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أهداف خطة العمل العاشرة للشراكة 
 )PAP-DIB( بشأن بناء مؤسسات الدفاع

تعد املباحث الثالثة )اإلدارة واحلوكمة العامة، إدارة الدفاع واقتصادياته، 
األخالقيات والقيادة( التي تتكون منها هذه الوثيقة مشتقة من 
األهداف اجململة خلطة PAP-DIB العاشرة واملدرجة في القسم 

الثاني. وقد نبعت هذه األهداف من قمة إسطنبول لرؤساء دول حلف 
الناتو التي عقدت في عام 2004.

1- متهيد

1.  أكدت الدول األعضاء في مجلس الشراكة األوروبية 
األطلسية مرةً أخرى على إميانها بأن بناء مؤسسات 

الدفاع احلكومية الفَعالة وذات الكفاءة في ظل مراقبة 
مدنية ودميقراطية، هو أمر أساسي إلرساء دعائم 

االستقرار في املنطقة األوروبية - األطلسية، وضرورة 
للتعاون األمني الدولي. وقد وافقت على وضع خطة 

عمل للشراكة لدعم واستدامة مزيٍد من التطوير لهذه 
املؤسسات عبر املنطقة األوروبية - األطلسية.

2.  تهدف خطة عمل الشراكة بشأن بناء مؤسسات الدفاع 
)PAP-DIB( إلى تعزيز اجلهود التي يبذلها شركاء 

مجلس الشراكة األوروبية األطلسية )EAPC( من أجل 
البدء في ومواصلة تقومي وإعادة هيكلة مؤسسات الدفاع 
لتلبية االحتياجات وااللتزامات املنوطة بها مبوجب وثيقة 
إطار الشراكة من أجل السالم والوثائق األساسية جمللس 

EAPC إلى جانب وثائق منظمة األمن والتعاون في أوروبا 
)OSCE( ذات الصلة، مبا في ذلك مدونة قواعد السلوك 

املتعلقة باجلوانب السياسية -العسكرية لألمن.

3.  وقد ُطورت خطة PAP-DIB ضمن إطار العمل اخلاص 
مبجلس EAPC وهي مفتوحة أمام جميع شركاء 

اجمللس. ومتاشًيا مع التركيز للناتو على منطقتي القوقاز 
وشرق آسيا، تولي اخلطة اهتماًما خاًصا بالشركاء في 
هاتني املنطقتني عالوةً على مولدوفا، كما توفر أرضية 
موحدة سياسًيا ونظريًا للتعاون الثنائي واملتعدد في 

تطوير واستدامة مؤسسات دفاع فّعالة ومسؤولة 
دميقراطًيا، مبا في ذلك القوات املسلحة اخلاضعة ملراقبة 

دميقراطية ومدنية. وسوف تعمل اخلطة على حتديد أهداف 
مشتركة لعمل الشراكة في هذا الصدد، وتشجيع 

تبادل اخلبرات وثيقة الصلة بني كافة احللفاء والشركاء، 
وتعزيز كفاءة املوارد، واملساعدة في تصميم وتركيز برامج 

املساعدة الثنائية املتعلقة بقضايا الدفاع واألمن، كما 

ستتضمن اخلطة آخر اإلجراءات املمكنة لتيسير وتنسيق 
التعاون التشغيلي بني الهياكل األمنية مبا في ذلك تلك 

التي تتجاوز مسؤولية وزارة الدفاع.

للمضي قدًما في هذا الشأن، سوف يقوم احللفاء   .4
والشركاء باستكشاف الفرص السانحة للتعاون مع 
املنظمات واملؤسسات الدولية األخرى التي تتشارك 
في االلتزام جتاه التحول الدميقراطي والتعاون األمني 

في املنطقة األوروبية األطلسية، السيما االحتاد األوربي 
.OSCE ومنظمة

2- األهداف

تشكل خطة PAP-DIB جزءاً ال يتجزأ من الشراكة   .5
من أجل السالم. وباملوافقة على هذه املبادرة، يُلِزم 
احللفاء والشركاء أنفسهم باحلوار وتبادل اخلبرات 

والتعاون العملي في السعي نحو حتقيق األهداف التالية، 
التي تعتبر أساسية لتطوير مؤسسات دفاع فَعالة 

ومسؤولة دميقراطًيا:

تطوير تدابير متتاز بالفَعالية والشفافية للمراقبة   5.1
الدميقراطية ألنشطة الدفاع، مبا في ذلك التشريع املناسب 

وتدابير التنسيق التي حتدد الدور القانوني والتشغيلي 
واملسؤوليات املنوطة مبؤسسات الدولة الرئيسية وذلك في 

الفروع التشريعية والتنفيذية للحكومة.

تطوير إجراءات متتاز بالفَعالية والشفافية لتعزيز   5.2
مشاركة املدنيني في وضع سياسة الدفاع واألمن، مبا 

في ذلك املشاركة في مؤسسات الدفاع احلكومية، 
والتعاون مع املنظمات غير احلكومية، والتدابير الالزمة 

لضمان الوصول العام املناسب للمعلومات املتعلقة 
بقضايا الدفاع واألمن.

تطوير سبل لإلشراف التشريعي والقضائي على قطاع   5.3
الدفاع متتاز بالفَعالية والشفافية، مبا في ذلك التدابير 

املناسبة لتنفيذ العملية القانونية الالزمة.

تطوير تدابير وإجراءات متتاز بالفَعالية والشفافية   5.4
لتقييم اخملاطر األمنية ومتطلبات الدفاع الوطنية، 

وتطوير القدرات املستدمية القابلة للتشغيل املتبادل 
استجابة لهذه املطالب وااللتزامات الدولية، مبا في ذلك 
تلك املوجودة ضمن إطار عمل الشراكة من أجل السالم.

http://www.nato.int/docu/basictxt/b040607e.htm 1 املعلومات التي حتتويها هذه الصفحة مقتبسة من

1
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تطوير إجراءات متتاز بالفَعالية والشفافية لتحسني   5.5
إدارة وزارات الدفاع إلى جانب الوكاالت املسؤولة عن 

شؤون الدفاع، وهياكل القوات املرتبطة بها، مبا في ذلك 
اإلجراءات التي تعزز التعاون املشترك بني الوكاالت. 

تطوير تدابير وممارسات متتاز بالفَعالية والشفافية لضمان   5.6
التوافق مع املعايير واملمارسات املقبولة دولًيا واملتعارف 

عليها في قطاع الدفاع، مبا في ذلك أساليب الرقابة على 
تصدير تكنولوجيا الدفاع واملعدات العسكرية.

تطوير هياكل وممارسات لألفراد داخل قوات الدفاع متتاز   5.7
بالفَعالية والشفافية، ويتضمن ذلك التدريب والتعليم، 

وتعزيز املعرفة بالقانون الدولي اإلنساني، والتدابير 
الالزمة لتحقيق الشفافية في الترقي والتطور املهني، 

وحلماية احلقوق واحلريات املدنية ألعضاء القوات املسلحة.

5.8  تطوير إجراءات فّعالة وشفافة تتعلق باجلوانب املالية 
والتخطيطية وتخصيص املوارد في مجال الدفاع. 

5.9  تطوير إدارة لإلنفاق على الدفاع تتميز بالفَعالية 
والشفافية ومجدية اقتصاديًا، مع األخذ في احلسبان 

تعزيز قيام واستدامة االقتصاد الكلي، وتطوير طرق 
وسياسات بهدف التماشي مع النتائج االجتماعية - 

االقتصادية املترتبة على إعادة هيكلة الدفاع.

5.10  تطوير تدابير وإجراءات متتاز بالفّعالية والشفافية 
لضمان التعاون الدولي الفّعال ونشأة عالقات حسن 

اجلوار فيما يتعلق بشؤون الدفاع واألمن.

http://www.nato.int/docu/basictxt/b040607e.htm 1 املعلومات التي حتتويها هذه الصفحة مقتبسة من
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هيكل الوثيقة 

تزود هذه الوثيقة البلدان الشريكة حللف الناتو بأهداف تعلم متعمقة 
إلى جانب دعم التطوير املنهجي للدورات األكادميية التي تركز على 

بناء مؤسسات الدفاع أو إصالحها. وقد مت استقاؤها جزئًيا من البرامج 
والدورات األكادميية النموذجية املطبقة في املؤسسات األكادميية 

الغربية العسكرية واملدنية. 

وألغراض تعليمية فقط، مت تقسيم أهداف اخلطة العاشرة لعمل 
الشراكة بشأن بناء مؤسسات الدفاع )PAP-DIB(، والتي أعلن 

عنها في قمة إسطنبول - تركيا لرؤساء دول حلف الناتو املنعقدة 
في عام 2004، إلى ثالثة مباحث هي: اإلدارة واحلوكمة العامة 
)PA&G(، إدارة الدفاع واقتصادياته )DM&E(، األخالقيات 

والقيادة )E&L(. وتشكل هذه املباحث الثالثة مًعا لبنات البناء 
الهامة لبناء مؤسسات دفاع مرنة وقابلة للمساءلة. 

وال تدعي هذه الوثيقة احتواءها على جميع املوضوعات وثيقة الصلة 
ضمن اجملاالت املوضوعية الثالث. وبدالً من ذلك، فهي تعطي مطوري 

الدورات التدريبية في البلدان الشريكة املعنية فكرة حول املوضوعات 
التي يعتبرها الناتو ضرورية. وتهدف هذه الوثيقة إلى بدء حوار حول 

نوع التعليم الذي قد توفره هذه الدول للمختصني باألمن الوطني 
سواًء املدنيني أو العسكريني، كل حسب دولته. 

تتكون هذه الوثيقة من ثالثة أقسام وفًقا للمباحث التي مت ذكرها 
آنًفا. وينقسم كل قسم بدوره إلى ثالثة أقسام هي: 1( أهداف التعلم 

وموضوعاته، و2( اللبنة، و3( الوحدة. وميثل كل مبحث برنامًجا في 
حد ذاته، بينما متثل كل لبنة ووحدة دورة ودرًسا على التوالي. ويتناول 

قسم أهداف التعلم وموضوعاته اجملاالت الشاملة للتعلم، والكفاءات 
املتوقعة، واملوضوعات التي ستتم تغطيتها ضمن كل مبحث. فعلى 

سبيل املثال؛ تأتي أهداف التعلم املتعلقة مببحث اإلدارة واحلوكمة 
العامة على النحو التالي: 

 إدراك أهمية التاريخ واجلغرافيا السياسية وعمليات إرساء ( 1
الدميقراطية في توطيد دعائم الدميقراطية ومؤسسات 

اجملتمع املدني، ويتضمن ذلك سيادة القانون وتعزيز 
مؤسسات الدولة وحتقيق االستقرار االقتصادي. 

وأحد املوضوعات هو التأثيرات التاريخية واألمنية على العمليات 
االنتقالية. 

ويحتوي جزء اللبنة من كل قسم على موضوعات شاملة املستوى 
ضمن املبحث. فعلى سبيل املثال؛ يأتي أحد عناوين اللبنات ضمن 

مبحث اإلدارة واحلوكمة العامة على النحو التالي: 

التأثيرات التاريخية واألمنية على العمليات االنتقالية 

أما الوحدة، فتعطي معلومات أكثر تفصيالً حول املوضوعات الفرعية 
التي تشكل اللبنة. فعلى سبيل املثال؛ يأتي عنوان اللبنة األولى 

ضمن اإلدارة واحلوكمة العامة على النحو التالي: التأثيرات التاريخية 
واألمنية على العمليات االنتقالية، وتتكون من ثالث وحدات إحداها 
بعنوان النجاحات والتحديات املتعلقة ببناء األمة والدولة. فالوحدة 

في واقع األمر، هي مجموعة فرعية من اللبنة. 
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1- اإلدارة واحلوكمة العامة

أهداف التعلم وموضوعاته 

أهداف التعلم: 

 إدراك أهمية التاريخ واجلغرافيا السياسية وعمليات إرساء الدميقراطية في توطيد دعائم الدميقراطية ومؤسسات اجملتمع املدني، ( 1
ويتضمن ذلك سيادة القانون وتعزيز مؤسسات الدولة وحتقيق االستقرار االقتصادي. )هدف خطة PAP-DIB رقم 5.1( 

 إدراك أهمية وقضايا التعاون املشترك بني الوكاالت، مبا في ذلك حتديد املؤسسات الرئيسية األطراف في العالقة، وتطوير عمليات ( 2
)PAP-DIB متتاز بالفّعالية والشفافية لتعزيز التعاون في األوضاع الطبيعية واملتأزمة. )الهدف 5.5 خلطة

 التحديد والقدرة على تنفيذ الكفاءات الرئيسية لإلدارة العامة، مبا في ذلك، على سبيل املثال ال احلصر، الشفافية في تطوير ( 3
 )PAP-DIB امليزانية، واإلدارة، وتخصيص املوارد، وإدارة األفراد، والقيادة، وصياغة السياسة وتنفيذها. )األهداف 5.4 و5.7 و5.8 خلطة

 إدراك أهمية ومكونات األمن الوطني واإلستراتيجيات واملفاهيم العسكرية، وتطوير القدرة على صياغة اإلستراتيجية والسياسة ( 4
 )PAP-DIB عند كافة مستويات احلكومة. )الهدف 5.4 خلطة

 تطوير القدرة على حتليل متطلبات الدفاع وإجراء حتليل شامل لالحتياجات األمنية اخلاصة بالدولة، واستيعاب عملية التخطيط ( 5
 )PAP-DIB املطلوبة لتنفيذ اإلستراتيجيات املصممة إلصالح قطاع األمن. )الهدف 5.4 خلطة

 إدراك الكفاءات الرئيسية الالزمة لتأسيس سبل املراقبة الدميقراطية الفّعالة والشفافة على أنشطة الدفاع سواًء من الناحية ( 6
القانونية أو الوظيفية، والدور الذي تلعبه مؤسسات الدولة الرئيسية في هذه العملية. )هدف خطة PAP-DIB رقم 5.1( 

 استيعاب اجلوانب اإليجابية والسلبية للعالقة بني القطاعني املدني والدفاعي، مبا في ذلك تقسيم املسؤوليات بني املهام ( 7
التنظيمية/اإلجرائية واإلستراتيجية العقيدية/الوطنية، واآلثار االجتماعية - االقتصادية املترتبة على القرارات الدفاعية؛ ودور قوات 

 )PAP-DIB األمن الداخلي كمعوق أو معزز إلرساء الدميقراطية؛ وتطوير كادر مؤهل من املدنيني في قطاع الدفاع. )الهدف 5.2 خلطة
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قائمة املوضوعات احملتملة 

اللبنة األولى - التأثيرات التاريخية واألمنية على العمليات االنتقالية

الوحدة 1. الوضع التاريخي والسياسي واملؤسسي 

الوحدة 2. البيئة اجليوسياسية 

الوحدة 3. النجاحات والتحديات املتعلقة ببناء األمة والدولة 

اللبنة الثانية: أسس اإلدارة العامة

الوحدة 1. دور البرملان في وضع امليزانية اخلاصة بالدفاع 

الوحدة 2. اإلشراف التشريعي على الوثائق اإلستراتيجية )عملية صياغة إستراتيجية األمن الوطني(

الوحدة 3. األدوار واملسؤوليات املتعلقة بالوزارات الرئيسية للفرع التنفيذي 

اللبنة الثالثة - التعاون املشترك بني الوكاالت وصياغة اإلستراتيجيات

الوحدة 1. التعاون املشترك بني الوكاالت في املواقف غير املتأزمة 

الوحدة 2. التعاون املشترك بني الوكاالت في املواقف املتأزمة 

الوحدة 3. عملية صياغة السياسة واإلستراتيجية 

اللبنة الرابعة - العالقات بني القطاعني املدني والعسكري 

الوحدة 1. إطار العمل/األسس النظرية للعالقات بني القطاعني املدني والعسكري

الوحدة 2. مشاركات اجملتمع املدني مع قطاع الدفاع 
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عنوان اللبنة: التأثيرات التاريخية واألمنية على العمليات 
االنتقالية 

      :PAP-DIB أهداف اخلطة

وصف اللبنة:

تتناول هذه اللبنة الوضع التاريخي والسياسي واملؤسسي للعملية 
االنتقالية في دول الشراكة )PfP( من أجل السالم. وهي تقدم أساًسا 
لفهم إطار العمل والبيئة اجليوسياسيني، مع التركيز على النجاحات 
والتحديات املتعلقة ببناء األمة والدولة. إضافة إلى ذلك، فهي تعرف 

الطالب باألحداث والعمليات والتغييرات األكثر أهمية منذ انهيار 
النظام الشيوعي الذي شهد بداية املرحلة االنتقالية بالنسبة للدول 

اجلديدة املستقلة. كما تركز اللبنة أيًضا على اخلصائص األساسية 
لألنظمة السياسية واألمنية بالدول الشريكة. 

أهداف التعلم اخلاصة باللبنة:

 الوقوف على الوضع احلالي للعمليات االنتقالية في دول ( أ
الشراكة من أجل السالم. 

 معرفة وحتليل النماذج األساسية والنظريات الرئيسية ( ب
واملبادئ املتعلقة بعملية توطيد الدميقراطية بالدول.

 استيعاب عمليات بناء مؤسسات الدفاع في دول الشراكة ( ج
من أجل السالم. 

 حتديد وحتليل التحديات املتعلقة بإصالح منظومة الدفاع ( د
في دول الشراكة من أجل السالم. 

مسائل للدراسة:

كيف أثر التطور التاريخي في اجتاهات التحول الدميقراطي؟( أ

 ما هي العوامل الرئيسية التي شكلت األوضاع السياسية ( ب
واملؤسسية واألمنية لكل دولة؟

 ما هو هيكل السلطة السياسية املنوطة باتخاذ قرارات ( ج
األمن الوطني في الدولة؟

 كيف ترسم التهديدات والتحديات السياسية مالمح ( د
العمليات االنتقالية؟

 ما هي الدروس املستفادة من دراسات احلالة لنجاح أو فشل ( ه
العملية االنتقالية؟ 

طرق التعلم:

سوف تشمل طرق التدريس محاضرات بواسطة خبراء ممارسني، وحلقات 
دراسية، ودراسات حالة، وتدريبات، ومحاكاة داخل فصول الدراسة. 

املراجع اخملتارة:

بيرميو، نانسي جينا. الليبرالية والدميقراطية: التغيير في االحتاد السوفيتي 
وأوروبا الشرقية. بالتيمور: مطابع جامعة جونز هوبكينز، 1992. 

الرابي، إف ستيفن. "إرساء الدميقراطية والتغيير في أوروبا الشرقية" 
في صورة أوروبا اجلديدة. )نيويورك: راند، 1992(: 130-71. 

كالدور، ماري وإيفان فيفودا، محرران. إرساء الدميقراطية في أوربا 
الوسطى الشرقية. مجموعة كونتينوم إنترناشيونال بابليشينج 

جروب احملدودة، 2002. 

داويشا، كارين وبروس باروت، محرران. السياسة والسلطة والنضال 
لتحقيق الدميقراطية في جنوب شرق أوروبا. نيويورك: مطابع جامعة 

كامبريدج، 1997. 

�كاروثرز، توماس. "نهاية النموذج االنتقالي"، جريدة الدميقراطية 
)يناير 2002(: 1-17. 

وايت، ستيفن وجودي بات وبول لويس، محررون. التطورات في 

السياسات األوروبية الوسطى والشرقية. دورهام، إن سي: جامعة 
ديوك، 2003. 

لوجن، بولني جونز. التغير املؤسسي واالستمرارية السياسية في آسيا 
الوسطى ما بعد االحتاد السوفيتي: السلطة والتصورات واملواثيق. 

كامبريدج: مطابع جامعة كامبريدج، 2002. 

5.1
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عنوان اللبنة: التأثيرات التاريخية واألمنية على العمليات 
االنتقالية 

الوحدة: الوضع التاريخي والسياسي واملؤسسي 

وصف الوحدة:

سوف تتناول الوحدة الشروط املسبقة التاريخية الختيار الطريق 
نحو إرساء الدميقراطية. وباستخدام منهجيات قائمة على املقارنة، 

ستكشف الوحدة عن اخلصائص والسمات الرئيسية لألنظمة 
السياسية جيدة األداء. كما تقدم هذه الوحدة رؤية أعمق حول الوضع 

التاريخي والسياسي واملؤسسي املتعلق بعملية إرساء الدميقراطية لدى 
الدول التي تعيش مرحلة انتقالية، وسيتعرف الطالب من خالل الوحدة 

على األحداث والعمليات والتحديات والتغيرات األكثر أهمية على صعيد 
التطورات السياسية واالقتصادية واملؤسسية، كما تتضمن الوحدة 

عناصر مقارنة في هذه اجملاالت للدول التي متر مبرحلة انتقالية. 

أهداف التعلم اخلاصة بالوحدة:

تهدف هذه الوحدة إلى تعريف الطالب باألحداث التاريخية والظروف 
احلالية املتعلقة بعملية إرساء الدميقراطية في الدول التي متر مبرحلة 
انتقالية، إلى جانب القوى واألحداث التاريخية اجلوهرية التي شكلت 

عملية إرساء الدميقراطية. 

ومن خالل منهجيات قائمة على املقارنة لدراسة إرساء الدميقراطية، 
تهدف الوحدة إلى تعريف الطالب بالنماذج األساسية والنظريات 

الرئيسية واملبادئ املتعلقة بعملية توطيد الدميقراطية في الدول، األمر 
الذي من شأنه مساعدة الطالب على الشعور بالثقة في عمليات 

املناقشة والتفاوض من خالل استخدام اللغة املناسبة. 

مسائل للدراسة:

 كيف أثر التطور التاريخي في االجتاهات احلالية للتحول ( أ
الدميقراطي؟

 ما هي الدروس الرئيسية املستفادة من سوابق التغيرات ( ب
السياسية واملؤسسية التي تنطبق على دولة بعينها؟

 هل هناك إستراتيجية فضلى ميكن أن تتوخاها الدولة لبناء ( ج
الهياكل املستقبلية؟

طرق التعلم:

سوف تشمل طرق التدريس محاضرات بواسطة خبراء ممارسني، وحلقات 
دراسية، ودراسات حالة، وتدريبات، ومحاكاة داخل فصول الدراسة. 

القراءات:

سيعمل اخلبراء املتخصصون مع الدولة املستضيفة الختيار القراءات 
املناسبة. 
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عنوان اللبنة: التأثيرات التاريخية واألمنية على العمليات 
االنتقالية

الوحدة: البيئة اجليوسياسية 

وصف الوحدة:

تبحث الوحدة كيفية تغير السياسية والثقافة واجلوانب 
اجليوسياسية في بيئة ما بعد احلرب الباردة، وتغطي االجتاهات 

اجليوسياسية العامة في املنطقة، مبا في ذلك الصراعات بني انتماءات 
القومية العاطفية والهويات الكونية بعد الوطنية، إلى جانب 

معضلة اخليارات املتعارضة من بني األنظمة اجليوسياسية املتنافسة، 
كما حتلل التحوالت اجليوسياسية اجلوهرية املتعلقة باألمن والهوية 

في دول الشراكة من أجل السالم. وحيثما يلزم، تتناول الوحدة 
التوترات احملتملة بني دول املنطقة كذلك. 

أهداف التعلم اخلاصة بالوحدة:

تهدف الوحدة، من خالل الُنهج النظرية لدراسة اجلوانب اجليوسياسية 
وإرساء الدميقراطية، إلى تعريف الطالب بالعناصر األساسية واآلثار 
واملبادئ الرئيسية املتعلقة بعلم السياسة اجلغرافية فيما يتعلق 

بعملية إرساء الدميقراطية في الدول، األمر الذي من شأنه مساعدة 
الطالب على فهم جذور املشكالت في املنطقة وسبل عالجها 

من خالل التحليل املقارن، كما تهدف إلى تعريف الطالب باجلوانب 
والتأثيرات اجليوسياسية من الوحدة السابقة ومراحل عملية إرساء 

الدميقراطية في الدول التي متر مبرحلة انتقالية. 

مسائل للدراسة:

 كيف يؤثر الوضع اجليوسياسي على العملية والتطوير ( أ
املتعلقني بالتحول الدميقراطي؟ 

 كيف ميكن للدول الشريكة التأثير في البيئة اجليوسياسية ( ب
والعملية االنتقالية؟

 ما هي الدروس املستفادة من التاريخ فيما يتعلق باآلثار ( ج
اجليوسياسية والتوترات بني الدول؟

 ما هي أمثلة التأثير اجليوسياسي في املنطقة؟( د

طرق التعلم:

سوف تشمل طرق التدريس محاضرات بواسطة خبراء ممارسني، وحلقات 
دراسية، ودراسات حالة، وتدريبات، ومحاكاة داخل فصول الدراسة. 

القراءات:

سيعمل اخلبراء املتخصصون مع الدولة املستضيفة الختيار القراءات 
املناسبة. 
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عنوان اللبنة: التأثيرات التاريخية واألمنية على العمليات 
االنتقالية 

الوحدة: النجاحات والتحديات املتعلقة ببناء األمة والدولة 

وصف الوحدة:

سوف تعرف الوحدة الطالب باألحداث والعمليات والتغيرات األكثر 
أهمية منذ انهيار النظام الشيوعي الذي شهد بداية املرحلة 

االنتقالية بالنسبة للدول اجلديدة املستقلة، كما ستتناول االختالفات 
بني بناء األمة وبناء الدولة والنجاحات والتحديات التي تواجهها الدول 

االنتقالية في طريقها إلى هذه التطورات الهامة. 

كذلك، تركز الوحدة أيًضا على اخلصائص األساسية لألنظمة 
السياسية واألمنية بالدول الشريكة في سياق بناء األمة والدولة. 

أهداف التعلم اخلاصة بالوحدة:

تهدف الوحدة إلى تعريف الطالب بالقوى واألحداث الرئيسية، 
والتأثيرات السياسية واالقتصادية، واألفكار التي شكلت عملية 

إرساء الدميقراطية، وسوف تتضمن التركيز على بناء األمة والدولة في 
البلدان، السيما في مجال األمن. 

كما تسعى الوحدة إلى مساعدة الطالب على اكتساب فهم 
واضح لعمليات اإلصالح املتعلقة بالدول التي في طريقها إلى بناء 
مؤسسات للدفاع عبر تقدمي التوعية بأهمية التنمية االقتصادية 

املستقرة واملستدامة. وسوف تستخدم الوحدة دراسات حالة لقصص 
النجاح والتحديات التي تواجه بناء األمة والدولة. 

كذلك، حتدد هذه الوحدة وحتلل القضايا في املرحلة االنتقالية للدول من 
زوايا مختلفة؛ بهدف استيعاب أوجه التشابه واالختالف املرتبطة باملرحلة 

االنتقالية فيما يتعلق ببناء أنظمة الدفاع في الدول الشريكة احملددة. 

مسائل للدراسة:

 كيف ترسم التهديدات والتحديات السياسية مالمح ( أ
الطريق إلى إرساء الدميقراطية؟ 

 ما هي قصص النجاح املتعلقة بتشكيل البيئة األمنية في ( ب
الدول الشريكة؟

 كيف ميكن حتليل العجز لالستجابة للتحديات احلالية ( ج
واحملتملة؟ 

طرق التعلم:

سوف تشمل طرق التدريس محاضرات بواسطة خبراء ممارسني، وحلقات 
دراسية، ودراسات حالة، وتدريبات، ومحاكاة داخل فصول الدراسة.

القراءات:

سيعمل اخلبراء املتخصصون مع الدولة املستضيفة الختيار القراءات 
املناسبة. 
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عنوان اللبنة: أسس اإلدارة العامة 

أهداف اخلطة PAB-DIB:        و5.3 و5.4 و5.7 

وصف اللبنة:

تتناول هذه اللبنة من التعليمات العديد من العالقات واألدوار احلاسمة 
التي تؤثر في تطوير سياسة الدفاع وموارده. وتركز أوالً على األدوار التي 
تلعبها البرملانات في متويل الدفاع واملساهمة في صياغة إستراتيجية 

األمن. كما تتناول بالبحث األدوار واملسؤوليات املنوطة بالفرع 
التنفيذي في تطوير وتنفيذ السياسات وامليزانيات املتعلقة باألمن 

والعمل مع البرملان. 

أهداف التعلم اخلاصة باللبنة:

 استيعاب األدوار املدنية والعسكرية في تطوير سياسية الدفاع ( أ
واإلشراف التشريعي الفّعال والشفاف على قطاع الدفاع. 

 دراسة األدوار والعالقات داخل احلكومة، السيما تلك األدوار ( ب
التي يشارك فيها الفرع التشريعي، حيث تنخرط اللجان 

اخلاصة به في إعداد امليزانية والدفاع وهيكلة ميزانيات الدفاع. 

 التعرف على مبادئ اإلدارة العامة في قطاع األمن الوطني. ( ج

 إدراك فّعالية التنظيم والتشغيل املتعلقني بالفرع ( د
التشريعي في إجراء اإلشراف على امليزانية. 

 تعريف الطالب بالدور الذي يلعبه املشرعون في صياغة ( ه
إستراتيجية األمن الوطني، مبا في ذلك السياسات 

اإلستراتيجية وثيقة الصلة. 

اختبار قدرات الدول على تعزيز االستقرار الوطني واإلقليمي. ( و

 فهم احلوكمة الفّعالة وذات الكفاءة للفرع التنفيذي، ( ز
القادرة على االستجابة للتحديات املتعلقة بتحول الدفاع. 

 إمعان النظر في املمارسات املتعلقة ببناء واستدامة ( ح
مساءلة الفرع التنفيذي للحد من الفساد وضمان 
االستخدام األوفى واألمثل لألموال العامة احملدودة. 

مسائل للدراسة:

 كيف ميكن للبرملانات املساهمة بفّعالية في إعداد امليزانية ( أ
للدفاع؟

 ما هو الدور الذي تلعبه البرملانات في اإلشراف على ( ب
السياسة اإلستراتيجية؟

 كيف تعبر البرملانات عن اجملتمع املدني في تطوير السياسة ( ج
األمنية؟

 ما هو الدور الذي تلعبه السلطة التنفيذية في العالقات ( د
املدنية العسكرية؟ 

ما هي األدوار واملسؤوليات املتعلقة بوزارات السلطة ( ه
التنفيذية الرئيسية؟

طرق التعلم:

سوف تشمل طرق التدريس محاضرات بواسطة خبراء ممارسني، وحلقات 
دراسية، ودراسات حالة، وتدريبات، ومحاكاة داخل فصول الدراسة. 

املراجع اخملتارة:

بيتز، ديفيد وجون لوينهاردت، محرران. اجليش والدولة في أوروبا ما بعد 
الشيوعية. لندن: فرانك كاس، 2001. 

دانوبولوس، قسطنطني بي، ودانيل زيركر، محرران. اجليش واجملتمع في 
الكتلة الشرقية السابقة. كو، بولدر: ويستفيو برس، 1999. 

ريتشارد، دويل. "إستراتيجية األمن الوطني: السياسة، العملية، املشكالت" 
مراجعة اإلدارة العامة. 67، رقم 4 )يوليو - أغسطس، 2007(: 624-29. 

دريك، مايكل إس إشكاليات السلطة العسكرية: احلكومة والنظام 
وموضوع العنف، بورتالند، أوريجون: فرانك كاس، 2002. 

املشاركة التشريعية طوال دورة امليزانية. املشروع الدولي للميزانية 
�اخلاص مبركز امليزانية وأولويات السياسات. 

http://www.internationalbudget.org/

�أدوات اإلشراف البرملاني، 2008. االحتاد البرملاني الدولي. 
http://www.ipu.org

أولريش، ماريبيث بيترسون. إرساء الدميقراطية في اجليوش الشيوعية: 
حاالت القوات املسلحة التشيكية والروسية. آن أربور. مطابع جامعة 

ميتشيغن، 1999.

5.1
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عنوان اللبنة: أسس اإلدارة العامة 

الوحدة: دور البرملان في وضع امليزانية اخلاصة بالدفاع 

وصف الوحدة:

تتناول هذه الوحدة الدور الذي تعلبه البرملانات في العملية التي 
تسلكها الدميقراطيات لوضع وتنفيذ امليزانيات اخلاصة باألمن الوطني. 

والغرض من أي قطاع للدفاع هو توفير األمن للشعب والذي بدوره 
يكون مطالباً من خالل نظام الضرائب بدعم ذلك القطاع. تقوم 

الفرضية األساسية للحكومة الدميقراطية على امتالك األشخاص 
املنتخبني للبرملان والذين ميثلون الشعب معرفة تامة بامليزانيات 
املسخرة لدعم مؤسسة الدفاع والسياسات األمنية التي تقوم 

عليها تلك امليزانيات واعتمادهم لهذه امليزانيات. ويشار إلى املبدأ 
الذي يكمن وراء ذلك بسيادة القانون في املالية العامة. ومن خالل 

مشاركة البرملان في وضع امليزانية اخلاصة بالدفاع، فهو يساهم في 
تكوين إجماع شعبي واسع ويوفر الرقابة على السلطة التنفيذية، 

ومن ثم فهو يعزز مساءلتها أمام الشعب. 

وميكن للبرملانات املساهمة في وضع ميزانية الدفاع عبر تعيني حدود 
إجمالية لإلنفاق على األمن الوطني والتأثير على تخصيص موارد 
الدفاع، األمر الذي يحدث عادة من خالل املشاركة القبلية. وميكن 

للبرملانات كذلك أن تعلب دوراً من خالل ضمان التنفيذ الفّعال لتمويل 
الدفاع، األمر الذي يحدث عادة من خالل املشاركة الالحقة. وللعلم، 

فإن كثيرًا من البرملانيني ميزجون بني هذين الدورين لدى قيامهم بعملية 
اإلشراف على ميزانية الدفاع. 

أهداف التعلم اخلاصة بالوحدة:

تهدف الوحدة إلى تعزيز الفهم حول كيفية تأثير مفاهيم ( أ
وممارسات اإلدارة العامة للبرملانات في التمويل الفّعال لقطاع 

الدفاع في البلدان الدميقراطية. 

سوف يدرك الطالب تركيب البرملان في بلدانهم وعالقته ( ب
بالسلطة التنفيذية. 

سوف يفهم الطالب كيفية تنظيم البرملان خاصتهم ( ج
ملراجعة ميزانيات الدفاع املقترحة، السيما نظام اللجان 

اخلاص به، والسلطة املتاحة للبرملان لتعديل تلك امليزانيات. 

سيدرك الطالب مستوى التفصيل املمكن تقدميه إلى ( د
البرملان بشان ميزانيات الدفاع املقترحة والقيود الزمنية التي 

يعملون ضمن حدودها إلجراء التعديالت.

مسائل للدراسة:

�هيكل البرملان فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية.( أ
 • األنظمة البرملانية الكالسيكية

 • األنظمة الرئاسية
 • األنظمة الهجينة

•اجملالس التشريعية األحادية والثنائية 

القوانني والعمليات املتعلقة بامليزانية في البرملان. ( ب

�اللجان وعمليات امليزانية البرملانية. ( ج
 • جلان امليزانية 
 • جلان الدفاع 

 • جلان احملاسبة العامة
• موارد وكفاءات املوظفني 

نافذة الفرص املتاحة للبرملان للتأثير في امليزانية. ( د

�قيود السياسة املالية التي تؤثر في ميزانيات الدفاع. ( ه
 • أهداف العجز 

• االلتزامات املتعلقة باملعاهدات والسياسات 

الشفافية وتفصيل امليزانية: إلى أي حد تعتبر كافية؟( و

طرق التعلم:

سوف تشمل طرق التدريس محاضرات بواسطة خبراء ممارسني، وحلقات 
دراسية، ودراسات حالة، وتدريبات، ومحاكاة داخل فصول الدراسة. 

القراءات:

سيعمل اخلبراء املتخصصون مع الدولة املستضيفة الختيار القراءات 
املناسبة. 
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عنوان اللبنة: أسس اإلدارة العامة 

الوحدة: اإلشراف التشريعي على الوثائق اإلستراتيجية )عملية 
صياغة إستراتيجية األمن الوطني( 

وصف الوحدة:

وضعت هذه الوحدة لتعزيز الفهم حول دور البرملانات في ممارسة 
اإلشراف على العملية التي تستخدمها احلكومات الدميقراطية 

لصياغة إستراتيجيات األمن الوطني والوثائق اإلستراتيجية األخرى. 
وفي حني تعتبر إستراتيجية األمن في الكثير من األحيان التزاًما 

منوًطا بالسلطة التنفيذية، فإنه ميكن للبرملانات والبرملانيني 
املساهمة فيها. وتستخدم احلكومات، املدارة بالسلطة التنفيذية، 

عمليات التخطيط األمني لتحديد التهديدات وترتيبها من حيث 
األولوية وتطوير إستراتيجيات لألمن الوطني التي تعاجلها. فاألمن 

الوطني هو مفهوم واسع ويزداد تعقيًدا من حيث آثاره احملتملة ووسائل 
حتقيقه. ويتمثل هدف احلكومة الدميقراطية في توفير األمن مبا 

يتماشى مع قيم الشعب، ومبعنى آخر، توفير رؤية مشتركة لسياسة 
األمن وإستراتيجيته. وميكن التعبير عن آراء الشعب من خالل النواب 

املنتخبني في البرملان. وبينما ميكن للبرملانات حتديد املالمح العامة 
لعمليات التخطيط اإلستراتيجي وتقدمي بعض املدخالت بشأن 

اخملُرج النهائي من هذه العمليات، والذي يكون عادةً إستراتيجية أمن 
وطني ذات خطوط عريضة. وعلى هذا النحو، تساهم البرملانات في 

مساءلة مسؤولي السلطة التنفيذية املنوطني باإلستراتيجيات 
األمنية، وتعزيز شرعية تلك اإلستراتيجيات ومصداقيتها. وفي نهاية 
املطاف، ينبغي على البرملانات أن تكون على علم مبقتضيات امليزانية 

والسياسة بالنسبة إلستراتيجيات األمن الوطني )مبا في ذلك، 
بطبيعة احلال، االلتزامات جتاه منظمات كالناتو التي تعنى بقدرات 

القوة وانتشارها(، وذلك طاملا كانت املوافقة البرملانية على مثل هذه 
امليزانيات والسياسات مطلوبة لتنفيذ اإلستراتيجيات. 

أهداف التعلم اخلاصة بالوحدة:

سوف يفهم الطالب األساس القانوني لوضع إستراتيجيات ( أ
األمن الوطني في دولتهم. 

سوف يتعرف الطالب على نطاق إستراتيجيات األمن الوطني ( ب
اخلاصة بدولتهم واإلدارات احلكومية املسؤولة عن إصدارها. 

سوف يدرك الطالب مدى املشاركة البرملانية املمكنة في اعتماد ( ج
إستراتيجيات األمن الوطني للدولة وسبل حتقيق هذا االعتماد. 

سوف يدرك الطالب طبيعة مشاركة اجملتمع املدني في تشكيل ( د
إستراتيجيات األمن الوطني للدولة أو اعتمادها رسمًيا. 

مسائل للدراسة:

املتطلبات البرملانية إلستراتيجية األمن الوطني. ( أ

املوافقة البرملانية املتعلقة بإستراتيجيات األمن الوطني. ( ب

 املتطلبات البرملانية للوثائق اإلستراتيجية املتعلقة ( ج
بإستراتيجيات األمن الوطني. 

مشاركة اجملتمع املدني في وضع اإلستراتيجية األمنية. ( د

عامل األنشطة املشتركة بني اإلدارات. ( ه

طرق التعلم:

سوف تشمل طرق التدريس محاضرات بواسطة خبراء ممارسني، وحلقات 
دراسية، ودراسات حالة، وتدريبات، ومحاكاة داخل فصول الدراسة. 

القراءات:

سيعمل اخلبراء املتخصصون مع الدولة املستضيفة الختيار القراءات 
املناسبة. 
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عنوان اللبنة: أسس اإلدارة العامة 

الوحدة: األدوار واملسؤوليات املتعلقة بالوزارات الرئيسية للفرع 
التنفيذي 

وصف الوحدة:

تدرس هذه الوحدة األدوار واملسؤوليات املنوطة بالفرع التنفيذي جتاه 
صياغة السياسات وامليزانيات األمنية وتنفيذها وجتاه عمله مع 

البرملان. كما تتناول الوحدة بالتفصيل مهام رئيس احلكومة، وهو 
الرئيس أو رئيس الوزراء، ووزارات الدفاع واخلارجية والداخلية واملالية في 

إدارة قطاع الدفاع وتنفيذ سياسة أمنية متسقة. 

أهداف التعلم اخلاصة بالوحدة:

تقييم قدرات الدول على تعزيز االستقرار الوطني واإلقليمي. ( أ

 فهم احلوكمة الفّعالة وذات الكفاءة للفرع التنفيذي، القادر ( ب
على االستجابة للتحديات املتعلقة بتحول الدفاع. 

 استيعاب تقسيم السلطات واملسؤوليات بني الفروع ( ج
التشريعية والتنفيذية بخصوص شؤون الدفاع واألمن. 

 دراسة املمارسات املتعلقة ببناء واستدامة مساءلة ( د
السلطة التنفيذية للحد من الفساد وضمان االستخدام 

األوفى واألمثل لألموال العامة احملدودة. 

مسائل للدراسة:

 ما هو الدور الذي تلعبه السلطة التنفيذية في العالقات ( أ
املدنية العسكرية؟ 

 ما الذي يضمن التوازن بني مسؤوليات القائد العام للقوات ( ب
املسلحة، الذي يتم تعيينه مباشرة بأمر من الشعب، ونائب 

الشعب، الذي ميارس املراقبة الدميقراطية على الهياكل 
احلكومية والعسكرية فيما يتعلق باجلوانب الدفاعية؟

 ما هي األدوار واملسؤوليات املتعلقة بالوزارات الرئيسية ( ج
للفرع التنفيذي؟

 ما هي املبادئ األساسية للتفاعل بني الفروع البرملانية ( د
والتنفيذية فيما يتعلق بشؤون الدفاع؟

طرق التعلم:

سوف تشمل طرق التدريس محاضرات بواسطة خبراء ممارسني، وحلقات 
دراسية، ودراسات حالة، وتدريبات، ومحاكاة داخل فصول الدراسة. 

القراءات:

سيعمل اخلبراء املتخصصون مع الدولة املستضيفة الختيار القراءات 
املناسبة. 
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عنوان اللبنة: التعاون املشترك بني الوكاالت وصياغة 
اإلستراتيجيات 

أهداف اخلطة PAB-DIB:        و5.3 و5.4 و5.5 

وصف اللبنة:

تتناول هذه اللبنة دراسة عملية التنسيق بني الوكاالت وعالقتها 
بعملية صياغة اإلستراتيجية - السياسة. كما تتناول التعاون 

املشترك بني الوكاالت خالل املواقف املتأزمة وغير املتأزمة على حٍد 
سواء. ويتضمن ذلك حتليل االتصاالت بني اجلهات الفاعلة بني الوكاالت، 

ومشاكل الثقة التي تنطوي عليها العملية، ودرجة الشفافية التي 
تتوخاها اجلهات الفاعلة بني الوكاالت والعملية. إضافًة إلى ذلك، 

تتناول هذه اللبنة مكونات عملية صياغة اإلستراتيجية - السياسة. 

أهداف التعلم اخلاصة باللبنة:

فهم االختالفات املتعلقة بالتعاون املشترك بني الوكاالت في ( أ
املواقف املتأزمة وغير املتأزمة. 

دراسة مشكلة الثقة بني اجلهات الفاعلة بني الوكاالت. ( ب

تقييم الدرجات املتفاوتة من الشفافية، أو انعدامها، والتي ( ج
تنطوي عليها العملية املشتركة بني الوكاالت. 

حتليل البنية األساسية لعملية التفكير اإلستراتيجي ( د
والعالقة احملتسبة بني الغايات والسبل والوسائل. 

إدراك أهمية عنصر تقييم اخملاطر لعملية صياغة ( ه
اإلستراتيجية - السياسة. 

مسائل للدراسة:

ما هي االختالفات التي تنطوي عليها عملية التعاون ( أ
املشترك بني الوكاالت في املواقف املتأزمة وغير املتأزمة؟ 

ملاذا متثل الثقة أحيانًا مشكلة صعبة بالنسبة للجهات ( ب
الفاعلة بني الوكاالت؟ 

كيف ميكن حتقيق الشفافية بني اجلهات الفاعلة بني ( ج
الوكاالت بالنظر إلى الصعوبات املتعلقة بالثقة؟ 

ما الذي يفضي إلى جناح وفشل نهج الغايات والسبل والوسائل؟ ( د

ما هي املكونات األساسية للتحليل الشامل لتقييم اخملاطر؟ ( ه

طرق التعلم:

سوف تشمل طرق التدريس محاضرات بواسطة خبراء ممارسني، وحلقات 
دراسية، ودراسات حالة، وتدريبات، ومحاكاة داخل فصول الدراسة. 

املراجع اخملتارة:

هوارد، مايكل. احلرب في التاريخ األوروبي. أوكسفورد: مطابع جامعة 
أوكسفورد، 1976. 

موراي، ويليامسون، وماكريغور نوكس، وألفني برنيستني، محررون. 
صناعة اإلستراتيجية: احلكام والدول واحلرب. كامبريدج: مطابع 

جامعة كامبريدج، 1994. 

بيتر باريت، محرر. ُصنَّاع اإلستراتيجية احلديثة: من ميكافيللي إلى 
عصر الذرة. برنستون، إن جيه: مطابع جامعة برنستون، 1986. 

ويتاكر، آالن جي وآخرون. عملية األمن الوطني: مجلس األمن الوطني 
والنظام املشترك بني الوكاالت. واشنطن العاصمة: جامعة الدفاع 

الوطني، أبريل 2007.
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عنوان اللبنة: التعاون املشترك بني الوكاالت وصياغة 
اإلستراتيجيات 

الوحدة: التعاون املشترك بني الوكاالت في املواقف غير املتأزمة 

وصف الوحدة:

تتناول الوحدة دراسة عملية التنسيق املشترك بني الوكاالت خالل 
املواقف غير املتأزمة. وتعرف املواقف غير املتأزمة بأنها تلك السياسات 

واإلستراتيجيات التي ال تتأثر بعامل الوقت السريع. وتشمل هذه 
املواقف تلك املرتبطة مباشرة بالتشغيل اليومي للدولة وجهاز 

األمن الوطني اخلاص بها. وللعلم، فإنه سيتم استخدام دراسة حالة 
لتوضيح هذه املسائل. 

أهداف التعلم اخلاصة بالوحدة:

 فهم االختالفات املتعلقة بالتعاون املشترك بني الوكاالت ( أ
في املواقف املتأزمة وغير املتأزمة. 

 فهم مشكلة الثقة بني اجلهات الفاعلة بني الوكاالت خالل ( ب
املواقف غير املتأزمة. 

 تقييم الدرجات املتفاوتة من الشفافية، أو انعدامها، والتي ( ج
تنطوي عليها العملية املشتركة بني الوكاالت خالل املواقف 

غير املتأزمة. 

 معرفة مكونات العملية املشتركة بني الوكاالت من خالل ( د
دراسة حالة ملوقف غير متأزم. 

مسائل للدراسة:

 ما هي املشكالت املعينة املرتبطة بعملية التعاون املشترك ( أ
بني الوكاالت خالل املواقف غير املتأزمة؟ 

 ملاذا متثل الثقة أحيانًا مشكلة صعبة بالنسبة للجهات ( ب
الفاعلة بني الوكاالت خالل املواقف غير املتأزمة؟

 بالنظر إلى الصعوبات املتعلقة بالثقة، كيف ميكن حتقيق ( ج
الشفافية التامة بني اجلهات الفاعلة بني الوكاالت خالل 

املواقف غير املتأزمة؟ 

 كيف تؤثر مشكلتا الثقة والشفافية إلى جانب املشكالت ( د
التنسيقية األخرى في دراسة حالة ملوقف معني غير متأزم؟

طرق التعلم:

سوف تشمل طرق التدريس محاضرات بواسطة خبراء ممارسني، وحلقات 
دراسية، ودراسات حالة، وتدريبات، ومحاكاة داخل فصول الدراسة. 

القراءات:

سيعمل اخلبراء املتخصصون مع الدولة املستضيفة الختيار القراءات 
املناسبة. 



 22

عنوان اللبنة: التعاون املشترك بني الوكاالت وصياغة 
اإلستراتيجيات

الوحدة: التعاون املشترك بني الوكاالت في املواقف املتأزمة

وصف الوحدة:

تتناول الوحدة دراسة عملية التنسيق املشترك بني الوكاالت خالل 
املواقف املتأزمة. وتعرف املواقف املتأزمة بأنها تلك املشاكل املتعلقة 

بوضع السياسات واإلستراتيجيات التي تتأثر بصورة قوية بعوامل 
زمنية عاجلة. وتشمل هذه املواقف تلك املرتبطة بصورة مباشرة 

بالقرارات احلكومية التي تطلب االنتشار السريع للقوات املسلحة. 
وللعلم، فإنه سيتم استخدام دراسة حالة لتوضيح هذه املسائل. 

أهداف التعلم اخلاصة بالوحدة:

فهم االختالفات املتعلقة بالتعاون املشترك بني الوكاالت في ( أ
املواقف املتأزمة وغير املتأزمة.

التعرف على مشكلة الثقة بني اجلهات الفاعلة بني الوكاالت ( ب
خالل املواقف املتأزمة.

تقييم الدرجات املتفاوتة من الشفافية، أو انعدامها، والتي تنطوي ( ج
عليها العملية املشتركة بني الوكاالت خالل املواقف املتأزمة.

معرفة مكونات العملية املشتركة بني الوكاالت كما جتري ( د
ضمن دراسة للحالة على موقف متأزم.

مسائل للدراسة:

ما هي املشكالت املعينة املرتبطة بعملية التعاون املشترك ( أ
بني الوكاالت خالل املواقف املتأزمة؟ 

ملاذا متثل الثقة أحيانًا مشكلة صعبة بالنسبة للجهات ( ب
الفاعلة بني الوكاالت خالل املواقف املتأزمة؟

بالنظر إلى الصعوبات املتعلقة بالثقة، كيف ميكن حتقيق ( ج
الشفافية التامة بني اجلهات الفاعلة بني الوكاالت خالل 

املواقف املتأزمة؟

كيف تؤثر مشكلتا الثقة والشفافية إلى جانب املشكالت ( د
التنسيقية األخرى في دراسة احلالة ملوقف متأزم معني؟ 

طرق التعلم:

سوف تشمل طرق التدريس محاضرات بواسطة خبراء ممارسني، وحلقات 
دراسية، ودراسات حالة، وتدريبات، ومحاكاة داخل فصول الدراسة.

القراءات:

سيعمل اخلبراء املتخصصون مع الدولة املستضيفة الختيار القراءات 
املناسبة. 
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عنوان اللبنة: التعاون املشترك بني الوكاالت وصياغة 
اإلستراتيجيات 

الوحدة: عملية صياغة السياسة واإلستراتيجية 

وصف الوحدة:

تتناول هذه الوحدة تطوير اإلستراتيجية والسياسة املتعلقة باألمن 
الوطني على املستوى الوطني للحكومة. وينصب تركيزها على 
مكونات عملية الصياغة لتتضمن األهداف الوطنية، واملصالح 
الوطنية، وتقييم التهديدات، والغايات والسبل والوسائل، فضالً 

عن أدوات تقييم اجلدوى والقبول واملالءمة. كما تتناول الوحدة أيًضا 
إمكانية تنفيذ تقييم مفصل للمخاطر. وللعلم، فإنه سيتم 

استخدام دراسة حالة لتوضيح هذه املسائل. 

أهداف التعلم اخلاصة بالوحدة:

 حتليل البنية األساسية لعملية التفكير اإلستراتيجي -- العالقة ( أ
احملسوبة بني الغايات والسبل والوسائل. 

 تقييم األهداف الوطنية من حيث عالقتها باملعتقدات ( ب
واألخالق والقيم الراسخة. 

 تقييم التحديد املتعلق باملصالح الوطنية للدولة وترتيب ( ج
أولوياتها.

 حتليل تطبيق مفهوم الغايات والسبل والوسائل في عملية ( د
صياغة كل من اإلستراتيجية والسياسة. 

 حتليل مفهوم السلطة الوطنية وكيفية ارتباط عناصر ( ه
السلطة الوطنية مفردة أو مجتمعة بالقدرة على حتديد 

الطرق املمكنة أو املفاهيم اإلستراتيجية املطلوبة لتنفيذ 
اإلستراتيجية - السياسة.

 معرفة املتطلبات الالزمة لعمل تقييم مفصل للمخاطر. ( و

 حتليل البيئة األمنية العاملية ملا لها من أثر في عملية الصياغة. ( ز

 حتليل البيئة األمنية احمللية ملا لها من أثر في عملية الصياغة. ( ح

 إدراك أنه مبجرد وضع اإلستراتيجية أو السياسة وتنفيذها، ( ط
ال بد من مراقبتها بصورة مستمرة للوقوف على جناحها أو 

فشلها أو حاجتها إلى التعديل. 

مسائل للدراسة:

 ما هي املكونات احملددة لعملية صياغة اإلستراتيجية - السياسة؟ ( أ

 ما هي عناصر الهدف الوطني التي ستؤثر بصورة مباشرة ( ب
في عملية الصياغة؟

ما هي املصالح الوطنية وكيف ينبغي ترتيب أولوياتها؟ ( ج

 كيف يتم تطبيق مفهوم الغايات والسبل والوسائل بصورة ( د
خاصة في العملية الشاملة لصياغة اإلستراتيجية؟

 كيف ترتبط عناصر السلطة الوطنية بصورة مباشرة ( ه
بالطرق أو املسارات احملتملة للعمل؟

ما هي العناصر املطلوبة إلجراء تقييم مفصل للمخاطر؟( و

 كيف يتم استخدام عناصر البيئة األمنية العاملية في ( ز
عملية الصياغة؟

 كيف يتم استخدام عناصر البيئة األمنية احمللية في عملية ( ح
الصياغة؟

 ما هو السبب وراء أهمية املراقبة املستمرة لإلستراتيجيات ( ط
والسياسات املطبقة للوقوف على جناحها أو فشلها أو 

حاجتها للتعديل؟

طرق التعلم:

سوف تشمل طرق التدريس محاضرات بواسطة خبراء ممارسني، وحلقات 
دراسية، ودراسات حالة، وتدريبات، ومحاكاة داخل فصول الدراسة.

القراءات:

سيعمل اخلبراء املتخصصون مع الدولة املستضيفة الختيار القراءات 
املناسبة. 
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عنوان اللبنة: العالقات بني القطاعني املدني والعسكري 

أهداف اخلطة PAB-DIB:        و5.2 و5.3 و5.5 و5.6 و5.8 و5.9 
و5.10 

وصف اللبنة:

تتناول هذه اللبنة األبعاد الثالثة للعالقات املدنية - العسكرية: 
املراقبة املدنية الدميقراطية، فّعالية وكفاءة منظمات الدفاع، 

والتفاعالت بني قطاع الدفاع وغيره من املؤسسات الوطنية والدولية.1 
وطاملا كانت املراقبة املدنية الدميقراطية، وعلى نحٍو تقليدي، محور 

تركيز العالقات املدينة - العسكرية. وتفترض املراقبة املدنية 
الدميقراطية على املؤسسة العسكرية خضوع املؤسسة العسكرية 
وغيرها من األجهزة األمنية للمؤسسات احلاكمة في دولة دميقراطية 

ليبرالية، وتتضمن تبني ممثلي هذه املؤسسات للمعايير والقيم 
الدميقراطية الليبرالية. بينما تركز فّعالية وكفاءة مؤسسات الدفاع، 

من ناحية أخرى، على قدرة املؤسسات العسكرية واألمنية، على 
التوالي، على الوفاء باألدوار واملهام املوكلة إليها، وعلى مستويات 

توفير املوارد املناسبة للمؤسسة العسكرية وغيرها من املؤسسات 
األمنية ملساعدتها في إجناز األدوار واملهام املنوطة بها. أما البعد األخير 

فيتناول املستويات املناسبة من التفاعالت بني املؤسسة العسكرية 
ومؤسسات اجملتمع املدني، مبا في ذلك التأثيرات الدولية واإلقليمية 

البارزة على إصالح قطاع الدفاع. 

أهداف التعلم اخلاصة باللبنة:

فهم األدوار البارزة واملتداخلة بني املؤسسات املدنية ( أ
والعسكرية في قطاع الدفاع. 

فهم معنى املراقبة املدنية الدميقراطية على القوات املسلحة. ( ب

حتليل وفهم العوامل التي تسهم في فّعالية املؤسسة ( ج
العسكرية في دولة دميقراطية. 

استيعاب التوترات املتعلقة باملراقبة املدنية الدميقراطية على ( د
القوات املسلحة إلى جانب فّعالية وكفاءة مؤسسات الدفاع. 

إدراك معوقات إصالح قطاع الدفاع. ( ه

مسائل للدراسة:

كيف يتم البت في تقسيم األدوار واملسؤوليات بني القطاعني ( أ
املدني والعسكري؟

 كيف ميكن لقوى األمن الداخلي أن تعزز أو تعرقل إصالح ( ب
الدفاع؟ 

 ما هي التأثيرات الداخلية واخلارجية على إصالح الدفاع ( ج
والعالقات املدنية - العسكرية؟ 

 ما هو دور وسائل اإلعالم في العالقات املدنية - العسكرية، ( د
وما هي االلتزامات املنوطة بها جتاه التوعية باألمن الوطني؟

 ما هو الدور املناسب للمنظمات األمنية غير احلكومية في ( ه
قطاع الدفاع؟ 

 كيف ميكن تعزيز التعاون الصناعي املدني - العسكري ( و
الفّعال؟ 

طرق التعلم:

سوف تشمل طرق التدريس محاضرات بواسطة خبراء ممارسني، وحلقات 
دراسية، ودراسات حالة، وتدريبات، ومحاكاة داخل فصول الدراسة. 

املراجع اخملتارة:

بالند، دوغالس إل، "نظرية موحدة حول العالقات املدنية - العسكرية" 
القوات املسلحة واجملتمع، اجمللد 26 رقم 1 خريف 1999: 7-26. 

برينو، توماس وهارولد ترينكوناس، محرران. السياسات العاملية بشأن 
إصالح الدفاع. نيويورك: بالغريف، 2008. 

كوتي، أندرو وتيموثي إدواردز وأنتوني فورستر، محررون. املراقبة 
الدميقراطية على اجليش في أوروبا ما بعد الشيوعية: حراسة احلراس. 

نيويورك: بالغريف، 2002. 

فيفر، بيتر. اخلدم املسلحون: الوكالة واإلشراف والعالقات املدينة - 
العسكرية. كامبريدج، ماساتشوستس: مطابع جامعة هارفارد، 2003. 

هنتنغتون، صموئيل. اجلندي والدولة: النظرية والسياسة في العالقات 
املدنية العسكرية. كامبريدج، ماساتشوستس: مطابع جامعة 

هارفارد، 1957. 

جانوفيتز، موريس. اجلندي احملترف: الصورة االجتماعية والسياسية. 
نيويورك: مطابع فري، 1960. 

موسكوز، تشارلز وجيمس ويليامز ودي سيغال، محررون. اجليش ما 
بعد احلداثة والقوات املسلحة بعد احلرب الباردة. أوكسفورد: مطابع 

جامعة أوكسفورد، 2000. 

1 توماس برونيو وهارولد ترينكوناس "االجتاهات العاملية وأثرها على العالقات املدنية - العسكرية"، عمل توماس برونيو وهارولد ترينكوناس )محرران(. السياسة 

العاملية إلصالح الدفاع، الفصل 1.
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عنوان اللبنة: العالقات بني القطاعني املدني والعسكري 

الوحدة: 

إطار العمل/األسس النظرية للعالقات بني القطاعني املدني 
والعسكري 

وصف الوحدة:

ترسم هذه الوحدة إطارًا نظريًا لفهم األشكال واألبعاد اخملتلفة 
للعالقات املدنية - العسكرية. وتستكشف تقسيم األدوار 

واملسؤوليات بني القطاعني املدني والعسكري بينما توفر الفرصة 
لفهم األسباب التي قد تؤدي إلى حدوث تضارب بني القطاعني. كما 

تناقش الوحدة االختالفات في التفاعالت بني البيئات املتأزمة وغير 
املتأزمة )مبعنى آخر بيئات السالم والصراع(. وأخيرًا، تقدم الوحدة 

العقبات التي تعترض اإلصالح األكثر شموالً لقطاع األمن، بدالً من 
إصالح قطاع الدفاع، كما تقدم التهديدات والتحديات التي تعوق 
تنمية اجملتمع املدني. وللعلم، فإنه سيتم استخدام دراسة حالة 

لتوضيح بعض هذه املسائل. 

أهداف التعلم

فهم مختلف مناذج العالقات املدنية - العسكرية، بغية ( أ
التعرف على اخلصائص الهامة واملتغيرات احلاضرة في 

مجتمع اليوم. 

التعرف على االختالفات بني املراقبة املدنية والدميقراطية، ( ب
وكذلك الطرق التي تشارك من خاللها املؤسسة العسكرية 

في العملية السياسية. 

فهم إطار عمل من األدوار واملسؤوليات التي تعزز فرص ( ج
العالقات املدنية - العسكرية اإليجابية. 

إدراك االختالف الذي تبرزه بيئة متأزمة مقابل بيئة أخرى غير ( د
متأزمة في التفاعالت املدنية - العسكرية.

فهم االختالفات بني اإلصالح املدني - العسكري وإصالح ( ه
القطاع األمني - املدني وفهم األسباب التي جتعل إصالح 

األخير مسألة أكثر تعقيًدا إلى حٍد بعيد.

مسائل للدراسة:

ما هي اخلصائص املعينة للنماذج النظرية اخملتلفة للعالقات املدنية ( أ
- العسكرية وكيف ميكن أن تُطبق في موقف الدولة املشاركة؟

ما هي املصالح املشتركة والفردية التي مت ترسيخها ثقافًيا ( ب
في املؤسسة العسكرية، وكيف ميكن لها أن تؤثر في 

العالقات املدنية - العسكرية، وما هو احلال إن مثلت هذه 
املصالح أية عوائق أمام ترسيخ املراقبة الدميقراطية؟ 

كيف تغير املواقف املتأزمة األدوار واملسؤوليات املنوطة ( ج
بالعالقات املدنية - العسكرية وبذلك تؤثر على املراقبة 

الدميقراطية وانخراط قطاع الدفاع في البيئة السياسية؟

ما هي املزايا الفريدة لقطاع األمن، مقارنة بقطاع الدفاع، ( د
والتي جتعل اإلصالح صعباً؟

كيف ميكن تطوير الثقة والشفافية مع القطاع األمني؟ ( ه

طرق التعلم:

سوف تشمل طرق التدريس محاضرات بواسطة خبراء ممارسني، 
وأساتذة جامعيني، وذلك إما في صورة مباشرة أو عن طريق اإلنترنت. 

كما ستتضمن مناذج التعلم حلقات دراسية، ودراسات حالة، وتدريبات، 
ومحاكاة داخل فصول الدراسة. 

القراءات:

سيعمل اخلبراء املتخصصون مع الدولة املستضيفة الختيار القراءات 
املناسبة.

1 توماس برونيو وهارولد ترينكوناس "االجتاهات العاملية وأثرها على العالقات املدنية - العسكرية"، عمل توماس برونيو وهارولد ترينكوناس )محرران(. السياسة 

العاملية إلصالح الدفاع، الفصل 1.
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عنوان اللبنة: العالقات بني القطاعني املدني والعسكري 

الوحدة: مشاركات اجملتمع املدني مع قطاع الدفاع 

وصف الوحدة:

تبحث هذه الوحدة مختلف الوسائل التي يتفاعل من خاللها اجملتمع 
وقطاع الدفاع لتيسير اإلصالح، وبناء اجملتمع املدني، وتعزيز الفّعالية 

والكفاءة. وتعتبر املراقبة الدميقراطية على قطاع األمن، مكونًا ضروريًا 
للمجتمع املدني، وميكن حتقيقها جزئًيا عن طريق هياكل قانونية 

حتدد األدوار واملسؤوليات. غير أن اإلصالح املستدام يتطلب التحول من 
الثقافة التنظيمية لقطاع األمن إلى أخرى تتبنى املراقبة الدميقراطية، 

وإلى مجتمع دفاع مدني منخرط وواٍع يعمل كمرآة عاكسة لقضايا 
الدفاع، وشعب مهتم وملم، عادةً من خالل وسائل اإلعالم، بقضايا 

األمن ومتجاوب معها. وللعلم، فإنه سيتم استخدام دراسات حالة 
لتوضيح هذه املسائل. 

أهداف التعلم اخلاصة بالوحدة:

إدراك دور التعليم في تغيير االجتاهات واملعتقدات ( أ
والسلوكيات داخل قطاع األمن من خالل تطوير كادر جديد 

من املهنيني العسكريني واملدنيني بقطاع الدفاع مع التركيز 
على اجملتمع املدني. 

فهم كيف يساهم تفاعل املدنيني مع قطاع األمن في ( ب
الشفافية وتغيير القيم.

اإلقرار بأهمية التحليل التأملي، والذي غالًبا ما يتم من ( ج
خالل مجامع التفكير بقطاع الدفاع، في تطور املراقبة 

الدميقراطية على قطاع األمن.

معرفة دور وسائل اإلعالم وغيرها في تنمية الوعي العام ( د
بقضايا األمن الوطني والدفاع احمليطة. 

مسائل للدراسة:

كيف يتم حتقيق التعليم داخل قطاع األمن لتحويل ثقافة ( أ
تنظيمية ما من ثقافة تقوم على أساس حماية النظام 

واالستحقاق والسرية ومن هم األشخاص الذين يحتاجون إلى ذلك؟

ما هو التعليم املطلوب لتطوير كادر مدني من اخلبراء ( ب
األمنيني الذين ميكن أن يساهموا في حل القضايا األمنية 

بينما يحافظون على قيم اجملتمع املدني؟

ما هي اآلثار املترتبة على "التحجيم الصحيح" لقطاع ( ج
األمن،  على كٍل من القطاع واجملتمع بشكل عام؟ 

كيف يحقق كل من وسائل اإلعالم وقطاع األمن التوازن بني ( د
تنمية الوعي العام بالقضايا األمنية و"حق املعرفة" من جهة، 

ومتطلبات السرية ألغراض األمن الوطني من جهة أخرى؟

كيف ميكن للمرء ضمان نهج متوازن وشفاف للنقاش العام ( ه
حول قضايا األمن الوطني من شأنه احلد من إقحام التحيزات 

السياسية؟

طرق التعلم:

سوف تشمل طرق التدريس بعض احملاضرات بواسطة خبراء ممارسني، 
وأساتذة جامعيني، وسيتم حتقيق مستوى أعلى من النجاح التعليمي 

من خالل احللقات الدراسية التطبيقية، ودراسات احلالة، والتدريبات، 
واحملاكاة داخل فصول الدراسة. 

القراءات:

سيعمل اخلبراء املتخصصون مع الدولة املستضيفة الختيار القراءات 
املناسبة. غير أنه يُوصى بشدة بدراسات حالة تبرز النجاح وتوضح 

أسباب الفشل. 
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2- إدارة الدفاع واقتصادياته

أهداف التعلم وموضوعاته 

أهداف التعلم: 

 )PAP-DIB األهداف 5.1 و5.2 و5.3 و5.4 و5.5 للخطة( )DSM( الهدف األول: اإلدارة اإلستراتيجية للدفاع

بيان دور ومهام القوات املسلحة في اجملتمع.( أ

تطوير وإجراء املراجعة اإلستراتيجية للدفاع )SDR(، لتحديد متطلبات الدفاع، وإجراء التحليل الشامل الحتياجات الدولة األمنية. ( ب

ترجمة الوثائق اإلستراتيجية إلى دليل توجيهي متماسك ومنسق وخطط تنفيذية لبناء مؤسسات الدفاع. ( ج

تطوير إجراءات فَعالة وشفافة لتحسني إدارة وزارات الدفاع والوكاالت املسؤولة عن شؤون الدفاع. ( د

تطوير واحلفاظ على قدرات ميسورة وقابلة للتشغيل املتبادل تلبي متطلبات األمن والدفاع. ( ه

تطوير نظام وطني إلدارة األزمات واالستجابة، والذي يشمل جميع السلطات وثيقة الصلة ويضع تدابير وآليات واضحة للتنسيق في ( و
املواقف املتأزمة. 

)PAP-DIB الهدفان 5.4 و5.5 للخطة( )DT( الهدف الثاني: حتول الدفاع

حتسني إدارة الوزارات والوكاالت املسؤولة عن شؤون الدفاع وهياكل القوة املرتبطة بها. ( أ

إدراك الفرق بني مفاهيم إدارة التغيير، والثورة في الشؤون العسكرية، وحتول الدفاع، وحتول القوة، وإصالح الدفاع، والتحديث، وإعادة ( ب
الهيكلة، وإعادة الهندسة، وحتسني العمليات التجارية. 

دمج عناصر التكنولوجيا والسياسة والعوامل البشرية في سياق إعادة تصميم العمليات في قطاع الدفاع. ( ج

تطبيق املنهجيات واألدوات واألساليب املناسبة الستخدامها في تقييم وقياس وإعادة تصميم العمليات في قطاع الدفاع. ( د

)PAP-DIB األهداف 5.5 و5.6 و5.7 خلطة( )DE( الهدف الثالث: اقتصاديات الدفاع

حتديد السياسات واملمارسات األمنية الوطنية التي ينبغي تنفيذها، لضمان اإلدارة الفّعالة والشفافة لألصول الرأسمالية البشرية ( أ
واملادية في قطاع الدفاع. 

إظهار الفهم الواضح للعالقة بني االستثمارات الرأسمالية البشرية واملادية )الوسائل( وأهداف األمن الوطني )الغايات(. ( ب

فهم العالقة السليمة بني القيادة املدنية للدفاع وأنظمة إدارة رأس املال البشري العسكري. ( ج
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)PAP-DIB الهدف 5.8 للخطة( )FM( الهدف الرابع: اإلدارة املالية

حتديد أدوار ومسؤوليات القيادة املدنية والعسكرية لضمان الشفافية في عملية إعداد ميزانية الدفاع. ( أ

وضح "هيكل امليزانية البرنامجية" املقترح لوكاالت الدفاع. ( ب

شرح الغرض من استخدام الطرق احلديثة لتحديد تكاليف االستثمارات في األمن الوطني. ( ج

الهدف اخلامس: حتليل النظم لسياسة األمن الوطني )SAPP( )الهدفان 5.8 و5.9 للخطة PAP-DIB( ( د

حتديد طرق اتخاذ القرارات املنطقية واملنضبطة في حاالت عدم التيقن.( ه

حتديد طرق التحليل املناسبة حلل القضايا املتعلقة بسياسة األمن الوطني. ( و

شرح نقاط القوة والضعف لكل طريقة من طرق التحليل. ( ز
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قائمة املوضوعات احملتملة

 )DSM( اللبنة األولى: اإلدارة اإلستراتيجية للدفاع

الوحدة 1. تخطيط الدفاع - املالمح األساسية لسياسة الدفاع 

الوحدة 2. أنظمة إدارة الدفاع 

الوحدة 3. ممارسة اإلدارة اإلستراتيجية للدفاع 

 )DT( اللبنة الثانية: حتول الدفاع

الوحدة 1. قيادة التغيير 

الوحدة 2. التحسني املستمر للعملية 

الوحدة 3. األدوات واألساليب الالزمة لتحول الدفاع 

)DE( اللبنة الثالثة: اقتصاديات الدفاع

الوحدة 1. مقدمة القتصاديات الدفاع 

الوحدة 2. االقتناء والشراء في قطاع الدفاع 

الوحدة 3. اإلدارة اإلستراتيجية لرأس املال البشري 

الوحدة 4. إدارة املوارد املادية 

 )FM( اللبنة الرابعة: اإلدارة املالية

الوحدة 1. أنظمة امليزانية البرنامجية لألمن الوطني 

الوحدة 2. الكفاءة والفّعالية 

الوحدة 3. احتساب تكلفة دورة احلياة 

الوحدة 4. االستثمارات املتعلقة باألمن الوطني والدفاع 

الوحدة 5. التنبؤ والتخطيط والتخصيص املالي 
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 )SANSP( اللبنة اخلامسة: حتليل النظم لسياسة األمن الوطني

الوحدة 1. التحليل االقتصادي 

الوحدة 2. التحليل احلدي في اقتصاديات الدفاع 

الوحدة 3. حتليل اإلنتاج 

الوحدة 4. حتليل الفّعالية 

الوحدة 5. حتليل فّعالية التكلفة 

الوحدة 6. حتليل التكلفة - الفائدة 

التطبيق النهائي والتعلم العملي:

تكامل املعرفة من خالل دراسات احلالة والتدريبات ولعب األدوار 
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 )DSM( عنوان اللبنة: اإلدارة اإلستراتيجية للدفاع

أهداف اخلطة PAP-DIB:        و5.2 و5.3 و5.4 و5.5 

وصف اللبنة:

تتناول هذه اللبنة الدعم الشامل إلدارة إستراتيجية الدفاع التي 
تتضمن التخطيط اإلستراتيجي للدفاع، والبرمجة، وإعداد امليزانية، 

والتنفيذ، كما تتناول دور أصحاب املصلحة كاجملتمع التشريعي 
والقضائي واملدني والوكاالت األخرى. إلى جانب ذلك، تناقش 

اللبنة املنهجيات احلالية لوضع الوثائق الرئيسية املتعلقة باإلدارة 
اإلستراتيجية. وتستخدم املمارسات كطرق تطوير الكفاءات، بهدف 

تطوير وإدارة وتنفيذ اخلطط املتعلقة بسياسة الدفاع واألمن. 

أهداف التعلم اخلاصة باللبنة:

بيان دور ومهام القوات املسلحة في اجملتمع.( أ

 تطوير وإجراء املراجعة اإلستراتيجية للدفاع، لتحديد متطلبات ( ب
الدفاع، وإجراء التحليل الشامل الحتياجات الدولة األمنية. 

ترجمة الوثائق اإلستراتيجية إلى دليل توجيهي متماسك ( ج
ومنسق وخطط تنفيذية لبناء مؤسسات الدفاع. 

وضع إجراءات فّعالة وشفافة لتحسني إدارة وزارات الدفاع ( د
والوكاالت املنوطة بشؤون الدفاع. 

تطوير واحلفاظ على قدرات ميسورة وقابلة للتشغيل املتبادل ( ه
تلبي متطلبات األمن والدفاع. 

تطوير نظام وطني إلدارة األزمات واالستجابة يضم جميع ( و
السلطات وثيقة الصلة ويضع تدابير وآليات واضحة 

للتنسيق في املواقف املتأزمة.

مسائل للدراسة:

ما هي أدوار ومهام القوات املسلحة في اجملتمع الدميقراطي؟( أ

ما هي األدوار التي ينبغي أن يضطلع بها أصحاب املصلحة ( ب
في تخطيط الدفاع؟

ما معنى عملية اإلدارة اإلستراتيجية للدفاع؟ ( ج

ما هي مسؤوليات اإلدارة املنوطة باملستويات اخملتلفة داخل ( د
املؤسسة العسكرية؟ 

ما هي املنتجات الرئيسية لعملية اإلدارة اإلستراتيجية للدفاع؟( ه

ما هي األدوار التي يجب أن تضطلع بها النظم اإلدارية ( و
)نظام التخطيط والبرمجة وإعداد امليزانية والتنفيذ، وإدارة 
املشاريع، والتخطيط املبني على القدرات، والتخطيط املبني 

على السياق( في تخطيط الدفاع؟

طرق التعلم:

سوف تشمل طرق التدريس محاضرات بواسطة خبراء ممارسني، وحلقات 
دراسية، ودراسات حالة، وتدريبات، ومحاكاة داخل فصول الدراسة.

املراجع:

سيعمل اخلبراء املتخصصون مع الدولة املستضيفة الختيار القراءات 
املناسبة. 

5.1
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 )DSM( عنوان اللبنة: اإلدارة اإلستراتيجية للدفاع

الوحدة: تخطيط الدفاع 

وصف الوحدة:

تتناول هذه الوحدة فهم الدور املنوط بالقوات املسلحة في اجملتمع 
وكيف ميكن أن يتغير هذا الدور مبرور الوقت. وتناقش تنظيمات 

الدفاع من منظور النظم، كما تتضمن مقدمة ملفاهيم النظام 
مثل املدخالت والعمليات واخملرجات والنتائج، واملراقبة، والسياسة، 

والتعقيبات، وتقدم طريقة لتحليل العوامل اخلارجية الرئيسية 
احملتملة، والتي قد تؤثر في القوات املسلحة. 

أهداف التعلم اخلاصة بالوحدة:

بيان دور ومهام القوات املسلحة في اجملتمع.( أ

وصف منظمة الدفاع من منظور النظم )املدخالت ( ب
والعمليات واملراقبة والتعقيبات واخملرجات والنتائج(. 

وصف أصحاب املصلحة لدى منظمة الدفاع واألدوار ( ج
واملصالح املتعلقة بهم. 

استيعاب طرق حتديد اآلثار احملتملة للعوامل اخلارجية على ( د
القوات املسلحة. 

مسائل للدراسة

كيف يتم حتديد األدوار واملهام املنوطة بالقوات املسلحة؟ ( أ

ملاذا يجب أن تتغير األدوار واملهام مبرور الوقت؟ ( ب

ما هي العوامل اخلارجية التي ميكن أن تؤثر في األدوار واملهام ( ج
املتعلقة بالقوات املسلحة مبرور الوقت؟ 

ما هي األدوار التي ينبغي أن يضطلع بها أصحاب املصلحة ( د
في تخطيط الدفاع؟

ما معنى عملية اإلدارة اإلستراتيجية للدفاع؟( ه

طرق التعلم:

سوف تشمل طرق التدريس محاضرات بواسطة خبراء ممارسني، وحلقات 
دراسية، ودراسات حالة، وتدريبات، ومحاكاة داخل فصول الدراسة. 

القراءات:

سيعمل اخلبراء املتخصصون مع الدولة املستضيفة الختيار القراءات 
املناسبة.
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 )DSM( عنوان اللبنة: اإلدارة اإلستراتيجية للدفاع

الوحدة: أنظمة إدارة الدفاع 

وصف الوحدة:

تقدم هذه الوحدة فهًما حول األنظمة اإلدارية املناسبة لالستخدام 
في منظمات الدفاع. وحتتوي على مقدمة للمفاهيم اإلدارية مثل 

التخطيط والبرمجة وإعداد امليزانية والتنفيذ وإدارة املشاريع 
والتخطيط املبني على القدرات والتخطيط املبني على السياق. 

وتتعرض لطرق حتليل نقاط القوة والضعف بهذه األنظمة وأثرها على 
القوات املسلحة. 

أهداف التعلم اخلاصة بالوحدة:

سوف يتمكن الطالب من معرفة مستويات اإلدارة في ( أ
منظمات الدفاع: اإلستراتيجية والتكتيكية والتشغيلية 
)الروتني اليومي(، مقارنة بتلك العسكرية: اإلستراتيجية 

والتشغيلية والتكتيكية. 

وسيتعرف الطالب على املسؤوليات املنوطة بالرتب اخملتلفة ( ب
داخل مؤسسة الدفاع. 

يتعرف الطالب كذلك على األنظمة اإلدارية اخملتلفة القابلة ( ج
لالستخدام في الدفاع وسيكون قادرًا على حتديد األصول 

وااللتزامات املتعلقة بها. 

مسائل للدراسة:

ما هي أنظمة اإلدارة الرئيسية املستخدمة حالًيا من قبل ( أ
منظمات الدفاع في اإلدارة اإلستراتيجية؟

ما هي املنتجات الرئيسية الصادرة عن عملية اإلدارة ( ب
اإلستراتيجية ملنظمات الدفاع في الوقت احلالي؟

ما هي العوامل اخلارجية التي يتم دمجها في عملية اإلدارة ( ج
اإلستراتيجية لديكم؟

طرق التعلم:

سوف تشمل طرق التدريس محاضرات بواسطة خبراء ممارسني، 
وحلقات دراسية، ودراسات حالة، وتدريبات، ومحاكاة داخل فصول 

الدراسة.

القراءات:

سيعمل اخلبراء املتخصصون مع الدولة املستضيفة الختيار القراءات 
املناسبة. 
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 )DSM( عنوان اللبنة: اإلدارة اإلستراتيجية للدفاع

الوحدة: ممارسة اإلدارة اإلستراتيجية للدفاع 

وصف الوحدة:

تتيح هذه الوحدة الفرصة للمشاركني للعمل في فرق لتطوير واحدة 
أو أكثر من الوثائق الرئيسية لإلدارة اإلستراتيجية للدفاع والتي توفر 
التركيز اإلستراتيجي للقوات املسلحة. وهي تتطلب إنتاج املكونات 

الرئيسية للمراجعة اإلستراتيجية للدفاع. 

أهداف التعلم اخلاصة بالوحدة:

بيان دور التحليل في دعم عملية املراجعة اإلستراتيجية ( أ
للدفاع. 

وصف تنظيم فريق املراجعة اإلستراتيجية للدفاع. ( ب

فهم دور القيادة العليا في عملية املراجعة اإلستراتيجية ( ج
للدفاع. 

مسائل للدراسة:

كيف ينبغي تنظيم فريق املراجعة اإلستراتيجية للدفاع؟ ( أ

ملاذا ينبغي أن يشارك كبار القادة بصورة كاملة في املراجعة ( ب
اإلستراتيجية للدفاع؟

ما هي املكونات الرئيسية للمراجعة اإلستراتيجية للدفاع؟ ( ج

طرق التعلم:

سوف تشمل طرق التدريس محاضرات بواسطة خبراء ممارسني، وحلقات 
دراسية، ودراسات حالة، وتدريبات، ومحاكاة داخل فصول الدراسة.

القراءات:

سيعمل اخلبراء املتخصصون مع الدولة املستضيفة الختيار القراءات 
املناسبة. 
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 )DT( عنوان اللبنة: حتول الدفاع

أهداف اخلطة PAP-DIB:        و5.5 

وصف اللبنة:

تعرف هذه اللبنة الطالب على حتول الدفاع، الذي يعرف على نطاق 
واسع بأنه تغير مستمر وجذري في مؤسسات الدفاع. ويختلف هذا 
املفهوم من حيث النطاق واملنهجية، باختالف خصائص البلدان التي 
يُطبق فيها. فمن جهة، يُعتبر التحول عملية عامة ناجمة عن تأثير 

العوملة في مؤسسات األمن والدفاع. ومن جهة أخرى، يتيح حتول 
الدفاع، كونه عملية تنظيمية رئيسية، فرصة فريدة لكافة مؤسسات 

الدفاع الوطنية للتعاطي مع التحديات األمنية. 

أهداف التعلم اخلاصة باللبنة:

 حتسني إدارة الوزارات والوكاالت املسؤولة عن شؤون الدفاع ( أ
وهياكل القوة املرتبطة بها. 

 إدراك الفرق بني مفاهيم إدارة التغيير، وحتول الدفاع، وحتول ( ب
القوة، وإصالح الدفاع، والتحديث، وإعادة الهيكلة، وإعادة 

الهندسة، وحتسني العمليات التجارية. 

 دمج عناصر التكنولوجيا، والسياسة، والعوامل البشرية في ( ج
سياق إعادة تصميم العمليات في قطاع الدفاع. 

 تطبيق املنهجيات واألدوات واألساليب املناسبة الستخدامها ( د
في تقييم وقياس وإعادة تصميم العمليات في قطاع الدفاع. 

مسائل للدراسة:

ما هو حتول الدفاع وما هو نطاقه؟( أ

ما هو السبب وراء أهمية حتول الدفاع؟( ب

كيف ميكن حتقيق حتول الدفاع؟ ( ج

 ما هي رؤية وزارة الدفاع بشأن حتول القوة وما هو املطلوب ( د
لدعم هذه الرؤية؟ 

 ما هي األدوار واملسؤوليات األساسية املنوطة بالقيادة العليا ( ه
جتاه تنفيذ إستراتيجية حتول القوة؟ 

 ما هي الفروق بني مفاهيم إدارة التغيير، وحتول الدفاع، وحتول ( و
القوة، وإصالح الدفاع، والتحديث، وإعادة الهيكلة، وإعادة 

الهندسة، وحتسني العمليات التجارية. 

طرق التعلم:

سوف تشمل طرق التدريس محاضرات بواسطة خبراء ممارسني، وحلقات 
دراسية، ودراسات حالة، وتدريبات، ومحاكاة داخل فصول الدراسة.

املراجع:

سيعمل اخلبراء املتخصصون مع الدولة املستضيفة الختيار القراءات 
املناسبة.

5.4
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 )DT( عنوان اللبنة: حتول الدفاع

الوحدة: قيادة التغيير 

وصف الوحدة:

تتناول هذه الوحدة أهمية "قيادة التغيير" بالنسبة لعملية 
حتول الدفاع. وتعرف إدارة التغيير بأنها استخدام أنشطة معينة 
)كاالتصاالت والتوجيه والرعاية والتدريب( إلدارة اجلانب البشري 

املتعلق بالتحول بغية حتقيق نتائج مميزة )في تغيير األعمال(. 
وفي يومنا هذا، يعد الثابت الوحيد هو التغيير. وهناك العديد من 

املتغيرات التنظيمية التي ميكن تغييرها، لكن أكثرها صعوبة 
هو التغيير الثقافي. وتعرّف الثقافة بأنها مجموعة من القيم 

واملعتقدات واملفاهيم وطرق التفكير التي يتقاسمها أعضاء منظمة 
ما ويتم تلقينها لألعضاء اجلدد على أنها القيم الصحيحة. وحتى 
يتمكن القادة من النجاح في سعيهم جلعل تغيير ما قيًما ومفيًدا 
ملنظماتهم، ينبغي عليهم تشكيل القيم الثقافية واألخالقية مبا 

يتناسب مع اإلستراتيجية ونتائج األداء. 

أهداف التعلم اخلاصة بالوحدة:

تعريف إدارة التغيير. ( أ

 حتديد األنواع األساسية من التغيير وبعض النماذج وثيقة ( ب
الصلة. 

 مناقشة اجلهات الفاعلة املنخرطة في هذه العملية ( ج
والتأثيرات والتكاليف الناجمة عن أفعالها. 

 التأكيد على أهمية الثقافة التنظيمية وضرورة أن يكون ( د
املديرون احملفز الرئيسي للتغيير بهدف حتسني األداء 

التنظيمي. 

إدراك أن الثابت الوحيد هو التغيير. ( ه

تعريف اإلصالح العسكري باعتباره تغييرًا تنظيمًيا. ( و

 حتسني إدارة الوزارات والوكاالت املسؤولة عن شؤون الدفاع ( ز
وهياكل القوة املرتبطة بها. 

مسائل للدراسة:

ما هي املشاكل املعينة املرتبطة بإدارة التغيير؟( أ

 ما هي اجلهات الفاعلة الرئيسية املنخرطة في هذه ( ب
العملية؟ ما هي التأثيرات والتكاليف الناجمة عن أفعالها؟ 

ما هي أهمية الثقافة التنظيمية في قيادة عملية التغيير؟( ج

كيفية تأثر حتول وزارة الدفاع بعد أحداث 9/11؟( د

 ما مدى فّعالية عملية التحول اجلارية في وزارة الدفاع، وفًقا ( ه
ملتطلبات الناتو؟

وكيف ميكن حتسينها؟( و

طرق التعلم:

سوف تشمل طرق التدريس محاضرات بواسطة خبراء ممارسني، وحلقات 
دراسية، ودراسات حالة، وتدريبات، ومحاكاة داخل فصول الدراسة.

القراءات:

سيعمل اخلبراء املتخصصون مع الدولة املستضيفة الختيار القراءات 
املناسبة. 
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 )DT( عنوان اللبنة: حتول الدفاع

الوحدة: التحسني املستمر للعملية 

وصف الوحدة:

تبحث هذه الوحدة ديناميات وأدوار العمليات في حتقيق جناح املهمة 
وبلوغ األهداف اإلستراتيجية التنظيمية. وترتبط أنواع العمليات سواًء 

داخل املنظمات أو فيما بينها، بأنواع معينة من حتسني العمليات، 
سواًء أكانت معتمدة على التكنولوجيا أم غير معتمدة عليها. وتتم 

مراجعة عوامل التمهيد ومراحل التطوير لتحسني العمليات. وتتناول 
الوحدة بعد ذلك العوامل املساعدة والقوى النابعة من التشريع 

والعمالء واملواطنني واملستهلكني التي تشجع املنظمات والوكاالت 
احلكومية على التركيز على حتسني العمليات باعتباره إستراتيجية 

رئيسية للتحول التنظيمي. كما توجز الوحدة األهداف اإلستراتيجية 
التي يُطمح إليها من خالل حتسني العمليات، وتتناول مجموعة 

إستراتيجيات التحسني الشاملة املتاحة. 

أهداف التعلم اخلاصة بالوحدة:

فهم الديناميات املتنافسة للعملية واملنظمة في التغيير ( أ
التنظيمي والنتائج املترتبة على هذه التوترات. 

تقييم عواقب العمليات غير احملسنة على وكاالت الدفاع. ( ب

حتديد احملفزات الداخلية واملشتركة بني الوكاالت/املؤسسات ( ج
جتاه حتسني العمليات وإدراك تأثير هذه احملفزات على التوجيه 

اإلستراتيجي للجهود املتعلقة بتحسني العمليات. 

متييز األنواع اخملتلفة من العمليات وتقدير العالقة بينها وبني ( د
طرق التحسني املعينة. 

إدراك الفرق بني مفاهيم إدارة التغيير، والثورة في الشؤون ( ه
العسكرية، وحتول الدفاع، وحتول القوة، وإصالح الدفاع، 
والتحديث، وإعادة الهيكلة، وإعادة الهندسة، وحتسني 

العمليات التجارية. 

دمج عناصر التكنولوجيا، والسياسة، والعوامل البشرية في ( و
سياق إعادة تصميم العمليات في قطاع الدفاع.

مسائل للدراسة:

أصبحت إعادة هندسة عملية األعمال مرتبطة بشكل كبير ( أ
بتخفيض العمالة في أوائل تسعينيات القرن املاضي. هل 

ملبادرة التحسني هذه صلة باملؤسسات ووكاالت القطاع 
العام في القرن احلادي والعشرين؟

في املاضي، كان الدافع الرئيسي لتحسني العمليات هو ( ب
فشل هذه العمليات. وتغيير العملية يحتاج إلى التركيز 

بشكل استباقي على تطوير عمليات أفضل حتى عندما ال 
يظهر من العمليات القائمة أية دالئل على الفشل. 

ويتمثل الدرس املستفادة من إعادة هندسة العملية في ( ج
حاجة أولئك الذين ينخرطون فيها إلى االستعداد لتغيير كل 

شيء داخل منظمتهم: عمليات جديدة، وهياكل وظيفية 
جديدة، وأنظمة إدارية جديدة، وتقنيات جديدة، وأحيانًا ثقافة 

تنظيمية جديدة. وحتى وقتنا هذا، حتقق قلة من املنظمات 
هذا األمر، وذلك عندما متيل إلى اختيار أسهل نهج التحسني 

من أجل حتسني العملية أو مجموعة من العمليات. 

ملاذا تكون إعادة هيكلة املنظمات سابقة عادة لعملية التحول؟( د

ملاذا يصعب على املنظمات دائًما توضيح وتأكيد وحتديد ما ( ه
حتاول حتقيقه، والعمليات الالزمة لتحقيقه، وبعد ذلك، بعد 
ذلك فقط، حتديد الهيكل التنظيمي األفضل الذي ميكنها 

من توخي عمليات أفضل املمارسات؟

ملاذا تعتبر الثورة في الشؤون العسكرية تغييرًا جوهريًا؟( و

طرق التعلم:

سوف تشمل طرق التدريس محاضرات بواسطة خبراء ممارسني، وحلقات 
دراسية، ودراسات حالة، وتدريبات، ومحاكاة داخل فصول الدراسة.

القراءات:

سيعمل اخلبراء املتخصصون مع الدولة املستضيفة الختيار القراءات 
املناسبة. 
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 )DT( عنوان اللبنة: حتول الدفاع

الوحدة: األدوات واألساليب الالزمة لتحول الدفاع 

وصف الوحدة:

تتناول هذه الوحدة األدوات واألساليب الالزمة لتحول الدفاع. 

وينصب التركيز على حتليل مكونات األدوات واألساليب مثل 

مناذج احملاكاة، وأسلوب التعريف املتكامل لتخطيط الوظائف 
)IDEF0(، ومنهجية احتساب التكلفة على أساس األنشطة 

 .)FEA( واملقارنة املعيارية، والتحليل االقتصادي الوظيفي ،)ABC(
النماذج املفاهيمية للتحول التنظيمي: يتم تناول التغيير التدريجي 

مقابل التغيير اجلوهري، ومنوذج اإلدارة »التحول الكلي« والنماذج 
الرئيسية اخلمسة املكونة له )إنشاء منظمة للتعلم، وقيادة جهود 

تغيير حتركها الرؤية، وتركيز اجلهود على املواضيع الهامة، ومحاذاة 
املنظمة ، وقيادة العملية االنتقالية(. 

وللعلم، فإنه سيتم استخدام دراسة حالة لتوضيح هذه املسائل.

أهداف التعلم اخلاصة بالوحدة:

 حتليل األدوات واألساليب التي حتتاج إلى اإلدارة في حتول ( أ
الدفاع. 

 التعرف على االختالفات بني األدوات واألساليب املستخدمة ( ب
في حتول الدفاع. 

 حتليل العناصر التي حتتاج إلى اإلدارة بغية حتقيق التغيير ( ج
الناجح واملستدام وحتديد سلوكيات القيادة املطلوبة 

للتغيير التنظيمي اجلوهري. 

 تطبيق املنهجيات واألدوات واألساليب املناسبة الستخدامها ( د
في تقييم وقياس وإعادة تصميم العمليات في قطاع الدفاع.

مسائل للدراسة:

 ما هي األدوات واألساليب األساسية املستخدمة في حتول ( أ
الدفاع؟ 

 ما هي مكونات األدوات واألساليب املستخدمة في حتول ( ب
الدفاع؟

 كيف ميكن دمج األدوات واألساليب املطلوبة املستخدمة في ( ج
التغيير التنظيمي اجلوهري، في سياق حتول الدفاع؟ 

طرق التعلم:

سوف تشمل طرق التدريس محاضرات بواسطة خبراء ممارسني، وحلقات 
دراسية، ودراسات حالة، وتدريبات، ومحاكاة داخل فصول الدراسة.

القراءات:

سيعمل اخلبراء املتخصصون مع الدولة املستضيفة الختيار القراءات 
املناسبة. 
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 )DE( عنوان اللبنة: اقتصاديات الدفاع

أهداف اخلطة PAP-DIB:        و5.6 و5.7 

وصف اللبنة:

تعرِّف هذه اللبنة الطالب بالقواعد واملعايير الدولية املرتبطة بإدارة املوارد 
البشرية واملادية في قطاع الدفاع. وتناقش اقتصاديات الدفاع، وإدارة 

رأس املال البشري العسكري واملدني، وشراء وإدارة األصول الرأسمالية 
العسكرية، وتعرض ملفهوم اخملاطرة فيما يتعلق باالستثمارات 

الرأسمالية البشرية واملادية. وتقوم هذه اللبنة على فكرة أنه في 
مواجهة ندرة املوارد يتعني أن تدار األصول املتعلقة باألمن الوطني بعناية 

لضمان حتقيق األهداف والغايات وثيقة الصلة بهذا األمن. 

أهداف التعلم اخلاصة باللبنة:

حتديد السياسات واملمارسات األمنية الوطنية التي ( أ
ينبغي تنفيذها، لضمان اإلدارة الفّعالة والشفافة لألصول 

الرأسمالية البشرية واملادية في قطاع الدفاع. 

إظهار الفهم الواضح للعالقة بني االستثمارات الرأسمالية ( ب
البشرية واملادية )الوسائل( وأهداف األمن الوطني )الغايات(. 

فهم العالقة السليمة بني القيادة املدنية للدفاع وأنظمة ( ج
إدارة رأس املال البشري العسكري. 

مسائل للدراسة:

ما هي اإلجراءات التي ينبغي توخيها لضمان حتقيق ( أ
االستثمارات في رأس املال البشري واملادي لألهداف والغايات 

املوضوعة من قبل القيادة املدنية لقطاع األمن الوطني؟ 

ما هي النتائج املترتبة على التعامل مع املوارد البشرية ( ب
واملادية للدفاع على أنها "نادرة"؟ 

ما هو السبب وراء أهمية تطبيق املعايير واملمارسات الدولية ( ج
في إدارة املوارد البشرية واملادية املتعلقة بالدفاع؟ 

طرق التعلم:

سوف تشمل طرق التدريس محاضرات بواسطة خبراء ممارسني، وحلقات 
دراسية، ودراسات حالة، وتدريبات، ومحاكاة داخل فصول الدراسة. 

املراجع:

سيعمل اخلبراء املتخصصون مع الدولة املستضيفة الختيار القراءات 
املناسبة. 

5.5
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 )DE( عنوان اللبنة: اقتصاديات الدفاع

الوحدة: مقدمة القتصاديات الدفاع 

وصف الوحدة:

تزود هذه الوحدة الطالب باألساسيات حول االقتصاد الكلي واجلزئي 
لقطاع الدفاع. وتناقش التفكير العملي )حتليل الوسائل - الغايات( 
في اقتصاديات الدفاع، كما تعرض ملنهجيات حتديد اخملاطر )الكمية 

والنوعية(، وكذلك مفهوم "املوارد النادرة" في اقتصاديات الدفاع. 
إضافة إلى ذلك، تبحث الوحدة العالقة بني االستثمار في أنظمة 

الدفاع واخملاطر. كما تتناول الطرق اخملتلفة لالستثمارات ذات الصلة 
في املوارد النادرة بقطاع الدفاع واخملاطر. 

أهداف التعلم اخلاصة بالوحدة:

بيان بيئات االقتصاد اجلزئي والكلي لقطاع الدفاع. ( أ

حتديد املوارد األساسية للدفاع. ( ب

تعريف مفهوم املوارد النادرة للدفاع. ( ج

 وصف العالقة بني الغايات والوسائل واخملاطر في قطاع ( د
الدفاع. 

مسائل للدراسة:

ما هي مزايا وعيوب استخدام التفكير العملي )تفكير ( أ
الوسائل - الغايات( في اتخاذ القرارات املتعلقة بالدفاع؟

ملاذا يتعني على احملللني وصنّاع القرار في قطاع الدفاع مراعاة ( ب
النتائج االقتصادية اجلزئية والكلية املترتبة على القرارات 

املتعلقة بالدفاع؟

ما هي طبيعة اخملاطر في اقتصاديات الدفاع؟ ( ج

طرق التعلم:

سوف تشمل طرق التدريس محاضرات بواسطة خبراء ممارسني، 
وحلقات دراسية، ودراسات حالة، وتدريبات، ومحاكاة داخل فصول 

الدراسة. 

القراءات:

سيعمل اخلبراء املتخصصون مع الدولة املستضيفة الختيار القراءات 
املناسبة. 
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 )DE( عنوان اللبنة: اقتصاديات الدفاع

الوحدة: االقتناء والشراء في قطاع الدفاع 

وصف الوحدة:

تعرض هذه الوحدة ألسس االقتناء والشراء في قطاع الدفاع. وحتدد 
املكونات الرئيسية ألي نظام لالقتناء والشراء في قطاع الدفاع كما 
تناقش كل من هذه املكونات بالتفصيل. وتعرض ملمارسات االقتناء 
والشراء في قطاع الدفاع والتي ميكن توظيفها في تقوية الشراكة 

املدنية - العسكرية، كما تتناول املعايير الدولية ومناذج "األفضل في 
فئته" ملمارسات االقتناء والشراء في قطاع الدفاع. 

أهداف التعلم اخلاصة بالوحدة:

حتديد مالمح االقتناء والشراء في قطاع الدفاع. ( أ

حتديد ووصف مكونات أي نظام لالقتناء والشراء في قطاع ( ب
الدفاع، مبا في ذلك إدارة العقود. 

مقارنة املمارسات احلالية لالقتناء والشراء بقطاع الدفاع في دول ( ج
مستضيفة باملعايير الدولية وممارسات "األفضل في فئته". 

تقييم ممارسات إدارة رأس املال البشري التي ميكن أن تعزز ( د
الشراكة املدنية - العسكرية. 

تلخيص املعايير الدولية لالقتناء والشراء في قطاع الدفاع. ( ه

مسائل للدراسة:

ما هو السبب وراء أهمية وجود نظام شفاف لالقتناء والشراء ( أ
في قطاع الدفاع؟

ما هي اإلستراتيجيات املتعددة التي ميكن توظيفها لضمان ( ب
توخي قطاع الدفاع ملمارسات "جيدة" في إدارة االقتناء والشراء؟

ما هي األدوار التي ميكن أن يقوم بها نظام االقتناء والشراء ( ج
في قطاع الدفاع لتقوية الشراكة املدنية - العسكرية؟

طرق التعلم:

سوف تشمل طرق التدريس محاضرات بواسطة خبراء ممارسني، وحلقات 
دراسية، ودراسات حالة، وتدريبات، ومحاكاة داخل فصول الدراسة. 

القراءات:

سيعمل اخلبراء املتخصصون مع الدولة املستضيفة الختيار القراءات 
املناسبة. 
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 )DE( عنوان اللبنة: اقتصاديات الدفاع

الوحدة: اإلدارة اإلستراتيجية لرأس املال البشري 

وصف الوحدة:

تعرض هذه الوحدة ألسس اإلدارة اإلستراتيجية لرأس املال البشري في 
قطاع الدفاع. كما حتدد املكونات األساسية ألي نظام إلدارة رأس املال 
البشري وتناقش كل من هذه املكونات بالتفصيل. وتتناول مختلف 

ممارسات إدارة رأس املال البشري التي ميكن توظيفها في تعزيز الشراكة 
املدنية - العسكرية. كما تقدم مناذج "األفضل في فئته" الدولية 

إلدارة رأس املال البشري. 

أهداف التعلم اخلاصة بالوحدة:

حتديد مالمح اإلدارة اإلستراتيجية لرأس املال البشري في ( أ
قطاع الدفاع. 

وصف مكونات نظام إدارة رأس املال البشري. ( ب

وصف عملية إدارة رأس املال البشري في قطاع الدفاع. ( ج

تلخيص املعايير الدولية إلدارة رأس املال البشري. ( د

تقييم ممارسات إدارة رأس املال البشري التي ميكن أن تعزز ( ه
الشراكة املدنية - العسكرية. 

مسائل للدراسة:

ملاذا يتعني على قطاع الدفاع معاملة رأس املال البشري على ( أ
أنه أصل إستراتيجي؟

ما هي اإلستراتيجيات العديدة التي ميكن توظيفها لضمان توخي ( ب
قطاع الدفاع ملمارسات "جيدة" في إدارة رأس املال البشري؟

كيف ميكن لإلدارة اجليدة لرأس املال البشري في قطاع الدفاع ( ج
تقوية الشراكة املدنية - العسكرية؟

طرق التعلم:

سوف تشمل طرق التدريس محاضرات بواسطة خبراء ممارسني، وحلقات 
دراسية، ودراسات حالة، وتدريبات، ومحاكاة داخل فصول الدراسة. 

القراءات:

سيعمل اخلبراء املتخصصون مع الدولة املستضيفة الختيار القراءات 
املناسبة. 
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 )DE( عنوان اللبنة: اقتصاديات الدفاع

الوحدة: إدارة املوارد املادية 

وصف الوحدة:

تعرض هذه الوحدة ألسس إدارة املوارد املادية في قطاع الدفاع. وحتدد 
املكونات األساسية ألي نظام إلدارة املوارد املالية وتناقشها بالتفصيل، 

كما تناقش إدارة سلسلة اإلمداد والدعم اللوجيستي املتكامل. 
وتتناول مختلف ممارسات إدارة املوارد املادية التي ميكن توظيفها في 

تعزيز الشراكة املدنية - العسكرية. إلى جانب ذلك، فهي تقدم 
املعايير الدولية وبعض مناذج "األفضل في فئته" إلدارة املوارد املادية. 

أهداف التعلم اخلاصة بالوحدة:

حتديد مالمح املوارد املادية للدفاع. ( أ

تعريف مفهوم إدارة سلسلة اإلمداد. ( ب

وصف عملية إنتاج وإدارة املواد في قطاع الدفاع. ( ج

تقييم ممارسات إدارة املوارد املادية التي ميكن أن تعزز الشراكة ( د
املدنية - العسكرية. 

وصف القواعد واملعايير الدولية إلدارة املواد. ( ه

مسائل للدراسة:

ملاذا ينبغي أن يعامل قطاع الدفاع ممارسات إدارة املوارد املادية ( أ
على أنها أصل إستراتيجي؟ 

ما هي اإلستراتيجيات العديدة التي ميكن توظيفها لضمان ( ب
توخي قطاع الدفاع ملمارسات "جيدة" إلدارة املوارد املالية؟

كيف ميكن لإلدارة اجليدة للموارد املادية في قطاع الدفاع ( ج
تعزيز الشراكة املدنية - العسكرية؟

طرق التعلم:

سوف تشمل طرق التدريس محاضرات بواسطة خبراء ممارسني، وحلقات 
دراسية، ودراسات حالة، وتدريبات، ومحاكاة داخل فصول الدراسة. 

القراءات:

سيعمل اخلبراء املتخصصون مع الدولة املستضيفة الختيار القراءات 
املناسبة. 
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 )FM( عنوان اللبنة: اإلدارة املالية

       :PAP-DIB أهداف اخلطة

وصف اللبنة:

تعرِّف هذه اللبنة الطالب على األساليب احلديثة إلدارة املوارد املالية في 
قطاع الدفاع، وتقدم فهًما أساسًيا لألنظمة احلالية إلعداد ميزانية 

الدفاع، مثل امليزانية البرنامجية، واحتساب التكلفة على أساس 
األنشطة )ABC( وطرق التنبؤ االقتصادي، كما تستكشف مفاهيم 
الكفاءة والفّعالية عن كثب. ومن خالل إمتام دراسة حالة، سيتمكن 

املشاركون من اكتساب فهم واضح لعملية احتساب تكلفة دورة 
احلياة والتي ميكن استخدامها في التحليل املتعلق بالدفاع. 

أهداف التعلم اخلاصة باللبنة:

 حتديد أدوار ومسؤوليات القيادة املدنية والعسكرية لضمان ( أ
الشفافية في عملية إعداد ميزانية الدفاع. 

وضح "هيكل امليزانية البرنامجية" املقترح لوكاالت الدفاع. ( ب

 شرح الغرض من استخدام الطرق احلديثة لتحديد تكاليف ( ج
االستثمارات في األمن الوطني. 

مسائل للدراسة:

 ما هي األدوات واألساليب املتاحة للموازنة احلديثة في قطاع ( أ
الدفاع؟ 

 ما هو دور محللي امليزانية والتكلفة في عملية وضع ( ب
سياسة األمن الوطن؟

 كيف ميكن تطبيق مبادئ إعداد امليزانية العامة لضمان ( ج
الشفافية في تخصيص املوارد املالية لقطاعات الدفاع؟

طرق التعلم:

سوف تشمل طرق التدريس محاضرات بواسطة خبراء ممارسني، 
وحلقات دراسية، ودراسات حالة، وتدريبات، ومحاكاة داخل فصول 

الدراسة. 

املراجع:

سيعمل اخلبراء املتخصصون مع الدولة املستضيفة الختيار القراءات 
املناسبة. 

.5.8
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 )FM( عنوان اللبنة: اإلدارة املالية

الوحدة: أنظمة امليزانية البرنامجية لألمن الوطني 

وصف الوحدة:

تتناول هذه الوحدة أسس إنشاء نظام للميزانية البرنامجية لألمن الوطني 
يتماشى واملعايير الدولية، وتعرف مفهوم نظام امليزانية البرنامجية، كما 
تناقش املكونات الرئيسية لنظام امليزانية البرنامجية لألمن الوطني بدًءا 

من صياغة امليزانية وحتى تنفيذها، وتعرض لدور نظام امليزانية في الرقابة 
اإلدارية على األصول املتعلقة باألمن الوطني. إلى جانب ذلك، تناقش 

الوحدة الفوائد والتكاليف املتعلقة بامليزانية البرنامجية. 

أهداف التعلم اخلاصة بالوحدة:

التعرف على املكونات الرئيسية لنظام امليزانية البرنامجية ( أ
لألمن الوطني. 

فهم املصادر "املباشرة" و"غير املباشرة" ملوارد ميزانية الدفاع. ( ب

إيجاز املمارسات الدولية اخلاصة بالنظام "املناسب" إلعداد ( ج
ميزانية الدفاع.

مسائل للدراسة:

ما هي االختالفات الرئيسية بني امليزانية البرنامجية وامليزانية ( أ
القائمة على البنود؟

ما هو تأثير امليزانية البرنامجية في رقابة اإلدارة على موارد ( ب
األمن الوطني؟ 

ما هي فوائد استخدام امليزانية البرنامجية؟ ما هي تكاليف ( ج
استخدام امليزانية البرنامجية؟

طرق التعلم:

سوف تشمل طرق التدريس محاضرات بواسطة خبراء ممارسني، وحلقات 
دراسية، ودراسات حالة، وتدريبات، ومحاكاة داخل فصول الدراسة.

القراءات:

سيعمل اخلبراء املتخصصون مع الدولة املستضيفة الختيار القراءات 
املناسبة.
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 )FM( عنوان اللبنة: اإلدارة املالية

الوحدة: الكفاءة والفّعالية 

وصف الوحدة:

حتتوي هذه الوحدة على مقدمة للكفاءة والفّعالية التنظيمية في قطاع 
الدفاع، وتعرِّف الكفاءة كما الفّعالية وتقدم أمثلة تنظيمية لكل منها، 

كما تناقش الطرق اخملتلفة لقياس الكفاءة والفّعالية، وتتضمن تدريًبا 
يطبق هذه املفاهيم في إحدى منظمات قطاع الدفاع بدولة مستضيفة. 

أهداف التعلم اخلاصة بالوحدة:

 تعريف األداء التنظيمي فيما يتعلق بـ"الكفاءة" ( أ
و"الفّعالية" وتقدمي أمثلة خاصة لكل منهما. 

 تعريف "الفعالية التشغيلية" )الفّعالية التنظيمية( ( ب
ضمن قطاع الدفاع. 

 بيان اإلجراءات املتعلقة بالكفاءة والفّعالية التنظيمية في ( ج
قطاع الدفاع. 

 تطبيق هذه املفاهيم على تنظيم قطاع الدفاع في دولة ( د
مستضيفة. 

مسائل للدراسة:

ما هي االختالفات اجلوهرية بني الكفاءة والفّعالية؟( أ

 ملاذا تعتبر فّعالية التشغيل مصدر قلق بالنسبة ملنظمات ( ب
قطاع الدفاع؟ 

 ما هي فوائد استخدام تدابير الكفاءة والفّعالية في قطاع ( ج
الدفاع؟

 ما هي تكاليف استخدام تدابير الكفاءة والفّعالية في ( د
قطاع الدفاع؟ 

طرق التعلم:

سوف تشمل طرق التدريس محاضرات بواسطة خبراء ممارسني، وحلقات 
دراسية، ودراسات حالة، وتدريبات، ومحاكاة داخل فصول الدراسة. 

القراءات:

سيعمل اخلبراء املتخصصون مع الدولة املستضيفة الختيار القراءات 
املناسبة. 
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 )FM( عنوان اللبنة: اإلدارة املالية

الوحدة: احتساب تكلفة دورة احلياة 

وصف الوحدة:

تتضمن هذه الوحدة مقدمة الحتساب تكلفة دورة احلياة للبرامج 
واملشاريع العسكرية في قطاع الدفاع، وتعرف "البرنامج" و"املشروع" 
و"احتساب تكلفة دورة احلياة"، كما تتناول املعايير الدولية الحتساب 

تكلفة دورة احلياة، وتناقش احتساب تكلفة دورة احلياة للبرامج 
واملشاريع العسكرية، وأيًضا الطرق اخملتلفة املرتبطة باحتساب تكلفة 

دورة احلياة، وتتضمن تدريًبا يطبق هذه املفاهيم على أحد مشروعات 
قطاع الدفاع في دولة مستضيفة. 

أهداف التعلم اخلاصة بالوحدة:

 تعريف "البرنامج" و"املشروع" و"احتساب تكلفة دورة احلياة". ( أ

 بيان أهمية احتساب تكلفة دورة احلياة بالنسبة للقرارات ( ب
االستثمارية داخل قطاع الدفاع. 

التعرف على املعايير الدولية الحتساب تكلفة دورة احلياة.( ج

 تطبيق هذه املفاهيم في برنامج أو مشروع لقطاع الدفاع ( د
في دولة مستضيفة. 

مسائل للدراسة:

ما هي االختالفات بني البرنامج واملشروع؟( أ

 ملاذا يعتبر احتساب تكلفة دورة احلياة أداة مهمة إلدارة ( ب
قطاع الدفاع؟ 

 ما هي فوائد استخدام احتساب تكلفة دورة احلياة في ( ج
قطاع الدفاع؟

 ما هي التكاليف املتعلقة باستخدام احتساب تكلفة دورة ( د
احلياة في قطاع الدفاع؟

طرق التعلم:

سوف تشمل طرق التدريس محاضرات بواسطة خبراء ممارسني، وحلقات 
دراسية، ودراسات حالة، وتدريبات، ومحاكاة داخل فصول الدراسة. 

القراءات:

سيعمل اخلبراء املتخصصون مع الدولة املستضيفة الختيار القراءات 
املناسبة. 
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 )FM( عنوان اللبنة: اإلدارة املالية

الوحدة: االستثمارات املتعلقة باألمن الوطني والدفاع 

وصف الوحدة:

تشتمل هذه الوحدة على مقدمة التخاذ القرارات بشأن االستثمارات 
املتعلقة باألمن الوطني والدفاع. وتعرِّف الفئات اخملتلفة من 

االستثمارات التي ميكن للدولة توخيها في األمن الوطني والدفاع، 
كما تناقش العالقة املتبادلة بني هذه الفئات، وتقدم نبذة عامة عن 

الطرق اخملتلفة التخاذ قرارات املبادلة بني هذه الفئات. وتتضمن تدريًبا 
يطبق هذه املفاهيم في أحد االستثمارات بقطاع الدفاع في دولة 

مستضيفة. 

أهداف التعلم اخلاصة بالوحدة:

 حتديد الفئات اخملتلفة لالستثمارات في مجال األمن الوطني ( أ
والدفاع التي ميكن للدولة القيام بها. 

توضيح العالقات املتبادلة بني هذه الفئات االستثمارية. ( ب

 وصف طريقة أو إجراء التخاذ قرارات مبادلة بني هذه الفئات ( ج
االستثمارية. 

مسائل للدراسة:

 ما السبب وراء أهمية حتديد فئات االستثمار بالنسبة ( أ
لالستثمارات املتعلقة بالدفاع؟

 كيف ينبغي على صناع القرار استخدام حتليل املبادلة ( ب
لدراسة أمناط االستثمار اخملتلفة؟

طرق التعلم:

سوف تشمل طرق التدريس محاضرات بواسطة خبراء ممارسني، وحلقات 
دراسية، ودراسات حالة، وتدريبات، ومحاكاة داخل فصول الدراسة.

القراءات:

سيعمل اخلبراء املتخصصون مع الدولة املستضيفة الختيار القراءات 
املناسبة.



 50

 )FM( عنوان اللبنة: اإلدارة املالية

الوحدة: التنبؤ والتخطيط والتخصيص املالي 

وصف الوحدة:

تشتمل هذه الوحدة على مقدمة لنظام اإلدارة املالية لألمن الوطني 
والدفاع املستخدم حالًيا، لضمان تخصيص املوارد املالية الشحيحة 

املتوفرة للدفاع وفًقا ألولويات الدفاع، وتناقش العديد من األساليب التي 
ميكن استخدامها في التنبؤ باملوارد املالية املستقبلية للدفاع، كما 

تناقش الطرق واألساليب التي ينبغي استخدامها لضمان املواءمة بني 
أولويات الدفاع ونفقاته. وتتضمن الوحدة تدريًبا يستخدم في توضيح 
كيفية تقييم أحد األنظمة احلالية لإلدارة املالية بدولة مستضيفة. 

أهداف التعلم اخلاصة بالوحدة:

التعرف على أنظمة اإلدارة املالية اخملتلفة املستخدمة في ( أ
قطاع الدفاع. 

عمل توقعات مالية لوكالة دفاع في بلد مستضيف. ( ب

شرح الطرق واألساليب املتعددة التي ميكن استخدامها ( ج
لضمان تخصيص املوارد املالية للدفاع وفًقا ألولويات الدفاع. 

تقييم نظام حالٍي لإلدارة املالية في إحدى الدول املستضيفة، ( د
لضمان تخصيص املوارد املالية للدفاع وفًقا ألولويات الدفاع. 

مسائل للدراسة:

ما السبب وراء أهمية تنفيذ نظام لإلدارة املالية ميكنه أن ( أ
يضمن التوازي بني أولويات الدفاع ونفقاته؟

كيف ينبغي على صناع القرار استخدام التنبؤات املالية ( ب
لدعم اتخاذ القرار بشأن االستثمارات املستقبلية في الدفاع؟

ما هي النتائج املترتبة على "عدم املواءمة" بني أولويات ( ج
الدفاع والنفقات املالية؟

طرق التعلم:

سوف تشمل طرق التدريس محاضرات بواسطة خبراء ممارسني، وحلقات 
دراسية، ودراسات حالة، وتدريبات، ومحاكاة داخل فصول الدراسة. 

القراءات:

سيعمل اخلبراء املتخصصون مع الدولة املستضيفة الختيار القراءات 
املناسبة. 
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 )SANSP( عنوان اللبنة: حتليل النظم لسياسة األمن الوطني

أهداف اخلطة PAP-DIB:        و5.9. 

وصف اللبنة:

تعرف هذه اللبنة الطالب بالطرق التحليلية املعاصرة لتطوير واختبار 
سياسات األمن الوطني في مواجهة عدم التيقن، كما تتناول 

أسس منهجيات القرن الواحد والعشرين التخاذ اخليارات العقالنية 
واالنضباطية من بني بدائل مسارات العمل املتعلقة باألمن الوطني، 
وتناقش مفهوم "عدم التيقن" في اتخاذ القرارات بشأن السياسة 

العامة لألمن الوطني. ومن خالل سلسلة من التدريبات، مُينح الطالب 
الفرصة لتوظيف التحليل االقتصادي، والتحليل احلدي، وحتليل اإلنتاج، 

وحتليل الفّعالية، وحتليل فّعالية التكلفة، وحتليل التكلفة - الفائدة 
لوضع دراسة جدوى للمسارات البديلة للعمل. 

أهداف التعلم اخلاصة باللبنة:

 حتديد طرق اتخاذ القرارات املنطقية واملنضبطة في حاالت ( أ
عدم التيقن.

 حتديد طرق التحليل املناسبة حلل القضايا املتعلقة ( ب
بسياسة األمن الوطني. 

شرح نقاط القوة والضعف لكل طريقة من طرق التحليل. ( ج

مسائل للدراسة:

 ما هي األدوات واألساليب املتنوعة املتاحة للتعامل مع عدم ( أ
التيقن؟

 ما هو دور احمللل في اتخاذ القرارات بشأن السياسة العامة ( ب
لألمن الوطني؟

ما هي العالقة بني "نوعية عدم التيقن" وطريقة التحليل؟ ( ج

طرق التعلم:

سوف تشمل طرق التدريس محاضرات بواسطة خبراء ممارسني، وحلقات 
دراسية، ودراسات حالة، وتدريبات، ومحاكاة داخل فصول الدراسة. 

املراجع:

سيعمل اخلبراء املتخصصون مع الدولة املستضيفة الختيار القراءات 
املناسبة. 

5.8



 52

 )SANSP( عنوان اللبنة: حتليل النظم لسياسة األمن الوطني

الوحدة: التحليل االقتصادي 

وصف الوحدة:

تزود هذه الوحدة الطالب مبقدمة عن التحليل االقتصادي بغية 
اتخاذ القرار في احلكومة، وتعرفهم مبكونات التحليل االقتصادي، 
كما تناقش األسس النظرية لتدابير الفّعالية )MOE( وتدابير 

التكلفة )MOC(، وتطرح مناذج إلجراءات الفّعالية والتكلفة وثيقة 
الصلة. وتناقش الوحدة كذلك معايير القرارات املالية وغير املالية. 

وتتيح للطالب معرفة كيفية إجراء حتليل للحساسية وتقييم جودة 
التحليل االقتصادي. 

أهداف التعلم اخلاصة بالوحدة:

التعريف مبفهومي "الندرة" و"تكلفة الفرصة" في قطاع ( أ
الدفاع. 

شرح مفهوم معضلة املوازنة بني السالح والغذاء.( ب

استخدام منوذج مرتبط لتدابير الفّعالية وتدابير التكلفة. ( ج

تقييم جودة التحليل االقتصادي. ( د

مسائل للدراسة:

ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه صناع القرار واحملللني ( أ
في التعامل مع تكلفة الفرصة في قطاع األمن الوطني؟ 

هل من املمكن حل "معضلة املوازنة بني السالح والغذاء"؟( ب

ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه احملللني في قياس ( ج
الفوائد بحيث ميكن ربطها بالتكاليف؟ 

طرق التعلم:

سوف تشمل طرق التدريس محاضرات بواسطة خبراء ممارسني، وحلقات 
دراسية، ودراسات حالة، وتدريبات، ومحاكاة داخل فصول الدراسة.

القراءات:

سيعمل اخلبراء املتخصصون مع الدولة املستضيفة الختيار القراءات 
املناسبة. 
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 )SANSP( عنوان اللبنة: حتليل النظم لسياسة األمن الوطني

الوحدة: التحليل احلدي في اقتصاديات الدفاع 

وصف الوحدة:

تتضمن هذه الوحدة مقدمة للتحليل احلدي واستخدامه في اتخاذ 
القرارات بشأن األمن الوطني، وتعرض للتحليل احلدي كأداة ميكن 

استخدامها في مساعدة صناع القرار الذين يواجهون موارد محدودة 
للدفاع، كما تعرف التكاليف والفوائد احلدية وتناقشها. وتناقش 

الوحدة منوذًجا لتحديد التخصيص األكثر كفاءة للموارد باستخدام 
التكاليف والفوائد احلدية، وحتتوي على تدريب لتعزيز هذه املفاهيم. 

أهداف التعلم اخلاصة بالوحدة:

سيكون الطالب قادرًا على تعريف مفهوم التفكير احلدي. ( أ

سوف يفسر الطالب العالقة بني املتوسط   واحلد. ( ب

 سيقوم الطالب بشرح املقترحات األساسية األولى والثانية ( ج
املتعلقة بالتفكير احلدي. 

مسائل للدراسة:

 ما هي القضايا "األخالقية" التي تتم مراعاتها من عدمها، ( أ
لدى استخدام التحليل احلدي في اتخاذ القرارات املتعلقة 

بتخصيص املوارد؟

 كيف يقوم احمللل باحتساب اآلثار "التوزيعية" املتعلقة ( ب
بالتكاليف والفوائد احلدية؟ 

 ما هو دور صانع القرار في وضع "دراسة جدوى" باستخدام ( ج
التحليل احلدي؟

طرق التعلم:

سوف تشمل طرق التدريس محاضرات بواسطة خبراء ممارسني، وحلقات 
دراسية، ودراسات حالة، وتدريبات، ومحاكاة داخل فصول الدراسة.

القراءات:

سيعمل اخلبراء املتخصصون مع الدولة املستضيفة الختيار القراءات 
املناسبة. 
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 )SANSP( عنوان اللبنة: حتليل النظم لسياسة األمن الوطني

الوحدة: حتليل اإلنتاج

وصف الوحدة:

تعرض هذه الوحدة ألسس حتليل اإلنتاج في قطاع الدفاع، وتتضمن 
مقدمة للعوامل املتعلقة باإلنتاج، وتناقش اقتصاديات احلجم والعوائد 
املتناقصة. كما تناقش الوحدة املنهجيات اخملتلفة للوقوف على كفاءة 

إنتاج املواد املتعلقة بالدفاع، وحتتوي على مقدمة للمعدل احلدي 
لإلحالل الفني، كما تتناول مثاالً على استبدال تكنولوجيا املعلومات 

برأس املال البشري. 

أهداف التعلم اخلاصة بالوحدة:

فهم مقدار اإلنتاج الذي ميكن أن تنتجه منظمة ما. ( أ

حتليل العالقة بني تكاليف اإلنتاج ومعدل اإلنتاج. ( ب

شرح قرارات اختيار األعمال الكبيرة - الصغيرة من منظور ( ج
حتليل اإلنتاج. 

مسائل للدراسة:

في إنتاج نظام ألسلحة الدفاع، ما املزايا التي تعود على ( أ
منتِج كبير؟ 

في إنتاج نظام ألسلحة الدفاع، ما املزايا التي تعود على ( ب
منتِج صغير؟ 

ما هو تأثير "عصر املعلومات" على مفهوم العوائد ( ج
املتناقصة؟

طرق التعلم:

سوف تشمل طرق التدريس محاضرات بواسطة خبراء ممارسني، وحلقات 
دراسية، ودراسات حالة، وتدريبات، ومحاكاة داخل فصول الدراسة.

القراءات:

سيعمل اخلبراء املتخصصون مع الدولة املستضيفة الختيار القراءات 
املناسبة. 
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 )SANSP( عنوان اللبنة: حتليل النظم لسياسة األمن الوطني

الوحدة: حتليل الفّعالية 

وصف الوحدة:

متد هذه الوحدة الطالب بأسس التحليل الفّعال في قطاع األمن 
الوطني وأسس حتديد الفّعالية. وتناقش مختلف الطرق املستخدمة 

في اتخاذ قرارات املفاضلة بني بدائل االستثمار باستخدام حتليل 
الفّعالية. 

أهداف التعلم اخلاصة بالوحدة:

متييز االختالفات بني التفكير الكمي والنوعي. ( أ

حتديد املعلومات املطلوبة في التحليل الفّعال.( ب

االختيار بني البدائل من منظور التحليل الفّعال. ( ج

مسائل للدراسة:

 ما هي القضايا التي تنشأ عن محاولة حتويل "كل شيء" ( أ
إلى مقياٍس كمي؟ 

 ما هي القضايا التي تنشأ عن محاولة تخصيص قيمة ( ب
للحياة؟

 ما هو "نوع املشكلة" الذي ميكن أن يفيد حتليل الفّعالية ( ج
في حله؟ 

طرق التعلم:

سوف تشمل طرق التدريس محاضرات بواسطة خبراء ممارسني، وحلقات 
دراسية، ودراسات حالة، وتدريبات، ومحاكاة داخل فصول الدراسة.

القراءات:

سيعمل اخلبراء املتخصصون مع الدولة املستضيفة الختيار القراءات 
املناسبة. 
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 )SANSP( عنوان اللبنة: حتليل النظم لسياسة األمن الوطني

الوحدة: حتليل فّعالية التكلفة 

وصف الوحدة:

تعرف هذه الوحدة الطالب بأسس حتليل فّعالية التكلفة في قطاع 
الدفاع، كما تعرفهم مبختلف الطرق املستخدمة في اتخاذ قرارات 
املفاضلة بني بدائل االستثمار باستخدام حتليل فّعالية التكلفة. 

تتطلب جميع املشكالت التي تنطوي على قرارات متعددة البدائل 
دراسة متأنية ملا يفضله صانع القرار، ألنه بدون املعرفة/حصر 

التفضيالت، فإنه يصعب اختيار البديل "األفضل". 

أهداف التعلم اخلاصة بالوحدة:

حتديد املعلومات املطلوبة في حتليل فّعالية التكلفة. ( أ

استخدام مفهوم التكاليف في األنشطة العسكرية وأيًضا ( ب
في النهج املتعلق بفّعالية التكلفة. 

تطبيق حتليل فّعالية التكلفة لالختيار من بني املسارات ( ج
البديلة للعمل.

دمج حتليل التكلفة وحتليل الفّعالية لتحقيق أهداف اتخاذ ( د
القرار. 

تطوير مؤشر يجمع بني الهدفني املرتبطني ببديل ما: حتقيق ( ه
احلد األقصى من الكفاءة واألدنى من التكلفة؛ وتوفير إطار 

عمل الستخدام هذا املؤشر. 

مسائل للدراسة:

ما هي مؤشرات فّعالية التكلفة؟ ( أ

ما هي خطوات حتليل فّعالية التكلفة؟( ب

طرق التعلم:

سوف تشمل طرق التدريس محاضرات بواسطة خبراء ممارسني، وحلقات 
دراسية، ودراسات حالة، وتدريبات، ومحاكاة داخل فصول الدراسة. 

القراءات:

سيعمل اخلبراء املتخصصون مع الدولة املستضيفة الختيار القراءات 
املناسبة. 
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 )SANSP( عنوان اللبنة: حتليل النظم لسياسة األمن الوطني

الوحدة: حتليل التكلفة - الفائدة 

وصف الوحدة:

تتناول هذه الوحدة حتليل التكلفة - الفائدة باعتباره أداة مفيدة 
ملساعدة صانعي القرار في االختيار بني املسارات البديلة للعمل التي 

صممت لتحقيق هدف أو مجموعة محدودة جًدا من األهداف. وتناقش 
الوحدة حتليل التكلفة - الفائدة على النحو الذي تعتمده منهجيات 

قياس التكاليف )باستخدام منوذج للتكلفة يشمل التكاليف الثابتة 
واملتغيرة( والفوائد، وعلى هذا النحو ميكن لصناع القرار مقارنة 

املسارات البديلة للعمل مقابل معايير القرارات الصادرة خصيًصا. 
كما تناقش معايير القرار الشائعة التي تستخدم كجزء من حتليل 

التكلفة - الفائدة، لالختيار فيما بني املسارات البديلة للعمل. 

أهداف التعلم اخلاصة بالوحدة:

حتديد املعلومات املطلوبة في حتليل التكلفة - الفائدة. ( أ

 فهم عملية "ترشيد" التكاليف عن طريق التعامل مع ( ب
التكاليف الثابتة واملتغيرة بشكل مختلف. 

 استخدام حتليل التكلفة - الفائدة في االختيار بني املسارات ( ج
البديلة للعمل. 

مسائل للدراسة:

 ما هي القضايا التي يثيرها توزيع التكاليف والفوائد مع ( أ
مرور الوقت؟

ما هي القضايا التي تثيرها محاولة تخصيص قيمة للحياة؟ ( ب

 هل هناك أية فوائد ال ميكن حتويلها إلى نفس املقياس مثل ( ج
التكلفة؟ 

طرق التعلم:

سوف تشمل طرق التدريس محاضرات بواسطة خبراء ممارسني، وحلقات 
دراسية، ودراسات حالة، وتدريبات، ومحاكاة داخل فصول الدراسة.

القراءات:

سيعمل اخلبراء املتخصصون مع الدولة املستضيفة الختيار القراءات 
املناسبة. 
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3- األخالقيات والقيادة

أهداف التعلم وموضوعاته 

أهداف التعلم: 

1( الفرد املنتمي إلى املهنة 

يشير هذا املفهوم إلى القيم والفضائل والسمات التي يجب أن يجسدها وميارسها جميع املهنيني بقطاع الدفاع من مدنيني وعسكريني، بينما 
يضطلعون بقيادة مؤسسات الدفاع في اجملتمعات الدميقراطية. 

i ) متييز وفهم تلك القيم والفضائل والسمات التي ينبغي على جميع املهنيني بقطاع الدفاع من مدنيني وعسكريني، السيما 
العسكريني، تبنيها وممارستها بينما يضطلعون بقيادة مؤسسات الدفاع في اجملتمعات الدميقراطية. 

ii ) تطبيق تلك القيم والفضائل والسمات بصورة مناسبة في مواقف ومشاكل معينة، في بيئة فصول الدارسة وفي احلياة الواقعية 
على حٍد سواء. 

2( املهنية في العمل 

يشير هذا املفهوم إلى املبادئ األخالقية التي توجه وحتكم عمل القادة على جميع املستويات في مؤسسات الدفاع، مبا في ذلك، على سبيل املثال 
ال احلصر، قرار استخدام القوة العسكرية )قانون مسوغات احلرب(، وتنفيذ العمليات العسكرية )قانون وقت احلرب(، وتخصيص وشراء املوارد، 

وإدارة وقيادة القوات، وعملية صناعة السياسة. 

 متييز وفهم تلك املبادئ األخالقية التي توجه وحتكم مختلف أنواع العمل التي ينخرط فيها القادة على جميع املستويات في ( أ
مؤسسات الدفاع، مبا في ذلك على سبيل املثال ال احلصر، تلك املذكورة آنًفا. 

 تطبيق تلك املبادئ على نحو مناسب في مواقف معينة ومشاكل معينة، في بيئة فصول الدارسة وفي احلياة الواقعية على حٍد سواء. ( ب

3( املهنة واجملتمع. 

يشير هذا املفهوم إلى املبادئ األخالقية التي توجه وحتكم العالقة بني املؤسسة العسكرية واجملتمع الذي تخدمه )العالقات املدنية - 
العسكرية(، مبا في ذلك البعد الرأسي )املراقبة املدنية على املؤسسة العسكرية( والبعد األفقي )كيفية انسجام قيم املؤسسة العسكرية، 

من عدمه، مع قيم اجملتمع املدني األكبر( على حٍد سواء. 

فهم املبادئ األخالقية التي توجه العالقات املدنية - العسكرية وحتكمها على طول البعد الرأسي. ( أ

استيعاب القيم املتعلقة باملهنية العسكرية وقيم اجملتمع الذي تخدمه مؤسسة عسكرية بعينها. ( ب

دراسة كيفية احلفاظ على القيم العسكرية املناسبة في مواقف التوتر أو اخلالف بني القادة العسكريني وصناع السياسة املدنيني. ( ج

دراسة كيف ميكن للتوترات أن تنشأ بني القيم العسكرية ونظيرتها املدنية وما هي الطريقة املثلى للحفاظ على عالقة سليمة بينهما. ( د



قائمة املوضوعات احملتملة

اللبنة األولى: الفرد املنتمي إلى املهنة

الوحدة 1. القيم والفضائل والسمات احملددة 

الوحدة 2. القيم والفضائل والسمات املطبقة 

اللبنة الثانية: املهنية في العمل

الوحدة 1. املبادئ األخالقية واستخدام القوة 

الوحدة 2. املبادئ األخالقية وتخصيص املوارد 

اللبنة الثالثة: املهنة واجملتمع

الوحدة 1. املبادئ األخالقية واملراقبة املدنية على املؤسسة العسكرية 

الوحدة 2. القيم العسكرية والقيم املدنية
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عنوان اللبنة: الفرد املنتمي إلى املهنة 

أهداف اخلطة PAP-DIB:        و5.7 

وصف اللبنة:

تتناول هذه اللبنة تلك السمات أو الفضائل املطلوب من جميع املهنيني 
العسكريني التحلي بها نظرًا لطبيعة املهنة العسكرية. وينبغي 
على جميع أعضاء املؤسسة العسكرية، السيما الضباط بصورة 

خاصة )كونهم حماة املهنة األساسيني(، تطوير وإمناء هذه اجملموعة 
من السمات والفضائل وممارستها وجتسيدها. ويجب أن يولي التعليم 

العسكري املهني اهتماماً كبيراً للتهذيب وغرس هذه الفضائل. 

أهداف التعلم اخلاصة باللبنة:

متييز وفهم تلك القيم والفضائل والسمات التي ينبغي على ( أ
جميع املهنيني بقطاع الدفاع من مدنيني وعسكريني، السيما 

العسكريني، تبنيها وممارستها بينما يضطلعون بقيادة 
مؤسسات الدفاع في اجملتمعات الدميقراطية. 

تطبيق تلك القيم والفضائل والسمات بصورة مناسبة في ( ب
مواقف ومشاكل معينة، سواء في بيئة فصول الدارسة أو 

في احلياة الواقعية. 

مسائل للدراسة:

هل هناك قيم وفضائل وسمات تعد جزًءا ال يتجزأ من املهنية ( أ
العسكرية، بغض النظر عن الدولة أو نوع النظام السياسي؟ 

إن وجدت، فما هي؟ 

هل هناك قيم وفضائل وسمات متيز األنظمة السياسية ( ب
الدميقراطية، ومن ثم تنطبق على جميع العاملني في إطارها 

بشكٍل عام، مبا في ذلك املهنيني العسكري؟ إن وجدت، فما هي؟ 

كيف ميكن للمؤسسات العسكرية إمناء وغرس تلك القيم ( ج
والفضائل واخلصائص في أعضائها؟ ما الدور الذي يلعبه 

التعليم العسكري املهني في هذه العملية؟ ما هي اجلوانب 
التي ينبغي أن يتبعها الفرد العسكري كجزء من التطوير 

املهني الشخصي؟ 

كيف تنطبق هذه القيم والفضائل والسمات العسكرية ( د
على األعضاء املدنيني في مؤسسة للدفاع؟ ما هي أوجه 
اختالف القيم والفضائل والسمات للمدنيني ذوي املهن 

املدنية عن تلك املتوقعة من نظرائهم في املؤسسات 
عسكرية؟ وما أوجه التشابه؟ 

طرق التعلم:

سوف تشمل طرق التدريس محاضرات بواسطة خبراء ممارسني، وحلقات 
دراسية، ودراسات حالة، وتدريبات، ومحاكاة داخل فصول الدراسة. 

املراجع اخملتارة:

كوكر، كريستوفر. روح احملارب: الثقافة العسكرية واحلرب على 
اإلرهاب. روتليدج. 2007. 

�هاكيت، اجلنرال السير جون وينثروب. املهنية العسكرية. 
ماكميالن. 1983. 

هنتنغتون، صموئيل بياجلندي والدولة: النظرية والسياسة في 
العالقات املدنية - العسكرية. كامبريدج، ماساتشوستس: مطابع 

بلكناب في مطابع جامعة هارفارد، 1985. 

جانوفيتز، موريس. اجلندي احملترف: الصورة االجتماعية والسياسية. 
مطابع ذا فري، 1971. 

سنايدر، دون إم ولويد جي ماثيوز، محرران. مستقبل املهنية 
العسكرية. اإلصدار الثاني. دار ماكغرو هيل للنشر اخملصص، 2005

وزارة الدفاع األمريكية. ضابط القوات املسلحة. مطابع جامعة 
الدفاع الوطني ومؤسسة بوتوماك بوكس 2007. 

5.5
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عنوان اللبنة: الفرد املنتمي إلى املهنة 

الوحدة: القيم والفضائل والسمات احملددة 

وصف الوحدة:

تهدف هذه الوحدة إلى حتديد القيم والفضائل والسمات التي يجب أن 
توجه وحتكم سلوك املهنيني في قطاع الدفاع، من مدنيني وعسكريني، 

السيما الضباط العسكريون، في اجملتمعات الدميقراطية. ويقتضي 
القيام بذلك: 

 استكشاف طبيعة املهنة العسكرية نفسها، السيما روح ( أ
املهنية العسكرية، التي جتتاز احلدود الثقافية والتاريخية 

واالجتماعية. 

 استنباط طبيعة اخلدمة املدنية العامة في مجال الدفاع ( ب
من ذلك. 

استكشاف طبيعة الدميقراطية نفسها. ( ج

دمج هاتني اجملموعتني من املفاهيم مًعا. ( د

أهداف التعلم اخلاصة بالوحدة:

 حتديد وتعريف أو وصف القيم والفضائل والسمات ( أ
املتعلقة باملهنية العسكرية التي تُعرف بأنها صاحلة لكل 

زمان وبأنها القلب النابض لروح املهنية العسكرية. 

 شرح كيف ينبغي مواءمة عناصر أو مكونات روح املهنية ( ب
العسكرية وتطبيقها على املسؤولني املدنيني في 

املؤسسات الدفاعية. 

 حتديد وتعريف أو وصف القيم والفضائل والسمات التي ( ج
تعد جزًءا ال يتجزأ من اجملتمعات الدميقراطية. 

 دمج نتائج )أ( و )ب( في قائمة واحدة تشكل القيم ( د
والفضائل والسمات التي يجب أن توجه وحتكم سلوك 

املهنيني في قطاع الدفاع من مدنيني وعسكريني، في 
اجملتمعات الدميقراطية. 

مسائل للدراسة:

 هل هناك عناصر من روح املهنية العسكري تكون، على ( أ
حد قول البروفيسور صموئيل هنتنغتون "متأصلة في أداء 
وظائف املهنة العسكرية و]أن[ تكون قابلة لالستنتاج من 

طبيعة تلك الوظيفة"، وقادرة على جتاوز االختالفات في الزمن 
وفي الهياكل اجملتمعية واحلكومية؟ إن وجدت، فما هي؟ 

 هل هناك عناصر هامة للروح املهنية العسكرية تختلف ( أ
تبعاً الختالف أنواع الهياكل اجملتمعية أو احلكومية؟ إن 
وجدت، فما هي، وبأي قدر ميكنها أن حتيد عن العناصر 

الثابتة دون أن تفقد شيًئا مهًما، أو حتى مركزيًا، بالنسبة 
للمهنية العسكرية؟ 

 ما هي القيم والفضائل والسمات التي تعتبر عناصر أو ( ب
مكونات ضرورية ألي مجتمع دميقراطي؟ وبعبارة أخرى، ما 
الذي يجعل الدميقراطية ما هي عليه؟ وإلى أي مدى، وبأية 

طريقة، ميكنها أن تختلف من مجتمع دميقراطي إلى آخر دون 
أن تفقد شيًئا من سماتها املتأصلة؟

 إلى أي مدى، وبأية طريقة، توجد على األقل توترات محتملة ( ج
بني القيم والفضائل والسمات املتأصلة في الروح املهنية 

العسكرية، وتلك املتأصلة في النظرية الدميقراطية؟ وكيف 
ميكن إدارة هذه التوترات على أكمل وجه؟

طرق التعلم:

سوف تشمل طرق التدريس محاضرات بواسطة خبراء ممارسني، وحلقات 
دراسية، ودراسات حالة، وتدريبات، ومحاكاة داخل فصول الدراسة.

القراءات:

سيعمل اخلبراء املتخصصون مع الدولة املستضيفة الختيار القراءات 
املناسبة. 
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عنوان اللبنة: الفرد املنتمي إلى املهنة 

الوحدة: القيم والفضائل والسمات املطبقة 

وصف الوحدة:

تهدف هذه الوحدة إلى إعداد الطالب لتطبيق وممارسة القيم 
والفضائل والسمات املناسبة في التحديات واملشاكل واملواقف 

الواقعية في حياتهم املهنية بعد الدراسة. ويتم ذلك عبر إتاحة 
الفرصة لهم للتعامل مع حتديات ومشاكل ومواقف واقعية في 
فصول الدراسة من خالل مناقشات احللقات الدراسية ودراسات 

احلالة واحملاكاة والتدريبات. 

أهداف التعلم اخلاصة بالوحدة:

 تطبيق القيم أو الفضائل أو السمات املناسبة في مشكلة ( أ
واقعية معينة تُطرح في فصول الدراسة، وذلك للوصول إلى 

حل مثالي من الناحية األخالقية.

 تطوير القدرة على تقييم املواقف التي يكون فيها توتر ( ب
أو تضارب بني القيم والفضائل والسمات الهامة، وحتديد 
واتخاذ أفضل مسار للعمل ملواجهة املشكلة أو التحدي 

املعني املوجود في املتناول. 

مسائل للدراسة:

 كيف ميكن معرفة القيمة أو الفضيلة أو السمة املناسبة ( أ
لتطبيقها في مشكلة معينة؟

 ما هي أنواع املواقف التي ميكن أن يحدث فيها توتر أو ( ب
تضارب بني اثنتني من القيم أو الفضائل أو السمات؟ الوالء 
مقابل النزاهة؟ املفيدة على املدى القصير مقابل املفيدة 

على املدى الطويل؟ حقوق الفرد مقابل حقوق اجملتمع األكبر؟ 
العدالة مقابل الرحمة؟

 ما الذي ينبغي فعله جتاه اتخاذ القرار بشأن أفضل مسار ( ج
للعمل عندما يحدث مثل هذا التنازع أو التضارب؟ ما هي 
مناذج صنع القرار األخالقي التي ميكن استخدامها التخاذ 

مثل هذه القرارات؟

طرق التعلم:

سوف تشمل طرق التدريس محاضرات بواسطة خبراء ممارسني، وحلقات 
دراسية، ودراسات حالة، وتدريبات، ومحاكاة داخل فصول الدراسة.

القراءات:

سيعمل اخلبراء املتخصصون مع الدولة املستضيفة الختيار القراءات 
املناسبة. 
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عنوان اللبنة: املهنية في العمل

أهداف اخلطة PAP-DIB:        و5.5 و5.6 و5.10 

وصف اللبنة:

تتناول هذه اللبنة كيفية تطبيق املهنة وممتهنيها املبادئ األخالقية 
في تسيير عملهم. أهم أعمال املهنة، بطبيعة احلال، هو استخدام 
القوة العسكرية، ولكن هناك أنواع أخرى من العمل تنفذها املهنة 
وأعضاؤها، مبا في ذلك إدارة وقيادة القوات في ثكناتها، وتخصيص 

املوارد وشراؤها، وتقدمي املشورة املهنية العسكرية لصناع السياسة. 

أهداف التعلم اخلاصة باللبنة:

متييز وفهم تلك املبادئ األخالقية التي توجه وحتكم مختلف ( أ
أنواع العمل املهمة التي ينخرط فيها القادة على جميع 
املستويات في مؤسسات الدفاع، مبا في ذلك على سبيل 

املثال ال احلصر، تلك املذكورة آنًفا. 

تطبيق تلك املبادئ على نحو مناسب في مواقف معينة ( ب
ومشاكل معينة، في بيئة فصول الدارسة وفي احلياة 

الواقعية على حٍد سواء. 

مسائل للدراسة:

ما هي املبادئ األخالقية التي توجه وحتكم استخدام القوة ( أ
العسكرية، وما إذا كان ينبغي استخدام القوة العسكرية 

ومتى )قانون مسوغات احلرب(، وكيفية استخدام القوة 
العسكرية )قانون وقت احلرب( على حٍد سواء؟ كيف ترتبط 

هذه املبادئ األخالقية بقانون احلرب )LOW( أو قانون النزاعات 
املسلحة )LOAC( أو القانون الدولي اإلنساني )IHL(؟ 

ما هي املبادئ األخالقية التي ينبغي أن توجه وحتكم كيفية ( ب
معاملة املهنيني العسكريني ملرؤوسيهم؟ ورؤسائهم؟ وأقرانهم؟

ما هي املبادئ األخالقية التي ينبغي أن توجه وحتكم كيفية ( ج
اتخاذ القادة العسكريني للتوصيات والقرارات حول تخصيص 

املوارد وشرائها؟ 

ما هي املبادئ األخالقية التي ينبغي أن توجه وحتكم تقدمي ( د
القادة العسكريني للمشورة املهنية العسكرية إلى صناع 

السياسة؟ ما هي املبادئ األخالقية التي ينبغي أن توجه 
وحتكم كيفية تعامل القادة العسكريني مع املواقف 

التي يعارضون فيها، ألسباب مهنية أو أخالقية، القرارات 
والسياسات املتخذة من قبل رؤسائهم املدنيني؟ 

طرق التعلم:

سوف تشمل طرق التدريس محاضرات بواسطة خبراء ممارسني، وحلقات 
دراسية، ودراسات حالة، وتدريبات، ومحاكاة داخل فصول الدراسة. 

املراجع اخملتارة:

كوكر، كريستوفر. شن احلروب بدون محاربني؟: الثقافة املتغيرة 
للصراع العسكري. لني رينر بابليشرز. 2002. 

كوبيتيرز، برونو ونيك فوشن، محرران. القيود األخالقية في احلروب: 
مبادئ وحاالت. ليكسينغتون بوكس. 2002. 

هارتل، أنتوني إي القضايا األخالقية في اتخاذ القرارات العسكرية. 
اإلصدار الثاني، مطابع جامعة كنساس، 2004. 

كينسيال، ديفيد وكريج إل كار، محرران. أخالقية احلرب: قراءة. بولدر: 
لني رينر بابليشرز، 2007. 

ريتشبرج، جورج إم وهنريك سايس وأندريه بيغبي، محررونأخالقيات 
احلرب: قراءات قدمية ومعاصرة. نيويورك: بالك ويل بابليشينج، 2006. 

سورابجي، ريتشارد وديفيد رودين، محرران. أخالقيات احلروب: مشكالت 
مشتركة في مجتمعات مختلفة. أشجايت. 2006. 

اجليش األمريكي ومشاة البحرية األمريكية. الدليل امليداني ملكافحة 
العصيان. مطابع جامعة شيكاغو. 2007. 

ويلزر، مايكل. احلروب العادلة والظاملة: حجة أخالقية مع أمثلة 
تاريخية. اإلصدار الرابع، بيزك بوكس، 2006. 

5.4
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عنوان اللبنة: املهنية في العمل 

الوحدة: املبادئ األخالقية واستخدام القوة 

وصف الوحدة:

تتناول هذه الوحدة املبادئ األخالقية التي حتكم استخدام القوة 
العسكرية، والتي تأتي عادة في فئتني: مبادئ قانون مسوغات احلرب 

)يتعلق بقرار الذهاب إلى احلرب أو استخدام القوة العسكرية( 
ومبادئ قانون وقت احلرب )يتعلق بسير احلرب أو كيفية توظيف 

القوة العسكرية(. ولكلتا اجملموعتني نظائر في قانون احلرب أو قانون 
النزاعات املسلحة، والتي يعترف بها على نطاق واسع وتأتي في 

القانون الدولي في أشكال مختلفة. 

أهداف التعلم اخلاصة بالوحدة:

استيعاب مبادئ قانون مسوغات احلرب.( أ

 تطبيق مبادئ قانون مسوغات احلرب في سيناريوهات ( ب
واقعية داخل فصول الدراسة، والقدرة على تطبيقها في 

مواقف احلياة الواقعية. 

استيعاب مبادئ قانون وقت احلرب.( ج

 تطبيق مبادئ قانون وقت احلرب في سيناريوهات واقعية ( د
داخل فصول الدراسة، والقدرة على تطبيقها في مواقف 

احلياة الواقعية. 

مسائل للدراسة:

اشرح األسباب وراء العديد من مبادئ قانون مسوغات احلرب؟( أ

 إذا كانت قرارات خوض احلرب أو استخدام القوة العسكرية، ( ب
في اجملتمعات الدميقراطية، تقع على عاتق القادة 

السياسيني، فما هو العبء األخالقي املتعلق بقانون 
مسوغات احلرب الذي ميكن أن يقع على عاتق كبار القادة 

واملستشارين العسكريني؟ وملاذا يقع على عاتقهم؟ 

اشرح األسباب وراء العديد من مبادئ قانون وقت احلرب؟( ج

 إذا كانت القوات املسلحة وقادتها هم من ينخرطون بالفعل في ( د
العمليات العسكرية، فما هو العبء األخالقي املتعلق بقانون 

وقت احلرب الذي ميكن أن يقع على عاتق القادة السياسيني 
وغيرهم من املسؤولني املدنيني؟ وملاذا يقع على عاتقهم؟

 هل تعتبر حصانة غير املقاتلني حتمية أخالقية، أم أن لها ( ه
بعض االستثناءات؟ 

طرق التعلم:

سوف تشمل طرق التدريس محاضرات بواسطة خبراء ممارسني، وحلقات 
دراسية، ودراسات حالة، وتدريبات، ومحاكاة داخل فصول الدراسة. 

القراءات:

سيعمل اخلبراء املتخصصون مع الدولة املستضيفة الختيار القراءات 
املناسبة. 
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عنوان اللبنة: املهنية في العمل 

الوحدة: املبادئ األخالقية وتخصيص املوارد 

وصف الوحدة:

تتناول هذه الوحدة املبادئ األخالقية التي ينبغي أن توجه وحتكم 
املسؤولني املدنيني والعسكريني لدى اتخاذهم القرارات بشأن 

تخصيص املوارد للدفاع، كما تتناول األسس األخالقية للكثير من 
جوانب إدارة الدفاع. وفي اجملتمعات الدميقراطية، يكون الكثير من 

هذه األسس مستمداً من نظرية الدميقراطية. 

أهداف التعلم اخلاصة بالوحدة:

 حتديد وفهم املبادئ األخالقية التي توجه وحتكم قرارات ( أ
وعمليات تخصيص املوارد في اجملتمعات الدميقراطية. 

 تطبيق هذه املبادئ في مشكالت واقعية )دراسات حالة( ( ب
داخل فصول الدراسة، والقدرة على تطبيقها في احلياة 

الواقعية. 

مسائل للدراسة:

 ما هي املساءلة الدميقراطية، وملاذا تعد جزًءا ال يتجزأ من ( أ
احلكم الدميقراطي؟

 أمام من يكون مسؤولو الدفاع، املدنيون والعسكريون، ( ب
خاضعني للمساءلة --- وملاذا؟ 

 ما هو السبب وراء أهمية الشفافية في اتخاذ قرارات ( ج
الدفاع؟ بأية طريقة، وكيفية، ميكن أن تصل العالقة بني 

اعتبارات األمن الوطني واعتبارات الشفافية إلى حد التوتر 
أو حتى التضارب؟ وكيف تتعني املوازنة بني هاتني اجملموعتني 

من االعتبارات عندما ينشأ التوتر أو التضارب؟

 كيف تتعني املوازنة بني متطلبات الدفاع الوطني وأولوياته ( د
ومتطلبات وأولويات خدمة معينة؟ وكيف تنبغي املوازنة بني 
متطلبات الدفاع الوطني وأولوياته مع غيرها من املتطلبات 

واألولويات غير املتعلقة بالدفاع؟

طرق التعلم:

سوف تشمل طرق التدريس محاضرات بواسطة خبراء ممارسني، وحلقات 
دراسية، ودراسات حالة، وتدريبات، ومحاكاة داخل فصول الدراسة.

القراءات:

سيعمل اخلبراء املتخصصون مع الدولة املستضيفة الختيار القراءات 
املناسبة. 
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عنوان اللبنة: املهنة واجملتمع 

أهداف اخلطة PAP-DIB:        و5.2 و5.3 و5.5 و5.7 

وصف اللبنة:

تتناول هذه اللبنة العالقات املدنية - العسكرية في بعدين: الرأسي 
)املراقبة املدنية على املؤسسة العسكرية( واألفقي )كيفية انسجام 

قيم املؤسسة العسكرية، من عدمه، مع قيم اجملتمع املدني األكبر 
الذي تخدمه(. ويتضمن كال البعدين مالمح مميزة في اجملتمعات 

الدميقراطية، كما ميكن أن يتصاعد التوتر بني العسكريني واملدنيني 
على حٍد سواء على طول هذين البعدين. 

أهداف التعلم اخلاصة باللبنة:

فهم املبادئ األخالقية التي توجه العالقات املدنية - ( أ
العسكرية وحتكمها على طول البعد الرأسي. 

استيعاب القيم املتعلقة باملهنية العسكرية وقيم اجملتمع ( ب
الذي تخدمه مؤسسة عسكرية بعينها. 

دراسة كيفية احلفاظ على القيم العسكرية املناسبة ( ج
في مواقف التوتر أو اخلالف بني القادة العسكريني وصناع 

السياسة املدنيني. 

دراسة كيف ميكن للتوترات أن تنشأ بني القيم العسكرية ( د
ونظيرتها املدنية وما هي الطريقة املثلى للحفاظ على عالقة 

سليمة بينهما. 

مسائل للدراسة:

ما هي املبادئ األخالقية التي توجه وحتكم املراقبة املدنية ( أ
على املؤسسة العسكرية؟ 

ما هي أنواع التوتر التي ميكن أن تنشأ بني القادة العسكريني ( ب
وقادتهم املدنيني، وما هي أفضل السبل للتحكم بها؟

إلى أي مدى، وبأية طريقة، ينبغي أن تكون القيم العسكرية ( ج
مختلفة عن تلك املتعلقة باجملتمع املدني األكبر الذي تخدمه 
املؤسسة العسكرية؟ وإلى أي مدى، وبأية طريقة، ينبغي أن 
تتطابق أو أن تكون متسقة مع بعضها البعض كحد أدنى؟

كيف ميكن للقيم العسكرية واملدنية/اجملتمعية أن تنحرف ( د
عن بعضها البعض، وما اخملاطر التي ميكن أن تنجم عن هذا 

االنحراف؟ 

وفي حال انحرافها، كيف ميكن إعادة القيم العسكرية ( ه
واملدنية/اجملتمعية إلى االنسجام املطلوب؟ 

طرق التعلم:

سوف تشمل طرق التدريس محاضرات بواسطة خبراء ممارسني، وحلقات 
دراسية، ودراسات حالة، وتدريبات، ومحاكاة داخل فصول الدراسة. 

املراجع اخملتارة:

كوهني، إليوت إيهالقيادة العليا: اجلنود ورجال الدولة والقيادة في أوقات 
احلرب. مطابع ذا فري، 2002. 

فيفر، بيتر دي وريتشارد إتش كون، محرران. العسكريون واملدنيون: 
الفجوة املدنية - العسكرية واألمن الوطني األمريكي. مطابع معهد 

ماساتشوستس للتكنولوجيا. 2001. 

هنتنغتون، صموئيل بياجلندي والدولة: النظرية والسياسة في 
العالقات املدنية - العسكرية. كامبريدج، ماساتشوستس: مطابع 

بلكناب في مطابع جامعة هارفارد، 1985. 

جانوفيتز، موريس. اجلندي احملترف: الصورة االجتماعية والسياسية. 
مطابع ذا فري، 1971. 

ماكماستر، إتش أر التقصير في أداء الواجب. هاربر بيرنيال، 2007. 

سنايدر، دون إم ولويد جي ماثيوز، محرران. مستقبل املهنة العسكرية. 
اإلصدار الثاني، دار ماكغرو هيل للنشر اخملصص، 2005.

وزارة الدفاع األمريكية. ضابط القوات املسلحة. مطابع جامعة 
الدفاع الوطني ومؤسسة بوتوماك بوكس 2007. 

5.1
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عنوان اللبنة: املهنة واجملتمع 

الوحدة: املبادئ األخالقية واملراقبة املدنية على املؤسسة 
العسكرية 

وصف الوحدة:

تناول هذه الوحدة األبعاد األخالقية للشؤون املدنية - العسكرية في 
بعدها الرأسي --- املراقبة املدنية على املؤسسة العسكرية ، التي 
تعد مبدأً راسًخا في اجملتمعات الدميقراطية. كما تعرض للتوترات 

واملشاكل التي ميكن أن حتدث بشأن كيفية تقدمي كبار ضباط 
املؤسسة العسكرية املشورة املهنية العسكرية لرؤسائهم املدنيني، 

ليس فقط فيما يتعلق باستخدام القوة العسكرية، ولكن في اجلوانب 
أخرى املتعلقة بالسياسة واإلستراتيجية والبرامج الوطنية للدفاع. 

أهداف التعلم اخلاصة بالوحدة:

 استيعاب املبادئ األخالقية التي ترتكز عليها املراقبة املدنية ( أ
للمؤسسة العسكرية، السيما في اجملتمعات الدميقراطية. 

 تطبيق هذه املبادئ في مشكالت واقعية )دراسات حالة( في ( ب
فصول الدراسة، والقدرة على تطبيقها في مشاكل وقضايا 

في احلياة الواقعية. 

مسائل للدراسة:

 ما هي املبادئ األخالقية التي توجه وحتكم املراقبة املدنية ( أ
على املؤسسة العسكرية؟ وهل هي ذاتها بالنسبة 

للضباط العسكريني واملسؤولني املدنيني؟

 ما هي أنواع التوتر التي ميكن أن حتدث، على سبيل املثال، بني ( ب
الواجب املنوط مبسؤول عسكري املتمثل في أن يكون موالًيا 
لرؤسائه املدنيني، ورأيه املهني حول ما هو األفضل بالنسبة 

لألمن والدفاع الوطنيني؟ وكيف يتعني على مسؤول 
عسكري محترف إدارة أو تسوية هذه التوترات؟

 إلى أي مدى يجب أن يذهب مسؤول عسكري في مخالفته ( ج
لسياسات أو قرارات مدنية التوجيه والتي من وجهة نظر 
املهنية العسكرية سيكون له آثار وخيمة أو سلبية على 

األمن الوطني؟ ومتى، إن كان ممكناً من األساس، يُقبل 
أخالقًيا --- أو حتى يتحتم أخالقًيا --- على مسؤول 

عسكري في اخلدمة الفعلية أن يخالف علنًا السياسة أو 
القرارات الصادرة عن رؤساء مدنيني؟ ومتى، إن كان ممكناً من 
األساس، يُقبل أخالقًيا --- أو حتى يتحتم أخالقًيا --- على 

مسؤول عسكري في اخلدمة الفعلية أن يستقيل؟ 

إلى أي مدى يجب أن يذهب مهني مدني في مخالفته ( د
لسياسات قد يكون لها، من وجهة نظر مهنية، آثار وخيمة أو 

سلبية على األمن الوطني؟ ومتى، إن كان ممكناً من األساس، يُقبل 
أخالقًيا --- أو حتى يتحتم أخالقًيا --- على صاحب مهنة مدني أن 

يخالف علنًا السياسة أو القرارات الصادرة عن رؤسائه؟ ومتى، إن 
كان ممكناً من األساس، يُقبل أخالقًيا --- أو حتى يتحتم أخالقًيا 

--- على صاحب مهنة مدني أن يستقيل؟

 مباذا يدين كبار املسؤولني املدنيني للمهنيني العسكريني ( ه
الذين يقدمون املشورة واخلدمة لهم؟ 

طرق التعلم:

سوف تشمل طرق التدريس محاضرات بواسطة خبراء ممارسني، وحلقات 
دراسية، ودراسات حالة، وتدريبات، ومحاكاة داخل فصول الدراسة.

القراءات:

سيعمل اخلبراء املتخصصون مع الدولة املستضيفة الختيار القراءات 
املناسبة.
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عنوان اللبنة: املهنة واجملتمع 

الوحدة: القيم العسكرية والقيم املدنية 

وصف الوحدة:

تتناول هذه الوحدة العالقة بني القيم العسكرية والقيم املتعلقة 
باجملتمع املدني األكبر الذي تخدمه املؤسسة العسكرية. وتنظر في 

املدى الذي ينبغي أن تختلف عنده القيم العسكرية عن القيم املدنية، 
والعقبات التي ميكن أن تلي ذلك عندما تتباعد هاتان اجملموعتان من 

القيم، أو تنفرجان كثيراً، عن بعضهما. 

أهداف التعلم اخلاصة بالوحدة:

فهم إلى أي مدى ينبغي على القيم العسكرية أن تتفق، ( أ
وإلى أي مدى ينبغي أن تختلف، بقدر مأمون، مع قيم اجملتمع 

املدني األكبر الذي وجدت املؤسسة العسكرية خلدمته. 

تطبيق املبادئ األخالقية األساسية داخل بيئة الفصل ( ب
الدراسي في مواقف واقعية )دراسات حالة( تنطوي على 

توتر بني القيم العسكرية واملدنية، أو حتى صدام بني هاتني 
اجملموعتني من القيم، والقدرة على تطبيقها على التوترات 

والصدامات احلقيقية في احلياة الواقعية. 

مسائل للدراسة:

ما هو السبب وراء أهمية انسجام القيم العسكرية مع قيم ( أ
اجملتمع املدني األكبر؟

بأية طريقة، ينبغي أن تختلف القيم العسكرية عن تلك ( ب
املتعلقة باجملتمع املدني األكبر الذي تخدمه املؤسسة 

العسكرية؟ وإلى أي مدى ينبغي أن يتقيد املهنيون 
العسكريون مبعيار أعلى من السلوك مقارنة بزمالئهم 

من املواطنني املدنيني؟ وما هي بعض األمثلة التاريخية أو 
املعاصرة - في دولتك وفي الدول األخرى؟

ما هي اخملاطر أو املشاكل احملتملة عند، أو في حالة، اتساع هوة ( ج
االختالف بني القيم العسكرية والقيم املدنية؟ وما هي بعض 

األمثلة التاريخية أو املعاصرة - في دولتك وفي الدول األخرى؟

ما هي القيم األساسية للمجتمع املدني األكبر في دولتك؟ ( د
وما هي القيم األساسية للمهنية العسكرية في دولتك؟ 
وإلى أي مدى، وبأية طريقة، تنسجمان مًعا؟ وإلى أي مدى، 

وبأية طريقة، متران ببعض التوترات أو الصراعات؟

طرق التعلم:

سوف تشمل طرق التدريس محاضرات بواسطة خبراء ممارسني، وحلقات 
دراسية، ودراسات حالة، وتدريبات، ومحاكاة داخل فصول الدراسة.

القراءات:

سيعمل اخلبراء املتخصصون مع الدولة املستضيفة الختيار القراءات 
املناسبة. 
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PAP-DIB فريق العمل مبشروع املنهج املرجعي خلطة

املؤسسة التابع لهاالدولةاالسم

األكادميية األلبانية للدفاعألبانياالعقيد جيرونيم بازو

مؤسسة بوز ألن هاملتون - جورجياجورجياد. مايا تشيابريشفيلي

الواليات د. ريتشارد دويل
املتحدة 

األمريكية

الكلية البحرية للدراسات العليا

األكادميية الكندية للدفاع/الكلية العسكرية كنداد. ديفيد إمليفيونو
امللكية في كندا

الواليات د. بيتر فورستر
املتحدة 

األمريكية

جامعة والية بنسلفانيا

�قائد مكتب اجملموعة الدفاعية صربياالعقيد )د.( زيليكو غاجيك
الصربية للناتو

مركز جورج مارشال األوروبي للدراسات أوكرانياد. إلينا كوفالوفا
األمنية

األكادميية الكندية للدفاع/الكلية العسكرية كنداد. دانيال ليغيس-روي
امللكية في كندا

جمهورية د. فيتون التيفي
مقدونيا 

اليوغوسالفية 
السابقة*

جامعة جنوب شرق أوروبا

جامعة الدفاع الوطني "كارول آي" برومانيا، رومانياالرائد )د.( دورينل مولدوفان
اإلدارة اإلقليمية لدراسات إدارة موارد الدفاع

الواليات د. ألبرت سي بيرس
املتحدة 

األمريكية

جامعة الدفاع الوطني األمريكية
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جامعة الدفاع الوطني "كارول آي" برومانيا، رومانياالعقيد )د.( فاسيل بوبا
اإلدارة اإلقليمية لدراسات إدارة موارد الدفاع

الواليات د. جيفري سافير
املتحدة 

األمريكية

جامعة الدفاع الوطني األمريكية

الواليات د. أالن ستولبرج
املتحدة 

األمريكية

كلية احلرب التابعة جليش الواليات املتحدة

الواليات د. دوايت توفاس
املتحدة 

األمريكية

جامعة الدفاع الوطني األمريكية

جامعة الدفاع الوطني الفنلنديةفنلنداد. جارمو تويسكاليو

�مركز جورج مارشال األوروبي كنداد. جاك تريدنيك
للدراسات األمنية

*تشير تركيا إلى جمهورية مقدونيا باسمها الدستوري.
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خطة عمل الشراكة

بشأن 

بناء مؤسسات الدفاع

املنهج املرجعي

اإلدارة واحلوكمة العامة 

إدارة الدفاع واقتصادياته 

األخالقيات والقيادة
ملزيٍد من املعلومات، يُرجى االتصال على:

احتاد الشراكة من أجل السالم ألكادمييات الدفاع ومعاهد الدراسات األمنية
pfpconsortium@marshallcenter.org

أكادميية الدفاع الكندية
د. ديفيد إمليفيونو

emelifeonwu.dc@forces.gc.ca

فريق العمل الدولي للناتو
السيد. جني دي أندورين

dandurain.jean@hq.nato.int

1666-08 N
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