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الحاسمة. ١  المحلية / االلتزام السياسي للُملكية  األهمية 

قياسي دولي  معياريّة  ال توجد خارطة طريق  د أو نموذج   تختلففي حين  ف.  يقطاع األمنالتطوير  خّطة لأو   يّةعملية انتقال  جراءإل ُموحَّ

ِّنات الخطوات أو اآلليات أو حتى من نظام   انتقاالالتي شهدت األمثلة الحديثة  ُمختلف اختالفاً كبيراً في األساسية للسياقات االنتقالية المكو 

أكثر للمساءلة  يخضع قطاع أمني    إرساءهو المشتركة أو حتى الهدف األساسي لعمليات االنتقال الدائم    الس مة فإن كم مدني،  عسكري إلى حُ 

أكثر  و ُمراقبة سلطاتواستجابة    تمثيالً يكون  ومدنيّ  تحت  بكثيراألهداف  فإّن  ،  بالتالية.  د  تتجاوز  الحياة   ُمجرَّ من  األمن  سحب قطاع 

هذه هي األهداف فعال  كانت  وقد  . لخدمة المواطنين الدور العام للقطاع ووظائفه  توجيه أيضا ً لتشملإلى الثكنات بالجنود  السياسية والعودة 

في أمريكا  بيروالو  تشيليفيالباردة ودة في عمليات االنتقال العسكري في جنوب إفريقيا وغانا وأوروبا الشرقية بعد نهاية الحرب  حدّالمُ 

استقراء المُ ال يُه نّ إاّل أالالتينية.   نفس   بأنًَّ  فتراضالل  ُمحدّدالتي ساهمت في النجاح أو الفشل في سياق  الخاصة نات أو العناصر  كوّ مكن 

مماثلة في سياق آخر ياق سّذلك الب  ةدحدّانتقالية مُ   ةتسلسل وأولويات أي عملي  يرتبط أن من ذلك   بدل ً  ينبغي  بل  ،النهج سيؤدي إلى نتائج 

الصعبة بمُ  هاياسية والتزامالتهديدات األمنية القائمة واإلرادة السّعلى قدرة القطاع وعلى    يعتمدواوأن  عالجة القضايا الهيكلية أو التنظيمية 

 لقطاع. التمويل المتاح لدعم اإلصالح والتنمية في اعلى   وأخيرا ً في قطاع األمن 

انتقالية    لكنّ  أي عملية  عادة  مفتاح نجاح  قِ  امشروط يظّل  من  وااللتزام السياسي بالعملية  الوطنية  أصحاب المصلحة  بالملكية  جميع  بل 

ومالي  قد أظهرت التجارب الدولية في أفغانستان  فأوسع.  بشكل  المجتمع ي أو من  قطاع األمنالمن داخل في البالد سواء كانوا الرئيسيين  

فاسو و والبوسنة من قبلها في وبوركينا  واليونان  من أساسي  بشكل    تبنّيهاأن محاولة إجراء إصالحات أو عمليات انتقالية دون  بكمبوديا 

كبير من  بشكلتزد األحكام واالتفاقات االنتقالية إن لم أبرز إلى انهيار بمرور الوقت  تؤدي  غالبا ما األساسيين أصحاب المصلحة طرف  

المحتملة للتراجع عن  خطر   اإلصالحات في قطاع ب  الُمتعلّقةالقرارات الرئيسية    ه يجب أن تستندنإوبالتالي ف. المساراالنقالبات  هيكل 

إلى حوار وطني ونطاقها  على و  ،األمن ووتيرتها  ُمحاولة من     بدل ً درجة من توافق اآلراء من قبل جميع أصحاب المصلحةأن تعتمد 

إلى أن تتحقق العملية االنتقالية بالكامل. وتكمن أهمية الحوار    قائما ً  هذا الحوار  يبقىأن ينبغي  كما   ،فاطراألعلى أّي من   عُنوة ً  فرضها

 تتوفّر لهذه العناصر أنه يجب أن ب  العالم عبرعظم األمثلة مُ  تُظهِّر العناصر العسكرية بنفوذ وقوة كبيرين، حيث  عندما تحتفظ بشكل خاص  

 فسدة محتملة في العملية.مُ حتى ال تتحّول إلى عناصر  وأن يكون لها صوت  في العملية  ُمشّرفة    حلول ً

بين فشل الفاصل الّرفيع الخط    يتمثلما   غالبا ً  في عدد من التجارب الدولية. االنتقالية للعمليّةالقطاع  الفاعلين في   ي مختلفتبنّ أهمية   تتجلّى

لتزام االلعدم  في  العملية ونجاحها    من  نسبي ا ً السلطات  هذهِّ  تتأكّدلم  ما    ،بالعمليةأخرى في الدولة   لسُلطاتلقوات المسلحة أو الُمحتمل 
ت ُمختلف األطراف من النفوذ وظلّ  ُمحدّدةعظم العمليات االنتقالية بدرجة في مُ قد حافظ الجيش  فالنتيجة النهائية ستكون في مصلحتها.   أنًَّ

الجيوش  تراجع نفوذ  حال  في  االستثناءات  مع وجود بعض  بشأن القرارات الرئيسية المتعلقة بسلطاته وموارده وشؤونه الداخلية تستشيره

أو عسكري ) األرجنتين بعد فوكالند أو اليونان في أعقاب الصراع  في على سبيل المثال  كما حدث ذلك بشكل كبير بعد انهيار اقتصادي 

لثقة الجمهور في القوات المسلحة )مثل بيرو( ممّ أو  في قبرص(    ا يسمح للعناصر المدنية بإمالء شروط االنتقالحيث كان هناك تدمير 

. غير أنه حتى في هذه الحاالت، احتفظت العناصر المدنية في الحكومة ببعض االعتبار للحفاظ على كرامة القوات المسلحة  بشكل كبير

الدولة.  في العملية االنتقالية من أجل تعزيز المُ   صالحة وبناء 

عقود من األنظمة االستبدادية في اليونان،  بعد  و على سبيل المثالف.  خارجهداخل قطاع األمن نفسه و العملية  ملكيةالشعور بتعزيز  يجب 

في هذه الحالة، لم يكن الجنراالت  فمحاوالت انتقالية قصيرة األجل.  عدّة اط من المستوى المتوسط إلى  بّضُمن طرف   العملية يتبنّ ى عدم أدّ

إلى  على التصدّي  عديد المّرات  بالتالي عملوا ا وفق عليهتّ العمليات االنتقالية المُ   منافع استقراءطون هم الذين فشلوا في  اط المتوسّبّبل الضُ

الضوء على  سلّ تُ   1 .االنتقال الدّيموقراطي  حاوالت التحرير أومُ  التجربة اليونانية  داخل قطاع األمن والتفكّك التشرذم    تفادي   ضرورةط 

فسدين المحتملين في العملية.  يزيد من عدد المُ كما  ،عدم القدرة على التنبؤالضبابيّة وخالل المرحلة االنتقالية، األمر الذي يخلق المزيد من 

 بيرو. والبوركينا فاسو ومالي   من  كُل ً   بعملية االنتقال أو اإلصالح في السنوات األخيرة فيااللتزام    لوحظ الكثير من التباين على مستوى 

في العديد من كما يتجسّد ذلك  ،في حوكمة وإصالح قطاع األمن في عمليات االنتقال األمني و   لعبا ً رئيسيا ً  المجتمع الدولي  يُمثلغالبا ما  

 ،جنوب إفريقياو ،الحرب الباردةأوروبا الشرقية بعد و  ،النيجرو  ،غامبيا  على غرار ما حدث فياألمثلة الحديثة لعمليات االنتقال الناجحة )

ً   ب المجتمع الدولي دوراً عِ ل  حيث (  وغيرهاسيراليون  و ،تونسو ،السنغالو ً   داعما في مثل هذه   عادةً ال يقتصر دور المجتمع الدولي  . مهما

لِقني )االستشاري أو التدريبي( لتنفيذ المرحلة االنتقالية ولكن عم المالي والتّ العمليات على توفير الدَّ دولية أن  أطرافوجود وتأثير  يُمكن 

مفتاحاً  التحكيم  يسيرلت  يكون  التوسط /  التّ   ،( المناقشاتفي  )أو حتى  السياسي  والدعم  الشرعية  اإلصالح وتوفير  السالم/مبادرات  فاق 

 ً العمليّاتونوايا  بأهداف  ة الدولية في العمليات االنتقالية  شاركالمُ   ُمستوى   رتبط يما    الرئيسية. غالبا مع المجتمع التكامُ   في تحقيق   هذه  ل 

الدولي أو اإلقليمي )مثل اندماج دول أوروبا الشرقية في حلف شمال األطلسي( أو مدى امتالك أصحاب المصلحة الوطنيين القدرة )المالية 

ه تجدر اإلشارة  إاّل أنَّ من فرضها.   بها أصحاب المصلحة الوطنيون بدالً يجب أن يطلُ ه الحالة،  في هذولكن   ،أو التقنية( على تنفيذ االنتقال

عملية   قياممجرد بتمويل المانحين  ال يُمكن تأكيد أو ضمان   هُنَّ فإحة،  مع تزايد المنافسة الدولية على التمويل المحدود من الجهات المانِه نَّ أ

أن    ،االنتقال الشركاء    الكثيركما  دعممن  ً   همالدوليين يجعلون  المُ   دتعه  ب  مشروطا االنتقال  بعملية  السياسات ط  أُ احترام  علنة  ر/التزامات 

في هذا اإلطار ذكرالدولية وااللتزامات القانونية.   الوزراء أبي   هامة حدثتأمثلة حديثة لعمليات انتقالية   يُمكن  في إثيوبيا )تعيين رئيس 

رحيل الج  2017 سنة من السلطةبعد    لم  (.بعد رحيل الرئيس موغابي  2018 سنةوانتخابات زيمبابوي   ،بهة الشعبية لتحرير تيغراي 

هذهِ االنتقاالت ملحوظ في   يصُحب  الدعم صغيرة    ضئيالً   اً عدد   الدولتين كال  ت)تلق الُمقدَّمة  الدولية  اتالمساعدأي ارتفاع  مشاريع  من 
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تلبية متطلبات  ة  االنتقاليّالعمليات    ت وق فالحجم( بسبب   السياسات  إشراك ُمختلفوعدم  التركيز   بسبب  أو ،أصحاب المصلحة في صنع 

 1.2أهمية من الناحية الجيوسياسية ) لتقُ دولة  وهي    ،غامبيال، تلقت  قابِ قضايا الحوكمة أو اإلدارة أو الرقابة. في المُ  بدالً ِمن على  االنتقال 

ً  ،مليون شخص( االنتقالية    دعما في عمليتها  ألنَّ ب ُمقارنةً أكبر بكثير  مجتمعتين  وزيمبابوي  االنتقالي لقطاع األمن   إثيوبيا   شمل تخطيطها 

طار سياسة إصالح )خاصة إِ   2قطاع األمن حوكمة وإصالح سياسة  ور ط  بمختلف أُ  تمَّ االلتِزلمكما   ،االلتزامات الدوليةتُجاه  اقوية  داتتعه  

الُمقاربةى قطاع األمن في االتحاد األفريقي(. تتجلّ  فاسو  و   ة من ماليوليّالدُ اتيتم سحب المساعد حيثُ   ،في منطقة الساحل هذه  بوركينا 

    إدارة قطاع األمن. في مجال دة بالممارسات الدولية الجيّ اتهالتزام حافظ على هُون ك  لصالح النيجر
ً أساسيّ عامالً ن المانحين  مة مِ قدّالمساعدة المُ  مع  وُمتَِّسق ت ين   ين حت جود سياسة واستراتيجية واِض وُ يُعتبر     اإلعانات/الُمساعدات  إدارةلُحسن   ا

في تحديد  يصحاب المصلحة الوطنيالقويّة أل شاركةمُ اللضمان  كذلك و ،المانحين   ن  مة مِ قدَّالدولية المُ    يُمكن أن تتعّطل   األولويات.وتنفيذ  ن 

 طار استراتيجي إِ   ،واضح للسياساتاستراتيجي  طار  ياب إِ غِ   حال  في المانحين أو أن يختار المانحون مجاالت أخرى للعمل عليها اتساعدمُ 

  دة.ارسات الجيّم  ولية والمُ ( ويحترم االلتزامات الدُلإلنجاز قابالً واقعي )ميسور التكلفة/
 

 ل التكاليفالجداول الزمنية لالنتقال / القدرة على تحم  

وضع جداول زمنية ومعايير واقعية وميسورة التكلفة.  ضرورةل في قطاع األمن الدروس المستفادة من عمليات االنتقال والتحوّ أبرز من 

على ا  غالبا وتتطلب التزاما وتخطيطا  .  مرجوة  نتائج  قبل الحصول علىلمدى الطويل  ما تكون العمليات االنتقالية في قطاع األمن بطيئة 

سياسي وموارد مالية ودعم شعبي داخل وخارج قطاع األمن(، يُمكن  الالتزام   مثل)  وعوامل  إن لم تكن مثالية  مواتية  بيئة  تتوفّرعندما  ف

( وأوروبا الشرقية 1990كما كان الحال في جنوب إفريقيا )منتصف    تحقيق تحّول شامل نسبي في فترة تمتدّ بين خمس إلى عشر سنوات،

إلى   ( أو 2021-2014( أوكرانيا )1990غانا )أوائل  و(  2004-1998في   الحلف األطلسي)الموجة األولى والثانية من دول االنضمام 

( إيجا  شيوعا ً  األكثر  ةالزمنيّالفترة  غير أن    -(  2020-2010كولومبيا  عشرة وعشرين   تراوحتبية  للحصول على نتائج  ما سنة إذا   بين 

بشدة   نظام عسكري السلطة فيها    فقدت تشيلي التي دولة هو ذلك على  مثالمستمر باإلصالح. الالتزام   ُوجد استفتاء عام   بعدقاده بينوشيه 

من استعادة لم تتمكّ   الكنهتاحة لدعم االنتقال وكان لديها موارد وطنية كبيرة مُ  1989 إلشراف المدني على الضروريّة ل ُمكّوناتالأغلب ن 

  تستغرق  3ستورية. دّالتغييرات ال  بعد إجراء عدد من وبعد ثالث دورات انتخابية ناجحة وذلك بشكل تدريجي   2005إال سنة  قطاع األمن 

الحجم الُمالئمو  هاوتحديثفيما بينها  القوات    ودمج   مثل تكاملُمعقّدة  عمليات  مسارات صعبة و القدرات وقتا طويال   اعتماد  مع العلم  وبناء 

ال تزال  التي تمّ ذكُرها سابقااألكثر نجاحا  األمثلةحتى و.  ضغوط ختصرة لتحقيق تأثيرات سريعة في إطار زمني مرق مُ ال توجد ُط بأنه  

مما يؤكد من  -النزاهة    اكل على ُمستوى مشوعدم الكفاءة والُحكم المركزي تخضع إلصالحات تهدف إلى التراجع عن بعض موروثات 

 طويل األجل.  عمال  جديد فكرة أن التنمية واالنتقال في قطاع األمن يتطلبان  

لتحقيق أهداف االنتقال الرئيسية أمرا بالغ األهمية في العمليات األولية  ةالضروري  ودوالجهالالزمة   فترة الزمنيّةلل الموضوعيالتقييم  عدّيُ

األمثلة األخيرة على فشل عمليات االنتقال واإلصالح في جمهورية يُمكن اعتبار  لعملية االنتقال. و  مبدئيّةلتحديد األهداف أو لوضع خطط 

أمثلة على اعتماد الحكومات ألهداف إصالحية طموح أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وليسوتو والصومال ة إلى  وغينيا 

سالم،  الاتفاق   توقيعفي أعقاب  فجدية. غير واقعية وغير مُ   هالهذا القطاع ولكنها سرعان ما تخلت عن العملية بعد أن اعتبرت أبعد الحدود

لإلصالح والتنمية بما في ذلك العدالة االنتقالية وإدماج خطة شاملة  2009و  2008  بين ما  وضعت جمهورية أفريقيا الوسطى في الفترة

إجراء جميع اإلصالحات في وقت واحد.  مع عقدة  سنوات لإلصالحات المُ  سنتين وثالثتتراوح بين  لها  أطر زمنية  تمّ تحديدو ،الميليشيات

علنة والمقاومة  مُ لدرة على تنفيذ اإلصالحات اوالقُ ليّة اإلجمابشكل كامل اآلثار المترتبة على التكلفة    تأُخذ بعين اإلعتبارغير أن الخطة لم 

التنفيذ إلى خيبة وضعها حيز  ى عدم أدّ ،2010في عام   ُمناسبةعتبر  أهداف اإلصالح ال تزال تُ  بينما كانتفالسياسية لتنفيذ بعض األحكام.  

بعد ثالث سنوات فقط.  إصالح القطاع بالكامل  مما أدّى إلى التخلّي عن  أمل معظم أصحاب المصلحة من الوعود التي قطعت في الخطة 

صفت جميع اإلصالحات تقريبا بشكل ، فقد وُ يّة الُمحدّدةالزمنالفترة  تنفيذ بعض األنشطة في إطار   باإلمكان في حين كان  أنَّه تجدر اإلشارة

غير قابلة للتحقيق بسبب مسألة التمويل العملية   كما اعتمدتأصحاب المصلحة من العملية.  أبرز خيبة أمل   إلى ِمّما أدّى   ،جماعي بأنها 

في ف(. 2010مستوى مماثال من الطموح في المرحلة األولية من االنتقال )فترة ما بعد االنتخابات في عام   ()كوناكري     في غينيااالنتقاليّة 

قطاع هذا الخطة شاملة إلصالح  اقتراحأفضى إلى   2011هذه الحالة، أطلقت الحكومة مؤتمرا وطنيا حول إصالح قطاع األمن في عام  

الُمتوقّع أن الخطة بالكامل،    تنفيذ  وإذا تمّ .  فيما بينها  القوات  فكرة دمج بعضونزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج وحتى   تتمكن   فمن 

من تحويل وتطوير قطاعها األمني في   شاورات الوطنية الواسعة سنوات. وعلى الرغم من المأربع وعشر إطار زمني يتراوح بين   غينيا 

سرعان ما الخطة الشاملة  حيث رأى قطاع األمن أنها لم تكن خطة قابلة للتطبيق في السياق بسبب القيود   تمَّ  في وضعها،  التخلي عن 

ً  تمادها، يؤثرما أشار العاملون في قطاع األمن إلى أن عدم تنفيذ الخطة، على الرغم من النشوة األولية الع   وكثيراً  المالية والسياسية.  سلبا

 
االتحاد األوروبي وتركيا وإسبانيا والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا   2017شمل دعم إصالحات غامبيا في قطاع األمن بعد االنتقال في عام   2

 وهولندا ونيجيريا والسنغال.  

 
3 -e-9780190228637-https://oxfordre.com/politics/display/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore

8041;jsessionid=4A86CC1A8D32251C7322C2FC9E566629   

https://oxfordre.com/politics/display/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-1804;jsessionid=4A86CC1A8D32251C7322C2FC9E566629
https://oxfordre.com/politics/display/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-1804;jsessionid=4A86CC1A8D32251C7322C2FC9E566629
https://oxfordre.com/politics/display/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-1804;jsessionid=4A86CC1A8D32251C7322C2FC9E566629
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وثقتهم في العملية االنتقالية بسبب التوقعات المرتفعة )كما هو مبين في الخطة(    الخطوات العملية تحقيق عدد قليل من   لكن على معنوياتهم 

 .   الُمتَّفق عليها

عناصر كبيرة  التي تتضمّ وال سيما تلك   ،السياسي نتقالاال خالل عمليةرتكب الخطأ الرئيسي الذي يُ  يتمثلُ غالبا ما   أو التسريح أو  للدمج ن 

ل تكاليف األحكام قترحة في اتفاقات السالم أو عدم إيالء االعتبار الكافي منذ البداية إلمكانية تحمّ التقليل من شأن األحكام المُ   في ،اإلصالح

الخطط   ما يؤً المقترحة في اتفاقات السالم أو اآلثار المترتبة على تكاليف  تاح لألحكام الرئيسية إلى ي نقص التمويل المُ دّاالنتقالية. غالبا 

أيضا ً  تأخيرات في التنفيذ ولكنه يصبح  إلىممّ  عائقاً وهاجسا تشكيك  أصحاب المصلحة في المصداقية والقيمة اإلجمالية لخطط   ا يؤدي 

  األولى في السنوات االنتقاليةفي مراجعات اإلنفاق العام   ةاالنتقاليّ ةالخّط  االعتراف بعدم القُدرة على تحّملتمّ  في هذا اإلطار، االنتقال.  

ً  مستدامةوبدت بالفعل اإلصالحات على أنها غير   ،في جمهورية الكونغو الديمقراطية و مالي و الصومال . ففي المتوسّط  على المدى  ماليا

تاح على الرغم من علنة والتمويل المُ بين خطط اإلصالح المُ   2018في المائة في عام   40فرق بنسبة    تمّ تسجيلالمثال،   على سبيلمالي 

  تكاليف  إلى  يُنظ ر ، كان 2010عام    بدايةفي و  في أفغانستان والمانحين.    مجموعةمة من  قدّساهمات المُ االستثمارات المالية الكبيرة والمُ 

في المائة من إجمالي التمويل وغير مستدام إلى حد كبير  90قوات الدمج والتدريب واإلنفاق اإلجمالي على قطاع األمن على أنه يتجاوز 

لعدم مثّلنقص التمويل    كما أنّ بدون دعم دولي.   بالعملية   التزام أصحاب المصلحة الرئيسيين في كل من أنغوال وموزمبيق   سبباً رئيسياً 

ظهر الدروس المستفادة من هذه السياقات أنه في  وغيرها من المبادرات الهامة. تُ   حجما   بادرات األصغرللمُ   التمويلر غم من توفّ على الر

ً  وضع أهداف إصالح أقل األفضلبعض الحاالت قد يكون من  في البداية لبناء الثقة في العملية أو تحديد أولويات واضحة لضمان  طموحا

االنتقال السياقات االنتقالية، لىع   ةضئيل  مبالغمن توزيع    بدالً  توجيه األموال والجهود إلى أهم قضايا  من المبادرات. وفي معظم   عدد 

 ً مُ   كثيراً ما يلعب المانحون دوراً رئيسيا يف االنتقال بما في ذلك إعادة تدريب العسكريين، ولكن حتى في  نة من تكالعيّفي تمويل عناصر 

مقدار التمويل المتاح من المانحين وينبغي أن تستند الخطط إلى حد كبير إلى الموارد الوطنية المتاحة   يتمّ تضخيمهذه الحاالت ينبغي أال  

التكاليف و خاصةً في عمليات الدمج. إن عمليات الدمج لها تكاليف فورية   تحم ل النظر في القدرة علىمن الضروري  كما لدعم العملية. 

 كبيرة مثل )التدريب، المعدات، التوظيف، الخدمات اللوجستية( ولكن أيضًا متطلبات متكررة متوسطة إلى طويلة األجل ومتطلبات تكلفة

ال  أساسية الصحية،  الرعاية  االجتماعي،  الدعم  التقاعدية،  المعاشات  وزيادة /تعليم،  )مثل  الترقية،  التدريب،  إعادة  العسكري،  االنتقال 

 وُرت ب حول حجم ُمحدَّدة مناقشات و  ،المرتبات، إلخ(. ولذلك، يجب أن تكون هنالك حسابات دقيقه و مفصله لما هو في متناول الجميع

إلى تقليص حجم قطاع األمن بشكل كبير )بمقدار وهياكل قطاع األمن. في جنوب إفريقيا وزيمبابوي، على سبيل المثال، كانت هناك حاجة  

عملية االدمج بحيث تتناسب  مع الميزانية المحددة. العملية النصف تقريبًا في كال السياقين( بعد سنوات قليلة فقط من انتهاء 

 

اإلصالح لعملية   التخطيط 

البداية أو حتى العناصر ما تختلف نقطة  ُمختلف  االنتقال اختالفاً كبيراً الُمحدَّدة لعمليات   غالبا  عظم العمليات قد شهدت مُ فياقات. سّال  بين 

وإثيوبيا ونيجيريا( مجموعة من األنشطة   شملت:رة بكّ في مراحلها المُ االنتقالية الناجحة األخيرة )مثل جنوب أفريقيا وغامبيا 

بتعزيز القدرات في  تعل  يات الم  تقييم لتحليل االحتياجات والتحد  •  .قطاع األمنقة 

o   في  سمحت في بلدان أوروبا الشرقية التي أعلنت  إذ    ،قُصوى  أهّميةعملية الهذه تكتسب الحلف  النضمام إلى  اعن رغبتها 

 حة وكفاءتها سلّ ساءلة القوات المُ مت رؤية موضوعية لمُ وقدّ  ،ياتستقل لالحتياجات والتحدّومُ   ُمفصَّل بإجراء تقييماألطلسي  

، نظرت أمثلة حديثة لمثل هذه التقييمات )على مستوى القطاع أو   في أفريقيا  جنوب الصحراء الكبرى واستعدادها. وفي  

تمّ إجراؤها و  ،الوكاالت األمنية( في اللوائح واإلدارة والقيادة والقدرة والرقابة والمساءلة في قطاع األمن   على ُمستوى 

ً  بيساو،وغينيا  تو وإثيوبيا وليبيريا  جمهورية أفريقيا الوسطى ومالي وغامبيا وليسو ِمن   كُل في بدعم من األمم المتحدة  غالبا

السياسات من خالل تحليل موضوعي ما وفّ   كثيراً  التقييم في أنهمن  فائدة ال  تتمثلواالتحاد األفريقي.  ر األساس لصياغة 

تحدّ األولية االفتراضات العامة لقطاع األمن ت التقييمات  قائم على األدلة لالحتياجات. وفي بعض الحاالت مثل غامبيا، 

شمولية أكثر  نظرة  لوضع  أساسية  وكانت  المحلية،  المجتمعات  وأولويات  باحتياجات  يتعلق  ً   فيما  ات ألولويّ وتوازنا

)مثل الروح المعنوية وقضايا التدريب بعض التجاُرب ألفراد األمن  زت التقييمات على فهم اإلصالح. في هذا المثال، ركّ 

رات ا الرعاية االجتماعية( وكذلكوقضاي  يين في جميع أنحاء البالد.وتجارب السكان المحلّ  تصو 

  

ت  • )سياسة األمن القومي أو استراتيجية األمن القومي( التي  د األولويات والرؤية لتحويل  حد صياغة سياسات األمن القومي 

 قطاع األمن. 

o   الرؤية    وضعإلى   الع نصري  زيميتال  بعد  ما  فترة  في  الوطني  للدفاع  بيضاءال  ورقة ال  تطوير  ىأد جنوب أفريقيا،    في

هيكل أمن وطني أكثر شموال. وأصبحت وثيقة السياسة العامة ً  وتحديد األولويات لبناء  للمناقشات بين قوة   إطاراً رئيسيا

والقوات المدمجة اعتباُرها  و ،دفاع جنوب أفريقيا  رؤية  تمّ  لبناء  مُ أداة رئيسية  للقوات المتكاملة.  وحّ وهدف    أّما فيدين 

األمن الوطني فقد  غامبيا،   التي    ضروريّةكانت عملية وضع سياسة واستراتيجيات  رؤية جديدة للقيم والمبادئ  لصياغة 

ً  ت هذه اإلصالحاتأدّ إذ  ،يقوم عليها قطاع األمن ودوره في المجتمع لألمن القومي ومجلس  ةجديد وكالةإلى إنشاء  أيضا

وإدارة جهود اإلصالح. األ مع انتخاب حكومة رئيس الوزراء أبي في عام و  في إثيوبياومن القومي للمساعدة في تنسيق 
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ً   راجعة استراتيجية األمن القومي إلعادة تحديد أولويات اإلصالحات ولكنها بدأتمُ في الحكومة  شرعت،  2017   أيضا

سياسيّةسلسلة من   أكثر  عقائد  شرطي مستقبلي  جديدة لنظام  رؤية  في صياغة  الشرطة( للمساعدة  عقيدة  )مثل   جديدة 

 ً  مع المعايير الدولية.   انسجاما

 

من قبل جميع أصحاب المصلحة   وتملُّك تبنيشاورات وحوار وطنيان لبناء توافق في اآلراء وضمان  م   •  الرئيسيين.العملية 

o  ُالُمكّونات بشأن األمن وعلى المستوى الوطني  لحوار  مسار لالمشاورات وسلسلة من  صاحب العمليات األولية كثيرا ما ت

ً  صالح قطاع األمن.األساسيّة إل هذه المشاورات مقابالت أو مناقشات أو   غالبا أو مجموعات  اجتماعات عامةما تتضمن 

ذلك ً  تركيز. وفي معظم الحاالت، يقترن  تشجيع للبدرجة من جهود الوساطة والمصالحة بين السكان وقطاع األمن  أيضا

ً  الحوار المفتوح. وفي حاالت أخرى، يكون الغرض من هذا الحوار والمشاورات إعطاء السكان المحليين على  في   صوتا

ليبريا على سبيل المثال، في  فتحديد االستراتيجيات والسياسات واألولويات للمرحلة االنتقالية والتطورات في قطاع األمن.  

المراكز    ُمختلفمع المجتمعات المحلية في   اتشملت حوار  شهراً  أربعة عشرشرعت الحكومة في مشاورات استمرت 

الالحقة،   القومي  األمن  واستراتيجيات  للدفاع  األبيض  الكتاب  صياغة  أثناء  أفريقيا،  جنوب  وفي  الرئيسية.  الحضرية 

للمشاورات. في هذا المثال، تمت استشارة المجتمع المدني لة ستة أشهر حدّدتها  جمأشهر من   صت الحكومة أربعةخصّ 

وال واسع في الفترة التي سبقت صياغة هذه الوثائق وجمموأفراد األمن واألكاديميين  عات النسائية واألقليات على نطاق 

 الرئيسية. 

 

نفقات قطاع األمن لتحديد الق  م   •  .خيارات اإلصالحل تكاليف درة على تحم  راجعة 

o   خضعت البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية بصورة ماليا   اإلصالحات ميسورة التكلفة ومستدامة ما إذا كانتلقياس وتحليل ،

ً  أكثر إلى منهجية البنك الدولي    شيوعا هذه العملية التي تستند  اإلنفاق   إلىالستعراض رسمي لنفقات قطاع األمن. تنظر 

خالل  للقطاع  المتوقعة  النمو  اإلصالحات وتوقعات  وااللتزامات في  النمو االقتصادي  على  الحالي والمشاريع القائمة 

وقد أجريت مثل هذه  ،حتملة في كفاءة اإلنفاق ناشئة أو مكاسب مُ  المرحلة االنتقالية لتحديد مدى إمكانية وجود فجوة تمويل

في   السنوات األخيرة  في  من  االستعراضات  والصومال  كّل  بيساو  ومالي  كولومبيا  وغينيا  وليبيريا   وتشيلي  وغامبيا 

 وأفغانستان.   

 

م  تشمل ما  عادة    تدابير أخرى • القوانين واللوائح التي ت :  األمنية وتحديد  د واليات حد راجعة  ووظائف وصالحيات المؤسسات 

 استراتيجيات حول كيفية تعزيز اإلصالح أو التطوير في القطاع.

 4( SSGغالبا ما تتم اإلشارة إلى العناصر المذكورة أعاله أو حتى اقتراحها في وثائق السياسة الدولية الرئيسية بشأن حوكمة قطاع األمن )

التسلسل األمثل ينطلق أن يجب (. وفي حين 2012وصى بها على وجه التحديد في إطار سياسة إصالح قطاع األمن لالتحاد األفريقي )ويُ

بالنظر إلى اإلطار الزمني الالزم إلجراء تقييم أو لتغيير والتنفيذ، فإنه من الناحية العملية   الشروع فيإجراء تقييم وتحديد السياسات قبل ب

ً  مكن يُلقانوني،  اإلطار ا )العمل بشكل متزامن على جميع العناصر. تُ   أيضا - 2017شير الدروس المستفادة من العملية االنتقالية في غامبيا 

في بناء القدرات    الشروع( على سبيل المثال إلى أن العمل فقط على التقييم والسياسات في البداية دون  2019-2017( أو إثيوبيا )2020

ال يرون مكن أن يؤدي إلى فقدان أصحاب المصلحة الثقة بسرعة في العملية يُ  وتنفيذ اإلصالحات السنوات  خاللأي تنفيذ عملي    عندما 

د عدم جرّ منذ البداية وعدم تأخير عمليات اإلصالح لمُ والعملي  العمل على المستويين االستراتيجي    يجباألولى من االنتقال. وبالتالي، 

لجميع أصحاب  واضحة أن تكون المكاسب السريعة واألرباح المبكرة في العمليةبقدر اإلمكان يجب  كماوجود أطر سياسية أو قانونية.  

من العملية   المراحل األولىالسياسات والقوانين( في  صياغة  التركيز على العمل التأسيسي )  إالّ أنه يتعيّن العملية.  في  المصلحة لكسب الثقة  

 .  العمليةلكامل  للمساعدة في توفير التوجيه االستراتيجي  

مستشار أمن قومي    ةإضافي ةرئيسي  عمليةهنالك   لدعم الخطوات األساسيه نحو أشراف المدنين على القوات المسلحة، و تكمن في تعيين 

وع   ،ومكتب أمن قومي. وكانت هذه بمثابة آلية منتصف الطريق  سياسة األمن الوطنيوسكريين،  تضم موظفين مدنيين  وهي   .تقوم بتنسيق 

آلية رئيسية لتقريب العالقات بين العناصر المدنية وعناصر قطاع األمن في الحكومة. وتم إنشاء أو تعزيز مكتب اإلحصاء القومي كأحد 

وجنوب إفريقيا وغامبيا ونيجي  ريا.اإلصالحات األولية خالل الفترة االنتقالية في سيراليون وليبيريا 

 

 

 
(، دليل لجنة المساعدة اإلنمائية التابعة لمنظمة التعاون  2014بشأن إصالح قطاع األمن )  2151قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم   4

 ( 2007والتنمية في الميدان االقتصادي بشأن إصالح قطاع األمن )
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الرئيسية فيما يلي   على أمثلة دولية:باالعتماد  األطر الزمنية اإلرشادية لبعض العمليات 

• ( األمن القومي: غامبيا  )(شهرا  14  -  2020استراتيجية  )  26  -  2007، ليبيريا  أشهر(، جنوب إفريقيا   9شهرا(، أوكرانيا 

 أشهر( 6  -)الورقة البيضاء للدفاع الوطني 

بيساو ) 8تقييم قطاع األمن القومي: غامبيا ) •  أشهر( ،   4  -شهرا(، أوكرانيا )الشرطة فقط  11أشهر(، غينيا 

مرحلةشهرا  16)الفليبين  :  اإلدماج • شهرا( ؛   56شهرا الفترة االنتقالية =   24شهرا من التدريب،   18-12التصميم،    تطلّبتها 

)تصميم    سنوات( 6-4= سنوات، تدريب لمدة عامين   4-2موزمبيق 

 سنوات( 3سنوات(، سلوفاكيا ) 5-4سنة(، جنوب أفريقيا ) 15حة: تشيلي )سلّ ات المُ القوّ  علىالمدني   اإلشراف •

 التسلسل
 ً س ببِ  بشكٍل ك بيرل في العمليات االنتقالية سُ التسلّ   يختلفما    غالبا والممارسات همة بعض الدروس المُ ب االستئناسإاّل أنّه يُمكن  ،اقاتالسيّ  ح 

( 2014وأوكرانيا بعد عام   ،تشيكوسلوفاكيا  ،نيبالال  ،تشيلي  ،نيجيريا ،إفريقيا  ،)مثل جنوب  حة تقريباً الت الناجِ ت جميع التحو  دأ  دة. ب  الجيّ

 ، الغرض من االنتقالتي تدعم دة الّ نشوها تحديد القيم/المبادئ المي من شأنِتِالّ و  ،ن قطاع األمِ ُمرتبطة بن أهداف وغايات حة مِ بمجموعة واِض 

على المدى القصير والمتوسط. وقد الضروريّة لصُ عناصر  الجميع   كذلكه وجّ وتُ  نع السياسات وإصالح القانون وتطوير االستراتيجيات 

ستور وسياسة األمن القومي )أو الكتاب األبيض للدفاع ثم الوثائق الفرعية مثل عقيدة في الدّ  تمّ توثيقُهاانعكست هذه القيم واألهداف أو 

في الخطوات    د نوع القطاع األمني الذي تطمح البالد إلى االنتقال إليهحدّحة تُ العسكري(. وفي غياب سياسة وأهداف واضالشرطة/النشاط 

استخداماألولى للمرحلة االنتقالية،  التركيز بشكل مفرط على  الشكل )الهيكل   يتمّ وأن   الُمقارباتمجموعة خاطئة من األدوات أو  يُمكن 

أ  التفكير فيما ن مِ   والمؤسسات( بدالً  ح ألهداف السياسة العامة وقيمها يد الواِض حدِ ل التَّ دارتها. ويكفُ سات أو كيفية إِ ؤسّلمُ مه تلك اقدّن تُ ينبغي 

هو عدم التركيز في البداية على الهياكل أو بناء ن استخالصُه ذي يتعيَّالهام الّ رس الد  إاّل أنَّ . في المراحل التاليةساق في النهج والتنفيذ االتّ 

األمن على القدرات أو   الّ   الشروعبل    ،شكل قطاع  المطلوبة  والمبادئ  الغرض والوظائف  األمن وجّ تي تُ بتحديد  قطاع  في    ه كيفية عمل 

 )الهياكل والحجم(.    فيما بِعد قطاعهذا الد شكل  يتحد ن ثمَّ ومِ   الخطوة األُلى،

فعّ   لم تكُن ، على سبيل المثالف بسبب عدم وضوح ما يجب أن تبدو عليه   كبيرٍ  الة إلى حدٍ المراحل األولية من العملية االنتقالية في ليبيريا 

 التركيز بدالً  انصَّب  إذ   ،الداخلياألمن األمن الوطني أو    على مستوى رطة أو ما سيكون الغرض المستقبلي للقوات المسلحة  سات الشُمؤسّ

هياكل جديدة. وبعد عدة سنوات ) ك  ذلِن  مِ  قار إلى الرؤية االفتِ  أنَّ ب  ضح اتَّ المرحلة االنتقالية(    انطالق   ِمن سنوات   8على التدريب وبناء 

اإلِ والوضوح في المراحل األوليَّ األمن  ة من  المهام األساسية لقطاع  للغرض لم    انشاءفي   ساهم  صالح بشأن  مالئم  يتناسب  قطاع غير 

بساطة على إبقاء كل  المحاوالت األولى لالنتقال ب ركّزتحيث  اثلة  تجربة ُمم  اليونان    ترف  ع  يات األمنية في ليبريا.  تحدّد مع البشكل جيّ

حة في  ن النظر بشكل أكثر شمولية إلى غرض ودور ووظائف القوات المسلَّ مِ   وظائف األمن الداخلي( بدالً   الحدّ من الجيش في الثكنات )

كجزء من العملية االنتقالية إلى عودة النفوذ العسكري  المسائل الهيكليّةعالجة بعض  أدى الفشل في مُ وبالتّالي طي. قراعملية التحول الديمُ 

التقليص حة وسلّ ات المُ القوّ   فيالديمقراطي    التحكّمح )ي واِض هدف نهائِم رسِ   عن   نتج   ،من ناحية أخرى   في تشيليو. يةفي السياسة اليونان

التدخل العسكري في  سلَّ دور القوات المُ   من  طرد ل مُ وتحو  تدريجي    السياسي( بإجراء عملية إصالح  الشأن حة في األمن الداخلي وعدم 

 . من الزَّ  ن  مِ   عقدين الرب اما يقعلى  امتدَّ

عادة تصميم  يتعيَّتحديد السياسات/العقيدة، لة في الُمتمثّ لية األوّ   المرحلةبعد   ة عدّتشمل  نوات دة السّتعدّة عمل إنمائية مُ استراتيجية وخّط ن 

كيفية تنفيذ لتحديد  وجود أُ   ي ت عيَّن  دد،. وفي هذا الصَّ االنتقال  قطاعات  أن تت مُ ر استراتيجية  ط  عدم  يُمكن  أو  عدّدة  بل يجب   ،تداخلتتنافس 

 ساق مع السياسة األولية.ضمان االتّ 

ناقشات حول الشكل )الهياكل( مُ الشروع في  قطاع األمن ، يُمكن لالسياسة واالستراتيجية(رسم )فقط  التأسيسي العمل   ن  هاء مِ د االنتِجرَّ مُ بِ و

القدرات للقطاع. يضمن   األولويات )التهديدات األمنية واحتياجات في البالد على ُمستوى  االحتياجات الفعلية  هذا انعكاس ومتطلبات بناء 

هذهِ والدولة(. وبعد  يُ  السكان  األمن،  قطاع  ووظائف  مبادئ  تحديد  وبمجرد  مسارأ  مكن  العملية،  يبدأ  خالل    ن  من  الرؤية  هذه  تقنين 

دماج اتخاذ قرارات رئيسية بشأن اإلِ بعد ذلك دة في السياسات. يمكن حدَّاإلصالحات القانونية التي تعكس القصد االستراتيجي والمبادئ المُ 

 والتدريب واإلصالحات األخرى.  

ل فصَّ االنتهاء من تقييم مُ  االنتقال، تمَّ   ن  األولى مِ ثماني ر الفي األشهُ فما النموذج المثالي لالنتقال.  بعت غامبيا إلى حدٍ اتَّ  ،يل المثالعلى سب

د الغرض حدّالقومي تُ ت البالد سياسة لألمن ع  إلى تقييم االحتياجات، وض    عالجة. واستناداً يات والقضايا التي تحتاج إلى مُ التحدّولالحتياجات  

المستقبلي وكيف األمن  قطاع  لِهِ  يةمن  ثمَّ   ع م  إلى معالجتها(.  التي يحتاج  األمنية  هي التحديات  اإلصالحات لِذ    أعقب    )وما  ك سلسلة من 
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اتَّ مال هذه العملية، أي بعد ثالث سنوات من البدء األولي للمر. وبعد اكتِاألمنية القانونية للمساعدة في تنفيذ السياسة ت خذ  حلة االنتقالية، 

أخيراً  التنقيحات المستقبلية لهياكل وواليات المُ خطوات في اتّ   غامبيا   ؤسسات األمنية وحددت أولوياتها التدريبية.خاذ قرار بشأن 
 القوات  دمج. ٢

ً  متفاوتةأظهرت التجربة الدولية في مجال دمج القوات نتائج   لتعقيدها الفني ومتطلبات الموارد  اً نظر. ضعيفةفي ُمعظمها  إن لم تكن  نسبيا

وعادة ما تنطوي العمليات   ،القوات في كثير من األحيان إلى النتائج المرجوة دمج  ال يؤدي   ،المالية واالعتبارات السياسية ومتطلبات الوقت

حديد الخصائص الرئيسية التي تسترشد فيد في تمكن أن تُ يُالقّوات   لدمج األمثلة اإليجابية  تمّ تسجيل عدد من على مخاطر كبيرة. ومع ذلك،  

 بها عملية االندماج الناجحة.  

ُعتِما ي    عادةً  القوات في أكبر  دمج  أمني في القوات المُ م  أياً سلَّ نصر  في الصّ المُ   كان    حة أو  األمنية   راع. إنَّ نتصر  في الهياكل  االندماج 

ً المُ  األكثر شيوعا القائمة هو النهج  في  طبَّالمُ و  هيمنة  نيجيرياق  )مثل  إفريقيا،  العمليات االنتقالية  النهحهُوأوكرانيا( ألنَّ   ،الفلبين   ،جنوب    

الحفاظ على   ر  بِ ال. وفي بعض الحاالت )مثل جنوب أفريقيا(، اعتُ ل الفعَّ لضمان التكامُ  األسرعو  ،فةالتكلُ  من حيثُ  كثر فعاليةً األبسط واأل

ً  المؤسسات أمراً   ،لكن يوية ومواصلة االستفادة من قدرة القطاع. على مواصلة تقديم الخدمات األمنية الح   للحفاظ على قدرة الدولة حاسما

ونيجيريا الحال في جنوب أفريقيا وكولومبيا  ً ،  وكما كان  في قوات مُ ات   ما تمَّ   غالبا نَّ ب  متفه  الدة مع العلم وحة واحِ سلَّ خاذ قرار االندماج    أ

قدرة  ،كفاءة القصير  قد تتراجع    لةستقبِ المُ سة المؤسَّ  ،إن لم يكن   الشرعية   عزيز)ت  لالندماج  الفوائد الرئيسية  على أن تظهرعلى المدى 

بعد القُدرة عل النفاذ وغيرهاواالستخبارات المحتملة و لة قد ستقبِ أو نزاهة المؤسسة المُ  جودةبأن  االعتقاد   ، فإنَّ بالتالينوات. وسّال  عديد( 

التغل  يُ لكن حجر عثرة رئيسي في قبول المؤسسات أو التزامها باالندماج.    يُمثلُ بشكل كبير قد تتأثر   نظام    باعتمادب على هذا الخطر مكن 

الفعَّ   و،للتدريب وتحسين الخدمات اللوجستية لدعم النم  متين  ال )مثل التدريب وفي نهاية المطاف تقديم حوافز إضافية مرتبطة باالنتقال 

 (.غيرها من الحوافزات الجديدة وعدّمُ ولي والوحفظ السالم الدُ
في الصراع.  اً عادة ما يتم دمج القوات في أكبر عنصر أمني في القوات المسلحة أو أي ً يُمكن أيضكان المنتصر   1+   1صيغة "اعتماد    ا

لدمج مختلف حيث  حالة عدم هيمنة أي من قوات األمن في "  3=  الميليشيات أو القوات  تسعى دولة ما إلى إنشاء قوة ثالثة جديدة تماما 

من ذلك    للهياكل أو القيادة أو حتى تكوين أي من القوات السابقة بل تسعى بدالً  استنساخاالمسلحة. لن يكون لهذه القوة الجديدة هيمنة أو 

أكثر تكيف هيكل  ً إلى إنشاء  ً توافقو  ا من   قدراتيناسب    ا حيث اندمجت كل  هذه العملية في موزمبيق  حدثت مثل  القوة الجديدة وتكوينها. 

 القوات المسلحة الديمقراطية الموزمبيقية.   تمَّ تسميتُهاوالقوات المسلحة في مؤسسة جديدة  (  RENAMOالمقاومة الوطنية الموزمبيقية )

 الد مجالغرض من 

اجتماعية  األدماج وإذا كانت عملية   .هام في العمليات االنتقاليةدمج القوات هو أحد أصعب الم أنَّ  يمكن القول مدفوعة ببساطة باعتبارات 

الميليشيات أو وسيلة لتخفيف سلطة مجموعات معينة(، فإنها غالب أعضاء  بالسلطة )مثل توظيف  ً أو اعتبارات تتعلق  من   ما تفشل. بدالً   ا

رها وفّ مكن أن يُة المؤسسات األمنية التي يُفعاليّ  علىحتملة  تحديد النتائج اإليجابية المُ ب اً بدءأمني،   من منظور  مسألة الدّمج تناول   يجب  ،ذلك

فهم فوائد وفّ والثغرات األمنية التي يمكن أن يعالجها. يمكن أن يُ  الدّمج  المثالي لبلدان الدمج  أفضل على حجم ونوع  اً مؤشر  الدّمج ر نهج 

ال ميليشيات في القوات المسلحة في جنوب أفريقيا وأوكرانيا، وهما نموذجان من أحدث نماذج معينة. وكمثال على ذلك، فإن نجاح دمج 

ً االندماج الناجحة، كان مدفوع  األمنية/  ا من ذلك  . اً في دعم أهداف السياسة األمنية األوسع نطاق ساعدو  ةالعمليفي المقام األول بالمتطلبات 

نظر إلى إدماج الميليشيات في جنوب أفريقيا على أنه عملية اقتصادية/اجتماعية لمكافأة المليشيات، بل على أنه عملية أمنية وطنية لم يُ  أنّه

 دّمج حاسمة لتحسين إمكانية الوصول إلى قطاع األمن والثقة به وتمثيله واستجابته للسكان المحليين. وعلى هذا النحو، كان الدافع وراء ال

ً . لم تضع جنوب إفريقيا في البداية سقفتد استرضاء مصالح الميليشياجرّ من مُ  بدالً  وتمثيالً   ة إلى وجود قطاع أمني أكثر شموالً هو الحاج  ا

في القوة المستقبلية بل شجّ  القانونية )الميليشيات(  صارما على العدد اإلجمالي لألعضاء الجدد الذين يمكن تضمينهم  عت الجماعات غير 

في المائة من مجموع الموظفين المدمجين، مما زاد من تعزيز   10نسبة  مثّلت النساءاالنضمام إليها. وفي نهاية المطاف،  و الظهورعلى 

 5.بجنوب إفريقيا  الُمسلّحة للقواتتنوع قوات الدفاع الوطني الجديدة التابعة 

التي كانت نشطة في القتال في شرق   تمّ فقد  أوكرانيا،  أّما في   تحت إشراف وزارة الداخلية   اً دونباس رسميمنطقة  دمج كتائب المتطوعين 

القتالية أو في تعزيز  بإشراف  ) إما في العمليات  بحاجة إلى قدراتها / إمكاناتها  كانت  ألن أوكرانيا  الحرس الوطني( وتم الحفاظ عليها 

 ة والعمليبالقيمة األمنية   اً األمثلة الناجحة لدمج المليشيات في القوات المسلحة العراقية أيض بعض  عمليات أمن الحدود. وبالمثل، ارتبطت

لدمج المليشيات في العراق والتي كانت   2019في القوات المسلحة. وبالمقارنة، كانت محاوالت ما بعد عام   تضافة الواضحة للمليشياالمُ 

سياسية ً )الحاجة إلى دمج الميليشيات المتنافسة( أقل نجاح مدفوعة في المقام األول باعتبارات  ألن بعض الميليشيات لم يكن لها أي قيمة  ا

قطاع األمن أن يُ  للدّمج مكن  ، يُبصفة عامةة القوات المسلحة العراقية. وفعاليّتعزيز  واضحة ل النّفاذتوفير  بساعد  إلى مناطق   القدرة على 

 وشرعية.   و حتى المساعدة في بناء مؤسسات أمنية أكثر شموالً أ معينة أو تحسين المعلومات االستخباراتية

 المعايير والمؤهالت -  الد مج

الثقافات المختلفة ومعايير التدريب والعقيدة ومُ المُ   فيالعائق الرئيسي أمام تكامل القوى المتباينة  يتمثُّل   مارسات القيادة وحتى  صالحة بين 

في التدريب   اً االختالفات الصارخة جد  يُمكن التغلّب حتى علىأنه   ان نبيّتُ  والفلبين  إفريقيا جنوب إاّل أّن تجربتيالقضايا العرقية أو اللغوية.  

.  متينص وخصّ مُ   يتدريب  والثقافة وحتى نظم القيادة بين مختلف المؤسسات المتكاملة )مثل القوات المسلحة والميليشيات( من خالل نظام
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دين في صفوف جنّ أشهر ألفراد الميليشيات المُ  6وتدريب لمدة    اً،شهر  12برنامج تدريب الضباط لمدة  تمكّن ففي الفلبين على سبيل المثال، 

)أي ميليشيا مورو الُمسلّحة  ات  القوّ ب االلتحاق لنسبة هامة من الجنود الُمدمجين من   تمعايير وكفاءة سمح من إنتاجضباط الصف والجنود  

بشكل االعتماد    تمّ بسبب االفتقار إلى القدرة الوطنية على تطوير وتفعيل برامج التدريب الالزمة،    أنَّه تجدر اإلشارة إلى  (.ن فيليبيالفي 

في على فرق  كبير   لتدولية ُمختصّة  الوطنية )في    عزيزالتدريب  أساس  الفلبين قدرات التدريب  ً أتى التعزيز  الواليات المتحدة وفي    من  ا

على أهمية عدم المساومة على معايير التأهيل  يؤكّدان  المثالين    كلى إاّل أنّ المملكة المتحدة(.  من   BMATفرق من طرف جنوب أفريقيا 

بل  عيّفي رتب مُ  في رتب جديدة على يجب أن يستند  نة  من أجل تطوير  التعيين  المهارات والكفاءة القيادية  درجة عالية من التكافؤ بين 

وأمنها األساسيين  ل  يفي كلفالوظائف.  /مهامال  :مؤسسة أمنية فعالة تظل قادرة على الوفاء بدفاعها  قبول سوى الضباط أو   يتمّ  مالمثالين، 

 الجنود الذين اجتازوا االختبارات الالزمة بعد التدريب في القوة المشتركة.  

المؤهالت، يُو أو مُ إذا لزم األمر  مكن  في حاالت النزاع بشأن  )في جنوب خصّ للجنة محايدة  المرشحين الفرديين  النظر في مزايا  صة 

، يمكن جاهزين الجنود أو الضباط  ,عندما ال يكون  دة حول المرشحين الفرديين(.الخارجي وجهات نظر محاي BMATفريق قدّم  إفريقيا، 

حتى بفيها مرشح    يُعتبرمزيد من التدريب )حتى ولو بشكل فردي( و في الحاالت التي التقديم    فيأنه غير قادر على الوفاء بالمتطلبات 

حيث تم دمج ثالث قوات   - مثالً في البوسنة  ف. اً تسمح بتسريحه تماميّة  يتمّ تمكينه من حزمة مساعدات اجتماع ، تقديم تدريبات إضافيّة  حالة

والجنود، تم استخدام األرقام على الحكم الموضوعي واللتشجيع ول -  موّحدةفي سلسلة قيادة  ُمختلفة مسلحة   عادل على مؤهالت الضباط 

 ز في التجنيد على أساس العرق.  التحيّ  وبالتالي تفادي  – اتاالختبار إصالحفقط )بدال من األسماء( لتتبع األداء و

دون توفير  -في المقابل، تقدم جمهورية الكونغو الديمقراطية والعراق وأنغوال أمثلة سلبية حيث يمكن أن يكون لتسريع عملية االندماج  

ونزاهة المؤسسة وفي نهاية المطاف قدرتها على على سلسلة القيادة مع مرور الوقت  آثار سلبية  -التدريب الكافي للقوات المدمجة حديثا 

نظر إلى من العراق وجمهورية الكونغو الديمقراطية، كان يُ لّ في كُ فلمؤسسة المتلقية.  التي تُبادُر بها ابكفاءة للعمليات   االضطالع بمهامها

ً لة ثقافيمقبو اً االدماج كوسيلة لتحقيق السالم، ولكن مع مرور الوقت لم تكن القوات المدمجة حديث في القوات المسلحة بسبب نقص التدريب  ا

ى ذلك في نهاية المطاف إلى انسحابهم التدريجي من . أدّكافي أو القيادة بشكل  زمالئهمولم يتمكن كبار قادة الميليشيات من كسب احترام  

مرة أخرى إلى الميليشياالقوات المسلحة وشجّ  ، تطلبت االختالفات الثقافية ين فيليباللة  . وفي حاسابقا  التي تركوها  تعهم على االنضمام 

بين الميليشيات والقوات المسلحة برامج ثقافية ووساطة خاصة لمرافقة عملية اإلدماج )عناصر التدريب( لتيسير االندماج بطريقة أخرى. 

أحد الدروس الرئيسية المستفادة من جنوب أفريقيا في أن عملية اإلدماج ينبغي أن تراعي اللغة واألصل العرقي والثقافة وحتى   ويتمثل 

 ساعدة في تيسير االندماج وتشجيعه.  حايدة( للمُ مُ   أرضيّاتموقع التعليم )

 فاع  الد وتنمية  إصالح  –  الد مج

ما  إلى   عمليّة دمج   تضععادة  على بُ  تضغوطاا  ونطاقه  اهاتتعقيدالقوات بالنظر  مخاطر   تحمل معهاي وتلقّ المُ الجهاز األمني  نية  كبيرة 

(، إفريقيا قوة دفاع جنوب  على غرارقوات مسلحة ناضجة ومتطورة )شملت تلك التي   بما فيها  اً في جميع حاالت اإلدماج تقريبفكبيرة.  

أّوالً  فإنّه الدّ يتعيّن  )مثل  عم )مثل التدريب( واللوجستيات  إصالح نظم القيادة واللوائح والعمليات اإلدارية )مثل التجنيد والترقية( وهياكل 

من التعامل مع عملية اإلدماج.  مصحوبة بتغييرات  عادة  تكون عمليات اإلدماج  كماالتنقل والثكنات وما إلى ذلك( وتعزيزها حتى تتمكن 

وجود درجة من  ضرورةجوهرية في سياسات إدارة الموارد البشرية )سياسات التوظيف والترقية والتمييز والنوع االجتماعي( والقيادة )

ثقة في الموظفين الجدد( إلدارة المخاطر والتحديات المرتبطة باالندماج.   في غياب الالالمركزية( وأنظمة التدريب والرقابة الداخلية )خاصة  

ا المؤسسةينجّر عن  سلبية - مع الدّمج  بالتوازي     -لفشل في تطوير  المزيد من  تعواقب  عن  ة مما ساءلالمُ   الثغرات على ُمستوى كشف 

   للجهاز بصفة عامة. الكليه   يغذي أوجه القصور المحتملة وربما يؤدي إلى تقويض الصورة 

الديمقراطية،  ف عن في جمهورية الكونغو  ومنعه    لتفادي سياسات إيجابية    غياب  نتج  بين    إلى قيامالتمييز  قائمة  كانت  عرقية  انقسامات 

والقوات المسلحة   ما   اً غالب  إذ  اً وإن كانت عمليّة الدّمج األّولية ناجحة نسبيّحتى  نفسها  ات المسلحة  القووذلك داخل مؤسّسة  الميليشيات 

فيها من قاتل معهم في السّابق وحدات إلى   التوّجهيسعى القادة والجنود إلى   تعكس الحدود   المؤسسةداخل   تانقسامامّما أدّى إلى  يعمل 

في  الدّمج  رافقت عملية    ،الفلبين وفي    6.  بينهم  األصلية والحوار للمساعدة  الثقافية  للتوعية  مختلف   تكاملآلية  بين  المختلفة  الثقافات 

 7متنافسة أو مقاتلة في السنوات السابقة.  بين قّوات كانتالمجموعات، ولكن أيضا لمعالجة مظالم الماضي 

 د مجمراحل ال

ثمّ الختيار(  لهياكل  ووضع : التصميم / االختيار )تطوير التدريب ووضع اإلجراءات / الدّمج   ة لعملياتنفصلثالث مراحل مُ توجدُ عادة  

الجزء األخير العمليه التدريجي في األدوار    دّمج اط(، والف، الضبّالصّ   ضبّاط ،  ودجنالالتدريب )مرحلة   أيضا والقيادية. غالبا ما يتضمن 

أن تعمل العناصر المدمجة حديثا في القوات   - أو أوكرانياالفلبين كان الحال في كما   - فمن الشائع بعد التدريب  درجة معينة من االنتقال

 المؤسسةداخل  بشكل تدريجي على العمل  أفرادها وطواقمها   يتعّودوالمشتركة،   ةمن خالل التدريبات المتبادلنفصلة والمسلحة كوحدات م

 كامل في الوحدات النظامية.   صهارهم بشكلقيادة مختلطة أو ان زمالئهم ورفاقهم الجدد قبل إرساءومع 

 

 

 
6 forces.pdf-security-of-integration-conflict-http://www.eprpinformation.org/files/peaceprocesses/ssr/post   
7 forces.pdf-security-of-integration-conflict-http://www.eprpinformation.org/files/peaceprocesses/ssr/post 

http://www.eprpinformation.org/files/peaceprocesses/ssr/post-conflict-integration-of-security-forces.pdf
http://www.eprpinformation.org/files/peaceprocesses/ssr/post-conflict-integration-of-security-forces.pdf
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ات  –  الد مج  الشرطة قو 

مسارات ُمحدّدة ، فإن العديد من عمليات اإلدماج تشمل يقطاع األمنالفي  إدماجهم يتعيّن  للعدد الكبير من المقاتلين والميليشيات الذين  اً نظر

على تخفيف   اً ذلك إدراج هذه القوات المدمجة في جميع األجهزة األمنية، ولكنه يساعد أيضنقل المقاتلين إلى وكاالت الشرطة. يضمن  ل

الميليشيات. ولكن    تجد نفسها أمام ضرورةالضغط على القوات المسلحة التي   جميع أعضاء    هذهِ العملية   يُصاِحبما   اً غالب،  اً عمليّدمج 

دمج أفراد الميليشيات أو   نتيجةالشرطة أجهزة عسكرة  من خالل    تهاثقافو مؤسّسة الشرطة  بممارسة بإلحاق الضرر  يتعلّق خطر كبير  

في دمجهم في  هااألفراد العسكريين  سيتم  األفراد الذين  لنوع وعدد  أكثر انتقائية  أفضل الممارسات في أن تكون  في هذه الحالة، تتمثل   .

األفراد حتى يتم   الحد من وحدات وأدوار هؤالء  تدريبالشرطة، ولكن أيضا  ً تدريبهم  كفاءة    –  كامالً   ا ومهارات إلى غاية حصولهم عل 

الشرطة اآلخرين من نفس الرتبة.تضاهي كفاءة ومهارات   ضباط 

  

 العدالة االنتقالية / عمليات االنتقال األمني / التعامل مع الماضي. ٣

عسكري،   انتقالي  سياق  حاسم  مسارعتبر  يُفي أي  ً العدالة االنتقالية  الجمهور في   ا ثقة  القوات المسلحة وبناء  شرعية  استعادة  لضمان 

تلك تراوح تما بعد الصراع. حاالت في  نظمة العسكرية أو بعد زوال األالعديد من النماذج للتعامل مع العدالة االنتقالية   توجدُالمؤسسات.  

ليوغوسالفياالنّماذج   الدولية   المحكمة الجنائية  المحاكم الرسمية )مثل  الدولية  السابقة أو    بين  التي  روانداالخاصة بالمحكمة الجنائية   )

مع االنتهاكات الجسيمة الفردية لحقوق اإلنسان، والمُ  وعمليات الحقيقة    حاكمات الوطنية لكبار القادة )مثل اليونان أو األرجنتين(تتعامل 

الجراح )غالبا ما تكون مصحوبة تعمل على حوار وبيرو، إلخ( التي تدعم الدولة الوالمصالحة )مثل سيراليون وجنوب أفريقيا و تضميد 

النموذج  أيضا بالتعويضات(،   للحد من الفرص  شكالً أو أن يكون  أو التطهير  )مثل  تورّ   لمن من أشكال عملية التدقيق  ط في االنتهاكات 

لتركيز على تعزيز الديمقراطية وعمليات للتعامل مع الماضي تسعى إلى ا  اً دول أوروبا الشرقية بعد الحرب الباردة( أو آلية أقل تنظيم

التهديدات   ،السالم كشكل من أشكال االنتقال )مثل إسبانيا أو تركيا(. يعتمد النموذج المختار لكل بلد إلى حد كبير على الطرف الذي انتصر

للسالم واالستقرار المرحلة االنتقالية ،المتبقية  االستقرار أثناء  المثالي لتعزيز  الموصى به    وبالتالي  .والنموذج  النهج  كثيرفإن   اً يرتبط 

نموذج هجين للعدالة االنتقالية يسعى إلى تطبيق شكل واحد من   يُمكن اعتمادأو كولومبيا،  تشيلي على غرارياق. في بعض الحاالت،  السّب

فرصة  أو حاجة للقيام   ُوجدتد عقود، إذا  أشكال العدالة االنتقالية في المراحل المبكرة من االنتقال وتكييف العملية بمرور الوقت، حتى بع

العفو  كما كان الحال في األرجنتين(.كبذلك )  8إعادة النظر في المالحقات الجنائية أو تطبيق 

 عدم التكرار

أن   األمن    تُركّزيجب  في قطاع  كبيرالعدالة االنتقالية  تكرار االنتهاكات  بشكل  حدوث   على عدم  منع  شأنها  من  إصالحات  أو إجراء 

مماثلة مرة أخرى. عادة ما تدرس هذه العملية سبب حدوث بعض االنتهاكات    قطاع األمن  والعوامل التي أودتتجاوزات أو انتهاكات 

اإلصالحات )مثل نقص التدريب وعدم وجود إطار قانوني واضح وضعف التسلسل القيادي(، ثم تستهدف بعض   الرتكاب تجاوزات ُمعيّنة

ز عملية التحول في نيجيريا بعد النظام العسكري على الحد من االستيالء ركّ على سبيل المثال، تُ فالتي تساعد على معالجة تلك الثغرات.  

السياسية السياسي على الجيش من خالل الحد من عدد التعيينات السياسية المحتملة في النظام ) رؤساء األجهزة على  تقتصر التعيينات 

للرقابة )مثل المفتش العام في القوات المسلحة( وا كبار  إدراجألمنية فقط( ووضع ضمانات  القانون الدولي اإلنساني في دورات تدريب 

القرار  لمعالجة التدخل السياسي في صنع  خالل اعتبارات  من  كبير  إلى حد  األمن  قطاع  إصالح  عملية  تشكلت  في غامبيا،  الضباط. 

عدم  العملياتي   شخصية. على هذا النحو، ركزت   علىئيس  الرّ درة  قُ لضمان  لتحقيق مكاسب  استخدام الوكاالت األمنية أو التالعب بها 

التوصيات في عملية العدالة االنتقالية على إنشاء طبقات بيروقراطية وتسلسل قيادي من شأنه منع األفراد من توجيه وحدات فردية مباشرة 

خالل   من  العادية  سلسلة القيادة  )خارج  التكوين  على  العدالة االنتقالية  ركزت عملية  وفي ليبريا،  مكتوبة.  االجتماعي نوع  التعليمات 

جنوب أفريقيا،   مثالوالتوازن الجغرافي( للمساعدة على ضمان تطوير قطاع أمني أكثر وطنية يكون أكثر استجابة لعموم السكان. وفي  

القوات المسلحة وغ  حقوق اإلنسان هي أنها ستخضعكانت المقايضة الرئيسية  للعفو عن  من الوكاالت األمنية عن انتهاكات   حاالً  يرها 

 البرلمان ولكن أيضا من الوزارات(.  طرف  دون قيد أو شرط آلليات رقابة ومساءلة دقيقة )من  و

في عام    شرعت انتقالية  في تنفيذ    1999بيرو  خالل انقالب   لتجاوز اإلرثعملية  تولى السلطة من  الذي  فوجيموري  التاريخي لنظام 

ة خطوات في الجزء األول من العملية االنتقالية إلعادة بناء ثقة الجمهور في القوات المسلحة. شمل دّوبادرت بع، 1992عسكري في عام 

أ 50ذلك إقالة أكبر   في االنقالب وعناصر  القوات المسلحة المتورطين  القيادة العليا التي من كبار أعضاء  على إعالن   عتوقّ خرى من 

تشكيل لجنة الحقيقة   اً دت القوات المسلحة علنيعترف بتورطهم في األنشطة غير المشروعة التي أدت إلى االنقالب. باإلضافة إلى ذلك، أيّ

من اإلصالحات، ك والمصالحة للوقاية، من أجل معالجتها  بهدف "التوصية باإلصالحات المؤسسية والقانونية والتعليمية وغيرها  ضمان 

والدعم للجنة الحقيقة والمصالحة، شكلت القوات   التعاون  التشريعية أو السياسية أو اإلدارية". ولضمان  من خالل المبادرات  وتنفيذها 

ً المسلحة لجان  9لجنة الحقيقة والمصالحة ودعم عملها.للتواصل مع   هاهيكل من هياكلخاصة في كل  ا

 
8https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01436599913316?casa_token=epF1zd86214AAAAA%3APbaFd

-rpDDw1DQ_LreDdH2et_
lCode=ctwq20ZMBXSXaz0EI4qq9vfbzjvWRCGpOQ2fzZxfxLKXlFSAjgYi74w&journaM  

9 peru-justice-transitional-commission-truth-forces-https://sur.conectas.org/en/armed/ 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01436599913316?casa_token=epF1zd86214AAAAA%3APbaFdeDdH2et_rpDDw1DQ_Lr-MZMBXSXaz0EI4qq9vfbzjvWRCGpOQ2fzZxfxLKXlFSAjgYi74w&journalCode=ctwq20
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01436599913316?casa_token=epF1zd86214AAAAA%3APbaFdeDdH2et_rpDDw1DQ_Lr-MZMBXSXaz0EI4qq9vfbzjvWRCGpOQ2fzZxfxLKXlFSAjgYi74w&journalCode=ctwq20
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01436599913316?casa_token=epF1zd86214AAAAA%3APbaFdeDdH2et_rpDDw1DQ_Lr-MZMBXSXaz0EI4qq9vfbzjvWRCGpOQ2fzZxfxLKXlFSAjgYi74w&journalCode=ctwq20
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 فحصال

في كثير من األحيان في انتهاكات حقوق  تالجهات األمنية تورط  بأن  اً كان االعتراف سائدبعد نهاية الحرب الباردة، الشرقية و  أوروبافي  

طويالً ينتقالية قد  االعدالة مسار للالُمبادرة بأّي  عدم   إدراكقّرروا بكّل    ين سياسيلكن ال، ةالسابق  ةنظماإلنسان لحماية األ   اً ومزعزع  كون 

إلخراجهم من النظام   على فحص الموظفين وتطهيرهم  التركيز في بولندا وتشيكوسلوفاكيا  آليّةلالستقرار. وبدال من ذلك، انصب    عبر 

ارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان في ظل النظام السابق وهذا من شأن ه التقاعد المبكر )أو الفصل التام( ألفراد األمن الذين يثبت 

من التقدم إلى أي وظيفة أخرى في الخدمة المدنية.    اً يضأ (، تم توسيع عملية التدقيق لتشمل 2014أوكرانيا )بعد عام    أّما فيأن يمنعهم 

اختبار إعادة التأهيل لجميع أفراد الشرطة والمدعين العامين والقضاة. كانت هذه العملية تهدف إلى ضمان حصول جميع الموظفين على 

لتأهيلهم  المهارات وال تأهيالً   -تدريب الالزمين  غير مؤهلين  أنهم  يتبين  التام ألولئك الذين  إلى الفصل  يؤدي  إلى    اً جيد  مما  أو يفتقرون 

الفحص بتدقيق   فمثال)  لتولّي مسؤولياتهمالنزاهة   عشية وضحاها تقريب2006مالي(. وفي عام    اقترن  ً ، قامت جورجيا بين    تعديل بعد    ا

 شرطة )شرطة المرور( وآالف آخرين من قوات االستخبارات والقوات المسلحة.  كامل للجهاز    بتسريح   يحكوم

االنتقالي ة   الديمقراطياالنتقال قابل  م   العدالة 

 بعد سقوط نظامومن ذلك،  آليات العدالة االنتقالية الرسمية. بدالً عدد قليل من سوى تطبيق   ايتم فيهلم  التي  القليلة  السياقات  تظل إسبانيا من 

تحقيقات رسمية أو مالحقات قضائية لمخالفات  عدم القيام ب، أدانت جميع األطراف الماضي لكنها اتفقت على  حكم لفترة طويلةفرانكو الذي  

عملية سياسية قوية كان فيها   كان ممكنا فقط بفضلتطبيق هذا النموذج    لكنّ الماضي من أجل المساعدة في عملية التحول الديمقراطي.  

أو حتى أقل ثانوية  األمن وتحويله أولوية أو قضية  ذلك إصالح قطاع  كان التركيز أكثر على فقد  ،  وبالتاليفي المرحلة االنتقالية.   من 

  فحسب.   قطاع األمن  ليط األضواء علىستللعنف بدال من تدعو بصفتها قنوات األحزاب السياسية 


