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شكر وتقدير

يوّد مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية عىل القوات املسلحة أن يعرّب عن امتنانه وتقديره لملساعدة اليت أمده هبا األفراد واملؤسسات 
الرشيكة يف األرايض الفلسطينية احملتلة، وهؤالء مه: 

السيد جفال جفال، اخلبري يف ديوان الرقابة املالية واإلدارية 	•

ديوان الرقابة املالية واإلدارية  	•

املجلس الترشييع الفلسطيين  	•

ديوان الرائسة  	•

جملس الوزراء  	•

وزارة املالية  	•

وزارة الداخلية  	•

اإلدارة املالية املركزية (العسكرية) 	•

هيئة ماكحفة الفساد 	•

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

لملساءلة واحملاسبة. 

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

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

املؤسسات املختصة بالرقابة املالية، واليت ترغب يف: 

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

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

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

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

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

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

وبدمع مايل من االحتاد األورويب. 

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

واملواد ليك تتناسب مع السياق الذي يعمل فيه املدرب. 

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

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

أخرى حول الرقابة املالية يف القطاع األمين، ومهنا: 

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

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

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

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

www.dcaf.ch/publications

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

املواضيع الستة بصورة منفردة يف لقاءات تدريبية ’مستقلة‘. 

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

رضورًيّا. 

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

مهارات  واكتساب  األدوات  رزمة  استخدام  األداة األوىل: 
التدريب 

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

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

واألساليب 

دورة املوازنة والقطاع األمين  األداة الرابعة: 

التدقيق والزناهة يف القطاع األمين  األداة اخلامسة: 

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

الرقابة املالية يف أجهزة املخابرات  األداة السابعة: 

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

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

الرقابة املالية وحمك القطاع األمين وإصالحه. 

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

ال يقترصون عىل: 

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

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

الرقابة املالية

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

وتنفيذها

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

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

إجراءات الرقابة الداخلية وأمعال التدقيق الداخيل. 

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

أكرب من املتدربني. 

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

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

السياق احمليل الذي يعمل فيه. 

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

النشاطات عىل النشاط الذي يسبقه. 

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

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

باملواد واملصادر اليت يستخدمها املدرب يف هذا اللقاء. 

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

اللقاء التدرييب. 

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

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

هذه املواد اليت تتسم بهسولة تصويرها: 

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

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

ملخصات املعلومات املهمة.  	•

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

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

عىل  املرعية  الفضىل  املامرسات  حول  ملخصات  	•
املستوى الدويل 

أوراق اإلجابات  	•

املصادر املقرتحة حتتوي عىل مراجع للنشاطات.   -6

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

هلم عىل حنو يفتقر إىل املشاركة. 

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

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

الذي يقدم التدريب فيه. 

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

التدرييب. 
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ويتألف اللقاء التدرييب احمليل من احملاور امخلسة التالية: 

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

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

املخصص لتنفيذه. 

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

التدرييب. وتتسم هذه املواد بهسولة تصويرها.  

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

إلهيا. 

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

األهداف املتوخاة من التعمل 
باملعارف  فيه  تزويد املشاركني  التدرييب إىل  اللقاء  يسىع هذا 
العملية اليت تيس هلم الوقوف عىل اإلطار القانوين النامظ للقطاع 
األمين، وكيفية التعامل مع املجاالت اليت ال تغطهيا ترشيعات 
حمددة أو املجاالت اليت ال تمشلها الترشيعات السارية عىل حنو 
واٍف من البيان والتفصيل يف سياق ممارسة الرقابة املالية يف هذا 
القطاع. ويتيح هذا اللقاء التدرييب لملتدربني أن يستوعبوا الدور 
املنوط هبم يف التعامل مع هذه الثغرات القانونية يف سياق معلهم 
وتشمتل  األمين.  القطاع  املالية يف  الرقابة  يف جمال ممارسة 

أهداف التعمل املتوخاة من هذا اللقاء التدرييب عىل: 

استيعاب مفهوم ’احلق يف الوصول إىل املعلومات‘  	•
والوقوف عىل االستثناءات الشائعة هلذا احلق 

إدراك التحدي الذي يفرضه العمل عىل إياد التوازن  	•
الصحيح بني سبل الوصول التامة إىل املعلومات من 
خالل اعمتاد قانون بشأن حرية املعلومات ومتطلبات 

السية املتصلة بشؤون األمن القويم 

تبادل اخلربات والتجارب حول الطريقة اليت ميكن  	•
من خالهلا معاجلة الثغرات يف الترشيعات الوطنية 
السارية أو التغلب علهيا وجتاوزها من الناحية العملية 

التعرف عىل األطر اليت تعمتدها خمتلف الدول يف  	•
الرقابة الربملانية يف القطاع األمين 

باملامرسات  املتصلة  والتجارب  اخلربات  تبادل  	•
لملتدربني  ينبيغ  اليت  احللول  واجرتاح  العملية 
تطبيقها يف ممارساهتم العملية عىل أرض الواقع. 

األسئلة املتخصصة 
يوجه املدرب األسئلة التالية خالل النشاطات اليت ينطوي هذا 

اللقاء التدرييب علهيا: 

ما مفهوم ’احلق يف الوصول إىل املعلومات؟  	•

كيف ميكن إياد التوازن بني احلاجة إىل الوصول  	•
الذي  الدور  وما  القويم،  األمن  مع  املعلومات  إىل 

يضطلع به القانون بشأن حرية املعلومات؟ 

ما املهنجيات اليت تعمتدها خمتلف الدول يف إنفاذ  	•
الرقابة الربملانية عىل القطاع األمين؟ 

كيف ميكن جتاوز الثغرات اليت تعرتي الترشيعات  	•
الوطنية السارية والتغلب علهيا، وكيف ميكن تطبيق 
يعمل  الذي  الواقيع  السياق  يف  املطلوبة  احللول 

املتدربون فيه؟ 

معاجلة الثغرات القانونية يف سياق ممارسة الرقابة املالية 
يف القطاع األمين: اللقاء التدرييب 

نظرة عامة 
خطة اللقاء التدرييب: معاجلة الثغرات القانونية يف سياق ممارسة الرقابة املالية يف القطاع األمين 

وصف النشاطات 

املادة التدريبية )6-1(: نخسة ورقية من العرض التوجهيي: معاجلة الثغرات القانونية يف سياق ممارسة الرقابة املالية يف 
القطاع األمين 

املادتان التدريبيتان )6-2( و)6-3(: نخستان متتاليتان من قانون محاية املعلومات الساري يف جنوب أفريقيا (2010 و2013)

املادة التدريبية )6-4(: مقتطفات من القانون اإليطايل بشأن الرشاء العام 

املادتان التدريبيتان )6-5( و)6-6(: مقالتان من حصيفة “فاينانشال تاميز” )Financial Times( حول جلسة االسمتاع 
العامة اليت عقدها الربملان ألجهزة االستخبارات يف اململكة املتحدة 

املادة التدريبية )6-7(: مقتطفات من التقرير الصادر عن جلنة االستخبارات واألمن يف الربملان الربيطاين للعامني 2013-2012 
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يب 
خطة اللقاء التدري

يف أجهزة املخابرات
الرقابة املالية 

يب 
أهداف اللقاء التدري

ىل: 
ميلك املتدربون القدرة ع

حلق 
ىل هذا ا

يت ترد ع
ىل االستثناءات الشائعة ال

ىل املعلومات‘ والوقوف ع
صول إ

يف الو
حلق 

استيعاب مفهوم ’ا
 -1

يم 
صلة بشؤون األمن القو

سية املت
ىل املعلومات من خالل اعمتاد قانون بشأن حرية املعلومات ومتطلبات ال

صول التامة إ
صحيح بني سبل الو

ياد التوازن ال
ىل إ

ضه العمل ع
إدراك التحدي الذي يفر

 -2
جتاوزها من الناحية العملية 

رشيعات الوطنية السارية أو التغلب علهيا و
يت تشوب الت

جلة الثغرات ال
يت ميكن من خالهلا معا

خلربات والتجارب حول الطريقة ال
تبادل ا

 -3
ين 

ىل القطاع األم
يف ميدان الرقابة الربملانية ع

خمتلف الدول 
يت تعمتدها 

ىل األطر ال
التعرف ع

 -4
ض الواقع 

ىل أر
يف ممارساهتم العملية ع

يغ لملتدربني تطبيقها 
يت ينب

حللول ال
صلة باملامرسات العملية واجرتاح ا

خلربات والتجارب املت
تبادل ا

 -5

حملتوى الذي تغطيه 
ا

الدورة التدريبية 
ىل املعلومات 

صول إ
يف الو

حلق العام 
ا

	•

ين 
معل أجهزة القطاع األم

ىل 
يب الذي ميارسه الربملان ع

الدور الرقا
	•

سية املرعية فهيا 
يع األمن والدفاع واشرتاطات ال

صودة لقطا
شفافية املوازنات املر

	•

ىل القواعد العامة 
ض االستثناءات الواردة ع

بع
	•

يع األمن والدفاع 
صلة بقطا

يف العمليات املالية املت
متطلبات االستعجال 

	•

محاية ’املبلغني عن جرامئ الفساد‘ 
	•

مدونات قواعد السلوك، والقمي والسلوكيات 
	•

الوقت
180 دقيقة 

شاط
الن

الوقت
شاط

ف الن
ص

و
مية املجموعات واملواد

س
تق

سة
جلل

ف ا
أهدا

مالحظات

1
5 دقائق 

املقدمة
خماطًبا املجموعة باكملها

املدرب 
-

يب. 
ض املدرب مقدمة موجزة حول أهداف التعمل املتوخاة من اللقاء التدري

يستعر

2
20 دقيقة 

ض توجهيي:  مقدمة 
عر

جلة الثغرات 
حول معا

يف سياق 
القانونية 

يف 
ممارسة الرقابة املالية 

حئ 
رشا

ين (ال
القطاع األم
ىت 6) 

1 ح

خماطًبا املجموعة باكملها 
املدرب 

خسة ورقية من 
املادة )6-1(:  ن

جلة الثغرات 
ض التوجهيي: معا

العر
ممارسة الرقابة 

يف سياق 
القانونية 

ين
يف القطاع األم

املالية 

األهداف (1، 2، 
3، و4) 

يب 
يف اللقاء التدري

ىل املشاركني 
مهيته بالنسبة إ

ىل املعلومات وأ
صول إ

يف الو
حلق 

يتناول املدرب مفهوم ا
ين 

ضفهيا اعمتاد إطار قانو
يت ي

ش املدرب القمية ال
ىت 4). ويناق

حئ 1 ح
رشا

(املادة التدريبية )6-1(، ال
خلطوات 

ض ا
مكا يستعر

صودة لألجهزة األمنية، 
ىل املوازنات املر

ممارسة الرقابة السلمية ع
مك يتيح 

حم
ضال عن ذلك، يتطرق 

حية 5). وف
رش

ىل املشرتيات (املادة )6-2(، ال
يف إنفاذ الرقابة ع

العملية املرعية 
ىل مؤسسات األمن والدفاع (املادة )2-6(، 

ممارسة الرقابة ع
يف 

ضطلع به الربملان 
ىل الدور الذي ي

املدرب إ
حية 6).

رش
ال
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3
40 دقيقة

ش: 
معل ونقا

ورقة 
جلة الثغرات القانونية 

معا
يت تشوب تعريف 

ال
محاية املعلومات

سية و
ال

ش تشارك فيه املجموعة باكملها 
نقا

ش 
يف النقا

تدوين النقاط البارزة 
ىل الورق القالب 

ع
املادتان )6-2( و)3-6(: 

محاية 
خستان متتاليتان من قانون 

ن
يف جنوب 

املعلومات الساري 
أفريقيا (2010 و2013)

األهداف (1، 2، 
3، 4، و5) 

محاية املعلومات. ويقوم هذا 
سية و

يف تعريف ال
جلة الثغرات القانونية 

ش حول كيفية معا
يتوىل املدرب تيسري النقا

س من جنوب أفريقيا. ويوزع املدرب املادة )6-2( واملادة )6-3( ملناقشهتام 
يل مقتب

مع
ىل مثال 

النشاط أساسا ع
ىل التوايل من 

رشوعني أُعّدا ع
يف م

حلساسة‘ ونطاقها 
ىل تعريف املعلومات ’ا

مع املتدربني. ويركز هذا النشاط ع
يف 

ض املدرب تارخي هذا القانون، مث يطلب من املشاركني 
يف جنوب أفريقيا. ويستعر

محاية املعلومات 
القانون بشأن 

يف عني االعتبار: 
رشوعني ومقارنهتام مًعا، مع أخذ األسئلة التوجهيية األربعة التالية 

يب قراءة امل
اللقاء التدري

يف حوزة الدولة (املادة 6 من 
يت تقع 

ىل املعلومات ال
صول إ

يف الو
حلق العام 

رشوع القانون ا
هل يكفل م

	•
ين)؟ 

رشوع الثا
رشوع األول واملادة 4 من امل

امل
ىل املعلومات (املادة 6 من  

صول إ
يف الو

حلق 
ىل ا

إذا اكن األمر كذلك، ما االستثناءات العامة الواردة ع
	•

ين)؟
رشوع الثا

رشوع األول واملادة 4 من امل
امل

يت متلكها الدولة (املادتان 11 و12 من 
ىل املعلومات ال

رسية ع
صفة 

ضفاء 
حمس بإ

يت ت
ما األسباب ال

	•
ين)؟

رشوع الثا
رشوع األول واملادة 8 من امل

امل
ىل 

يت متلكها الدولة  ع
ىل املعلومات ال

رسية ع
صفة 

ضفاء 
يب إ

حتديد ما إذا اكن 
يف 

ما املعايري املرعية 
	•

ين)؟
رشوع الثا

رشوع األول واملادة 8 من امل
وجه التحديد (املادتان 11 و12 من امل

يف 
يت متلكها الدولة 

سية/املعلومات ال
يف تعريف املعلومات ال

يب الطريقة املعمتدة 
يف اللقاء التدري

ش املشاركون 
ويناق

ها واالستفادة مهنا من 
يت ميكهنم تعملمُّ

س ال
هشم إىل الدرو

يف نقا
مكا يتطرقون 

يع الذي يعملون فيه، 
السياق الواق

ىل الورق القالب. 
ش ع

يف هذا النقا
صون إلهيا 

خيل
يت 

س من جنوب أفريقيا. ويدّون املتدربون النتاجئ ال
املثال املقتب

4
35 دقيقة

ش: 
معل ونقا

ورقة 
جلة الثغرات القانونية 

معا
يت تشوب االستثناءات 

ال
ىل القواعد 

الواردة ع
يف 

االعتيادية املرعية 
الرقابة املالية بسبب 

سية
اشرتاطات ال

ش تشارك فيه املجموعة باكملها 
نقا

ش 
يف النقا

تدوين النقاط البارزة 
ىل الورق القالب 

ع
املادة )6-4(: مقتطفات من 

رشاء 
يل بشأن ال

القانون اإليطا
العام 

األهداف (2، 4، 
و5)

ىل القواعد 
يت تشوب االستثناءات الواردة ع

جلة الثغرات القانونية ال
ش حول  معا

ىل املدرب تيسري النقا
يتو

ىل مثال 
يف أساسه إ

سية. ويستند هذا النشاط 
ممارسة الرقابة املالية بسبب اشرتاطات ال

يف 
االعتيادية املتبعة 

ش الذي يدور 
يف تنفيذ النشاط الثالث أعاله. ويركز النقا

صممي املتبع 
س من إيطاليا، وهو يتبع ذات الت

مقتب
ىل تنفيذ اإلجراءات املالية االستثنائية بسبب املتطلبات األمنية 

ضة ع
صارمة املفرو

ىل القيود ال
يف هذا النشاط ع

يل بشأن 
يب قراءة املقتطفات املقتبسة من القانون اإليطا

يف اللقاء التدري
صة. ويطلب املدرب من املشاركني 

خلا
ا

يف عني االعتبار: 
ضع األسئلة التوجهيية التالية 

ص الواردة فهيا، مع و
صو

حتليل الن
رشاء العام (املادة 6-4) و

ال
سي 

ىل وجه التحديد؟ وهل ي
يل ع

رشيع اإليطا
يف هذا الت

رشاء االعتيادية 
ما العقود املعفاة من قواعد ال

	•
يج ومنتظم؟ 

حنو مهن
ىل 

هذا االستثناء ع
صة علهيا؟ 

خلا
سي املتطلبات األمنية ا

يت ت
رشاء ال

يت تقرر ماهية عقود ال
جلهة ال

من ا
	•

صدر الوحيد لعقود 
صة امل

خلا
يري إبرامه مبوجب االشرتاطات األمنية ا

رشاء الذي 
ك عقد ال

هل يش
	•

مجيع األحوال؟ 
يف 

رشاء 
ال

صة؟ 
خلا

مكوردين للعقود املربمة مبوجب املتطلبات األمنية ا
رشاكت بالعمل 

مجليع ال
حمس 

هل ُي
	•

صة للتدقيق؟ 
خلا

رشاء املربمة مبوجب املتطلبات األمنية ا
ضع عقود ال

خت
هل 

	•

صة؟ 
خلا

ذ وفًقا لملتطلبات األمنية ا يت تنفرَّ
رشاء العام ال

ىل إجراءات ال
يل الرقابة ع

س الربملان اإليطا
كيف ميار

	•

س من إيطاليا 
س املتدربون أوجه التشابه القامئة بني السياق الذي يعملون فيه، ويقارنونه مع املثال املقتب

ويدر
ىل الورق القالب. 

صلون إلهيا ع
يت يتو

جئ ال
ويدونون النتا
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5
75 دقيقة

ش: 
معل ونقا

ورقة 
جلة الثغرات القانونية 

معا
يت تشوب التوازن بني 

ال
ىل املعلومات 

صول إ
الو

سية 
واشرتاطات ال

يم
صلة باألمن القو

املت

ش تشارك فيه املجموعة باكملها 
نقا

ش 
يف النقا

تدوين النقاط البارزة 
ىل الورق القالب 

ع
املادتان )6-5( و)6-6(: مقالتان 

حصيفة “فاينانشال تاميز” 
من 

Financial Tim( حول جلسة 
es(

يت عقدها 
االسمتاع العامة ال

يف 
الربملان ألجهزة االستخبارات 

اململكة املتحدة 
املادة )6-7(: مقتطفات من 

جلنة 
صادر عن 

التقرير ال
يف الربملان 

االستخبارات واألمن 
ين للعامني 2013-2012 

الربيطا

األهداف (1، 2، 
4، و5)

ض مثاال للعالقات القامئة بني 
يم، ويعر

يف سياق األمن القو
سية 

ش حول  الشفافية ومتطلبات ال
س املدرب النقا

يي
يف النشاطني الثالث والرابع أعاله. 

صممي املتبع 
س الت

جبزئيه، نف
األجهزة األمنية والربملان. ويتبع هذا النشاط، 

يف اململكة املتحدة 
ضع القامئ 

حصفيتني حول الو
ىل من هذا النشاط مقالتني 

جلزئية األو
يف ا

يستخدم املدرب 
صول 

ين وو
يف القطاع األم

ممارسة الرقابة املالية 
سياق 

يف 
ىل الدور الذي يؤديه الربملان 

بغية الرتكزي ع
حصيفة 

يف 
يف هذا اإلطار، يوزع املدرب مقالتني منشورتني 

ىل املعلومات واطالعهم علهيا. و
مجلهور إ

أفراد ا
Financial Tim( (املادة 6-5 واملادة 6-6) ويقرتح األسئلة التوجهيية التالية: 

es( »فاينانشال تاميز«
ين؟ 

يف الربملان الربيطا
ين 

ىل القطاع األم
ىل املسؤولية عن ممارسة الرقابة ع

من يتو
 •

ين 
يت ميلكها الربملان الربيطا

حلالية ال
صالحيات ا

يت توردها املقالتان املذكورتان حول ال
ما املعلومات ال

 •
يف املستقبل؟ 

صالح املمكنة 
بشأن أجهزة املخابرات، وإجراءات اإل

يت 
معل أجهزة االستخبارات، وما املعلومات ال

ىل املأل حول 
رشها ع

ىل ن
يت جرت العادة ع

ما املعلومات ال
 •

ىل بلوغ درجة أكرب من االنفتاح؟ 
ضت إ

يت أف
معوم املواطنني مؤخًرا؟ وما اإلجراءات ال

ىل 
رشها ع

جرى ن
ك ُقدمت هذه األدلة؟ 

صل، فبأي ش
يف اململكة املتحدة أدلة للربملان؟ إن ح

هل سبق أن قدمت االستخبارات 
 •

ىل 
يح ع

يف بث 
يت ُنقلت 

جللسة ال
يف هذه ا

ين معرفته من أجهزة  االستخبارات 
ماذا أراد الربملان الربيطا

 •
ضاء الربملان خالهلا؟ 

يت طلهبا أع
مجيع األسئلة حول املعلومات ال

حمطات التلفزة؟ وهل ُطرحت 
ىل أجهزة االستخبارات، حسمبا 

يف ممارسة الرقابة الفعالة ع
ين 

يت يواجهها الربملان الربيطا
ما القيود ال

 •
صحفيون؟ 

يراه ال
يف الربملان 

جلنة االستخبارات واألمن 
صادر عن 

جلزئية الثانية من هذا المترين إىل التقرير السنوي ال
وتستند ا

ش: 
ين للعامني 2012-2013. ويوزع املدرب املادة )6-7( ويقرتح األسئلة التوجهيية التالية لتسيري النقا

الربيطا
جلنة االستخبارات واألمن؟ 

يت تؤدهيا 
ما الوظائف ال

 •

صول إلهيا واالطالع علهيا؟ 
جلنة االستخبارات واألمن الو

يت تستطيع 
ما نوع املعلومات االستخباراتية ال

 •

ىل املأل؟ 
جلنة االستخبارات واألمن ع

يف حوزة 
يت تقع 

مجيع املعلومات ال
رش 

هل ُتن
 •

رش 
مجلهور؟ وهل ُتن

ىل أفراد ا
يت تنفقها أجهزة االستخبارات ع

يل لألموال ال
مجا

رش املبلغ اإل
هل ُين

 •
لك جهاز من هذه األجهزة؟ 

يت ينفقها 
املبالغ ال

صة ألجهزة االستخبارات؟ 
ص

مجلهور فكرة عن ماهية بنود اإلنفاق الرئيسية املخ
هل ميلك أفراد ا

 •

يج؟ 
خلار

ضع حسابات أجهزة  االستخبارات للتدقيق ا
خت

هل 
 •

ين أكرث من غريها؟ 
ضاء الربملان الربيطا

يت يركز علهيا أع
جماالت اإلدارة املالية ال

ما 
 •

يس يتعلق بتكنولوجيا املعلومات؟ 
جم رئي

صل إليه بشأن فشل برنا
رش ما تو

حيجم عن ن
ما الذي جعل الربملان 

 •

ىق من اململكة املتحدة. 
س املتدربون أوجه التشابه القامئة بني السياق الذي يعملون فيه ويقارنونه مع املثال املست

ويدر

6
5 دقائق

يب 
نتيجة اللقاء التدري

صه
وتلخي

خماطًبا املجموعة باكملها
املدرب 

-
يب ويتبادهلا مع املشاركني فيه.

يت تطرق إلهيا اللقاء التدري
ًصا بالنقاط الرئيسية ال

ض املدرب ملخ
يستعر
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يتناول هذا القسم وصف النشاطات الواردة يف خطة اللقاء 
يتضمن  التفصيل، مكا  من  أكرب  وجه  عىل  أعاله  التدرييب 

نشاطات بديلة عن مجلة من النشاطات اليت تمشلها. 

النشاط األول: مقدمة 
يستعرض املدرب نظرة عامة حول األهداف املتوخاة من التعمل 
يف هذا اللقاء التدرييب ويبني بأن املامرسات الفضىل املتصلة 
مبوضوع هذا اللقاء ما تزال يف طور التشك والتعريف. وهلذا 
السبب، حيتل تبادل اخلربات والتجارب قدًرا أكرب من األمهية 
أجل  من  سبقته  اليت  اللقاءات  من  التدرييب  اللقاء  هذا  يف 

االرتقاء بتجربة التعمل اليت خيوضها املتدربون فيه. 

النشاط الثاين: عرض توجهيي – معاجلة 
الثغرات القانونية يف سياق ممارسة الرقابة 

املالية يف القطاع األمين 
تستطيع  اليت  الطريقة  حول  مقدمة  املدرب  يستعرض 
مؤسسات الرقابة أن تعمتدها يف معاجلة الثغرات القانونية 
املالية يف القطاع  الرقابة  اليت تواجهها يف سياق ممارسة 
العرض  هذا  ويشمتل   .(1-6 التدريبية  (املادة  األمين 
يغطهيا  اليت  الرئيسية  باملواضيع  ملخص  عىل  املقتضب 

املدرب يف هذا اللقاء التدرييب، ويه: 

الوصول إىل املعلومات بوصفه معياًرا دوليا   •

الطرق العملية املعمتدة يف محاية املعلومات احلساسة   •
يف القطاع األمين دون املساس بآليات املساءلة 

املسائل  يف  االستثنائية  املالية  اإلجراءات  استخدام   •
اليت تنطوي عىل متطلبات أمنية حمددة 

ممارسة الرقابة الربملانية يف ظل غياب قانون بشأن   •
الوصول إىل املعلومات، مع الرتكزي بوجه خاص عىل 

معل جلان األمن والدفاع 

املواد: 

العرض  من  ورقية  نخسة    :)1-6( التدريبية  املادة 
ممارسة  سياق  يف  القانونية  الثغرات  معاجلة  التوجهيي: 

الرقابة املالية يف القطاع األمين 

النشاط الثالث: نقاش موجه حول كيفية 
التعامل مع غياب تعريف قانوين واحض 

لملعلومات اليت تستديع امحلاية 
يتناول  نقاش  يف  املتدربني  إرشاك  إىل  النشاط  هذا  يسىع 
ماهية املعلومات اليت ينبيغ توفري امحلاية هلا والطريقة اليت 
كفالة هذه امحلاية. ويف هذا  القانون يف  يعمتدها  أن  يب 
السياق، ختتار معظم الدول واحًدا من اخليارات الثالثة التالية: 

مشلكة تنطوي  اإلجحام عن اعمتاد تعريف قانوين =   -1
عىل بروز ثغرة قانونية واسعة. 

تعريف معظم املعلومات عىل أهنا معلومات رسية ما مل   -2
يرد النص خبالف ذلك. 

إال  عامة  معلومات  أهنا  عىل  املعلومات  تعريف مجيع   -3
إذا اكنت تقع مضن فائت حمددة بصورة واحضة عىل 

أهنا فائت تشمتل عىل معلومات رسية. 

معاجلة  اعمتادها يف  موحدة ميكن  طريقة  من  هناك  وليس 
السية.  املعلومات  تعريف  تشوب  اليت  القانونية  الثغرات 
ولذلك، ينبيغ لملدرب أن يركز عىل األفاكر اليت خيرج هبا 
املشاركون يف اللقاء التدرييب وتجشيعهم عىل املشاركة يف 

النقاش الذي يتطرق إىل هذا اجلانب. 

ومن شأن النظر يف التجارب اليت خاضهتا الدول األخرى 
يدرهسا  اليت  املسائل  تكفل حتديد  ناجعة  بطريقة  يأيت  أن 
املتدربون وحيللوهنا يف السياق الواقيع الذي يعملون فيه. 
يطلب  أفريقيا،  جنوب  من  املقتبس  املثال  اخلوض يف  وقبل 
املدرب من أحد املتطوعني أن يدون املسائل اليت يتطرق إلهيا 
املتدربون يف جلسة العصف الذهين، اليت يشاركون فهيا يف 
هذا اخلصوص، عىل الورق القالب. ويدون املتطوع املسائل 

األكرث صلة بالسياق الواقيع الذي يعمل املتدربون فيه. 

تعريف  تارخي  حول  موجًزا  ملخًصا  املدرب  ويستعرض 
عىل  ُطرحا  مرشوعني  يف  ونطاقها  ’احلساسة‘  املعلومات 

التوايل من قانون محاية املعلومات يف جنوب أفريقيا. 

 2010 العام  يف  املذكور  القانون  من  األول  املرشوع  ُأعّد 
(املادة التدريبية 6-2). وقد أمجعت لك منمظات املجمتع 
املدين العاملة يف جنوب أفريقيا واملؤسسات الدولية تقريًبا 

وصف النشاطات 
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عىل انتقاد هذا املرشوع بسبب التعريف الفضفاض والواسع 
الذي جاء به لملعلومات اليت ينبيغ محايهتا. 

القانون،  هذا  من  صدرت  اليت  األخرية  النخسة  تزال  وما 
املرعية  الترشيعية  اإلجراءات  مبوجب  تعديلها  جرى  واليت 
يف جنوب أفريقيا (املادة التدريبة 6-3) تثري قلًقا واسًعا 
يف البالد. وقد أذعن الرئيس يف هناية املطاف للضغط العام 
املرشوع  هذا  عىل  التوقيع  رفض  حيث  مورس هيلع،  الذي 
وإصداره يف قانون عىل الرمغ من مصادقة امجلعية الوطنية 

هيلع يف هشر آذار/مارس 2013. 

ومينح املدرب املشاركني يف اللقاء التدرييب 15 دقيقة لقراءة 
املرشوعني ومقارنهتام مع بعضهام بعًضا قبل طرحهام للنقاش. 

وقد ينطلق النقاش من بعض النقاط التالية أو مهنا مجيًعا: 

الوصول  العام يف  احلق  هل يكفل مرشوع القانون   •
إىل املعلومات اليت تقع يف حوزة الدولة (املادة 6 من 

املرشوع األول واملادة 4 من املرشوع الثاين)؟ 

الواردة  إذا اكن األمر كذلك، ما االستثناءات العامة   •
عىل احلق يف الوصول إىل املعلومات (املادة 6 من  

املرشوع األول واملادة 4 من املرشوع الثاين)؟

عىل  رسية  صفة  بإضفاء  تحمس  اليت  األسباب  ما   •
املعلومات اليت متلكها الدولة (املادتان 11 و12 من 

املرشوع األول واملادة 8 من املرشوع الثاين)؟

ما املعايري املرعية يف حتديد ما إذا اكن يب إضفاء   •
صفة رسية عىل املعلومات اليت متلكها الدولة  عىل 
األول  املرشوع  من  و12  (املادتان 11  التحديد  وجه 

واملادة 8 من املرشوع الثاين)؟

أن  لملدرب  ميكن  صغرية:  مجموعات  بديل:  نشاط   ♣
يستعرض مع املتدربني هذه األسئلة يف بادئ األمر، مث يطلب 
مهنم أن يعملوا عىل لك سؤال مهنا يف مجموعات صغرية 
قبل تقدمي التغذية الراجعة من املجموعة باكملها. ويف هذه 
احلالة، يوزع املدرب مجموعة من األسئلة الواردة أعاله عىل 
لك مجموعة أو يعرضها يف رشحية العرض التوجهيي عىل 

 .)PowerPoint( »برناجم »باوربوينت

املواد: 

نخستان ُأعدتا  و(3-6):  املادتان التدريبيتان (2-6)   •
جنوب  املعلومات يف  قانون محاية  من  التوايل  عىل 

أفريقيا (2010 و2013) 

ورق قالب   •

النشاط الرابع: معاجلة الثغرات القانونية 
اليت تشوب االستثناءات الواردة عىل القواعد 

االعتيادية املرعية يف الرقابة املالية بسبب 
متطلبات الرسية

معاجلة  كيفية  حول  نقاش  إجراء  من  النشاط  هذا  يتألف 
عىل  الواردة  االستثناءات  تعرتي  اليت  القانونية  الثغرات 
بسبب  املالية  الرقابة  ميدان  يف  املطبقة  االعتيادية  القواعد 

متطلبات السية. 

ويتبع هذا النشاط ذات التصممي الذي اتبعه املدرب يف تنفيذ 
عىل  فيه  يدور  الذي  النقاش  ويركز  أعاله،  الثالث  النشاط 
املالية  اإلجراءات  املفروضة عىل استخدام  الصارمة  القيود 

االستثنائية بسبب املتطلبات األمنية اخلاصة. 

عىل  يشمتل  معيل  مترين  من  النشاط  هذا  ينطلق  وقد 
الذي  العام،  الرشاء  بشأن  اإليطايل  القانون  من  مقتطفات 
يشك بنفسه تطبيًقا ألحد التوجهيات الصادرة عن االحتاد 
الوقت  األورويب. وينبيغ لملدرب أن مينح املشاركني بعض 
(املادة  للنقاش  طرحه  قبل  النص  هذا  لقراءة  دقائق)   10)

التدريبية 4-6). 

أو  التالية  األسئلة  بعض  خالل  من  النقاش  توجيه  وميكن 
مجيعها: 

ما العقود املعفاة من قواعد الرشاء االعتيادية يف هذا   •
الترشيع اإليطايل عىل وجه التحديد؟ وهل يسي هذا 

االستثناء عىل حنو مهنيج ومنتظم؟ 

من اجلهة اليت تقرر ماهية عقود الرشاء اليت تسي   •
املتطلبات األمنية اخلاصة علهيا؟ 

مبوجب  إبرامه  الذي يري  هل يشك عقد الرشاء   •
لعقود  الوحيد  املصدر  األمنية اخلاصة  االشرتاطات 

الرشاء يف مجيع األحوال؟ 

هل ُيحمس مجليع الرشاكت بالعمل مكوردين للعقود   •
مل  إذا  اخلاصة؟  األمنية  املتطلبات  مبوجب  املربمة 
يكن األمر كذلك، ما املعايري اليت تنظم املشاركة يف 

العطاءات؟ 

املتطلبات  مبوجب  املربمة  الرشاء  عقود  ختضع  هل   •
األمنية اخلاصة للتدقيق؟ 

كيف ميارس الربملان اإليطايل الرقابة عىل إجراءات   •
األمنية  لملتطلبات  وفًقا  تنفرَّذ  اليت  العام  الرشاء 

اخلاصة؟ 
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أن  لملدرب  ميكن  صغرية:  مجموعات  بديل:  نشاط   ♣
يستعرض مع املتدربني هذه األسئلة يف بادئ األمر، مث يطلب 
مهنم أن يعملوا عىل لك سؤال مهنا يف مجموعات صغرية 
قبل تقدمي التغذية الراجعة من املجموعة باكملها. ويف هذه 
احلالة، يوزع املدرب مجموعة من األسئلة الواردة أعاله عىل 
لك مجموعة أو يعرضها يف رشحية العرض التوجهيي عىل 

 .(PowerPoint) »برناجم »باوربوينت

املواد: 

القانون  من  مقتطفات   :)4-6( التدريبية  املادة   •
اإليطايل بشأن الرشاء العام 

ورق قالب   •

النشاط اخلامس: نقاش موجه حول كيفية 
حتديد التوازن الصحيح بني الوصول إىل 

املعلومات ومتطلبات الرسية املتصلة باألمن 
القويم 

يتناول الطريقة اليت  يشمتل هذا النشاط عىل إجراء نقاش 
املعلومات  إىل  التامة  الوصول  بني سبل  التوازن  عقد  تكفل 
واشرتاطات السية املتصلة باألمن القويم. وللتأكد من أن 
اليت  العالقات  عىل  يركز  فهو  الواقع،  يالمس  النقاش  هذا 

مجتع بني األجهزة األمنية والربملان. 

الثالث  النشاطني  يف  ُطبق  الذي  نفهسا  التصممي  ويطبرَّق 
ينقسم  بأنه  العمل  النشاط، مع  تنفيذ هذا  والرابع أعاله يف 

إىل جزأين. 

اجلزء األول: 

يوزع املدرب مقالتني حصفيتني تتناوالن إحدى القضايا اليت 
 15 املدرب  وخيصص  املتحدة.  اململكة  يف  مؤخًرا  حصلت 
دقيقة لملتدربني لقراءة هاتني املقالتني، ويطلب مهنم التفكري 
فيه  يقرأون  الذي  الوقت  يف  التالية  املواضيع  بعض  يف 

املقالتني. ويتوىل املدرب توجيه النقاش بعد ذلك. 

من يتوىل املسؤولية عن ممارسة الرقابة عىل القطاع  	•
الذي  اجلهاز  ]ما   - الربيطاين؟  الربملان  األمين يف 

يقابل هذه اجلهة يف بلدمك/بالدمك؟[ 

املذكورتان حول  املقالتان  توردها  املعلومات اليت  ما   •
الصالحيات احلالية اليت ميلكها الربملان الربيطاين 
بشأن أجهزة املخابرات، وإجراءات اإلصالح املمكنة 

يف املستقبل؟ 

عىل  نرشها  عىل  العادة  جرت  اليت  املعلومات  ما   •
وما  املايض،  املخابرات يف  أجهزة  حول معل  املأل 
املواطنني  معوم  عىل  نرشها  جرى  اليت  املعلومات 
حصول  إىل  أفضت  اليت  اإلجراءات  وما  مؤخًرا؟ 

تغيري كِفل نرش قدر أكرب من املعلومات عىل املأل؟ 

هل سبق ألجهزة االستخبارات يف اململكة املتحدة أن   •
قدمت األدلة للربملان؟ إذا اكن األمر كذلك، فيف أي 

شك ُقدمت هذه األدلة؟ 

أجهزة  من  معرفته  ما الذي أراد الربملان الربيطاين   •
االستخبارات يف هذه اجللسة اليت ُنقلت يف بث يح 

عىل حمطات التلفزة؟ 

يف  الربيطاين  الربملان  يواجهها  اليت  القيود  ما   •
االستخبارات،  أجهزة  عىل  الفعالة  الرقابة  ممارسة 

حسمبا يراه الصحفيون؟ 

أن  لملدرب  ميكن  صغرية:  مجموعات  بديل:  نشاط   ♣
يستعرض مع املتدربني هذه األسئلة يف بادئ األمر، مث يطلب 
مهنم أن يعملوا عىل لك سؤال مهنا يف مجموعات صغرية 
قبل تقدمي التغذية الراجعة من املجموعة باكملها. ويف هذه 
احلالة، يوزع املدرب مجموعة من األسئلة الواردة أعاله عىل 
لك مجموعة أو يعرضها يف رشحية العرض التوجهيي عىل 

 .)PowerPoint( »برناجم »باوربوينت

اجلزء الثاين: 

»فاينانشال  حصيفة  غطهتا  اليت  الربملانية  اجللسة  اكنت 
يف  استثنائية  مقاالهتا  يف   )Financial Times( تاميز« 
حمطات  عرب  يح  (بث  شلكها  ناحية  من  وذلك  طابعها، 
التلفزة) ومن ناحية اجمتاع لك رؤساء أجهزة االستخبارات 

يف جلسة واحدة ومشاركهتم فهيا. 

ويرشح املدرب لملشاركني يف اللقاء التدرييب األمعال الدورية 
املالية  الرقابة  جمال  يف  الربيطاين  الربملان  ينفذها  اليت 
مقتبسة  وجزية  مقتطفات  وتوفر  االستخبارات.  أجهزة  عىل 
جلنة  عن  الصادر   (2013-2012) السنوي  التقرير  من 
االستخبارات واألمن يف الربملان الربيطاين، واليت يرتأهسا 
وزير اخلارجية الربيطانية األسبق مالكومل ريفاكيند، بعض 
األفاكر املفيدة اليت توجه النقاش الذي يتناول هذا اجلانب. 
ويسرتيع املدرب انتباه املتدربني إىل أن هذه الوثيقة وثيقة 

عامة، وأهنا منشورة عىل شبكة اإلنرتنت. 

ومينح املدرب املتدربني بعض الوقت (10 دقائق حكد أقىص) 
الوقت.  هذا  انقضاء  بعد  النقاش  واستئناف  املقالة  لقراءة 
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وميكن التطرق إىل بعض املسائل التالية أو مجيعها يف هذا 
النقاش: 

ما الوظائف اليت تؤدهيا جلنة االستخبارات واألمن؟   •

ما نوع املعلومات االستخباراتية اليت تستطيع جلنة   •
االستخبارات واألمن الوصول إلهيا واالطالع علهيا؟ 

هل ُتنرش مجيع املعلومات اليت تقع يف حوزة جلنة   •
االستخبارات واألمن عىل املأل؟ 

هل ُينرش املبلغ اإلمجايل لألموال اليت تنفقها أجهزة   •
االستخبارات عىل أفراد امجلهور؟ وهل ُتنرش املبالغ 

اليت ينفقها لك جهاز من هذه األجهزة؟ 

هل ميلك أفراد امجلهور فكرة عن ماهية بنود اإلنفاق   •
الرئيسية املخصصة ألجهزة االستخبارات؟ 

هل ختضع حسابات أجهزة  االستخبارات للتدقيق   •
اخلاريج؟ 

أعضاء  علهيا  يركز  اليت  املالية  اإلدارة  جماالت  ما   •
الربملان الربيطاين أكرث من غريها؟ 

ما السبب الذي حدا بالربملان إىل اإلجحام عن نرش   •
النتاجئ األولية اليت توصل إلهيا بشأن فشل برناجم 

رئييس من براجم تكنولوجيا املعلومات؟ 

أن  لملدرب  ميكن  صغرية:  مجموعات  بديل:  نشاط   ♣
يستعرض مع املتدربني هذه األسئلة يف بادئ األمر، مث يطلب 
مهنم أن يعملوا عىل لك سؤال مهنا يف مجموعات صغرية 
قبل تقدمي التغذية الراجعة من املجموعة باكملها. ويف هذه 
احلالة، يوزع املدرب مجموعة من األسئلة الواردة أعاله عىل 
لك مجموعة أو يعرضها يف رشحية العرض التوجهيي عىل 

 .)PowerPoint( »برناجم »باوربوينت

املواد: 

املادتان التدريبيتان )6-5( و)6-6(: مقالتان من   •
 )Financial Times( تاميز«  »فاينانشال  حصيفة 
الربملان  عقدها  اليت  العامة  االسمتاع  جلسة  حول 

ألجهزة املخابرات يف اململكة املتحدة 

التقرير  من  مقتطفات   :)7-6( التدريبية  املادة   •
الربملان  واألمن يف  االستخبارات  الصادر عن جلنة 

الربيطاين للعامني 2013-2012 

ورق قالب   •

النشاط السادس: تلخيص حماور اللقاء 
التدرييب 

يستعرض املدرب ملخًصا بالنقاط الرئيسية اليت وردت يف 
اللقاء التدرييب ويتبادهلا مع املشاركني فيه. 
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املادة التدريبية )1-6(
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املادة التدريبية )2-6(
مقتطفات من النخسة األوىل من القانون الساري يف جنوب أفريقيا بشأن محاية املعلومات، والذي 

ُرفع إىل الربملان بتارخي 5 آذار/مارس 2010 

املصدر: املوقع اإللكرتوين لربملان جنوب أفريقيا ]زرناه يف هشر نيسان/أبريل 2015[: 
http://pmg-assets.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/bills/b6-10.pdf

مجهورية جنوب أفريقيا

قانون محاية املعلومات

(ُرفع إىل امجلعية الوطنية (املادة 75 املقرتحة)؛ امللخص اإليضايح للقانون، املنشور يف اجلريدة الرمسية رمق 32999 
واملؤرخ يف 5 آذار/مارس 2010)

(النص اإلجنلزيي هو النص الرمسي للقانون)
]B 6—2010[ ردمك: 978-1-77037-630-4
عدد النسخ املطبوعة ....................... 1800

(4 آذار/مارس 2010)

القانون 

النص عىل محاية أنواع حمددة من املعلومات اليت متلكها الدولة من التلف أو الضياع أو اإلفصاح عهنا دون وجه قانوين؛ 
وتنظمي الطريقة اليت يوز من خالهلا محاية املعلومات؛ وإلغاء قانون محاية املعلومات لسنة 1982؛ والنص عىل األمور املتصلة 

هبذا الشأن. 
الديباجة 

إذ ندرك أمهية املعلومات بالنسبة إىل األمن القويم للجمهورية وسالمة أراضهيا ورفاهها، 

وإذ ندرك الرضر الذي تسببه املغاالة يف السية، 

وإذ نؤكد عىل اإلطار الدستوري محلاية املعلومات وتنظمي الوصول إلهيا، 

وإذ نرغب يف وضع محاية املعلومات اليت متلكها الدولة مضن إطار ترشييع يتسم بشفافيته واستدامته، 

وإذ نسىع إىل تعزيز التدفق احلر لملعلومات يف جممتع مفتوح ودميوقرايط دون املساس بأمن امجلهورية، 

يسن برملان مجهورية جنوب أفريقيا ما ييل:- 

 ]...[
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الفصل الثاين

املبادئ العامة لملعلومات اليت متلكها الدولة

املعلومات اليت متلكها الدولة

يوز محاية املعلومات اليت متلكها الدولة، مبوجب أحاكم هذا القانون، من اإلفصاح عهنا دون وجه قانوين أو من التلف   -4
أو التغيري أو الضياع. 

املعلومات احملمية 

يشار إىل املعلومات اليت متلكها الدولة، واليت تستديع امحلاية من التغيري غري املرشوع أو التلف أو الضياع   (1)  -5
بـ«املعلومات القمّية«. 

يوز محاية معلومات الدولة اليت تكون يف صورة مادية أو موثقة، واليت تستديع امحلاية من اإلفصاح غري   (2)
القانوين، من خالل إضفاء طابع السية علهيا، ويوز اقتصار الوصول إىل هذه املعلومات عىل بعض األفراد 

الذي حيملون ترصحًيا أمنًيّا مناسًبا. 

املبادئ العامة النامظة لملعلومات اليت حتتفظ هبا الدولة 

تشك املبادئ التالية األساس الذي يستند إليه هذا القانون، ويه توجه تنفيذه وتفسريه:  -6

يب توفري املعلومات اليت حتتفظ هبا ومتكني مجيع األخشاص من الوصول إلهيا، ما مل يقيد ذلك مبوجب القانون  (أ) 
أو مبوجب اعتبارات عامة أو خاصة ميكن تسويغها. 

بالشفافية  يتسم  الذي  املجمتع  تعترب املعلومات اليت يستطيع امجليع الوصول إلهيا األساس الذي يرتكز هيلع  (ب) 
واالنفتاح والدميوقراطية. 

يشك الوصول إىل املعلومات حًقا أساسًيّا من حقوق اإلنسان، وهو يعزز الكرامة اإلنسانية واحلرية وحتقيق  (ج) 
املساواة. 

يعزز التدفق احلر لملعلومات االنفتاح واالستجابة واحلوار املدروس واملساءلة واحلمك الرشيد.  (د) 

من شأن التدفق احلر لملعلومات اليت حتتفظ هبا الدولة تعزيز األمن واألمان.  (هـ) 

اإلبداع  وتعزز  والفهم  املعرفة  علهيا  واالطالع  إلهيا  الوصول  واليت ميكن  الدولة  ترخس املعلومات اليت متلكها  (و) 
والتعلمي واألحباث وتبادل األفاكر والمنو االقتصادي. 

ومع ذلك، ُتعترب بعض السية والكمتان رضورًية من أجل محاية حياة األخشاص، وتعزيز ومحاية حرية األخشاص  (ز) 
وأمهنم، وتقدمي مرتكيب اجلرامئ للعدالة، ومحاية األمن القويم واملشاركة يف احلكومة واإلجراءات الدبلوماسية 

الفعالة. 

ال يوز أن تنهتك التدابري املفروضة محلاية املعلومات اليت حتتفظ هبا الدولة بصورة غري الئقة احلقوق واحلريات  (ح) 
الخشصية أو أن جتعل حقوق املواطنني وحرياهتم تعمتد عىل القرارات اإلدارية عىل وجه غري مرشوع. 

ينبيغ يف التدابري اليت تنفرَّذ مبوجب أحاكم هذا القانون:  (ط) 

أن تأخذ يف االعتبار حرية التعبري عن الرأي، واحلق يف الوصول إىل املعلومات واحلقوق واحلريات األخرى   (1
اليت تنص علهيا رشعة احلقوق. 

املدنية والسياسية وأن تأخذ يف  الدويل اخلاص باحلقوق  العهد  من   (19) املادة  أن تمتاىش مع أحاكم   (2
االعتبار االلزتامات الدولية الواقعة عىل جنوب أفريقيا. 
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ختضع الفقرات (أ) إىل (ط) ألمن امجلهورية، وذلك مبعىن أنه ال يوز املساس باألمن القويم للجمهورية. (ي) 

الفصل اخلامس

املعلومات اليت تتطلب امحلاية من اإلفصاح

القسم )أ(

املعلومات احلساسة

املصلحة القومية للجمهورية 

تمشل املصلحة القومية للجمهورية، ولكهنا ال تقترص عىل:   (1)  -11

مجيع األمور املتعلقة بتعزير الصاحل العام.  (أ) 

ومجيع األمور املتصلة حبامية وصون مجيع األشياء اليت متلكها الدولة أو حتافظ علهيا لصاحل املواطنني.  (ب) 

املصلحة القومية متعددة الوجوه، ويه تمشل:   (2)

بقاء الدولة وشعب جنوب أفريقيا ومضان وأمهنام.  (أ) 

والسيع إىل إقامة العدل والدميوقراطية والمنو االقتصادي والتجارة احلرة ونظام نقدي مستقر وعالقات  (ب) 
دولية سلمية. 

تمشل األمور اليت تقع مضن نطاق املصلحة القومية:   (3)

األمن من مجيع أشاكل اجلرمية.  (أ) 

امحلاية من االعتداءات أو االجتياحات اليت متس امجلهورية أو أمعال التدخل األجنيب.  (ب) 

اخلطط والعمليات الدفاعية واألمنية.  (ج) 

تفاصيل التحقيقات اجلنائية والوسائل اليت تعمتدها الرشطة وأجهزة إنفاذ القانون.  (د) 

العالقات السياسية واالقتصادية املهمة مع املنمظات الدولية واحلكومات األجنبية.  (هـ) 

األمور االقتصادية أو العملية أو التكنولوجية اليت تعترب حيوية الستقرار امجلهورية وأمهنا وسالمة إقلميها  (و) 
وتمنيهتا. 

مجيع األمور اليت ختضع للحامية اإللزامية مبوجب أحاكم املواد (34) إىل (42) من القانون بشأن تعزيز  (ز) 
الوصول إىل املعلومات، سواء اكنت رسية أم مل تكن كذلك. 

يب أن يمت توجيه القرار بشأن ما يصب يف املصلحة القومية للجمهورية، يف مجيع األوقات، حسب القمي املشار   (4)
إلهيا يف املادة (1) من الدستور. 

القسم )ب(

املعلومات التجارية

طبيعة املعلومات التجارية 

ختضع املعلومات التجارية للحامية املمكنة من اإلفصاح يف ظل الظروف التالية:   (1)  -12
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املعلومات التجارية اخلاصة جبهاز من أجهزة الدولة أو املعلومات اليت أصدرهتا منمظة أو رشكة أو فرد  (أ) 
جلهاز من أجهزة الدولة أو مسؤول ميثل الدولة، بناًء عىل طلب أو دعوة أو مبوجب حمك من أحاكم قانون أو 
نظام، واليت قد يقوض اإلفصاح عهنا املصاحل التجارية أو مصاحل مشاريع األمعال أو املصاحل املالية أو 

الصناعية اليت ختص جهاز الدولة أو املنمظة أو الفرد املعين. 

املعلومات اليت ميكن أن تعرض املصلحة القومية للجمهورية للخطر.   (ب) 

تمشل املعلومات التجارية اليت قد تقوض املصاحل التجارية أو مصاحل مشاريع األمعال أو املصاحل املالية أو   (2)
الصناعية اليت ختص جهاز الدولة أو املنمظة أو الفرد املعين، يف حال اإلفصاح عهنا: 

املعلومات التجارية اليت ال تتوفر يف احلزي العام، واليت إذا ممعت عىل املأل قد تسبب اخلسارة املالية أو  (أ) 
رضًرا باملنافسة أو بمسعة املنمظة أو الفرد املعين. 

األرسار التجارية، مبا فهيا مجيع اإلجراءات والعمليات وأساليب العمل واألنمظة واهلوية، ومبلغ الدخل أو  (ب) 
مصدره، واألرباح أو اخلسائر أو النفقات السية املتعلقة بأي خشص أو رشكة أو رشاكة أو هيئة أو مجعية. 

ال يوز محاية سوى املعلومات التجارية اليت ال متلك الدولة تفويًضا مبوجب القانون بعدم إصدارها من اإلفصاح.   (3)

يب محاية التقارير اليت تعّدها احلكومة من اإلفصاح إىل احلد الذي تشك فيه معلومات جتارية رسية.   (4)
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املادة التدريبية )3-6(
القانون الساري يف جنوب أفريقيا بشأن محاية املعلومات اليت متلكها  النخسة الهنائية من 
الدولة، اعمتده الربملان بتارخي 23 نيسان/أبريل 2013 وُرفع إىل الرئيس الذي أعاده إىل الربملان 

بتارخي 12 أيلول/سبمترب 2013 إلعادة النظر فيه 

املصدر: املوقع اإللكرتوين لربملان جنوب أفريقيا ]زرناه يف هشر نيسان/أبريل 2015[: 
http://pmg-assets.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/131016b6f-2010.pdf

مجهورية جنوب أفريقيا

قانون محاية املعلومات اليت متلكها الدولة

(حسمبا عدلته اللجنة اخلاصة مبرشوع قانون محاية املعلومات اليت متلكها الدولة (امجلعية الوطنية))

(]B 6—2010[ ُقدِّم حتت ممسى قانون محاية املعلومات)

(النص اإلجنلزيي هو النص الرمسي للقانون)

وزير أمن الدولة

]B 6F—2010[

ردمك:978-1-77597-083-5 

عدد النسخ املطبوعة ....................... 1800

(24 نيسان/أبريل 2013)

القانون 

النص عىل محاية املعلومات احلساسة اليت متلكها الدولة؛ والنص عىل اعمتاد نظام لتصنيف املعلومات اليت تقع يف حوزة 
الدولة وإعادة تصنيفها وإزالة طابع السية عهنا؛ والنص عىل محاية أنواع حمددة من املعلومات القمّية اليت متلكها الدولة من 
التغيري أو التلف أو الضياع أو إفشاهئا دون وجه قانوين؛ وتنظمي الطريقة اليت يوز من خالهلا محاية معلومات الدولة: وإلغاء 

قانون محاية املعلومات لسنة 1982 (القانون رمق 84 لسنة 1982): والنص عىل األمور املتصلة هبذا الشأن. 

الديباجة 

إذ ندرك بأن األمن القويم خيضع لسلطة الربملان والسلطة التنفيذية الوطنية، عىل النحو املتوىخ يف املادة (198) من الدستور، 

وإذ نضع يف االعتبار احلق يف الوصول إىل املعلومات اليت تقع يف حوزة الدولة، حسمبا تنص هيلع املادة (32) من الدستور، 

وإذ نسمّل بأن احلق يف الوصول إىل املعلومات يشك جحر الزاوية يف دميوقراطيتنا، 

الدولة عند  اليت متلكها  املعلومات  الوصول إىل  تقييد احلق يف  الدستور جبواز  من   (36) املادة  يتوافق مع  نقر ومبا  وإذ 
الرضورة ألسباب تتعلق باألمن القويم، 

وإذ ندرك الرضر الذي تسببه املغاالة يف السية، 
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وإذ نرغب يف وضع محاية املعلومات اليت متلكها الدولة مضن إطار ترشييع يتسم بشفافيته واستدامته، 

وإذ نسىع إىل تعزيز التدفق احلر لملعلومات يف جممتع مفتوح ودميوقرايط دون املساس باألمن القويم للجمهورية، 

يسن برملان مجهورية جنوب أفريقيا ما ييل:- 

 ]...[

الفصل الثاين

املبادئ العامة النامظة لملعلومات اليت متلكها الدولة

تشك املبادئ التالية األساس الذي يستند إليه هذا القانون، ويه توّجه تنفيذه وتفسريه:   (1)  -4

ما مل َيِرد تقييد مبوجب قانون حيدد وبصورة واحضة االعتبارات املعقولة واملربرة عىل حنو موضويع، يب  (أ) 
توفري املعلومات اليت متلكها الدولة وإتاحة الفرصة مجليع األخشاص لالطالع علهيا. 

ُتعترب املعلومات اليت متلكها الدولة واليت يستطيع امجليع الوصول إلهيا األساس الذي يرتكز هيلع املجمتع  (ب) 
الذي يتسم بالشفافية واالنفتاح والدميوقراطية. 

يشّك الوصول إىل املعلومات اليت حتتفظ هبا الدولة حًقا أساسًيا من حقوق اإلنسان، وهو يعزز الكرامة  (ج) 
اإلنسانية واحلرية وحتقيق املساواة. 

يعزز التدفق احلر لملعلومات اليت حتتفظ هبا الدولة االنفتاح واالستجابة واحلوار املدروس واملساءلة واحلمك  (د) 
الرشيد. 

من شأن التدفق احلر لملعلومات اليت حتتفظ هبا الدولة تعزيز األمن واألمان.  (هـ) 

ترخس املعلومات اليت متلكها الدولة واليت ميكن الوصول إلهيا واالطالع علهيا املعرفة والفهم وتعزز اإلبداع  (و) 
والتعلمي واألحباث وتبادل األفاكر والمنو االقتصادي. 

ومع ذلك، ُتعترب محاية بعض املعلومات اليت حتتفظ هبا الدولة وإضفاء طابع السية علهيا رضورًيّا من أجل  (ز) 
محاية حياة األخشاص، وتعزيز ومحاية حرية األخشاص وأمهنم، وتقدمي مرتكيب اجلرامئ للعدالة، ومحاية 

األمن القويم واملشاركة يف احلكومة واإلجراءات الدبلوماسية الفعالة. 

احلقوق  الئقة  غري  وبصورة  الدولة  متلكها  اليت  املعلومات  املفروضة محلاية  التدابري  تنهتك  أن  ال يوز  (ح) 
وجه  دون  اإلدارية  القرارات  عىل  تعمتد  وحرياهتم  املواطنني  حقوق  جتعل  أن  أو  الخشصية  واحلريات 

مرشوع. 

ينبيغ يف التدابري اليت تنفرَّذ مبوجب أحاكم هذا القانون:  (ط) 

أن تأخذ يف االعتبار حرية التعبري عن الرأي، واحلق يف الوصول إىل املعلومات واحلقوق واحلريات   (1
األخرى اليت تنص علهيا رشعة احلقوق. 

وأن تضمن  الدميوقراطية  تدمع  اليت  الدستورية  املؤسسات  تؤدهيا  اليت  الوظائف  وتسند  تعزز  أن   (2
فعاليهتا وكفاءهتا. 

أن تمتاىش مع أحاكم املادة (19) من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وأن تأخذ يف   (3
االعتبار االلزتامات الدولية الواقعة عىل جنوب أفريقيا. 
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يف سياق املوازنة بني املصاحل املرشوعة املشار إلهيا يف الفقرات (أ) إىل (ط)، يب عىل الوزير املعين أو  (ي) 
املسؤول املختص أو احملمكة أن تويل االعتبار الالزم ألمن امجلهورية، من حيث أنه ال يوز املساس باألمن 

القويم للجمهورية. 

أو  التغيري  أو  القانون، من اإلفصاح  الدولة، مبوجب أحاكم هذا  يوز محاية بعض املعلومات اليت حتتفظ هبا   (2)
اإلتالف أو الضياع عىل حنو خيالف القانون. 

غري  اإلفصاح  من  يستديع محايهتا  موثرَّق  أو  مادي  الدولة يف شك  املعلومات اليت حتتفظ هبا  يوز محاية   (3)
القانوين عهنا عن طريق إضفاء طابع رسي علهيا، ويوز حرص الوصول إىل هذه املعلومات يف جملس الوزراء، 

واملؤسسات املشار إلهيا يف املادة (181) من الدستور وبعض األفراد الذين حيملون اإلجازة األمنية املطلوبة. 

الفصل اخلامس

نظام إضفاء الطابع الرسي عىل املعلومات اليت حتتفظ هبا الدولة وإعادة إضفاء الرسية علهيا وإزالة صفة 
الرسية عهنا

الرشوط الواجب مراعاهتا يف إضفاء الطابع الرسي عىل املعلومات اليت حتتفظ هبا الدولة وإعادة إضفاء 
الرسية علهيا وإزالة صفة الرسية عهنا

يب أن يستند القرار بشأن إضفاء الطابع السي عىل املعلومات إىل الرشوط احملددة يف هذا القانون دون   (1)  -8
غريه. 

ال يسورَّغ إضفاء الطابع السي عىل املعلومات اليت حتتفظ هبا الدولة إال إذا اكن رضورًيا محلاية األمن  (أ)   (2)
القويم. 

ال يوز إضفاء الطابع السي عىل املعلومات اليت حتتفظ هبا الدولة يف أي حال من األحوال من أجل: (ب) 

إخفاء املخالفات الواقعة عىل القانون بشأن منع وحماربة أمعال الفساد لسنة 2004 (القانون رمق   (1)
(12) لسنة 2004) أو أي معل غري قانوين آخر أو تقصري، أو فقدان األهلية أو انعدام الكفاءة، أو 

خطأ إداري. 

تقييد الوصول إىل املعلومات من أجل جحتمي الرقابة، وبالتايل جتنب االنتقاد.   (2)

احليلولة دون التسبب باحلرج لخشص أو مؤسسة أو جهاز من أجهزة الدولة أو واكلة.   (3)

فرض القيود عىل املنافسة أو تقليصها عىل وجه خيالف القانون.   (4)

منع أو تأخري أو عوق نرش املعلومات اليت تقع يف حوزة الدولة، واليت ال تستوجب امحلاية مبوجب   (5)
أحاكم هذا القانون. 

إنفاذه مبا  استثنائًيا ويب  تدبرًيا  ميثل إضفاء الطابع السي عىل املعلومات اليت حتتفظ هبا احلكومة  (ج) 
يتوافق أحاكم املادة (11) حبذافريها. 

ال يمت إضفاء الطابع السي عىل املعلومات اليت حتتفظ هبا الدولة إال عندما تكون هناك  (د) 

حاجة واحضة ميكن تسويغها ومرشوعة لذلك.   (1)

وحاجة ميكن إثباهتا محلاية املعلومات اليت متلكها الدولة لصاحل األمن القويم.   (2)

إذا ثارت شكوك معتربة حول ما إذا اكنت املعلومات اليت متلكها الدولة تستوجب امحلاية، فينبيغ إحالة هذا  (هـ) 
األمر إىل الوزير املختص الختاذ قرار بشأنه. 
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ال يوز أن يستند القرار بشأن إضفاء طابع السية عىل املعلومات إىل سبب غريب أو غري ذي صلة.  (و) 

يب أن تعقد القرارات بشأن إضفاء الطابع السي عىل املعلومات املوازنة بني احلق يف الوصول إىل  (ز) 
املعلومات اليت متلكها الدولة واحلاجة إىل إضفاء الطابع السي عىل املعلومات اليت حتتفظ هبا الدولة وفًقا 

ألحاكم هذا القانون. 

ال يوز إضفاء الطابع السي عىل املعلومات العملية والبحوث اليت ال ترتبط بعالقة واحضة باألمن القويم.  (ح) 

ال يوز إعادة إضفاء الطابع السي عىل املعلومات اليت متلكها الدولة بعد إزالة صفة السية عهنا ونرشها  (ط) 
عىل أفراد امجلهور مبوجب الصالحيات ذات الصلة. 

يوز إضفاء الطابع السي عىل املعلومات طاملا اكنت محايهتا رضورية من ناحية واقعية.  (ي) 

يف احلاالت اليت ما تزال احلاجة فهيا قامئة إلضفاء الطابع السي عىل املعلومات، قد تظهر حاالت ال تعود  (ك) 
فهيا املعلومات اليت متلكها الدولة تستديع إضفاء مستوى متقدم من السية علهيا، حيث يب تقليص هذا 

املستوى.  

يب يف االعتبارات احملددة بشأن القرار حول ما إذا اكن إضفاء الطابع السي عىل املعلومات اليت متلكها   (3)
الدولة أن تمشل ما إذا اإلفصاح عهنا قد 

يعّرض هوية مصدر رسي، أو يكشف عن املعلومات املتصلة باالستعانة مبصدر من مصادر املخابرات أو  (أ) 
الرشطة يف احلاالت اليت ميكن فهيا لإلفصاح غري القانوين عن ذلك املصدر أن ُيلحق الرضر الواحض 

والثابت باألمن القويم للجمهورية أو مصاحل ذلك املصدر أو أرسته. 

يعوق عىل حنو واحض وثابت قدرة احلكومة عىل محاية املسؤولني أو األخشاص الذين صدر تفويض بتقدمي  (ب) 
خدمات امحلاية هلم، مبا يصب يف مصلحة األمن القويم. 

يعطل بصورة خطرية ومستدامة األمن القويم أو أنمظة الدفاع أو املخابرات أو خططها أو نشاطاهتا.  (ج) 

يعوق عىل حنو خطري وثابت العالقات القامئة بني جنوب أفريقيا وحكومة أجنبية، أو يقوض عىل حنو خطري  (د) 
وثابت النشاطات الدبلوماسية احلالية اليت تنفذها امجلهورية. 

خيالف قانوًنا أو معاهدة أو اتفاقية دولية، مبا يف ذلك االتفاقيات املعقودة بني حكومة جنوب أفريقيا وحكومة  (هـ) 
أو مؤسسة دولية أخرى. 

يتسبب بهتديد احلياة أو برضر جسدي آخر لخشص أو أخشاص.  (و) 

يسبب رضًرا ثابًتا أو ال ميكن جربه أو خطرًيا عىل حنو استثنايئ لألمن القويم للجمهورية.  (ز) 

األحوال،  من  حال  أي  أن متنع، يف  وال  املعلومات  ال يوز أن حتظر رشوط تطبيق إضفاء صفة السية عىل   (4)
املسؤولني من إبالغ املسؤولني املخولني هبذه املعلومات من أجل الوفاء بوظائف إنفاذ القانون أو وظائف املخابرات 

اليت يقرها القانون أو ينص علهيا. 

يف حال مل تعد الرشوط املتصلة بإضفاء الطابع السي عىل املعلومات اليت تنص علهيا هذه املادة قامئة، يب   (5)
إزالة صفة السية عن املعلومات. 
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طبيعة املعلومات الرسية 

املعلومات السية يه:   -9

املعلومات احلساسة اليت متلكها الدولة واليت تكون يف صورة مادية أو مدونة،   (1)

اليت يب محايهتا من اإلفصاح غري القانوين ومن التغيري أو التلف أو الضياع حسمبا ينص هيلع القانون،   (2)

اليت يب صوهنا حسب درجة الرضر الذي ميكن أن يمجن عن اإلفصاح عهنا دون وجه قانوين،   (3)

اليت ال يوز إتاحة القدرة عىل الوصول إلهيا إال ملن حيمل ترصحًيا أمنًيّا مناسًبا وله حاجة مرشوعة للوصول   (4)
إىل املعلومات اليت متلكها الدولة من أجل إجناز مهامه الرمسية أو مسؤولياته التعاقدية، 

اليت يب إضفاء طابع رسي علهيا مبوجب أحاكم املادة (11).   (5)
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املادة التدريبية )4-6(
مقتطفات من املرسوم الترشييع الصادر يف مجهورية إيطاليا واملؤرخ يف 12 نيسان/أبريل 2006، 
 )CE/17/2004( رمق )163( )»قانون الرشاء العام، وفًقا للتوجهيات الصادرة عن االحتاد األورويب

 )”)CE/18/2004(و

ا ا أو جزئًيّ الكتاب الثالث – العقود اليت يستبعدها هذا القانون لكًيّ

املادة )16(: العقود املتصلة بإنتاج األسلحة والذخائر وغريها من العتاد احلريب واالجتار هبا

من املعاهدة املنِشئة للجامعة األوروبية، ال يسي هذا القانون عىل العقود يف قطاع  مع مراعاة أحاكم املادة (296)   -1
وجه  أغراًضا عسكرية عىل  الذي خيدم  العتاد احلريب،  من  وغريها  والذخائر  األسلحة  بإنتاج  ترتبط  واليت  الدفاع، 

التحديد، واالجتار هبا، حسمبا هو مبني يف القامئة اليت نرشها جملس امجلاعة األوروبية. 

ال متس هذه املادة األحاكم السارية اليت تنشهئا االتفاقيات الدولية، أو األنمظة اليت تنفذها وزارة الدفاع.   -2

املادة )17(: العقود الرسية أو العقود اليت تستديع تدابري أمنية خاصة

سواء بالتوافق مع التدابري  يف أي وقت تسي فيه اشرتاطات أمنية خاصة أو اشرتاطات خاصة تقتيض السية –   -1
الترشيعية أو املعيارية أو اإلدارية، أو لكام استوجبت محاية مصاحل األمن القويم الرئيسية هذا األمر – يوز تنفيذ 
األمعال واخلدمات واللوازم املتصلة بنشاط بنك إيطاليا ]مبعىن البنك املركزي[، أو القوات املسلحة، أو الرشطة لغايات 
الدفاع عن األمة، أو لغايات إجناز املهام امللقاة عىل عاتق املؤسسات، أو تلك املتصلة بنشاط السلطات املتعاقدة املشار 
إلهيا يف الفصل الثالث، برصف النظر عن األحاكم اليت تشرتط تعممي املشرتيات العامة، ومبا يتوافق مع اإلجراءات 

اليت تنص علهيا هذه املادة. 

حتدد الوزارات واهليائت يف مرسوم، حيدد الدوافع اليت تقف وراء قرارها حسب األصول، األمعال واخلدمات واللوازم   -2
اليت ُتعترب ’رسية‘... أو ’اليت ينبيغ تنفيذها مبوجب تدابري أمنية خاصة‘. 

تنفرَّذ هذه العقود من قبل رشاكت خاصة متلك، إىل جانب املتطلبات اليت ينص علهيا القانون املدين، ترصحًيا أمنّيًا.   -3

يري الفصل يف العقود اليت ُيعلن عهنا عقوًدا ’رسية‘... أو ’ينبيغ تنفيذها مبوجب تدابري أمنية خاصة‘ عقب إصدار   -4
دعوة غري رمسية الستدراج العروض، واليت ُتدىع إلهيا مخس رشاكت خاصة عىل األقل، طاملا اكن هذا العدد من 
الرشاكت املؤهلة متوفر فميا يتعلق باألهداف املقررة لملشرتيات، وطاملا اكن التفاوض مع أكرث من رشكة واحدة يتواءم 

مع اشرتاطات السية. 

 ]...[  -5

عىل املسؤولني عن إعداد اخلطط وإدارة املشاريع وإجراء االختبارات، يف حال اكنوا خارج اهليئة املعنية، امتالك ترصحي   -6
أمين ساري املفعول. 

مبوجب أحاكم هذه املادة، ال ختضع العقود اليت تدخل مؤسسات الدولة فهيا إال لتدقيق الحق جُتريه حممكة احلسابات،   -7
اليت ُتِعد تقيمًيا يتناول مدى انتظام اإلدارة ونزاههتا وكفاءهتا. وُيرفع تقرير عن النشاطات اليت تنص هذه الفقرة علهيا 

إىل الربملان لك سنة قبل حلول يوم 30 حزيران/يونيو. 
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املادة التدريبية )5-6(
املقالة املنشورة يف حصيفة »فاينانشال تاميز« )Financial Times( حتت عنوان ’كبار العمالء يف اململكة 

املتحدة يسمّلون باحلاجة إىل درجة أكرب من االنفتاح‘ 

كبار العمالء يف اململكة املتحدة يسمّلون باحلاجة إىل درجة أكرب من االنفتاح 
كتب كريان ستاييس وجون أغليونيب 

آخر حتديث: 7 ترشين الثاين/نومفرب 2013، 4:40 مساًء 

املوقع اإللكرتوين: 

http://www.ft.com/cms/s/0/981300f8-47c0-11e3-9398-00144feabdc0.html#axzz3bv6NaQgg 

]زرنا هذا املوقع آخر مرة يف هشر نيسان/أبريل 2015[ 

يقول كبار العمالء الذين يعملون حلساب بريطانيا بأهنم ينظرون يف تعممي املزيد من التكتياكت اليت يعمتدوهنا يف معلهم 
يف ظل تزايد الغضب من ظهور تقنيات املراقبة العامة، غري أهنم حذروا من أن التسيبات اليت ُنرشت مؤخًرا تسببت يف 

تراجع مستوى األمان يف اململكة املتحدة. 

وقد خضع رؤساء أجهزة االستخبارات العسكرية – القسم اخلامس )MI5(، واالستخبارات العسكرية – القسم  السادس 
)MI6( واملقر العام لالتصاالت احلكومية )GCHQ(  الستجواب عام لملرة األوىل يف جلسة علنية عقدهتا جلنة االستخبارات 

واألمن يف الربملان. 

وقال السري الين لوبان، رئيس املقر العام لالتصاالت احلكومية، إن التسيبات اليت ُنرشت مؤخًرا يف حصيفة “الغارديان” 
)Guardian( ويف غريها من وسائل اإلعالم زادت من حدة “احلوار احملتدم” الذي يدور داخل أروقة املقر حول ما يب 

هيلع أن يعممه وينرشه. 

ومع ذلك، أضاف السري الين بأن نرش الوسائل اليت يعمتدها العمالء الربيطانيون، واليت تستند يف معمظها إىل التسيبات 
اليت نرشها إدوار سنودين املتعاقد السابق مع واكلة األمن القويم يف الواليات املتحدة، اكن مبثابة “هدية لإلرهابيني” 
وأنه أدى إىل “تعتمي هائل” عىل املعلومات االستخباراتية املتاحة هلم بعدما باتت امجلاعات العدائية تغري وسيلة التواصل 

فميا بيهنا. 

وقال السري الين ألعضاء الربملان: “ما هشدناه عىل مدى الهشور امخلسة املنرصمة يتقاطع مع النقاشات اليومية اليت 
يرهيا بعض األخشاص الذين نسهتدفهم... حول كيفية جتنب ما باتوا يعتربونه وسائل اتصاالت مكشوفة.” 

وأضاف: “إن اآلثار املرتامكة اليت تفرزها التغطية اإلعالمية، والتغطية اإلعالمية الدولية، ستجعل معلنا أصعب بكثري عىل 
مدى السنوات القادمة.” 

وقال السري جون ساويرز، رئيس جهاز االستخبارات العسكرية – القسم السادس )MI6(، إن التسيبات تسببت “برضر 
كبري”. 

“من الواحض أن خصومنا قد طاروا من الفرح وبلغت هبم النشوة مبلغها وأن تنظمي القاعدة تلىق هذه األخبار ببالغ احلفاوة 
... وتكبد أمن الدول الغربية املعاناة جراء ذلك.” 

تسيبات  حول  مقاالهتا  تنرش  مل  أهنا  عىل  اليت أرصت   ،)Guardian News & Media( الغارديان  أنباء  واكلة  وقالت 
سنودين إال بعد التشاور مع املسؤولني املعنيني، إن “تدخل الصحف العاملية هو ما حال دون انتشار هذه املعلومات عرب 

شبكة اإلنرتنت والتسبب يف تسيبات اكرثية عن حق.”
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واستطردت الواكلة القول: “حنن نتفهم أن األجهزة حتذر عىل الدوام من أي شك من أشاكل اإلفصاح ينطوي عىل آثار 
وخمية عىل معلها – غري أن هذا ال يعين وضع حد مجليع االستجوابات والنقاشات.” 

وقال مارك فيلد، أحد أعضاء اللجنة، إن اللجنة مل تكن عىل عمل جبميع “خفايا” التجسس اليت رسبهتا حصيفة الغارديان 
وغريها. وطلب من السري الين تقدمي “معلومات حمدثة وشاملة” حول الروابط القامئة مع األجهزة األجنبية يف جلسة مغلقة، 

وهو طلب وافق هيلع رئيس املقر العام لالتصاالت احلكومية. 

وأرص السري الين عىل أن موظفيه مل يتنصتوا عىل اتصاالت امجليع، وقال إن األنمظة مل تكن مصممة إال مجلع “اإلبر 
وأجزاء اإلبر” من “أكوام” املعلومات اليت يري مجعها. 

وواصل السري الين قوله: “حنن ال منيض وقتنا يف االسمتاع لملاكملات اهلاتفية أو قراءة رسائل الربيد اإللكرتوين اليت 
تتداوهلا الغالبية، الغالبية الساحقة. فهذا ليس مناسًبا، وهو غري قانوين.” واستطرد القول: “حنن ال نفعل ذلك.” 

إن موظيف املقر العام لالتصاالت احلكومية “سوف يغادرون املبىن” إذا ُطلب مهنم التنصت عىل أناس أبرياء. 

وعند سؤاله عن مدى معليات التجسس اليت تنفذها اململكة املتحدة فميا وراء البحار، قال السري جون إن جهاز االستخبارات 
العسكرية – القسم السادس )MI6( ينفذ معلياته يف عدد قليل من الدول، دون أن يهسب يف حتديد تلك الدول. وأضاف 

بأن “لك يشء ننفذه مرصح به من الوزراء.” 

وقال السري جون وأندرو باركر، رئيس جهاز االستخبارات العسكرية – القسم اخلامس )MI5(، بأهنام لن يطلبا من جهاز 
أجنيب استجواب خشص ما يف حال ساد لدهيام االعتقاد بأن هذا االستجواب سيفيض إىل تعذيبه. 

وقال السيد باركر بأن األجهزة األمنية حالت دون تنفيذ 34 مؤامرة منذ العام 2005، وهو العام الذي هشد شن االعتداء 
عىل لندن يف يوم 7 متوز/يوليو. وهذا يمشل مؤامرة أو مؤامرتني رئيسيتني يف لك سنة. 

وقال إن عدد األخشاص الذين انتقلوا من بريطانيا إىل سوريا وعادوا أدراجهم مهنا، رمبا مع نزعة رادياكلية، مل يتجاوز 
“مائت قليلة”. واكن هناك “عدة آالف” من األخشاص يف بريطانيا ممن اعتقد اجلهاز بأهنم يشلكون هتديًدا إرهابًيا حممتاًل. 

وقد اهتم النقاد أعضاء الربملان بالهتاون مع رؤساء األجهزة األمنية. وقال اللورد فولكس، أحد أنصار حزب العامل، إن 
الرقابة اليت متارهسا اللجنة عىل أجهزة االستخبارات يف اململكة املتحدة اكنت “قارصة”. 

حقوق النرش والطبع: 
The Financial Times Limited 2015 
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املادة التدريبية )6-6(
’كبار معالء  )Financial Times( حتت عنوان  »فاينانشال تاميز«  املقالة املنشورة يف حصيفة 

بريطانيا خيرجون من الظل‘

كبار معالء بريطانيا خيرجون من الظل
كتب جميس بليزت، حمرر الشؤون الدفاعية والدبلوماسية 

6 ترشين الثاين/نومفرب 2013، 6:36 مساًء 

املوقع اإللكرتوين: 
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/449667da-4707-11e3-bdd2-00144feabdc0.html#axzz3bv6NaQgg 

]رزنا هذا املوقع آخر مرة يف هشر نيسان/أبريل 2015[ 

الدولة  املطلقة يف  السية  يتوخون  الذين  املسؤولني  أكرث  بكوهنم  املتحدة  اململكة  األمنية يف  األجهزة  رؤساء  اشهُتر  طاملا 
الربيطانية، فهم أخشاص ال يظهرون عىل املأل عىل اإلطالق تقريًبا. ولكن سوف ُيكتب التارخي عند الساعة 02:00 ظهًرا من 
يوم امخليس بعدما خيرجون من الظل ويظهرون يف بث يح عىل حمطات التلفزة أمام جلنة االستخبارات واألمن يف الربملان. 

مل يِر اإلعالن عن امس رئيس جهاز االستخبارات العسكرية – القسم اخلامس )MI5( ونرشه إال يف العام 1992. ومل تقر 
حكومة اململكة املتحدة رمسًيّا بوجود جهاز االستخبارات العسكرية – القسم السادس )MI6( إال بعد ذلك اإلعالن بعامني. ومنذ 
ذلك احلني، بات رؤساء األجهزة األمنية يقدمون األدلة بصورة منتمظة للربملان – وإن اكن ذلك يف صورة تلفها السية املطلقة. 

ومع ذلك سوف يظهر يف هذا اليوم الرؤساء الثالثة – السري جون ساويرز، رئيس جهاز االستخبارات العسكرية – القسم 
السادس )MI6(، والسري الين لوبان، رئيس املقر العام لالتصاالت احلكومية، وأندرو باركر، جهاز االستخبارات العسكرية 

– القسم اخلامس )MI5( – أمام جلنة االستخبارات واألمن يف جلسة علنية مدهتا 90 دقيقة. 

ويقول أحد أعضاء الربملان املشاركني يف جلنة االستخبارات واألمن اليت تضم أعضاء يف الربملان ونبالء وموظفني معوميني 
متقاعدين: “لست متأكًدا من أن رؤساء األجهزة سيجدون يف هذا األمر جتربة يسرية”. “فهؤالء األخشاص مل يتقلدوا وظائفهم 

لإلدالء خبطابات أو حضور جلسات حية. وبالفعل، فنحن مل نكن ندرك وجود هؤالء األخشاص حىت وقت متأخر جًدا.” 

ويقول السري مالكومل ويفكيند، رئيس اللجنة ووزير اخلارجية األسبق، إن القرار بشأن عقد جلسة علنية يأيت يف سياق 
تعزيز ماكنة جلنة االستخبارات واألمن واستقالهلا. 

ويقول السري مالكومل إن جلنة االستخبارات واألمن متلك اآلن صالحيات جديدة ومهمة، وال سميا احلق يف إرسال موظفهيا 
إىل املقرات العامة التابعة ألجهزة االستخبارات ودراسة أي مواد يرغبون يف االطالع علهيا. وقد رصح بأن “الفكرة اليت 

تقول بأن األجهزة تحمس للدخالء بالدخول إىل مقراهتا عىل هذا النحو جديرة باملالحظة.” 

ومع ذلك، حيتل توقيت اجللسة اليت ُتعقد يوم امخليس أمهية أيًضا. فهي تأيت يف وقت تتخبط فيه األوساط السية بفعل 
املزامع اليت ثارت حول األمعال اليت يؤدهيا املقر العام لالتصاالت احلكومية والدور الذي يضطلع به جنًبا إىل جنب مع 

واكلة األمن القويم األمريكية يف مجع مكيات هائلة من البيانات الخشصية عىل شبكة اإلنرتنت. 

ونتيجًة لذلك، من املؤكد أن جلنة االستخبارات واألمن سرتكز بشك خاص عىل السري الين لوبان، بخشصيته االنعزالية والذي 
ُيعترب جهازه الاكئن يف تشيلتهنام األكرث حتفًظا وتكمًتا من بني األجهزة الثالثة يف تعامله يف أعضاء الربملان والصحفيني. 
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وقد ترغب جلنة االستخبارات واألمن يف معرفة مدى الرضر الذي يعتقد السري الين أن التسيبات اليت نرشها إدوارد 
سنودين، املتعاقد السابق مع واكلة األمن القويم، سببهتا ألجهزة االستخبارات يف اململكة املتحدة.

وقد يسأل أعضاء اللجنة معا إذا اكن السري الين يتفق مع التقيمي الذي أعده سلفه، السري ديفيد أوماند، والذي رأى فيه أن 
تسيبات سنودين متثل “أكرب خسارة اكرثية لالستخبارات الربيطانية عىل اإلطالق، ويه أسوأ بكثري من قضية بريغيس 

ومالكني )Burgess and MacLean( يف مخسينيات القرن املايض.”

ولكن جلنة االستخبارات واألمن تريد أن تعرف ما إذا اكن السري الين يسمّل بأن الترشيعات باتت رضورية يف هذه اآلونة إلنفاذ 
قدر أفضل من الرقابة اليت ميارهسا الربملان والوزراء عىل النشاطات اليت ينفذها املقر العام لالتصاالت احلكومية. ويقول احد 
أعضاء اللجنة بأن “نقاًشا حمتدًما دار بني أعضاء اللجنة” حول هذه القضايا يف الوقت الذي بارشت فيه إعداد توصياهتا. 

وسوف مياَرس قدر أقل من الضغط بالنسبة إىل رئييس اجلهازين اآلخرين. فاجلهاز الذي يديره السيد باركر، جهاز 
منع  ملحوًظا يف  أنه حقق جناًحا  واسع عىل  نطاق  إليه عىل  ُينظر   ،)MI5( القسم اخلامس   – العسكرية  االستخبارات 

اجلهاديني من شن اهلجامت بالقنابل يف مجيع أحناء اململكة املتحدة عىل مدى السنوات القليلة املاضية. 

القسم السادس )MI6( يعيش التداعيات اليت خمتضت عن التقيمي  ولفرتة طويلة، اكن جهاز االستخبارات العسكرية – 
املعيب الذي أصدره يف العام 2002، والذي قال فيه إن العراق اكن ميتلك أسلحة الدمار الشامل. ويف يوم امخليس، من 
احملمتل أن يتطرق استجواب السري جون ساويرز للقضايا احلالية، وال سميا الطريقة اليت ينظر فهيا إىل الهتديدات 

الناشئة اليت يشلكها اجلهاديون يف سوريا وبلدان املغرب. 

ويعتقد بعض املعلقني بأن اجللسة ستشك اختباًرا للجنة االستخبارات واألمن ولرؤساء أجهزة االستخبارات كذلك. ويعود 
السبب وراء ذلك إىل أن البعض يعتقد بأهنا مل متلك القدرة عىل إخضاع تلك األجهزة لملساءلة عىل الرمغ من الصالحيات 

اجلديدة اليت أولكت إلهيا. 

وقال أالن روزبردجر، حمرر حصيفة الغارديان اليت نرشت جانًبا كبرًيا من تسيبات سنودين، يف مقالة نرشها مؤخًرا 
بأن رئيس اللجنة مل يكن “طفاًل يف العرص الرمقي، عىل أبسط تعبري”. ويقول إن السري مالكومل، مثله مثل نظرائه يف 
الكونغرس األمرييك، “اكن ميكن أن يبذل ما يف وسعه ليك يفهم” بعض الوثاق اليت تتناول نشاطات املقر العام لالتصاالت 

احلكومية واليت رسهبا السيد سنودين.” 

غري أن السري مالكومل واثق من أن جلنة االستخبارات واألمن باتت جهة قوية تتوىل التحقيق مع األجهزة األمنية. ويقول 
بأن “جلسة االسمتاع اليت سُتعقد يوم امخليس لن تكون مبثابة حدث مكتوب”. “سيتوفر الوقت لطرح أسئلة ملتابعهتا. ولن 

يكون رؤساء األجهزة عىل عمل بتلك األسئلة سلًفا.” 

حقوق الطبع والنرش: 
The Financial Times Limited 2015

رؤساء أجهزة االستخبارات 

)MI6(، جهاز املخابرات  السادس  القسم   – العسكرية  السري جون ساويرز، رئيس جهاز االستخبارات 
اخلارجية 

سوف يشعر السري جون، الذي يبلغ السابعة وامخلسني من معره، بأرحيية وحببوحة أكرث من رئييّس اجلهازين اآلخرين 
عندما ميثل أمام جلنة االستخبارات واألمن يوم امخليس. فهو معتاد عىل التعامل مع السياسيني والظهور يف األحداث 
البارزة بعد أن خاض رحلة دبلوماسية حافلة أفضت به إىل تقلد أعىل املناصب يف وزارة اخلارجية. وقد عصفت املشالك 
القسم السادس  بالسنوات األربع اليت تقلد السري جون خالهلا منصبه يف رائسة جهاز االستخبارات العسكرية – 
)MI6(. ويعود جانب من األسباب وراء ذلك إىل ما انهتى إليه من إدارة االعرتاضات القانونية اليت ُرفعت ضد جهازه
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بسبب معله السابق يف العراق وليبيا. مكا يمتتع السري جون باالحرتام يف أوساط “داوننغ سرتيت”، ُوينظر إليه عىل 
أنه الخشصية القيادية يف حكومة اململكة املتحدة بشأن السياسة املتصلة بإيران. 

أندرو باركر، املدير العام جلهاز االستخبارات العسكرية – القسم اخلامس )MI5(، جهاز األمن الداخيل 

بعد ستة أهشر فقط من تقلده منصبه، أثار السيد باركر اجلدل الهشر املايض بعد أدىل خبطاب قاٍس هامج فيه حصيفة 
الغارديان بسبب نرش الوثائق املتعلقة بالعمليات اليت ينفذها املقر العام لالتصاالت احلكومية. فيف ذلك اخلطاب، قال 
باركر إن التسيبات اليت نرشها إدوارد سنودين، املتعاقد مع واكلة األمن القويم، سببت “رضًرا فادًحا” لألمن القويم 
لململكة املتحدة. ويمتتع السيد باركر، البالغ من العمر 51 عاًما، بلسان طليق يقول زمالؤه أنه يمن عن ملكة خشصية 
القسم  صعبة املراس. وقد معل باركر يف منصب مدير دائرة حماربة اإلرهاب يف جهاز االستخبارات العسكرية – 
اخلامس )MI5( يف اليوم الذي قتل فيه تنظمي القاعدة 52 خشًصا يف لندن يف يوم 7 متوز/يوليو 2005. وحظي هذا 
اجلهاز مبصداقية كبرية يف “وايت هول” بفضل الطريقة اليت اعمتدها يف احتواء الهتديدات اليت ما يزال اجلهاديون 

يشلكوهنا منذ العام 2005. 

السري الين لوبان، مدير املقر العام لالتصاالت احلكومية، جهاز االستخبارات اإللكرتونية 

ما زال السري الين يتوىل رائسة املقر العام لالتصاالت احلكومية منذ العام 2008. وهو مييل إىل االنعزال عىل حنو يفوق 
نظرييه اللذين يرتأسان جهازي االستخبارات اآلخرين، وهو الوحيد الذي ال تعمل وسائل اإلعالم الربيطانية شياًئ عنه عىل 
ه أكرب قدر من األسئلة إليه لإلجابة عهنا، وذلك خبصوص  اإلطالق. ومع ذلك، ُيعترب السري الين رئيس اجلهاز الذي سيوجرَّ
الطريقة اليت يعمتدها جهازه يف تنفيذ معلياته. ويتبوأ املقر العام لالتصاالت احلكومية صدارة اجلدل السيايس بسبب 
التسيبات اليت نرشها سنودين. ويتعاون هذا املقر مع واكلة األمن القويم يف الواليات املتحدة يف مجع مكيات هائلة 

من البيانات الخشصية عىل شبكة اإلنرتنت. 
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املادة التدريبية )7-6(
مقتطفات من التقرير الصادر عن جلنة االستخبارات واألمن يف الربملان الربيطاين للعامني 2012-

 2013

اللجنة الربملانية

املعنية بشؤون االستخبارات واألمن

التقرير السنوي 2013-2012

الرئيس:

خفامة السري مالكومل ريفكيند، عضو الربملان

ُرفع إىل الربملان مبوجب أحاكم املادة (3) من القانون بشأن القضاء واألمن لسنة 2013

وطلب جملس العموم طباعته بتارخي 10 متوز/يوليو 2013



Social media and security sector governance (SSG)

37

أداة 6: معاجلة الثغرات القانونية يف سياق ممارسة الرقابة املالية يف القطاع األمين 

الرقابة املالية يف القطاع األمين
رزمة أدوات لملدربني

© مركز جنيف للرقابة الميقراطية عىل القوات املسلحة، 2015

اللجنة الربملانية املعنية بشؤون االستخبارات واألمن

خفامة السري مالكومل ريفكيند، عضو الربملان (الرئيس)

خفامة بول غروغيزن، عضو الربملان خفامة هازيل بلريز، عضو الربملان 

خفامة جورج هوارث، عضو الربملان خفامة اللورد باتلر  

د. جوليان لويس، عضو الربملان خفامة السري ميزنيز اكمبل 

اللورد لوثيان السيد مارك فيلد، عضو الربملان 

متثل اللجنة الربملانية املعنية بشؤون االستخبارات واألمن جلنة نظامية تابعة للربملان وتتوىل املسؤولية عن الرقابة عىل أجهزة 
االستخبارات يف اململكة املتحدة. وقد ُشلكت اللجنة مبوجب القانون بشأن أجهزة االستخبارات لسنة 1994، وجرى إصالحها 

مؤخًرا مبوجب القانون بشأن القضاء واألمن لسنة 2013. 

املتحدة، مبا يمشل السياسات اليت يعمتدها  اململكة  تنفذها  الرقابة عىل نشاطات االستخبارات واألمن اليت  اللجنة  تتوىل 
)MI6( واملقر  السادس  القسم   – العسكرية  )MI5( وجهاز االستخبارات  القسم اخلامس   – العسكرية  جهاز االستخبارات 
العام لالتصاالت احلكومية ونفقاهتا وإدارهتا ومعلياهتا. مكا تدقق اللجنة يف معل أقسام أخرى يف أجهزة االستخبارات 
التابعة لململكة املتحدة، مبا فهيا منمظة االستخبارات املشرتكة والسكرتاريا األمنية الوطنية يف مكتب جملس الوزراء، وإدارة 

االستخبارات الدفاعية يف وزارة الدفاع، ومكتب األمن وحماربة اإلرهاب يف وزارة الداخلية. 

وتتألف اللجنة من تسعة أعضاء يري اختيارمه من جمليّس الربملان، وينتخب أعضاء اللجنة رئيهسا. وتسي عىل أعضاء 
اللجنة أحاكم املادة 1(1)(ب) من القانون بشأن األرسار الرمسية لسنة 1989، ومه مُينحون يف العادة القدرة عىل االطالع 

عىل املواد بالغة السية يف سياق أداء مهامهم. 

وتضع اللجنة أجندهتا وبرناجم معلها بنفهسا. وحتصل عىل األدلة من وزراء احلكومة، ورؤساء أجهزة االستخبارات واألمن، 
واملسؤولني من أجهزة االستخبارات وغريمه من الهشود حسمبا تقتضيه الرضورة. وتلىق اللجنة الدمع واإلسناد يف معلها 

، وتستعني باخلربات القانونية واملالية يف املواضع اليت تستديع ذلك.  من سكرتاريا وحمقق مستقلنينْ

املواد  (’جحُتب‘)  تقارير حول حتقيقات بعيهنا. وُتى  أداء وظائفها، ويوز هلا إصدار  تقريًرا سنوًيّا حول  اللجنة  وتعّد 
احلساسة اليت ميكن أن تقوض األمن القويم من تقارير اللجنة قبل نرشها. وّيستدل إىل هذا احلجب باإلشارة *** يف منت 
النص. ويوز ألجهزة االستخبارات واألمن أن تطلب جحب املواد احلساسة الواردة يف تقرير اللجنة، واليت من شأهنا أن 
تقوض معلها، وذلك من قبيل الكشف عن أهدافها أو أساليهبا أو مصادرها أو قدراهتا العملياتية. وتدرس اللجنة هذه الطلبات 
املتصلة حبجب املواد عىل وجه واٍف من التفصيل. وينبيغ لألجهزة أن تثبت بصورة واحضة كيف ميكن لنرش املواد حمل 
النظر أن تسبب الرضر قبل أن توافق اللجنة عىل جحهبا. وتسىع اللجنة إىل التأكد من جحب احلد األدىن فقط من النص 
الوارد يف التقرير. وتعتقد اللجنة بأن األمهية تقتيض متكني الربملان ومعوم أفراد امجلهور من رؤية املواضع اليت جحُتب مهنا 
املعلومات، دون اإلبقاء علهيا يف يط الس والكمتان. وهذا يعين أن التقرير املنشور هو نفسه النخسة السية اليت ُترسل إىل 

رئيس الوزراء (عىل الرمغ من املعلومات احملجوبة منه): فليس هناك من تقرير ’رسي‘. 
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 املادة )9(: نفقات األجهزة 
101- يف العام 2011-2012، بلغ احلساب املوحد ألجهزة االستخبارات حنو 2 مليار جنيه إسرتليين.107 

2012/20112013/20122014/20132015/2014

جنيه  (مليون  االستخبارات  ألجهزة  املوحد  احلساب 
إسرتليين)108

1,9281,9911,9081,883

القدرات  وحدة  ومتويل  احلاسويب  الفضاء  أمن  متويل 
احليوية (مليون جنيه إسرتليين)109 

7095171123

وجاءت النفقات الفعلية لك جهاز يف العام 2012/2011 عىل النحو التايل: 

أنفق املقر العام لالتصاالت احلكومية *** مليون جنيه إسرتليين (مضن حدود 0.3% من موازنته)   ·

أنفق جهاز األمن *** مليون جنيه إسرتليين (مضن حدود 0.9% من موازنته)   ·

أنفق جهاز االستخبارات السية *** مليون جنيه إسرتليين (مضن حدود 0.8% من موازنته)   ·

102- هذه يه السنة الثالثة من تسوية مراجعة اإلنفاق للعام 2010. ويف تقريرنا السنوي للعام 2011110، عرّبنا عن قلقنا من 
أن التقليص احلقييق الذي بلغ حنو 11.3% من احلساب املوحد ألجهزة االستخبارات قد يؤثر عىل قدرة األجهزة الثالثة عىل 
تغطية الهتديد. والحظنا أن عوامل من قبيل القيود املفروضة عىل رواتب موظيف القطاع العام وتوفري املشرتيات اكن يعين أن 

قدرات اخلط األول حتظى بامحلاية عىل الرمغ من التمخض. 

103- أقر املراقب واملدقق العام حسابات املوارد للعام 2011-2012 لألجهزة الثالثة يف هشر حزيران/يونيو 2012. وأثار 
التدقيق الذي أجراه مكتب التدقيق الوطين مجلة من املشالك املتصلة باإلدارة املالية واحملاسبة، واليت استدعت معاجلهتا. 
وتعلقت معظم هذه املشالك بااللزتام باملعايري احملاسبية، بيمنا اشمتلت املالحظات املهمة األخرى اليت أثارها املدققون عىل: 

عدة ماليني من اجلنهيات اليت دفعها جهاز االستخبارات السية يف سياق معلية نفذها مع جهاز استخبارات أجنيب،   ·
حيث مل يِر توثيقها عىل حنو واٍف. 

جتاوز اإلنفاق عىل اإلعالنات والتسويق السقوف اليت حددهتا اخلزينة (حيث ختىط جهاز االستخبارات السية هذه   ·
السقوف يف واحدة من محالت التجنيد اخلارجية اليت أطلقها، عىل الرمغ من حصوله عىل املوافقة املطلوبة علهيا بأثر 

رجيع يف هناية املطاف). 

معاجلة غري دقيقة لاللزتامات القامئة ذات الصلة مبدفوعات العمالء (جهاز األمن).   ·

وما يزال العمل جارًيا عىل معاجلة هذه املشالك، وتواصل األجهزة الثالثة تطوير أنمظهتا املالية واإلدارية مبساعدة من مكتب 
التدقيق الوطين. 

باإلضافة إىل موازنات األجهزة، يمشل احلساب املوحد ألجهزة االستخبارات متويل الربناجم الوطين ألمن الفضاء احلاسويب، وبنوًدا من متويل   107

وحدة القدرات احليوية ومتويل جانب بسيط من سكرتاريا األمن القويم يف مكتب جملس الوزراء. وقد طرأت تغيريات عىل تسوية احلساب 
الدوائر. مكا طرأت  التحويالت بني  االعتبار  يأخذ يف  بات  العام 2010، حبيث  اإلنفاق يف  إعداد مراجعة  منذ  املوحد ألجهزة االستخبارات 

تقليصات عىل التسوية بعد صدور بيان موازنة اخلريف وبيان املوازنة الرئيسية عن املستشار. 
تسوية احلساب املوحد ألجهزة االستخبارات – ’شبه النقد‘ (املوارد املرصودة لسقف نفقات الدوائر مضاًفا إلهيا رأمسال سقف نفقات الدوائر،   108

مع استبعاد هتالك األسعار والنفقات املدارة عىل أساس سنوي والمتويل املخصص ألمن الفضاء احلاسويب).
املوارد املرصودة لسقف نفقات الدوائر مضاًفا إلهيا رأمسال سقف نفقات الدوائر.  109

.Cm 8403  110
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املشاريع الرئيسية 

املشاريع، بصورة  هذه  وتتعلق  الرأمسالية.  املشاريع  اللكية عىل  موازناهتا  من  معترًبا  تنفق جزًءا  األجهزة  تزال  ما   -104
رئيسية، بالتحسينات اليت تدخل عىل أنمظة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واملعدات والسكن. ويف هذه السنة، قدم مكتب 
تفصيلية  مراجعة  إجراء  ذلك  األجهزة، مبا مشله  واإلدارية يف  املالية  الشؤون  تدقيق  للجنة يف  املساعدة  الوطين  التدقيق 

لملشاريع الرأمسالية الكربى أي لك جهاز.111 

األهداف  إجناز  الصحيح حنو  املسار  الثالثة يف  األجهزة  الرأمسالية يف  املشاريع  معظم  تسري  العموم،  وجه  عىل   -105
الرمسية،112 جرى تقيمي مجيع  املراجعات  املقرر. ووفًقا ألحدث  الوقت  تنفيذها يف  املوازنة، ويري  الرئيسية مضن حدود 
املشاريع تقريًبا بأهنا تقع يف فئة ’اللون األخرض‘ (تسري حنو حتقيق أهدافها بنجاح) أو ’اللون الربتقايل‘ (بعض التغيريات 

أو التحسينات مطلوبة). وفميا ييل ملخص باالستنتاجات الرئيسية اليت خرج هبا مكتب التدقيق الوطين يف مراجعته:113 

حتقق معظم املشاريع الفوائد العملية املتوخاة مهنا يف املقر العام لالتصاالت احلكومية.114 ويف الوقت الذي تهشد فيه   ·
التاكليف املتوقعة تبايًنا مملوًسا عن اخلطط األولية (حيث يتأىت ذلك، يف الغالب، بسبب تغري رشوط املهمة خالل فرتة 

املرشوع)، هناك اخنفاض صاٍف يف اإلنفاق يف مجمل هذه املشاريع. 

يعمل جهاز االستخبارات السية عىل تنفيذ عدد من املشاريع يف جماالت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والبنية   ·
التحتية. ومن بني املشاريع السبعة الكربى اليت ينفذها هذا اجلهاز، جرى تقيمي مرشوعني بأهنام يقعان يف فئة ’اللون 
املشاريع  اليت شابت  املشالك  الثانوي وبعض  التأخري  الرمغ من  الرمسية. وعىل  املبدئية  املراجعات  يف  الربتقايل‘ 

األخرى، حترز هذه املشاريع تقدًما ُمرضًيا مبجموعها. 

يعمل اجلهاز األمين عىل تنفيذ مثانية مشاريع رئيسية يف هذه اآلونة. وجرى تقيمي نصف هذه املشاريع عىل أهنا   ·
تقع يف فئة ’اللون الربتقايل‘. وتعكس هذه التقديرات، يف جانب كبري مهنا، املشاريع املتأخرة عن مواعيدها: ويعود 
السبب وراء ذلك يف العديد من احلاالت إىل تأجيل املشاريع للمساح للجهاز بالرتكزي عىل األلعاب األوملبية. ومن ناحية 
التاكليف، تمتاىش املشاريع مبجملها مع املوازنة (ومع أن أحد املشاريع يتجاوز املوازنة املرصودة له إىل حد كبري، 

فهو يتوازن مع مرشوع آخر مل يبلغ حدود املوازنة املخصصة له). 

106- أبدت اللجنة املعنية بشؤون االستخبارات واألمن، عىل مدى سنوات عدة، اهمتاًما أصياًل بربناجم سكوب لتكنولوجيا 
املعلومات )SCOPE IT project(، الذي ترشف وزارة الداخلية هيلع. فقد سىع هذا الربناجم إىل إنشاء نظام آمن لتكنولوجيا 
املعلومات وربطه بني عدد من اإلدارات واألجهزة احلكومية. واكن من املقرر إجناز هذا الربناجم عىل مرحلتني. وبيمنا جرى 
إجناز املرحلة األوىل بنجاح يف أواخر العام 2007، فقد واجهت املرحلة الثانية املشالك، مما حدا مبكتب جملس الوزراء 
إىل التخيل عهنا يف هشر متوز/يوليو 2008. ويف الوقت الذي حققت اللجنة يف هذا الفشل بيشء من التفصيل، فمل ننرش 
االستنتاجات اليت خلصنا إلهيا ألن األطراف املعنية اكنت مشرتكة يف قضية حتكمي. وقد اخُتمتت هذه املفاوضات وجرى 

التوصل إىل تسوية. ولذلك، فنحن قادرون عىل رفع تقرير باستنتاجاتنا، اليت نوردها يف امللحق (ب). 

ُأجنزت هذه املراجعة بناًء عىل البيانات اليت قدمهتا األجهزة.   111

جُترى املراجعات املبدئية )Gateway Reviews( عىل شك تسلسل من ’بوابات‘ الضامن، حيث ُتقميرَّ املشاريع بصورة مستقلة قبل إجناز األهداف   112

الرئيسية اليت تسىع هذه املشاريع إىل حتقيقها. 
تستند هذه املراجعة إىل البيانات اليت قدمهتا األجهزة.  113

ما يزال مرشوع احلواسيب املكتبية )Desktop project( يواجه الصعوبات. وسوف نتطرق إىل هذه املسألة يف وقهتا.   114
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مقدمة
ُأعّدت األهداف واحملتوى املقرتح والنشاطات المنوذجية واملصادر 
املقرتحة أدناه الستعراض االقرتاحات واألمثلة حول الطريقة اليت 
يستطيع املدرب أن يعمتدها يف إعداد املواد التدريبية ليك تتناسب 

مع السياق احمليل احملدد الذي يعمل فيه. 

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

فهم الدور الذي يضطلع به ديوان الرقابة املالية واإلدارية   -1
الرقابة  اليت متارس  اخلارجية  العليا  املؤسسة  بصفته 

وتنفذ أمعال التدقيق يف السياق احمليل. 

التعرف عىل الترشيعات اليت حتمك معل ديوان الرقابة   -2
املالية واإلدارية. 

امللحق )أ(:
معاجلة الثغرات القانونية يف سياق ممارسة الرقابة املالية 

يف القطاع األمين: اللقاء التدرييب احمليل

احملتوى املقرتح تغطيته يف اللقاء التدرييب 
املالية  الرقابة  ديوان  يبدهيا  اليت  العامة  املالحظات  	•

واإلدارية والتوصيات املوجهة إليه. 

نشاطات الرقابة بني القانون والتنفيذ: معل ديوان الرقابة  	•
املالية واإلدارية مع األجهزة األمنية. 

األسئلة املتخصصة 
ما الدور الذي يؤديه ديوان الرقابة املالية واإلدارية؟  	•

املالية  الرقابة  ديوان  معل  اليت حتمك  الترشيعات  ما  	•
واإلدارية؟ 

نظرة عامة 
املادة التدريبية احمللية )ل.6-1( استبيان: ’الثغرات القانونية اليت تشوب معل ديوان الرقابة املالية واإلدارية‘ 

نخسة ورقية من العرض التوجهيي: ’الثغرات القانونية اليت تشوب معل ديوان الرقابة  مصادر املدرب احمللية )ل.1-6( 
املالية واإلدارية‘ 
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التالية من احملتوى احمليل  المنوذجية  النشاطات  اقُتبست 
اليت  التدريبية  اللقاءات  يف  استخدامه  لغايات  ُأعد  الذي 
هذه  ونستعرض  احملتلة.  الفلسطينية  األرايض  يف  ُنمظت 
النشاطات هنا باعتبارها منوذًجا يستطيع املدرب أي يعدله 

إذا رغب يف ذلك. 

النشاط األول: استبيان: ’الثغرات القانونية 
اليت تشوب معل ديوان الرقابة املالية 

واإلدارية‘
الوقت: 30 دقيقة 

عىل  االختيارات  متعدد  االستبيان  من  نخسة  املدرب  يوزع 
لك متدرب. ويشمتل هذا االستبيان عىل أسئلة حول الدور 
الذي يؤديه ديوان الرقابة املالية واإلدارية، إىل جانب العالقة 
وعقب  الفلسطينية.  األمنية  واألجهزة  الديوان  بني  القامئة 
استمكال اإلجابة عن هذا االستبيان، ُيطرح لك سؤال ورد 
اللقاء  يف  املشاركة  املجموعة  أفراد  مجيع  بني  للنقاش  فيه 

التدرييب لغايات بيانه ورشحه (30 دقيقة). 

املواد 

استبيان:  )ل.1-6(  احمللية  التدريبية  املادة   •
الرقابة  ديوان  معل  تشوب  اليت  القانونية  ’الثغرات 

املالية واإلدارية‘

النشاط الثاين: عرض توجهيي: ’الثغرات 
القانونية اليت تشوب معل ديوان الرقابة 

املالية واإلدارية‘ 
الوقت: 30 دقيقة 

يقدم املدرب العرض التوجهيي (مصادر املدرب احمللية 
ل.6-1)، ويطرح األسئلة عىل املتدربني وييب عن األسئلة 

اليت يثريوهنا. 

وصف النشاطات المنوذجية 

املواد 

مصادر املدرب احمللية )ل.6-1( نخسة ورقية من   •
تشوب  اليت  القانونية  ’الثغرات  التوجهيي:  العرض 

معل ديوان الرقابة املالية واإلدارية‘ 
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املادة التدريبية احمللية )ل.1-6(
االستبيان: ’الثغرات القانونية اليت تشوب معل ديوان الرقابة املالية واإلدارية‘

السؤال األول: هل يفوض الدستور جهاًزا بعينه بأداء وظيفة املدقق العام للدولة؟ 

يوجد نص دستوري   -1

ال يوجد نص دستوري   -2

مبوجب تفويض قانوين فقط   -3

السؤال الثاين: هل ختضع األجهزة األمنية للرقابة اليت ميارهسا ديوان الرقابة املالية واإلدارية؟ 

ختضع األجهزة األمنية للرقابة اليت ميارهسا ديوان الرقابة املالية واإلدارية  -1

ال ختضع األجهزة األمنية للرقابة اليت ميارهسا ديوان الرقابة املالية واإلدارية   -2

السؤال الثالث: هل ختضع مجيع األجهزة األمنية للرقابة اليت ميارهسا ديوان الرقابة املالية واإلدارية؟ 

ختضع مجيع األجهزة األمنية للرقابة اليت ميارهسا ديوان الرقابة املالية واإلدارية   -1

ال ختضع مجيع األجهزة األمنية للرقابة اليت ميارهسا ديوان الرقابة املالية واإلدارية   -2

حدد االستثناءات الواردة يف القانون أو سياق التنفيذ:   -3

القانون  	•

سياق التنفيذ  	•

السؤال الرابع: هل يوفر القانون ما يكيف من الضامنات اليت متّكن ديوان الرقابة املالية واإلدارية من أداء معله بصورة 
حيادية فميا يتصل باألجهزة األمنية؟ (استقالل مؤسسات الرقابة وحيادها)؟ 

نعم   -1

ال   -2

السؤال اخلامس: هل يوفر القانون احلصانة لديوان الرقابة املالية واإلدارية مبا يتيح له أداء معله بصورة حيادية فميا يتصل 
باألجهزة األمنية؟ (احلصانة املمنوحة لطوامق الديوان)؟  

نعم   -1

ال   -2

السؤال السادس: هل ميلك ديوان الرقابة املالية واإلدارية إجراءات خاصة يطبقها عند ممارسة الرقابة عىل القطاع األمين؟ 

نعم   -1

ال   -2
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املالية واإلدارية هبا وتمشل إعداد اخلطط  الرقابة  هل توجد تدابري متصلة بالسية حبيث يلزتم ديوان  السؤال السابع: 
وتنفيذها ونرشها؟ 

نعم   -1

ال   -2

القانون (إعداد اخلطط وتنفيذها ونرشها)  	•

سياق التنفيذ (إعداد اخلطط وتنفيذها ونرشها)  	•
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مصادر املدرب احمللية ل 1-6
عرض توجهيي: ’الثغرات القانونية اليت تشوب معل ديوان الرقابة املالية واإلدارية‘
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