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-اجتماع إطار لمناقشة إصالح القطاع األمني في خبراءالقرار والكبار القادة وصناع  ، إجتمعت مجموعة منسنتينمنذ 
منذ ذلك . ع األمني في شرق أفريقيا في نيروبي في كينياحول إصالح القطا بارزةشخصيات  بين المستوىرفيع  نقاش

في  كمايلعب دورًا أكثر أهمية في منع النزاعات وتحقيق اإلستقرار وبناء السالم لإصالح القطاع األمني  تطورالوقت، 
 عامال يسياسال هإطار إعتمد اإلتحاد األفريقي ، 4102عام من ال نيسان/في أبريل. أجندات التنمية في كافة أنحاء القارة

في السنة عينها، صدر التقرير الثاني لألمين العام لألمم المتحدة . صالح القطاع األمني بعد فترة طويلة من المشاوراتإل
ر إلى إصالح يشت الحالية  األمن مجلس والياتفي المئة من كل  01 أن أدرجحول إصالح القطاع األمني والذي 

 . المؤسسات األمنية

كما أن اإلتحاد . مجلسلباإلجماع في ظل الرئاسة النيجيرية ل 4010، إعُتمد قرار مجلس األمن رقم 4102ل أبري/في نيسان
منخرطًا في شكٍل من عدد متزايد من الدول اإلفريقية  باتاألوروبي قد أحرز تقدمًا في دعمه إلصالح القطاع األمني و 

تنمية القائمة على التعاون فيما بين بلدان في ال امساهمته ىالخاصة بها إضافًة إل ألمنوا ءقضامؤسسات الأشكال تنمية 
 .الجنوب

نوفمبر /تشرين الثاني 42إلى  42ويعكس منتدى أفريقيا حول إصالح القطاع األمني الذي إنعقد على مدى ثالثة أيام من 
ألمم المتحدة واإلتحاد المنتدى بدعم من اإلتحاد األفريقي واهذا حظي . أهمية فهم هذا الموضوع في يومنا هذا 4102

األوروبي والشبكة األفريقية للقطاع األمني والحكومة السلوفاكية ومركز جنيف للمراقبة الديمقراطية للقوات المسلحة 
(DCAF )  صانع قرار  411وقد جمع هذا المنتدى أكثر من . لمركزهذا االتابع ل اإلستشاري الدولي للقطاع األمني فريقالو

دل الخبرات والدروس واستكشاف طرق عملية من أجل إنجاح إصالح القطاع األمني السيما في اتب ومحلل ومحترف بهدف
وكان من بين المشاركين ممثلين عن الدول األعضاء في . األفريقية وجه التحديات المختلفة التي تواجهها الدول والمناطق

برلمان البلدان األفريقية ومسؤولين حكوميين رفيعي قليمية و اإل ت اإلقتصادية اإلقليمية واآللياتاإلتحاد األفريقي والمجموعا
 . المستوى وخبراء عاملين في مجال إصالح القطاع األمني في كافة أنحاء القارة األفريقية، إضافة إلى عدد من الشركاء

التي مثلة األاطع مع واسعة من النقاشات المعّمقة، تمّكن المنتدى من تحديد عدد من المواضيع التي تتق ومن خالل سلسلةٍ 
وكينيا وليبيا ومالي ونيجيريا والصومال  العاج ساحلحاالت كل من البوروندي وجمهورية أفريقيا الوسطى و دراسة قّدمتها 

كذلك تم إيالء األهمية لدول اإلتحاد األفريقي والمجوعات اإلقتصادية اإلقليمية في تقديم الدعم للدول . وجنوب السودان
 .اتها الخاصة بإصالح القطاع األمنياألعضاء في عملي
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المواضيع  

  أهمية إصالح القطاع األمني

لطالما اعتُبر إصالح القطاع 
األمني عنصرًا أساسيًا في تحقيق 
السالم والتنمية على المدى 

ولكن من األهمية بمكان . البعيد
تسليط الضوء على دور إصالح 
القطاع األمني في مجاالت أخرى 

رار ومنع كتحقيق اإلستق
 . النزاعات

ذلك أنه يساهم بشكٍل حيوي في ضمان اإلستقرار وبات 
المتعددة األبعاد  المقارباتيؤخذ في عين اإلعتبار في 

وخير دليٍل على ذلك هو اإلهتمام . للتعامل مع األزمات
الذي توليه مجموعات اإلتصال التي أسسها اإلتحاد 

طي مع األفريقي إلصالح القطاع األمني لدى التعا
على مستوى وضع السياسات العامة، يسّلط . األزمات
الصادر عن مجلس األمن الضوء على  4010القرار 

أهمية إصالح القطاع األمني في تحقيق اإلستقرار 
عادة اإلعمار ميدانيًا، هناك عدٌد متزايد من العمليات . وا 

الفوري التي  االستقراروالبعثات التي ُتعنى بجهود تحقيق 

 الحكومات فيرَسل لدعم باتت تُ 
إطالق عمليات اإلصالح األمني 
من أجل تعزيز الفعالية على 
خضاع  المدى البعيد وا 
المؤسسات األمنية الوطنية 

ويوّفر هذا الدور . للمساءلة
المزدوج فرصًا واضحة، إذ ُتظهر 

ثلة من جمهورية أفريقيا األم
شر القوات األمنية ن نالوسطى أ

ية لمواجهة التحديات األمن
الصعبة لن يتكّلل بالنجاح ما لم 
ترافقه عملية حوار سياسي لمعالجة األسباب الكامنة وراء 

وغالبًا ما تكون هذه األخيرة مرتبطة بإصالح . النزاع
القطاع األمني وبالتالي ال بد من أخذها في الحسبان 

 .كجزء من الدعم الذي يتم تقديمه

. ٍت ضخمةولكن في الوقت عينه، يؤدي ذلك إلى تحديا 
ولكن  القائمة للفجواتتهدف بعثات السالم إلى وضع حد 

غالبًا ما يكون إحالل التوازن بين الضغوطات القصيرة 
األمد من أجل نزع فتيل التوتر وبين اإلعتبارات الطويلة 
األمد من أجل تطوير تقديم خدمات األمن والعدالة بشكٍل 

وف مستدام وناجح مهمًة شاقة في ظل مثل هذه الظر 

يمكن إلعادة بناء القدرات "

التقنية للجهات األمنية القائمة 

ع بغية اإلستجابة إلى يسرشكل ب

التحديات اآلنية أن تعيد تأسيس 

ن في خدمة النخبة نظام يكو

عوضاً عن تلبية إحتياجات األمن 

 ".والعدالة المتنوعة للسكان

 

 صورة رسمية للمشاركين في المنتدى األفريقي إلصالح القطاع األمني
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والجدير ذكره أن إصالح القطاع األمني ال  .الصعبة
وخير دليل على ذلك . يمكن أن يتحقق في كافة الظروف

هو الحالة الليبية التي تثبت أن إصالح القطاع األمني 
ال يمكن أن يتم قبل توفير مستوى أدنى من اإلستقرار 
السياسي في ظل توفر بعض األطر القانونية الضرورية 

فإن المخاطر تبقى مرافقًة للعملية حتى  ،ذلك رغم. لذلك
. عندما يتم تحقيق ذلك المستوى األدنى من اإلستقرار

يمكن إلعادة بناء القدرات التقنية للجهات األمنية القائمة 
بشكل سريع بغية اإلستجابة إلى التحديات اآلنية أن تعيد 
تأسيس نظام يكون في خدمة النخبة عوضًا عن تلبية 

ألمن والعدالة المتنوعة للسكان، وهذا بدوره قد إحتياجات ا
يؤدي إلى عودة انعدام المساواة التي كانت أصاًل أحد 

 . أسباب النزاع

كما أن الوضع يزداد تعقيدًا ألن البعثات غالبًا ما تقتصر 
على العمل مع الهيكليات القائمة للدولة بأي شكٍل كانت 

ل وجمهورية وفي أي منطقة تكون موجودة فيها كالصوما
أفريقيا الوسطى بداًل من أن تكون قادرة على تقديم الدعم 

وثمة تعقيد آخر . الضروري إلحداث تغييٍر نظامي
تواجهه البعثات في مثل هذه الحاالت أال وهو الحرص 
على أن قراراتها تستند إلى معلومات دقيقة تشمل 

 آراءمجموعة واسعة من وجهات النظر بما في ذلك 
إال . أصحاب المصلحة كالنساء والشباب فاألطرا بعض

أن إنهيار األنظمة الذي غالبًا ما يسود في البيئة التي 

تجري فيها محاولة إحالل اإلستقرار يمكن أن يوفر 
فرصًة إلعادة النظر في اآلراء المختلفة حول شكل 
. إصالح القطاع األمني الذي يجب إعتماده في بلٍد ما

اإلستقرار ال تؤّمن بالضرورة  وبالتالي فإن سياقات إحالل
بيئة قائمة مؤاتية إلجراء إصالح شامل للقطاعات 

على المدى  لاللتزاماألمنية، إال أنها تقّدم فرصة تمّهد 
البعيد من أجل تحويل الخطاب إلى خطاٍب يعكس فئات 

وفي هذا السياق، فإن . المجتمع بشكٍل أفضل
ه أهمية إصالح القطاع األمني ال تأتي من قدرت

على تطوير قدرات األمن الوطني بشكل سريع، 
بل من الدور الذي يلعبه إصالح هذا القطاع 
في تهدئة العنف ومن قدرته، من خالل الحوار، 
على معالجة السبب المحدد الذي يكمن وراء 
. النزاع والذي غالبًا ما يعرقل تحقيق اإلستقرار

كالتنافس حول من سيسيطر على احتكار الدولة 
فإصالح القطاع . مال المشروع للقوةلإلستع

األمني ليس مجرد أداة تقنية، بل هو أيضًا أداة 
 . سياسية تلعب دورًا أساسيًا في عمليات تحقيق اإلستقرار

ولكن ال بد من اإلشارة إلى أن هذه هي الخطوة األولى 
ُتظهر تجربة جنوب أفريقيا حيث خاضت البالد . فقط

سياساتها  اطار  سنتين من المشاورات قبل صياغة
العامة، مدى الوقت الذي يستغرقه ذلك والوقت غالبًا ما 

 . يكون عملًة نادرًة في بيئٍة مماثلة

يمكن أيضًا إعتبار إصالح القطاع األمني عملية أساسية 
دراسات ما قد الفي منع النزاعات ويظهر عدٌد من 

كان إندالع . يحصل إن لم يتحقق إصالح القطاع األمني
مثاًل ناجمًا عن اإلخفاق  العاج ساحلؤخرًا في العنف م

 في جهود اإلصالح داخل الجيش قبل عامين على الرغم 

نمو  من التحسن العام في الرفاه الذي يمكن عزوه إلى
ية ر في جمهو  .البالدوتنمية ملحوظين في  اقتصادي

إطالق ( إعادة)أفريقيا الوسطى، اعتُبر الفشل في 
عاماًل أساسيًا  4101لعام إصالح القطاع األمني في ا

 .البحث في إستدامة إصالح القطاع األمني: الجلسة السابعة
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ثمة موضوع .  .مجددًا في دّوامة النزاع االنزالقأّدى إلى 
محوري آخر في الدور الوقائي الذي يلعبه إصالح 
القطاع األمني أال وهو الحوار السياسي والتشاركي الذي 

لكون ذلك  غييريجب أن يرافق جهود اإلصالح أو الت
زاع ومعالجتها قبل أن تحديد األسباب المحتملة للنب الً كفي
 .تطرأ

الحوكمة أهمية  

تدخل الحوكمة الجيدة والمساءلة في صلب إصالح 
ولعل أقوى رسالة تمخضت عن . القطاع األمني

بتدريب القوى  حصرا النقاشات هي أن البرامج التي ُتعنى
األمنية وتجهيزها ليست فعالة في تحسين سالمة السكان 

بيل المثال، رغم أن على س. وأمنهم وهي غير مستدامة
سريعًا في الجيش، إال أنه  استثماراجنوب السودان شهد 

عدة حاالت من تلك . فشل في تحسين السالم واألمن
التي ُعرضت أثناء المنتدى ما زالت تتخبط في هيكليات 
مؤسساتية ضعيفة وتعاني من نقص في الحوكمة 

وهذا بالرغم من توفر عدد كبير من برامج . الديمقراطية
وبالتالي، يّتضح جليًا أن الدعم . الدعم على مر السنوات

الذي تم تقديمه لم يتمكن من إحداث التغيير الضروري 
 .في السلوك وفي النظام القائم

، أظهرت نتائج 4104في العام 
تقييم الدعم الذي قّدمه صندوق 
األمم المتحدة لبناء السالم 
لعمليات إصالح القطاع األمني 

ة من تلك في المئ 32أن 
شكل  علىالمساعدات كانت 

وهذا ليس . تدريب وتجهيز
باألمر الجديد في األمم المتحدة 
وهناك أسباب كثيرة محتملة وراء 
هذه النزعة لدى المجتمع رغم أن 

ليس  التجربةسجل نتائج هذه 
ولكن هناك دائمًا . باهراً 

ضغوطات كبيرة لتحقيق نتائج سريعة، لذا ُينَظر إلى 
ويحقق فورية  احتياجاتتجهيز على أنه يلبي التدريب وال

ن محدوداً  كما قد يكون هناك مخاطر  .أثرًا سريعًا وا 
واضحة تحتاج القوى األمنية إلى قدرات تقنية إضافية 

خير مثال على ذلك هو حاجة الجيش . للتصدي لها
النيجيري إلى تعزيز فعاليته لمحاربة بوكو حرام رغم أن 

ُيصنَّف على أنه إصالح للقطاع الدعم في هذه الحالة ال 
 . األمني

 سهل أمر التقنيتقديم الدعم  أن يعتبر الدوليالمجتمع 
يمكن قياسها وترضي  ملموسة نتائجوغالبًا ما يؤدي إلى 

المقر الرئيسي والعواصم التي تطالب بنتائج ملموسة 
 . وسريعة

هناك بالفعل أمثلة عن عمليات لتعزيز الحوكمة 
ها لألسف ليست القاعدة كما أن نتائجها الديمقراطية ولكن

ما زالت محدودة ويستغرق بناء أطر متينة للحوكمة وقتًا 
 لنا تظهركما . طوياًل وأي تقدم ُمحَرز إنما يكون هشاً 

خارجية كالمجموعات اإلرهابية التهديدات الحالة كينيا، 
يمكن أن تدير الدفة لصالح زيادة سلطات الوكاالت 

اإلشراف ب المتعلقة األمور حساباألمنية على 
 .والمساءلة

تشاطر الدروس المستفادة من تجربة (: حكومة جنوب السودان)لجنرال شارلز سيك مايور ا
.جنوب السودان  
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ال يقتصر التركيز على تحسين الحوكمة الديمقراطية في 
كافة  حالةكما . القطاع األمني على المجتمع الدولي

 الدولةأوجه إصالح القطاع األمني، ينبغي أن تكون 
ومؤسساتها ومواطنيها بشكل أخص هي القوة  المعنية

لجيدة لدى الجهات الدافعة لجهود تعزيز الحوكمة ا

 .والعدالةالفاعلة في قطاع األمن 

يتعين على المواطن أن يكون ملمًا بالمسائل المتعلقة  
بتنمية قطاع األمن والعدالة وأن يفهمها لكي يكون صوته 

لقد كانت هذه مشكلة كبيرة . مسموعًا في مسائل الحوكمة
كما لوحظ في نيجيريا حيث يبدو معظم السكان وكأنهم 

أما من الناحية . النظام مع يتعاملونيعرفون كيف  ال
اإليجابية، ُيظهر مثل دولة مالي كيف أن أعضاء 

تعزيز  عبرالبرلمان تمكنوا من إبقاء ناخبيهم على اطالع 
التفاعل المستمر بين النواب 
ومسؤولي القطاع األمني بهدف بناء 

ويسمح هذا التواصل المنتظم . التفاهم
محتملة واتخاذ بمناقشة المشاكل ال

ويمكن . التدابير الضرورية لتصحيحها
 أجل من االلتزامأن نرى مثل هذا 

التواصل في كينيا حيث يصدر 
القضاء تقريرًا سنويًا حول وضع 

في تصرف  الجهاز القضائي ويضعه
ثمة حاجة إلى المزيد من . المواطنين

تعينه  فيماالعمل إلعادة النظر 
كيفية تقديم  االعتبارين الحوكمة الديمقراطية لألخذ بع

ترّكز النماذج . خدمات األمن والعدالة فعليًا على األرض

ولكن هذه النماذج قد ال . الحالية في جوهرها على الدولة
وبالمثل، . صوته إسماع هكنأمتعكس خيارات الشعب لو 

ال بد من تحديد مختلف الضوابط والموازين السائدة في 
ية للسلطة والتي من شأنها األشكال التقليدية وغير الرسم

تعزيز الرقابة الديمقراطية والمساءلة بغية دمجها في 
ينبغي أيضًا وضع . عملية تطوير أنظمة األمن والعدالة

 التعامل على قادرة تكوناألمن  مؤسسات لحكومةآليات 
غير الرسمية وتكون مالئمة أكثر  والهيكليات الدولة مع

 . توى الشعبي القاعديللسياق األفريقي السيما على المس

بالرغم من هذه التحديات إال ان المنتدى قّدم أمثلة عدة 
 . حيث يجري إحراز تقّدم

يعطي برنامج تنمية القطاع األمني في البوروندي 
 لتعزيز –وبالتالي الموارد الكافية  -األهمية عينها 

 ويتضمن .األمنيالمساءلة كما لدعم بناء فعالية القطاع 
 كافة في النزاهةعنصر على  المهنييب التدر  برنامج
آليات  موضوع وتضمين مقاربة يتمكذلك . جوانبه

المؤسسات  هياكل تصميمالحوكمة الديمقراطية في 
. الدستور واألطر القانونية في كمااألمنية في الصومال 

أما كينيا، فقد تم إنشاء مؤسسات محددة لتعزيز المساءلة 
قضائي الذي تم تأسيسه على غرار مكتب أمين المظالم ال

لتلّقي شكاوى المواطنين حول النظام  4100في العام 
 . القضائي والعاملين فيه ومعالجتها

هناك حاجة إلى المزيد من العمل "

إلعادة النظر في ما تعنيه الحوكمة 

الديمقراطية لألخذ في اإلعتبار 

كيفية تقديم األمن والعدالة فعلياً 

 ."على األرض

إحالل اإلستقرار سياقح القطاع األمني في البحث في دور إصال: الجلسة الثالثة  
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وهناك ناحية إضافية للحوكمة يجري العمل على تعزيزها 
. وتتعّلق باإلدارة المالية للجهات األمنية واإلشراف عليها
 في هذا الصدد، أصبحت عمليات مراجعة اإلنفاق العام
أكثر شيوعًا من أجل تحسين عملية صنع القرار األمني 

جراءات الموازنة بعض األمثلة عن عمليات مراجعة . وا 
البوروندي وليبيريا ومالي كما أن  تقدمها العاماإلنفاق 

البنك الدولي واألمم المتحدة تعمل على التخطيط لمثل 
 . هذه العملية في الصومال

 القيادة

وثيقًا بالحوكمة وهو القيادة  ثمة عنصر يرتبط إرتباطاً 
. التي برزت كأحد أكثر المواضيع هيمنًة في المنتدى

فغياب القيادة القوية أو وجود قيادة تفتقر إلى المصداقية 
. هو أحد أبرز العوامل وراء فشل إصالح القطاع األمني
ولكن كما يّتضح من أمثلة على غرار ليبيا، غالبًا ما 

األمني على أنه الوصفة ُينظر إلى إصالح القطاع 
ما زالت الدروس لم . السحرية لغياب القيادة المستنيرة

ُتستخَلص بعد حول أهمية هذا العنصر لنجاح عمليات 
 .إصالح القطاع األمني

ما زال هناك دفق للمساعدات التقنية ولكن قّلما يساعد 
ذلك في دعم التغييرات السياسية الضرورية لتحسين تقديم 

وتزداد . والعدالة بشكٍل خاضع للمساءلة خدمات األمن
المشكلة تعقيدًا بسبب الجهود المبذولة لتفادي غياب 

ولكن ال يمكن خلق القيادة حيث ال وجود . ُحسن التوجيه
لها وتبقى مسؤولية إختيار القادة بين أيدي الشعب نفسه 
وهذا ما يستغرق وقتًا ويضيف المزيد من التعقيد على 

 .اع األمنيعمليات إصالح القط

باتت مسألة القيادة في مؤسسات األمن والعدالة تكتسب 
على سبيل المثال، حدد الجهاز القضائي . أهمية متزايدة

الثالثة الكيني إعادة توجيه أسلوب القيادة كأحد أهدافه 

 ساحل العاجأما . في إصالح القطاع األمني األساسية

التعاونية  فتبذل من ناحيتها جهودًا من أجل بناء القيادة
ولكن . العملياتمن خالل بناء القدرات على مستوى 

خص العالقة بين القيادة  فيمايبقى الكثير إلنجازه 
والشعب لكي تصبح القيادة فعاًل ممثلًة للشعب وليس فقط 

. أداة لتعزيز مكانة النخبة  

 إصالح القطاع األمني كعملية سياسية

. كٍل أساسيإصالح القطاع األمني هو عملية سياسية بش
ويجب أن يكون عملية تسعى إلى تغيير العالقة بين 
الُنخب الحاكمة والشعب لكي يتمكن الطرفان من 

ولكن . التوصل إلى هدف مشترك ورؤية أمنية مشتركة
صالح إلما زال هناك الكثير من األمثلة عن عمليات 

القطاع األمني التي يتم التعامل معها على أنها مشروع 
ل السبب البديهي هو لكونها الطريقة تقني بحت ولع

. األسهل إلعطاء اإلنطباع بأن خطواٍت ما قد اُتخذت
عل سبيل المثال، ُينظر إلى إصالح القطاع األمني في 
جمهورية أفريقيا الوسطى على أنه عملية تقنية تتمحور 

إال أن تسييس قوات الدفاع واألمن . حول قوات الدفاع
إعتُبر سببًا رئيسيًا في فشل في جمهورية أفريقيا الوسطى 

 .إصالح القطاع األمني على مدى العقد الماضي

الوعي إزاء الطبيعة السياسية إلصالح القطاع  وجود
 ستؤخذاألمني ليس ضمانًة على أن العملية السياسية 

. وذلك غالبًا بسبب بروز تحديات أخرى االعتبار بعين
دة التقنية ألن في ليبيا مثاًل، إكتفى الجميع بتقديم المساع

 .اإلطار الضروري لبناء تحول سياسي لم يكن موجوداً 

غياب القيادة القوية أو القيادة "

ذات المصداقية هو أحد أبرز 

دي إلى فشل إصالح العوامل التي تؤ

 "القطاع األمني
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وبالتالي، ال يكفي فهم أهمية البعد السياسي إذ أن 
ولعل . ترجمته على أرض الواقع هي التحدي األكبر

إصالح القطاع األمني في جنوب السودان هو أحد 
األمثلة حيث كان الدعم السياسي إلصالح القطاع 

ًا وال يتخطى األجندات الشخصية دًا جداألمني محدو 
 أكثر الوضع يجعلوما . شخاص في مواقع السلطةأل

إحدى أبرز العبر . اإلشراف عمليةهو ضعف ًً  سوءا
المستقاة من المثل الليبي هي الحاجة إلى خلق اإلرادة 
السياسية وتشجيعها وتحقيق مستوى معين من التنظيم في 

تراحات كثيرة حول هناك إق. صفوف الحكومة والبرلمان
كيفية فهم الجوانب السياسية إلصالح القطاع األمني 

 وتحليليسمح التحليل السياسي للسياق . بشكٍل أفضل
جذور النزاع بتركيز عملية اإلصالح وترتيبها بشكٍل 

 استنتاجفي مالي مثاًل توّصلت هذه العملية إلى . أفضل
 لجماعاتا تمثيل بينمفاده أنهم يجب أن يعالجوا التوازن 

والفصائل داخل قوات الدفاع واألمن قبل أن  ةاإلثني
وُتعتبر سياسة اإلتحاد  .يتمكّنوا من تعزيز مهاراتهم التقنية

الذي تمت )األفريقي حول التغيير غير القانوني للحكومة 
خطوة مهمة نحو ( اإلستعانة به في حالة بوركينا فاسو

نية عن األمام لجهة المساعدة في إبعاد الجهات األم
 .المدماك السياسي

وُيظهر برنامج تنمية القطاع 
األمني في البوروندي أن ثقة 
الرأي العام ال تتحقق إال عندما 

أن إصالح  األخيريرى هذا 
القطاع األمني هو عملية ال 

وهذا . عليها السياسة تسيطر
يعني وضع السياسة في قلب 

في  االعتبارالعملية وأخذها بعين 
والجدير . طيطكافة مراحل التخ

ذكره أن فهم الطبيعة السياسية 
المهمة إلصالح القطاع األمني 
يقتضي أيضًا فهم المخاطر 
المالزمة لذلك وتطوير النظم والهيكليات لمراقبتها 

دارتها  . وا 

صحيٌح أن المسائل السياسية الشائكة التي تعرقل التغيير 
الحقيقي قّلما 
ُتعاَلج بشكٍل 
فعال في 
 البرامج، ولكن
برنامج تنمية 
القطاع األمني 
يغطي هذه 
المسألة على 

صعيد يومي على مستوى صوغ السياسات وعلى 
حتى أّن هيكلية البرنامج شّجعت . المستوى العملياتي

الحوار السياسي الضروري أقّله من خالل إنشاء مجموعة 
متعددة األطراف تسّهل الحوار وتشّكل أرضيًة  استشارية

إطالع سائر أصحاب المصلحة  األفكار قبل رالختبا
وثمة فائدة أخرى إلعتماد مثل هذا النهج وهي . عليها

أنها تعّزز عنصر حل المشاكل في العالقات بين 
 . أصحاب المصلحة

إن فهم الطبيعة السياسية "

الملتصقة بعمليات اصالح القطاع 

األمني يعني فهم المخاطر الناتجة 

هياكل الضرورية عن ذلك ووضع ال

 ".رصدها و ادارتهال

 السيد والدمار فراي يتحث عن تجربة إصالح القطاع األمني في الصومال 
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وضع السياسة في صلب إصالح  ويمكن أن نرى أهمية
القطاع األمني من خالل تجربة جمهورية أفريقيا الوسطى 

لجهاز األمني بين حيث سيكون تشاطر السلطة في ا
مختلف المجموعات المتناحرة عنصرًا أساسيًا في 

المفاوضات السياسية التي ستجري أثناء منتدى بانغي 
 . 4101يناير من العام /في كانون الثاني

  يةالشمول

صالح القطاع إليّتسم الخوض في عمليٍة شاملة للجميع 
أن إال . األمني بالصعوبات وهو أمر يستغرق وقتًا طويالً 

أصالة أي جهود مبذولة إلصالح للقطاع األمني وبالتالي 
تعتمد على قدرة هذه العملية على اإلحاطة  استدامتها

 .بمختلف وجهات النظر ضمن البلد الواحد

على سبيل المثال، فإن عدم شمل كل العائالت 
والمجتمعات كان من أبرز األسباب التي إعتُبرت العامل 

ح القطاع األمني في الرئيسي خلف فشل جهود إصال
وطبعًا يمكن لإلقصاء أن يوّلد . جمهورية أفريقيا الوسطى
ّدى الرابط أفي نيجيريا مثاًل،  .مشاكل أمنية إضافية

إلى  السياسية والنخب االقتصادية الُنخبالقوي بين 
بما  من عملية صنع القرارإقصاء فئات عدة من السكان 

 .نيت المؤثرة في القطاع األمافيها القرار 

ومثل هذا األمر له إنعكاسات بعيدة المدى على القطاع 
في إشراك الفئات  وبالتالي فإن الفشل. األمني

مجتمع قد يؤدى إلى حرمان  فياألكثر ضعفًا 
هذه األخيرة من حقوقها، األمر الذي بدوره 

 . يجعلها أكثر قابلية للتورط في نشاطات إرهابية

دالة أن على الرؤى الوطنية لألمن والع يجب
كافة فئات المجتمع السيما الفئات األكثر عكس ت

ن لم . ضعفًا التي ال ُيسمع صوتها دائماً  وا 
تعكس خطط تحويل هيكلية القطاع األمني 

المصالح األوسع للمجتمع فإن جهود اإلصالح 

عادة البناء ستقتصر على إعادة األنظمة البالية عينها  وا 
وال . ةأمنية ضيقالتي تكون مبنية على مصالح وأجندات 

وعدلية تلبي احتياجات يمكن تصميم هيكلية أمنية 
الشعب إال من خالل فهم الجذور الحقيقية إلنعدام األمن 

ولهذا الغرض من األهمية بمكان . وهشاشة اإلستقرار
 . اإلصغاء إلى كل شرائح المجتمع

للجميع على   مشتركة و شاملةينطوي التوصل إلى رؤية 
كان الحال في جمهورية أفريقيا  تحديات جّمة كما

الوسطى حيث تعرقلت هذه الجهود بسبب المصالح 
المتعارضة والمتضاربة لمختلف األطراف الفاعلة التي 

وينطبق ذلك على . كانت تتنافس على السلطة والنفوذ
ليبيا حيث باءت كل الجهود المبذولة حتى الساعة لجمع 

 .األطراف حول طاولة واحدة بالفشل

ولذا  يةالشمول عنصر عزيزمة طرق تسمح بتولكن ث
هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتوعية الرأي 

العام إزاء أي عملية إلصالح القطاع األمني وجعله يفهم 
ارد وهذا يؤثر على الوقت والمو . ما هو على المحك

 العام السياسي طاراإلوكما هو وارد في . الضرورية
المدني والحركات الشعبية  ، للمجتمعاألفريقي لالتحاد

 .دور بارز لتلعبه في هذا الصدد

ويمكن استخالص الدروس من جنوب أفريقيا ما بعد 
المشاورات سنتين  استغرقتنظام الفصل العنصري حيث 

ن آرائه وخبراته حول التحديات التي يطرحها إصالح ممثّل نيجيريا يعبّر ع

 . القطاع األمني



ة | 9 ح ف ص ل ا  
 

وقد لجأ . قبل التوصل إلى ما ُعرف بالوثيقة البيضاء
مجلس الوزراء في جنوب السودان إلى دعم الخبراء الذي 

ظمات غير الحكومية وبعد ستة أشهر من قّدمته المن
التشاور الذي شمل كل الفئات وصواًل إلى الفئات الشعبية 
القاعدية، تمّكنت البالد من صياغة إستراتيجية وطنية 

أما في مالي فتقّدم . جديدة إلصالح القطاع األمني
منظمات المجتمع المدني الدعم للسياسات الحكومية 

ة وقد القت بعض النجاح بهدف وضع إستراتيجيات وطني
وفي . في تعزيز الحوار بين القطاع األمني والمدنيين

يتم بذل الجهود لنزع مركزية اإلجراءات   العاج ساحل
األمنية وإلشراك السلطات المحلية فيها، مما يحمل عملية 

 .صنع القرار إلى المستويات الدنيا أيضاً 

س كذلك، ال بد من تعديل الهيكليات األمنية لتعك
ُتظهر . المجتمعات التي تقوم هذه األخيرة بخدمتها

األمثلة من أفريقيا الناطقة بالفرنسية أن العامل اإلثني 
إسُتخدم إلقصاء اآلخر وكانت النخبة في صفوف القوات 

وهناك . األمنية تنحدر من مجموعة إثنية واحدة فقط
أمثلة أخرى إعتمدت نهجًا مختلفًا على غرار الكاميرون 

ل محافظة مناصب منفصلة خاصة بها داخل حيث لك
ولكن قد ( كالقوات المسّلحة مثالً )المؤسسات العامة 

يؤدي ذلك إلى عدد من التحديات ال سيما 
. في مجال التوظيف والترقيات والتدريب

وبما أن معظم خدمات األمن والعدالة في 
أفريقيا متوفرة من خالل آليات غير 

 يةلشمولا عنصررسمية، ال بد من تشجيع 
 .التمثيل ضمن هذه اآلليات أيضاً  تعزيزو 

ال بد من ذكر عنصر مهم آخر وهو 
 فيماإشراك المرأة في عملية صنع القرار 
 تأخذخص سياسات األمن والعدالة لكي 

الهواجس األمنية  االعتبار عين في
وفي هذا المجال، تعمل . األساسية للمرأة

 ضمن "الجندر"مالي على تعزيز مفهوم 

ويصل تمثيل المرأة حاليًا . قواتها األمنية والدفاعية عمل
تّمت ترقية  قد كمافي المئة ويشمل كافة الرتب،  00إلى 

في كينيا، إنصّبت . "مؤخرا جنرالثالث نساء إلى رتبة 
الجهود على تدريب الموظفين القضائيين وتوعيتهم حول 
مسائل تتعّلق بأمن المرأة لجعل المؤسسات أكثر كفاءة 

 . التعامل مع تلك الحاالتفي 

األمن في  غير الحكومية والتقليدية الفاعلة الجهات

 والعدالة 

 مخّصصاً مجااًل  إصالح القطاع األمني غالبًا ما ُيعتبر
التقليدية،  والعدالة خدمات األمن مقّدمي إال أن .للدولة

نسبة كبيرة  بتأمين يقومون أو غير الحكومية التاريخية
سّلط ي وفضاًل عن ذلك، .العدالةو  خدمات األمن من

 الضوء على أهمية األفريقي ي العام لالتحادسياسإطار ال
 أو لتقليديةا في مجال األمن والعدالة الجهات الفاعلة

 .غير الرسمية

 االلتزامُيعتبر هذا المجال معّقدًا للغاية، فضاًل عن أن 
فاعلة غير حكومية قد ينطوي على مخاطر جهات مع 
أن هذا النوع من اإللتزام ضروري لتحقيق إال . كبيرة

النجاح نظرًا إلنتشاره وقدرته على تقديم خدمات في 
ويمكن التخفيف  .مجاالت ال تتواجد فيها هيكليات الدولة

ً )السيد ميروسالف الجالك  ، السيد إيراستوس (رئيس وزراء سلوفاكيا سابقا

مدير قسم )والسيد غاسيم واين ( نائب رئيس مفوضية اإلتحاد األفريقي)موينشا 

سئلة الصحافيين خالل يجيبون على أ( السالم واألمن في مفوضية اإلتحاد األفريقي

 مؤتمر صحافي أثناء المنتدى األفريقي إلصالح القطاع األمني
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 فهم من خالل ضمانمن هذا األمر، بطريقة جزئية، 
 أدوارها: الجهات الفاعلة غير الحكوميةطبيعة معّمق ل

، نظرًا إلى أن باألمر حيوي وهو .وعالقاتها ناخبيهاو 
 لألسف تعتمد إصالح القطاع األمنيالعديد من عمليات 

المعقدة لعالقة لو ، القطاع عمل هذا كيفيةل على سوء فهم
. الدولة وهيكلياتغير الرسمية  هذه الجهات الفاعلة بين

مثال على هكذا خير  الوضع في ليبياأضف إلى أن 
 أمثلة من فسها فيمالحظة الحالة ن كما ويمكن .تحليل

 ،الجماعات الدينية أفريقيا الوسطى حول دور جمهورية
في  من المدنيين المعّينة المشتركة العمل قوات وطبيعة
عدة  جوانب ثمة هيكليات الدولة، حتى داخل .نيجيريا

. أداء النظام تؤثر علىو غير الرسمية  الممارسةب تتمّيز
حدى هذه في  التوظيف والترقية معايير األمثلة هي وا 

 .صفوف قوات األمن

، يلعب والعدالة توفير خدمات األمن باإلضافة إلى
 تؤكدو  .الرقابة هامًا في دوراً القطاع غير الحكومي 

األمني في  برنامج تطوير القطاع من المستفادةدروس ال
في لعملية ضروري  المجتمع المدنيدور  أن بورونديال

 عملية إلىباإلضافة  قوقابلة للتطبي شاملة مساءلة
 .الرقابة الخارجية

  االستدامة اجل منالتخطيط 

، إصالح القطاع األمني ملّحة إحتياجات تكون غالبًا ما
 قد ولكن، .بسرعة الدعم للحصول على ضغوطوهناك 

 إستدامة تقويض على يكون لهذا األمر آثار كبيرة

 قضايا الحوكمة معالجةفي الواقع، تتطّلب  .الجهود
 عندما يتمحور التركيز حتى .والصبر األمد امًا طويلإلتز 

 من ،على المدى القصير ستقراراإلتحقيق  األساسي على
 واإلعتراف الهوية،من و ألل رؤية البدء بتطوير الضروري

نجاح  على في المراحل األولى القرارات المتخذة تأثيرب
 أحد األمثلة.على المدى الطويل إصالح القطاع األمني

 فقط على إلى التركيز المجتمع الدولي ميل هو على ذلك
 مّما يكّرس ،الملكية الوطنية شعارتحت ًً  غالبا ،النخبة

 .صنع القرار في عملية للسكان الضّيقة مشاركةبالتالي ال

صعوبة إدارة أفريقيا الوسطى  جمهوريةتظهر أمثلة من 
بالحصول على نتائج  وتوقعاتهم ل السكان المحليينامآ

 .وعدم استقرار طال أمدها بعد فترة نزاع ةسريعة، خاص

 منظور استيعاب الصعب من يكون األحيان بعض في
 تشمل ان يمكن األجلالضغوط القصيرة  .األمد بعيد

تعامل مع المخاوف األمنية المباشرة، مثل ال ايضًا ضرورة
عادة المقاتلين وتسريح األسلحة اإلنتخابات، ونزع  وا 

م خطوات فورية لمعالجة المجتمع، وتقدي في إدماجهم
للقرارات المتخذة  قد يكون ولكن .للنزاع الجذريةاألسباب 

بعيدة المدى، كما هي الحال في  بسرعة عواقب سلبية
بأن تدفع  ليبيا حيث إتخذت السلطات الوطنية قراراً 

لأللوية الثورية مرتين إلى ثالث مرات أكثر من النسبة 
الجيش، مّما أدى التي تدفعها للعاملين في الشرطة أو 

 اتحمله يمكن الإلى عدم مساواة وزيادة هائلة في األعداد 
 .البعيد المدى على

صالح رؤية طويلة األجل إل تجسيد يجب أن يواكب
رادة سياسية  القطاع األمني الشركاء  قبل منالتزام وا 

هذا  أن يمتد ويجب. على فترة طويلة من الزمن لاللتزام
كثير من فترة السنتين إلى أربع على فترة أطول ب االلتزام

سنوات التي نشهدها في معظم البرامج أو بعثات حفظ 
بطريقة  الدعم كما وعلى المجتمع الدولي أن يقّدم. السالم

تعتمد على بناء الملكية الوطنية وتشجيعها وتجنيبها 
أفريقيا  جمهوريةالمزالق التي نراها في بلدان مثل 

تضمين عمليات إصالح القطاع "

األمني، رؤية طويلة األمد يجب ان 

 السياسية واإلرادة يقترن بااللتزام

الشركاء لالتزام على المدى  لدى

 ".الطويل
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فالدعم . دّخالت المانحينعلى ت االعتماد، نتيجة الوسطى
دارته و الذي تقوم بتطويره الجهات الخارجية  أو تنفيذه/وا 

لفرص بناء القدرات  اإلخماد لن يؤدي إال إلى المزيد من
في مجال اإلبداع والمبادرة والتفويض التي غالبًا ما تفتقر 
إليها هذه البلدان بعد أن عاشت عقودًا من الحكم 

األمني في  قطاعالمج تطوير برناويوّفر . الديكتاتوري
حول كيفية تجسيد اإلطار الزمني  العبربعض  بورونديال

 .الالزم لتغيير العقليات والثقة العامة في المؤسسات

أساسية لتحقيق اإلستدامة، والجهود  ُتعتبر مسألة الملكية
أطر العمل  عبر للقيادةالتي يبذلها المجتمع الدولي 

جهود المبذولة في جنوب ال فقد واجهت. مصيرها الفشل
السودان عقبات عدة وربما يكون سلوك الجهات المانحة 

على سبيل المثال، فقد شعر . عاماًل مساهمًا في ذلك
المجتمع المدني أن الجهات المانحة كانت وراء عملية 

في جنوب " الورقة البيضاء للدفاع"صياغة ما ُيعرف بـ
ا ولم تكن السودان، وبالتالي تـم اإلسراع في صياغته

ولم يشارك المجتمع المدني في  كما. تشاورية بالكامل
تطوير سياسة األمن القومي، ولم ُيطلب منه لعب دور 

 .رالرصد أو الحوا في التوعية أو

للدعم، من المهم تحديد أعمدة البناء  خّص التخطيط فيما
التقّدمية الالزمة لتحقيق رؤية وطنية بهدف توفير 

كما ويجب تطوير أدوات وأنظمة . ةخدمات األمن والعدال
والمطالبة بها، مّما  لتشجيع اإلرادة السياسية الوطنية

صالح القطاع يعّزز وجود ثقافة وموقف أكثر مالءمة إل
 .والحوكمة الجيدة األمني

 المبرمج والدعم تحليلال الخطط كما وينبغي أن تتضمن
 منيللقطاع األ اإلدارة المالية العامة فيما يتعلق بجوانب

فضاًل عن المسؤولية التي تقع . نهج مستدام كجزء من
 إلصالح القطاع األمني الخارجيين نصاراأل على عاتق
أنظمة اإلدارة  من خالل دعمهم لضمان تمرير في أي بلد

في  تضمينهالضمان المساءلة و  الرسمية للدولة المالية
 .الوطنية األنظمة

، بحيث ج تقّدميإتباع نه غالبًا ما يعني الدعم المستدام

 ضمن برنامج مسؤوليات متزايدة يتولى النظراء الوطنيون

عن كثب في  مشاركتهم من خالل قدراتهم مع تطّور
، بوروندي فيوهذا ما كان عليه الحال  .التنفيذ عملية
 أضيف عنصر المرونة للسماح بتحويل مجال حيث

مع  مستوى الملكية بناء الدعم بهدفتركيز في عملية ال
 .البرنامج تطّور

 الحاجة إلى نهج شمولي

تؤّكد التجارب من مختلف الدول الممثلة في المنتدى أن 
الدعم المعزول لوحدات فردية ال يؤدي إلى حلول 

على سبيل المثال، في حين وضع كل طرف . مستدامة
أمني خططًا من أجل اإلصالح في جنوب السودان، لم 

ر عمل وطني ما من إطا. يكن العمل قائمًا على التنسيق
للسماح بنهج شمولي، وهناك فرق كبير ما بين مختلف 

 .إصالح القطاع األمني الجهات الفاعلة في فهم ما يعني

د ديمتري تيتوف ( لمتحدةا لألمم العام األمين مساعد)السيّ

األمين التنفيذي للشبكة )والبروفيسور إيبوي هاتشفول

يتحدثان في الجلسة ( ASSNاإلفريقية للقطاع األمني

 .الختامية في اليوم األول
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 عدم إتباع عن تداعيات وثيق الصلة مثاالً  نيجيريا تقّدم
 الجيش يبدو أنه قد تم إشراكوبالتالي، . نهج شمولي

األدوار  لاغفتم او ، في نيجيريا مكافحة اإلرهابفي  وحده
والتنمية اإلقتصادية،  التي تلعبها الدبلوماسية، الحيوية

وهنا  .والمساعدات في هذا السياق التدخالت اإلنسانية،و 
 اإلرهاب محاربةفكرة الحيوية القائمة على  النقطة تفوتنا

بقدر  السكان نواياحسن تعتمد على جذب والتي 
 ، يجبوعالوة على ذلك .األجهزة نشر على اعتمادها
محاكمة  منوتعزيزه ليتمّكن بدوره  القضاء تمكين

نظرًا إلمتدادها و  .اإلرهاب فيالمتورطين  المجرمين
الجمارك وكاالت  إصالح فيينبغي النظر أيضًا  ،الواسع
مجال مكافحة  فيوتنطبق تحديات مماثلة  .والهجرة

. اإلرهاب في مالي ومنطقة الساحل على نطاق أوسع
جمع ما بين تإليجاد حلول  حاجة إلى نهج شموليثمة 

. باألسباب الجذرية المعنيةالجهات الفاعلة  مختلف
مالحظة الحاجة إلى مثل هذا التركيز  ويمكن أيضاً 

المتعّدد األبعاد في جمهورية أفريقيا الوسطى، حيث 
سيكون من الضروري أن يتزامن إصالح القطاع األمني 

 قاتلينالم وتسريح األسلحة لنزعمع الخطط المستقبلية 
عادة ، وسوف يحتاج كالهما إلى المجتمع في إدماجهم وا 

اإلنطالق من الحوار السياسي األوسع لمعالجة األسباب 
ويدعم كل من اإلتحاد األفريقي . الكامنة وراء النزاع

هذه  األوروبيواألمم المتحدة واإلتحاد 
 .  المنهجية

 منعلى العديد  الشمولينهج ال وطغىكما 
: المنتدى مثل فياولة المواضيع المتد

 السياسيالحوار  بينالربط ما  إلى الحاجة
 التدابيرما بين  والربط والتعاون التقني؛
والدعم االستقرار  لتحقيقالقصيرة األجل 

معالجة و  التغيير؛أسسة المدى لم الطويل
على المستويات الوطنية  األمنقضايا 
الحكومة  عنصر وتعزيز والمحلية؛ واإلقليمية

 .ة برامج الدعم الخاصة بالتدريب والتجهيزفي كاف

 شموليةأكثر  نهجإعتماد  نحوخطوات  كينيااتخذت وقد 
 لإلصالح فريقاألمني من خالل تشكيل تطوير القطاع ل

كما . ويعمل على إصالح السجون الوزارات يجمع ما بين
قسم  كيف أنالعامة خدمة الاحكام  استخدام ويوضح

دارة السجون،والشرطة، و ، مراقبة السلوك والقضاء،  ا 
يدًا بيد من جميعها  يمكن أن تعمل المحلية المجتمعاتو 

 .خطيرينال غير الجناة إعادة تأهيل أجل

الجهات  العدد الكبير منهذا  مع مثل التعامل ولكن
 هناك حاجة، وبالتالي معقدًا للغايةأمرًا  يصبح الفاعلة

. التحّوليحصل ضمنها  مساحة آليات لتوفيرإلى وضع 
 ضوء النتائج على هذا األمر بأهمية بشكل خاصو 

 الصادرة عن المنتدى والقائلة بأن على المجتمع الدولي
 مثاالً  مالي وتشّكل .أكثر بساطة برامج ويقّدم أن يحاول
 تنظيمية هيكلية قامت الدولة بتطوير، حيث على ذلك

 عبر إصالح القطاع األمني جهود لتوجيه متعددة األبعاد
وبالتالي، لهذه  .مراقبتهاطاعات وتنسيقها و مختلف الق

 أصوات ضمان أخذ ميزة إضافية تتمثل في المبادرة
 وغير الحكومية الجهات الحكومية مجموعة واسعة من

   .بعين اإلعتبار

تتحدث ( كينيا رئيس المحكمة العليا فينائب )راوال العليا كالبانا المحكمة قاضي سعادة

 . لسابعةالجلسة ا خالل في كينيا قطاع العدالة إصالح عن
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 الشراكات 

إصالح  دعم عمليات المتمحورة حول تعتبر الشراكات
تطوير ل أساسية األخيرة خالل السنوات القطاع األمني

تلك القدرة على اإلستجابة ل وتعزيزلقضايا، متعّمق لم فه
أمر  التجارب والخبرات تبادلوبالتالي فإن . اإلحتياجات

 يزيد إلى أقصى حّد منتجميع الموارد  حيوي، كما وأن
. مختلف المنظمات لتقديم المساعدةالمزايا النسبية ل
 على الدعم الدولي شرعية تستند، وعالوة على ذلك

 .والمنظمات اإلقليمية الدول المضيفة ة معشراكات قوي
اإلتحاد لإلتحاد األفريقي و  البرنامج المشترك ُيعتبر

 إلتحادا قدرات بناء" واألمم المتحدة تحت عنواناألوروبي 
 يهدف إلى، الذي "إصالح القطاع األمني على األفريقي
إلتحاد األفريقي حول السياسي العام لطار اإل تفعيل

تحقيقه  ا يمكنعمّ  إيجابياً  مثاالً ، منيإصالح القطاع األ
  بعثات التقييم إن. متعددة جهات فاعلة جتمععندما ت

 

التي تم  إلصالح القطاع األمني المشتركة األخيرة
 والتيمدغشقر و  إرسالها إلى جمهورية أفريقيا الوسطى

األمم واإلتحاد األوروبي و  اإلتحاد اإلفريقي قام بتنفيذها
 (ASSN)اإلفريقية للقطاع األمني شبكةالمتحدة وال

لدول وسط  مع الجماعة االقتصادية باإلشتراك
، فيما خّص جمهورية أفريقيا الوسطى( ECCAS)أفريقيا

المنظمة و ( SADC)األفريقي  اإلنمائية للجنوب والجماعة
 تظهر مدغشقر، خّص  فيما( OIF)فرانكفونية الدولية لل

إلى  دعم المشتركال يمكن من خاللها تقديم الطريقة التي
 تقّدم مجموعةو . األعضاء في اإلتحاد األفريقي الدول

 األمم المتحدة في مجال إصالح القطاع األمنيأصدقاء
في  دورها من خالل، ال سيما مثااًل آخر على هذا النحو

آليات وتطوير سياسات و  قدراتة أي على تقييم المساعدة
 أخيرًا، تطلقو . نظام األمم المتحدة يحتاج إليها وهيكليات

 نفقات في الشراكة"برنامج  والبنك الدولي األمم المتحدة
تبادل عمليات  ينّظم، والذي سوف "قطاع األمنيال

 ممارسين في مجالال بينما  النظراء الخبرات بين

 . بعض المشاركين في المنتدى اإلفريقي يصلون للتسجيل في اليوم األول

. 
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 إصالح القطاع األمني
المسؤولين والخبراء و 

الحكوميين، فضاًل عن 
تقارير  منإعداد عدد 

 .مراجعة اإلنفاق العام

ال تكون  شراكاتال ولكن
، البناء سهلة دائماً 

تتقاطع  تلك التي وخاصة
مجموعات المختلف بين 
على . المصلحة ذات

يجب بذل ، سبيل المثال
للجمع  المزيد من الجهود

العسكرية االساليب  بين
في  في التفكير والمدنية

األمم المتحدة وبعثة اإلتحاد ما بين  إطار الشراكة
 استغرق األمر بوروندي،الوفي  .ومالالص في األفريقي

 بين قوات األمن دوارلألكاف تطوير فهم وقتًا طوياًل ل
 تم. إيجاد حلول ومع ذلك، يمكن .والمجتمع المدني

 إدخال" ثالم من خالل، بورونديالفي  التحديات خطيت
جميع حلقات إلى  القيم األساسية إلصالح القطاع األمني

قامت بها التي  والزيارات توحة،مفالالزيارات  العمل، وأيام
 .ثكنات عسكرية إلى وسائل اإلعالم

 الدعم    تماسك

 الواضح فمن ،شامل بتحقيق التنسيق التزام يوجد في حين
 ضمانيشّكل  .في هذا المجال طويل أن الطريق ال يزال

 تطوير نهج نحو الخطوة األولى مشترك للمشاكل فهم
في  التقّدم المحرز دليل على وثمة الدعم، تقديممشترك ل

 من خالل التقييمات المشتركة التي قام بها هذا اإلتجاه
 .واألمم المتحدةاإلتحاد األوروبي اإلتحاد األفريقي و 

أمر  اإللتزام لتوجيه قوي إطار عملال شّك في أن وجود 
األفريقي  إلتحادي العام لسياسالطار اإليوّفر و أساسي، 

م توجيها إلصالح القطاع األمني واضحًا  وضوعياً ًً
 يمكن إستخدامها مفيدة للغاية وثيقة مرجعيةبمثابة ويعمل 

 مسؤولية التنسيق إال أن .الدعم تقسيم أدوار إلستكشاف
ال يزال السلطات الوطنية، و  عاتقيجب أن تقع على 

إلى إستراتيجية دولية  في كثير من البلدان حاجةهناك 
قوم ي إصالح القطاع األمني متماسكة وقوية لدعم

ليس هذا باألمر  .محليونبتطويرها وتأييدها شركاء 
يجب  ضعيفة، القدرات الوطنية إذا كانت. السهل دائماً 
إجراءات  عن إتخاذ الجهات الدولية الفاعلة أن تمتنع

خالل  تم. الخاصة رؤيتها إلى تعزيز ميالًة أكثر تكون
، للمرة بث 4104الخبراء الرفيعي المستوى لعام  اجتماع
المجموعات اإلتحاد األفريقي و  اقتراح أن يدعم ى،االول

ذ  .تنسيق بوضع آليات لدول االعضاءلاالقتصادية  وا 
إلتحاد لالسياسي العام طار اإل تمت اآلن المصادقة على

فرصة  هناك ربماإصالح القطاع األمني،  حولاإلفريقي 
 .الفكرةهذه الستكشاف أبعاد 

تنسيق  الدعم من خالل تماسك يمكن تحسينكما و 
 الذي وضعته النهج وُيعتبر .البعثات أفضل داخل داخلي
 قسمها المخّصص ليبيا مع في للدعم المتحدة األمم بعثة

 اإلتحاد اإلفريقي ي إلىاإلتحاد األوروب الجلسة الثامنة يشتمل على ممثلين عن بعثة خبراء فريق

، (ASSN)، والشبكة اإلفريقية للقطاع األمني(IGAD)بالتنمية المعنية الدولية الحكومية والهيئة

 (.ECOWAS)أفريقيا غرب لدول اإلقتصادية األفريقي، والجماعة اإلتحاد مفوضيةو
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كيفية تحقيق هذا  مثال علىخير ي صالح القطاع األمنإل
أن  صالح القطاع األمنيإل كيف يمكن مّما يؤكد. األمر
دامجاً  دورا يلعب لية، البعثات الدو األمم المتحدة و  ضمن ًً

 بالتوازي مع نظامًا منفصاًل يعمل أن يكون عوضًا عن
صالحات والسجون و  والعدالة الشرطة  .الحوكمةا 

 أهمية الرصد والتقييم  

 قويينتقييم الحاجة إلى رصد و  تم التركيز على ،وأخيراً 
قرار كما ويدعو  .األخيرة أطر العمل السياسية في جميع

 للتنبيه اتآلي إلى إعتماد 4010 مجلس األمن رقم
ضعيفة ال إصالح القطاع األمني عمليات عنالمبكر 
اإلقتصادية  أو العقبات السياسية أخذ، بما في ذلك األداء

قدرات  إلى التركيز على بناء ثمة حاجة .بعين اإلعتبار
وضع ، فضاًل عن شاملة وشفافةوطنية و  وتقييم رصد

ج التي قد تنت والخبراتتبادل الدروس المستفادة آليات ل
 .تقييمرصد و  عن هكذا عمليات

كما  والموارد، نقص في الخبرات غالبًا ما يكون هناك
 السودان في جنوبالتي أجريت ب التجار  في نالحظ
عدم  يثيركما و  .التنفيذ لمتابعة أمانة تنفيذية لتشكيل

 القدرة الحقيقية أو، لمتابعة التقّدم وجود مؤشرات
 ما تحديد ة علىالقدر أن  حتى .مشكلة أخرى، لتطويرها

 غالبًا ما تكونمناسبة ألنشطة االصالح  نتيجة يشكل قد
 حيث، الحوكمة الديمقراطية في مجال، خاصة تحدياً 

للغاية تدريجيا في كثير من األحيان تقّدميكون ال ومع  .ًً
في إنشاء أنظمة رصد  التقّدم أمثلة على لقد شهدنا، ذلك

اإلتحاد ، يتعّين على القاري على المستوى. وتقييم
إصالح  عمليات رصد وتقييم المساعدة في األفريقي

 على مستوىأما  .في الدول األعضاء القطاع األمني
 ساحل العاجفي  القومي األمن البالد، يستعمل مجلس

مشتركة يتم  عمل خطة لديه في المتحدة األمم وعملية
 في مالي المجتمع المدنيوينّفذ  .بشكل مشترك رصدها
يتعّرف أما في بوروندي، ف. لحكوميةالعمليات ا رصد
بناء  الحاجة إلىإلى  تطوير القطاع األمني برنامج

للوقت فهما ، ويجّسدالنتائج تدريجياً  التغيير  لتحقيق ًً
 خراآل والدرس. برنامجها رصد منهجية في المنهجي
تطوير  هو الحاجة إلى بوروندي نستخلصه منالذي 
ع األخطاء تقّبل يتم بموجبها ثقافة للتعّلم  تبارها فرصةوا 

اإلستعداد للمخاطرة بطريقة  تشجيع، وبالتالي والتطّور
 .نهج مبتكرة تجربةو  مدروسة

 دعم في اإلقليمية دون والمؤسسات االفريقي االتحاد دور

 القضاءو األمن قطاعي اصالح عمليات

إصالح القطاع  أساسيًا في بعداً  الملكية الوطنية تبقى
 كما وهي .ريقيافي أفالعدالة األمني و 

، تّم في اإلتحاد األفريقي مبدأ رئيسي
 سياسةالفي إطار تسليط الضوء عليها 

التابعة  صالح القطاع األمنيإل العامة
إال أن العدد الذي ال  .إلتحاد األفريقيل

عبر  والفرص بعاداأل يحصى من
منطقة  عبر، على سبيل المثال الحدود

، العظمى منطقة البحيرات وأ الساحل،
 الدور الحيوي ، يظهرالقرن األفريقي وأ

ودون  المنظمات اإلقليميةالذي تلعبه 
 اإلتحادفي لجنة  مسؤول عن إصالح القطاع األمني، مالمبو نورمان الدكتور في مساعدة البلدان في أفريقيا اإلقليمية

 .الختامية الجلسة في المنتدىالناتجة عن  االستنتاجات يتشارك األفريقي
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 وقد تم إنشاء .الناشئة التهديدات األمنية معالجةعلى 
 المهمة، هذهتسهيل واألدوات ل الهيكليات مجموعة من

 مكافحة وآليات( ASF)الجاهزة األفريقية لقوةا مثل
نشاء اإلرهاب،  ضمن األمني القطاع إلصالح وحدة وا 

 التي واألمن السالم إدارة
 تستمر أن شأنها من

 عامال إنطالقًا من
4102. 

 ولكن اليزال هناك حاجة
لدعم الدول  أكثر

 دعم ، مثلاألعضاء
وتعزيز  تعبئة الموارد

 .مع الشركاء التعاون
، على هذا النحو

اإلتحاد أنشأ 
 دعم الدول للمساعدة على منتضا مبادرة األفريقي
بين  مذكرة تفاهم ، تّم توقيعوعالوة على ذلك .األعضاء

حول عات اإلقتصادية اإلقليمية االجماإلتحاد األفريقي و 
المساعدة التي يقّدمها اإلتحاد ، فضاًل عن السالم واألمن

 .حلول ممكنة في منظور إقليمي لدمج األوروبي

المعنية  الحكومية الدولية الهيئة وقد بنت
 األعضاء فيها مساعدة الدولالخبرة في ( IGAD)بالتنمية

الشرطة،  بما في ذلك دعم، اإلصالح في عمليات
، والصومال في كينيا،المجتمعية والشرطة القضائية و 

 التهديدات األمنية فضاًل عن معالجة، السودان وجنوب
 المقاتلين وتسريح األسلحة نزع، و العابرة للحدود الوطنية

ع كما  .الالمركزية وقضايا المجتمع، في إدماجهم ادةوا 
 استخدامها أكثر بعد هذه الخبرة إلستفادة منا يمكنو 

 .مفوضية اإلتحاد األفريقي عمل إلكمال

أفريقيا  غرب لدول اإلقتصادية الجماعة وقد طّورت
(ECOWAS) الدول  التي تقّدمها إلى أيضًا المساعدة

للحفاظ  ومواردها نهجهاي ، مطّورة بالتالاألعضاء فيها

 اإللتزام تتخطى بطريقة إصالح القطاع األمني دعم على
 من أن وتأّكدت بالتالي ،الممّول من الجهات المانحة

للتعامل مع  يمكن تكييفها تعتمدها التي األدوات واآلليات
مثلة وتشتمل األ. نعدام األمنالديناميكية إل الطبيعة

الدور  الملموسة على
 الذي ستراتيجيواإل السياسي

، (ECOWAS)جماعة لعبته
 الدعم المباشر عن فضالً 
 ، علىبناء القدراتل المقّدم
( ECOWAS)جماعة بعثة

الدعم و  االستقرارلتحقيق 
إلصالح القطاع األمني في 

من ، بيساو غينيا
خالل مساعدات 

 مليون 21 بقيمة
 المقاتلين وتسريح األسلحة نزعأنشطة  لدعم دوالر أميركي

عادة إصالح القطاع  وأنشطة المجتمع في إدماجهم وا 
، فقد لعبت في ماليأما  .ذات الصلة األمني
للمساهمة  سياسيًا ودبلوماسياً  دوراً ( ECOWAS)جماعة

 ، تضعوبالنظر الى المستقبل. إستقرار البالد في
 مالحظاتهاعلى  اللمسات األخيرة( ECOWAS)جماعة

على الرغم ، الخاصة بإصالح القطاع األمني التوجيهية
 عن التركيز الحاجة إلى المزيد من العمل لإلبتعاد من

 األمن على حساب إجراءات الدفاع بطريقة مفرطة على
 .بشكل عام

 

 (ECOWASول غرب أفريقيا الجماعة اإلقتصادية لد) أوزوشينا أوكيالسّيد  يعرض

إصالح القطاع  في دعم قتصادية اإلقليميةالمجموعات اإل التي تواجهها الفرص والتحديات

 .األمني



 

 ً  الطريقة للمضي قدما

كوسيلة  أهميتهُتعتبر  المنتدى، يظهركما و  .كبيراً  شوطاً  في أفريقيا إصالح القطاع األمني الماضية، قطع فهم خالل السنوات القليلة
إطار  يوجد اآلن. من أي وقت مضى األجل ملحة أكثر والتنمية الطويلة السالمأسس  و ستقراراإلبناء  النزاعات، والمساهمة في منعل

 و عدد من األمثلة، دراسات المعروضةال اظهرت .لتنفيذه القدراتبناء برنامج لو  األفريقيإلتحاد ل األمنيصالح القطاع إل عام يسياس
: ضرورة بذل المزيد من الجهود في هو الرئيسي اإلستنتاج اما .األمن والعدالة تحدياتال لمواجهة اتو اإلبتكار  ت السليمةالممارسا

عتماد اإلجراءات ، وتآزر الحوكمة التركيز على إصالح القطاع  تأثير فيما يخص زيادة الوعي معًا مع للعمل طرق أكثر فعاليةوا 
، وزيادة غير التابع للدولة بعين اإلعتبار أو غير الرسميالقطاع  أخذ، وزيادة االخيرة عليه تأثيرالعمليات األخرى و  على األمني

 .مةنتائج مستدا والحاجة إلى الطبيعة السياسية إلصالح القطاع األمني الدعم بطريقة تعكستقديم و ، الشمولية

 :الخطوات من عدداً  قترحن ،هتعميقوالشركاء و بين المنظمة و  فريقيتحاد األاإل داخل مواصلة النقاش بهدف

 عاتاوالجم ،األفريقي تحاداإل في األعضاء الدول ثليمم بين أجريتالتي  مفتوحةالو  صريحةال مناقشاتال إن 
 مجموعة إلنشاء المضافة القيمة حول المدني المجتمع ومنظمات ،األفريقية وبرلمان البلدان، اإلقليمية قتصاديةاإل

 من مزيدال لكن ثمة حاجة إلىو . المفهوم هذا في محتمالً  قد أظهرت إهتماماً  إلصالح القطاع األمني أفريقية أصدقاء
 لتكمّ ن أكيف يمكن و ، تهاواليو  تأسيس هذه المجموعةب يتعلق مافي ، قرارات ةأيالتمّكن من إتخاذ  قبل المعلومات

إصالح  مؤتمر خالل مقّدمةال التوصية معالتوافق بو  ،بهدف المضي قدمًا بهذه الخطوة .القائمة يات األخرىالهيكل
تحاد فريق اإل ، سوف ينّظمالثاني تشرين/نوفمبر 02 في 220 رقم تماعاإلجاألمن في و مجلس السلم ل القطاع األمني

إصالح القطاع  حول موضوع األفريقي تحاداإل في األعضاءللدول  تشاورجلسة  صالح القطاع األمنيإلفريقي األ
 .4101 عام تشرين الثاني/ونوفمبر ولاأل تشرين/كتوبرأ شهَري بحلول األمني

 إصالح  إلى الدول األعضاء بشأن وتقديم المساعدة حضور أكبرنحو  كتحرّ ال في فريقيتحاد األاإل يبدأ في حين
التي جميع الجهات الفاعلة تتماشى أن و  بطريقة أفضل اتالسياسعمل إطار ُيعرف  من المهم أن، القطاع األمني

صالح القطاع إل فريقيتحاد األفريق اإل يعتزم .مبادئه مع األفريقية القارة ضمن إصالح القطاع األمني تتدّخل في
 .4101عام ال مطلع إبتداًء من سيتم تنفيذهاوضعها والتي التي  صلواستراتيجية التإ في مسألةالإدراج  األمني

 لعام  اجتماع نقاش الخبراء الرفيع المستوى على 4102 عامل صالح القطاع األمنياألفريقي إل المنتدى لقد إستند
 مناطقوبالتالي سّلط الضوء على ، النقاش المزيد من ونتج عنهيا في شرق أفريق صالح القطاع األمنيإل 4104
 والبحث م المحرزالتقدّ  بهدف متابعة ،4102عام ال في التالي المنتدىومن المتوقع عقد  .من التعقيدإضافية  وطبقات
خارطة  في الحدثمثل هذا  إحدى اإلحتماالت على إدراجوتقوم  .األمن والعدالةتحسين تقديم ل بتكاراً إأكثر  في سبل
 تنظيم ومن المرجح. األفريقية واألمن السلم منظومة ضمناألمني صالح القطاع إل لإلتحاد األفريقيالجديدة  الطريق

 .كل سنتين منتدى مماثل
 على شبكة اإلنترنت،مما يوّفر فرصة صالح القطاع األمنيإل فريقياأل منتدىموقع إلكتروني خاص لل سيتم تطوير 

، وتطوير استكشافهالتي تم ا الرئيسية للمواضيع إضافي لتحليل من خال 4102 عام ال الحدث المنّظم في من لالستفادة
جراء مقابالت ،اتواإلرشاد من الدروسالمزيد  كما وسوف . والمساهمين المتحدثين الرئيسيين مع بعض الفيديوعبر  وا 

 لعقد المنتدى 4102 في العام مرة أخرىالممارسين وصانعي السياسات و  القادة لجمع منصة يقّدم الموقع اإللكتروني
 .صالح القطاع األمنيإل الثاني فريقياأل


