge/sites/default/files/post_attachments/Report%20on%20Defence%20
Budget%20Transparency_0.pdf 

وسائط متعددة: 
•	 The	World	Bank. “An investigation into the impact of the MTEF on budgetary outcomes.” PowerPoint 

available for download from:
http://search.worldbank.org/all?as_sitesearch=http%3A%2F%2Fweb.worldbank.org%2FWBSITE
%2FEXTERNAL%2FTOPICS%2FEXTPUBLICSECTORANDGOVERNANCE%2F&qterm=an+investigati
on+into+the+impact+of+the+MTEF&op=		

•	 The	World	Bank.	 Jim	Brumby talks about Medium Term Expenditure Frameworks. Online video 
available from:
https://cdnapisec.kaltura.com/index.php/extwidget/openGraph/wid/1_oxv4ik27 



57

Social media and security sector governance (SSG)أداة 3: إعداد اخلطط املالية اإلسرتاتيجية متوسطة األمد ملؤسسات القطاع األمين: األدوات واألساليب

الرقابة املالية يف القطاع األمين
رزمة أدوات لملدربني

© مركز جنيف للرقابة الميقراطية عىل القوات املسلحة، 2015

امللحق )أ( 
األدوات واألساليب -  إعداد اخلطط املالية اإلسرتاتيجية متوسطة األمد ملؤسسات القطاع األمين: 

اللقاء التدرييب احمليل 

مقدمة 
المنوذجية  والنشاطات  املقرتح  واحملتوى  األهداف  ُأعّدت 
االقرتاحات  استعراض  لغايات  أدناه  املقرتحة  واملصادر 
يعمتدها يف  أن  املدرب  يستطيع  اليت  الطريقة  حول  واألمثلة 
الذي  السياق احمليل احملدد  مع  تتناسب  املواد ليك  إعداد 

يعمل فيه. 

األهداف املتوخاة من التعمل 
ميلك املشاركون يف اللقاء التدرييب القدرة عىل: 

	فهم أمهية إعداد اخلطط املالية اإلسرتاتيجية يف  	•
مؤسسات القطاع األمين يف السياق احمليل 

املالية  اخلطط  إعداد  إجراءات  عىل  التعرف  	•
اإلسرتاتيجية متوسطة األمد يف القطاع األمين يف 

السياق احمليل 

احملتوى املقرتح تغطيته يف اللقاء التدرييب 
تعريف التخطيط املايل اإلسرتاتيجي متوسط األمد  	•

األمد  متوسط  اإلسرتاتيجي  املايل  التخطيط  ربط  	•
باملوازنة 

التأثري الذي تفرزه البيئة احمليطة عىل ممارسات  	•
يف  األمد  متوسط  اإلسرتاتيجي  املايل  التخطيط 

السياق احمليل 
إعداد  يف  املرعية  احلالية  واإلجراءات  السياسات  	•
يف  األمد  متوسطة  اإلسرتاتيجية  املالية  اخلطط 

القطاع األمين احمليل 
جوانب القصور اليت تعرتي إجراءات إعداد اخلطط  	•
املالية اإلسرتاتيجية متوسطة األمد يف القطاع األمين 
احمليل واآلفاق املسترشفة لتطويرها والهنوض هبا 

األسئلة املتخصصة 
يف  اإلسرتاتيجي  املايل  التخطيط  أمهية  مدى  ما  	•

املؤسسات األمنية؟ 
املالية  اخلطط  إعداد  يف  املرعية  اإلجراءات  ما  	•

اإلسرتاتيجية متوسطة األمد؟ 

نظرة عامة 
وصف النشاطات المنوذجية 

املادة التدريبية احمللية )ل.3-1(: عرض توجهيي – إعداد اخلطط املالية اإلسرتاتيجية متوسطة األمد يف مؤسسات القطاع 
األمين الفلسطيين 

مصادر مقرتحة 
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املادة  حمتوى  من  التالية  المنوذجية  النشاطات  اقُتبست 
وُأعدت  مدهتا  يف  ساعتني  تغيط  اليت  احمللية،  التدريبية 
يف  ُنمظت  اليت  التدريبية  اللقاءات  يف  استخدامها  لغايات 
النشاطات  هذه  ونستعرض  احملتلة.  الفلسطينية  األرايض 
هنا باعتبارها منوذًجا أو مثااًل يستطيع املدرب أن يعدله إذا 

رغب يف ذلك. 

النشاط األول: عرض توجهيي حول إعداد 
اخلطط املالية اإلسرتاتيجية متوسطة األمد يف 

مؤسسات القطاع األمين الفلسطيين
الوقت: 60 دقيقة 

يقدم املدرب هذا العرض التوجهيي، وييب عن األسئلة اليت 
يطرحها املتدربون يف سياقه. 

املادة التدريبية

العرض   :)1-3( احمللية  التدريبية  املادة  	•
اإلسرتاتيجية  املالية  اخلطط  إعداد   – التوجهيي 
األمين  القطاع  مؤسسات  يف  األمد  متوسطة 

الفلسطيين 

النشاط الثاين: نقاش مجايع: إعداد هيلكية 
أساسية خلطة مالية متوسطة األمد 

الوقت: 60 دقيقة 

لك  املدرب  ويعيط  مجموعات،  ثالث  عىل  املتدربون  يتوزع 
مجموعة مهنا نخسة عن العرض التوجهيي (املادة التدريبية 
3-1). وتناقش لك مجموعة هذه املادة من أجل إعداد هيلكية 
أساسية خلطة مالية متوسطة األمد (يف غضون 45 تقريًبا). 
الرباجم  وإعداد  األمنية  السياسات  عىل  اخلطة  هذه  وتركز 
وتنفيذ النشاطات. مكا يوزع املدرب البيانات التوجهيية عىل 

لك مجموعة: 

يف  الفلسطينية  األمنية  للسياسة  أسايس  ملخص  	•
ضوء التجربة العملية 

الرباجم والنشاطات املطلوبة لتحقيق األهداف األمنية  	•
املقرتحة 

لألعوام  األمد  متوسط  اإلنفاق  إلطار  عامة  صيغة  	•
 2016-2014

املجموعات  من  املدرب  يطلب  األويل،  النقاش  إجراء  وبعد 
استعراض اقرتاحاهتا ومربراهتا أمام املشاركني مبجموعهم 

(15 دقيقة) 

املادة التدريبية 

العرض  )ل.1-3(:  احمللية  التدريبية  املادة  	•
اإلسرتاتيجية  املالية  اخلطط  إعداد   – التوجهيي 
األمين  القطاع  مؤسسات  يف  األمد  متوسطة 

الفلسطيين 

وصف النشاطات المنوذجية 
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املادة التدريبية احمللية )ل.1-3(
إعداد اخلطط املالية اإلسرتاتيجية متوسطة األمد يف مؤسسات القطاع   – العرض التوجهيي 

األمين الفلسطيين 

التخطيط المالي متوسط االجل في مؤسسات القطاع االمني  
الفلسطيني

نصر عبد الكريم. د

 

التخطيط المالي متوسط المدى في القطاع االمني

    يیرربطط  ااالعدداادد  متووسطط  االمددىى  لمووااززنة  قططاعع  ااالمنن  بيینن  ااالددااررةة  االماليیة
.للمؤؤسساتت  ااالمنيیة  ووعمليیة  صيیاغة  ووتخططيیطط  االسيیاسة  ااالمنيیة  للددوولة

  هھھھذذاا  االنووعع  منن  االتخططيیطط  االمالي  االى  االتنبؤؤ  باالحتيیاجاتت  االماليیة  للقططاعع  وويیهھددفف
.ااالمني  خاللل  ااططارر  ززمني  متووسطط  ااالجلل  يیمتدد  عاددةة  لثالثث  سنووااتت

  هھھھذذاا  ااالططارر٬،  يیتمم  تخصيیصص  االموواارردد  االعامة  للمؤؤسساتت  ااالمنيیة  مع  مررااعاةة  ووفي
.تقدديیررااتت  االمووااززنة  االمتووسططة  ااالجلل  للددوولة  ككلل
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  وويُیعتبرر  ااالعدداادد  االمتووسطط  لمووااززنة  االقططاعع  ااالمني  ضرروورريیا ً في  ااغلبب  ااالحيیانن
:نظظررااً  

.للمررااجعاتت  االددوورريیة  للبيیئة  ااالستررااتيیجيیة  ووااالمنيیة  للددوولة•
.    في  االمستووىى  االمتاحح  منن  االموواارردد  االماليیةللتغيیررااتت  •
في  االتهھدديیددااتت  ااالمنيیة  االمحتملة  االتي  تووااجهھ  االمجتمع  على  االمددىى  للتغيیررااتت  •

.االمتووسطط
االمتززاايیددةة  في  االقططاعاتت  االعامة  ااالخررىى  مثلل  االصحة  وواالتعليیمم  لالحتيیاجاتت  •

.ااالجتماعيیةوواالتنميیة  
يیتمم  ااالعدداادد  متووسطط  ااالجلل  لمووااززنة  االقططاعع  ااالمني  في    ٬،االددووللكثيیرر  منن  ووفي  •

.ااططارر  االنفقاتت  متووسطط  االمددىى

 
    ووبتططبيیقهھا  على  ااالجهھززةة  ااالمنيیة٬،  تقتضي  ااططرر  االنفقاتت  متووسططة  ااالجلل  االقيیامم

:بالخططووااتت  االتاليیة
.تبني  ررؤؤيیة  ووااضحة  لالجهھززةة  ااالمنيیة  •
.تحدديیدد  ااهھھھدداافف  ووااوولوويیاتت  هھھھذذهه  ااالجهھززةة  ووااالتفاقق  عليیهھا  ووططنيیاً    •
تحدديیدد  االبرراامج  ووااالنشططة  ذذااتت  االصلة  االمباشررةة  بتحقيیقق  هھھھذذهه  ااالهھھھدداافف    •

.ووااالوولوويیاتت
.تقدديیرر  حجمم  ااالنفاقق  االمططلووبب  على  هھھھذذهه  االبرراامج  ووااالنشططة  •
االحصوولل  على  االموواافقة  على  االمخصصاتت  االمططلووبة  في  ااططاررااعدداادد  االمووااززنة    •

.االكليیة  للددوولة
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    يیررتبطط  ااالعدداادد  االمتووسطط  ااالجلل  لمووااززنة  قططاعع  ااالمنن  بتططوويیرر  سيیاسة  ااالمنن
.االقوومي  ااوو  ما  يیعررفف  اايیضا  باستررااتيیجيیة  ااالمنن  االقوومي

    وويُیتيیح  ااالعدداادد  متووسطط  ااالجلل  لمووااززنة  ااالمنن  االتخططيیطط  لالستخدداامم  ااالمثلل
ووُتسهھمم  اايیضا  في  ووضع  حدد  ااقصى  لما  يیمكنن  اانن  تتحملهھ  االددوولة  منن  .  للموواارردد

.اانفاقق  على  ااالمنن  منن  االمنظظوورر  متووسطط  ااالجلل

االتخططيیطط  االمالي  متووسطط  ااالجلل  في  االقططاعع  ااالمني  االفلسططيیني

    تقع  مسؤؤووليیة  إإعدداادد  ووتووززيیع  إإططارر  ااإلنفاقق  متووسطط  ااألمدد  على  عاتقق  ووززااررةة
.االماليیة

    تووفرر  االتقدديیررااتت  االمستقبليیة  لإليیررااددااتت  وواالنفقاتت  أأساسا ً لعملل  بررمجة  ماليیة
وويیكمنن  االفررقق  بيینن  االتقدديیررااتت  االمستقبليیة  لإليیررااددااتت  وواالتقدديیررااتت  .  مستقبليیة

االنفقاتت  االررااميیة  إإلى  تحقيیقق  "  مصاددرر"االمستقبليیة  لتكلفة  االبرراامج  في  بيیانن  
.    ااالستهھدداافف  االمالي  االسنوويي
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  تشيیرر  االتجارربب  إإلى  أأنن  االتقدديیررااتت  االمستقبليیة  يیجبب  أأنن  تكوونن  عمليیة  تططوويیرريیة
ووليیستت  عمليیة  ثوورريیة٬،  أأيي  يیجبب  معررفة  أأسسس  االمووااززنة  بشكلل  سليیمم  قبلل  االقيیامم  

.  بتنفيیذذ  برراامج  إإصالحح  ووااسعة

  بالتالي٬،  فإنن  رربطط  االتخططيیطط  متووسطط  ااألمدد  ووعمليیة  إإعدداادد  االمووااززنة  االسنوويیة  منن
خاللل  إإططارر  ااإلنفاقق  متووسطط  ااألمدد  لنن  يیجدديي  نفعا ً إإذذاا  كانتت  عمليیة  إإعدداادد  

.االمووااززنة  نفسهھا  ال  تعملل

    تعتبرر  تووقعاتت  تكلفة  االبرراامج  االقائمة  وواالموواافقق  عليیهھا  منن  االططررقق  االتقليیدديیة
إلعدداادد  االتقدديیررااتت  االمستقبليیة٬،  

االتقدديیررااتت  االمستقبليیة  وواالسقفف  االدداللي  االططرريیقة  ااألوولى  ووبووضووحح  بيینن  تفصلل  
    .)مووااززنةسقفف  (  للووززااررةة

  بمثابة  تكلفة  مستقبليیة  لبرراامج  االووززااررةة  االموواافقق  عليیهھا  االتقدديیررااتت  االمستقبليیةتعتبرر.  

االووززااررةة  بمثابة  االمخصصص  االمقتررحح  للووززااررةة  في  سنة  االمووااززنة    سقفف  مووااززنة  يیعتبرروو
االقاددمة  مع  مررااعاةة  أأددااء  ااإليیررااددااتت  وواالتضخمم  االمالي  وواالنموو  ااالقتصادديي  ووااإلنفاقق  

.وومؤؤسسةاالفعلي  لكلل  ووززااررةة  
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فررقق  ووااضح  بيینن  االتقدديیررااتت  االمستقبليیة  ووأأسقفف  االمووااززنة  منن  هھھھنالكك  
:االمفهھوومم  حيیثث

  االمستقبليیة  عباررةة  عنن  تقدديیررااتت  فنيیة  للتكلفة  االمستقبليیة  فالتقدديیررااتت
.للسيیاساتت  االقائمة

  سقفف  االووززااررةة  هھھھوو  حدد  أأعلى  تفررضهھ  ووززااررةة  االماليیة  على  ططلبب  بيینما
.االمووااززنة  االخاصص  بالووززااررااتت

    يیووجدد  للقططاعع  ااالمني  االفلسططيیني  ااستررااتيیجيیة  مووحددةة  وومقررةة٬،  ووتستررشدد  بهھا
.عندد  ااعدداادد  االمووااززنة  االسنوويیة  حسبب  ااالجررااءااتت  االمتبعة

    وولكنن  كباقي  مؤؤسساتت  االسلططة  االووططنيیة  االفلسططيینيیة٬،  ال  يیووجدد  ااررتباطط  منهھجي
كما  ال  تستندد  مووااززنة  االمؤؤسساتت  ااالمنيیة  االى  ااططارر  .  بيینن  هھھھذذهه  االخططة  وواالمووااززنة

.اانفاقق  متووسطط  ااالجلل  كما  فصلناهه  سابقاً  
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