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Pala, metuo obruo opes ratis  

commoveo at. Blandit haero melior 

quibus, saepius ne hendrerit iustum 

validus nulla indoles gemino pneum. 

Brevitas modo aliquip vero, ulciscor 

abico. Illum epulae paulatim vel  

demoveo pertineo nulla delenit  

macto saluto.  

 

Quia esse, feugait utrum pneum ut 

iriure consectetuer vel verto adsum. 

Nutus neque hendrerit torqueo  

vulputate quae enim abico lucidus 

regula genitus mara nobis. Hendrerit 

et, exerci foras, esse illum illum fatua 

et patria similis dolus. Pneum feugiat 

pagus mara in gilvus plaga duis metuo 

mara, decet lobortis. Macto iriure 

sagaciter nisl ventosus exerci,  

consectetuer, ad letatio ea pertineo  

sed pneum euismod praesent.  
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 دورة تتناسب وإيقاعك �
إمكانية الوصول الى عدة موارد بما فيها أشرطة الفيديو والبودكاست  �

 من ممارسين ذوي خبرة
 تمارين تفاعلية وتمارين محاكاة �
 !شهادة عند إنهاء الدورة تسلّم  �

 
كجزء من مركز جنيف للمراقبة الديموقراطية للقوات المسلّحة وضع الفريق
اإلستشاري الدولي للقطاع األمني نصب عينيه هدف زيادة قدرة المجتمع 
الدولي بهدف دعم إجراءات اإلصالح في األمن والعدالة بطريقة أفضل 

.ي األمن والعدالةوتعزيز فّعالية ونوعية برامج اإلصالح ف  
 
 
 

 

!يمكنك أن تتسّجل اآلن  
 

المسلحة  للقوات الديمقراطية للمراقبة جنيف برنامج التعلّم اإللكتروني لمركز
!هو اآلن على االنترنتوالفريق اإلستشاري الدولي للقطاع األمني   

وتشمل . إصالح قطاع األمن نويحتوي على أحدث الدورات على االنترنت ع
:الدورات  

 
مدخل الى إصالح القطاع األمني: الدورة األولى  

في البيئات اإلصالحية ةستراتيجيالمشورة اإل أسس تقديم: الدورة الثانية  

تقّدم هذه الدورة لمحة عامة عن  :الخطوط العريضة
وتناقش قضايا مثل . إصالح القطاع األمنيمفهوم 

المساواة بين الجنَسين والتنسيق وبرمجة إصالح 
كما وتعتبر هذه الدورة شرطاً مسبقاً . القطاع األمني

لدورة التدريب المتقّدمة حول إصالح القطاع األمني 
مركز جنيف للمراقبة الديمقراطية للقوات التي يقّدمها 

 .  الدولي للقطاع األمني الفريق اإلستشاريوالمسلحة 
   

قريبا في و( العربية، الفرنسية، اإلنكليزية: اللغات
 )األسبانية

 تقّدم هذه الدورة مهارات عملية :الخطوط العريضة
كما . بفعالية حول كيفية القيام بالوظائف اإلستشارية

وتعّزز قدرتك على التحّول من تنفيذ وظيفة بصفتك 
 ممارساً الى لعب دور مستشار يمّكن اآلخرين من تنفيذ

.الوظائف هذه  
 
 
 

والفرنسية اإلنكليزية: اللغات  
 

 
األمني القطاع إصالح حول االنترنت على دورات  

)ساعات 3(مدخل الى إصالح القطاع األمني  )ساعات 5( ةستراتيجيالمشورة اإل أسس تقديم   

:تعليمات التسجيل في الدورات على اإلنترنت  
    /http://issat.dcaf.ch:  يرجى الدخول إلى موقعنا اإللكتروني على العنوان التالي  . أ

 .إختر لغتك المفضلة في أعلى الجانب األيمن من الصفحة . ب
 في أعلى" التسجيل"بالضغط على  (CoP) الممارسة الخاص بنا على موقع مجتمع تسّجل . ت

 . الجانب األيمن من الصفحة 
 في القائمة الرئيسية" التدريب وبناء القدرات"أنقر على  . ث
 .في القائمة اليسرى" التعلّم اإللكتروني"أنقر على  . ج
 . إختر الدورة التي تريد متابعتها . ح
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