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The International Security Sector Advisory Team 

THE INTERNATIONAL SECURITY SECTOR ADVISORY TEAM
THE GENEVA CENTRE FOR THE DEMOCRATIC CONTROL OF ARMED FORCES

دليل الدورة التدريبية التمهيدية إلصالح القطاع األمني

موجز إصالح القطاع األمني

DCAF مركز لتطوير القطاع األمني
 و سيادة القانون

)ISSAT( الفريق اإلستشاري الدويل للقطاع األمني



إنضمــوا إىل مجتمــع املامرســن التابــع للـــفريق عــى موقــع ISSAT مــن أجــل التواصــل 
ــة  ــن والعدال ــاع األم ــاح قط ــال إص ــامل يف مج ــول الع ــن ح ــن م ــن آخري ــع مامرس م

ــا. وللحصــول عــى املــوارد و تبادله

http://issat.dcaf.ch

تأســس مركــز جنيــف للمراقبــة الدميقراطيــة عــى القــوات املســلّحة )DCAF( يف عــام 

2000 وهــو مــن أبــرز املؤسســات العامليــة يف مجــال إصــاح و حوكمــة القطــاع األمنــي. 

يوفـّـر مركــز جنيــف للمراقبــة الدميقراطيــة عــى القــوات املســلّحة الدعــم االستشــاري واملســاعدة العمليــة للدول 

واملنظــامت الدوليــة بغيــة تنميــة كفــاءة قطاعــي األمــن والعدالــة الســيام يف الــدول املتأثــرة بالنزاعــات والــدول 

ــة عــى املســتوين الوطنــي  ــر الدميقراطي ــز املعاي ــر وتعزي ــك، يعمــل املركــز عــى تطوي الهشــة. فضــاً عــن ذل

ــات لضــامن  ــاً حــول السياســات العامــة بهــدف رفــع توصي ــدويل، وينــر أفضــل املامرســات ويجــري أبحاث وال

حوكمــة دميقراطيــة فعالــة للقطــاع األمنــي. 

يشــمل رشكاء املركــز: الحكومــات والربملانــات واملجتمــع املــدين واملنظــامت الدوليــة وعــدداً مــن األطــراف األمنيــة 

عــى غــرار الرطــة والجهــاز القضــايئ ووكاالت االســتخبارات وأجهــزة أمــن الحــدود والجيــش. 

تــم تأســيس الفريــق اإلستشــاري الــدويل للقطــاع األمنــي )ISSAT( كجزء مــن مركز جنيــف للمراقبــة الدميقراطية 

عــى القــوات املســلّحة يف عــام 2008. يضــم الفريــق بــن أعضائــه الحاليــن 14 دولــًة و خمــس جهــات متعــددة 

ــاع  ــاح القط ــات إص ــم عملي ــى دع ــدويل ع ــع ال ــدرة املجتم ــادة ق ــق )ISSAT( إىل زي ــدف فري ــراف. يه األط

مــة  األمنــي، ورفــع فعاليــة برامــج إصــاح القطــاع األمنــي ونوعيتهــا وتســهيل تنســيق املســاعدات الدوليــة املقدَّ

لعمليــات إصــاح القطــاع األمنــي الوطنيــة. يقــّدم الفريــق)ISSAT(  الدعــم ألعضائــه مــن خــال أربــع خدمــات 

أساســية: الدعــم امليــداين اإلستشــاري،توفر أدوات ارشــاد عمليــة، خدمــات املعرفــة والدعــم يف مجــال التدريــب. 

للمزيــد مــن املعلومــات حــول مركــز جنيــف للمراقبــة الدميقراطيــة عــى القــوات املســلحة والفريــق اإلستشــاري 

http://www.dcaf.ch, http://issat.dcaf.ch :الــدويل للقطــاع األمنــي، زوروا

ملحة عامة عن مركز جنيف للمراقبة الدميقراطية عىل القوات 
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PMSC: Private Military and Security Company رشكة عسكرية وأمنية خاصة

QIP: Quick Impact Project مروع رسيع األثر

RBM: Result-Based Managementاإلدارة القامئة عى النتائج 

SAF: Swedish Armed Forcesالقوات السويدية املسلّحة

SALW: Small Arms and Light Weaponsاألسلحة الصغرة والخفيفة

Sida: Swedish International Development Agencyالوكالة السويدية للتنمية الدولية

SNDC: Swedish National Defence Collegeاملعهد السويدي الوطني للدفاع 

SNP: Swedish National Police الرطة الوطنية السويدية

SSR: Security Sector Reformإصاح القطاع األمني

معاير سامرت: محددة، قابلة للقياس، قابلة 

للتحقيق، مناسبة، ومحددة زمنياً

 SMART: Specific, Measurable, Achievable,

Relevant, and Time-Bound criteria

فرقة العمل املعنيّة بتحقيق اإلستقرار والتعمر 

التابعة لكندا 

 START: Canada’s Stabilisation and Reconstruction

Task Force

TJ: Transitional Justiceالعدالة اإلنتقالية

UK: United Kingdomاململكة املتحدة

UN: United Nationsاألمم املتحدة 

UNDP: United Nations Development Programmeبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ

WGA: Whole-of-Government Approachنهج الحكومة بأرسها 

WSA: Whole-of-System Approachنهج النظام بأرسه
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 اإلختصارات 

AU: African Union اإلتحاد األفريقي

مكتب صندوق األمم املتحدة اإلمنايئ ملنع 

األزمات والتعايف منها

 BCPR: UNDP’s Bureau for Crisis Prevention and

Recovery

CIF: Capacity and Integrity Frameworkإطار القدرة والنزاهة

CoP: Community of Practiceمجتمع املامرسن

لجنة املساعدة اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون 

والتنمية يف امليدان اإلقتصادي 

 DAC: Development Assistance Committee of the

OECD

مركز جنيف للمراقبة الدميقراطية عى القوات 

املسلّحة 

 DCAF: Geneva Center for the Deomcratic Control

of Armed Forces

نزع الساح وترسيح املقاتلن وإعادة إدماجهم 

يف املجتمع 

 DDR: Disarmament, Demobilisation and

 Reintegration

DFAIT: Canada Department of Foreign Affairs and وزراة الخارجية والتجارة الدولية الكندية

International Trade

DFID: United Kingdom’s Department of Foreign وزراة الخارجية والتجارة الدولية الربيطانية 

Affairs and International Trade

DPKO: United Nations Department of Peacekeeping إدارة األمم املتحدة لعمليات حفظ السام 

Operations

ECOWAS: Economic Community of Western املجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا

African States

ERW: Explosive Remnants of War املخلّفات املتفّجرة للحرب

ESDP: European Security and Defence Policyالسياسة األوروبية لألمن والدفاع 

EU: European Unionاإلتحاد األورويب

FBA Folke Bernadotte Acadmey, Swedenأكادميية فولك برنادوت، السويد

GPSF” Global Peace and Security Fundالصندوق العاملي للسام واألمن

معاير األمم املتحدة املوحدة لنزع الساح 

وترسيح املقاتلن وإعادة إدماجهم يف املجتمع

IDDRS: UN’s Integrated DDR Standards

IPMA: Integrated Project Management Approachنهج اإلدارة املتكاملة للمشاريع

الفريق الدويل إلصاح القطاع األمني التابع 

ملركز جنيف للمراقبة الدميقراطية  عى القوات 

املسلّحة

 ISSAT: DCAF’s International Security Sector

Advisory Team

JSR: Justice Sector Reformإصاح قطاع العدالة

LogFrame: Logical Framework Analysisتحليل اإلطار املنطقي

ODA: Official Development Assistanceاملساعدة اإلمنائية الرسمية

OECD: Organisation for Economic Co-operation منظمة التعاون  والتنمية يف امليدان اإلقتصادي

 and Development

التحليل السيايس واإلقتصادي واإلجتامعي 

والتقني والقانوين والبيئي واألمني

 PESTLES: Political, Economic, Social, Technical,

Legal, Environmental and Secuirty Analysis
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الجزء األول: مدخل إىل إصالح القطاع األمني 

الجزء األول

 مدخل إىل إصالح القطاع األمني

ــق بسياســات إصــاح القطــاع  يعــرض هــذا الجــزء نشــأة و تطــّور الخطــاب املتعلّ

ــك  ــه وكذل ــي ومصطلحات ــات أساســية إلصــاح القطــاع األمن ــَدم تعريف ــي ويق األمن

ــة. ــص هــذه العملي ــرز خصائ ــاول أب يتن

تاريخ إصالح القطاع األمني وتطّوره  1. 1

ــك عــرب  ــة و ذل ــة حــول الدول ــواٍح تتمحــور بصــورة بحت ــاً، لطاملــا كان يُنظــر إىل مفهــوم "األمــن" مــن ن تقليدي

الرتكيــز عــى حاميــة الــدول مــن التهديــدات العســكرية. ولكــن إثــر نهايــة الحــرب البــاردة، بــدأ اإلهتــامم يتحــول 

ــي  ــدات الت ــر األعمــق عــى مفهــوم األمــن والتهدي ــذا التحــّول األث ــاس ورفاهيتهــم. وكان له ــاً نحــو الن تدريجي

تحــدق باألمــن. و بالتــايل تغــّر مفهــوم األمــن ليشــمل ليــس التهديــدات األمنيــة التقليديــة فحســب، بــل أيضــاً 

حاجــة الــدول إىل حاميــة مســتوى وتحســن معيشــة الشــعب وهــو مــا بــات يُعــرَف باألمــن اإلنســاين. 

 

ــة  ــم والرعاي ــر التعلي »يشــمل األمــن اإلنســاين حقــوق اإلنســان والحكــم الرشــيد وتوّف

الصحيــة والحــرص عــىل أن كل فــرد يحصــل عــىل الفــرص والخيــارات الالزمــة مــن اجــل 

ــض  ــو خف ــوة نح ــاً خط ــي أيض ــاه ه ــذا اإلتج ــوة يف ه ــه. إن كل خط ــق إمكانيات تحقي

الفقــر وتحقيــق النمــو اإلقتصــادي والوقايــة مــن النزاعــات. التحــّرر مــن العــوز والتحــّرر 

مــن الخــوف، وحريــة األجيــال املقبلــة يف أن تــرث بيئــة طبيعيــة صحيــة – هــذه هــي 

األركان األساســية املرتابطــة لبنــاء األمــن اإلنســاين وبالتــايل األمــن الوطنــي.«
  

كويف أنان 

األمن العام السابق لألمم املتحدة )2000(

ترافــق تطــّور مفهــوم إصــاح القطــاع األمنــي مــع 

ــلّط  ــد س ــاين. وق ــن اإلنس ــو األم ــّول نح ــذا التح ه

ــة بــن األمــن والتنميــة،  الضــوء رصاحــًة عــى الصل

األمــر الــذي دفــع املجتمــع الــدويل إىل إعــادة 

ــاً  ــز أيض ــع الرتكي ــن، م ــال األم ــد دوره يف مج تحدي

عــى أهميــة األمــن يف إرســاء الســام والتنميــة 

أوىل  إحــدى  ويف   ،1999 العــام  ويف  املســتدامن. 

ــل التــي أشــارت إىل إصــاح القطــاع األمنــي،  الدالئ

قالــت وزيــرة التنميــة الدوليــة الربيطانيــة األســبق 

كلــر شــورت إن إصــاح القطــاع األمنــي هــو الرط 
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مقّدمة حول الدليل وكيفية استخدامه

يــأيت هــذا الدليــل يف إطــار إســتكامل الــدورة التدريبيــة التمهيديــة إلصــاح القطــاع 

األمنــي – املســتوى األول ويهــدف إىل إعطــاء ملحــة عامــة عــن سياســات ومامرســات 

إصــاح القطــاع األمنــي إســتناداً إىل تجــارب جامعيــة يف دعــم إصــاح األمــن والعدالة. 

يرتكــز هــذا الدليــل عــى أربعــة أجــزاء أساســية يف إصــاح القطــاع األمنــي: 

ــي ويســلّط  ــوم إصــاح القطــاع األمن ــي. يناقــش هــذا الجــزء مفه ــوم إصــالح القطــاع األمن الجــزء األول: مفه

الضــوء عــى تطــّوره وأسســه النظريــة، كــام يعــرّف باملصطلحــات األساســية ويركّــز عــى أهــم خصائــص إصــاح 

القطــاع األمنــي.

ــل هــذا الجــزء األطراف األساســية يف مجــايل األمــن والعدالة  الــة. يفصِّ الجــزء الثــاين: أطــراف األمــن والعدالــة الفعَّ

عــى املســتوين الوطنــي والــدويل ويناقــش عمليــة التنســيق بــن تلــك األطــراف حــن تنخــرط يف عمليــات إصــاح 

ــاع األمني.  القط

الجــزء الثالــث: برامــج إصــالح القطــاع األمنــي. يتنــاول هــذا القســم املراحــل املختلفــة لوضــع برنامــج إصــاح 

القطــاع األمنــي ويســلّط الضــوء عــى مختلــف التحديــات – السياســية والتقنيــة – التــي قــد تــربز لــدى الخــوض 

يف عمليــات إصــاح القطــاع األمنــي. 

الجــزء الرابــع: قضايــا شــاملة. يســتعرض هــذا الجــزء نــواٍح موضوعيــة وعمليــة  مهمــة يف إصــاح القطــاع األمنــي 

التــي غالبــاً مــا يتــم إهاملهــا. تشــمل هــذه النواحــي مســائل النــوع اإلجتامعــي وحقــوق اإلنســان وإدارة الربامج. 

ــن  ــح املقاتل ــلحة وترسي ــزع األس ــي كن ــاع األمن ــاح القط ــاً بإص ــاً وثيق ــة ارتباط ــائل مرتبط ــش مس ــك، يناق كذل

وإعــادة ادماجهــم يف املجتمــع والســيطرة عــى األســلحة الصغــرة والخفيفــة والعدالــة اإلنتقاليــة. 

ــل  ــن أج ــة م ــة الرضوري ــي العملي ــية والنواح ــة األساس ــادىء النظري ــة  للمب ــرًة عام ــل نظ ــذا الدلي ــي ه يعط

املشــاركه يف عمليــه إعــداد برامــج إصــاح القطــاع األمنــي، فهــو يحــّدد املبــادىء الرئيســية ومختلــف التحديــات 

التــي قــد تطــرأ خــال مثــل هــذه العمليــة. بالنســبة إىل مــن أنجــز دورة ISSAT التدريبيــة التمهيديــة وحتــى 

مــن يشــارك للمــرة األوىل يف سياســات وبرامــج إصــاح القطــاع األمنــي، يبقــى هــذا الدليــل مرجعــاً مفيــداً. 

 

مقّدمة حول الدليل وكيفية استخدامه vi



الجزء األول: مدخل إىل إصالح القطاع األمني 

املصطلحات األساسية   2. 1

مــن أجــل تعريــف إصــاح القطــاع األمنــي ال بــد أوالً مــن الوقــوف عــى املفاهيــم املرتابطــة  "لألمــن" والقطــاع 

"األمنــي". يف مــا يــي مناقشــة مفّصلــة لــكل مــن هذيــن املفهومــن إضافــًة إىل مفهــوم إصــاح القطــاع األمنــي. 

ونظــراً إىل كــون إصــاح القطــاع األمنــي مفهومــاً جديــداً نســبياً ويتطــّور برسعــة، مــا زال النقــاش قامئــاً حــول 

الفــوراق الدقيقــة بــن كل مــن هــذه العنــارص، ولكــن هنــاك إجــامع متزايــد حــول أبــرز الخصائــص املرتبطــة 

بإصــاح القطــاع األمنــي. 

األمن
عــى مــدى الســنوات القليلــة املاضيــة، تبــّدل مفهــوم األمــن التقليــدي املتحــور حــول الدولــة تدريجيــاً ليّحــل 

مكانــه مــا بــات يُعــرَف باألجنــدة األمنيــة الجديــدة. وتقــّر هــذه األجنــدة بوجــود مجموعــة واســعة مــن األطراف 

الحكوميــة وغــر الحكوميــة التــي ميكــن أن تلعــب دوراً يف توفــر األمــن  - أو يف بعــض الحــاالت دور املســبّب 

ــدة إىل األمــن بشــكٍل أوســع إذ تفهــم األمــن  ــة الجدي ــدة األمني ــك، تنظــر األجن إلنعــدام األمــن. فضــاً عــن ذل

الوطنــي ليــس مــن نــواٍح عســكرية فحســب بــل أيضــاً مــن نــواٍح سياســية وإجتامعيــة وإقتصاديــة وبيئيــة. يف 

هــذا الســياق، يجــب فهــم إصــاح القطــاع األمنــي عــى أنــه يشــمل حاميــة الدولــة ورفاهيــة املواطنــن عــى حــٍد 

ســواء. يبــّن الرســم رقــم 1 التطــور املُحــَرز يف مفهــوم األمــن واإلنتقــال إىل األجنــدة األمنيــة الجديــدة )إســتناداً 

إىل هانغــي، 2003، صفحــة 4 – 8(.

الرسم رقم 1: املفهوم الجديد لألمن

األمن التقليدي
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املســبق لتحقيــق التنميــة املســتدامة )شــورت 1999، وزارة التنميــة الدوليــة 2000(. منــذ ذلــك الوقــت، إنتــر 

هــذا املفهــوم بشــكٍل مضطــرد ورسيــع يف قطاعــي التنميــة واألمــن. 

»األمــر يتعلّــق بشــعور البــر باألمــان. معظــم النــاس اليــوم يشــعرون بإنعــدام األمــن 

ليــس بســبب الهواجــس األمنيــة التقليديــة بقــدر مــا هــي الهواجــس املتصلــة بقدرتهــم 

عــىل البقــاء وحاميــة أنفســهم ورفاههــم عــىل صعيــد يومــي. األمــن اإلنســاين موضــوع 

يهــم النــاس أينــام كانــوا )...(. قــد تتنــّوع التهديــدات التــي تحــدق بأمنهــم بــن الجــوع 

واملــرض واملخــدرات والجرميــة.«
املصدر: ُمشارٍك يف التدريب )2010(

ــاء الســام، وضعــت  ــة إصــاح القطــاع األمنــي يف جهودهــا التنمويــة وجهــود بن وبهــدف التشــديد عــى أهمي

الــدول و األطــراف الدوليــة واإلقليميــة إصــاح القطــاع األمنــي عــى رأس أجندتهــا مــن خــال إعتــامد سياســات 

ــي لعــام  ــر إصــاح القطــاع األمن ــُدّل تقري ــال، ي ــي. عــى ســبيل املث وتوجيهــات مختلفــة إلصــاح القطــاع األمن

2008 الصــادر عــن األمــن العــام لألمــم املتحــدة عــى األهميــة املتزايــدة لهــذا املفهــوم وحاجــة املجتمــع الــدويل 

إىل التعامــل معــه بطريقــة فعالــة وفاعلــة ومتناســقة ومنّســقة. كذلــك، أصــدر اإلتحــاد األورويب ولجنــة املســاعدة 

اإلمنائيــة التابعــة ملنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان اإلقتصــادي وثائــق تتنــاول تدابــر مامثلــة، بينــام يخــوض 

اإلتحــاد األفريقــي واملجموعــة اإلقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا حاليــاً عمليــة وضــع سياســات خاصــة يف مجــال 

إصــاح القطــاع األمنــي. وأخــراً، بــدأت الــدول عــى صعيــد فــردي عــى غــرار فرنســا وغينيــا بيســاو بإعتــامد 

إســرتاتيجيات خاصــة بهــا إلصــاح القطــاع األمنــي.
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أمــا اليــوم، فُيعتــرب إصــاح القطــاع األمنــي أمــراً حيويــاً لتعزيــز جهــود املجتمــع الــدويل يف ســبيل منــع النزاعــات 

املســلّحة وبنــاء ســام دائــم يف دوٍل مختلفــة مثــل أفغانســتان وبورونــدي وســيراليون وتيمــور الرقيــة.
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عــى الرغــم مــن اإلختافــات الواضحــة بــن مقّدمــي خدمــات األمــن والقضــاء –  مــن جهــة املبــادئ واإلجــراءات 

املتبعــة وأنــواع املهــارات والخــربات الازمــة لــإرشاف عــى عملياتهــا – لكــن يوجــد إعــرتاف متزايــد بــأن جهــود 

ــه  ــي أيضــاً عــى أن ــار إىل القطــاع األمن ــك، يُش ــر. ولذل إصــاح األمــن وجهــود إصــاح القضــاء يجــب أن تتضاف

قطــاع األمــن والقضــاء.

وبغــض النظــر عــن املصطلحــات، هنــاك رابــط واضــح بــن القطاعــن كــام يتّضــح مــن سلســلة القضــاء الجنــايئ. 

عــى ســبيل املثــال، تعجــز الرطــة عــن مكافحــة الجرميــة بكفــاءة يف غيــاب نظــام قضــايئ فّعــال. وباملثــل، لــن 

تتمّكــن املحاكــم أو القضــاة مــن أداء مهامــم يف غيــاب التحقيقــات الجنائيــة التــي تجريهــا الرطــة. ويف النهايــة، 

ال ميكــن لجهــود الرطــة والنظــام القضــايئ أن تتكلّــل بالنجــاح إن كان نظــام الســجون ال يعمــل كــام يجــب. ال 

بــد أيضــاً مــن أن نتذكّــر أن النشــاطات التــي يقــوم بهــا طــرف مــن أطــراف القضــاء أو مــن األطــراف األمنيــة قــد 

يؤثــر- ال بــل يؤثــر بالفعــل يف نشــاطات األطــراف األخــرى إلصــاح القطــاع األمنــي.

إصالح القطاع األمني... ملاذا؟

يزيــد إصــاح القطــاع األمنــي مــن أمــن األفــراد وحاميــة ممتلكاتهــم وهــذا ال يُعتــرب إنجــازاً بحــد ذاتــه فحســب، 

بــل يعــّزز إندماجهــم اإلجتامعــي ويطـّـور منــاخ التنميــة اإلقتصاديــة. 

أمــا حيــث يكــون القطــاع األمنــي مصــدراً للنــزاع، فيســاعد إصــاح القطــاع األمنــي 

ــة  ــذي يســاهم يف التنمي ــر ال ــا، األم ــات وإدارته ــع النزاع ــه إىل أداٍة ملن عــى تحول

وميّهــد الطريــق لنشــاطات تنمويــة أخــرى. 

يعــّزز إصــاح القطــاع األمنــي مشــاركة األشــخاص املهّمشــن واملحرومــن يف صنــع 

القــرارت املتعلّقــة بالقطــاع األمنــي وإصاحــه ويزيــد مشــاركتهم يف اإلرشاف عــى 

القطــاع األمنــي ويحّســن الوصــول إىل األمــن والعدالــة. 

ــاءة للمــوارد وإدارة  ــع أكــر كف ــي إىل توزي ــؤدي إصــاح القطــاع األمن ــد ي كــام ق

ــد مــن املــوارد لنشــاطات  ــر املزي ــذي يســاهم يف توف ــر ال ــة، األم أفضــل للميزاني

ــة أخــرى.  تنموي

إستناداً إىل مايكل بروزسكا )2003، صفحة 27-24( 
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• عملية تتمع مبلكية محلية وتحرص عى أن تقوم الجهات املعنية بتوفر...

• خدمات أمنية وقضائية تلبّي إحتياجات الناس، وأن األطراف املزّودة لخدمات األمن والعدالة... 

•خاضعــة للمســاءلة مــن الدولــة واملواطنن و تعمــل وفقاً إلطار من الحوكمة مع إحرتام ســيادة القانون 

اإلنسان. وحقوق 

غالبــاً مــا يُســتخَدم تعبــر إصــاح القطــاع األمنــي يف إشــارٍة إىل العمليــة التــي يعتمدهــا بلــٌد مــا ملراجعــة فعاليــة 

األطــراف املوفـّـرة لألمــن والعدالــة وتحســن مســاءلتهم. رغــم أن املفهــوم نفســه مــا زال يتطــّور وأن هنــاك بعــض 

اإلختافــات يف تعريفــه، هنــاك إجــامع واســع عــى أن إصــاح القطــاع األمنــي هــو:
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القطاع األمني

ــن  ــن األم ــة املســؤولة ع ــوكاالت األمني ــة ال ــه يشــمل مجموع ــى أن ــي ع ــاع األمن ــر إىل القط ــاً، كان يُنظ تقليدي

الداخــي والخارجــي. وكانــت هــذه املؤسســات التــي متلــك الحــق القانــوين يف حمــل الســاح بالنيابــة عــن الدولــة 

ــزة اإلســتخبارات  ــوات شــبه العســكرية واإلســتخبارات وأجه ــَدرَك والق ــوات العســكرية والرطــة وال تضــم الق

الرسيــة وحــرس الحــدود والســلطات الجمركيــة وغرهــا. 

ينطــوي التعريــف الجديــد لألمــن عــى رؤيــة أوســع للقطــاع األمنــي فهــو يقــّر بالعاقــة الوثيقــة بــن قطاعــي 

األمــن والعدالــة والحاجــة إىل تحقيــق التــوازن بــن زيــادة الفاعليــة واملســاءلة. لــذا فــإن فهــم القطــاع األمنــي 

يشــمل مجموعــة أكــرب مــن األطــراف الحكوميــة وغــر الحكوميــة يف مجــايل األمــن والعدالــة. 

ــي تلعــب دوراً  ــات األطــراف الت ــي ولكــن مثــة إجــامع عــى فئ ــد للقطــاع األمن ــٍف واحــد ووحي ــا مــن تعري م

ــي:  ــا ي ــة وهــي تضــم م ــر خدمــات األمــن والعدال أساســياً يف توف

1. الجهات الحكومية التي توفر األمن والعدالة  

2. آليات الحوكمة والرقابة الحكومية

3. الجهات غر الحكومية التي توفر األمن والعدالة 

4. آليات الحوكمة والرقابة غر الحكومية

يــورد الرســم رقــم 2 بعــض األمثلــة حــول أنــواع األطــراف واملؤسســات التــي تقــع ضمــن كل مــن هــذه الفئــات 

األربــع. يف الجــزء الثــاين، ســتتم مناقشــة األطــراف املختلفــة والعاقــة يف مــا بينهــا بشــكٍل أكــر تفصيــاً. 

الرسم رقم 2: األطراف األمنية األساسية 

األجهزة األمنیة والقضاء

الحكومیة

الهیئات المعنیة بالحوكمة والرقابة واإلدارة

غیرالحكومیة 

األجهزة األمنیة الحكومیة:
القوات املسلحة

الرشطة والحرس الجمهوري
أجهزة اإلستخبارات واألجهزة الرسية

إلخ

مؤسسات القضاء الحكومیة:
املحاكم املدنية والعسكرية

أجهزة اإلدعاء
اجهزة اإلصالح

إلخ

األجهزة األمنیة غیر الحكومیة:
الرشكات األمنية والعسكرية الخاصة

املجموعات املسلحة غ� الرسمية
مجموعات الدفاع الذا�

مجموعات عرفية لتوف� األمن
إلخ

مؤسسات القضاء غیر الحكومیة:
محامو الدفاع وهيئات املساعدة والوعي والتعليم القانو�

مجموعات دعم الضحايا
األجهزة التي توفر العدالة العرفية

إلخ

أطراف المجتمع المدني:
منظ¢ت حقوق اإلنسان غ� الحكومية

الجمعيات النسائية
وسائل اإلعالم

مجموعات الضحايا
اإلتحادات

املؤسسات األكاد§ية
مراكز األبحاث ومؤسسات الفكر والرأي

الناخبون
املواطنون

إلخ

الحوكمة والرقابة:
اللجان الربملانية/الترشيعية

املجالس القضائية
الرقابة السياسية

مؤسسات حقوق اإلنسان
أجهزة مكافحة الفساد

إلخ
اإلدارة:

وزارة العدل
وزارة الداخلية

وزارة املالية
إلخ
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خصائص إصالح القطاع األمني  3 .1

بناًء عى التعريفات الواردة أعاه، ميكن تحديد الخصائص التالية إلصاح القطاع األمني: 

• نهج أسايس واحد إلصاح القطاع األمني: امللكية املحلية 

• هدفان جوهريان إلصاح القطاع األمني: زيادة الفعالية وتحقيق التوازن بينها وبن تعزيز املساءلة 

• ثاثة أبعاد أساسية إلصاح القطاع األمني: الحساسية السياسية والرؤية الشمولية والتعقيد التقني. 

هذه الخصائص مبيَّنة يف الرسم رقم 3 وهي مفّصلة أدناه. 

الرسم رقم 3: نهج إصالح القطاع األمني وأهدافه وأبعاده

ثالث    أبعاد  هدفان

إصالح القطاع األمني

نهج واحد

 املساءلة

 امللكية املحلية

 الفعالية
سيايس

شمويل

تقني

نهج أسايس واحد: امللكية املحلية

تعنــي امللكيــة املحليــة أّن »سياســات ومؤسســات ونشــاطات إصــاح القطــاع األمــن ]والعدالــة[ يف أي بلــد يجــب 

أن تصّممهــا وتديرهــا وتنّفذهــا األطــراف املحليــة بــدالً مــن األطــراف الخارجيــة« )ناثــان، 2007، صفحــة 4(. لكــن 

امللكيــة املحليــة ليســت مســاوية للملكيــة الحكوميــة، بــل تعنــي نهجــاً يتمحــور حــول الشــعب ويضــم كافــة 

األطــراف املعنيــة - مبــن فيهــم املســتفيدون مــن خدمــات األمــن والعدالــة. ويف هــذا الســياق، يجــب أن يكــون 

هدفهــا التمكــن املــدين مــن خــال نهــج تشــاريك يف حــل املشــكات يراعــي النــوع اإلجتامعــي ويحــرتم معايــر 

حقــوق اإلنســان. 
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وفقاً لألمم املتحدة، يُنظر إىل إصاح القطاع األمني عى أنه:

ــن  ــن األم ــدف إىل تحس ــة وته ــلطات املحلي ــا الس ــم تقوده ــة وتقيي ــذ ومراقب ــة وتنفي ــح ومراجع ــة مس عملي

ــوق  ــل لحق ــرتام الكام ــع اإلح ــز وم ــدون أي متيي ــن ب ــة واملواطن ــح الدول ــاءلة لصال ــه للمس ــه وإخضاع وفاعليت

ــرة 17(.  ــدة، 2008 أ، الفق ــم املتح ــون )األم ــيادة القان ــان وس اإلنس

ــدان  ــة يف املي ــاون والتنمي ــة التع ــة ملنظم ــة التابع ــاعدة اإلمنائي ــة املس ــن لجن ــس م ــف مقتب ــاً وص ــاك أيض هن

ــا إىل:  ــن خاله ــا م ــٌد م ــة يســعى بل ــه عملي ــى أن ــي ع ــرّس إصــاح القطــاع األمن اإلقتصــادي وهــو يف

زيــادة قدراتــه عــى تلبيــة اإلحتياجــات األمنيــة داخــل مجتمعاتــه مبــا يتوافــق مــع املعايــر الدميقراطيــة واملبــادئ 

الســليمة للحوكمــة والشــفافية وســيادة القانــون )لجنــة املســاعدة اإلمنائيــة التابعــة ملنظمــة التعــاون والتنميــة 

يف امليــدان اإلقتصــادي، 2007، صفحــة 21(. 

ويربهــن كا الوصفــان أّن إصــاح القطــاع األمنــي يعمــل إنطاقــاً مــن مبــدأ أن األمــن والتنميــة عاملــن يعــزز كلٌّ 

منهــام اآلخــر )هــذا مــا يُعــرف بالرتابــط بــن األمــن والتنميــة( وأن مبــادئ العدالــة وســيادة القانــون والحوكمــة 

هــي مــن املســائل األساســية املرجعيــة يف إصــاح القطــاع األمنــي. 

ــة  ــاب التنمي ــن يف غي ــن واألم ــاب األم ــة يف غي ــر ممكن ــة غ ــة هــي أن التنمي »الحقيق

ــاً«.  ــاً موقت ليــس ســوى أمن

السيدة هيالري بن

وزيرة التنمية الدولية الربيطانية السابقة )مركز التنمية العاملية، واشنطن، 23 حران/يونيو 2004(. 

ماذا يعني اإلسم؟

يُســتعمل إختصــار SSR( Security Sector Reform( يف كل الوثائــق التــي تصــدر عــن فريــق 

ISSAT ويُقَصــد بــه  تحســن الخدمــات التــي تقّدمهــا مؤسســات/أطراف األمــن والقضــاء والرقابــة 

املطبَّقــة عليهــا )الحكوميــة وغــر الحكوميــة(. هنــاك الكثــر مــن التعابــر املختلفــة التــي اعتمدتهــا 

ــال: »إصــاح  ــا عــى ســبيل املث ــة ومنه ــم التالي ــة وهــي تشــمل املفاهي ــة والدولي األطــراف الوطني

ــن  ــاع األم ــاح قط ــي«، »إص ــاع األمن ــة القط ــي«، »حوكم ــام األمن ــاح النظ ــي«، »إص ــاع األمن القط

والعدالــة«، »تطويــر قطــاع األمــن«، »تحــّول القطــاع األمنــي«، »إدارة القطــاع األمنــي«، و»تطويــر 

قطــاع األمــن والعدالــة«. وتُســتخَدم كل هــذه املصطلحــات أيضــاً يف النصــوص الصــادرة عــن فريــق 

ISSAT وهــي مرادفــة يف معناهــا »إلصــاح القطــاع األمنــي« كــام هــو وارد أعــاه.
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ــم  ــدى محاولته ــة ل ــدول املتقّدم ــو ال ــا ممّثل ــي يواجهه ــية الت ــاكل األساس ــن املش »م

إعــادة بنــاء النظــام القضــايئ وســيادة القانــون وغرهــا مــن اآلليــات يف الــدول الخارجــة 

مــن النــزاع هــي أنهــم يحاولــون تطبيــق قواعدهــم ومعايرهــم الخاصــة عــىل املجتمــع 

املحــي وهــذا ســيبوء بالفشــل.«

الفريق ساتيش نامبار

القائد السابق ورئيس بعثة قوة األمم املتحدة للحامية )2010(

تهمــل  التــي  تلــك  ســيام  ال   - خارجيــة  أطــراف  تقودهــا  التــي  العمليــات  أن  التجــارب  وتظهــر 

املحليــة.  األطــراف  لــدى  والجمــود  واملقاومــة  اإلســتياء  تولّــد  قــد   – املحليــة  والتقاليــد  اإلحتياجــات 

الخارجيــن  الدعــم  مقّدمــي  إىل  بالنســبة  املحليــة  امللكيــة  مبــدأ  ينطــوي  العمليــة،  الناحيــة  مــن 

الخارجيــة األطــراف  عــى  يتعــّن  املثــال،  ســبيل  عــى  التــوازن.  لتحقيــق  معّقــدة  عمليــة  عــى 

إحــرتام األعــراف والتقاليــد املحليــة والحــرص عــى أن هــذه األخــرة تراعــي بدورهــا املعايــر الدوليــة لحقــوق 

اإلنســان.

»القطــاع األمنــي، الــذي يّتســم بالفعاليــة واملهنيــة والــذي يقــوم عــىل املســاءلة ويحــرتم 

ــة  ــق الســالم والتنمي ــون، يشــكّل حجــر األســاس لتحقي حقــوق اإلنســان وســيادة القان

املســتدامة والوقايــة مــن النزاعــات.« 
ترصيح رئيس مجلس األمن )2008(

املصدر: قرار مجلس األمن رقم 2151 حول إصاح القطاع األمني )2014(، ص. 2.

ــم  ــي تحســن تقدي ــة إصــاح القطــاع األمن ــدف األســايس األول لعملي ــي تشــّكل اله ــة الت ــد بالفاعلي يُقَص

خدمــات األمــن والقضــاء مــن أجــل تعزيــز املســتوى اإلجــاميل لرفاهيــة الدولــة وشــعبها. ميكــن تحقيــق ذلك 

مــن خــال مجموعــة واســعة مــن النشــاطات مثــل التدريــب لتحســن مهــارات مســؤويل األمــن والقضــاء، 

تزويــد املعــدات والبنيــة التحتيــة، إطاق عمليــات اإلصاح لتطويــر القــدرات التنظيمية واإلدارية ملؤسســات 

األمــن والقضــاء، باإلضافــة إىل بــذل الجهــود لتحســن التعــاون بــن مــزّودي خدمــات األمــن والقضــاء.
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يُعتــرب أخــذ امللكيــة املحليــة بعــن اإلعتبــار يف كافــة الجوانــب املرتبطــة بنشــاطات إصــاح القطــاع األمنــي رشطــاً 

حيويــاً لنجــاح أي برنامــج إصــاح. فامللكيــة املحليــة تجعــل إصــاح القطــاع األمنــي مســتداماً وتضمــن متحــور 

نشــاطات هــذا اإلصــاح حــول اإلحتياجــات املحليــة، كــام تســاعد يف تعزيــز رشعيــة مؤسســات األمــن والعدالــة. 

ــكان. ويف  ــات الس ــة احتياج ــراف املحلي ــا األط ــي ال تقوده ــاح الت ــات اإلص ــي عملي ــح أن تلب ــر املرّج ــن غ فم

حــاالت عــدة، قــد ال تكــون عمليــات اإلصــاح هــذه مســتدامة،  بــل قــد تــؤدي إىل ازديــاد األوضــاع ســوءاً. لذلــك 

فــإن نجــاح أي عمليــة إصــاح إمنــا يعتمــد إىل حــّد كبــر عــى مســتوى امللكيــة املحليــة. بالتــايل، مــن املرجــح أن 

تفشــل عمليــة إصــاح القطــاع األمنــي يف غيــاب امللكيــة املحليــة.

مــن ناحيــة أخــرى، غالبــاً مــا تجــري عمليــات اإلصــاح يف ظــل ظــروف يكــون فيهــا الدعــم الخارجــي للعمليــة 

ــل  ــة، متي ــباٍب جّم ــن، وألس ــاً. ولك ــرة محلي ــوارد املتوف ــدرات أو امل ــة الق ــبب محدودي ــاً  بس ــذاً أو رضوري محبّ

األطــراف الخارجيــة ليــس إىل تقديــم الدعــم فحســب، بــل إىل الدفــع بعمليــات إصــاح القطــاع األمنــي بأنفســها 

وفــرض مناذجهــا وبرامجهــا الخاصــة عــى الــدول الريكــة. وهــي تقــوم بذلــك ظنــاً منهــا بــأّن منــاذج الحوكمــة 

الخاصــة بهــا ميكــن أن تُطبَّــق أينــام كان أو ألّن التمويــل الــذي تقّدمــه يقتــي تحقيــق نتائــج ملموســة ضمــن 

ــات الجســيمة التــي تعــرتض جهــود  ــة الصعوب ــل مــن أهمي جــدول زمنــي محــّدد. كــام أنهــا ببســاطة قــد تقلّ

التنميــة وبنــاء الدولــة وإعــادة اإلعــامر، األمــر الــذي يصيبهــا باإلحبــاط نتيجــًة لبــطء وتــرة اإلصــاح والتغيــر.
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لرسم رقم 4: إطار القدرات والنزاهة

التعليم  •  
الخربة  • 

الكفاءة  • 

الهيكل   • 
املوارد  • 

القواعد  • 

دعم اإلدارة     • 
التعاون ب� الوكاالت  •

حقوق اإلنسان   •   
السلوك  • 

 

التمثيل  • 
الضوابط  • 
الشفافية  • 

الرقابة الرسمية  •
 

• اإلستقالل
 

الرقابة غ� الرسمية  • 
 

الوكالة

مؤسستي القضاء واألمن

القدرة/الفاعلية النزاهة/املساءلة

ً ديا
فر

ً تيا
سا

ؤس
م

ً جيا
خار

اإلنت�ء  •

تقديم الخدمة   •

ثاثة أبعاد أساسية: السيايس والشمويل والتقني

ينطــوي إصــاح القطــاع األمنــي عــى عمليــة معّقــدة مــن ثاثــة أبعــاد: فهــو ســيايس وعــايل التقنيــة ويتطلّــب 

نهجــاً شــمولياً وفهــامً للطبيعــة املرتابطــة بــن مؤسســات األمــن والقضــاء. 

أوالً، مشــاريع إصــاح القطــاع األمــن هــي مشــاريع فائقــة الحساســية وسياســية ملجــرّد أنهــا تؤثّــر عــى مــدى 

إحتــكار الدولــة إلســتخدام القــوة. كــام أن إصــاح القطــاع األمنــي ينطــوي عــى قــرارات تتعلـّـق بهيكليــة الدولــة 

ــات إصــاح القطــاع  ــر عملي ــا تؤث ــاً م ــة واألمــن وحقــوق اإلنســان. وغالب ــة عــى غــرار الحري ــم املجتمعي والقي

األمنــي عــى العاقــات بــن القــوى وعــى االيــرادات واملزايــا. كــام أن إصــاح القضــاء هــو بالحساســية عينهــا 

لكونــه يهــدف إىل تعزيــز قــدرة النظــام القضــايئ عــى اإلرشاف عــى الســلطة التنفيذيــة للحكومــة.

ــي  ــم والوع ــن الفه ــاً م ــتوًى عالي ــب مس ــي يتطلّ ــاع األمن ــاح القط ــات إص ــراط يف عملي ــإن اإلنخ ــايل ف وبالت

السياســين ومهــارات التحليــل والتفــاوض والكياســة والدبلوماســية. يتعــّن عــى عمليــات إصــاح القطــاع األمنــي 

ــاح  ــات إص ــراط يف عملي ــإن اإلنخ ــايل ف ــة وبالت ــراف املعني ــد األط ــة، وتحدي ــول مؤاتي ــاط دخ ــن نق ــث ع البح

القطــاع األمنــي يتطلـّـب مســتوًى عاليــاً مــن الفهــم والوعــي السياســين بدقــة وتخفيــف أثــر العوامــل التــي قــد 

تفســد هــذه العمليــة. كــام ينبغــي أن يكــون اإلصــاح عمليــة تشــاورية وجامعــة وتضمــن املرونــة يف التخطيــط 

والتصميــم والتنفيــذ لربامــج إصــاح القطــاع األمنــي وبالتــايل فــإن اإلنخــراط يف عمليــات إصــاح القطــاع األمنــي 

يتطلّــب مســتوًى عاليــاً مــن الفهــم والوعــي السياســين والدقــة وتخفيــف أثــر العوامــل التــي قــد تفســد هــذه 

العمليــة.
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الجزء األول: مدخل إىل إصالح القطاع األمني 

أمــا املســاءلة وهــي الهــدف األســايس الثــاين إلصــاح القطــاع األمنــي فتعنــي تأمــن الضوابــط واملوازيــن لتقديــر 

مــا إذا كانــت أطــراف األمــن والعدالــة تلتــزم بالقوانــن املنصــوص عليهــا والسياســات املرعيــة وتفــرض عقوبــات 

عــى املخالفــات. ولكــن عــادًة مــا يتــم إيــاء أهميــة أقــل إىل موضــوع تحســن املســاءلة يف مؤسســات األمــن 

ــباب  ــن األس ــرب م ــا زال يُعت ــاءلة م ــص يف املس ــي. إال أن النق ــاع األمن ــاح القط ــات إص ــن عملي ــاء ضم والقض
ــي  ــب النجــاح ألي برنامــج إلصــاح القطــاع األمن ــة. ال يُكتَ ــاءة قطاعــي األمــن والعدال الرئيســية وراء عــدم كف

عــى املــدى الطويــل إذا تــم التغــايض عــن هيكليــات املســاءلة والحوكمــة املناســبة. عــى ســبيل املثــال، ميكــن 

لجيــش فعــال وعــايل التجهيــز أن يشــّكل عقبــًة أمــام الســام والتنميــة عــى املــدى البعيــد يف حــال إســتخدم هــذا 

الجيــش مهاراتــه وقدراتــه لقمــع املواطنــن وانتهــاك حقوقهــم األساســية. لــذا فــإن الحــرص عــى وجــود آليــات 

للمســاءلة والحوكمــة مــن شــأنه املســاهمة إىل حــد بعيــد يف نجــاح برامــج إصــاح القطــاع األمنــي.

تأسيس منصب مفّوض رشطة مستقل يف البوسنة والهرسك

يف العــام 2001-2002، تــم إنشــاء منصــب مفــّوض الرطــة املســتقل عــى مســتوى املقاطعــات يف 

البوســنة والهرســك بهــدف الحــد مــن التدخــل الســيايس يف عمــل الرطــة. ويكــون مفــّوض الرطــة 

ــي و يكــون  ــة املعن ــر الداخلي ــل وزي )رئيــس الرطــة يف كل مقاطعــة( خاضعــاً للمســاءلة مــن قب

مســؤوالً حرصيــاً عــن كل مــا يتعلــق بــإدارة الرطــة وعملياتهــا. ال يحــق ملفــوض الرطــة أن يشــغل 

منصبــاً سياســياً أو أن ميثـّـل حزبــاً سياســياً وهــو يتــم تعيينــه عــى يــد مجلــس مســتقل. وقــد شــّكل 

إنشــاء منصــب مفــوض الرطــة خطــوة هامــة نحــو تأســيس رشطــة مهنيــة وخاضعــة للمســاءلة يف 

البوســنة والهرســك يف فــرتة مــا بعــد النــزاع.

للمزيــد مــن املعلومــات: األمــم املتحــدة، تقريــر األمــن العــام حــول بعثــة األمــم املتحــدة إىل البوســنة والهرســك، س/1314/2002 )2 

كانــون األول/ دميســر 2002(: صفحــة 4-1

ميكــن توفــر املســاءلة بطريقــة رســمية وغــر رســمية. قــد تشــمل املســاءلة الرســمية آليــات داخليــة عــى غــرار 

مدونــات الســلوك وإرشاف سلســلة القيــادة واإلجــراءات التأديبيــة، و إضافــة اىل آليــات خارجيــة كالرقابــة مــن 

الســلطتن التريعيــة والتنفيذيــة واملراجعــة القضائيــة والرقابــة املدنيــة املســتقلة ومكتــب أمــن املظــامل. أمــا 

املســاءلة غــر الرســمية مــن جهتهــا فيمكــن أن تقّدمهــا منظــامت املجتمــع املــدين وكبــار الســن و/أو املجموعــات 

الدينيــة ومراكــز األبحــاث ووســائل اإلعــام ومنظــامت حقــوق اإلنســان وغرهــا مــن املنظــامت غــر الحكوميــة، 

إلــخ.

»مــا مل تتــم معالجــة مشــاكل املســاءلة وتسلســل القيــادة وموقــع القــوات األمنية ضمن 

الجهــاز األكــر للدولــة، فــإن إصــالح القطــاع األمنــي ال يعــدو كونــه تدريــب النــاس لــي 

يصبحــوا أكــر مهــارة يف قتــل اآلخريــن«. 

جان ماري غوينو

نائب األمن العام السابق لألمم املتحدة لعمليات حفظ السام )2010(

ــي وينبغــي الحــرص عــى توفرهــام  ــن توأمــن إلصــاح القطــاع األمن ــة واملســاءلة هدف ــار الفاعلي يجــب إعتب

ــار  ــلّط إط ــل. ويس ــدى الطوي ــى امل ــي ع ــاع األمن ــاح القط ــج إص ــاح برام ــق نج ــة تحقي ــن بغي ــكٍل متزام بش

القــدرات والنزاهــة الضــوء عــى عاقــة الرتابــط هــذه وهــو يُعتــرب أداة تقديــر مهمــة لتحديــد مقــدار فاعليــة 

ــم 4(. ــة )أنظــر الرســم رق ــا عــى مســتويات ثاث ومســاءلة مؤسســة م
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 عالقات مرتابطة معّقدة تؤثر عىل األداء

لقــد تــم إطــاق برنامــج إلصــاح الرطــة يف فــرتة مــا بعــد النــزاع وكان الهــدف منــه بنــاء القــدرات 

املؤسســاتية )السياســات، اإلســرتاتيجيات واإلجــراءات( والفرديــة وقــد حّقــق بعــض النجــاح  املبــديئ. 

جلــب هــذا الربنامــج معــه نهجــاً جديــداً يف العمــل الُرَطــي ورفــع فاعليــة الخدمــة الرطيــة. وبدأت 

الرطــة بالتعامــل مــع الجرميــة وإنعــدام األمــن بكفــاءة أكــرب. ولكــن عندمــا بــدأت الرطــة بإحالــة 

الُجنــاة إىل »النظــام«، إتضــح جليــاً أنــه رغــم تركيــز الجهــود عــى إصــاح الرطــة، فــإن نظــام املقاضاة 

ــان عــن إطــاق  وخدمــات املحاكــم مل يكــن قــد خضــع لإصــاح. وهــذا مــا أســفر يف معظــم األحي

رساح املُدانــن نظــراً إىل عــدم كفايــة األدلــة أو بســبب الفســاد، مــام أّدى بــدوره إىل إحبــاط الرطــة 

وهبــوط معنوياتهــا فأصبحــت تــرتّدد يف إحالــة املجرمــن إىل العدالــة ألن مســتوى أداء النظــام مل يكــن 

ــه ال  ــك، إتضــح أنّ ــة. ونتيجــًة لذل ــداً وباتــت الرطــة مســتهدفة مــن قبــل املجموعــات اإلجرامي جي

ميكــن إصــاح قطــاٍع مــا بــدون إصــاح القطاعــات األخــرى املرتبطــة بــه.

مؤسســاتية كإصــاح الدفــاع والرطــة واإلســتخبارات، إلــخ. كــام يف ذات الوقــت ال بــد مــن األخــذ يف اإلعتبــار 

عــدداً مــن املســائل الشــاملة مثــل النــوع اإلجتامعــي وحقــوق اإلنســان وإدارة الربامــج )ســنناقش هــذه النقــاط 

بشــكٍل أكــر تفصيــاً يف الجــزء الرابــع(. فضــاً عــن ذلــك، مــن الــرضوري فهــم الصلــة بــن إصــاح القطــاع األمنــي 

وغــره مــن العمليــات كنــزع األســلحة وترسيــح املقاتلــن وإعــادة إدماجهــم يف املجتمــع، العدالــة اإلجتامعيــة 

ــذه  ــون ه ــراً لك ــك نظ ــخ. و ذل ــات، إل ــام، اإلنتخاب ــزع األلغ ــة، ن ــرة والخفيف ــلحة الصغ ــى األس ــيطرة ع والس

العمليــات قــد تؤثــر عــى برامــج إصــاح القطــاع األمنــي الجاريــة أو تتأثــر بهــا.  

ال يعنــي اإلعــرتاف بالطبيعــة الشــمولية إلصــاح القطــاع األمنــي أنــه يجــب القيــام بــكل ذلــك يف الوقــت عينــه، 

بــل يُقَصــد بــه رضورة التخطيــط للنشــاطات املســتقبلية بوعــي كامــل إزاء هــذا الرتابــط الوثيــق واملعقــد بــن 

ــاع  ــاح القط ــع إلص ــار األوس ــن اإلط ــاطات ضم ــك النش ــي، وإدراج تل ــاع األمن ــاح القط ــات إص ــف مكون مختل

األمنــي، وإعتبــار كل نشــاط كخطــوة واحــدة مــن العمليــة ككل. تجلــب الطبيعــة الشــمولية إلصــاح القطــاع 

ــدين  ــع امل ــة واملجتم ــا الحكوم ــا فيه ــية مب ــراف األساس ــف األط ــن مختل ــيق ب ــة إىل التنس ــا الحاج ــي معه األمن

ــل أكــرب يف الجــزء 2.3(.  ــش هــذه النقطــة بتفصي ــخ )تُناقَ ــة واملانحــن، إل ــدول املعني ــة وال والجهــات اإلقليمي

ــي. فنظــراً إىل الحساســية السياســية املرتبطــة  ــده التقن ــو تعقي ــي فه ــث إلصــاح القطــاع األمن ــا البعــد الثال أم

بربامــج إصــاح القطــاع األمنــي وطبيعتهــا الشــمولية، تتطلــب هــذه العمليــة مجموعــة واســعة مــن املهــارات 

ــة: ــًة إىل إعتــامد نهــٍج متعــدد اإلختصاصــات. ومــن املهــارات الرضوري إضاف

ــة، إضافــًة إىل  • إملــام وخــرة واســعة يف مجــاالت محــددة كالرطــة والدفــاع واإلســتخبارات والحوكمــة املحلي

اإلملــام مبســائل شــاملة مثــل النــوع اإلجتامعــي وحقــوق اإلنســان. 

• معرفة تقنية بكيفية وضع والتعامل مع امليزانيات واللوجستيات واألنظمة املعلوماتية واإلدارة والتدريب.
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ــب  ــن جان ــرب م ــت والص ــتدعي الوق ــي تس ــاع األمن ــاح القط ــج إص ــية لربام ــة السياس ــو أن الطبيعي ــم ه واأله

ــواء.    ــٍد س ــى ح ــة ع ــة والدولي األطــراف الوطني

ــاً مــا  »بالنســبة يل، فــإن أحــد أســباب محدوديــة إصــالح القطــاع األمنــي هــو أن غالب

ــاً بحتــاً يف حــن أنهــا تتلّخــص يف الواقــع يف القــدرة  ــاً تقني ــر عمليــة اإلصــالح مترين تعَت

عــىل التنفيــذ. إنــه الوجــه املــريئ للســلطة لــذا فإنــه متريــن ســيايس بحــت.«

جان ماري غوينو

نائب األمن العام السابق لألمم املتحدة لعمليات حفظ السام )2010(

الرسم رقم 5: الطبيعة الشمولية إلصالح القطاع األمني

ــاً، تنطــوي برامــج إصــاح القطــاع األمنــي عــى عمليــة شــمولية يشــارك فيهــا عــدد متنــوع مــن األطــراف  ثاني

ــًة  ــد إصــاح القطــاع األمنــي عملي املعنيــة كــام هــو مبــنَّ يف الرســم رقــم 5. مــن حيــث طبيعتــه الخاصــة، يُع

تســتدعي عــدداً مــن الخدمــات املتنوعــة التــي تقّدمهــا أطــراف ومؤسســات ووكاالت مختلفــة. ويتطلـّـب إعتــامد 

الرؤيــة الشــمولية فهــامً جيــداً للرتابــط بــن مختلــف مكّونــات األمــن والعدالــة. وكــام أســلفنا الذكــر، لــن يُكتــب 

ــة  ــن فاعلي ــإن تحس ــل، ف ــا. وباملث ــايئ فيه ــام القض ــن دون إرشاك النظ ــة م ــاح الرط ــة إلص ــاح ألي عملي النج

ومســاءلة الرطــة يقتــي إرشاك عــدد مــن األطــراف األخــرى كالجيــش )لتحديــد األدوار واملســؤوليات( والربملــان 

ــار  ــة وإط ــن الحوكم ــة )لتحس ــة( ووزارة الداخلي ــاءلة املالي ــن املس ــة )لتحس ــة( ووزارة املالي ــن الرقاب )لتحس

السياســات( واملجتمــع املــدين )لإســتفادة مــن خرباتــه يف األبحــاث أو للحصــول عــى املعلومــات حــول مســائل 

تهــم الــرأي العــام(.

كــام هــو وارد يف الرســم رقــم 5، إن حجــر األســاس يف إصــاح القطــاع األمنــي هــو الشــعب ومختلــف إحتياجاتــه 

ــاول  ــايل، تح ــامٍل مث ــا. يف ع ــن حقوقه ــة م ــتضعفة واملحروم ــات املس ــيام الفئ ــة ال س ــن والعدال ــال األم يف مج

الدولــة تلبيــة هــذه االحتياجــات مــن خــال وضــع إطــار ســيايس عــام عــى غــرار إســرتاتيجية األمــن القومــي 

أو إســرتاتيجية وطنيــة للقضــاء وإلصــاح القطــاع األمنــي. إســتناداً إىل حاجــات الشــعب مفهــوم الدولــة لألمــن 

والقطــاع األمنــي، يجــب أن تشــمل هــذه اإلســرتاتيجيات مجموعــًة واســعة مــن برامــج إصــاح قطاعيــة أو
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اسرتاتيجية األمن القومي  

املواطن�
احتياجات األمن والقضاء 

• نزع السالح والترسيح وإعادة اإلدماج 
• األسلحة الصغ�ة واألسلحة الخفيفة 
•  العدالة اإلنتقالية 
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ــاح  ــات اإلص ــه عملي ــل لتوجي ــادة والتواص ــى القي ــدرة ع ــك الق ــا يف ذل ــر مب ــات التغي ــرة يف إدارة عملي • خ

ــدة.  ــة معّق ــن بيئ ــة ضم ــة واإلداري ــاتية والتنظيمي املؤسس

• مهارات يف إدارة الرامج كإدارة املوارد والتخطيط ووضع التقارير والتنسيق.

هنــاك نزعــة شــائعة بــن مــامريس إصــاح القطاعــات األمنيــة إىل املبالغــة يف الرتكيــز عــى املعــارف النظريــة عــى 

حســاب الحاجــة إىل أنــواع عمليــة التــي هــي أيضــاً رضوريــة لوضــع برامــج إصــاح القطــاع األمنــي. لــذا ال بــد 

مــن تحقيــق التــوازن بــن الخــربة اإلسرتاتيجية/السياســية والخــربة العمليــة التقنيــة ألن املــزج بــن هــذه املهــارات 

مــن شــأنه املســاعدة يف وضــع برامــج متناســقة ميكــن أن تحّقــق نتائــج مســتدامة. 
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الجزء الثاين:  األطراف الفاعلة يف إصالح القطاع األمني

الجزء الثاين

األطراف الفاعلة يف إصالح القطاع األمني
ــادًة يف إصــاح القطــاع  ــي تشــارك ع ــات األطــراف الت ــرز فئ ــاول هــذا الجــزء أب يتن

األمنــي ويــرح األدوار املختلفــة لــكل منهــا وأهميتهــا. يلقــي القســم األول الضــوء 

عــى األطــراف املحليــة بينــام يفّصــل القســم الثــاين مشــاركة املجتمــع الــدويل. أمــا 

عمليــة التنســيق بــن الــركاء الوطنيــن والدوليــن فيناقشــها القســم 2 .3.

األطراف األمنية الفاعلة عىل املستوى الوطني  1. 2

ــة  ــات: مقّدمــو خدمــات األمــن والعدال ــع فئ ــة إىل أرب ــّن يف الجــزء 2.1، تنقســم األطــراف الوطني كــام هــو مب

الحكوميــون، آليــات الحوكمــة واإلرشاف الحكوميــة، مقّدمــو خدمــات األمــن والعدالــة غــر الحكومــن وآليــات 

ــة. الحوكمــة واإلرشاف غــر الحكومي

مقّدمو خدمات األمن والعدالة الحكومية
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يُقّصــد مبــزّودي خدمــات األمــن الحكوميــة الذيــن يُشــار إليهــم أيضــاً مبــزّودي خدمــات األمــن النظاميــة 

الــوكاالت التــي ميكــن ألعضائهــا رشعيــاً حمــل و إســتخدام الســاح بالنيابــة عــن الدولــة وهــي تشــمل القــوات 
املســلّحة والرطــة واإلســتخبارات والرطــة الرسيــة وحــرس الحــدود وموظفــي الجــامرك.
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»الســكان معتــادون عــىل العيــش يف بيئــة حيــث مؤسســات الدولــة ال تعمل. مثــة وجود 
للمــدارس والرطــة يف املناطــق الريفيــة. ولكــن تشــغل هــذا الــدور أطــراف تقليديــة 
ــدون الحاجــة إىل  ــد ب ــر الســكان شــؤون حياتهــم بشــكٍل جي ــة. يدي عوضــاً عــن الدول

مؤسســات الدولــة.« 

ــل  ــن قب ــة م ــن والعدال ــات األم ــر خدم ــامن توف ــى ض ــة ع ــر الحكومي ــة غ ــة والرقاب ــات الحوكم ــاعد آلي تس

الســلطات املختصــة وفقــاً لســيادة القانــون وبطريقــٍة تســاهم يف تقــُدم رفاهيــة املجتمــع. تضــم هــذه األطــراف 

ــة  ــة املحلي ــات مــن املجتمــع املــدين عــى غــرار وســائل اإلعــام واملنظــامت غــر الحكومي بشــكل رئيــي جه

والجمعيــات النســائية ومراكــز األبحــاث وميكــن أن تعلــب دور املنــرب للتعبــر عــن هواجــس النــاس والحــرص 

عــى أن تصبــح برامــج إصــاح القطــاع األمنــي أكــر متثيــاً ومتمحــورة حــول الشــعب.
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آليات الحوكمة والرقابة غر الحكومية

بيرتام هينز

مستشار يف شؤون عمليات الرطة والتعاون الدويل، مكتب األمم املتحدة املتكامل لبناء السام يف 

غينيا – بيساو )2010(.
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آليات الحوكمة والرقابة الحكومية

يكمــن دور آليــات الحوكمــة والرقابــة الحكوميــة يف إرســاء اإلطــار القانــوين الــذي مــن املفــرتض أن تعمــل الجهات 

ــه والحــرص عــى أن نشــاطات هــذه األخــرة تبقــى ضمــن حــدود  ــة ضمن ــن والعدال ــزودة لألم ــة امل الحكومي

القانــون. ومــن أبــرز هــذه الجهــات: الربملــان إضافــًة إىل املجالــس القضائيــة وأمنــاء املظــامل وغرهــا مــن جهــات 

الرقابــة الحكوميــة. 

مقّدمو خدمات األمن والعدالة غر الحكومية

ــي  ــة وه ــر النظامي ــة غ ــن والعدال ــراف األم ــاً كأط ــا أيض ــار إليه ــاً. ويُش ــر تضلي ــي األك ــة ه ــذه الفئ ــل ه لع

ــة.  ــة رســمية ولكنهــا قــد تعمــل بســبب وجــود فــراغ يف ســلطة الدول ــرب مؤسســات حكومي مجموعــات ال تُعت

ــاً يف املناطــق الخاضعــة لســيطرة  ــة كــام يُاَحــظ مث و يف حــاالت أخــرى، قــد تعمــل مبــوازاة مؤسســات الدول

قــوات متمــرّدة أو غرهــا مــن القــوات غــر الحكوميــة. يف الحالتــن قــد تتمتــع هــذه األطــراف مبســتوى ملحــوظ 

ــي.  ــاع األمن ــاح القط ــج إص ــا يف برام ــدم تجاهله ــب ع ــلبي – ويج ــايب أو الس ــوذ - اإليج ــلطة والنف ــن الس م

وتشــمل هــذه األطــراف املــزودة لخدمــات األمــن والعدالــة غــر الحكوميــة أنظمــة األمــن والعدالــة التقليديــة 

ــن الخاصــة. ــات ورشكات األم ــوات العصاب ــر وق ــوش التحري ــًة إىل جي ــح الخاصــة إضاف ــات املصال ومجموع

 أمــا مــزّودو خدمــات العدالــة الحكوميــة كــوزارة العــدل وإدارات الســجون ووحــدات التحقيــق الجنــايئ واإلّدعاء 

والنظــام القضــايئ ونظــام املحاكــم تــأيت لتكّمــل نشــاطات أطــراف األمــن الحكوميــة وأيضــاً ملامرســة نــوع مــن 

اإلرشاف عليهــا.
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اإلطار السيايس العام لألمم املتحدة

تشــمل الوثاائــق األساســية الصــادرة عــن األمــم املتحــدة والتــي رّســخت إصــاح القطــاع األمنــي كنهــج تكامــي 

يف املنظومــة الدوليــة بيــان رئاســة مجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة )2007(، التقريــر األول لألمــن العــام 

حــول إصــاح القطــاع األمنــي )2008(، التقريــر الثــاين لألمــن العــام حــول إصــاح القطــاع األمنــي )2013( وقــرار 

مجلــس األمــن رقــم 2151  )2014(. 

ــز األمــن بشــكل  ــة تهــدف إىل تعزي ــه عملي ــي عــى أن ــرا األمــن العــام حــول إصــاح القطــاع األمن يشــر تقري

فعــال وخاضــع للمســاءلة لصالــح الدولــة وشــعبها دومنــا متييــز ومــع االحــرتام الكامــل لحقــوق اإلنســان وســيادة 

القانــون. كذلــك تقــّر األمــم املتحــدة بالــدور الحيــوي الــذي يلعبــه إصــاح القطــاع األمنــي يف ترســيخ الســام 

واألمــن ويف منــع الــدول مــن الســقوط مجــدداً يف النزاعــات، كــام يســاعد يف إرســاء أســس الســام املســتدام.  

ــة،  ــة والوطني ــة املحلي ــدور الحاســم للملكي ــه هــو ال ــس األمــن 2151 الضــوء علي ــرار مجل ــا يســلّط ق ــرز م وأب

واإلقــرار بالحاجــة إىل التنســيق ضمــن منظومــة األمــم املتحــدة ويف مــا بــن الجهــات الفاعلــة اإلقليميــة والوطنية، 

مــع الرتكيــز عــى الحاجــة إىل اإلصــاح الشــامل للقطــاع.  

اإلطار السيايس العام لإتحاد األفريقي 

يشــّكل اإلطــار الســيايس العــام لإتحــاد األفريقــي حــول إصــاح القطــاع األمنــي الــذي تــم اعتــامده يف العــام 

2013 خطــوًة كبــرة يف معالجــة مشــكلة امللكيــة األفريقيــة التــي تشــوب الُنُهــج الحاليــة إلصــاح القطــاع األمنــي. 

فهــو يكّمــل اإلطــار الــدويل املعيــاري الــذي اعتمدتــه األمــم املتحــدة وهــو متناغــم مــع ســائر األدوات الخاصــة 

باإلتحــاد األفريقــي مبــا يف ذلــك القانــون التأســيي لإتحــاد األفريقــي، الربوتوكــول املتعلــق بإنشــاء مجلس الســلم 

واألمــن التابــع لاتحــاد األفريقــي والسياســة املتعلقــة باإلعــامر والتنميــة يف فــرتة مــا بعــد النــزاع. يحــدد إطــار 

السياســات األفريقــي إصــاح القطــاع األمنــي عــى أنــه العمليــة التــي تســمح للــدول بصياغــة أو إعــادة توجيــه 

السياســات والهيكليــات والقــدرات الخاصــة باملؤسســات واملجموعــات املنخرطــة يف القطــاع األمنــي لجعلهــا أكــر 

فعاليــة وفاعليــة واســتجابًة للرقابــة الدميقراطيــة واحتياجــات الشــعب يف مجــال األمــن والعدالــة.

ــة  ــا أهمي ــي بتســليط الضــوء عليه ــاد األفريق ــار السياســات الخــاص باإلتح ــوم إط ــي يق ــاط الت ــرز النق ــن أب م

امللكيــة األفريقيــة عــى املســتويات اإلقليميــة والوطنيــة واملحليــة، إرشاك الجهــات الفاعلــة غــر الدولــة والجهــات 

الفاعلــة التقليديــة، إضافــًة إىل اإلقــرار بإصــاح القطــاع األمنــي كجــزء مــن عمليــة أوســع إلرســاء الدميقراطيــة 

واإلصــاح وكتدبــر وقــايئ ضــد النزاعــات املســلّحة. 
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2 .2  الجهات الفاعلة الخارجية 

ميكن تقسيم الجهات الفاعلة الخارجية املعنية بإصاح القطاع األمني إىل أربع فئات مختلفة: 

 

• الدول التي تقّدم الدعم الثنايئ لربامج إصاح القطاع األمني 

• املنظامت الدولية واإلقليمية عى غرار األمم املتحدة واإلتحاد األفريقي واإلتحاد األورويب

• املنظامت غر الحكومية العاملة دولياً مبا يف ذلك معاهد األبحاث والسياسات والكليات واألقسام الجامعية 

• الجهات الفاعلة الخاصة كالركات ذات الخربة التقنية يف إصاح القطاع األمني والركات العسكرية واألمنية 

الخاصة واملستشارين األفراد. 

 

غالباً ما تتواصل هذه الجهات الفاعلة مع بعضها البعض لدى تنفيذ مشاريع إلصاح القطاع األمني. ولكن يف 

جميع األحوال، يجب إعطاء األولوية للجهات الفاعلة الوطنية. أما الجهات الفاعلة الخارجية فيجب أن تلعب 

دوراً داعامً فقط مع السامح للجهات الوطنية بقيادة برامج إصاح القطاع األمني. وبالنظر إىل تنوع األهداف 

واملصالح وتضاربها أحياناً بن مختلف الجهات الفاعلة، فإن التنسيق بن جميع أصحاب املصلحة هو رشط 

أسايس. 

تحسن نظام العدالة الجنائية يف بونيا

منــذ العــام 1999، أدى النــزاع يف إيتــوري )جمهوريــة الكونغــو الرقيــة الدميقراطيــة( إىل الكثــر مــن 

الصدامــات بــن مختلــف املجموعــات اإلثنيــة وإىل جرائــم جامعيــة ارتُكبــت ضــد الســكان. يف العــام 

2003 وبعــد إحتالهــا عســكرياً عــى التــوايل عــى يــد روانــدا وأوغنــدا، ســيطرت امليليشــيات اإلثنيــة 

عــى املنطقــة وانهــارت ســلطة دولــة الكونغــو فيهــا انهيــاراً كامــاً. وانضــم معظــم موظفــي الدولــة 

مبــن فيهــم موظفــو النظــام القضــايئ والرطــة إىل صفــوف أحــد الطرفــن املتنازعــن كــام قــام البعــض 

منهــم بالفــرار مــن املنطقــة. يف حزيران/يونيــو 2003، نجحــت عمليــة عســكرية قصــرة األمــد بقيــادة 

أوروبيــة يف إعــادة اإلســتقرار األمنــي يف العاصمــة بونيــا ومتّكنــت مــن تعزيــز وجــود األمــم املتحــدة 

يف جمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة. 

وقــد متــت اإلســتعانة مبنظمــة غــر حكوميــة دوليــة تعمــل عــى تحســن قطــاع العدالــة يف جمهوريــة 

ــة  ــة الكونغــو الدميقراطي ــة منظمــة األمــم املتحــدة يف جمهوري ــل بعث ــة مــن قب الكونغــو الدميقراطي

ــة يف  ــة الجنائي ــام العدال ــاء نظ ــادة بن ــم إع ــو لدع ــة الكونغ ــاد األورويب وحكوم )MONUC( واإلتح

ــدرات الرطــة وخدمــات  ــاء ق ــز عــى بن ــك املــروع نهجــاً شــمولياً وركّ ــا. واعتمــد ذل ــة بوني مدين

ــد إشــتمل املــروع عــى برامــج  ــة وعســكرية. وق ــة نظــر مدني اإلدعــاء العــام واملحاكــم مــن وجه

ــن  ــاون ب ــط والتع ــّزز الرواب ــذي ع ــر ال ــة األم ــة التحتي ــزات البني ــم تجهي ــرتكة وتقدي ــب مش تدري

األطــراف املعنيــة يف قطــاع القضــاء. كذلــك شــمل املــروع تزويــد الســكان املحليــن واملجتمــع املــدين 

ــام مفتوحــة« يف املحاكــم وأقســام الرطــة«،  ــة تشــاركية، »أي باملعلومــات ومتكينهــم )حمــات توعي

املســاعدة القانونيــة(. وقــد ســمح هــذا النهــج بعــودة النظــام القضــايئ برسعــة إىل املســار الصحيــح 

مــع ماحقــة علنيــة ومقاضــاة لبضــع املتورّطــن يف نــزاع إيتــوري. وهــذا مــا ســاهم يف إســتعادة الدولــة 

ــة.  ــة الكونغــو الدميقراطي ــراً بالــرصاع يف جمهوري ســلطتها  يف إحــدى املناطــق  األكــر تأث
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املصدر: ستيف كينزت 2004

الرسم رقم 6: هل يطرح التنسيق مشكلة؟

يف معــرض الحديــث عــن برامــج إصاح القطاع األمنــي، غالباً ما يُذكَر نهــج إنخراط الحكومة بأرسهــا ونهج إنخراط 

النظــام بــأرسه. يُقَصــد بإنخــراط الحكومــة بأرسها مختلــف الــوزارات والهيئات ضمــن حكومة وطنيــة واحدة التي 

تنّســق نشــاطاتها بغيــة تحســن الفاعليــة اإلجامليــة لربامــج إصــاح القطاع األمنــي. أما نهــج إنخراط النظــام بأرسه 

فغالبــاً مــا تســتخدمه املنظــامت الدوليــة واإلقليميــة ذات الهيكليــات واإلجــراءات املعقــدة بهدف ضامن تناســقها

الداخي من خال فهٍم مشرتك ملوضوٍع محدد. 

ــات  ــات تعــرتض تنســيق عملي ــز التنســيق، مــا زالــت الكثــر مــن العقب ــة لتعزي رغــم مختلــف الجهــود املبذول

ــا  ــات ويف م ــذه العملي ــذ ه ــي تنّف ــة الت ــراف املحلي ــن األط ــاً ب ــرأ أيض ــد تط ــي ق ــي وه ــاع األمن ــاح القط إص

بــن األطــراف الخارجيــة التــي تنّفــذ عمليــات إصــاح القطــاع األمنــي أيضــاً. وال تُعــزى صعوبــات التنســيق إىل 

اإلختــاف يف الثقافــة والنهــج واإلجــراءات اإلدرايــة فقــط، بــل ميكــن أن تنتــج عــن نزاعــات حــول مــن ســيقود 

املــروع وكيــف يجــب حــل مشــاكل اإلختــاف يف اآلراء. فضــاً عــن ذلــك، قــد يــؤدي تعــدد آليــات وإجــراءات 

التنســيق إىل خلــق املزيــد مــن العراقيــل البروقراطيــة التــي بدورهــا قــد تعّقــد تصميــم برامــج إصــاح القطــاع 

ــر تنفيذهــا. األمنــي و/أو تؤّخ
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تعزيز التنسيق بن األطراف  3. 2

»وفقــاً ألرقــام نرتهــا منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان اإلقتصــادي يف أكــرا، نّفــذت 

الجهــات املانحــة أكــر مــن 15 ألــف مهمــة يف 54 دولــة العــام املــايض. ولعبــت فييتنــام 

ــك الحــال بالنســبة إىل  ــكل يــوم عمــل. كذل ــارات ل دور املضيــف ملــا يعــادل ثــالث زي

ــر فصــي حــول املشــاريع  ــة أكــر مــن 2400 تقري ــا التــي تصــدر خدمتهــا املدني تنزاني

ســنوياً. ويقــول عاملــو القطــاع الصحــي يف عــدد مــن الــدول يف أفريقيــا أنهــم منشــغلون 

ــن لدرجــة أنهــم ال يســتطيعون أداء عملهــم كــام  ــن الغربي باإلجتامعــات مــع املوفدي

يجــب – اللقاحــات والعنايــة باألمومــة – إال يف املســاء.« 

املصدر: مجلة The Economist 4 أيلول سبتمر 2008

يُقَصــد بتنســيق املبــادرات املنتظمــة واملمنهجــة التــي تهــدف إىل مســاعدة جميــع األطــراف املشــاركة يف خطــٍة 

أو نشــاٍط مــا عــى أن يعملــون معــاً بطريقــة منظّمــة. ولــي تكــون هــذه العمليــة مجديــة، يجــب أن يحصــل 

ــا و/أو  ــي ودعمه ــاع األمن ــج إصــاح القط ــم برام ــة بتصمي ــة املعني ــة و الخارجي ــن األطــراف املحلي ــيق ب التنس

تنفيذهــا. ويُعتــرب التنســيق بــن أطــراف إصــاح القطــاع األمنــي عمليــة حيويــة مــن أجــل تحســن فاعليــة برامــج 

ــيق  ــة للتنس ــي الخاضع ــاع األمن ــاح القط ــات إص ــإن عملي ــك، ف ــتدامتها. كذل ــا وإس ــاح ومصداقيته ــذا اإلص ه

تســاعد يف رفــع فعاليــة التكلفــة وتفــادي اإلزدواجيــة وحســن إدارة التفاعــل مــع مجموعــة متنوعــة مــن أصحاب 

املصلحــة وإدمــاج قضايــا شــاملة مثــل النــوع اإلجتامعــي وحقــوق اإلنســان يف برامــج إصــاح القطــاع األمنــي. 

يجّســد الرســم رقــم 6 تعقيــد عمليــة التنســيق. 

اإلطار السيايس العام لإتحاد األورويب 

تتلّخــص سياســة اإلتحــاد األورويب إلصــاح القطــاع األمنــي يف وثيقتــن رئيســيتن هــام: مفهــوم اإلتحــاد األورويب 

لدعــم إصــاح القطــاع األمنــي مــن خــال السياســة األوروبيــة لألمــن والدفــاع )2005(، ومفهــوم دعــم املجموعــة 

األوروبيــة إلصــاح القطــاع األمنــي )2006(. ويحــدد اإلتحــاد األورويب إصــاح القطــاع األمنــي عــى أنــه عمليــة 

تحويــل النظــام األمنــي لدولــٍة مــا بطريقــة تســتويف املعايــر الدميقراطيــة واملبــادئ الســليمة للحوكمــة الرشــيدة، 

ــي:  ــاع األمن ــاح القط ــاول إص ــي تتن ــرى الت ــق األخ ــن الوثائ ــال. وم ــي فع ــار أمن ــاء إط ــاهم يف إرس ــام يس م

اإلســرتاتيجية األمنيــة األوروبيــة لعــام 2003، و املفهــوم الداخــي لبعثــات اإلتحــاد األورويب الخاصــة بالسياســة 

ــاد  ــق اإلتح ــو 2015، أطل ــة )2010(. يف أيار/ماي ــاع العدال ــة بقط ــاع )CSDP(و املتعلق ــن والدف ــرتكة لألم املش

األورويب عمليــًة تهــدف إىل اســتحداث إطــار اســرتاتيجي لدعــم إصــاح القطــاع األمنــي عــى مســتوى اإلتحــاد 

األورويب )مبــا يف ذلــك الــدول األعضــاء(. 

ــة  ــة الوطني ــي هــي امللكي ــي تشــملها سياســة اإلتحــاد األورويب إلصــاح القطــاع األمن ــارص الت ولعــل أهــم العن

واإلقليميــة كوســيلة لتعزيــز الحوكمــة الجيــدة، املعايــر الدميقراطيــة، ســيادة القانــون واحــرتام حقــوق اإلنســان، 

إضافــًة إىل محوريــة املســاءلة والفاعليــة كمبــادئ أساســية يف إصــاح القطــاع األمنــي، فضــاً عــن الحوار الســيايس 

كقاعــدة لوضــع إطــار يســمح مبعالجــة التحديــات األمنيــة عــى اختافهــا. 
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ــامً  ــأيت دع ــات ت ــدين ومســائل التنســيق ومعظــم هــذه العملي ــن اإلنتشــار امل ــة قســم مســؤول ع  ومث

مبــارشاً للمبــادارت التــي ينّفذهــا الصنــدوق العاملــي لألمــن والســام يف مجــال إصــاح القطــاع األمنــي. 

ويضــم هــذا القســم عمليــة التخطيــط ووضــع وإدارة وتوجيــه عمليــات اإلنتشــار املــدين املرتكــزة عــى 

ــط يف األزمــات أو املعرّضــة لألزمــات.  إنخــراط الحكومــة بأرسهــا يف الــدول التــي تتخبّ

ــة  ــة الكندي ــب الرط ــاز ترتي ــر جه ــتقرار والتعم ــق اإلس ــي بتحقي ــل املعن ــق العم ــرتأس فري ــك، ي كذل

وهــو عبــارة عــن رشاكــة بــن أربعــة أقســام ووكاالت فدراليــة تســتجيب كنــدا مــن خالهــا إىل الطلبــات 

ــن  ــارص م ــر عن ــل ن ــن أج ــة م ــات الفردي ــاد األورويب والحكوم ــدة واإلتح ــم املتح ــن األم ــادرة ع الص

ــة. ــة الكندي الرط

  

أمــا فريــق العمــل نفســه فيدعمــه مجلــٌس إستشــاري يســتند عــى نهــج إنخــراط الحكومــة بأرسهــا و 

يضــم ممثلــن عــن وكاالت وأقســام مختلفــة. 

املصدر: وزراة الخارجية والتجارة الدولية، كندا )2010(. 

 

فريق العمل املعني بتحقيق اإلستقرار والتعمر )START( كندا

ــرب إصــاح القطــاع األمنــي يف الــدول الهشــة واملتأثــرة بالنزاعــات مجــاالً  ضمــن الحكومــة الكنديــة، يُعتَ

خاصــاً يقــع ضمــن مســؤولية فريــق العمــل املعنــي بتحقيــق اإلســتقرار والتعمــر الــذي يتخــذ مــن وزارة 

الخارجيــة والتجــارة الدوليــة )DFAIT( مقــراً لــه. 

ــة بالسياســات ووضــع الربامــج والتنســيق والشــؤون  ــق العمــل إىل أربعــة مجــاالت مختّص ينقســم فري

اإلنســانية واإلســتجابة للكــوارث. يُعنــى قســم السياســات بوضــع وتنفيــذ السياســة الخارجيــة الكنديــة 

املســتندة عــى إنخــراط الحكومــة بأرسهــا يف مجــال ِبعثــات الســام والــدول الهشــة مبــا يف ذلــك إصــاح 

القطــاع األمنــي. كــام يديــر هــذا القســم مجموعــة عمــل مشــرتكة بــن اإلدارات حــول إصــاح القطــاع 

األمنــي. أمــا قســم وضــع الربامــج فيتــوىّل إدارة صنــدوق خــاص بالنشــاطات امليدانيــة واألبحــاث يف مجــال 

األمــن والســام، وهــو الصنــدوق العاملــي للســام واألمــن )GPSF( الــذي تبلــغ قيمتــه 150 مليــون دوالر 

كنــدي والــذي يُخّصــص لنشــاطات مرتبطــة بإصــاح القطــاع األمنــي يف دول ومناطــق حــول العــامل مبــا يف 

ذلــك أوكرانيــا، العــراق، كولومبيــا، ســوريا، بورمــا، كامبوديــا، كينيــا، الوس، رسيانــكا والــرق األوســط. 
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 فريق اإلتصال السويدي حول إصالح القطاع األمني

يف العــام 2007، قّدمــت الحكومــة الســويدية مذكّــرة إرشــاد حــول إصــاح القطــاع األمنــي. ومــن أجــل 

ضــامن إعتــامد نهــج إنخــراط الحكومــة بأرسهــا لــدى تنفيــذ هــذه اإلرشــادات، تــم تأســيس فريــق 

إتصــال عمليــات حــول إصــاح القطــاع األمنــي. يتألــف هــذا الفريــق مــن متثيــل دائــم لخمــس وكاالت 

عاملــة يف مجــال الســام واألمــن الدوليــن ومنهــا:  أكادميية فولــك برنــادوت )FBA(، الوكالة الســويدية 

للتنميــة الدوليــة )SIDA(، املعهــد الســويدي للدفــاع الوطنــي )SNDC(، الرطــة الوطنيــة الســويدية 

)SNP(، والقــوات الســويدية املســلحة )SAF(. تتــوىّل الـــ FBA تنســيق اإلجتامعــات الشــهرية لفريــق 

اإلتصــال التــي يتــم خالهــا تشــاطر املعلومــات وتنســيق املهــامت ومناقشــة وتقييــم بعثــات تقــي 

ــة  ــة توجيهي ــة بالسياســات العامــة مــن لجن الحقائــق املشــرتكة وإدارتهــا. تصــدر التوجيهــات املتّصل

وطنيــة تتألــف مــن ممثلــن عــن وزارة الخارجيــة ووزارة الدفــاع ووزارة العــدل.

ــم إســتحداث منصــب منّســق إلصــاح القطــاع األمنــي يف الســفارة الســويدية يف  يف العــام 2010 ، ت

ليبريــا كجــزء مــن أول عمليــة تقييــم مشــرتكة يقــوم بهــا فريــق اإلتصــال الوطنــي بطلــب مــن اللجنــة 

ــق اإلتصــال. وكنتيجــة  ــي تحــت إرشاف فري ــع منصــب منســق إصــاح القطــاع األمن ــة. يق التوجيهي

ــمح  ــام يس ــا، م ــة بأرسه ــراط الحكوم ــج إنخ ــاً لنه ــا وفق ــات وتنفيذه ــط العملي ــم تخطي ــك، يت لذل

ــى  ــة الحصــول عى ــة بغي ــا البعــض بدعــم الحكوم ــة لبعضه ــاءات مكّمل ــة ذات كف ــة متنوع ملجموع

ــز وواضــح.  إلتــزاٍم مركَّ

املصدر: أكادميية فولك برنادوت )2010(

الوثائق األساسية حول تنسيق إصالح القطاع األمني

ــة  ــر دولي ــت معاي ــد أرس ــيق وق ــة التنس ــى أهمي ــية تســلّط الضــوء ع ــق أساس ــس وثائ ــاك خم هن

ــيق:  للتنس

 إعان باريس )2005(.
 دليــل لجنــة املســاعدة اإلمنائيــة التابعــة ملنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان اإلقتصــادي حــول 

إصــاح القطــاع   األمنــي )باريــس، 2007(.

 برنامج عمل أكرا )2008(.      
 التقرير األول العام لألمم املتحدة حول إصاح القطاع األمني )نيويورك، 2008(.

 تقرير مؤمتر 3C الحكومي الدويل )جنيف، 2009(.
 الخطة الجديدة لإنخراط يف مساعدة الدول الهشة )بوسان، 2011(. 

 التقرير الثاين لألمن العام لألمم املتحدة حول إصاح القطاع األمني )2013(. 
 قرار مجلس األمن رقم 2151 حول إصاح القطاع األمني )2014(
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سياق إصالح القطاع األمني  1. 3

يُعتــرب فهــم الســياق اإلجتامعي-الســيايس واإلقتصــادي الــذي يتــم ضمنــه تنفيــذ برامــج إصــاح القطــاع األمنــي 

ــة مــا بعــد  ــاٍر خــاص لبيئ ــد مــن إيــاء إعتب عامــاً أساســياً لنجــاح تصميــم هــذه الربامــج وتطبيقهــا. كــام ال ب

النــزاع حيــث يتــم تنفيــذ معظــم هــذه الربامــج.

سياق إصاح القطاع األمني

يشــّكل كل بلــد منخــرط يف عمليــة إلصــاح القطــاع األمنــي حالــًة فريــدة. فالســياق املرافــق لإصــاح يختلــف 

مــن بلــٍد إىل آخــر ويجــب تكييــف عمليــة اإلصــاح مــع متطلّبــات كل ســياق. بينــام ال تتغــر املبــادئ األساســية 

إلصــاح القطــاع األمنــي، ال يوجــد حــل واحــد يناســب الجميــع. لــذا فــإن فهــم الســياق املحــي وتكييــف برامــج 

إصــاح القطــاع األمنــي كــام ميليــه الســياق مــن شــأنه أن يســاهم يف نجــاح هــذه الربامــج. وتشــمل العوامــل التي 

يجــب أخذهــا يف اإلعتبــار والتــي تحــّدد طبيعــة برامــج إصــاح القطــاع األمنــي ونتائجهــا مــا يــي: 

ــن القــوى والرصاعــات عــى  ــوع نظــام الحكــم )ســلطوي، دميقراطــي، إنتقــايل(، موازي • العوامــل السياســية: ن

الســلطة بــن مختلــف األطــراف السياســية، العمليــات السياســية الجاريــة )إنتخابــات، عمليــات الســام، إلــخ(، 

وجــود أطــراف إقليميــة ودوليــة فاعلــة )عمليــات حفــظ الســام، البعثــات السياســة الخاصــة، الــركات املتعددة 

الجنســيات، إلــخ(. 

• العوامل القانونية: اإلطار الدستوري ودور القانون العريف.

ــاح  ــج إص ــل برام ــرة لتموي ــتثامرات رؤوس املتوفّ ــة واإلس ــة التحتي ــة والبني ــوارد الطبيعي ــر امل ــاد: توف • اإلقتص

ــاة  ــاد ومحاب ــاكل كالفس ــود مش ــؤرشاً  لوج ــون م ــد يك ــة ق ــة اإلقتصادي ــتوى التنمي ــدين مس ــي. ت ــاع األمن القط

ــز.  ــارب والتميي األق

ــم  ــتويات التعلي ــع، مس ــرأة يف املجتم ــكانية، دور امل ــة الس ــي، الرتكيب ــتوى املعي ــة: املس ــل اإلجتامعي • العوام

ــة.  ــات اإلجتامعي والهيكلي

• التكنولوجيا: حالة شبكات اإلتصال، توفر إمكانية الوصول إىل اإلنرتنت، إلخ.

• العوامل البيئية: الجفاف، الفيضانات، الزالزل، إلخ. 

ميكــن تنفيــذ إصــاح القطــاع األمنــي يف أي دولــة، إال أن الحاجــة األكــرب لإصــاح هــي يف الــدول الخارجــة مــن 

النزاعــات أو يف الــدول الهشــة. الســيام حيــث هنــاك حاجــة ملحــة ملنــع عــودة هــذه النزاعــات. هــذا مــع العلــم 

أن خصائــص مراحــل مابعــد النــزاع تؤثــر أيضــاً عــى ســر عمليــات اإلصــاح.

وضع الرامج إلصالح القطاع األمني

يصــف هــذا الجــزء الســياقات املختلفــة التــي قــد تؤثــر عــى وضــع برامــج إصــاح 

القطــاع األمنــي مــع الرتكيــز عــى إصــاح القطــاع األمنــي يف بيئــة مابعــد النــزاع. مــن 

ثــم ينتقــل إىل رشح املراحــل اإلعتياديــة يف دورة برامــج إصــاح القطــاع األمنــي مــع 

التشــديد عــى الطبيعــة املرتابطــة لــكل مــن هــذه املراحــل.

الجزء الثالث 
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كــام قــد يــربز تداخــل ملحــوظ مــع برامــج أخــرى ذات أهــداف قــد تكــون متقاربــة ولكــن غــر مامثلــة ألهــداف 

ــع  ــم يف املجتم ــادة إدماجه ــن وإع ــح املقاتل ــلحة وترسي ــزع األس ــج ن ــرار برام ــى غ ــي ع ــاع األمن ــاح القط إص

والنشــاطات املتعلقــة بالعدالــة اإلنتقاليــة )انـــظر القســم 2.4(. وأخــراً، يجــب عــى األطــراف الدوليــة أن تقــاوم 

ــة  ــة وحدهــا. وامللكي ــذا دور األطــراف املحلي ــي. فه ــج إصــاح القطــاع األمن ــادة برام ــا إىل اإلســتئثار بقي نزعته

املحليــة هــي مــن الــروط املســبقة لضــامن نجــاح برامــج إصــاح القطــاع األمنــي وتأصيلهــا يف مجتمــعٍ مــا.

3 .2  دورة الرنامج

ــاة املــروع )أنظــر الرســم رقــم 8(. وهــذا يشــمل عــادًة  يُقَصــد بــدورة الربنامــج مســار الربنامــج أو مــدة حي

مراحــل التقديــر و التحديــد، التصميــم والتخطيــط، التنفيــذ، الرصــد واملراجعــة، التقييــم والــدروس املســتفادة 

ــل  ــذه املراح ــن ه ــدة م ــم كل واح ــذا القس ــاول ه ــة(. يتن ــة الداخلي ــة الرقاب ــدة ألنظم ــم املتح ــب األم )مكت

بالتفصيــل. ولكــن، وألســباب ســبق أن ســلّطنا عليهــا الضــوء يف هــذا الدليــل )راجــع الجــزء3.2 حــول التنســيق(، 

مــن املهــم اإلشــارة إىل أنــه حيــث يكــون ممكنــاً، يجــب تشــجيع النشــاطات املشــرتكة بــن األطــراف الوطنيــن 

ــة مــن مراحــل دورة الربنامــج. والدوليــن يف كل مرحل

»يجــب أن يــأيت تصميــم الرنامــج كنتيجــة لعمليــة ســليمة. يجــب أن تتوفر اإلســتمرارية 

ــن  ــدد م ــدد مح ــل ع ــىل األق ــر ع ــج وأن يتوف ــم الرنام ــم وتصمي ــي التقيي ــن عمليت ب

األشــخاص املشــرتكن يف العمليتــن وإال فســيحصل تفــكك بــن نتائــج التصميــم وانشــطة 

الرنامــج. قــد تحصــل عــىل عمليــة تقييــم جيــدة ولكــن هــذا ال يــؤدي بالــرورة إىل 

برنامــج جيــد. كذلــك، ال بــد مــن وجــود تداخــل بــن األطــراف املعنيــة بتصميــم الرنامج 

وتلــك املعنيــة بالتنفيــذ لــي تتوفــر اإلســتمرارية يف املــروع عوضــاً أن يكــون مرذماً.«

د.ماليكا جوزيف

نائب مدير معهد السالم والدراسات حول النزاعات، الهند )2010(.

الرسم رقم 8: دورة الرنامج

ال تختلــف املراحــل املتنوعــة التــي ميــّر بهــا برنامــج إصــاح 

ــج  ــائر الربام ــل س ــن مراح ــر ع ــد كب ــي إىل ح ــاع األمن القط

التنمويــة. ولكــن اإلختــاف الكبــر يكمــن يف املســائل التــي 

ــا  ــل معه ــب التعام ــف يج ــبان وكي ــا يف الحس ــب أخذه يج

ــي.  بســبب طبيعــة إصــاح القطــاع األمن

• فإصــاح القطــاع األمنــي يتحــّدى موازيــن القــوى الســائد 

ويــؤدي إىل وجــود رابحــن وخارسيــن.   

ــى  ــي ع ــاع األمن ــاح القط ــات إص ــز عملي ــا تركّ ــاً م • غالب

ــين  ــة الرئيس ــاب املصلح ــف اصح ــلوكيات مواق ــر الس تغي

ــم. ــع بعضه ــون م ــف يتفاعل كي

ــد  ــب تحدي ــن الصع ــاح، م ــج اإلص ــد برام ــراً إىل تعقي • نظ

العاقــات غــر الرســمية بــن مختلــف  األطــراف و عــزل أثــر  

انشــطة عمليــة إصــاح القطــاع األمنــي.

• يف معظــم األحيــان، يصعــب ترجمــة النهــج الشــمويل الــذي 

ينــادي بــه إصــاح القطــاع األمنــي يف مجــال اإلســرتاتيجيات 

أو السياســات عــى املســتوى العمــي.

التصميم و التخطيط

 التنفيذ و الرصد
والمراجعة

التقدير و التحديد

الدروس
المستفادة 

التقييم

دورة برنامج
إصالح القطاع األمني 
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إصاح القطاع األمني يف الدول الخارجة من نزاع

ــا  ــي تنفــض عنه ــات الت ــات يف املجتمع ــن والقضــاء عــى رأس األولوي ــون إصــاح مؤسســات األم ــا يك ــاً م غالب

غبــار النزاعــات وقــد يلعــب إصــاح القطــاع األمنــي دوراً حيويــاً يف منــع عــودة النــزاع وتعزيــز الســامة العامــة 

يف هــذه املجتمعــات. كذلــك، توفــر أوضــاع مــا بعــد النــزاع يف معظــم األحيــان فرصــًة ســانحة إلطــاق عمليــة 

إصــاح القطــاع األمنــي ألن: 

• النزاع املسلّح )مبعظمه( قد إنتهى

• أطراف النزاع قد تكون مستعّدة لتقديم تنازالت

• الحاجة إىل إصاح القطاع األمني رمبا أُثرت أثناء مفاوضات السام 

ت إىل إتفاق السام كجزء من خطٍة أكرب لبناء السام • أحكام إلصاح القطاع األمني قد تكون ُضمَّ

ــام  ــون مســتعدة للقي ــد تك ــي وق ــم نشــاطات إصــاح القطــاع األمن ــتدعى لدع ــد تُس ــة ق • األطــراف الخارجي

ــك.  بذل

الرسم رقم 7: إصالح القطاع األمني يف السياقات الخارجة من النزاع

قــد يجلــب اإلنخــراط يف إصــاح القطــاع األمنــي يف ســياقات مــا بعــد النــزاع معــه عــدداً مــن التحديــات املازمــة 

لهــذه البيئــات )أنظــر الرســم رقــم 7( وهــي تشــمل:

• إنهيار مؤسسات الدولة و/أو السيولة املؤسسية.

• التقلّبات السياسية العالية وعدم وضوح املستقبل.

• وجود شعور متأصل بعدم الثقة بن املجتمع والسلطات العامة.

• مخلفات النزاعات الذي تحتاج إىل من يديرها.

إن األطــراف الدوليــة التــي تختــار التدخــل يف مثــل هــذه األوضــاع ســتواجه عــدداً مــن الصعوبــات اإلضافيــة، 

ذلــك أن تعــدد األطــراف الوطنيــة والدوليــة يزيــد مــن مخاطــر اإلزدواجيــة يف العمــل والتنافــس. يف هــذه الحالــة 

يصبــح التنســيق،  الــذي هــو  رشط أســايس،  عمليــًة عاليــة التعقيــد.

ً تقت� برامج إص�ح القطاع ا�مني تحلي�ُ دقيقا

للسياق ويساعد إعت�د النهج القائم ع� تحليل

السياق � التخفيف من ا�خاطر ويحسن إنتهاز

الفرص. وهذا ما له ا�ثر ا�ك� ع� نجاح برامج

إص�ح القطاع ا�مني بشكل عام.

ع� الرغم من أنه £كن إجراء إص�ح القطاع ا�مني � كل الدول وا�جتمعات إ� 

أن الحاجة ا�ك� إ¯ مثل هذا ا¬ص�ح ت»كز � الدول حيث هناك حاجة ملحة

 �نع عودة النزاع. تتسم ا�جتمعات الخارجة من نزاع بالعديد من الخصائص

 التي قد توثر تأثºاً ضخ�ً ع� عمليات ا¬ص�ح وهي تتضمن: 

إستمرار العنف

إخت�ل قطاع ا�من

إنهيار مؤسسات الدولة

السيولة ا�ؤسساتية

ص�حيات غº واضحة

نخبة محلية ضعيفة

دور مهيمن للعسكر

عنف حسب النوع ا¬جت�عي

Áدور قوي لل�نح

شعور ا�طراف الخارجية با¬نهاك

28
28



الجزء الثالث: وضع الربامج إلصالح القطاع األمني

التصميم والتخطيط
بعــد أن يتــم تحليــل البيانــات ذات الصلــة ومــا أن تفــي عمليــة التقديــر إىل إتفــاٍق حــول اإلحتياجات، يســتطيع 

الطــرف املعنــي أن يبــدأ بتصميــم برنامــج مناســب إلصــاح القطــاع األمنــي. ولــدى وضــع التصاميــم واملخططــات 

ملثــل هــذه الربامــج، مــن األهميــة مبــكان الحــرص عــى أنهــا ترتكــز عــى مبــادئ امللكيــة املحليــة واإلســتدامة 

ــن  ــوازن ب ــق الت ــى تحقي ــرص ع ــاره أن يح ــم اختي ــذي يت ــج ال ــى الربنام ــي ع ــام ينبغ ــزء 3.1(. ك ــع الج )راج

الفاعليــة و املســاءلة. ويف النهايــة، عــى الربنامــج أن يركّــز عــى بنــاء العاقــات والــراكات مــع إعطــاء األولويــة 

يف الوقــت عينــه لتدابــر بنــاء الثقــة بــن كافــة األطــراف املعنيــة.

مثــة ناحيــة مهمــة أيضــاً لتصميــم الربامــج ولكــن غالبــاً مــا يتــم إغفالهــا وهــي عمليــة وضــع املــؤرشات التــي 

ــاً مــا تؤخــذ مــؤرشات الرصــد واملراجعــة  ــر الربنامــج ومراجعتهــا وتقييمهــا. غالب ــج وأث تســاعد عــى رصــد نتائ

والتقييــم يف االعتبــار لــدى إنجــاز الربامــج يف حــن يجــب أن يتــم تحديــد هــذه املــؤرشات أثنــاء مرحلــة التصميــم 

والتخطيــط، فهــذا يوفـّـر مــؤرشات مبكــرة حــول التقــّدم املُحــَرز ويضمــن تنفيــذ الربنامــج بطريقــة متناســقة مــع 

األهــداف التــي جــرى تحديدهــا ويُســّهل إجــراء التعديــات يف حــال واجــه الربنامــج أي صعوبــات غــر متوقّعــة. 

»الوقــت الــذي يتــم تخصيصــه لتصميــم برامــج إصــالح القطــاع األمنــي والتخطيــط لهــا 

نــادراً مــا يكــون مضيعــًة للوقــت.«
اللواء املتقاعد مارك كارون

 .)ISSAT( نائب رئيس الفريق الدويل إلصاح القطاع األمني

العنارص الرئيسية التي يجب أخذها بعن اإلعتبار لوضع برامج إصالح القطاع األمني

 فهم السياق والثقافة
 فهم املخاطر والحفاظ عى املرونة

 الرتكيز عى امللكية املحلية
 تحقيق التوازن بن الفاعلية واملساءلة

 إدماج مسائل النوع اإلجتامعي 
 التخطيط من أجل اإلستدامة

 الرتكيز عى بناء العاقات والراكات 
 إعطاء األولوية لبناء الثقة 

 اإلمتناع عن تقديم املشورة ما مل تُـطلَب مبارشًة

يتطلّــب اإلنخــراط يف إصــالح القطــاع األمنــي الوقــت واملرونــة يف التخطيــط والتصميــم 

والتنفيــذ. 
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التقدير والتحديد
ــق هــدف محــدد مســبقاً.  ــا لتحقي ــام به ــم القي ــات يت ــل املعلوم ــات وتحلي ــة لجمــع البيان ــر هــو عملي التقدي

تســاعد نتائــج عمليــة التقديــر يف فهــم اإلطــار اإلجتامعي-الســيايس واإلقتصــادي للبلــد املعنــي، وتحديــد 

الهواجــس الرئيســية يف مجــال األمــن والعدالــة، وتحديــد نقــاط الدخــول والعوامــل اإليجابيــة واملُفســدة يف آٍن 

واحــد. وميكــن لهــذه املعلومــات أن تُســتخَدم لوضــع السياســات يف قطــاع محــدد أو بلــٍد معــن. أمــا عمليــات 

ــر أرضيــة صلبــة لتصميــم وتخطيــط وتنفيــذ برامــج إصــاح القطــاع األمنــي كــام تؤّمــن مرجعــاً  التقديــر فتوفّ

ــذي حّققــه. ــر ال ــج الربنامــج واألث ــم نتائ ميكــن إســتخدامه لتقيي

أدوات التقدير األساسية 

 أداة تحليل نقاط القوة والضعف والفرص واملخاطر:

تُســتخدم هــذه األداة لتحليــل وضــع معــن قبــل تصميــم عمليــة محــددة. وميكــن اســتخدام 

هــذه الوســيلة لتســهيل نقاشــات تشــاركية ضمــن مجموعــات بهــدف تحديــد ومقارنــة نقاط 

القــوة والضعــف والفــرص واملخاطــر املرتبطــة بالوضــع الــذي يتــم تحليلــه.

 تحليل أصحاب املصلحة:
ــاع  ــج إصــاح القط ــن يف برنام ــة املحتمل ــاب املصلح ــد أصح ــو تحدي ــل ه ــذا التحلي ــن ه ــدف م اله

األمنــي والعدالــة وتحديــد مصالحهــم ونفوذهم/ســلطتهم، ومــا إذا كان هــذا النفــوذ إيجابيــاً أم ســلبياً  

للربنامــج. ميكــن وضــع هــذه املعلومــات عــى شــبكة تظهــر العاقــات و املصالــح ومــا إذا كان النفــوذ 

عاليــاً أم متدنيــاً.

 تحليل عدم إلحاق األذى:
يســاعد هــذا التحليــل يف فهــم األثــر الــذي قــد يخلّفــه برنامــج مــا عــى العاقــات يف الــدول الهشــة. 

إن أظهــر هــذا التحليــل أّن برنامــج املســاعدة مــن شــأنه أن يفاقــم التوتــر الســائد يف العاقــات أصــاً، 

فهــذا يدفــع القيّمــن عــى التحليــل إىل التفكــر بربامــج مســاعدة بديلــة بغيــة القضــاء عــى اآلثــار 

الســلبية. 

 إطار القدرة والنزاهة:
ــزاع  ــد الن ــا بع ــة م ــاح يف بيئ ــاتية لإص ــات املؤسس ــر اإلحتياج ــن بتقدي ــار للامرس ــذا اإلط ــمح ه س

ــة أبعــاد أساســية للمؤسســات العامــة:  ــة. يحــدد إطــار القــدرة والنزاهــة ثاث وبوضــع برامــج واقعي

ــن مهمــن يف  ــز عــى مجال ــك، يركّ البعــد الفــردي، البعــد التنظيمــي والبعــد الخارجــي. ومبــوازاة ذل

إصــاح املؤسســات العامــة هــام القــدرة والنزاهــة. كــام يســاعد يف تحديــد كيفيــة تأثــر كل منهــام 

عــى قــدرة املؤسســة عــى تنفيــذ مهامهــا. 

:)PESTLES( التحليل السيايس واإلقتصادي واإلجتامعي والتقني والقانوين والبيئي واألمني 
هــذا التحليــل هــو عبــارة عــن أداة تقديــر عــى املســتوى الــكي تتوّخــى تأمــن فهــٍم ســياقي أوســع 

للدولــة أو املنطقــة التــي ستشــهد تنفيــذ عمليــة إصــاح القطــاع األمنــي مــن خــال تحليــل مختلــف 

املــؤرشات املحــددة واملرتبطــة ببعضهــا البعــض. 
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 أمــا املراجعــة فهــي عمليــة تقديــراألداء بشــكٍل منتظــم بهدف تحســن الفعاليــة ومراجعة تخصيــص املــوارد وتوقّع أي 

صعوبــات محتملــة. ومــن جهتهــا، توصــف عمليــة التقييــم بأنهــا عملية تحديــد قيمــة أو أهمية نشــاط أو سياســة أو 

برنامــج مــا ويشــمل ذلــك التقديــر املنتظــم واملوضوعــي ملــروع أو سياســة أو برنامــج جــاري تنفيــذه أو تــم إنجــازه، 

وتقييــم تصميمــه وتنفيــذه ونتائجــه النهائيــة. )نقاً عــن: منظمة التعــاون االقتصــادي والتنمية – معاير جــودة تقييم 

التنمية، 2010(. 

معــاً، يشــّكل الرصــد واملراجعــة والتقييــم – وهــو مــا يُعــرَف أيضــاً بنشــاطات MRE – جــزءاً ال يتجــزّأ مــن عمليــة  

وضــع برامــج إصــاح القطــاع األمنــي. ويجــب القيــام بهــذه العملية بشــكٍل مســتمر أثنــاء مرحلــة تنفيــذ الربنامج 

وبعــد إنجــازه بصــورة رســمية و ذلــك لتقديــر مــا إذا كان الربنامــج قــد حّقــق األهــداف املرجــوة منــه. وبهــدف 

تســهيل رصــد ومراجعــة وتقييــم برامــج إصــاح القطــاع األمنــي، يجــب الحــرص عــى أن املــؤرشات املســتخدمة 

 .)SMARTهــي محــددة وقابلــة للقيــاس وواقعيــة ومحــددة زمنيــاً )وهــو مــا يُشــار إليــه أيضــاً مبعايــر

كذلــك، وضعــت لجنــة املســاعدة اإلمنائيــة التابعــة ملنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان اإلقتصــادي عــدداً مــن 

املعايــر املفيــدة لتقييــم برامــج إصــاح القطــاع األمنــي: 

ــة  ــتفيد أو الجه ــتهَدفة أو املس ــة املس ــات املجموع ــات وسياس ــع أولوي ــاط م ــب النش ــدى تناس ــة: م • املالءم

ــة. املانح

• الفاعلية: وهي قياس مدى تحقيق نشاط ما لألهداف املرجوة منه.

• الفعالية: وهي قياس املخرجات – الكمية والنوعية – مقارنًة باملدخات. 

• اآلثــار: التغيــرات اإليجابيــة والســلبية التــي يحدثهــا التدخــل التنمــوي، بشــكٍل مبــارش أو غــر مبــارش، متعّمــد 

أم غــر متعّمــد. 

• اإلستدامة: قياس ما إذا كانت الفوائد ستستمر بعد أن تسحب الجهات املانحة متويلها. 

آليــة متينــة للرصــد واملراجعــة والتقييــم تســمح بتحديــد كيــف تــم إســتعامل األمــوال، وتؤثــر هــذه العمليــة يف 

قــرارات تخصيــص املــوارد املســتقبلية. فهــي تســاعد عــى إتخــاذ القــرارات حــول الخيــارات األفضــل. وعــرب توفــر 

البيانــات املوضوعيــة حــول نجــاح أو فشــل برنامــٍج مــا، تســاهم آليــات الرصــد واملراجعــة والتقييــم يف تفــادي 

تكــرار األخطــاء عينهــا.

غالباً ما تُستخَدم معاير SMART لتحديد مدى قوة مؤرش ما ألغراض الرصد:

 محدد: هل املؤرش محدد مبا يكفي لقياس التقّدم؟

 قابل للقياس: هل البيانات متوفرة بكلفة وجهد معقولن؟

 قابل للتحقيق: هل األهداف املحددة للمؤرش واقعية؟

 مالئم: هل يوفر املؤرش أداًة موثوق بها وواضحة لقياس النتائج؟

 محدد زمنياً: هل يحدد املؤرش تاريخاً معيناً لتحقيق النتيجة؟
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تنفيذ الربنامج 
يتعلّــق إصــاح القطــاع األمنــي بشــكٍل أســايس ببنــاء القــدرات. وهــو ال يقتــرص فقــط عــى جعــل املؤسسســات 

العامــة أكــر كفــاءة، بــل املســاعدة عــى بنــاء مؤسســات توفـّـر األمــن والعدالــة بطريقــة تخــدم مصالــح الدولــة 

والشــعب عــى حــٍد ســواء. ويف حــن أن الكثــر مــن الربامــج التــي يتــم إطاقهــا  لهــذا الغــرض ترتكّــز أساســاً حــول 

قطــاع فرعــي واحــد )الرطــة، الدفــاع، القضــاء، الــخ( فــإن إتّبــاع مبــادىء إصــاح القطــاع األمنــي يعنــي اعتــامد 

نهــج شــمويل يتخطـّـى املواضيــع املحــددة مــن أجــل تحليــل أوجــه التكامــل والرتابــط واالختافــات بــن القطاعات 

الفرعيــة. ويلعــب هــذا التحليــل والنهــج التكامــي دوراً بــارزاً يف التنفيــذ الفعــال لربامــج إصــاح القطــاع األمنــي. 

وهــذا بــدوره لــه إنعكاســات عــى إجــراءات وضــع برامــج إصــاح القطــاع األمنــي ألن نقــاط الدخــول والرتابــط 

بــن ســائر أطــراف القطــاع األمنــي والعــديل والتحديــات املحتملــة ســتختلف وفقــاً للمؤسســات املســتهدفة بهــذا 

اإلصــاح )الرطــة، الجيــش، القضــاء( ووفقــاً ملجــال اإلصــاح )بنــاء القــدرات، الحوكمــة، إلــخ(. 

األدوات األساسية للتصميم والتخطيط

 نظرية التغير:
ــج  ــة لربنام ــداف العام ــق األه ــرضوري لتحقي ــاس ال ــر األس ــع حج ــي تض ــية الت ــة األساس ــا الخط  إنه

إصــاح القطــاع األمنــي. وتــرح هــذه الخطــة كيــف ينــوي الربنامــج تحقيــق التغيــر املرجــو وكيــف 

أنــه ســيؤثّر بشــكٍل ملمــوس عــى الوضــع بطريقــٍة معينــة. 

 تحليل اإلطار املنطقي:
ونعني بذلك إستخدام املؤرشات وتخطيط العملية وتحليل األدوات والغايات التي من شأنها اإلنتقال 

من النظرية إىل العمل. ويشدد هذا التحليل عى الحاجة إىل مفهوم يرتكز عى الشعب وينطوي عى 

جهود لتعزيز قدرات األطراف املحلية. 

 اإلدارة القامئة عىل النتائج:
ــمل اإلدارة  ــات. وتش ــة لإثب ــج قابل ــل إىل نتائ ــن األداء والتوص ــدف إىل تحس ــرتاتيجية ته ــي إس وه

ــم وإدارة  ــن التعلّ ــاهم يف تحس ــم وتس ــد والتقيي ــم والرص ــن التصمي ــواٍح م ــج ن ــى النتائ ــة ع القامئ

ــاءلة. ــر واملس املخاط

 النهج املتكامل يف إدارة املشاريع:
يُقَصــد بهــذا النهــج: التخطيــط والتنظيــم وإدارة املــوارد مــن أجــل إنجاز األهــداف املحــّددة للمروع. 

هــذا النهــج يقتــدي مراقبــة مركزيــة لعــدد مــن املشــاريع التــي تكــون مرتابطــة مــن جهــة محتواهــا 

وتنظيمهــا وتوقيتهــا. 

الرصد واملراجعة والتقييم
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ــاً بالتغــايض عــن العنــارص املفســدة أو تهميشــها، ولكــن ال  ــه يُنَصــح أحيان  وتجــدر اإلشــارة إىل أن

ــم تشــجيع  ــد مــا مل يت ــي عــى املــدى البعي ــق إســتدامة برامــج إصــاح القطــاع األمن ميكــن تحقي

ــد برنامــج اإلصــاح.  ــة عــرب تســليط الضــوء عــى فوائ ــد العملي ــارص املفســدة عــى تأيي العن

محدودية القدرات 

ــة يكــون عــى أشــكاٍل مختلفــة مــام ينعكــس عــى األجهــزة  ــة واملالي النقــص يف القــدرات البري

األمنيــة والقضائيــة  كــام عــى املواطنــن الذيــن يتلقــون هــذه الخدمــات وكذلــك  عــى األطــراف 

التــي تطلــق برامــج إصــاح القطــاع األمنــي. أمــا أبــرز القيــود فقــد تنتــج عــن األســباب التاليــة: 

• نقص يف التمويل

• نقص يف القدرات املؤسساتية 

• نقص يف املعارف التقنية واملوضوعية

• نقص يف القدرة عى إمتصاص عمليات إصاح القطاع األمني والعديل 

• عدم القدرة عى التكيّف مع التغير الذي يطال املؤسسات

الجدول الزمني

علميــة وضــع الجــدوال الزمنيــة تواجــه تحديــاً كبــراً ألنهــا تخضــع عــادًة لألولويــات التــي تحددهــا 

األطــراف الوطنيــة والدوليــة املنخرطــة يف إصــاح القطــاع األمنــي. وغالباً مــا تختلف هــذه األولويات 

بــن طــرف وآخــر، كــام أن األولويــات الخاصــة بطــرٍف واحــد قــد تتبّدل مــع الوقــت وفقــاً للتطورات 

الجاريــة يف البلــد. عــى ســبيل املثــال، قــد تعلــن حكومــة وطنيــة مــا أن إصــاح القطــاع األمنــي هــو 

أولويــة بالنســبة إليهــا أثنــاء واليــة برملانيــة مــا، ولكــن قــد ال يكــون هــذا املوضــوع أولويــًة بالنســبة 

إىل الواليــة الربملانيــة التاليــة. أضــف إىل ذلــك أن الطبيعــة السياســية إلصــاح القطــاع األمنــي تعنــي 

أيضــاً أنــه رهــن التطــورات الجاريــة داخــل الدولــة املضيفــة. وعــى الرغــم مــن أن توقيــع إتفــاق 

ــد تتأخــر مســرته نتيجــة  ــدة السياســية، ق ــي عــى األجن ــد يضــع إصــاح القطــاع األمن للســام ق

أحــداث مثــل إنقابــات أو حــاالت متــرد. وبهــدف خفــض آثــار هــذه التقلّبــات، البــد مــن القيــام 

بعمليــة تقديــر تســبق بــدء اإلصــاح ويجــب تــرك هامــش مــن املرونــة لــدى تصميــم برامــج إصــاح 

القطــاع األمنــي والتخطيــط لهــا.  

35
35



الجزء الثالث: وضع الربامج إلصالح القطاع األمني

الدروس املستفادة وأفضل املامرسات

ــد  ــراء الرص ــف وراء إج ــذي يق ــد ال ــبب الوحي ــج الس ــدى للربام ــد امل ــر البعي ــر األث ــد تقدي اليع

واملراجعــة والتقييــم. فكــام هــو مذكــور أعــاه، ميكــن لهــذه اآلليــة أن تكــون مبثابــة متريــٍن يســمح 

بإســتخاص الــدروس وتحديــد أفضــل املامرســات بغيــة اعتامدهــا يف املراحــل الاحقــة مــن الربنامــج 

أو

ــإن  ــداً نســبياً، ف ــا زال جدي ــي م ــوم إصــاح القطــاع األمن يف أي مشــاريع مســتقبلية. ومبــا أن مفه

ــم  ــن رغ ــاً. ولك ــدوداً أيض ــا زال مح ــاعة م ــى الس ــا حت ــا وتوثيقه ــم تقييمه ــي ت ــج الت ــدد الربام ع

ذلــك، قامــت لجنــة املســاعدة اإلمنائيــة التابعــة ملنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان اإلقتصــادي 

ــة: ــدروس التالي ــي أدت إىل اســتخاص ال مبراجعــة عــدد مــن التجــارب الت

• يف معظــم األحيــان، يتــم اســتهداف مؤسســات القطــاع األمنــي والعــديل بشــكل فــردي بــدالً مــن 

جعلهــا جــزء مــن نظــام شــامل ومرتابــط.

• تعــاين دوٌل عــدة مــن نقــص يف القــدرات البريــة واملاليــة و/أو املؤسســاتية التــي تُعــد رضوريــة 

إلســتدامة برامــج إصــاح القطــاع األمنــي.

• غالبــاً مــا يفتقــر املرفــون عــى تنفيــذ برامــج إصــاح القطــاع األمنــي إىل الفهــم الســيايس والتقني 

إلصــاح القطــاع األمنــي وال ســيام  دور آليــات الرقابــة وكيفيــة دعمها.

ــر  ــرب أث ــي ع ــاع األمن ــاح القط ــال إص ــن يف مج ــن املهني ــع م ــاء مجتم ــارة إىل أن بن ــدر اإلش وتج

اإلنرتنــت يشــّجع عــى توثيــق وتبــادل الخــربات ويســاهم إىل حــد بعيــد يف جمــع عــدد مــن الدروس 

املســتفادة وأفضــل املامرســات يف مجــال إصــاح القطــاع األمنــي.

تحديات وضع برامج إصالح القطاع األمني  3. 3

ــات  ــض التحدي ــة إىل بع ــاه مقّدم ــورة أع ــات املذك ــل املامرس ــتفادة وأفض ــدروس املس ــّكل ال تش

الشــائعة التــي قــد تواجههــا األطــراف الوطنيــة والدوليــة املنخرطــة يف إصــاح القطــاع األمنــي أثنــاء 

تنفيــذ مــروٍع مــا. يف مــا يــي مناقشــة لبعــض هــذه التحديــات.

املتحاورون

ــة  ــى أّن كاف ــرص ع ــي الح ــي ه ــاع األمن ــاح القط ــرتض إص ــي تع ــات الت ــرب التحدي ــد أك ــل أح لع

ــدد  ــراً إىل تع ــراً نظ ــاً كب ــر تحدي ــذا األم ــرح ه ــا. ويط ــداف عينه ــم األه ــة لديه ــراف املعني األط

األطــراف املعنيــة ولكــون إصــاح القطــاع األمنــي ميــّس مبســائل حساســة سياســياً غالبــاً مــا تُفــي 

عــن رابــح وخــارس. قــد تُبــدي بعــض األطــراف املعنيــة اهتاممــاً ضئيــاً أو عــدم إهتــامم يف عمليــة 

إصــاح القطــاع األمنــي، بينــام قــد يكــون للبعــض اآلخــر أجنــدة رسيــة خاصــة. لــذا، مــن األهميــة 

ــة اإلصــاح.  ــة لعملي ــدة واملفســدة املحتمل ــارص املؤيّ ــد العن ــة – تحدي مبــكان – ال ســيام يف البداي
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الجزء الرابع 

املسائل الشاملة والعمليات املرتبطة بها
ــاء ودور  ــاح القض ــائل كإص ــن املس ــراً م ــدداً كب ــي ع ــاع األمن ــاح القط ــمل إص يش

ــة  ــز األطــراف الفاعل ــا تركّ ــاً م ــن غالب ــة الخاصــة. ولك ــركات العســكرية واألمني ال

نشــاطاتها – وإن بشــكٍل شــمويل – عــى قطــاٍع فرعــي واحــد. إال أن بعــض القضايــا 

عــى غــرار النــوع االجتامعــي ونــزع ســاح املقاتلــن وإعــادة إدماجهــم يف املجتمــع، 

واملســائل املتعلقــة باألســلحة الصغــرة والخفيفــة يجــب أن تؤخــذ يف الحســبان يف كل 

النشــاطات ويف كافــة القطاعــات الفرعيــة املرتبطــة بهــا. فيمكــن للمســائل الشــاملة 

أن تــرتك أثــراً ملحوظــاً عــى كيفيــة تصميــم برامــج إصــاح القطــاع األمنــي وتنفيذها. 

يف مــا يــي مناقشــة أكــر تفصيــاً لهــذه املســائل.

4 .1  إصالح القطاع األمني وعدسة النوع اإلجتامعي

ــي  ــم الت ــلوكيات والقي ــف والس ــخصية واملواق ــال الش ــات والخص ــي إىل األدوار والعاق ــوع اإلجتامع ــر الن يش

يعزوهــا املجتمــع إىل الرجــال والنســاء والفتيــان والفتيــات )فاســيك، 2008، صفحــة 3 – 11(. وبالتــايل، يُقَصــد 

بـــ »النــوع اإلجتامعــي« اإلختافــات بــن الرجــل واملــرأة، بينــام يُقصــد بـ«الجنــس« اإلختافــات البيولوجيــة بــن 

الذكــور واإلنــاث. تختلــف  األدوار املعــوزة إىل كل نــوع إجتامعــي إىل حــد كبــر مــن ثقافــة إىل أخــرى وحتــى 

ضمــن الثقافــة الواحــدة، وهــي قــد تتغــر مــع مــرور الزمــن.
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»فهــم دور املــرأة يف املجتمــع يعتــر مســألة مهمــة جــداً يف إطــار عمليــات بنــاء 

اإلســتقرار يف منطقــة مــا... إذا كانــت املــرأة هــي املســؤولة يوميــاً عــن إعالــة عائلتهــا 

وتأمــن املــأكل واملــرب لهــا، فــإن إرســال دوريــات إىل املناطــق التــي تعمــل فيهــا املرأة 

ســيعزز األمــن ويســمح للمــرأة باإلســتمرار بنشــطاتها. إنهــا عمليــة تقديــر تكتيكيــة... 

إن خلــق الظــروف املؤاتيــة للحيــاة اليوميــة هــو أمــر حيــوي مــن وجهــة نظــر أمنيــة 

ألنــه يؤّمــن أرضيــًة لإلســتقرار«.

العميد كارل أنغلركسنت، قائد مجموعة القتال التابعة لدول الشامل األورويب

العنف املسلّح يف الرازيل

يف الربازيــل، يشــّكل الرجــال والفتيــان الغالبيــة الســاحقة لضحايــا ومرتكبــي العنــف املســلّح. وتؤكــد 

األبحــاث أن النــوع اإلجتامعــي هــو عامــٌل أســايس يف ذلــك ويعــود الســبب بشــكٍل كبــر إىل املعايــر 

اإلجتامعية-الثقافيــة التــي تربــط الســاح بالذكــورة. فحمــل الســاح ميكــن أن يكــون طريقــًة إلثبــات 

»الرجولــة الحقيقيــة« علنــاً مــن أجــل الحصــول عــى اإلحــرتام. كــام أن ســوء إســتخدام الســاح عــى 

يــد الفتيــان والرجــال غالبــاً مــا يتــم اإلحتفــاء بــه يف الثقافــة الشــعبية الربازيليــة وهــو أمــر مقبــول 

إجتامعيــاً ال بــل ُمتوقَّــع ال ســيام يف صفــوف الشــبان املهّمشــن. 

يف ريو دي جانرو مثاً، من املرجح أن ميوت الشبان من جراء العنف املسلّح أكر من كل أسباب 

الوفاة األخرى مجتمعًة. تعاين الربازيل من أعى نسبة جرائم قتل يف العامل مع 35 ألف حالة وفاة 

بالساح الناري كل عام. والربازيليون هم أربع مرات أكر عرضة للوفاة من جراء الساح مقارنًة بسائر 

سكان العامل. 

  كرستن فاالسك، دور النوع االجتامعي يف إصالح القطاع األمني، ص 10

إطــاق عمليــة جامعــة تضــم الرجــال والنســاء مــن كافــة الفئــات العمريــة واإلثنيــة تســاهم يف جعــل مؤسســات 

األمــن والقضــاء أكــر متثيــاً وتشــاركية. أضافــًة إىل أن عمليــة إصــاح القطــاع األمنــي التــي تســتجيب إلحتياجــات 

األمــن اإلنســاين وتأخــذ يف االعتبــار النــوع اإلجتامعــي إمنــا تعــزز إيصــال الخدمــات األمنيــة عــرب خلــق مؤسســات 

أمنيــة أكــر متثيــاً، األمــر الــذي يجعلهــا أكــر موثوقيــة وإســتجابة وفاعليــة. كــام يــؤدي ذلــك إىل تحســن أداء 

القطــاع األمنــي لجهــة منــع العنــف الجنســاين والتعامــل معــه بشــكٍل أفضــل. فضــاً عــن ذلــك، فــإن قطــاع األمــن 

والقضــاء املتــوازن مــن حيــث النــوع اإلجتامعــي يكــون يف موقــع أفضــل لتنفيــذ الرقابــة واملســاءلة بكفــاءة.

»كان البحــث عــن األســلحة مــن املهــام اليوميــة يف كوســوفو... وكان ذلك شــبه مســتحيل 

بــدون وجــود نســاء ضمــن الفريــق. إذا كنــت تشــتبه بــأن الســالح مخّبــأ يف قريــة مــا، 

فــإن دخــول املنــازل أكــر ســهولة إذا كان الفريــق يضــم رجــاالً ونســاًء. فاملــرأة الجنديــة 

تســتطيع التحــاور مــع نســاء 
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 وبالنظــر إىل كــون الرجــال والنســاء مــن كافــة الفئــات العمريــة ومــن مختلــف اإلثنيــات يتأثــرون بطــرق مختلفة 

ــار  ــي بعــن اإلعتب ــج اإلصــاح األمن ــرضوري أن تأخــذ برام ــن ال ــة، م ــن والعدال ــات األم ــاب خدم بنقــص أو غي

اإلحتياجــات والهواجــس املتنوعــة لهاتــن الفئتــن املختلفتــن. عدســة النــوع اإلجتامعــي هــي أداة عمليــة ميكــن 

اســتخدامها للبحــث عــن معلومــات تتعلــق باحتياجــات وتوقعــات ومشــاركة الرجــال والنســاء مــن كافــة الفئــات 

العمريــة واإلثنيــات واملواقــع الجغرافيــة. ذلــك أن اســتعامل عدســة النــوع اإلجتامعــي يســمح ِبَســُد الثغــرات 

وتفــادي تجاهــل بعــض الفئــات أثنــاء وضــع الربامــج. 

أمثلة عن العنف عىل اساس الجنس

الرجال والفتيانالنساء والفتيات

العنف املنزيل

 أظهــرت دراســة شــملت دوالً مختلفــة أجرتهــا 

ــه  ــة يف العــام 2005 أن منظمــة الصحــة العاملي

يف معظــم الــدول تعرّضــت مــا بــن 29%  و%62 

مــن النســاء للعنــف الجســدي أو الجنــي 

عــى يــد رشيكهــا.

العنف املسلّح

 عامليــاً، يُقــّدر أنــه كل عــام يتعــرّض أكــر مــن مليــون شــخص 

لإصابــة بطلــق نــاري، وأن 200 ألــف شــخص يقعــون ضحيــة 

ــار  ــون اإلنتح ــاً يرتكب ــاري و50 ألف ــاح الن ــل بالس ــة قت جرمي

ــة أن %90  ــة العاملي ــة الصح ــد منظم ــاح. وتفي ــطة الس بواس

مــن اإلصابــات بالســاح النــاري هــي مــن الذكــور. 

اإلتجار بالبر

 سنوياً، يتم اإلتجار بنحو 500 إىل 700 ألف 

إمرأة وفتاة عرب الحدود الدولية. 

التحرّش باألطفال

تذكر منظمة الصحة العاملية دراسات دولية تحدد حاالت 

التحرّش بالفتيان بنسبة 5 إىل %10.

العنف الجنيس

 لقد ثَبُت أن العف الجني يرتفع قبل، وأثناء، 

وبعد النزاعات املسلّحة وخر دليٍل عى ذلك 

هو رواندا حيث تشر التقديرات إىل أن عدد 

الفتيات والنساء اللوايت تعرّضن لإغتصاب 

يرتاوح بن 15،700 و500 ألف. 

اإلغتصاب

أظهرت دراسة حول املساجن أجريت يف العام 2000 يف سبع 

منشآت للسجون يف الواليات املتحدة أن 21% من املساجن 

قد تعرّضوا مرة واحدة عى األقل لإتصال الجني بواسطة 

اإلكراه أو تحت الضغط وأن 7% منهم قد تعرّضوا لإغتصاب.

تشويه األعضاء التناسلية

  وفقاً لصندوق األمم املتحدة للسكان، 

تعرّضت 130 مليون فتاة وامرأة لتشويه 

األعضاء التناسلية األنثوية، كام أن مليوين فتاة 

معرّضة لهذا الخطر كل عام. 

مذابح إنتقائية بحسب الجنس

أسفرت مذبحة رسيربينيتشا يف متوز/يوليو 1995 عن قتل 

حواىل 8 آالف بوسني مسلم من الذكور.

العنف ضد املثلين

 أظهرت دراسة أجرتها الشبكة الروسية للمثليات واملثلين ومزدوجي امليل الجني ومغايري الهوية الجنسانية 

شارك فيها أكر من 3،500 مثي ومثلية أن 26.5% من املستجيبن وقعوا ضحية العنف الجسدي بسبب الكره 

عى أساس امليل الجني. 

)كريستن فاالسيك، إصالح القطاع األمني والنوع اإلجتامعي«، مجموعة أدوات النوع اإلجتامعي وإصالح القطاع األمني، صفحة 4(.

 

يحّسن اإلهتامم باألمن اإلنساين والنوع اإلجتامعي عملية إصاح القطاع األمني عرب تعزيز الشعور بامللكية 

املحلية، األمر الذي يؤدي إىل مشاركة املجموعات املعنيّة من السكان ويزيد فاعلية قطاعي األمن والقضاء. ولعل 

األهم هو أنه يضمن توفر خدمات أمن وقضاء فاعلة بواسطة املؤسسات األمنية.
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العمليات املّتصلة  2. 4

)DDR( نزع الساح وترسيح املقاتلن وإعادة إدماجهم يف املجتمع

يُقصــد بنــزع الســاح وترسيــح املقاتلــن وإعــادة 

التــي  العمليــة    )DDR( املجتمــع  يف  إدماجهــم 

تســاهم يف إحــال األمــن واإلســتقرار يف فــرتة التعــايف 

التــي تــي النــزاع وذلــك عــرب نــزع الســاح مــن أيــدي 

املقاتلــن وإخراجهــم مــن الهيكليــات العســكرية غــر 

إجتامعيــاً  اإلندمــاج  عــى  ومســاعدتهم  النظاميــة 

وإقتصاديــاً كمدنيــن )املصــدر: املعايــر املتكاملــة 

ــم  ــادة إدماجه ــن وإع ــح املقاتل ــزع الســاح وترسي لن

يف املجتمــع الصــادرة عــن األمــم املتحــدة، 2006(. 

وتُعتــرَب هــذه العمليــة رشطــاً مســبقاً مــن أجــل 

ــزاع.  ــد الن ــا بع ــة م ــن يف بيئ ــتقرار واألم ــق اإلس تحقي

وبالتــايل، فــإن برامــج الـــ DDR مرتبطــة ارتباطــاً وثيقاً 

ــي وميكــن ألحدهــام  بنشــاطات إصــاح القطــاع األمن

أن يؤثــر إىل حــد كبــر عــى اآلخــر. عــى ســبيل املثــال، 

ميكــن لوجــود للمقاتلــن املســلّحن أن يؤثــر جديــاً عــى عمــل مؤسســات األمــن والقضــاء الحديثــة التأســيس. 

ــاط  ــه وكضب ــن القدامــى كجــزء من ــل املقاتل ــأً لتقبّ ــة أخــرى، ينبغــي عــى املجتمــع أن يكــون مهيّ ــن ناحي وم

 DDR رشطــة معينــن حديثــاً مثــاً بــدون الشــعور بالخــوف مــن هــؤالء. اإلعتقــاد الســائد غالبــاً هــو أن برامــج

يجــب أن تســبق إصــاح القطــاع األمنــي ألنهــا عــادًة قصــرة األمــد وتحصــل عامــًة فــور انتهــاء النــزاع. ولكــن 

ــج. ــل النتائ ــق أفض ــدف تحقي ــقة به ــة منّس ــه وبطريق ــت عين ــاً يف الوق ــاطن مع ــذ النش ــب تنفي ــاً، يج  عملي

مراقبة األسلحة الصغرة والخفيفة

يف  والخفيفــة  الصغــرة  األســلحة  وجــود  يشــّكل 

املجتمعــات الخارجــة مــن نــزاع مســألة أساســية أخــرى 

يجــب التعامــل معهــا. فاســتمرار االنتشــار الواســع 

لهــذه األســلحة ميكــن أن يؤثــر بشــكل كبــر عــى 

برامــج إصــاح القطــاع األمنــي يف حــال تــم اســتعاملها 

ملقاومــة مؤسســات القانــون أو لخلــق حالــة مــن 

انعــدام األمــن حيــث تغيــب مؤسســات الدولــة أو يتــم 

إضعافهــا  يف حــال ُوجــدت. لــذا، مــن الــرضوري خــوض 

جهــود مراقبــة األســلحة الصغــرة والخفيفــة التــي تتبع 

عــادًة عمليــة نــزع الســاح وترسيــح املقاتلــن وإعــادة 

ــد  ــن ق ــاً ألن املدني ــك صعب ــون ذل ــي. ويك ــج إصــاح القطــاع األمن ــع برام ــع بالتنســيق م ــم يف املجتم إدماجه

ميلكــون دوافــع عــدة تحملهــم عــى االحتفــاظ باألســلحة الصغــرة حيــث يكــون القطــاع األمنــي غــر قــادر عــى 

ــن بشــكل ملمــوس.  ــر األم توف
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ــد  ــف مــن خطــر تصعي ــق باملــرأة أكــر وهــذا مــا يخّف ــاً مــا تث ــزل ألن املــرأة غالب املن

ــف« املوق
الرس ويرتسكوغ، سويدنت

ميكــن إســتخدام اســرتاتيجيتن متكاملتــن مــن أجــل إدمــاج احتياجــات وتوقعــات ومشــاركة الرجــال والنســاء 

مــن مختلــف اإلثنيــات واألعــامر يف إصــاح القطــاع األمنــي. أول إســرتاتيجية هــي: "إدمــاج النــوع اإلجتامعــي،" 

أي األخــذ يف االعتبــار أثــر السياســات والربامــج عــى الرجــال والنســاء مبــا يف ذلــك املبــادرات الخاصــة التــي يتــم 

تصميهــا للتعاطــي مــع االحتياجــات املختلفــة لــكل فئــة يف مجــايل األمــن والقضــاء. اإلســرتاتيجية الثانيــة هــي: 

ــز املشــاركة املتســاوية" بــن الرجــال والنســاء يف عمليــات إصــاح القطــاع األمنــي ويف مؤسســات األمــن  "تعزي

والقضــاء. 

ــات  ــم، السياس ــي: التقيي ــوع اإلجتامع ــائل الن ــاج مس ــا إدم ــن خاله ــن م ــي ميك ــول الت ــاط الدخ ــمل نق وتش

والربوتوكــوالت األمنيــة، التوظيــف، إســتقدام املوظفــن، املحافظــة عــى املوظفــن، الرتقيــة، التدريــب، الهيكليــات 

ــة. ــة والرقاب ــة التحتي ــات، اللوجســتيات، البني املؤسســاتية، العملي

مبادرات النوع اإلجتامعي ضمن برامج إصالح القطاع األمني

النشاطات الخارجيةالنشاطات الداخلية

إدماج النوع 

اإلجتامعي

• تدريب للتوعية حول النوع اإلجتامعي

• تدريب حول التحرّش الجني

• مدونات السلوك

• شبكات اإلتصال بن أشخاص متخصصن 

بإمور النوع اإلجتامعي 

• املراجع ككتيّبات اإلرشاد حول إدماج 

مسائل النوع اإلجتامعي

• التدريب التقني حول كيفية مقابلة 

ضحايا العنف الجني ، ومنع اإلتجار 

بالبر وكيفية مع التعامل مع اإلعتداء 

الجني ضد الرجال

• بناء قدرات منظامت املجتمع املدين 

حول النوع اإلجتامعي

• مبادرات محددة ملنع العنف حسب 

الجنس واالستجابة له وتجرميه

املشاركة املتساوية 

بن املرأة والرجل

• تدابر لزيادة توظيف املرأة واإلحتفاظ 

بها يف العمل وتطويرها مهنياً

• سياسات ومامرسات يف مجال املوارد 

البرية مراعية للنوع اإلجتامعي 

والعائلة.

• الجمعيات/املجموعات/اإلتحادات 

النسائية 

• التعاون مع املنظامت الرجالية 

والنسائية لجمع املعلومات وإحالة 

الضحايا وصياغة السياسات األمنية، 

والرقابة عى القطاع األمني، إلخ.

• بناء قدرات املنظامت النسائية يف مجال 

إصاح القطاع األمني واملسائل األمنية 

بشكٍل عام.

)كريستن فاالسيك، إصالح القطاع األمني والنوع اإلجتامعي«، مجموعة أدوات النوع اإلجتامعي وإصالح القطاع األمني 1، صفحة 16(.
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العدالة اإلنتقالية

ــة  ــتخدامها كنقط ــن اس ــاً ميك ــات فرص ــّدم اإلنتخاب تق

دخــول إىل إصــاح القطــاع األمنــي ولكنهــا أيضــاً تطــرح 

تحديــات بالنســبة إىل اإلصــاح. يف بعــض الحــاالت، 

تكــون اإلنتخابــات مرحلــًة مهمــة يف عمليــة بنــاء 

الســام التــي تشــمل أيضــاً أبعــاداً مــن إصــاح القطــاع 

األمنــي. وعــى ســبيل املثــال، نذكــر اإلنتخابــات التــي 

تــأيت نتيجــًة لتعديــات يف الدســتور والتــي تؤثــر عــى 

ــات  ــي، أو اإلنتخاب ــاع األمن ــاح القط ــه إص ــض أوج بع

التــي تقــّدم مناســبة إلطــاق نقــاٍش عــام حــول عنــارص 

مقرتحــة لقطــاع األمــن و/أو القضــاء. يف بعــض الحــاالت، ميكــن لإنتخابــات أن تضــع هــذه   املســائل عــى أجنــدة 

ــّح. ــع الســيايس املُلِ ــا الطاب ــة وأن تعطيه اللجــان الربملاني

األثــر  تخفيــف  إىل  تهــدف  التــي  النشــاطات  إنهــا 

لأللغــام وغرهــا  والبيئــي  واإلقتصــادي  اإلجتامعــي 

ــرة للحــرب. وتضــم النشــاطات  ــات املتفّج ــن املخلّف م

األساســية يف هــذا الصــدد: التوعيــة حــول مخاطــر 

ــاعدة  ــانية، مس ــراض إنس ــام ألغ ــة األلغ ــام، إزال األلغ

الضحايــا، إتــاف مخــزون األلغــام األرضيــة، إضافــًة إىل 

جهــود املنــاداة ضــد اســتخدام األلغــام املضــادة لألفراد. 

ــن إىل  ــادة النازح ــام بإع ــزع األلغ ــاطات ن ــمح نش تس

ــتخّدم  ــن أن تُس ــل، وميك ــرص العم ــق ف ــم وخل دياره

كمدخــل غــر خطــر إىل اإلنخــراط يف نشــاطاٍت أوســع 

إلصــاح القطــاع األمنــي. كذلــك يشــّكل نــزع األلغــام 

أداًة لبنــاء الثقــة بــن األطــراف املتنازعــة مــن خــال كشــف املعلومــات حــول مخــزون وحقــول األلغــام كجــزء 

مــن إتفــاٍق للســام. وهــذا بــدوره ميّهــد الطريــق لنشــاطات إصــاح القطــاع األمنــي مســتقباً. وأخــراً، يرتبــط 

نــزع األلغــام ارتباطــاً وثيقــاً بنــزع الســاح وترسيــح املقاتلــن وإعــادة إدماجهــم يف املجتمــع )تأمــن الوظائــف 

للمقاتلــن القدامــى مــن خــال نشــاطات نــزع األلغــام( ومبراقبــة األســلحة الصغــرة والخفيفــة )إتــاف املخــزون( 

ــي. ــر عــى برامــج إصــاح القطــاع األمن ــر كب ــان لهــام أث – وهــام عميلت
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تهــدف آليــات العدالــة اإلنتقاليــة إىل معالجــة قضايــا املســاءلة عــن جرائــم الحــرب وانتهــاكات حقــوق اإلنســان 

وغرهــا مــن املشــاكل الناجمــة عــن النزاعــات بهــدف تعزيــز روح املصالحــة بــن الخصمــن الســابقن وإرســاء 

ــوارد ذكرهــا أعــاه وميكــن اعتبارهــا جــزءاً  ــاً مــا تكــون مرتبطــة باملســائل ال أســس متينــة للســام. وهــي غالب

ال يتجــزّأ مــن برامــج إصــاح القطــاع األمنــي ال ســيام يف فــرتة مــا بعــد النــزاع. ويكتســب الرتكيــز عــى هــذه 

املســاءلة أهميــة خاصــة لكونهــا تســاعد عــى تعزيــز الثقــة  يف ســلطات الدولــة مــام يضمــن مصداقيتهــا. ويف 

هــذا الصــدد، فــإن العدالــة اإلنتقاليــة قــادرة عــى وضــع حجــر األســاس الــرضوري إلرســاء عدالــة فاعلــة وقابلــة 

للمســاءلة، وآليــات رقابــة تخــدم الهــدف األكــرب إلصــاح القطــاع األمنــي.

اإلنتخابات 

مكافحة األلغام
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معجم املصطلحات األساسية  3. 5

3C نهج

نهج التناسق والتنسيق والتكامل. وهو يسعى إىل تعزيز نهج انخراط الحكومة بأرسها ونهج انخراط 

النظام بأرسه يف محاولة لتحقيق هدف مشرتك.

الوصول إىل العدالة 

وصول الناس إىل أنظمة قضائية فعالة وعادلة وخاضعة للمساءلة سواًء كانت رسمية أو غر رسمية 

لحامية الحقوق وتسوية النزاعات ومكافحة إساءة استخدام السلطة. 

املساءلة 

االلتزام أو القدرة عى تحمل املسؤولية أو مساءلة الفرد عن أفعاله –أو االستعداد لذلك– وفًقا  لخطوط 

تتسم بالشفافية. 

التقيم املبديئ

عملية جمع للبيانات وتحليل للمعلومات والتي يتم تنفيذها لدعم غرض محدد سلفاً. ويف سياق

 مروع إصاح القطاع األمني من الطبيعي إجراء تقدير لاحتياجات األولية أثناء املرحلة التأسيسية. 

عمليات التدقيق 

نهج منتظم ومنضبط لتقدير مدى فاعلية إدارة املخاطر واملراقبة وعمليات الحكم وتحسن ذلك.

التغير السلويك 

أي تحول أو تعديل يف طريقة سلوك األفراد أو أداء منظمة ما ملهامها ووظائفها.

حرس/رشطة الحدود

قوات الجيش أو الرطة التي تراقب الحدود الوطنية. 

القدرة

قدرة الفرد أو املنظمة عى أداء املهام املكلفة بها بنجاح. 

إطار القدرة والنزاهة 

أداة تقدير رئيسية مُتّكن املامرسن من تقييم احتياجات اإلصاح املؤسي ووضع برامج واقعية يف

 سياقات ما بعد النزاع. ويحدد إطار القدرة والنزاهة ثاثة أبعاد أساسية للمؤسسات العامة: الفردي

 واملؤسي والخارجي. بالتزامن مع ذلك، فإنه يركز عى اثنن من مجاالت اإلصاح املركزية يف املؤسسات

 العامة: القدرة والنزاهة، وهو يساعد يف تحديد كيفية تأثرهام عى قدرة املؤسسات عى تنفيذ 

صاحياتها.

بناء القدرات 

الربامج والعمليات التي تعمل عى متكن وتحقيق التنمية املستقلة للمستفيدين. ميكن تطبيق بناء 

القدرات عى كل من األفراد واملؤسسات. 

عجز يف القدرة

نقص أو غياب القدرات الذي يحول دون أداء الفرد أو املنظمة للوظائف بنجاح. 
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التعامل مع املايض 

االعرتاف بحقوق الضحية وواجبات الدولة يف محاربة اإلفات من العقاب عندما تقع انتهاكات جامعية لحقوق االنسان 

والقانون اإلنساين الدويل. يشمل التعامل مع املايض تنفيذ جملة من النشاطات التي تهدف إىل ضامن هذه الحقوق 

والواجبات يف املجاالت التالية: الحق يف املعرفة، الحق يف العدالة، الحق يف التعويض، ضامن عدم التكرار. 

األطراف  األمنية األساسية 

األطراف الرئيسية املعنية باألمن، وهي تلك املنوط بها استخدام القوة أو تنفيذ القانون مثل الجيش والرطة 

والقوات شبه العسكرية واإلستخبارات وأجهزة األمن وحرس الحدود والجامرك وقوات االحتياط والوحدات 

األمنية املحلية وقوات الدفاع املدين والحرس الوطني. ميكن أن يشر هذا املصطلح أيضاً إىل األجهزة الحكومية

 أو النظامية التي توفر األمن. 

الفساد

إساءة استخدام السلطة لتحقيق مكاسب شخصية.

القانون العريف

قاعدة أو مامرسة شائعة وتقليدية أصبحت جزءاً أساسياً من السلوك املقبول واملتوقع يف املجتمع ويتم التعامل

 معها عى أنها مطلب قانوين.

إصالح قطاع الدفاع 

سلسلة منسقة من اإلجراءات مصممة من اجل تحسن كفاءة وفاعلية القوات املسلحة للدولة. 

إزالة األلغام

األنشطة التي تؤدي إىل إزالة األلغام وأخطار الذخائر غر املتفجرة )UXO( والتي تشمل عمليات املسح التقني

 ورسم الخرائط وإزالة األلغام والتحديد وتوثيق ما بعد عملية اإلزالة واالتصاالت املجتمعية املعنية بإجراءات 

مكافحة األلغام وتسليم األرض املطهرة.

الدميقراطية

بنية الحكومة يف دولة ما تتميز بحكم األغلبية. فيكون للشعب السلطة العليا ويقوم مبامرستها من خال نظام

 متثيي عادًة ما يشمل عقد انتخابات دورية حرة. 

التنمية

تحسن البنيان السيايس واالقتصادي واالجتامعي إلقليم أو غالباً  لدولة ما. 

تحليل عدم إلحاق الرر 

وهو أداة تقدير أساسية تساعد عى فهم تأثر برنامج مساعدة عى العاقات يف بيئة الدولة الضعيفة. فإذا 

أظهر التحليل أن املساعدة ستسبب توترات تجعل العاقات أسوأ، فإنه يحث القامئن بتحليل عدم إلحاق الرضر

 عى التفكر يف برنامج مساعدة بديل إلزالة هذه اآلثار السلبية.

)DDR( نزع األسلحة وترسيح املقاتلن وإعادة ادماجهم يف املجتمع

برنامج ثايث األبعاد لتقليل أسلحة الحكومة أو قوات املعارضة والقضاء عليها وترسيح أفرادها الزائدين عن 

الحاجة وإعادة ادماج مقاتليها السابقن يف الحياة املدنية العادية بعد مرحلة من النزاع.

الجهة املانحة  

الدولة أو املنظمة التي تقدم مساهمة نقدية أو عينية لطرف ثالث.
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إدارة عمليات التغير

نهج يتعامل مع أي تغير ملموس )مبا يف ذلك إنشائه(؛ ميكِّن إدارة عمليات التغير عى املستوى املجتمعي أو

 الجامعي أو التنظيمي أو الفردي. 

التمكن املدين

عملية مساعدة املواطنن عى اكتساب الثقة واملهارات والسلطة لتمكينهم من تكييف الحياة االقتصادية

 واالجتامعية والسياسية والتأثر فيها عى الصعيد الوطني.

املجتمع املدين

مجموعة الجهات الفاعلة واملنظامت والحركات ومجموعات الضغط التي ال تخضع مبارشًة لسيطرة الدولة. ميكن للمجتمع 

املدين املساهمة يف تحديد االحتياجات األمنية واالسرتاتيجيات املناسبة لها. كام يستطيع املجتمع املدين ضامن الرقابة عى 

املؤسسات العامة وميكن من وقت إىل آخر أن يقّدم خدمات األمن والعدالة للسكان. ميكنك الرجوع أيضاً إىل منظامت 

املجتمع املدين والجهات غر الحكومية وغر النظامية التي تقدم خدمات األمن والعدالة.

منظامت املجتمع املدين 

الكيانات غر الحكومية التي تتألف من متطوعن يتشاركون يف االهتاممات والقيم و/أو األهداف كاإلثنية والثقافة 

والقناعات السياسية و/أو الدينية. تشمل بعض األمثلة عن منظامت املجتمع املدين، املجموعات الدينية ومراكز األبحاث 

واملنظامت غر الحكومية. ميكنك الرجوع أيضاً إىل املجتمع املدين.

التناسق

التعاون الوثيق واالتساق والوضوح يف سياسة الهيئات أو املنظامت التي تعمل من أجل هدف مشرتك. 

الرطة  املجتمعية

 رشاكة وتعاون بن الرطه و املجتمع  من اجل توضيح العقبات املتصله بالجرائم٬ وضع االولويات٬ تحديد 

األسباب الجوهريه لتلك الجرائم و تنفيذ الحلول من اجل خفض او تقليص املشكله.

التكامل 

توفر االحتياجات املتبادلة أو تعويض النقص املتبادل.

دورة النزاع

مصطلح يُستخَدم لوصف مراحل »ما قبل« و«خال« و«ما بعد« النزاع بشكل متزامن يف آن واحد. 

تخطيط النزاع 

أسلوب يساعد عى تحديد أصحاب املصلحة والسياق األوسع للنزاع باالضافة ايل اسبابه الجوهرية. ويفحص

 أيًضا عمليات النزاع من اجل استنباط خيارات إدارة النزاع أو حله. 

الدستور

القانون األسايس والرئيي للدولة والذي يصف كيفية تنظيم هذه الدولة والقوى السياسية املختلفة وسلطات

 الحكومة والقيم واملبادئ األساسية للمجتمع.

التنسيق 

املبادرات الدورية واملنتظمة التي تهدف إىل مساعدة جميع أصحاب املصلحة املنخرطن يف نشاط أو خطة ما للعمل معاً 

بطريقة منظّمة لتفادي االزدواجية والحرص عى التكامل.
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حقوق اإلنسان

هذه الحقوق الخاصة بكل شخص بوصفه فرداً يف الجنس البري، بغض النظر عن لون البرة أو الجنسية أو

 القناعة السياسية أو املعتقد الديني أو املكانة االجتامعية أو النوع اإلجتامعي أو السن.

األمن اإلنساين

 مفهوم األمن الذي يضم حقوق اإلنسان والحكم الرشيد والحصول عى التعليم والرعاية الصحية والتأكد من

 حصول كل فرد عى الفرص والخيارات التي متّكنه من تحقيق كامل طاقاته.

االستقالل

استقالية جهة أو مؤسسة محددة عن أعامل سلطة الدولة أو أي مؤسسة أخرى أو سياساتها. 

املؤرش 

عامل أو متغر نوعي أو كمي يشِكل وسيلة بسيطة وجديرة بالثقة لقياس اإلنجازات أو لعرض التغرات 

املازمة لتدخل ما أو للمساعدة يف تقييم أداء جهة إمنائية معينة.

بعثة حفظ السالم املتكاملة 

نوع من البعثات التي تتميّز بنهٍج مشرتك بن جميع جهات األمم املتحدة. فهي تشر إىل وجود عمليات 

وآليات وهيكليات كفيلة بأن تنتج وتحافظ عى هدف اسرتاتيجي عام لوجود األمم املتحدة عى مستوى 

الدولة باإلضافة اىل نهج عمي شامل.

النهج املتكامل يف إدارة املشاريع 

نظام تخطيط املوارد وتنظيمها وتأمينها وإدارتها الستكامل األهداف واملقاصد املحددة للمروع بنجاح. وهو

 الرقابة املركزية عى مجموعة من املشاريع املرتابطة من حيث املحتوى والتنظيم والوقت.

اإلستخبارات

املعلومات والبيانات التي تم الحصول عليها بطرق علنية ورسية متعددة، والتي تسعى إىل توقع نوايا 

املجموعات أو الدول أو فهمها.

إصالح قطاع االستخبارات 

برنامج لإصاح يركّز عى أجهزة االستخبارات يف الدولة ويسعى إىل ضامن التوازن بن الرسية والشفافية لوضع

 إطار قانوين مائم يكفل الرقابة ولتوضيح األدوار واملسؤوليات ولتحسن املساءلة.

األشخاص النازحون داخلياً

أشخاص أو مجموعات من األشخاص أجربوا أو تعن عليهم ترك منازلهم بصفة خاصة بسبب آثار نزاع مسلح 

أو حالة عنف عامة أو انتهاكات لحقوق اإلنسان أو نتيجًة لكوارث طبيعية أو إنسانية، يف داخل حدود الدولة

 املعرتف بها دولياً .

املجتمع الدويل 

سكان العامل بشكٍل عام، سواء النظاميون أو غر النظامين، مام قد يشر يف بعض الحاالت إىل مجموعات 

محددة من األطراف الفاعلة الدولية التي تربطها مهمة أو مروع مشرتك. 

القانون الجنايئ الدويل 

مجموعة القوانن والقواعد واملبادئ التي تحكم الجرائم الدولية وعقوباتها، فضاً عن القواعد التي تتعامل مع

 النزاع والتعاون بن أنظمة القانون الجنايئ املحلية. 
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املحرك  

أي قوة أو عنرص أو معيار )سواًء كان فرداً أو مؤسسًة( ميكن أن يؤثر عى موقف معن بطريقة سلبية أو  ايجابية.

الفاعلية 

مدى تحقيق أهداف برامج التدخل أو توقع تحقيقها. 

نقطة الدخول 

أنشطة محدودة لربنامج ما٬ تكون قابلة للتحقيق وال تهدد الثقة بل تبنيها وتفتح األبواب أمام مشاركة عى املدى األطول. 

التقييم 

العملية التي تؤدي اىل تحديد قيمة أو أهمية نشاط أو سياسة أو برنامج ما. وتشمل التقييم املنهجي

 واملوضوعي ملروع أو برنامج أو سياسة جارية أو منتهية مع األخذ بعن اإلعتبار تصميمه وتنفيذه والنتائج

 النهائية. 

السلطة التنفيذية 

فرع الدولة املكلف بتفعيل قوانينها وإدارة وظائفها. وتشر أيضاً إىل من بيده السلطة اإلدارية يف الدولة سواًء 

كان فرداً )الرئيس أو رئيس الوزراء( أو مجموعة )الحكومة(.

الدولة املنهارة  

أي حالة »انهيار الدولة« حيث تكون هذه األخرة غر قادرة عى توفر الخدمات األساسية )مثل األمن 

والسامة والصحة والتعليم(. إنها الدولة التي ال تتمتع بسيطرة فعالة عى أراضيها  ضمن حدودها وتكون غر

 قادرة عى إعادة توفر الروط الرضورية لوجودها. 

مجموعة بؤرية 

أسلوب  مقابات جامعية حيث يؤدي التفاعل بن الوسيط واملجموعة وبن أعضاء املجموعة أنفسهم إىل

 استخاص معلومات وأفكار رداً عى أسئلة ُمَعدة بدقة.

النوع االجتامعي

األدوار، العاقــات، الصفــات الشــخصية، املواقــف، الســلوكيات والقيــم التــي ينســبها املجتمــع اىل الرجــال والنســاء والفتيــان 

والفتيات. 

إدماج النوع االجتامعي

مع األخذ بعن االعتبار أثر السياسات والربامج عى الرجال والنساء وإدماج مبادرات محددة ملعالجة إحتياجاتهم يف مجايل 

األمن والعدالة. . 

الحكم الرشيد أو الحوكمة 

نوع من الحكم املتمحور حول الشعب ويقوم عى املساواة واملساءلة والشفافية ويولّد املشاركة والتشاور يف 

التخطيط وصنع القرار وهو إدارة تتسم بالفاعلية والكفاءة للقطاع العام وتسعى بنشاط إىل تسهيل مشاركة 

املجتمع املدين. 

شمويل 

رأي أو إجراء معني باملوقف أو النظام ككل بدالً من مكوناته. 

النهج الشمويل 

فهم الطبيعة املرتابطة للجهات والربامج املختلفة عند وضع سياسات وبرامج محددة.
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إسرتاتيجية/ سياسة األمن القومي 

إسرتاتيجية رسمية تتضمن جميع القرارات واألنشطة املتعلقة بقطاع األمن والتي تؤثر عى األمن الداخي 

والخارجي للدولة واملجتمع. وتشمل كاً من البيانات السياسية وإجراءات تنفيذ هذه البيانات. 

األجندة األمنية الجديدة 

مصطلح يقر بأن هناك مجموعة كبرة من الجهات الحكومية وغر الحكومية التي ميكنها أن تسهر عى تحقي

ق األمن أو، يف بعض الحاالت، تؤدي إىل زعزعة األمن. كام وتنظر إىل األمن نظرة شاملة وتدرك مفهوم األمن 

الوطني ليس من الناحية العسكرية فحسب ولكن أيضاً من الناحية السياسية واالجتامعية واالقتصادية والبيئية.

املنظامت غر الحكومية 

منظمة مستقلة وتطوعية ال تتوّخى الربح، وال ترتبط بحكومات وطنية أو محلية. 

األجهزة غر الحكومية التي توفر الخدمات األمنية  

مجموعات أو قوات منظمة لها قدرة يف املجال العسكري او الرطة، ولكنها ال تندرج يف اإلختصاص الرسمي والرعي 

لقوات األمن الخاصة بالدولة. وقد تشمل القوات شبه العسكرية أو مجموعات غر رسمية مثل املنظامت الدينية أو 

مجموعات حراسة األحياء السكنية. ويشار إليها أيضاً مبزودي خدمات األمن غر النظامية.

مقدمو خدمات األمن والعدالة غر النظامية 

األطراف غر الحكومية التي قد توفر خدمات األمن والعدالة. فلديها القدرة- وليس لديها التفويض الرسمي- 

عى استخدام القوة أو تحقيق العدالة. ويشار إليها أيضاً مبزودي األمن والعدالة غر الحكومية. 

األجهزة غر الحكومية التي توفر خدمات العدالة  

مجموعات منظمة أو غر رسمية أو أفراد مثل جهات فاعلة حرفية  ملنظامت دينية ومجموعات ذات اهتاممات خاصة 

مل تؤسسها الدولة - وإن كانت يف بعض األحيان تعرتف بها- ولكنها تعمل عى ضامن توفر خدمات العدالة إىل قطاعات 

واسعة من السكان. ويشار إليها أيضاً مبزودي خدمات العدالة غر النظامية. 

املساعدة اإلمنائية الرسمية 

تدفقات التمويل الرسمي التي تتم لتعزيز التنمية االقتصادية ورخاء الدول النامية كهدف رئيي، والتي تكون 

بطبيعتها مساعدة ميرّسة مع وجود عنرص منحة تصل نسبته إىل 25%  عى األقل )باستخدام معدل خصم ثابت

 يبلغ 10%(. وتقليدياً، تشمل تدفقات املساعدة اإلمنائية الرسمية املساهامت التي تقّدمها الهيئات الحكومية

 املانحة، عى كافة املستويات، إىل الدول النامية )»املساعدة اإلمنائية الرسمية الثنائية«( وإىل مؤسسات

 متعددة األطراف. وتضم إيرادات املساعدة اإلمنائية الرسمية مدفوعات الجهات املانحة الثنائية واملؤسسات

 املتعددة األطراف.

أمن املظامل 

مسؤول معّن لتلقي الشكاوى املقدمة من األفراد حول االنتهاكات والتجاوزرات التي يقوم بها املوظفون

 العموميون والتحقيق فيها.

الرقابة 

االرشاف عي مؤسسات الدولة من قبل الهيئات / األطراف غر الحكومية مبا يف ذلك الربملان واملجتمع املدين

 كوسائل اإلعام أو املجموعات الحارسة.  
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السلطة القضائية

هي نظام املحاكم الذي يفرّس القانون ويطبّقه بإسم صاحب السيادة أو الدولة.

إصالح قطاع العدالة 

برنامج لإصاح يركز عى تعزيز استقال٬ وفعالية٬ ومسائلة قطاع العدالة الخاص بدولة أو إقليم ما بهدف 

تلبيه احتياجات املواطنن من خدمه العداله بصوره افضل. 

السلطة التريعية

مجلس تداويل له سلطة إصدار القوانن وتعديلها وإلغائها.

الرعية

قبول قرارات قيادات ومسؤويل الحكومة من قبل السكان املحلين استناداً إىل حقيقة أن سلطتهم قد تم

 اكتسابها واستخدامها مبا يتامىش مع اإلجراءات والقيم السياسية أو األخاقية املتفق عليها يف املجتمع املعني. 

الدروس املستفادة 

تعميامت قامئة عى عمليات تقييم مروعات أو برامج أو سياسات. ميكن أن تساهم املعلومات املكتسبة من

 خال الدروس املستفادة يف زيادة الفاعلية يف التصميم والتنفيذ ألنشطة مستقبلية. 

امللكية املحلية 

نهج يُِقر بأنه يجب أن تقوم األطراف املحلية وليس الخارجية بتصميم وإدارة وتنفيذ إصاح سياسات األمن 

والعدالة ومؤسساتها وأنشطتها يف بلد ما. 

تحليل اإلطار املنطقي 

، )mean-ends analysis(هو تحليل يستخدم املؤرشات وخطط إعداد العمليات وتحليل الوسائل مقابل الغايات

 التي تساعد عى االنتقال من الجانب النظري إىل الجانب األكر عملية. يؤكد تحليل اإلطار املنطقي

 )LogFrame Analysis( عى رضورة وجود منوذج يتضمن الجهود الرامية إيل تعزيز

 قدرة الجهات املحلية.

الوساطة

محاولة تسوية نزاع من خال املشاركة الفعالة لطرف ثالث )وسيط( والذي يعمل عى إيجاد نقاط إتفاق 

ويجعل أطراف النزاع يوافقون عى حلول تفاوضية.

نظام العدالة العسكرية 

األداة الرئيسية إلنفاذ القانون يف القوات املسلحة ويكون الهدف منها الحفاظ عى االنضباط الداخي.

األهداف اإلمنائية لأللفية 

مجموعة من الغايات واألهداف التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم املتحدة يف العام 2000 والتي تهدف 

إىل ضامن وصول التنمية البرية إىل كل شخص يف كل مكان بحلول العام 2015. وتشمل األهداف القضاء عى الفقر 

املدقع والجوع، خفض وفيات األطفال، محاربة فروس الـHIV/AIDS واملاريا وغرها من األمراض، إضافًة إىل

تحقيق التعليم اإلبتدايئ للجميع، وتعزيز املساواة بن الجنسن ومتكن املرأة والحفاظ عى االستدامة البيئية. 

وتنقسم األهداف اإلمنائية الثامنية إىل 21 هدفاً قاباً للقياس من خال 61 مؤرش.

الرصد 

عملية مستمرة تستخدم جمع البيانات بشكٍل منهجي لتزويد اإلدارة واملعنين الرئيسين مبروع جاري 

مبؤرشات مبدئية عن مدى التقدم وتحقيق األهداف.
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)QIP( مروع رسيع األثر

مبادرة قصرة األجل وضيقة النطاق تم تصميمها لتحقيق تأثر مبارش للمساهمة يف تحقيق االستقرار 

أو االنتعاش يف مرحلة ما بعد النزاع. وقد يكون لها تأثر إيجايب أو سلبي عى التنمية الطويلة األجل وينبغي أن

 يؤخذ ذلك يف االعتبار خال مراحل التخطيط. 

املصالحة

عملية اجتامعية وقانونية يف بعض األحيان وهي متّكن املجتمع من معالجة ما تم ارتكابه سابقاً من جرائم 

حرب أو أعامل قمع من قبل النظام أو السلطة أو املنظامت االجتامعية. والهدف هو »التصالح« مع املايض

 وبناء املستقبل معاً. انظر ايضاً تعريف »التعامل مع املايض«

إعادة اإلعامر

عملية إعادة بناء للبنية التحتية املادية واالجتامعية واالقتصادية والسياسية املتدهورة والتالفة واملدمرة يف بلد

ٍ أو إقليم ما إلنشاء أساس للتنمية طويلة األجل.

الالجئ

الشخص الذي يكون خارج موطنه ولديه خوف مربر من التعرض لاضطهاد بسبب عرقه إتنية أو ديانته أو جنسيته

 أو انتامئه إىل فئة اجتامعية معينة أو بسبب آرائه السياسية. 

تسلسل النتائج

عملية توضح التسلسل السببي للتدخل وهي تبدأ باملدخات واألنشطة ثم تنتقل إىل العمليات واملخرجات 

والنتائج واآلثار التي ميكن أن متتد عى املدى الطويل.

اإلدارة القامئة عىل النتائج 

إسرتاتيجية إدارية واسعة تهدف إىل تحقيق أداء أفضل ونتائج ممكن إثباتها. وتتضمن اإلدارة القامئة عى 

النتائج عنارص التصميم واملراقبة والتقييم وتساهم يف التعليم وإدارة املخاطر واملساءلة.

املراجعة

تقييم األداء بشكل منتظم من أجل تحسن الكفاءة ومراجعة تخصيص املوارد والتنبؤ بأي صعوبات محتملة. 

سيادة القانون 

 هو مبدأ عام لنظام الحكم قائم عى مساهمه أجهزة األمن والعدالة و املنظامت العامه يف كفالة مبدأ سيادة

 القانون و االلتزام به و الرتويج الحرتامه.

العالقة بن األمن والتنمية

إدراك أن األمن والتنمية يعززان بعضهام البعض واالعرتاف بأنهام مرتبطان بشكل وثيق. 

األمن

غيــاب املخاطــر الفعليــة أو املحتملــة التــي تهــّدد الشــخص، مجموعــة مــن األشــخاص و/أو القيــم املكتســبة. شــعور براحــة 

البــال والطأمنينيــة بــأن الفــرد و/أو الدولــة ليســا عرضــة للخطــر الجســدي أو النفــي. 

القطاع األمني

مجموعة واسعة من األجهزة الحكومية وغر الحكومية التي توفر األمن والعدالة فضاً عن الهيئات الرقابية

 وآلياتها. 
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القوات شبه العسكرية

قوات منظمة لديها القدرة العسكرية تم تصميمها عى غرار النموذج العسكري ولكنها ال تندرج يف اإلختصاص

 الرسمي والرعي لقوات األمن التابعة للدولة. 

الرملان

هيئة متثيلية وطنية متتلك السلطات التريعية العليا داخل الدولة.

بناء السالم 

عملية تسعى إىل تقليل مخاطر تكرر األعامل العدائية عن طريق محاولة تعزيز القدرات الوطنية إلدارة النزاع

 وإرساء أسس السام والتنمية املستدامة. ومع مراعاة تنوع اإلجراءات اإلنسانية واألمنية والسياسية 

واالقتصادية، تسعى عملية بناء السام إىل تعزيز قدرة الدولة عى أداء وظائفها األساسية بشكل فعال وطريقة

 قابلة للمساءلة.

حفظ السالم 

أسلوب يقوم عى مبدأ أن الوجود املحايد عى األرض ميكن أن يقلل من حدة التوترات ويسمح بإيجاد حلول

 تفاوضية يف حاالت النزاع، وعادًة ما يتم يف سياق اتفاقية سام.

عملية السالم

مفاوضات تُعقد بهدف التوسط لتحقيق السام بن الدول أو الفصائل املتحاربة. 

عمليات دعم السالم 

مبادرات دولية منظمة لدعم بناء السام ومراقبته واملحافظة عليه ومنع عودة النزاعات العنيفة. 

إصالح النظام الجزايئ 

مجموعة من التدابر الرامية إىل تعزيز فاعلية وكفاءة املؤسسات الجزائية للدولة.

إصالح قطاع الرطة

عملية تعزيز فاعلية ومسائلة مؤسسات الرطة يف بلد معن.

)PESTLES(التحليل السيايس واالقتصادي واالجتامعي والتقني والقانوين والبيئي واألمني

أداة تقييم كي مصممة لتقديم فهم سياقي واسع للدولة أو اإلقليم حيث يتم التخطيط لنشاطات إصاح 

قطاع األمن، من خال تحليل عدد كبر من املؤرشات املحددة واملرتبطة ببعضها البعض.

)PMSC( الركات األمنية والعسكرية الخاصة

رشكات وطنية أو دولية تم تأسيسها بصورة قانونية وهي تقدم خدمات قد تحتمل مامرسة القوة عى نحو

 منهجي وباستخدام وسائل عسكرية وشبه عسكرية. 

وضع الرنامج

مصطلح عام ملجموعة من النشاطات التي تم وضعها لتحقيق هدف محدد. ومن أجل ضامن الوصول إىل 

نتائج أحد الربامج ومخرجاته وحصيلته العامة، يتم وضع إطار للنشاطات يف الغالب من خال االسرتاتيجيات 

واملبادئ الرئيسية واألهداف املحددة. ويوضح ذلك كله كيفية تنظيم األنشطة وتنفيذها. 

54

دورة املروع / الرنامج

مسار الربنامج أو دورة حياة املروع )أنظر الرسم رقم 6(. وعادًة ما تشتمل عى مراحل التقييم والتحديد.
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مسح

دراسة تفصيلية تهدف إىل جمع بيانات عن موضوع معن أو موقف ما عن طريق استطاع قطاع عريض من 

السكان. 

االستدامة 

خاصية أو حالة ميكن من خالها تلبية احتياجات الجيل الحايل دون أن يؤدي ذلك إىل انخفاض الرفاهية 

املستقبلية لألجيال أو السكان يف مواقع أخرى.

)SWOT Analysis( تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات

طريقة للتخطيط االسرتاتيجي تُستخدم يف تقييم نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات التي تنطوي عليها 

سياسة أو مروع ما. 

 وثيقة االختصاصات 

وثيقة تصف الهيكل والغرض الخاصن مبروع أو لجنة أو اجتامع أو تفاوض أو أي جمع مامثل من الناس 

املتفقن عى العمل معاً لتحقيق هدف مشرتك.

العدالة االنتقالية

تضم العدالة االنتقالية مجموعة كاملة من العمليات واآلليات املتعلقة مبحاوالت املجتمع للتأقلم مع إرث من

 اإلساءات الواسعة النطاق التي حدثت يف املايض ومن أجل ضامن املساءلة و الكفاءة يف تقديم خدمة العدالة 

وتحقيق املصالحة مستقباً. 

الشفافية

الوصول الحر واملفتوح إىل املعلومات التي متّكن املجتمع املدين من أداء وظيفته التنظيمية حيث ميتلك

 أصحاب املصلحة إمكانية الوصول وبشكل كبر إىل عملية صنع القرار والقدرة عى التأثر فيها. 

نظرية التغير 

املخطط الذي يضع حجر األساس الرضوري لتحقيق األهداف واملقاصد العامة لربنامج محدد إلصاح القطاع 

األمني. فهو يوّضح كيف ينوي الربنامج تحقيق التغير املنشود وكيفية تأثر الربنامج بشكل ملموس عى الوضع

 بطريقة محددة.

)UXO( الذخائر غر املتفجرة

األسلحة املتفجرة مثل القنابل والقنابل اليدوية واأللغام األرضية التي مل تنفجر عند نرها ولكنها ال تزال تحمل

 خطر التفجر.

الفحص 

عملية الفحص والتقييم التي عادًة ما تشر إىل التحري عن خلفية املرشح قبل عرض الوظيفة عليه أو قبل 

منحه جائزة ما.

الفئات املستضعفة أو املهمشة   

فئات من املجتمع يُعتقد بإحتاملية كبرة يف تعرضها للمخاطر و/أو التهديدات والتي لديها قدرة محدودة أو 

ال قدرة أبداً عى التغلّب عليها. ويكون ضعفها نتيجة للتعرض لعوامل خطر و/أو نتيجًة لعمليات إجتامعية 

وإقتصادية. .

57
57



الجزء الخامس: املراجع ومعجم املصطلحات األساسية

)SSR( إصالح القطاع األمني

عملية وطنية خالصة تضمن أن األجهزة التي توفر األمن والعدالة تقّدم خدمات تتميز بالفاعلية والكفاءة

 لتلبية احتياجات الشعب. وتكون تلك األجهزة خاضعة للمساءلة أمام الدولة وشعبها وتعمل يف إطار من 

الحكم الرشيد وسيادة القانون واحرتام حقوق اإلنسان. ويشار إىل ذلك أيضاً بعبارات: إصاح قطاعي األمن

 والعدالة، أو إحداث التحول يف القطاع األمني، أو التطوير أو إعادة بناء أو تحقيق إستقرار أو حوكمة القطاع

 األمني.

)SALW( األسلحة الصغرة واألسلحة الخفيفة

جميع األسلحة التقليدية الفتاكة والذخائر التي يستطيع الفرد املقاتل حملها )األسلحة الصغرة SA( أو املركّبة

 الخفيفة )األسلحة الخفيفة LW( التي ال تتطلب لوجيستيات ضخمة أو قدرة عالية عي الصيانة. وبناًء عى 

املامرسة الشائعة، غالباً ما تُعترب األسلحة والذخائر التي تصل إىل عيار 100 مم من األسلحة الصغرة والخفيفة

 .)SALW( 

)SMART( معيار

ً املعيار الذي يكون محدداً وقاباً للقياس وقاباً للتحقيق ومامئاً ومحدد املدة. ويُستخدم معيار SMART غالبا

 لتحديد ما إذا كان املؤرش قوياً ومجدياً ألغراض عملية الرصد.

مفسد

شخص أو حزب يعتقد بأن سياسة أو نشاط معن ميكن أن يهدد سلطته ومصالحه وبالتايل يعمل عى تقويضه. 

االستقرار

الحالة حيث السياق األمني والسيايس، واألطراف الفاعلة، والقوانن والثقافات واملؤسسات املرتبطة بها تساهم يف إرساء 

و/أو الحفاظ عى حد أىن من النظام. يتميز استقرار بلد أو منطقة ما بغياب العنف و/أو غياب التهديدات السياسية 

واالجتامعية واالقتصادية و/أو املخاطر العسكرية. 

أصحاب املصلحة 

مصطلح واسع يستخدم للداللة عى جميع األطراف املحلية والوطنية والدولية مبا يف ذلك الجهات الحكومية

 ومؤسسات املجتمع املدين والتجاري الذين لديهم مصلحة يف نتائج نشاط معن أو عملية محددة. 

تحليل أصحاب املصلحة

يهدف تحليل أصحاب املصلحة، وهو أداة تقييم رئيسية، إىل تحديد أصحاب املصلحة املحتملن يف ما يتعلق 

بربامج إصاح األمن والعدالة وتحديد مصالحهم وتأثرهم/سلطتهم وما إذا كان هذا التأثر إيجابياً أم سلبياً.

 ميكن تحديد هذه املعلومات بشكل مريئ عى شبكة للتأثرات واملصالح املرتفعة واملنخفضة.

مقدمو خدمات األمن الحكومية

قوات منظمة تندرج يف اإلختصاص الرسمي والرعي للقوات األمنية النظامية، مثل املؤسسة العسكرية أو 

الرطة املدنية أو الحرس الرئايس أو جهاز املخابرات أو حرس الحدود أو وحدات األمن املحلية أو االحتياطية

 أو وحدات الدفاع املدين أو الحرس الوطني أو املليشيات الحكومية. ويشار إليها أيضاً باألطراف األمنية 

الرئيسية أو مبزودي خدمات األمن النظامية. 

مقدمو خدمات األمن النظامية

هي مجموعة من األطراف املعنية الحكومية/مؤسسات الدولة التي توفّر األمن ولديها القدرة والصاحية 

الرعية الستخدام القوة. ويشار إليها أيضاً باألطراف األمنية الرئيسية أو مبزودي خدمات األمن الحكومية. 
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الجزء الخامس: املراجع ومعجم املصطلحات األساسية

نهج انخراط الحكومة بأرسها 

نهــج يشــر إىل وجــود وزارات وأقســام مختلفــة ضمــن الحكومــة الوطنيــة الواحــدة  تنّســق نشــاطاتها يف مــا بينهــا 

لتحســن الفعاليــة اإلجامليــة لربامــج إصــاح القطــاع األمنــي. 

نهج انخراط النظام بأرسه 

نهج تبنته املنظامت الدولية واإلقليمية بواسطة هيكل مؤسي و اجراءات معقدة بهدف ضامن الرتابط 

الداخي من خال الفهم املشرتك ملسأله ما.
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مجتمع املامرسن التابع للفريق الدويل إلصالح القطاع األمني

أهاً وسهاً بكم عى صفحة مجتمع املامرسن التابع ل ISSAT! الهدف من هذه الصفحة هو متكينكم 

من التواصل مع أشخاص آخرين يعملون يف مجاالت متعلقة بالقضاء واألمن، إضافًة إىل أن هذه الصفحة 

توفر لكم مدخاً إىل املوارد واملعارف املتوفرة يف هذا املجال.

http://issat.dcaf.ch

يسمح لك التسجيل مع مجتمع املهنين التابع ـ ISSAT مبا يي:

- التواصل املستمر مع األشخاص العاملن يف مجايل إصاح القطاع األمني والقضاء.

- اإلطاع عى ومواكبة أخر التطوارت يف شؤون إصاح قطاعي األمن والقضاء.

- إنشاء صفحة خاصة لكل عضو بهدف مشاركة السرة الذاتية مع باقي أعضاء املجتمع.

-البحث عن مامرسن مختصن يف قضايا معينة.

- طلب إستشارة الخرباء وتلقي املساعدة من الزماء فيام يختص بوضع وتطبيق مشاريع إصاح القطاع 

األمني.

- تبادل الخربات والدروس واملامرسات الجيدة.

- اإلستفادة من مكتبة إلكرتونية خاصة تحتوي عى العديد من األبحاث والتقارير املقروءة واملرئية 

واملسموعة.

)ISSAT( مجتمع املامرسن التابع للفريق الدويل إلصاح القطاع األمني

سوف تجدون أيضاً عى موقعنا اإللكرتوين معلومات حول: 

- املاحظات العملية التوجيهية: تساعد هذه املاحظات، باإلضافة إىل دراسات حاالت وغرها من الوثائق 

املرجعية، عى التعريف عن أنفسكم، تسجيل خرباتكم، ومشاركة آرائكم عرب إستخدامها.

- التدريبات: إستشروا رزنامة التدريبات املتوفرة إضافًة إىل املواد التعليمية.

يساعدكم مجتمع املامرسن التابع ل ISSAT عى البقاء عى إتصال، ومراجعة الخرباء، والحصول عى 

الوثائق وتحسن معلوماتكم يف مجايل إصاح القطاع األمني والقضايئ.

من أجل الحصول عى معلومات إضافية حول مجتمع املامرسن، يرجى مراستلنا عرب

contact@issat.dcaf.ch
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دروس عىل اإلنرتنت حول إصالح القطاع األمني

تعلـّـم أكــر عــن إصــالح القطــاع األمنــي مــن خــالل عــدد متزايــد مــن برامــج التعلـّـم اإللكــروين املتوفــرة يف لغــات 

ــي  ــي إصــالح القطــاع األمن ــاً ملهني ــم اإللكــروين الخاصــة بـــ ISSAT واملتوفــرة مجان مختلفــة. تســمح مــواد التعل

باستكشــاف مجموعــة واســعة مــن املواضيــع ومنهــا: 

مقدمة إىل إصالح القطاع األمني   -

أساسيات  تقديم املشورة االسرتاتيجية يف سياقات اإلصالح   -

نزاهة الرشطة  -

الرشطة وإصالحها يف البيئات املعقدة  -

تتميــز كافــة الــدروس بأنهــا تتكيّــف مــع إيقــاع كل شــخص وتشــمل أدوات ومــوارد تفاعليــة وديناميكيــة لتقديــم 

أفضــل نوعيــة تعلّميــة. كــا يحصــل املشــاركون عــى شــهادة تفيــد بإمتامهــم كل دورة بنجــاح.

http://issat.dcaf.ch/Learn/e-learningتَسَجل اليوم واحصل عىل شهادتك: 

The International Security Sector 
Advisory Team (ISSAT)

DCAF a centre for security, 
development and the  
rule of law

THE INTERNATIONAL SECURITY SECTOR ADVISORY TEAM
THE GENEVA CENTRE FOR THE DEMOCRATIC CONTROL OF ARMED FORCES كيفية االتصال بنا:

مركز جنيف للمراقبة الدميقراطية للقوات املسلحة

هاتف: +41 )0(22 730 9400

info@dcaf.ch :الربيد اإللكروين

www.dcaf.ch :املوقع اإللكروين

ــاع  ــالح القط ــدويل إلص ــاري ال ــق االستش الفري

ــي األمن

هاتف: +41 )0(22 730 9400

contact@issat.dcaf.ch :الربيد اإللكروين

 http://issat.dcaf.ch :املوقع اإللكروين


