�صدر حديثاً

ص ��در ع ��ن مرك ��ز الدراس ��ات
والبحوث بجامعة نايف العربية
للعل ��وم األمني ��ة كت ��اب بعن ��وان
(العالق ��ات العامة ف ��ي األجهزة
األمنية ودعم تنسيقها مع وسائل
اإلع�ل�ام) تأليف د .عبداحملس ��ن
بدوي محمد أحمد.

العالقات
العامة يف
الجهزة
أ
المنية ودعم
أ
تن�سيقها مع
العالم
و�سائل إ

وقد أش��ار معالي رئي��س اجلامع��ة أ .د .عبدالعزيز بن صقر الغامدي ف��ي مقدمة الكتاب
ال��ى أن من أهم اإلجنازات التي حتققت لألجهزة األمنية ف��ي اآلونة األخيرة بالذات تكمن في
اإلجنازات املعنوية املرتبطة بتكوين رجل األمن ومبكتسباته املهنية والثقافية واألخالقية،لذا
ل��م يزل يلقى ه��ذا اجلانب في برامج التأهيل والتدريب احلديث اهتماما ً واس��عا ً ،فقد ادرجت
في االس��تراتيجيات األكادميية و اإلعالمية مس��اقات من املناهج العلمية والتوعوية واملهنية
الرفيعة لتغطي ذلك البعد اإلنساني في العمل الشرطي.
وأضاف معاليه أن اخلدمات اإلنس��انية الرفيعة التي متارس��ها األجهزة األمنية على مدار
الس��اعة ف��ي كافة مرافقها احليوي��ة من املرور والدف��اع املدني وفي خض��م أعمالها امليدانية
املضنية وغيرها أصبحت جزءآ ً ال يتجزأ اليوم عن رس��التها التقليدية املؤداة للمواطن مبودة
وأريحية وجترد.
وق��ال معاليه :س��يدرك القاريء هنا أن كافة القضايا املطروحة في هذه الدراس��ة اجلادة
تنبث��ق من أهمية اكتس��اب مهارات التواص��ل ،والتأثير في اجلمهور  ،م��ن هنا يتعاظم دور
العالقات العامة في إضفاء العمل األمني تلك البراعة املهنية واملعنوية التي تدعم أداء الرسالة
األمني��ة بقدر واف من النبل والقيم العالية ،فينس��جم املواط��ن طواعية في التعامل مع رجل
األمن وحتمل املسؤولية األمنية حتقيقا ً للتطلعات املنشودة (األمن مسؤولية اجلميع).
وبني معاليه أن رسالة العالقات العامة في احلقل األمني من املنظور األكادميي واإلعالمي
ال تقتصر على إش��اعة املثالية وتوخيها لدى التطبيق واملمارس��ة ،وتوثيق أواصر العالقات
املهنية الطيبة مع اآلخرين بقدر ما تهدف هذه الرسالة إلى حتري اإليجابية وتكريس التفاعل
االجتماعي ولو من خالل املظاهر املس��لكية احملببة للمجتمع من عدم التكبر ،أو إبداء الصرامة
في الشارع أو املكتب أو في داخل األجهزة واالستفادة من الوسائل اإلعالمية لدعم هذه األجهزة
ومساندتها.
وإذا كانت الصورة النمطية لرجل الش��رطة قد تعززت س��ماتها الس��لبية في األذهان منذ
أمد بعيد بتس��ليط األضواء على روح التعالي وممارس��ة قيم الشر خاصة في بعض األعمال
األدبي��ة والدرامي��ة املثيرة ،فإن مثل هذه الدراس��ة التي تنحو إلى تأصي��ل اإلعالم األمني ،و
دع��م تنس��يق العالقات العامة في األجه��زة األمنية العربية مع وس��ائل اإلعالم ينتظر منها
تق��دمي الرؤية الصائب��ة واملعاجلة الصحيحة إلجالء هذه العالق��ات ،ورصد إيجابياتها التي
تستش��عر مس��ؤولياتها االجتماعية واإلنسانية في العمل الش��رطي من أجل أن نخفف نحن
جميع��ا ً من أعباء تلك املس��ؤولية األمنية الثقيل��ة بعض تلك املنغص��ات املتمثلة بعدم الثقة
والفجوة والشكوك الرتياد آفاق من التعاون وجودة األداء ألمن الوطن واملواطن.
م��ن جهته أوضح املؤلف في مقدم��ة الكتاب أن األجهـزة األمنية ف��ي الدولة احلديثة من
أهم املؤسس��ات االجتماعية التي تعنى باإلصالح والتـوعية والتوجيه .وهي ال تستطيع أن
تؤدي دورا ً مهما ً في مجتمعاتنا العربية إال إذا استطاعت أن تكسب ثقة األجهزة اإلعالمية إلى
جانبها واجلهاز املراد به تعميق هذه الثقة هو (جهاز العالقات العامة باملؤسس��ات األمنية)،
ال��ذي ب��دوره ينبغي أن يقوم ب��دور مهم وفاعل ف��ي تعميق هذه الثقة ب�ين األجهزة األمنية
واألجهزة اإلعالمية.طبيعة اجلمهور املس��تهدف بالرس��الة األمنية باإلضافة إلى طبيعة عمل
هذه األجهزة في املجال االجتماعي حتتم على هذه األجهزة التنس��يق املشترك وتبادل األدوار
خدمة للمجتمع ،والعالقة بني األجهزة اإلعالمية واألجهزة األمنية عالقة مباش��رة ودائمة وقد
تعامل��ت الدول املتقدم��ة مع علم العالقات العامة بكل عمق ف��ي محيطها االجتماعي والدولي
فكانت العالقات العامة في مصاف العلوم اإلنسانية احلديثة واملتطورة.
وأض��اف أن األجهزة األمنية دائما ً في موقف حس��اس في عالقته��ا مـع اجلمهور واإلعالم
ميث��ل رأس الرم��ح في تطبيع هذه العالقة ولكي يكون هن��اك تواصل بني اجلهازين يجب أن
يتوفر جهاز عالقات عامة مبواصفات متميزة يعرف جيدا ً أس��س التعاون السليم املبني على
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التأثير النفس��ي واإليجابية في التعامل والتنسيق ،ويتشكل موقف
األجهزة اإلعالمية في تعاملها مع األجهزة األمنية نتيجة لكل جتربة
أو اتصال أو تعامل مشترك ،والهدف األساسي للعالقات العامة هو
تطوير هذا الس��لوك التعاوني في االجتاه اإليجابي لتحقيق أغراض
األجهزة األمنية وخلق الش��عور العام بالرض��ا عن أدائها .وأن هذا
الش��عور يتوقف على مدى ما تقوم به أجه��زة العالقات العامة من
دور إيجابي في تعميق سلوكيات تنسيقية متبادلة تعمق االحترام
املش��ترك والثقة املتبادلة بني األجهزة األمني��ة واإلعالمية مبينا ً أن
أهمي��ة الدور التنس��يقي للعالق��ات العامة بهذه األجه��زة تأتي من
أهمية خلق عالقات جيدة مع املواطنني تدعم وتقوي أس��س وطرق
تعامل رجل الش��رطة مع اجلمهور وكيفي��ة التأثير في الرأي العام
وكس��ب تأييده ،وتس��عى العالقات العامة للوقوف على املعلومات
واملش��كالت ومن ثم العمل على تذليلها ،فالدور التنسيقي للعالقات
العامة في املؤسس��ات األمنية مهم وفي حاجة إلى املزيد من اجلهود
لتفعيله.
وفيما يتعلق بالتطور املرحلي لنشأة العالقات العامة ومفهومها
أش��ار الباحث إل��ى أن العالقات العامة ظاه��رة اجتماعية ارتبطت
بظه��ور املجتمعات األولى ،ومورس��ت بتلقائية حس��ب معطيات
ومتطلب��ات وحاجات اإلنس��ان في العص��ور املختلفة ،فاإلنس��ان
بطبع��ه مييل إلى االتصال والتفاعل مع البيئة بكلياتها وهكذا جنده
ميارس نشاطه االتصالي بصور مختلفة ،ويسعى لتطوير عناصره
ومقوماته ليكون موائما ً لنوعية احلياة اإلنس��انية ومقبوالً لألفراد
واجلماع��ات واملجتمع��ات ،وقد تبلور ذلك ف��ي االهتمام بتحديث
اإلنسان لعناصر االتصال وتطويره من أجل زيادة عناصر التعارف
واملش��اركة والتع��اون لتحقيق املصلح��ة املتبادلة ذاتي��ة كانت أم
جمعية .وميكن تتبع اجلهود التي كانت تبذل في العصور املختلفة
لنش��ر األنباء واملعلوم��ات بغية التأثير عل��ى اجلماهير عبر قراءة
آث��ار احلضارات القدمية ،ففي ظل احلضارة الفرعونية اهتم الكهنة
بإحداث وتفعيل االتصاالت بني الفرعون وأفراد الشعب وكان هؤالء
الكهنة يقومون مبهام العالق��ات العامة في اإلطار الداخلي لبالدهم
عب��ر وس��ائل االجتماعات الرس��مية من خالل املناس��بات واألعياد
املختلفة ،ويجدر القول هنا إن املصريني القدماء استخدموا العالقات
العامة وجنح��وا في التأثير في األفراد وكس��ب ثقته��م وتأييدهم،
كم��ا اهتم الفراعن��ة بعملية االتصال اجلماهيري مع أفراد الش��عب
والترويج ألنشطتهم واإلعالن عنها لكسب تأييد الرأي العام.
وب�ين أن احلضارة الرومانية اهتم��ت بالتأثير في الرأي العام،
ومحاولة كسب ثقة اجلماهير وتعبئتهم فظهرت عبارات ( أن صوت
الشعب من صوت الله ) ،كما اس��تخدم الرومان الشعراء والفنانني
واحلكماء واألدباء لنشر أفكارهم وترويجها.
أم��ا فيما يتعلق بالعالقات العامة في احلضارة اإلس�لامية فقد
اعتمدت احلضارة اإلسالمية في بداية الدعوة كما يقول املؤلف على
اإلقناع بإقامة البينة وأس��لوب الش��ورى في اتخاذ القرارات ونشر

الدي��ن عبر الدعاة في املس��اجد واالحتفاالت الديني��ة واالجتماعية
املختلفة ،باإلضافة إلى الش��عراء والكت��اب واخلطباء .وأضاف أن
إس��هام احلضارة اإلس�لامية في تطبيقات العالقات العامة إس��هام
كبير وفعال ،والقرآن الكرمي كان وال يزال أكبر أثر إعالمي من حيث
فصاحة الكلمة وبالغة التعبير وقوة التأثير واتساعه مبا لم تبلغه
أي وس��يلة إعالمية عرفها البش��ر ،فقد جمع بني املاليني من الناس
على اختالف أجناس��هم وحضاراتهم ووحد بني قلوبهم ومشاعرهم
وأهدافهم بشكل تعجز عنه وس��ائل اإلعالم في العصر احلديث وال
عجب فهي وس��ائل من صنع البش��ر والقرآن ه��و كالم الله تبارك
وتعال��ى .كما أن انتش��ار الدعوة اإلس�لامية في مش��ارق األرض
ومغاربها جدير بالتأمل والدراس��ة من حي��ث اإلقناع والتأثير على
األفكار ،إذ إن من احلقائق الثابتة اليوم في العالقات العامة أن إقناع
الش��خص بتغيير فكرة قائمة من أصع��ب املهام على اإلعالم ،فكيف
بحمله على اعتناق دين جديد.
وع��ن العالق��ات العام��ة ف��ي العص��ر احلديث ب�ين املؤلف أن
العالق��ات العامة االجتماعية واالقتصادي��ة تطورت بني األفراد من
صورتها البس��يطة إلى صورة معقدة فبعد أن كان االتصال مباشرا ً
حتول وفقا ً للتطور في املنظوم��ة االجتماعية للمجتمعات ،وظهرت
العالقات العامة باعتبارها نشاطا ً مستقالً مع بداية الثورة الصناعية
وما صاحبها من توس��ع في التجارة والعمل ،إال أن املفهوم احلديث
للعالقات العامة لم يعرف إال في أواخر القرن التاس��ع عشر وأوائل
القرن العشرين..
وف��ي الفصل الثاني من الكتاب تن��اول املؤلف مبادىء العالقات
العام��ة وجمهوره��ا ونظمها ومجاالتها فأش��ار إل��ى أن العالقات
العام��ة كعلم ومهنة وفن من فنون االتصال اجلماهيري تعتمد على
العديد من املبادئ األساس��ية تتمثل في احترام الرأي العام و كسب
ثقة اجلماهي��ر إذ إن من أهم املبادئ التي تعتمدها العالقات العامة
في عملها احترام رأي الفرد و ضمان حقه في التعبير عن ذلك الرأي،
و تق��وم أيضا على توفي��ر املناخ احلر املالئم لتكوي��ن الرأي العام
جتاه كل القضايا و املوضوعات وتس��تهدف كسب ثقة اجلماهير و
احلصول على تأييدها و مس��اندتها و تدعيم عالقات الود و التفاهم
معها.
وأش��ار إل��ى أن العالق��ات العام��ة ه��ي الفلس��فة االجتماعية
لإلدارة حيث يرتكز عم��ل العالقات العامة على االهتمام باجلانب
اإلنساني وحتسني الظروف االجتماعية جلماهير العاملني وتطوير
ظروف ومناخ العمل داخل املؤسس��ة وحتقيق التفاهم واالنس��جام
وتدري��ب اجلمه��ور على حتم��ل املس��ؤلية االجتماعي��ة مبا يحقق
التفاع��ل االجتماعي داخل املؤسس��ة ويجب أن تأخ��ذ في اعتبارها
االهتمامات واالحتياجات اخلاص��ة باجلماهير عند اتخاذ القرارات
والتزام اإلدارة بسياس��ة املسؤولية االجتماعية وتلبية االحتياجات
األساس��ية للجمهور الداخلي مثل الرض��ا الوظيفي و تكافؤ الفرص
والروح املعنوية .أما اجلمهور اخلارجي فيجب االهتمام مبس��توى
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اجل��ودة املناس��بة للخدمة أو الس��لعة و حماية البيئة وحتس�ين
مس��توى اخلدمات للمجتمع احمللي املجاور للمؤسس��ة .مضيفا ً أن
العالق��ات العامة أحد فنون االتصال حيث انها تعد عملية اتصالية
حتك��م العالقة ب�ين املؤسس��ة وجماهيرها الداخلي��ة واخلارجية،
فاالتص��ال يعد أح��د أه��م أدوات العالقة العامة بجميع وس��ائله
وأس��اليبه املباشرة وغير املباش��رة ،و االتصال في مجال العالقات
العام��ة يهدف إلى تكيف العالقات ملصالح املؤسس��ة و أهدافها في
إطار فهم عقلية اجلماهير ودراسة املصالح املشتركة بني اجلماهير
ورس��م اخلطط التأثيرية و اإلقناعية وفقًالها مما يسهم في النهاية
إلى كس��ب الس��معة الطيبة وتدعيم الصورة الذهنية اإليجابية عن
املؤسسة.
أم��ا فيما يتعل��ق مبج��االت العالق��ات العامة فقد ب�ين املؤلف
أن مج��االت العالق��ات العامة ف��ي العصر احلديث متع��ددة وذلك
نتيج��ة للتطور والتغير الذي حدث ف��ي طبيعة احلياة االجتماعية
و االقتصادية والسياس��ية والثقافية التي تتس��م بالتنوع املستمر
والعالق��ات العامة تعد أحد مظاهر عملية االتصال اإلنس��اني وأهم
املطالب والض��رورات في املؤسس��ات والتنظيم��ات احلديثة التي
تس��تهدف تقدمي خدم��ات للمجتمع وتعمل على إرض��اء جمهورها
الذي يسهم بقدر كبير في تشكيل نوعية أهداف وإستراتيجيات هذه
املؤسسات والتنظيمات.
وف��ي الفصل الثال��ث تناول الباحث موض��وع العالقات العامة
باألجه��زة األمنية فأكد أن عمل العالقات العام��ة باألجهزة األمنية
ينبني عل��ى (التوصل باإلع�لام واإلقناع والتكيف لكس��ب التأييد
الع��ام ألنش��طة األجهزة األمنية وحتس�ين الص��ورة الذهنية لدى
اجلمه��ور املتعام��ل م��ع هذه األجه��زة)  ،وه��ي بذلك عب��ارة عن
نش��اط يتضمن ثالث ش��عب هي:إعالم اجلمهور ،وإغراؤه لتعديل
اجتاهاته وتصرفاته ،وبذل اجله��ود للتوفيق بني هذه االجتاهات.
ل��ذا فالعالقات العامة باألجهزة األمني��ة ال تقوم على فرض مبادئ
وأس��اليب خاصة في التعامل وإمنا تهدف إلى كس��ب احترام الرأي
العام ومسايرته ومعرفة جميع السبل لتبصير اجلمهور وتوضيح
احلقائق له فيتحقق بذلك الترابط بني طرفي العالقة.
وعن متطلب��ات العالقات العامة باألجه��زة األمنية ومحدداتها
فأوضح أنه��ا حتتاج إدارة العالقات العام��ة باألجهزة األمنية إلى
العناصر التالية:
 1ـ اتص��ال تفاعل��ى بينه��ا وبني األجه��زة اإلعالمي��ة واجلمهور
املس��تهدف ولتعضيد هذا التفاعل ينبغي إجراء بحوث للرأي العام
باإلضافة إلى الرسائل املوجهة لوسائل اإلعالم واجلمهور للمساهمة
في توصيل أهداف األجهزة األمنية.
 2ـ املعرفة باألس��اليب والنظريات العلمية التي تسهم في تشكيل
الرأي العام لدى األجهزة اإلعالمية واجلمهور املستهدف مما يتطلب
فهم السلوك البشري وهو املوضوع الرئيسي للدراسات االجتماعية
والنفسية.
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 3ـ ق��درة األجه��زة األمنية وخاصة العاملني ف��ي مجال العالقات
العامة على التخطيط وتعلم املهارات اإلدارية واالتصالية واكتساب
مهارات التنس��يق مع اآلخرين ما يتطلب نوع��ا ً خاصا ً من التدريب
غير التقليدي الذي يتسم باجلاذبية.
 4ـ ض��رورة تبعية إدارة العالقات العامة في األجهزة األمنية إلى
مستوى اإلدارة العليا باملؤسسة األمنية حتى تأتي برامجها خاصة
التنسيقية منها متفق ًة مع سياسات املؤسسة وينبغي أن تلتقي هذه
السياس��ات مع سياس��ات األجهزة اإلعالمية واجلمهور املستهدف
بالرس��الة وهذا ما يجب حتديده عن طريق بحوث العالقات العامة
امليدانية.
 5ـ يج��ب أن تلتزم أجه��زة العالقات العامة باملؤسس��ات األمنية
باملصداقية والشفافية والقيم األخالقية العالية.
 6ـ إج��راء التقيي��م والتقومي الدوري ألنش��طة العالق��ات العامة
خاصة التنس��يقية منها لتحديد م��دى فعاليتها في حتقيق األهداف
والتغلب على العقبات.
وع��ن توصي��ف وظائ��ف العالق��ات العامة باألجه��زة األمنية
ب�ين الباح��ث أن توصيف وظائف العالقات العام��ة يعد واحدا ً من
الش��روط اجلوهرية لوضع الش��خص املناس��ب في املكان املناسب
ثم االس��تخدام األمثل للموارد البش��رية العاملة باألجهزة األمنية،
والكثي��ر م��ن منس��وبي األجهزة األمني��ة ال يتفقون ح��ول حتديد
الوظائف التي ينبغي أن تقوم به��ا العالقات العامة داخل األجهزة
األمنية إذ يتوقف حتديد هذه الوظائف على املعايير اآلتية:
 1ـ طبيع��ة وحج��م اجلهاز األمني وأهمية اخلدم��ات التي يقدمها
للجمهور.
 2ـ حج��م امليزانيات املخصصة جلهاز العالق��ات العامة باألجهزة
األمنية.
 3ـ البيئة السياس��ية واالقتصادية واالجتماعي��ة التي يعمل فيها
اجلهاز األمني.
 4ـ مدى دراية قيادات املؤسس��ة األمني��ة مبفهوم العالقات العامة
واقتناعهم بأهميتها.
وتناول الباحث كيفية كس��ب ثقة األجهزة اإلعالمية فأشار إلى
أنها ولكي يستطيع جهاز العالقات العامة باملؤسسات األمنية كسب
ثقة األجهزة اإلعالمية والتنسيق معها ،يجب أن يعنى أوالً بترتيب
عالقاته الداخلية داخل اجلهاز األمني ولكي يكون هناك إجماع على
كيفية تطبيق هذا التنس��يق اإلعالمي ينبغي معرفة ودراسة أهداف
اجلهاز األمني بصورة واضحة ،مع ش��رح سبل تنفيذ هذه األهداف
ملنس��وبي اجلهاز األمني وتوضيح إسهام كل فرد في حتقيق أهداف
املؤسسة األمنية وهنا تؤدى العالقات العامة باألجهزة األمنية دورها
في تنمية الشعور باالنتماء للجهاز األمني واالستقرار الوظيفي مع
تقدير اجلهاز األمني لعمل منسوبيه ،وتستعني العالقات العامة في
ذلك بوسائل االتصال الداخلي والبرامج التدريبية الداخلية وتقدمي
الهدايا واحلوافز واملكافآت وتنظيم الرحالت واملباريات التنافس��ية

م��ع تش��جيع األنش��طة الثقافي��ة واالجتماعية
واملس��اهمة في حل املشكالت اخلاصة مبنسوبي
ه��ذه األجه��زة وقبل ذل��ك كله تهيئ��ة الظروف
املناس��بة للعمل واإلبداع ورفع الروح املعنوية
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وتعميق روح الفريق ليزداد التماس��ك الداخلي للجهاز األمني حتى ينعكس في العمل
التنسيقي اخلارجي.
وف��ي الفص��ل الرابع تناول الباح��ث أجهزة العالقات العامة باملؤسس��ات األمنية
فأش��ار إل��ى أن ه��ذه العالقة لم تص��ل إلى املس��توى املطلوب حت��ى اآلن خاصة في
اجلوانب التنس��يقية ويحتاج اجلهازان إلى املزيد من التفاه��م املتبادل ملعرفة طبيعة
عملهم��ا ،وهناك موروثات تاريخية لنظرة األجه��زة األمنية للمجتمع وما يترتب على
هذه الرواس��ب من س��وء تقدير ألهمية العالق��ات العامة ودوره��ا الوظيفي التنموي
ويندرج في ذلك التقليل من أهمية التنسيق بني اجلهازين إليصال وبث رسالة األجهزة
األمنية عبر وسائل اإلعالم املختلفة .وفيما يتعلق بنظريات االتصال باألجهزة األمنية
ووسائلها وأشكالها أوضح الباحث أن فكرتها تعتمد على أساس أن األفكار والوسائل
الواردة من اخلارج تكون أشد تأثيرا ً في احلضارة من العوامل الداخلية ،عرفت الفكرة
املس��تحدثة بأنها فكرة أو ممارسة أو موضوع يدركه الفرد بوصفه جديدا ً وتعد عملية
التبني جانبا ً س��لوكيا ً أكثر من كونه��ا تغيرا ً إدراكيا ً او اجتاهيا ً وهي مؤش��ر حقيقي
ملعرفة مدى تقبل الفرد ألٌسلوب احلياة اجلديدة.
وفي ختام بحثه توصل الباحث إلى عدد من التوصيات منها:
 1ـ تأكي��د أهمية جهاز العالقات العامة باملؤسس��ات األمنية وض��رورة دعمه للقيام
بواجبه على أكمل وجه وذلك إلرس��اء وتفعيل القيم األمنية في املجتمع وخلق عالقات
حميمة بني املؤسسات األمنية واإلعالمية واجلمهور.
 2ـ محاول��ة توحيد مس��ميات وهي��اكل العالقات العامة في ال��دول العربية لتوحيد
األهداف واجلهود عبر تبادل اخلبرات والبحوث املشتركة.
 3ـ االهتمام بقنوات االتصال اجلماهيري وبناء عالقات تنس��يقية راسخة على أسس
علمي��ة مع هذه القن��وات ،للوقوف على تأثي��ر وتقييم االنطباع ع��ن خدمات األجهزة
األمنية.
 4ـ ض��رورة تبعي��ة جه��از العالقات العامة ألعل��ى قمة الهرم الوظيف��ي في اجلهاز
األمن��ي لضمان االهتمام به وضرورة تقويته لتقوية التنس��يق بني األجهزة اإلعالمية
واألمنية.
 5ـ توطيد عالقات تنس��يقية مباشرة مع األجهزة اإلعالمية أساسها الثقة واملصداقية
مع االهتمام بتبادل املعلومات واخلبرات.
 6ـ االهتمام بالتدريب املش��ترك بني األجهزة اإلعالمية ومنسوبي األجهزة األمنية مع
فتح أبواب اجلامعات العربية واملواعني التدريبية األمنية للدراسات ذات الصلة.
 7ـ االس��تعانة بوس��ائل التكنولوجيا احلديثة في مجال التنسيق املشترك مع إعطاء
املزيد من الصالحيات اإلدارية ألجهزة العالقات العامة وذلك لتوطيد دعائم التنس��يق
املشترك مع ربط هذا التنسيق بقمة الهرم اإلداري في اجلانبني األمني واإلعالمي.
 8ـ خل��ق تواصل مش��ترك لتب��ادل اآلراء واخلبرات ب�ين اجلهازين لتقيي��م البرامج
التنسيقية املشتركة.
 9ـ تفعي��ل دور املكتب العربي لإلعالم األمني في مج��االت العالقات العامة وتصميم
البرامج اخلاصة لكافة الدول العربية.
 10ـ التأمني على الدور الكبير والفعال جلامعة نايف العربية للعلوم األمنية في مجال
تنفيذ دورات تدريبية لتطوير التنسيق بني األجهزة اإلعالمية واألمنية.
 11ـ إدراج النش��اط التنسيقي للعالقات العامة بني األجهزة األمنية واإلعالمية ضمن
اإلستراتيجيات واخلطط األمنية واإلعالمية مع االهتمام بوضع معايير وأسس وأشكال
ثابتة للتعاون بني اجلانبني في هذا اإلطار .
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