
 

 إطالق كتاب: حوكمة وإدارة قطاع األمن، بقلم دايفيد شوتر

 �﮵﮲�﮶�ان �﮴ورو�﮴﮲�و

 

 المؤلف
﮲

 صورة مں

 ﮵�﮲عط﮵ى ك﮴�اب  حوكمة وإدارة قطاع األمن  لدا﮵�﮲�﮵�د ﮶سو�﮴ر، والم﮴�و﮲�ر حال﮵�ًا ﮳�الل﮲عة العر﮳�﮵�ة، أساس﮵�ات ص﮵�ا﮲عة
 م﮲�ظور عمل﮵ى.

﮲
 الس﮵�اسات الد﮲�اع﮵�ة واالٔم﮲�﮵�ة و�﮲﮴�﮲�﮵�ذها و�﮲﮴�ظ﮵�مها مں

 ح﮵�ث الم﮳�دأ أو ال﮳�را﮲عما�﮵﮴�ة، لعدم
﮲

 ﮵�ذكر  ﮲ح﮳�﮵�ر الد﮲�اع  دا﮵�﮲�﮵�د ﮶سو�﮴ر  ﮳�ٔ��﮲ه "ال ﮵�و﮳حد أي م﮳�رر على إالطالق، سواء مں
 �﮶ال�﮶ة ع﮴�ود وال﮴�﮵ى ﮵�﮴�م﮴�ع

﮲
." ﮵�س﮴�﮲�د هذا االع﮴�﮴�اد ٕالى ال﮲ح﮳�رة المم﮴�دة ٔالك﮶�ر مں

﮲
 ﮲�﮵ى ﮴�﮲صا﮵�ا االٔمں

﮲
 ٕا﮶سراك المد�﮵﮲�﮵�ں

 ﮲�﮵ى ٕا﮲�ر﮵�﮴�﮵�ا وآس﮵�ا وأورو﮳�ا وال﮶سرق أالوسط، ﮳�ما ﮲�﮵ى ذلك ال﮳ح﮲را�ٔر ول﮳�﮲�ان والسودان.
﮲

 ﮳�ها ﮶سو�﮴ر ﮲�﮵ى ﮴�طاعات االٔمں
 حّول ﮶سو�﮴ر هذه ال﮴�﮳حر﮳�ة ٕالى ك﮴�اب ﮳�ع﮲�وان  حوكمة وإدارة قطاع األمن ، والذي ﮵�﮲عط﮵ى أساس﮵�ات ص﮵�ا﮲عة

 م﮲�ظور عمل﮵ى. هذا الك﮴�اب م﮴�اح ٔالول مرة  ﮳�الل﮲عة العر﮳�﮵�ة .
﮲

 الس﮵�اسات الد﮲�اع﮵�ة واالٔم﮲�﮵�ة وال﮴�﮲�﮲�﮵�ذ وال﮴�﮲�ظ﮵�م مں

 ﮴�﮲صا﮵�ا ﮲عال﮳�ًا ما �﮳﮴�دو
﮲

 �﮴مت ك﮴�ا﮳�ة  حوكمة وإدارة قطاع األمن  ﮳�ٔ�سلوب ﮳�س﮵�ط ﮲ع﮵�ر ﮲�﮲�﮵ى ٕالزالة ال﮲عموض عں
 وك﮵�ف ﮵�عمل" و"ص﮲�ع

﮲
 مع﮴�دة وحساسة. الك﮴�اب م﮴�و﮲�ر ل﮲ع﮵�ر ال﮲ح﮳�راء، و﮵�ح﮴�وي على ﮲�صول م﮶�ل "﮴�طاع االٔمں
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 المؤلف
﮲

ا على م﮴�دمة ﮳حد﮵�دة مں  الس﮵�اسة الد﮲�اع﮵�ة" و"الم﮲حا﮳�رات." �﮴ح﮴�وي ال﮴�ر﮳حمة العر﮳�﮵�ة للك﮴�اب أ﮵�﮲صً
 والد﮲�اع العر﮳�﮵ى .

﮲
  ر﮵�اض ﮴�هو﮳ح﮵ى ، مؤسس مو﮴�ع وم﮳حلة  االٔمں

﮲
 و�﮴﮴�د﮵�م مں

 

 دوا﮲�عه ل﮴�ٔ�ل﮵�ف هذا الك﮴�اب  ﮲حالل ﮲�عال﮵�ة مس﮳حلة  (﮳�الل﮲عة العر﮳�﮵�ة) اح﮴�﮲�اًال ﮳�ٕاطالق الك﮴�اب،
﮲

 �﮴حدث ﮶سو�﮴ر عں
 أدارها  ﮵�﮲ر﮵�د صا﮵�غ ، مد﮵�ر  ﮳�ر�﮲امح� العال﮴�ات العسكر﮵�ة المد�﮵﮲�ة ﮲�﮵ى الدول العر﮳�﮵�ة  ﮲�﮵ى  مرك﮲ر مالكوم ك﮵�ر–�ر�﮵﮲�﮲ع﮵ى
 لل﮶سرق أالوسط . و﮳حد ﮶سو�﮴ر أن "�﮲﮲�س االٔسٔ�لة ﮵�﮴�م طرحها مراًرا و�﮴كراًرا،" ما د﮲�عه ٕالى "ك﮴�ا﮳�ة مل﮲حص أو مو﮳ح﮲ر

 عاًما وإال﮳حا﮳�ات العمل﮵�ة ال﮴�﮵ى حاولُت
﮲

 الٔ�﮲واع االٔسٔ�لة العمل﮵�ة ال﮴�﮵ى ُطرحت عل﮵ى على مدار ﮲حمسة وع﮶سر﮵�ں
 ال﮳�لدان الم﮲ح﮴�ل﮲�ة حول العالم."

﮲
 �﮴﮴�د﮵�مها لهم ﮲�﮵ى العد﮵�د مں
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 ﮳�اس﮴�﮲حدام "�﮲موذج ُمطّور ... �﮳﮴حد
﮲

 وصف حوكمة ﮴�طاع االٔمں
﮲

 ﮵�رى ك﮴�اب  حوكمة وإدارة قطاع األمن  أ�﮲ه ﮵�مكں
 ٕادارة

﮲
 "أمًرا ط﮳�﮵�ع﮵�ًا ك﮳ح﮲رء مں

﮲
 ﮲�﮵�ه معظم ال﮳�لدان طر﮵�﮴�ها عمل﮵�ًا ﮲حالل ﮲�﮴�رة زم﮲�﮵�ة ما." �﮴ص﮳�ح ﮶سؤون االٔمں

 الدولة، �﮴ماًما م﮶�ل و﮲طا�ٔف الدولة اال﮲ٔحرى، �لصحة أو ال﮴�عل﮵�م." ﮵�الحظ ﮶سو�﮴ر أن "االٔط﮳�اء ال ﮵�ُد﮵�رون وزارة
 الصحة، والمدرسون ال ﮵�ُد﮵�رون وزارة ال﮴�عل﮵�م. و﮴�﮵�اًسا على ذلك ال ﮵�د﮵�ر العسكر وزارة الد﮲�اع."

 ﮴�﮳�ل أي ﮶س﮲حص لد﮵�ه اه﮴�مام ﮳حاد
﮲

ا مں  ﮴�راء�﮴ه أ﮵�﮲صً
﮲

 ﮵�مكں
﮲

 �﮴م �﮴صم﮵�م هذا الك﮴�اب ل﮵�﮴�رأه الممارسون، ولكں
 الم﮲�ظمات ﮲ع﮵�ر الحكوم﮵�ة وم﮲�ظمات الم﮳ح﮴�مع المد�﮵﮲ى

﮲
 مں

﮲
 وال﮳�اح﮶�﮵�ں

﮲
، ﮳�ما ﮲�﮵ى ذلك أال�د﮵�م﮵�﮵�ں

﮲
 ﮳�﮶سؤون االٔمں

 ﮳�الل﮲عة العر﮳�﮵�ة كما هو الحال ﮳�ال﮲�س﮳�ة
﮲

 وال﮲�واب. ﮵�ٔ�مل هذا الك﮴�اب أن ﮵�ساعد الم﮴�حد�﮵﮶�ں
﮲

 والصحا﮲�﮵�﮵�ں
.
﮲

 ﮳�الل﮲عة إال�﮳﮲حل﮵�﮲ر﮵�ة ﮲�﮵ى ﮲�هم حوكمة وٕادارة ﮴�طاع االٔمں
﮲

 للم﮴�حد�﮵﮶�ں

  

 عاًما كمسؤول حكوم﮵ى مد�﮵﮲ى ﮲�﮵ى ص﮲�اعة س﮵�اسات الد﮲�اع
﮲

 دا﮵�﮲�﮵�د ﮶سو�﮴ر ﮳�احث مس﮴�﮴�ل عمل لمدة �﮶ال�﮵﮶�ں
 ،  وٕادارة الد﮲�اع. وهو مؤلف ك﮴�اب  حوكمة وإدارة قطاع األمن ،  الم﮴�اح حال﮵�ًا

﮲
 و�﮲﮴�﮲�﮵�ذها ،  ٕاصالح ﮴�طاع االٔمں

 ﮳�الل﮲عة العر﮳�﮵�ة.

 �﮵﮲�﮶�ان �﮴ورو�﮴﮲�و ر�﮵ٔ�س ال﮴�حر﮵�ر ل﮳�ر�﮲امح� العال﮴�ات العسكر﮵�ة المد�﮵﮲�ة ﮲�﮵ى الدول العر﮳�﮵�ة ﮲�﮵ى مرك﮲ر مالكولم
 ك﮵�ر–�ر�﮵﮲�﮲ع﮵ى لل﮶سرق أالوسط. وهو ومؤلف ك﮴�اب  المعرفة العسكرية: رأس المال البشري والتعليم العسكري

 وفعالية ساحة المعركة .
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