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شكر وتقدير
يتقدم مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة بالشكر والتقدير لملؤسسات الرشيكة العاملة يف األرايض الفلسطينية
احملتلة عىل املساعدة اليت قدمهتا ،وهذه املؤسسات يه:
• شبكة أمني اإلعالمية
• واكلة معا اإلخبارية
• تلفزيون وطن
• هيئة اإلذاعة والتلفزيون الفلسطينية
• املركز الفلسطيين للتمنية واحلريات اإلعالمية “مدى”
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مقدمة
اإلعالم والقطاع األمين

خلفية

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

يعمل مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة عىل
تعزيز احلمك الدميقرايط للقطاع األمين وإصالحه.
جكزء من برناجم الدمع طويل األمد املخصص إلصالح القطاع
األمين الفلسطيين ،معل املركز عىل تقدمي املساعدة لملجمتع
املدين واإلعالم لتعزيز دورمه الرقايب العام يف القطاع األمين.
وعىل وجه التحديد ،فقد دأب املركز منذ عام  2008عىل تعزيز
الرشاكة والتعاون املسمتر مع العديد من املؤسسات اإلعالمية
الفلسطينية.
وخالل املرحلة األوىل من نشاطه ،عكف املركز عىل تنظمي معلية
تشاورية متثلت بعقد مؤمترات ،وورش معل وإجراء دراسات
لالحتياجات التدريبية قام من خالهلا مزاولو مهنة اإلعالم
الفلسطينيون بتقيمي مواطن القوة والضعف لدهيم يف تأدية
دورمه الرقايب يف القطاع األمين .وأظهرت نتاجئ هذه العملية
أن الصحفيني غالبًا ما يفتقرون إىل التدريب املتخصص حول
كيفية ممارسة الرقابة عىل القطاع األمين.

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

ويف املرحلة الثانية ،قام مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل
القوات املسلحة بإعداد مجموعة األدوات التدريبية هذه لعرض
ومناقشة دور الصحفيني يف الرقابة عىل القطاع األمين
واملهارات والوسائل املختلفة اليت يستطيع الصحفيون توظيفها
هلذا الغرض .هتدف مجموعة األدوات إىل البناء عىل املعرفة
واملهارات احلالية اليت ميلكها الصحفيون مكا يتضمن جلسات
تدريبية حول تطوير فهم القطاع األمين ،حمك هذا القطاع
وإصالحه ،القوانني اإلعالمية ،احلصول عىل املعلومات/الوصول
إىل املعلومات ،التخطيط إلعداد أخبار تتعلق باألمن وجلسة حول
وسائل اإلعالم االجمتايع وحمك القطاع األمين.
أما يف املرحلة الثالثة ،فقد تعاون مركز جنيف للرقابة الدميقراطية
عىل القوات املسلحة مع القناة التلفزيونية الفضائية الفلسطينية
“تلفزيون وطن” إلجراء أول ورشة معل تدريبية جتريبية مشرتكة
باستخدام هذه املواد يف رام اهلل .ركزت هذه الورشة عىل
زيادة تعزيز قدرات الصحفيني الفلسطينيني يف تغطية القضايا
املتعلقة باألمن .وجكزء ال يتجزأ من هذه الورشة ،أتيحت الفرصة
لملتدربني لتغطية اجمتاعات جمالس السمل األهيل عىل مستوى
احملافظات وبذلك تطبيق املهارات اجلديدة املكتسبة واختبارها
معليًا.

واكستجابة جزئية للتحديات اليت يواجهها الصحفيون وغريمه
من اإلعالميني ،قام مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات
املسلحة بإعداد مجموعة األدوات هذه لملدربني .ومع أنه قد مت
إعداد هذه املجموعة يف املنطقة العربية ويه تقدم أمثلة معلية
من هذه املنطقة ،إال أنه قد مت تصمميها حبيث تُستخدم من قبل
املدربني اإلعالميني يف أية منطقة يف العامل.
دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين
رزمة أدوات لملدربني
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يبدي مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة
إستعداده لدمع املدربني ،الصحفيني واحملررين  /املنتجني
املهمتني باحلصول عىل نسخ من مجموعة األدوات التدريبية أو
تقدمي االستشارات حول كيفية استخدامها

ومنذ انعقاد هذه الورشة التدريبية التجريبية األوىل ،مت استخدام
اجللسات املوجودة يف مجموعة األدوات واختبارها ملرات عديدة،
سواء جكلسات مستقلة منفصلة أو مجيعها كدورة تدريبية اكملة.
وقد اكنت نتاجئ التقيمي واملالحظات من هذه الورش والدورات
التدريبية قمية وهسلت مراجعة املواد واألنشطة املستخدمة يف
هذه املجموعة وتطورهيا أكرث.
مجموعة األدوات التدريبية
مت تصممي مجموعة األدوات التدريبية حبيث تستخدم كدورة
تدريبية متاكملة أو جكلسات مستقلة منفصلة حول مواضيع
حمددة.
تتكون مجموعة األدوات التدريبية من األدوات التالية:
األداة األوىل:

استخدام مجموعة األدوات واكتساب املهارات
التدريبية

األداة الثانية:

اإلعالم وحمك القطاع األمين

األداة الثالثة:

حرية اإلعالم وحمك القطاع األمين

األداة الرابعة:

الوصول إىل املعلومات وحمك القطاع األمين

األداة اخلامسة :تغطية قضايا السمل األهيل
األداة السادسة :اإلعالم االجمتايع وحمك القطاع األمين
ومن الوارد أيضًا إعداد وإضافة املزيد من اجللسات التدريبية
وفقًا لالحتياجات األخرى.
تقدم األداة األوىل معلومات لملدرب حول املهارات التدريبية مكا
تقدم معلومات حول كيفية استخدام اجللسات التدريبية الواردة
يف مجموعة األدوات كدورة تدريبية متاكملة ،إذا اقتضت احلاجة
ذلك ،مكا تتضمن جلسات متهيدية وجلسات ختامية .األدوات من
 2إىل  6عبارة عن جلسات تدريبية ،وميكن استخدامها جكلسات
مستقلة ومنفصلة أو لكها مع بعضها البعض حبيث تشلك معًا
دورة تدريبية أكرث مشولًا.
امجلهور املسهتدف
املواد املوجودة يف مجموعة األدوات هذه معدة ألغراض قراءهتا
واستخدامها من قبل املدربني اإلعالميني الذين يمتتعون خبربة
يف حمك القطاع األمين وإصالحه.
امجلهور املسهتدف من الدورة التدريبية حبد ذاهتا مه بالدرجة
األوىل الصحفيون واحملررين/املنتجني ،إال أنه ميكن توسيع
دائرة املسهتدفني أيضًا لتمشل غريمه من العاملني يف مهنة
اإلعالم.

دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين
رزمة أدوات لملدربني
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كيفية استخدام اجللسة التدريبية
• أمثلة عىل األنشطة احمللولة

مكا هو مبني أعاله ،فإنه من املمكن استخدام هذه اجللسة جكلسة
تدريبية منفصلة حول تغطية قضايا السمل األهيل أو جكزء من
دورة تدريبية شاملة ،ويه دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين.

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

هيلكية اجللسة
تتكون هذه اجللسة التدريبية من العنارص التالية:
 -1املقدمة :تُبني أهداف التعمل واألسئلة اليت جيب الرتكزي
علهيا خالل اجللسة .مكا تُبني المتارين ومراجع املدرب
املستخدمة يف اجللسة.

ملاذا تعترب تغطية قضايا السمل األهيل ذات أمهية
للصحفيني؟

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

يعمل الصحفيون عرب تغطيهتم لقضايا السمل األهيل
جكهات رقابية غري رمسية عىل القطاع األمين ،حيث
يقومون بإطالع املواطنني عىل املشالك املتعلقة باجلرمية
وانعدام األمن يف جممتعاهتم .مبقدور الصحفيني تسليط
الضوء عىل األسباب اجلذرية للجرمية ومشالك انعدام
األمن وتوعية املواطنني حول كيفية جتاوب السلطات
واملجمتعات مع هذه املشالك .وباستطاعهتم إطالع
املواطنني عىل االسرتاتيجيات املوضوعة من قبل السلطات
ملعاجلة املشالك األمنية.

 -3وصف األنشطة :هذا اجلزء ُيبني عىل حنو أكرث تفصيلًا
كيفية تنفيذ األنشطة الواردة يف خطة اجللسة لك نشاط
عىل حدة.
 -4المتارين :تُوزّع عىل املشاركني خالل تنفيذ األنشطة أثناء
اجللسات ،وميكن تصوير نسخ مهنا بهسولة وقد تتضمن
المتارين ما ييل:

مكا ميكن لإلعالميني البارزين املشاركة يف معليات
التخطيط اإلسرتاتيجي والتنفيذ املعمتدة من قبل السلطات،
وإضاف ًة إىل ذلك ،ومن خالل تطبيق املبادئ التوجهيية
األخالقية يستطيع الصحفيون مضان مسامهة معلهم يف
تعزيز السمل األهيل والوقاية من اجلرمية.

• أوراق معل حتتوي عىل مهام يؤدهيا املشاركون
• نسخ ورقية من عروض بصيغة الباور بوينت

من خالل تسليطهم الضوء عىل املبادرات اليت أثبتت
جناعهتا يف التصدي للجرمية وانعدام األمن ،يستطيع
الصحفيون أن يشاركوا بفعالية يف تعزيز أمعال السمل
األهيل اليت تقودها اجلهات الرمسية وغري الرمسية يف
املجمتع.

• ملخصات لملعلومات الرئيسية
• منشورات/إصدارات
 -5مراجع املدرب :تُقدم معلومات مساندة لملدرب ،مكا
تقدم مجموعات من األسئلة تحمس لملدرب بإعداد أنشطته
اخلاصة املصممة لتتالءم مع طبيعة واحتياجات البلد .وقد
تتضمن هذه املراجع ما ييل:
• ملخصات للتجارب واملامرسات الدولية ال ُفضىل
• مجموعات من األسئلة يمت من خالهلا إعداد مترين
يتالءم وطبيعة البلد واحتياجاته
دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين
رزمة أدوات لملدربني
© مركز جنيف للرقابة الميقراطية عىل القوات املسلحة2012 ،
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أداة  :5تغطية قضايا السمل األهيل

)Social media and security sector governance (SSG

األداة اخلامسة :تغطية قضايا السمل األهيل
أهداف التعمل

األسئلة اليت سيمت الرتكزي علهيا:

هتدف هذه اجللسة إىل مساعدة املشاركني يف التخطيط لتغطية
القضايا الرئيسية املتعلقة حبمك القطاع األمين .وتركز اجللسة
حتديدًا عىل التغطية اإلعالمية للقضايا املتعلقة بالسمل األهيل.
هذا يتضمن ما ييل:

سيمت تناول األسئلة التالية خالل أنشطة هذه اجللسة:
•	 ماذا يقصد بالسمل األهيل؟
•	 ما هو دور اإلعالم يف تغطية قضايا تتعلق بالسمل األهيل؟

•	 فهم دور اإلعالم يف تغطية القضايا املتعلقة بالسمل األهيل

•	 ما الهنج املنظم الذي جيب إتباعه عند التخطيط لتغطية
قضايا السمل األهيل؟

•	 حتديد األسباب اجلذرية اليت تمكن وراء قضايا ومشالك
السمل األهيل

•	 ما يه األدوات اليت ميكن توظيفها يف التخطيط لتغطية
قضايا السمل األهيل؟

•	 التخطيط إلعداد تقرير إخباري حول قضايا السمل األهيل

•	 ما يه االعتبارات األخالقية اليت جيب مراعاهتا عند
تغطية قضايا السمل األهيل؟

•	 كتابة تقرير إخباري حول موضوع اجلرمية ،منع اجلرمية،
او السمل األهيل
•	 إتباع وتطبيق قامئة مبادئ أخالقية لتغطية قضايا السمل
األهيل (نشاط إضايف)

حملة عامة
خطة اجللسة  5تغطية السمل األهيل
وصف األنشطة
المترين  :1-5نقاش :تعريف السمل األهيل
المترين  :2-5نقاش :حتديد دور اإلعالم يف تغطية قضايا السمل األهيل
المترين  :3-5نخسة ورقية من عرض الباور بوينت :اإلعالم والسمل األهيل
المترين  :4-5ورقة معل :خمطط هيلك المسكة غري معبأ
المترين  :5-5قامئة حتقق :التخطيط إلعداد خرب يتعلق بالسمل األهيل
المترين  :6-5التخطيط إلعداد خرب متعلق بالسمل األهيل :تقسمي بنية اخلرب
المترين  :7-5قامئة املبادئ األخالقية :تغطية خرب متعلق بالسمل األهيل
المترين  :8-5ورقة معلومات :ملخص لملبادئ التوجهيية هليئة اإلذاعة الربيطانية  BBCاخلاصة بتغطية أخبار اجلرمية والسلوكيات
املعادية لملجمتع
مرجع املدرب  :1-5ورقة معلومات :مقاطع /فيديوهات تتعلق بالسمل األهيل ومنع احلرمية
مرجع املدرب  :2-5ورقة معلومات :استخدام خمططات هيلك المسكة
مرجع املدرب  :3-5مثال معيل :حتليل هيلك المسكة مكمتل حول غياب السمل األهيل يف األرايض الفلسطينية
دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين
رزمة أدوات لملدربني
© مركز جنيف للرقابة الميقراطية عىل القوات املسلحة2012 ،
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دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين
رزمة أدوات لملدربني
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•

•

اجللسة اخلامسة :تغطية قضايا السمل األهيل

فهم دور اإلعالم يف تغطية القضايا املتعلقة بالسمل األهيل

حتديد األسباب اجلذرية لقضايا ومشالك السمل األهيل

التخطيط إلعداد تقرير إخباري حول قضايا السمل األهيل

كتابة تقرير إخباري حول موضوع اجلرمية ،منع اجلرمية ،او السمل األهيل

إتباع وتطبيق قامئة مبادئ أخالقية لتغطية قضايا السمل األهيل (نشاط إضايف)

توضيح مفهوم السمل األهيل

توظيف أدوات حتليل األسباب اجلذرية يف التخطيط إلجراء التغطية

•

•

•

إعداد خمطط متهيدي لتقرير إخباري حول أحد قضايا السمل األهيل

مراعاة االعتبارات األخالقية أثناء تغطية قضايا السمل األهيل (نشاط إضايف)

استخدام أدوات التخطيط وإعداد الرباجم

سيمتكن املشاركون مما ييل:

خطة اجللسة

أهداف اجللسة

املواضيع اليت سيمت
تناوهلا

الوقت

النشاط

1

 240دقيقة

الوقت

 5دقائق

2

وصف النشاط

مقدمة

 30دقيقة

تقسمية املجموعات واملواد

املدرب متحدثًا مع املجموعة بأمكلها

تعريف السمل األهيل

أهداف اجللسة
-

مجموعات صغرية

مالحظات
يقوم املدرب بتقدمي حملة عامة عن اجللسة (التوقيت ،األسئلة اليت جيب الرتكزي علهيا ،واألنشطة).

اهلدف 1

المترين 1-5
نقاش :تعريف السمل األهيل

يقوم املدرب بتوزيع المترين  1-5والذي حيتوي عىل ثالث أسئلة للنقاش جيب أن يأخذها املشاركون بعني االعتبار
أثناء مشاهدة الفيديو ،مث يقوم املدرب بعرض الفيديو عىل املشاركني.

يعمل املشاركون يف مجموعات صغرية .خيتار املدرب أحد مقاطع الفيديو اليت تتعلق بالسمل األهيل واملدرجة يف
مرجع املدرب  .1-5وبإماكن املدرب بدلًا من ذلك أن يقوم بانتقاء فيديو آخر من اختياره ،عىل سبيل املثال ،فيديو
مت انتاجه يف البلد اليت يمت إجراء التدريب فهيا.

مرجع املدرب 1-5
ورقة معلومات:
مقاطع فيديو تتعلق السمل األهيل

بعد مشاهدة الفيديو ،يعمل املشاركون مضن مجموعات صغرية ملناقشة األسئلة الواردة يف المترين  1-5ليك
يتوصلوا معًا إىل تعريف ملفهوم السمل األهيل حسمبا يرونه منطبقًا عىل سياقهم.
يدعو املدرب املشاركني من املجموعات املختارة لتقدمي تعليقاهتم وآراهئم.

دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين
رزمة أدوات لملدربني
© مركز جنيف للرقابة الميقراطية عىل القوات املسلحة2012 ،
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وصف النشاط

نقاش :تعريف دور
اإلعالم يف تغطية
قضايا السمل األهيل

عرض بصيغة الباور
بوينت :اإلعالم
والسمل األهيل

الوقت

 20دقيقة

 15دقيقة

النشاط

3

4

اسرتاحة

5

 50دقيقة

حتليل األسباب
اجلذرية :حتديد
القضايا واملشالك
الرئيسية للسمل
األهيل ومسبباهتا

تقسمية املجموعات واملواد

مجموعات صغرية

أهداف اجللسة
اهلدف 2

األهداف 3-1

اهلدف 3

مالحظات
يعمل املشاركون مضن مجموعات صغرية .يقوم املدرب بتوزيع المترين  2-5والذي حيتوي عىل وصف جريء
لدور اإلعالم يف تغطية قضايا السمل األهيل من قبل حصيف سابق .يقوم املشاركون باستعامل األسئلة الواردة يف
المترين  2-5ملناقشة مزايا وعيوب التغطية اإلعالمية لقضايا السمل األهيل.

كيف مت تعريف مفهويم منع اجلرمية والسمل األهيل دوليًا؟

•	
•	

•	

ماهو منوذج هيلك التقرير اإلعاليم الذي ميكن اعتباره مثاال عىل تغطية قضايا السمل األهيل؟

•	

يطلب املدرب من لك مجموعة عرض خمططها املكمتل عىل مجيع املشاركني.

يطلب املدرب من املشاركني أن يقوموا بكتابة املشلكة اليت اختاروها يف اخلانة أو املربع الرئييس املوجود يف
املخطط واستمكال تعبئة أسباب املشلكة ٌ
لك يف مجموعته.

يعمل املشاركون يف مجموعات صغرية ،يقوم املدرب عندها بتوزيع المترين  ،4-5وهو عبارة عن خمطط هيلك
المسكة غري معنون (فارغ) .يبني املدرب لملشاركني أهنم سيقومون باستخدام هذا املخطط لتحديد األسباب
احملمتلة لملشلكة .يقوم املدرب بعدها بتقدمي عرض قصري يبني كيفية استخدام خمطط هيلك المسكة( .ميكن أن
يمت ذلك بنا ًء عىل مرجع املدرب  2-5والذي هو عبارة عن ورقة معلومات توحض كيفية إجراء حتليل هيلك المسكة/
حتليل املشالك الفرعية).

يف اإلعداد هلذا النشاط ،خيتار املدرب مشلكة واحدة متعلقة مبنع اجلرمية أو السمل األهيل للك مجموعة .من
األمثلة عىل املشالك احملمتلة هلذا المترين« :انعدام التعلمي داخل منظومة القوات األمنية»« ،العنف ضد النساء»
و»غياب آليات الشاكوى الفعالة»( .الحظ بأن املدرب سيقوم يف النشاط السابع بإعداد معلومات خلفية حول هذه
املواضيع ليقوم املشاركون باالستعانة هبا عند كتابة أخبارمه).

خالل العرض ،يقوم املدرب بتجشيع مجيع املشاركني من املجموعة اكمل ًة عىل طرح األسئلة وإبداء مالحظاهتم
وتعليقاهتم.

ما يه االعتبارات الرئيسية اليت يتوجب مراعاهتا أثناء تغطية قضايا منع اجلرمية والسمل األهيل؟

ما هو دور اإلعالم يف تغطية قضايا منع اجلرمية والسمل األهيل؟

يقوم املدرب بتوزيع نخسة ورقية من عرض الباور بوينت (المترين  )3-5عىل املشاركني .يقوم املدرب بتشغيل
وتقدمي العرض ويطرح أسئلة عىل املشاركني خالل العرض .أثناء تقدمي العرض ،يقوم املدرب بطرح األسئلة التالية:

يدعو املدرب املشاركني من املجموعات املختارة لتقدمي تعليقاهتم وآراهئم.

اجللسة اخلامسة :تغطية قضايا السمل األهيل

المترين 2-5
نقاش :حتديد دور اإلعالم يف تغطية
قضايا السمل األهيل

املدرب متحدثًا مع املجموعة بأمكلها

المترين 3-5
نخسة ورقية من عرض الباور بوينت:
اإلعالم والسمل األهيل

مكبيوتر ،مسالط ضويئ
(بروجكتور)

مجموعات صغرية

المترين 4-5
ورقة معل :خمطط هيلك المسكة
فارغ

مرجع املدرب 2-5
ورقة معلومات :استخدام حتليل
هيلك المسكة (حتليل املشالك
الفرعية)

مرجع املدرب 3-5
منوذج تطبييق معيل:
حتليل هيلك المسكة (حتليل املشالك
الفرعية)مكمتل حول انعدام السمل
األهيل يف األرايض الفلسطينية

بطاقة فارغة للك مجموعة

(الحظ بأنه باستطاعة املدرب الرجوع إىل مرجع املدرب  3-5والذي حيتوي عىل منوذج مكمتل ملخطط هيلك
المسكة لقضايا السمل األهيل يف األرايض الفلسطينية .قد خيتار املدرب أيضًا أن يوزع هذا المنوذج عىل
املشاركني مكثال توضيحي).

دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين
رزمة أدوات لملدربني
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النشاط

اسرتاحة

6

الوقت

 50دقيقة

وصف النشاط

7

8

التخطيط لتغطية خرب
متعلق بالسمل األهيل

 20دقيقة

 10دقائق

اسرتاحة

مترين كتايب :كتابة
خرب حول السمل
األهيل

ختام وتلخيص
لألفاكر الرئيسية

تقسمية املجموعات واملواد

مجموعات صغرية

المترين 5-5

قامئة التحقق:
التخطيط لتغطية خرب متعلق مبنع
اجلرمية والسمل األهيل

المترين 6-5

أهداف اجللسة
اهلدف 3

اهلدف 4

مالحظات

يقوم املشاركون باستعراض أخبارمه مع املجموعات األخرى.

يعمل املشاركون مضن نفس املجموعات الصغرية ،حيث يقومون معًا بكتابة خرب من صفحة واحدة بنا ًء عىل
التحليل الذي قاموا به يف النشاطني السابقني (النشاطني اخلامس والسادس) .يقوم املدرب باإلعداد هلذا النشاط
من خالل مجع املعلومات احلالية عن املواضيع الثالث اليت سيكتب املشاركون عهنا .بإماكن املشاركني أيضًا
استخدام اإلنرتنت أثناء قيامهم بالبحث لكتابة أخبارمه .يقوم املشاركون بالرتكزي عىل املجاالت األربع اليت قاموا
بتحليلها سابقًا :البيئة ،األخشاص ،العمليات ،واألنمظة.

يدعو املدرب املجموعات املختارة لعرض نتاجئ أمعاهلا ومالحظاهتا.

بعد أن يمكل املشاركون المترين  ،5-5يقوم املدرب بتوزيع المترين  ،6-5والذي يطلب من املجموعات ترتيب
وتقسمي أخبارمه إىل أجزاء“ :رأس/مقة”“ ،جسم”“ ،ذيل/قاعدة” بنا ًء عىل اإلجابات اليت قدموها يف قامئة
التحقق (المترين ( .)5-5يمت استعراض قالب “الرأس/القمة”“ ،اجلسم” ،الذيل/القاعدة” يف عرض الباور بوينت
يف النشاط الرابع).

تقوم املجموعات باستخدام المترين  5-5كأساس للتخطيط للخرب/التقرير الذي يعزتمون تغطيته .يكون اخلرب
متعلقًا باملشلكة اليت حددوها خالل النشاط اخلامس واألسباب اجلذرية هلذه املشلكة(.من املهم أيضًا أن يضع
املشاركون أمامهم خمطط هيلك المسكة املكمتل الذي معلوا هيلع يف النشاط اخلامس).

يعمل املشاركون يف نفس املجموعات الصغرية اليت معلوا مضهنا يف النشاط اخلامس .يقوم املدرب بتوزيع
المترين  5-5وهو عبارة عن مجموعة من األسئلة مصممة إلرشاد املشاركني أثناء التخطيط لتغطية أخبار تتعلق
بالسمل األهيل.

اجللسة اخلامسة :تغطية قضايا السمل األهيل

التخطيط إلعداد خرب متعلق بالسمل
األهيل :تقسمي بنية اخلرب

مجموعات صغرية

مكبيوتر ،مسالط ضويئ
(بروجكتور)

املدرب متحدثًا مع املجموعة بأمكلها

األهداف 4-1
•	
•	
•	

يقوم املدرب بتلخيص اجلوانب اليت تناولهتا اجللسة ،وهذا يتضمن ما ييل:
تقدمي ملخص لملصادر اليت ميلكها الصحفيون اآلن (متارين ،قامئة املبادئ األخالقية)
تلخيص األنشطة اليت مت تناوهلا
مناقشة النقاط الرئيسية لألمور اليت تعملها واكتسهبا املشاركون

جيوز لملدرب أن يقرر بأن يستخلص هذه املعلومات من املشاركني.

أداة  :5تغطية قضايا السمل األهيل

وصف األنشطة
يدعو املدرب املجموعات املختارة لعرض نتاجئ أمعاهلا ومالحظاهتا.

يوحض هذا اجلزء األنشطة الواردة يف خطة اجللسة أعاله عىل
حنو أكرث تفصيلًا ،مكا يقدم نشاطًا بديلًا للنشاط الثاين إىل
جانب أنشطة إضافية ليستعني هبا املدرب قبيل هناية اجللسة
إذا تبىق هناك وقت للقيام بذلك.

•	 المترين  :1-5نقاش :تعريف السمل األهيل

النشاط األول :مقدمة

•	 مرجع املدرب  :1-5ورقة معلومات :مقاطع مصورة/
فيديوهات تتعلق بالسمل األهيل

املواد:

يوحض املدرب لملجموعة اكمل ًة أمهية التعرف عىل مفهوم
السمل األهيل وعالقة ذلك بعملهم مكزاولني ملهنة اإلعالم .بعد
ذلك ،ميكن لملدرب استخدام األسئلة اليت جيب الرتكزي علهيا
لتلخيص وتأطري حمتوى اجللسة (األسئلة اليت جيب الرتكزي
علهيا هلذه اجللسة موجودة يف الصفحة  .)11وأخريًا ،يقوم
املدرب بتقدمي حملة عامة عن نوع األنشطة اليت سينفذها
املشاركون والتوقيت املتبع خالل اليوم التدرييب.

مالحظة :مترين ( 3-5صفحة  )24يمشل تعريف ‘السمل
األهيل’ مكا هو يف سياقات خمتلفة.

النشاط الثالث .نقاش :حتديد دور اإلعالم يف
قضايا السمل األهيل
يجشع هذا النشاط املشاركني عىل البدء بتدارس آثار تغطية
القضايا املتعلقة بالسمل األهيل بمتعن وعن كثب.

املواد :ال يوجد

يعمل املشاركون مضن مجموعات صغرية .يقوم املدرب بتوزيع
المترين  2-5الذي حيتوي عىل مقالة لصحيف يصف فهيا دور
اإلعالم يف تغطية قضايا السمل األهيل ومجموعة من األسئلة.
يستخدم املشاركون األسئلة الواردة يف المترين  2-5ملناقشة
مزايا وعيوب تغطية اإلعالم لقضايا السمل األهيل.

♣ نشاط بديل مقرتح :ميكن لملدرب إعداد جدول أمعال
(أجندة) لليوم بنا ًء عىل خطة اجللسة وأن يقوم بتوزيع نسخ
مهنا ومناقشهتا مع املشاركني.

النشاط الثاين .نقاش :تعريف السمل األهيل

يدعو املدرب املجموعات املختارة إىل عرض نتاجئ أمعاهلا.

يطلب هذا النشاط من املشاركني تعريف مفهوم السمل األهيل
حسب اعتقادمه.

املواد:
•	 المترين  :2-5نقاش :حتديد دور اإلعالم يف تغطية
قضايا السمل األهيل

يعمل املشاركون مضن مجموعات صغرية .يقوم املدرب
أثناء اإلعداد هلذا النشاط باختيار مقطع مصور (فيديو) من
الفيديوهات املذكورة يف مرجع املدرب  .1-5وبإماكن املدرب
بدلًا من ذلك أن يقوم باختيار فيديو آخر ذو صلة بالسياق
اخلاص باجللسة التدريبية .يقوم املدرب بتوزيع المترين 1-5
الذي حيتوي عىل ثالث أسئلة نقاش ليأخذها املشاركون بعني
االعتبار أثناء مشاهدة الفيديو .يقوم املدرب بعد ذلك بتشغيل
الفيديو وعرضه عىل املشاركني.

♣ نشاط بديل مقرتح :ميكن لملدرب بد ًال من ذلك أن ال
يستخدم املقالة النقدية للصحيف املذكور بل استخدام مقطع
الفيديو الذي شاهده املشاركون يف النشاط الثاين بغرض
حتفزي النقاش .يف حالة إتباع هذا اخليار ،يقوم املدرب بتصوير
نسخ من األسئلة الواردة يف المترين  2-5فقط وتوزيعها.

بعد مشاهدة الفيديو ،يعمل املشاركون مضن مجموعات
صغرية ويناقشون األسئلة الواردة يف المترين  .1-5يعمل
املشاركون معًا عىل تعريف مفهوم السمل األهيل حسمبا يرونه
منطبقًا عىل سياقهم.

النشاط الرابع .عرض بصيغة الباور بوينت:
اإلعالم والسمل األهيل
يتناول عرض الباور بوينت (المترين  )3-5األسئلة التالية:
•	 ما التعريف املتعارف هيلع دوليًا ملفهوم السمل األهيل؟

دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين
رزمة أدوات لملدربني
© مركز جنيف للرقابة الميقراطية عىل القوات املسلحة2012 ،
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يطلب املدرب من املشاركني كتابة املشلكة اليت كلُ فوا بالعمل
علهيا داخل املربع/اخلانة الرئيسية من املخطط واستمكال
العمل عىل مسبباهتا مضن مجموعاهتم.

•	 ما دور اإلعالم يف تغطية قضايا السمل األهيل؟
•	 أعط مثاال عىل البنية المنوذجية لتقرير إعاليم حول
قضية تتعلق بالسمل األهيل؟

عند االنهتاء من ذلك ،يطلب املدرب من لك مجموعة عرض
نتاجئ أمعاهلا عىل املجموعة اكمل ًة وعرض خمططاهتم املعبئة
واملكمتلة( .ميكن لملشاركني نسخ خمططاهتم عىل ورق اللوحة
التوضيحية من أجل عرض أمعاهلم عىل املجموعات األخرى).

•	 ما يه االعتبارات الرئيسية اليت جيب مراعاهتا عند
تغطية قضايا السمل األهيل؟
(الحظ بأن هذا العرض يتضمن قالب “اهلرم املعكوس/املقلوب:
الرأس/القمة ،جسم املثلث ،الذيل/القاعدة” للتقرير اإلخباري.
من املفرتض أن يكون الصحفيون عىل عمل مسبق هبذا القالب
وهلم معرفة مسبقة به ،لذلك مفن املهم أن يكون املدرب مدر ً
اك
لذلك ،وهو موجود يف العرض ألنه سيمت التطرق له مرة أخرى
خالل النشاط السادس أدناه).

(الحظ أيضًا أنه بإماكن املدرب االستعانة بـمرجع املدرب
 3-5والذي يقدم مثا ُال عىل خمطط مكمتل هليلك المسكة حول
قضايا السمل األهيل يف األرايض الفلسطينية .جيوز لملدرب
أيضًا أن يقرر بأن يوزع هذا المنوذج عىل املشاركني مكثال).
املواد:

أثناء تشغيل العرض ،ميكن لملدرب أن يجشع املشاركني يف
املجموعة اكمل ًة عىل طرح أسئلة وإبداء تعليقات.

•	 المترين  :4-5ورقة معل :خمطط هيلك المسكة فارغ
•	 مرجع املدرب  :2-5ورقة معلومات :استخدام
خمططات هيلك المسكة

املواد:
•	 المترين  :3-5نخسة ورقية من عرض الباور بوينت:
اإلعالم والسمل األهيل

•	 مرجع املدرب  :3-5مثال معيل :حتليل هيلك
المسكة مكمتل حول انعدام السمل األهيل يف فلسطني

•	 مكبيوتر وسالط ضوء

النشاط السادس .نشاط مجموعات :التخطيط
إلعداد خرب حول السمل األهيل

النشاط اخلامس .نشاط مجموعات :حتليل
األسباب اجلذرية :حتديد املشالك الرئيسية
للسمل األهيل ومسبباهتا

هذا النشاط استمكال ملا مت إجنازه يف النشاط السابق؛ النشاط
اخلامس ،وهو يطلب من املشاركني االستعانة بنتاجئ حتليل
األسباب اجلذرية املكمتل ووضعها يف ترتيب منطيق يساعدمه
عىل كتابة التقرير.

يعمل هذا النشاط عىل تعريف املشاركني بآلية حتليل األسباب
اجلذرية كوسيلة لتحديد مسببات مشالك السمل األهيل.
يف اإلعداد هلذا النشاط ،خيتار املدرب مشلكة واحدة متعلقة
مبنع اجلرمية أو السمل األهيل للك مجموعة .من األمثلة عىل
املشالك احملمتلة“ :انعدام التعلمي داخل منظومة القوات
األمنية”“ ،العنف ضد النساء” و”غياب آليات شاكوى فعالة”.
(الحظ بأن املدرب سيقوم يف النشاط السابع بإعداد معلومات
خلفية عن هذه املواضيع ليقوم املشاركون باالستعانة هبا عند
كتابة أخبارمه).

يعمل املشاركون يف نفس املجموعات الصغرية اليت معلوا
مضهنا يف النشاط اخلامس .يقوم املدرب بتوزيع المترين
 ،5-5وهو عبارة عن قامئة حتقق مكونة من أسئلة مصممة
إلرشاد املشاركني أثناء التخطيط لتغطية األخبار املتعلقة بالسمل
األهيل.
تقوم املجموعات باستخدام المترين  5-5كأساس لتخطيط
اخلرب الذي يريدون تغطيته .يتعلق اخلرب باملشلكة اليت قاموا
بتحديدها يف النشاط اخلامس ،واألسباب اجلذرية هلذه
املشلكة( .من املهم أن يضع املشاركون أمامهم المناذج املكمتلة
ملخطط هيلك المسكة اخلاص بلك مهنم واليت معلوا علهيا يف
النشاط اخلامس).

يعمل املشاركون مضن مجموعات صغرية .يقوم املدرب بتوزيع
المترين  ،4-5وهو عبارة عن خمطط هيلك المسكة فارغ.
يوحض املدرب لملشاركني أهنم سيستخدمون هذا املخطط
لتحديد املسببات احملمتلة لملشالك اليت تعمل لك مجموعة
علهيا .يقوم املدرب بعدها بتقدمي عرض قصري عن كيفية
استخدام خمطط هيلك المسكة( .ميكن االستعانة مبرجع
املدرب  2-5والذي هو عبارة عن ورقة معلومات تبني كيفية
استخدام حتليل هيلك المسكة).
دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين
رزمة أدوات لملدربني
© مركز جنيف للرقابة الميقراطية عىل القوات املسلحة2012 ،
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أخبارمه إىل أجزاء“ :رأس”“ ،جسم”“ ،ذيل”( .يمت استعراض
قالب “الرأس”“ ،اجلسم” ،الذيل” يف عرض الباور بوينت يف
النشاط الرابع).

املدرب القيام بذلك ،فإنه من املهم له أن حيتفظ يف هذه املرحلة
بنسخ من األخبار املكتوبة).
املواد:

يدعو املدرب املجموعات املختارة لعرض نتاجئ أمعاهلا
ومالحظاهتا.

•مكبيوتر للك مجموعة

النشاط الثامن .ختام وتلخيص لألفاكر
الرئيسية

املواد:
•المترين  :5-5التخطيط إلعداد خرب متعلق بالسمل
األهيل :قامئة حتقق

يقوم املدرب بتلخيص اجلوانب اليت تناولهتا اجللسة ،وهذا
يتضمن ما ييل:

•المترين  :6-5التخطيط إلعداد خرب متعلق بالسمل
األهيل :تقسمي قالب اخلرب

•تقدمي ملخص لملصادر اليت ميلكها الصحفيون اآلن
(متارين ،قامئة املبادئ األخالقية)

النشاط السابع .مترين كتايب :كتابة خرب حول
السمل األهيل

•تلخيص األنشطة اليت مت تناوهلا
•مناقشة النقاط الرئيسية لألمور اليت تعملها واكتسهبا
املشاركون

يعمل املشاركون يف هذا النشاط يف نفس املجموعات الصغرية
لكتابة خرب موجز بنا ًء عىل التحليل والتحضريات اليت قاموا
هبا يف النشاطني السابقني (النشاطني اخلامس والسادس).

جيوز لملدرب أن يقرر بأن يستخلص هذه املعلومات من
املشاركني.

يقوم املدرب بتوزيع ورق معلومات اخللفية عىل املجموعات ويطلب
من املشاركني إعداد خرب من صفحة واحدة خالل ثالثني دقيقة
حول قضيهتم .من املهم يف هذا النشاط أن يتبع املشاركون
التقسمي/الرتتيب املنطيق واألسلوب الذي تعملوه يف األنشطة
السابقة .يمت تجشيع املشاركني عىل ذلك من خالل الطلب مهنم
أن يركزوا عىل املجاالت األربع اليت قاموا بتحليلها سابقًا:
البيئة ،األخشاص ،العمليات ،واألنمظة .بإماكن املشاركني أيضًا
استخدام اإلنرتنت لإلطالع عىل بعض املصادر للعمل عىل
أخبارمه مكا يستطيعون إجراء مقابالت هاتفية حية.

تقيمي ما تعمله املشاركون
يمت تقيمي ما تعمله املشاركون يف هذه اجللسة من خالل قيام
املدرب بتقيمي األخبار اليت مت إعدادها وعرضها يف النشاط
السابع.
قد خيتار املدرب بأن يقوم بذلك ببساطة من خالل تقيمي ما
إذا اكن أداء املشاركني يف تنفيذ املهمة مرضيًا أم ال .تمشل
اجلوانب اليت جيب مراعاهتا لدى القيام بذلك ما ييل :هل
األخبار اليت معل علهيا املشاركون تمن عن ويع باملفاهمي األربع
اخلاصة بتحليل األسباب اجلذرية :البيئة ،الناس ،العمليات،
األنمظة؟ هل احملتوى له عالقة باملهمة؟

يقوم املشاركون بعرض أخبارمه عىل املجموعات األخرى
ومناقشة املجاالت األربع :البيئة ،األخشاص ،العمليات واألنمظة
خالل عرضهم( .بإماكن املشاركني تصوير نسخ من أخبارمه
وتوزيعها ،عرضها من خالل الربوجكرت باستخدام جهاز
عال ،وميكن لملدرب
مكبيوتر أو قراءهتا عىل املشاركني بصوت ٍ
أن يطلب من املشاركني أن يقرؤوا بعض الفقرات األوىل فقط
كوهنا حتتوي عىل أمه املعلومات).

أنشطة إضافية
إذا تبىق هناك املزيد من الوقت ،بإماكن املدرب استخدام
األنشطة اإلضافية التالية قبل تقيمي ما تعمله املشاركون:

يعمل املدرب عىل تيسري النقاش والتعليقات عىل قصص
املشاركني اآلخرين.

النشاط اإلضايف األول .نقاش :االعتبارات
األخالقية لتغطية خرب متعلق بالسمل األهيل

(الحظ أنه بإماكن املدرب أن يقرر بأن يستعني هبذه األخبار
كأساس ملساعدة املشاركني عىل إعداد خرب باستخدام شبكة
التواصل االجمتايع “ستوريفاي” يف النشاط الثامن من الدليل
السادس :اإلعالم االجمتايع وحمك قطاع األمن .إذا ما قرر
دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين
رزمة أدوات لملدربني
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يعمل املشاركون يف نفس املجموعات الصغرية اليت معلوا
مضهنا يف النشاطني اخلامس والسادس .يمت توزيع نخسة
من المترين  7-5عىل لك مجموعة ،وهو عبارة عن قامئة
مبادئ أخالقية جيب إتباعها عند تغطية القضايا املتعلقة بالسمل
األهيل.
يطلب املدرب من املجموعات استخدام األسئلة املوجودة يف
قامئة املبادئ األخالقية لتحليل األخبار اليت أعدوها يف النشاط
السابق؛ النشاط السابع .تقوم املجموعات بعدها مبناقشة
حتليالهتا مضن املجموعة اكمل ًة.
يقوم املدرب بعد ذلك بتوزيع المترين  ،8-5وهو عبارة عن
مقتطفات من املبادئ التوجهيية هليئة اإلذاعة الربيطانية BBC
اخلاصة بتغطية أخبار اجلرمية والسلوكيات املعادية لملجمتع.
يقوم لك مشارك من املشاركني بقراءة هذه املبادئ التوجهيية
عىل انفراد أو مضن مجموعات صغرية.
يدعو املدرب املجموعات املختارة لعرض نتاجئ أمعاهلا
ومالحظاهتا.
املواد:
•المترين  :7-5قامئة املبادئ األخالقية :تغطية خرب
متعلق بالسمل األهيل
•المترين  :8-5ورقة معلومات :ملخص لملبادئ
التوجهيية هليئة اإلذاعة الربيطانية  BBCاخلاصة
بتغطية أخبار اجلرمية والسلوكيات املعادية لملجمتع

النشاط اإلضايف الثاين .نقاش :التطبيق
العميل لملعلومات واملعرفة املكتسبة
يعمل املشاركون يف نفس املجموعات الصغرية .يعرض املدرب
مرة أخرى مقطع الفيديو الذي ُعرض يف النشاط الثاين .يمت
توزيع بطاقة فارغة عىل لك مجموعة .بنا ًء عىل املعلومات
واملعرفة املكتسبة خالل اجللسة ،يقوم املشاركون بكتابة األمور
اليت سيقومون بعملها بطريقة خمتلفة لو اكنوا يقومون بتغطية
نفس اخلرب.
يدعو املدرب املجموعات املختارة لعرض نتاجئ أمعاهلا
ومالحظاهتا.
املواد:
•بطاقة فارغة للك مجموعة.

دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين
رزمة أدوات لملدربني
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أداة  :5تغطية قضايا السمل األهيل

)Social media and security sector governance (SSG

المترين 1-5

نقاش :تعريف السمل األهيل

بعد مشاهدة فيديو قصري مضن النشاط الثاين يقوم املشاركون مبناقشة األسئلة التالية مضن مجموعات صغرية( .يمت اختيار
الفيديو من قبل املدرب وذلك من روابط الفيديو املدرجة يف مرجع املدرب ).1-5
يقوم املدرب إما بتوزيع هذه األسئلة مكتوبة عىل بطاقة واحدة للك مجموعة أو كتابهتا عىل اللوحة التوضيحية حبيث يراها امجليع.
1 .1ما الذي ُيقصد بالسمل األهيل حسمبا جاء يف الفيديو؟
2 .2كيف ُت َعرِ ف مفهوم السمل األهيل يف بلدك؟
3 .3أعط بعض األمثلة – إذا وجدت – عىل تقارير إخبارية مقت بالفعل بإعدادها مسبقًا عن قضايا تتعلق بالسمل األهيل؟

دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين
رزمة أدوات لملدربني
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أداة  :5تغطية قضايا السمل األهيل

)Social media and security sector governance (SSG

المترين 2-5

نقاش :حتديد دور األعالم يف تغطية قضايا السمل األهيل

حيتوي هذا المترين عىل مقالة لغرض قراءهتا من قبل املشاركني كتهبا حصيف سابق ،ويه تتحدث عن اآلثار السلبية املرتتبة عىل
خرب إعاليم متعلق مبنع اجلرمية والسمل األهيل .يتبع ذلك سلسلة من امجلل والعبارات يقوم املشاركون مبناقشهتا.
“من بني آالف اللقاءات اليت متت بني أخشاص جتولوا يف مركز التسوق يف املدينة ،وقعت حادثة هتجم ونشل واحدة فقط يف
وقت متأخر من إحدى الليايل.
نُرش اخلرب يف الصحيفة ،واستغله احتاد الرشطة احمللية كفرصة النتقاد احلكومة عىل قصور أعداد أفراد الرشطة واملوارد
املتاحة هلم .وعىل إثر ذلك قرر العديد من املواطنني جتنب الذهاب إىل مركز التسوق يف املدينة .أدرك عندها اللصوص والنشالون
الفعليون أو احملمتلون بأن مركز التسوق هو من األماكن املمكن تنفيذ معليات الرسقة أو النشل فهيا بهسولة .ويف هناية املطاف،
ارتفع عدد معليات الرسقة والنشل يف مركز التسوق ذلك (.)...
يتسم حتليل اإلعالم حلاالت اجلرامئ املشاهبة هلذه يف العادة بالسطحية ،مكا تكون احللول املقرتحة من قبل اإلعالم عاد ًة عىل
ذات الدرجة من السطحية اليت تتسم هبا حتليالهتا.
يف هذه احلالة ،تضمنت املقرتحات طرقًا أفضل إللقاء القبض عىل اللصوص والنشالني إضاف ًة إىل عقوبات أكرب وأفضل ملن
يمت إلقاء القبض علهيم”.
مقتبس عن“ :اإلعالم والسمل األهيل” ،1993 ،متوافر عىل الرابط التايل:

http://www.melaleucamedia.com.au/01_cms/details.asp?ID=250

أي من العبارات التالية حصيحة برأيك؟
نعم

العبارة
.1

1من املمكن أن يعيق اإلعالم أنشطة منع اجلرمية

.2

2اإلعالم يولد العنف

.3

3يعمل اإلعالم عىل تثقيف الناس باملشالك االجمتاعية اليت
يسهتني الناس هبا اكجلرمية والسمل األهيل

.4

4يعمل اإلعالم عىل زيادة املساءلة لصناع القرار الذين ينفذون
إسرتاتيجيات منع اجلرمية

ال

التعليق

هذه العبارات الرئيسية مقتبسة عن :فالريي ساغان ولورا اكبوبيانكو (حمررون) :اإلعالم ،منع اجلرمية والسمل احلرضي :نقاش
موجز حول تأثري اإلعالم وجماالت تستديع املزيد من االستكشاف ،املركز الدويل ملنع اجلرمية ،2008 ،متوافر عىل الرابط التايل:
_http://www.crime-prevention-intl.org/fileadmin/user_upload/Publications/The_Media__Crime
Prevention_and_Urban_Safety_ANG.pdf

دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين
رزمة أدوات لملدربني
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أداة  :5تغطية قضايا السمل األهيل

)Social media and security sector governance (SSG

المترين 3-5

عرض بصيغة الباور بوينت :اإلعالم والسمل األهيل
توفر الرشاحئ التالية مثاال عىل عرض بور بوينت هلذه اجللسة ويمت توزيع نسخ من هذا العرض لملشاركني يف النشاط رمق .4

اإلعالم والسلم األهلً

لواذا يعتبرالسلن األهلي ههوا في حكن القطاع األهني؟
•
•
•
•

ٌساهم فً جعل المجتمعات أكثر أمنا وأكثر جلدا
تحسٌن المشاركة بٌن الجهات الحكومٌة والجهات غٌر
الحكومٌة التً تقدم خدمات األمن والقضاء
مكافحة أسباب الجرٌمة بما فً ذلك الفساد ،وسوء اإلدارة،
وسوء استخدام السلطة و إنتهاكات أخرى
و....أشٌاء أخرى من وجهة نظرك؟

دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين
رزمة أدوات لملدربني
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أداة  :5تغطية قضايا السمل األهيل

)Social media and security sector governance (SSG

المترين ( 3-5تمكلة)

ها دور اإلعالم في تغطية هىاضيع تتعلق بونع الجريوة ،وتعزيز السلن
األهلي؟

•
•
•
•
•

إعالم المواطنٌن حول طرق منع الجرٌمة و مبادرات السلم
األهلً
ضمان الدعم الشعبً الستراتٌجٌات الوقاٌة من الجرٌمة
قٌاس ونقل الفهم العام لقضاٌا الجرٌمة
تسهٌل الحوار بٌن مؤسسات إنفاذ القانون والمجتمع األوسع
و...ما األدوار األخرى التً ٌمكن لإلعالم أن ٌلعبها فً هذا
المجال من وجهة نظرك؟

تعريف ‘هنع الجريوة’
 .1توضٌح االستراتٌجٌات التً تهدف إلى تقلٌل مخاطر حدوث
الجرٌمة
 .2بلورة اإلجراءات التً تهدف إلى تقلٌل األثار الضارة المحتملة
على األفراد والمجتمع
 .3التدخل للتأثٌرعلى مسببات الجرٌمة المتعددة
المصدر :دلٌل األمم المتحدة الخاص فً الوقاٌة من الجرٌمة ( ،)2002للمزٌد إنظر:
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/resolution_2002
13.pdf

دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين
رزمة أدوات لملدربني
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أداة  :5تغطية قضايا السمل األهيل

)Social media and security sector governance (SSG

المترين ( 3-5تمكلة)

تعريف ‘السلن األهلي’
.1
.2
.3
.4

تحسٌن نمط حٌاة المجتمعات بتأكٌد أهمٌة التفاعل المجتمعً والتماسك
اإلجتماعً.
تجنب التركٌز الحصري على إنفاذ القانون ،ومعالجة السلوك اإلجرامً
لدى الفرد.
الحفاظ على التماسك اإلجتماعً من خالل الحوار ،والحفاظ على
وجهات النظر المتنوعة ،وتحقٌق الوفاق الجمعً الذي ٌضمن إحترام
هذا التنوع.
تعزٌز قدرة المجتمع واألفراد على معالجة األثار الضارة للجرٌمة.

للمزٌد ٌمكنك زٌارة المصدر التالً:

http://www.crime-prevention
intl.org/fileadmin/user_upload/Publications/Crime_Prevention_and_Community_Safety_A
NG.pdf

تعريف السلن األهلي في الونطقة العربية

”ٌشٌر مفهوم السلم األهلً لمجتمع ٌعٌش أفراده فً سالم
وأمن بما ٌتوافق مع عاداتهم وتقالٌدهم وفً ظل سٌادة
القانون .فهو ٌشٌر الى إطار ناظم لحل النزاعات/الخالفات
إما عن طرٌق القانون او المبادىء الودٌة او التحكٌم دون
اللجوء الى استخدام العنف“.
المصدر :مركز جنٌف للرقابة الدٌمقراطٌة على القوات المسلحة ومركز شمس ،خطة السلم
األهلً ،الخلٌل 2012 ،ص.9 .

دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين
رزمة أدوات لملدربني
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أداة  :5تغطية قضايا السمل األهيل

)Social media and security sector governance (SSG

المترين ( 3-5تمكلة)

التغطية اإلعالهية لوىاضيع تتعلق بونع الجريوة ،وتعزيز السلن
األهلي :الشروط األخالقية الرئيسية
فً حال تغطٌة قضاٌا تتعلق بالجرٌمة إعالمٌاٌ ،نبغً على
الصحفً ما ٌلً:
• اإللتزام بمعاٌٌر السلوك السلٌم
• تجنب عرقلة عمل السلطات ،وتجنب تسهٌل سلوك المجرمٌن
• تجنب التحرٌض على الجرٌمة
• تجنب زٌادة خوف الناس من أن ٌصبحوا ضحاٌا للجرٌمة
• و....أشٌاء أخرى من وجهة نظرك؟

التىجهات اإلستراتيجية للىقاية هن الجريوة وتعزيزالسلن
األهلي
ٌمكن لوسائل اإلعالم مساعدة السلطات خالل المراحل المختلفة إلعداد
وتطبٌق الخطط االستراتٌجٌة الهادفة للوقاٌة من الجرٌمة وتعزٌزالسلم
األهلً:
 .1تحدٌد المشكلة\ات
 .2تحدٌد المسببات الجذرٌة
 .3اإلتفاق على أهداف طوٌلة المدى للوقاٌة من الجرٌمة
 .4اإلتفاق على مؤشرات لقٌاس األداء
 .5تقٌٌم عمل الشركاء فً الوقاٌة من الجرٌمة

دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين
رزمة أدوات لملدربني
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أداة  :5تغطية قضايا السمل األهيل

)Social media and security sector governance (SSG

المترين ( 3-5تمكلة)

تغطٌة اقضاٌا السلم األهلً:
هٌكلٌة التقرٌر اإلخباري
•
•
•
•

•

العناوٌن
مقدمة
من؟ ماذا؟ أٌن؟ متى؟ ماذا؟ وكٌف؟
جسم التقرٌر
مزٌد من التفاصٌل حول ”لماذا“
مزٌد من التفاصٌل حول ”كٌف“
خاتمة

مزٌد من التفاصٌل
المصدر :العلم واإلعالم :التفكٌر بطرٌقة الهرم المقلوبٌ ،مكنك زٌارة:

وثائق هرجعية رئيسية حىل السلن األهلي

• The United Nations Guidelines for the Prevention of
)Crime (2002
• The International Centre of the Prevention of Crime’s
Report: Crime Prevention and Community Safety:
)Trends and Perspectives (2010
• The Australian Institute for Criminology: A Model
Performance Framework for Community-‐Based
)Crime Prevention (2011

دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين
رزمة أدوات لملدربني
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 تغطية قضايا السمل األهيل:5 أداة

Social media and security sector governance (SSG)

) (تمكلة3-5 المترين

الوؤسسات الدولية الرئيسية العاهلة في هجال السلن األهلي

• UNHABITAT
• United Nations Office of Drugs and Crime (UNODC)
Crime Prevention Programme
• International Centre of the Prevention of Crime (ICPC)
• Saferworld
• Geneva Centre for the Democratic Control of Armed
Forces (DCAF)
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دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين
رزمة أدوات لملدربني
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أداة  :5تغطية قضايا السمل األهيل

)Social media and security sector governance (SSG

المترين 4-5

البيئة
األنمظة

السبب

السبب

السبب

السبب

السبب

السبب
السبب

السبب

السبب

السبب
السبب

العمليات واإلجراءات

السبب

دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين
رزمة أدوات لملدربني
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األخشاص

القضية/املشلكة

ورقة معل :خمطط هيلك المسكة غري معبأ

دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين
رزمة أدوات لملدربني
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المترين 5-5

قامئة التحقق :التخطيط إلعداد خرب يتعلق بالسمل األهيل

يقوم املشاركون باستخدام قامئة التحقق هذه للتخطيط إلعداد خرب متعلق بالسمل األهيل .ترايع القامئة اعتبارات متعلقة بتحليل األسباب اجلذرية وببنية التقرير اإلخباري.

												
عنوان التقرير اإلخباري:

ما يه املشلكة الرئيسية اليت تريد تناوهلا يف اخلرب اخلاص بك؟

•

الوقت اللكي:

 -1البيئة (العوامل اخلارجية اليت تؤثر عىل املشلكة) :ما يه العنارص املرتبطة بالبيئة اليت تنوي تغطيهتا؟

•

•

•

نوع التغطية
.1
.2
.3
.4

ما يه املعلومات األساسية اليت ستقدمها؟

.1

.2

.3

.4

كيف ستقوم بذلك (معلومات أساسية ،مقابالت ،إىل آخره)؟
الوقت املقدر
.1
.2
.3
.4

أداة  :5تغطية قضايا السمل األهيل
)Social media and security sector governance (SSG
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المترين ( 5-5تمكلة)
.1
.2

.1

.2

.3

من يه اجلهات اليت ستقوم مبقابلهتا؟
.1
.2

.3
.4

ما يه املعلومات األساسية اليت ستقدمها؟

.1

.2

.3

.4

.4

.3

.4

هل تود أن تضيف أية أمور أخرى؟

 -2السياسات (القواعد واألنمظة اليت تؤثر عىل املشلكة) :ما يه العنارص املرتبطة بالسياسات اليت تنوي تغطيهتا؟

•

•

•

نوع التغطية
.1
.2
.3
.4

كيف ستقوم بذلك (معلومات أساسية ،مقابالت ،إىل آخره)؟
الوقت املقدر
.1
.2
.3
.4

أداة  :5تغطية قضايا السمل األهيل
)Social media and security sector governance (SSG

دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين
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المترين ( 5-5تمكلة)
.1
.2
.3
.4

.1

.2

.3

.4

من يه اجلهات اليت ستقوم مبقابلهتا؟
.1
.2
.3
.4

هل تود أن تضيف أية أمور أخرى؟

 -3العمليات (التجهزيات ،البنية التحتية أو اآلليات املوضوعة اليت تؤثر عىل املشلكة) :ما يه العنارص املرتبطة بالعمليات اليت تنوي تغطيهتا؟

نوع التغطية
.1
.2
.3
.4

ما يه املعلومات األساسية اليت ستقدمها؟

.1

.2

.3

.4

كيف ستقوم بذلك (معلومات أساسية ،مقابالت ،إىل آخره)؟

الوقت املقدر
.1
.2
.3
.4

.1
.2
.3
.4

.1

.2

.3

.4

من يه اجلهات اليت ستقوم مبقابلهتا؟
.1
.2
.3
.4

أداة  :5تغطية قضايا السمل األهيل
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المترين ( 5-5تمكلة)

هل تود أن تضيف أية أمور أخرى؟

 -4األخشاص (اجلهات ذات العالقة اليت تؤثر عىل املشلكة أو تتأثر هبا) :ما يه العنارص املرتبطة باألخشاص اليت تنوي تغطيهتا؟

نوع التغطية
.1
.2
.3
.4

ما يه املعلومات األساسية اليت ستقدمها؟

.1

.2

.3

.4

كيف ستقوم بذلك (معلومات أساسية ،مقابالت ،إىل آخره)؟

الوقت املقدر
.1
.2
.3
.4

.1
.2
.3
.4

.1

.2

.3

.4

من يه اجلهات اليت ستقوم مبقابلهتا؟
.1
.2
.3
.4

هل تود أن تضيف أية أمور أخرى؟

أداة  :5تغطية قضايا السمل األهيل
)Social media and security sector governance (SSG

دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين
رزمة أدوات لملدربني
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المترين 6-5

اإلعداد خلرب حول السمل األهيل :بنية اخلرب

نوع التغطية
.1
.2
.3
.4
.5

تسلسل املعلومات األساسية واملقابالت اليت مت إجراؤها

.1

.2

.3

.4

.5

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.1

.2

.3

اجلزء

املقدمة

يعمل املشاركون مضن مجموعات صغرية ويستخدمون هذا اجلدول للتخطيط إلعداد بنية اخلرب الذي سيعملون هيلع .يستعني املشاركون باألفاكر املوجودة يف قامئة التحقق اليت
أمكلوها يف اجلزء األويل من النشاط (المترين  )5-5ويقومون برتتيهبا حسب التقسمية املبينة أدناه (أي “رأس/مقة”“ ،جسم”“ ،ذيل/قاعدة”).
مجموع للوقت املقدر
.1
.2
.3
.4
.5

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.1
.2
.3

32

اخلامتة

اجلسم

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.1
.2
.3
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المترين 7-5

ورقة معل :قامئة املبادئ األخالقية :تغطية خرب متعلق بالسمل األهيل

يقوم املشاركون باستخدام قامئة املبادئ األخالقية الواردة فميا ييل لبحث اجلوانب األخالقية للخرب الذي ينوون إعداده عىل
حنو مهنيج
االعتبار األخاليق
.1

نعم

 1التحريض عىل اجلرمية واملصلحة العامة

1 .1.1هل تعتقد أن املواد اليت ستستخدمها ستتسبب عىل األرحج يف التجشيع أو التحريض عىل ارتاكب
اجلرمية أو ستتسبب بفوىض أو اضطرابات؟
1 .1.2إذا أجبت بنعم ،هل بإماكنك أن تثبت وجود مصلحة عامة طاغية يف نرش هذه املواد؟
.2

2األثر عىل امجلهور املتليق

2 .2.1هل أخذت بعني االعتبار األثر احملمتل الذي قد ترتكه تغطيتك للجرمية عىل امجلهور املتليق ؟
2 .2.2هل أنت واثق بأن التغطية اليت تقوم هبا لن تزيد من خماوف الناس من أن يقعوا حضايا للجرمية؟
.3

3خصوصية الضحايا وكرامهتم

3 .3.1هل حرصت عىل أن توجد توازنًا ما بني املصلحة العامة خالل تغطية اجلرامئ واحرتام خصوصية
وكرامة الضحايا وأرسمه؟
3 .3.2هل أخذت باحلسبان أن إجراء مقابلة مع أولئك املسؤولني عن اجلرمية/السلوك املعادي لملجمتع قد
يتسبب باملضايقة واألمل للضحايا و/أو أقرباهئم؟
3 .3.3هل مقت باالتصال بالضحايا الناجني ،و/أو األقرباء املبارشين لملتوفني وإطالعهم عىل خططك؟
3 .3.4هل تأكدت مما إذا اكن الضحايا و/أو أقرباهئم املبارشين عىل إطالع خبططك وأن لدهيم التفاصيل
واملعلومات الالزمة اليت متكهنم من االتصال بك؟
3 .3.5هل أخذت بعني االعتبار أن تغطية احلقائق املتعلقة باملجرمني قد تتسبب مبضايقة وأمل ال مربر هلام
ألرسمه؟
3 .3.6هل حرصت عىل أن ال تحمل إىل اجلرم بالتبعية دون وجود دليل؟
.4

4الهشادة عىل اجلرمية والنشاط اإلجرايم

4 .4.1هل ستتضمن تغطيتك الهشادة عىل اجلرمية والنشاط اإلجرايم؟
4 .4.2هل تنوي مقابلة جمرم ناشط ،جسني هارب أو أي فرد مطلوب من الرشطة يف بلدك؟

دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين
رزمة أدوات لملدربني
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المترين ( 7-5تمكلة)
نعم

االعتبار األخاليق

ال

4 .4.3إذا أجبت بنعم ،هل سيثري ذلك تساؤالت حول عالقتك باملجرم؟
.5

5األساليب اإلجرامية القابلة للتقليد

نعم

5 .5.1هل تنوي أن تقدم أوصافًا أو توضيحات مفصلة لألساليب اإلجرامية؟
5 .5.2هل أخذت بعني االعتبار أن هذه األوصاف والتوضيحات قد تفتح املجال أمام ارتاكب أمعال غري
قانونية؟
.6

6مقابلة املجرمني

6 .6.1هل تنوي مقابلة جمرم ناشط أو مطلوب يف بلدك؟
6 .6.2هل تنوي أن تكون عىل اتصال مع جسناء هاربني أو أخشاص مطلوبني من الرشطة؟
6 .6.3هل أنت مدرك بأن هذا األمر قد يشلك يف بعض الظروف جرمية؟
.7

7زيارة الجسون ومقابلة الجسناء

7 .7.1هل تنوي إجراء مقابلة مع جسني؟
 7 .7.2هل طلبت احلصول عىل إذن للقيام بذلك من سلطات الجسون احمللية؟
.8

8ذكر أمساء املجرمني أو بث صورمه

8 .8.1هل تنوي ذكر امس جمرم ما ،مبا يف ذلك معتدين جنسيًا عىل األطفال مدانني أو غريمه من املتحرشني
واملعتدين جنسيًا ،يف حني مل تقم الرشطة باإلفصاح عن أمساهئم عىل العلن؟
8 .8.2هل تنوي بث صور هلم؟
.9

9منح رسية اهلوية

9 .9.1هل تنوي أن متنح رسية اهلوية إىل خشص ما يسىع للهترب من قوانني بلدك؟
9 .9.2هل فكرت بأن متنح الرسية هبدف عدم الكشف عن هوية حضايا وهشود اجلرمية؟
9 .9.3هل أخذت بعني االعتبار أن رسية اهلوية عاد ًة ما تعين عدم الكشف عن االمس أو العنوان أو صور
األخشاص أو أية دليل أو إشارة قد تؤدي إىل التعرف عىل األخشاص أو الكشف عن هويهتم؟

دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين
رزمة أدوات لملدربني
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المترين ( 7-5تمكلة)
نعم

االعتبار األخاليق

ال

1010حفظ الجسالت
1010.1هل تدرك أن الرشطة ميكن أن حتصل عىل مالحظاتك البحثية ،جسالتك ،رسائل بريدك اإللكرتوين أو أوراق
معل أخرى إضافة إىل النسخ والوثائق غري املنشورة وذلك من خالل أمر قضايئ صادر عن احملمكة؟
1010.2هل تدرك بأنه قد يكون من اإللزايم الكشف واإلفصاح عن هذه املواد كدليل يقدم إىل احملمكة أو اهليئة
القضائية أو التحقيق القضايئ؟
1111رسية املصادر
1111.1هل حرصت عىل مضان محاية هوية أية مصادر رسية وعدم ذكرها يف أية مالحظات أو مستندات قد
تصبح موضوعًا ألمر قضايئ صادر عن احملمكة؟
1212مقابلة الهشود

نعم

1212.1هل تنوي مقابلة الهشود بشأن هشادهتم فور بدء جلسات احملمكة باالنعقاد؟
1313إخفاء اهلويات
1313.1هل تنوي إخفاء هوية فرد ما؟
1313.2هل اختذت هذا القرار بنا ًء عىل األسباب التالية؟
لدوايع قانونية ،عىل سبيل املثال ازدراء احملمكة أو التهشري احملمتل؟
محلاية مصدر ما أو عدة مصادر؟
ألسباب السالمة ،سواء داخل بلدك أو خارجها؟
الكشف عن اهلوية قد يكون غري متاكفئ مع خطورة اجلرمية أو الفعل غري املرشوع؟
1414رسية اهلوية
1414.1هل تنوي منح رسية اهلوية إىل خشص ما يسىع للهترب من قوانني بلدك؟
1414.2هل أخذت بعني االعتبار أن رسية اهلوية تكون أحيانًا رضورية محلاية هوية حضايا وهشود اجلرمية؟

دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين
رزمة أدوات لملدربني
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المترين ( 7-5تمكلة)
نعم

االعتبار األخاليق
1414.3هل أخذت بعني االعتبار أن رسية اهلوية عاد ًة ما تعين عدم الكشف عن االمس أو العنوان أو صور
األخشاص أو أية دليل أو إشارة قد تؤدي إىل التعرف عىل األخشاص أو الكشف عن هويهتم؟
1515ال ُقرص
1515.1هل تنوي الكشف عن هوية األطفال واألخشاص صغار السن املتورطني يف سلوكيات إجرامية أو معادية
لملجمتع؟
1515.2هل أخذت باحلسبان مراعاة مصاحلهم عىل النحو الواجب؟
1515.3هل أخذت بعني االعتبار العواقب احملمتلة اليت قد ترتتب عىل الكشف عن هويهتم؟

مقتبس عن :املبادئ التوجهيية هليئة اإلذاعة الربيطانية  ،BBCتغطية اجلرامئ ،متوافر عىل الرابط التايل:
http://www.bbc.co.uk/editorialguidelines/page/guidelines-crime-reporting-crime

دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين
رزمة أدوات لملدربني
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المترين 8-5

ورقة معلومات :ملخص لملبادئ التوجهيية هليئة اإلذاعة الربيطانية  BBCاخلاصة بتغطية أخبار اجلرمية
والسلوكيات املعادية لملجمتع
يلخص المترين التايل املبادئ التوجهيية املعدة من قبل هيئة اإلذاعة الربيطانية .BBC
التغطية التحريضية واملصلحة العامة
علينا أن نضمن بأن خدماتنا ال تمشل املواد اليت من شأهنا عىل األرحج التجشيع أو التحريض عىل ارتاكب اجلرمية أو
التسبب بفوىض أو اضطراب .وبأي حال فإنه ال ُيقصد هبذا تقييد بث أي حمتوى من شأنه أن خيدم املصلحة العامة بشلك
واحض .إن التجسيل والبث املُ َج َرد لنشاط إجرايم ما ال يعترب عاد ًة أنه تجشيع أو حتريض ،إال إذا اكن يكشف عن تفاصيل
ميكن تقليدها.
األثر عىل امجلهور املتليق
يتوجب علينا األخذ بعني االعتبار األثر الذي قد ترتكه تغطيتنا للجرمية عىل مجهورنا املتليق .هتدف تغطيتنا للجرمية والسلوك
املعادي لملجمتع إىل تزويد مجهورنا باحلقائق مكا وردت يف سياقها الفعيل.
جيب أن ال تؤدي التغطية اليت نقوم هبا إىل زيادة خماوف الناس من الوقوع كضحايا للجرمية إذا اكن ذلك مستبعد للغاية
إحصائيًا.
خصوصية الضحايا وكرامهتم
جيب أن حنرص عىل إجياد توازن ما بني املصلحة العامة خالل تغطية اجلرامئ واحرتام خصوصية وكرامة الضحايا وأرسمه.
عندما نقوم بإجراء مقابلة مع أولئك املسؤولني عن اجلرمية/السلوك املعادي لملجمتع أو إعادة بناء/جتسيد األحداث املاضية،
فإن هذا قد يتسبب باملضايقة واألمل للضحايا و/أو أقرباهئم .جيب علينا ،بقدر اإلماكن مضن احلدود املعقولة ،أن نبذل
قصارى جهدنا لالتصال بالضحايا الناجني ،و/أو األقرباء املبارشين لملتوفني وإطالعهم عىل خططنا .إذا اكن هناك رضورة
لالستعانة بوسيط ،اكلرشطة أو اخلدمات االجمتاعية ،فإن املسؤولية تقع عىل عاتقنا بأن نتأكد أنه قد مت إطالع الضحايا و/
أو أقرباهئم املبارشين بذلك وأن لدهيم املعلومات والتفاصيل الالزمة اليت متكهنم من االتصال بنا.
قد تستديع تغطية احلقائق املتعلقة باملجرمني ذكر بعض التفاصيل اليت ختص ظروفهم األرسية ،إال أنه يتوجب علينا تاليف
التسبب مبضايقة غري مربرة ألرسمه .مكا جيب علينا أن ال نحمل إىل اجلرم بالتبعية دون وجود دليل.
الهشادة عىل وقوع جرمية ونشاط إجرايم
إذا هشدت وقوع نشاط إجرايم خطري ،أو مقت بتجسيل جرمية معينة بشلك قد يؤدي إىل إثارة التساؤالت حول عالقتنا
باملجرم ،عليك الرجوع مقدمًا إىل أحد كبار احملررين.
األساليب اإلجرامية القابلة للتقليد
سنحرص عىل أن ال تشمتل خدماتنا عىل األوصاف والتوضيحات املفصلة لألساليب اإلجرامية اليت من شأهنا أن تفتح املجال
أمام ارتاكب أمعال غري قانونية.
مقابلة املجرمني
جيب إحالة أي مقرتح ملقابلة جمرم ناشط يف البلد أو مطلوب فهيا إىل رئيس التحرير أو أي مسؤول آخر .ميكن الرشوع بإجراء
املقابالت فقط إذا اكنت مربرة بشلك واحض من منظور حتريري ،مثلًا من خالل احلصول عىل معلومات أو توضيحات هامة.
دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين
رزمة أدوات لملدربني
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المترين ( 8-5تمكلة)
املقابالت مع املجرمني الناشطني أو املدانني ال جيوز أن تعظم أو تعيل من شأن األفعال غري املرشوعة أو أن حتتيف باالسهتزاء
بالعملية القضائية واالسهتانة هبا مكا ال جيوز أن تكشف عن أية تفاصيل من شأهنا أن تحمس بإماكنية تقليد جرمية ما.
االتصال مع الجسناء اهلاربني أو األخشاص املطلوبني من الرشطة قد يشلك يف بعض الظروف جرمية .جيب إحالة أي مقرتح
لالتصال مبثل هؤالء األخشاص أو مقابلهتم إىل رئيس التحرير أو أي مسؤول آخر.
زيارة الجسون ومقابلة الجسناء
قبل زيارة جسن ما وإجراء مقابلة مع جسني ألغراض بهثا ،عىل منيجت األخبار/الصحفيني عاد ًة طلب احلصول عىل إذن
من سلطات الجسون .جيب إحالة أي مقرتح لدخول جسن بدون احلصول عىل إذن إىل رئيس التحرير أو أي مسؤول آخر.
ذكر أمساء املجرمني أو بث صورمه
جيب إحالة أي مقرتح لإلفصاح عن امس معتدي جنسيًا عىل األطفال مدان أو غريه من املتحرشني واملعتدين جنسيًا ،يف حال
مل تقم الرشطة باإلفصاح عن أمساهئم عىل العلن ،أو مقرتح لبث صور هلم ،إىل رئيس التحرير أو أي مسؤول آخر.
منح رسية اهلوية
أي مقرتح ملنح رسية اهلوية إىل خشص ما يسىع للهترب من قوانني بلدك جيب إحالته مقدمًا إىل رئيس التحرير أو أي
مسؤول آخر.
قد يكون هناك دوايع قانونية تربر عدم جواز اإلفصاح والكشف عن هويات األخشاص املرتبطني مبحامكة .إذا اكن من
الرضوري محاية هوية حضايا وهشود اجلرمية ،فإن رسية اهلوية عاد ًة ما تعين عدم الكشف عن االمس أو العنوان أو صور
األخشاص أو عدم الكشف عن أية دليل أو إشارة قد تؤدي إىل التعرف عىل األخشاص أو الكشف عن هويهتم.
حفظ الجسالت
ميكن حمامكة أي خشص يرتكب فعل غري قانوين أو يعرتف بارتاكبه .بإماكن للرشطة أن حتصل عىل أوراقنا البحثية ،جسالت
مالحظاتنا ،رسائل الربيد اإللكرتوين اخلاصة بنا أو أي أمعال ورقية أخرى ختصنا باإلضافة إىل النسخ والوثائق واملقاطع
الصوتية واملرئية غري احملررة وغري املنشورة وذلك من خالل أمر قضايئ صادر عن احملمكة .مكا أنه قد يكون من اإللزايم
الكشف واإلفصاح عن هذه املواد كدليل يقدم إىل احملمكة أو اهليئة القضائية أو التحقيق القضايئ.
رسية املصادر
جيب بذل احلرص الواجب لضامن محاية هوية أية مصادر رسية وعدم ذكرها يف أية مالحظات أو مستندات قد تصبح
موضوعًا ألمر قضايئ صادر عن احملمكة.
مقابلة الهشود
جيب إحالة أي مقرتح ملقابلة الهشود بشأن هشادهتم فور بدء جلسات احملمكة باالنعقاد إىل اجلهة املسؤولة عن املشورة
القانونية والسياسة التحريرية للرباجم.
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المترين ( 8-5تمكلة)
إخفاء اهلويات
إذا اكن الخشص الذي تغطيه أمعالنا متورط بشلك واحض يف سلوك إجرايم أو معادي لملجمتع نقوم عاد ًة بالكشف عن
هويته .وعىل أي حال ،قد تكون هناك ظروف معينة من حني إىل آخر تستلزم إخفاء اهلويات ،وهذه احلاالت تشمتل عىل ما ييل:
•	 دوايع قانونية ،عىل سبيل املثال ازدراء احملمكة أو التهشري احملمتل
•	 محاية مصدر ما أو عدة مصادر
•	 ألسباب السالمة ،سواء داخل البلد أو خارجها
•	 الكشف عن اهلوية قد يكون غري متاكفئ مع خطورة اجلرمية أو الفعل غري املرشوع
•	 يف احلاالت اليت نقوم فهيا بالكشف عن ممارسة إجرامية أو معادية لملجمتع لكن األفراد املتورطني يعتربون فقط مثا ُال
عىل هذا السلوك املعني ،عىل سبيل املثال عند التصوير الرسي ألغراض أحباث املسهتلكني أو األحباث االجمتاعية.
•	 يف احلاالت اليت نقوم فهيا بالكشف عن ممارسات إجرامية أو معادية لملجمتع لكن األخشاص املتورطني غري مذنبني
بشلك اكيف أو ال يتحملون املسوؤلية عن أفعاهلم بشلك اكيف.
رسية اهلوية
جيب إحالة أي مقرتح ملنح رسية اهلوية إىل خشص ما يسىع للهترب من قوانني البلد إىل رئيس التحرير أو أي مسؤول آخر.
ال ُقرص
عند النظر فميا إذا سيمت الكشف عن هوية األطفال أو األخشاص صغار السن املتورطني يف سلوكيات إجرامية أو معادية
لملجمتع ،جيب األخذ باحلسبان مراعاة مصاحلهم عىل النحو الواجب .جيب األخذ بعني االعتبار سن هؤالء األطفال أو
الشباب الصغار ،طبيعة السلوك أو خطورته والعواقب احملمتلة اليت قد ترتتب عىل الكشف عن هويهتم .يف العادة ال جيب أن
نكشف عن هوية األطفال عند تغطية مثل هذا السلوك لتوضيح ممارسة ما ،إال إذا اكن هناك دايع أو مربر حتريري واحض.
دامئًا اطلب نصيحة أحد كبار احملررين ومشورهتم ،أو يف حالة املستقلني اطلب النصيحة من احملرر املسؤول عن التلكيف
(احملرر امللكف) ،إذا مل تكن متأكدًا من كيفية املتابعة.
مقتبس عن :املبادئ التوجهيية هليئة اإلذاعة الربيطانية  ،BBCتغطية اجلرامئ ،متوافر عىل الرابط التايل:
http://www.bbc.co.uk/editorialguidelines/page/guidelines-crime-reporting-crime
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مرجع املدرب 1-5

ورقة معلومات :مقاطع فيديوهات تتعلق بالسمل األهيل ومنع اجلرمية
ورقة املعلومات هذه يه ألغراض مرجعية وإطالع لملدرب .خيتار املدرب واحد من مقاطع الفيديو لعرضها عىل املشاركني
يف النشاط الثاين.
الفيديو األول:
التغطية اإلخبارية يف لندن ،هيئة اإلذاعة الربيطانية  :BBCمحلة مواطنو لندن من أجل مدينة آمنة ()8/6/2012
الرابط:
http://www.youtube.com/watch?v=nXg0CIKmUUw

الفيديو الثاين:
تلفزيون وطن (رام اللـه ،األرايض الفلسطينية) :حتديات األمن يف حمافظة اخلليل ()5/3/2011
الرابط:
http://www.marsadpal.info/video_details.cfm?id=a56343a1826872&cat_id=16

الفيديو الثالث:
قناة احلياة (مرص) :تعزيز التواصل بني الرشطة واملواطن املرصي لوقف العنف األهيل ()2011/6/14
الرابط:
http://www.youtube.com/watch?v=IJApOREWBcM

دور اإلعالم يف حمك القطاع األمين
رزمة أدوات لملدربني
© مركز جنيف للرقابة الميقراطية عىل القوات املسلحة2012 ،

40

أداة  :5تغطية قضايا السمل األهيل

)Social media and security sector governance (SSG

مرجع املدرب 2-5

ورقة معلومات :استخدام خمطط هيلك المسكة
يف النشاط الثالث ،يستخدم املدرب هذا املرجع لتوضيح أسلوب حتليل األسباب اجلذرية يف خمطط هيلك المسكة
لملشاركني.
توضيح خمطط هيلك المسكة:
•ارمس عىل اللوحة التوضيحية صورة ملخطط هيلك المسكة أو استخدم المترين .4.3
•وحض بأن رأس المسكة سيتضمن القضية/املشلكة الرئيسية املتعلقة بالسمل األهيل اليت سيحددها املشاركون
ويعملوا علهيا.
•مق بعنونة لك عمظة يف اهليلك :البيئة ،األخشاص ،السياسات ،العمليات
•فرس معىن لك بند:
-

البيئة :العوامل اخلارجية اليت تؤثر عىل املشلكة

 األخشاص :اجلهات الرئيسية ذات العالقة اليت تؤثر عىل املشلكة أو تتأثر هبا السياسات :القواعد واألنمظة اليت تؤثر عىل املشلكة العمليات :التجهزيات ،البنية التحتية أو اآلليات املوضوعة واليت تؤثر عىل املشلكة•وحض بأن هذه املجاالت األربع ستساعد املشاركني يف تخشيص أسباب املشلكة/القضية املتعلقة بالسمل األهيل اليت
قاموا مه بتحديدها.
مقتبس عن :املورد اإللكرتوين لدمع املديرين :دليل :موارد لدمع املديرين القياديني ،الصفحة  ،198متوافر عىل الرابط التايل:
http://erc.msh.org/toolkit/pdf/ResourcestoSupportManagersWhoLead
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منوذج تطبييق :منوذج مكمتل لتحليل المسكة (حتليل) النعدام السمل األهيل يف األرايض الفلسطينية

مرجع املدرب 3-5

انعدام السلم األهلً فً محافظة
الخلٌل

انعدام السٌادة وحرٌة
الحركة الفلسطٌنٌة

االنقسام الجغرافً

االحتالل العسكري
اإلسرائٌلً

األشخاص

العملٌات واإلجراءات

غٌاب تدخالت السلم األهلً
القائمة على األدلة

غٌاب االستجابات الموجهة نحو النتائج
فً التعاطً مع انعدام األمن واإلٌذاء

غٌاب الشراكات الفاعلة فً مجال السلم
األهلً

غٌاب إستراتٌجٌة تواصل للسلم األهلً

هٌمنة وانتشار اآللٌات العشائرٌة لحل
النزاعات

ضعف وانعدام استقالل الجهات
الرئٌسٌة المزودة لخدمات األمن
والعدالة

عدم وضوح اإلطار القانونً
الناظم اللقطاع األمنً

عدم معرفة المواطنٌن بمبادئ
سٌادة القانون وعدم احترامهم
لها

عدم معرفة المواطنٌن
بالتشرٌعات الرئٌسٌة

عدم توافر التدرٌب للجهات
المسؤولة عن السلم األهلً

الوضع االقتصادي المتردي

البٌئة

األنظمة

مرجع المدرب 5.3
نموذج تطبيقي :نموذج مكتمل لتحليل السمكة (تحليل المشاكل الفرعية) النعدام السلم األهلي في األراضي الفلسطينية
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املراجع اإلضافية
:املنمظات غري احلكومية الدولية تعزيز منع اجلرمية والسمل األهيل
•

UNHABITAT

www.unhabitat.org

•

United Nations Office of Drugs
and Crime

www.unodc.org

•

International Centre for the Prevention of Crime
(ICPC)

www.icpc.org

•

Saferworld

www.saferworld.org

•

Geneva Centre for the Democratic Control of
Armed Forces (DCAF)

www.dcaf.ch

:مراجع حول وسائل االعالم والسمل األهيل
:BBC, Guidelines. Reporting Crime, available
http://www.bbc.co.uk/editorialguidelines/page/guidelines-crime-reporting-crime
Sagant, Valérie and Capobianco, Laura (Eds), The Media, Crime Prevention and Urban Safety: A Brief Discussion on Media Influence and Areas for Further Exploration, International Centre for the Prevention of
Crime, 2008, available:
http://www.crime-prevention-intl.org/fileadmin/user_upload/Publications/The_Media__
Crime_Prevention_and_Urban_Safety_ANG.pdf

:وثائق مرجعية أساسية حول منع اجلرمية والسمل األهيل
Economic and Social Council, Guidelines for the Prevention of Crime, New York: ECOSOC, 2002, available:
https://www.unodc.org/unodc/en/justice-and.../CrimePrevention.html
Homel, Peter and Anthony Morgan, A Model Performance Framework for Community. Based Crime Prevention, Canberra: AIC, 2011, available:
h t t p : / / w w w. a i c . g o v. a u / d o c u m e n t s / B / D / 9 / % 7 B B D 9 D 5 6 8 6 - 8 4 D E - 4 9 1 4 - A D F C E9F4D6C3CE36%7Dtbp040.pdf
International Centre of the Prevention of Crime, Crime Prevention and Community Safety: Trends and
Perspectives, Ottawa: ICPC, 2010, available:
http://www.crime-prevention-intl.org/fileadmin/user_upload/Publications/Crime_
Prevention_and_Community_Safety_ANG.pdf

:منشورات مركز جنيف للرقابة الدميقراطية عىل القوات املسلحة حول اإلعالم وحمك القطاع األمين
The Palestinian Media and Security Sector Governance, 2009, available:
http://www.dcaf.ch/Publications/The-Palestinian-Media-and-Security-Sector-Governance
Access to Information and Security Sector Governance, 2010, available:
http://www.dcaf.ch/Publications/Access-to-Information-and-Security-Sector-GovernanceReference-Text-Reader
Palestinian Media Legislation and Security Sector Governance, 2011, available:
http://www.dcaf.ch/Publications/Compilation-of-Reference-Texts-Palestinian-MediaLegislation-and-Security-Sector-Governance
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