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نبذة عن مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة
الرشيد  احلك  تعزيز  على   )DCAF( املسلحة  القوات  على  الدميقراطية  للرقابة  جنيف  مركز  يعمل 
وإصالح قطاع األمن. ويقوم املركز بإجراء بحوث بشأن املمارسات اجليدة املتبعة في قطاع األمن 
وتشجيع تنفيذ قواعد الدميقراطية على الصعيدين الوطني والدولي. كما يقدم توصيات عامة فيما 
يتعلق باحلكم الدميقراطي لقطاع األمن. عالوة على ذلك يقدم املركز خدمات استشارية لألطراف 
للرقبة  جنيف  مركز  شركاء  بني  ومن  املساعدة.  برامج  خالل  من  وإصالحات  احمللية  الفاعلة 
الدولية.  املنظمات  وكذلك  املدني  املجتمع  ومنظمات  احلكومات  املسلحة  القوات  على  الدميقراطية 
وبالنسبة لتنفيذ برامجه التدريبية وبرامج املساعدة، يعمل مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على 

القوات املسلحة مع القوات األمنية والعسكرية.

ومع نهاية ديسمبر 1102، بلغ عدد الدول األعضاء في املركز 16 دولة، مبا في ذلك لبنان وتونس، 
ويستند املركز في عمله إلى مبادئ احليادية والنزاهة والشمولية وامللكية احمللية.

لالطالع على مزيد من املعلومات قم بزيارة املوقع اإللكتروني ملركز جنيف للرقابة الدميقراطية 
www.dcaf.ch :على القوات املسلحة

إخالء املسؤولية
إن محتويات هذا الكتاب هي مسؤولية مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة بشكل 

حصري وال تعكس بالضرورة رأي اإلدارة االحتادية للشؤون اخلارجية السويسرية.

شكر وتقدير
لقد مت انعقاد املؤمتر ومت نشر هذا الكتاب من خالل املساعدة املالية 

. )DCAF( من خالل اإلدارة االحتادية للشؤون اخلارجية السويسرية
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دمج األمن اإلنساني في سياسات األمن القومي في شمال غرب أفريقيا

امللخص التنفيذي

والدراسات  اإلنسان  حقوق  مركز  من  كرمية  باستضافة 
الدميقراطية  للرقابة  جنيف  ومركز   )CEDHD( الدميقراطية 
وضع  على  املؤمتر  ركز   ،)DCAF( املسلحة  القوات  على 
حتت  أفريقيا،  غرب  شمال  في  القومي  لألمن  سياسات 
عنوان "دمج األمن اإلنساني في سياسات األمن القومي في 
شمال غرب أفريقيا". انعقد احلدث في الرباط في 42-32 
نوفمبر 0102، وضمت ممثلني رفيعي املستوى من اجلزائر 
وبوركينا فاسو ومالي وموريتانيا واملغرب والسنغال، فضال 
الفيدرالية  اإلدارة  من  بدعم  الدوليني،  اخلبراء  من  عدد  عن 

السويسرية للشؤون اخلارجية. 

في  الوطنية  وعبر  الوطنية  األمنية  التحديات  املؤمتر  ناقش 
شمال غرب أفريقيا وحتليل االستجابات الوطنية املختلفة من 
حيث تأثيرها على األمن اإلنساني في املنطقة. وكان من بني 
املوضوعات الرئيسية للمؤمتر اجلهد املتعلق باالستفادة من 
اخلبرات الوطنية في التعامل مع التهديدات األمنية املختلفة، 
وفهم كيف ميكن لسياسة األمن القومي املساعدة في تقليل 
استطلع  كما  املواطنون.  يواجهها  التي  والفاقة  اخلوف 
سياسة  مناهج  تغيير  إلى  احلاجة  مدى  أيضا  املشاركون 
األمن القومي من أجل االستجابة بشكل أفضل الحتياجات 
السكان في املنطقة: هل ميكن للبلدان في املنطقة العمل معا 
ميكنهم  هل  البعض؟  بعضهم  خبرات  من  التعلم  أجل  من 
بالفائدة  تعود  بطريقة  قومي  أمن  سياسات  وتنفيذ  تصميم 
على جميع السكان في املنطقة؟ ما هي اآلليات اإلقليمية التي 
ميكن وضعها ملساعدة واضعي سياسات األمن القومي في 

شمال غرب أفريقيا؟ 

رؤى  واملناظرات  واملناقشات  التقدميية  العروض  متخضت 
أفريقيا  غرب  شمال  في  السياسة  لصانعي  وعملية  جديدة 
تعكس  القومي  لألمن  عامة  سياسات  وضع  فوائد  حيال 

منظور األمن اإلنساني. 

جراء  املفروضة  بالقيود  املشاركون  أقر  املؤمتر  بداية  وفي 
وجود مفهوم ضيق لألمن: حيث بدا املفهوم السائد "ألمن 
الوطنية والعاملية  التهديدات عبر  الدولة" غير كاف ملواجهة 
بحاجة  القومي  األمن  سياسات  بأن  وأقروا  عليها.  والتغلب 
إلى تبني مفهوم أوسع لألمن مع البناء على التعاون اإلقليمي 
القائم من أجل ضمان سالمة ورفاهية املواطنني في املنطقة 

في املستقبل.

ركزت مناقشات املؤمتر على سبع جلسات، هي: 
1. ما الهدف من وضع سياسة األمن القومي؟ 

املشتركة  والتهديدات  املشتركة  األمنية  املصالح  2. حتديد 
لألمن القومي 

3. اتخاذ تدابير حلماية املصالح األمنية ومواجهة التهديدات 
األمنية 

4. وضع سياسة لألمن القومي 
5. ضمان تنفيذ ومراقبة سياسة األمن القومي 

6. البعد اإلقليمي لألمن القومي
7. اآلليات اإلقليمية لتعزيز األمن القومي 

مترابطة:  تفاهمات  ثالثة  على  الضوء  املناقشات  سلطت 
تستجيب  العام  لألمن  وطنية  سياسة  وجود  أهمية 
شأنها  من  والتي  واملواطنني،  الدولة  الحتياجات 
وصياغة  وتوجيه  التخطيط،  في  الدولة  قدرات  حتسني 
للتغيرات  ومرونة  بسرعة  التكيف  وعلى  التوقعات، 
والتهديدات.  األمن  انعدام  ظروف  في   السريعة 
يعزز  مترابطة  أمور  الدميقراطي  والتحول  والتنمية  األمن 
اإلنساني  إن وجود نهج واسع لألمن  بعضها بعضا. حيث 
املتسمة  احلالية  التهديدات  مع  للتعامل  قابلية  أكثر  يعتبر 
وتدويل  اإلرهابية،  واألنشطة  للحدود،  العابرة  باجلرمية 

عوامل انعدام األمن. 
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حتسني  يتطلب  القومي  لألمن  حديثة  إستراتيجية  وجود 
التعاون اإلقليمي على أساس فهم واضح للمصالح املشتركة 
لوضع  السياسية  باإلرادة  مصحوبة  والشعوب،  للبلدان 

استجابة جماعية ومنسقة للتهديدات املشتركة. 

واختتم املؤمتر باعتماد بيان ختامي شمل التوصيات العملية 
إلنشاء وإضفاء الطابع املؤسسي على احلوار حول سياسة 

األمن القومي واإلقليمي. 

التعبير باإلجماع عن  للمؤمتر في  امللموسة  متثلت احملصلة 
الرغبة في ترسيخ عملية تكفل التبادل املنتظم جلوانب وضع 

سياسات األمن القومي بني البلدان في شمال غرب أفريقيا.
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دمج األمن اإلنساني في سياسات األمن القومي في شمال غرب أفريقيا

املقدمة 

شمال غرب أفريقيا 
بني  الطرق  مفترق  على  أفريقيا  غرب  شمال  منطقة  تقع 
والتنوع  للتجارة  رقعة  فهي  الساحل.  الصحراء  مناطق 
وثقافية  اقتصادية  إمكانات  من  لديها  مبا  والهجرة  العرقي 
والصراعات  بالتوترات  أيضا  تتميز  فهي  ذلك،  ومع  هائلة. 
الطويلة  املستقيمة  اخلطوط  تهيمن  حيث  األمن.  وانعدام 
توضح  والتي  املنطقة،  خريطة  شكل  على  احلدود  ملعظم 
بجالء التعسف االستعماري الذي صاحب خروج هذه الدول 
إلى حيز الوجود. حيث كان سيطرة القوى االستعمارية على 
مواقع إستراتيجية أمرا كافيا لتلبية مصاحلهم احملدودة. أما 
اآلن، فإن الدول املستقلة التي ورثت هذه احلدود التعسفية 
األمر  يعقد  ومما  وإدارتها.  مراقبتها  من  تعاني  الواسعة 
حقيقة عبورهم األراضي وهم يخشون أوضاعهم اجلغرافية 
املتعارضة. وفي الوقت نفسه، فإن جميع الدول في املنطقة 
تواجه حتديات أمنية وبيئية واجتماعية واقتصادية متعددة. 
احلكومات  على  تفرض  التهديدات  هذه  طبيعة  فإن  ثم  ومن 
اتخاذ خطوات جريئة وتكييف سياساتها العامة وفقا لذلك. 
يظل  القومي  لألمن  مالئمة  سياسات  وضع  فإن  وبالتالي، 

حتديا كبيرا جلميع بلدان املنطقة. 

األمن اإلنساني 
استنتاج  إلى  البلدان  من  العديد  توصلت  األخير،  العقد  في 
االقتصادية  السيادة  حيث  من  القومي  األمن  أن  مفاده 
اإلقليمي واملؤسسي ال ميكن حتقيقه دون حماية  والتكامل 
األمن  فإن  ثم  ومن  ملواطنيها.  واجلسدية  النفسية  الرفاهية 
واخلوف  اجلسدي  العنف  من  التحرر  هو  الذي  اإلنساني، 
األمن  لسياسة  رؤيتهم  من  يتجزأ  ال  جزءا  أصبح  والفاقة، 
أمن  فإن  العوملة،  حتكمه  الذي  العالم  هذا  وفي  القومي. 
ومن  الدولة.  مواطني  ورفاهية  سالمة  يضمن  ال  الدولة 
للتصدي  لألمن  أوسع  مفهوم  إلى  حاجة  هناك  كانت  هنا 
في  هائلة  لزيادات  مصاحبة  ظهرت  التي  للتهديدات 
وبضائع  معلومات  من  الوطنية  للحدود  العابرة  التدفقات 

يقتصر  أن  لألمن  املمكن  من  يعد  لم  ولذلك،  وأشخاص. 
أيضا.  البشر  يشمل  أن  يجب  وإمنا  الدولة،  على   فقط 
في  املتمثل  التحدي  ملناقشة  مساحة  املؤمتر  هذا  أتاح  وقد 
دمج األمن اإلنساني في سياسات األمن القومي. متخضت 
الرؤى  بعض  واملناظرات  واملناقشات  التقدميية  العروض 
غرب  شمال  في  السياسات  لصانعي  والعملية  اجلديدة 
أفريقيا عن فوائد وضع سياسات عامة لألمن القومي تعكس 
منظور األمن اإلنساني. ويلخص هذا التقرير ما توصل إليه 

املشاركون من أمور مستفادة من املؤمتر.

موجز املؤمتر 
اعترافا بأن وجود مفهوم أوسع لألمن اإلنساني على أساس 
التعاون اإلقليمي يظهر إمكانية أكبر لسياسات األمن القومي 
لضمان سالمة ورفاهية املواطنني، فقد ركز املؤمتر املناقشة 

حول سبع جلسات رئيسية هي: 
1. ما الهدف من وضع سياسة األمن القومي؟ 

املشتركة  والتهديدات  املشتركة  األمنية  املصالح  2. حتديد 
لألمن القومي 

3. اتخاذ تدابير حلماية املصالح األمنية ومواجهة التهديدات 
األمنية 

4. وضع سياسة لألمن القومي 
5. ضمان تنفيذ ومراقبة سياسة األمن القومي 

6. البعد اإلقليمي لألمن القومي
7. اآلليات اإلقليمية لتعزيز األمن القومي 

هيكل التقرير 
لدى تلخيص اجللسات الرئيسية السبعة، يجيب هذا التقرير 

عن األسئلة الثالث الرئيسية للمؤمتر: 
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يبرز  ملاذا تعتبر سياسة األمن القومي أمرا ضروريا؟  •
القسم األول وجهات نظر املشاركني حول السبب وراء 
قد  التي  الفوائد  هي  وما  القومي  األمن  سياسة  أهمية 
تنتج عن دمج األمن اإلنساني في مثل هذه السياسة. 
خلص املؤمتر إلى أن األساس املنطقي لوضع سياسة 
واملتغيرة  املتطورة  الطبيعة  من  ينبع  القومي  األمن 
للتهديدات وانعدام األمن التي تواجهها الدول. ولذلك، 
حيال  املشاركني  تصورات  بتقييم  األول  القسم  يبدأ 
ومنطقة  ببلدانهم  احملدقة  األمن  وانعدام  التهديدات 

شمال غرب أفريقيا ككل. 

النقاط  من بني  القومي؟  • األمن  كيف توضع سياسات 
في  املشاركني  أفكار  املؤمتر  تناولها  التي  الرئيسية 
ناجحة  سياسة  وضع  وأساليب  ووسائل  متطلبات 
يعرض  الثاني  القسم  فإن  وبالتالي،  القومي.  لألمن 
األمن  سياسات  وضع  كيفية  حول  املؤمتر  هذا  نتائج 
تواجه  التي  الرئيسية  التحديات  ومعاجلة  القومي 

البلدان في املنطقة أثناء مثل هذه العملية. 

؟ أوضح املؤمتر القيود املفروضة  ملاذا التعاون اإلقليمي •
على املناهج الوطنية الضيقة واستحالة تطوير الردود 
املناسبة على التهديدات احلالية واملستقبلية دون تدخل 
القسم  أما  املهمة.  املعنية  واألطراف  الدول  من  إقليمي 
التعاون  لتحسني  العملية  االحتياجات  فيناقش  الثالث 

والتنسيق اإلقليميني.

في  وأهميته  املؤمتر  جناح  تقييم  اخلامتة  تناولت  أخيرا، 
الدخول  لنقاط  موجزا  حتليال  أيضا  قدمت  كما  املنطقة. 

احملتملة لعمليات املتابعة. 
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دمج األمن اإلنساني في سياسات األمن القومي في شمال غرب أفريقيا

القسم األول: ما الهدف من دمج األمن اإلنساني في سياسات األمن القومي؟

التهديدات وانعدام األمن في شمال غرب 
أفريقي

االجتار والتهريب 
على  أفريقيا  غرب  شمال  اقتصاد  استند  عديدة  لقرون 
الرعوية،  املجتمعات  من  متنوعة  ومجموعة  البحر  موارد 
تلقي  ال  املنطقة  في  ممتدة  النطاق  واسعة  جتارية  طرق  مع 
كثير اعتبار للحدود الرسمية. ومع متيزها بدرجة عالية من 
السنوات  في  املنطقة  شهدت  واألشخاص،  البضائع  حركة 
األخيرة طفرة كبيرة في عناصر وعوامل انعدام األمن. ومن 
اتساع  املؤمتر على درجة  انشغال املشاركني في  ثم انصب 
الشبكات في  تنخرط هذه  اإلجرامي. حيث  النشاط  شبكات 
التهريب  وكذلك  والبشر  واألسلحة  املخدرات  في  االجتار 
السيد  وأعرب  الفدية.  أموال  البتزاز  واخلطف  والسرقة 
"موالي" من مالي عن قلقه من أن "االجتار في املخدرات 
ازداد تعقيدا حيث إن مشكلة املخدرات ال تقتصر على مجرد 
عبور البالد، ولكن أيضا يستهلكها السكان احملليون بشكل 
متزايد" ويصاحبها انتشار األسلحة الصغيرة. ومما يسبب 
مصدر قلق كبير ملالي هو التغيرات في السلوك التي ميكن أن 
تساهم في تصعيد سريع ألعمال العنف املسلح في املجتمع. 
املجتمعية  النزاعات  حل  آليات  فشل  فإن  السياق،  هذا  وفي 
حرب  إلى  بسيطة  عائلية  نزاعات  تصاعد  مخاطر  من  يزيد 

أهلية. 

ليست معزولة.  التهديدات  أن  العقيد "بامبارا"  أوضح  كما 
وتهريب  بالبشر  واالجتار  املنظمة  اجلرمية  تتسبب  حيث 
في  اختراقها  يسهل  التي  احلدود  عبر  الصغيرة  األسلحة 
من  بلد  أي  تنمية  تعرقل  أن  ميكن  األمن  انعدام  من  دوامة 
البلدان.1 وثمة حتد خطير تشكله الشبكات اإلجرامية أال وهو 
تواطؤها جزئيا مع شركات متعددة اجلنسيات وأحيانا مع 

انظر   1
“Une persepective de politique de sécurité nationale. 
Burkina Faso”, DCAF, Geneva 2010, p. 7.

دول أجنبية تسعي لتحقيق مصاحلها اجلغرافية السياسية 
واالقتصادية اخلاصة. وفي بعض احلاالت، تتبادل املنظمات 
العصابات  مع  خدمات  والعاملية(  )اإلقليمية  اإلجرامية 
مشتركة".  جتارية  "عمليات  في  الدخول  خالل  من  احمللية 
اجلنسيات  متعددة  شركات  تستغل  أخرى،  حاالت  وفي 
تدفع  أو  األموال  لغسل  املنطقة  حكومات  في  الضعف  نقاط 
- وتستخدم في بعض األحيان – للجماعات غير احلكومية 

املسلحة لتأمني مشاريعهم وأسواقهم. 

اإلرهاب 
يتمثل الهاجس األمني   األساسي لدى اجلهات الدولية الفاعلة 
في التهديد الناجم عن اإلرهاب املتصل مبا وصف بأنه ظهور 
"تنظيم القاعدة في املغرب اإلسالمي" )AQMI( أو "تنظيم 
القاعدة في املغرب". وفي املقابل، يرى صانعو السياسة في 
الئحة  على  بكثير  أقل  مرتبة  في  يأتي  اإلرهاب  أن  املنطقة، 
التهديدات املتوقعة. وناقش املشاركون في املؤمتر ما إذا كان 
أم  املغرب اإلسالمي ميثل تهديدا حقيقيا  القاعدة في  تنظيم 
املصالح  دفع  في  تساعد  مالئمة  جديدة  عبارة  يعدو  ال  أنه 
الغربية  الدول  أن  الكثيرون  يعتقد  لدول مختلفة.  السياسية 
مبثابة  ليكون  اإلرهاب  تهديد  في  املبالغة  في  مصلحة  لها 
والسماح  املنطقة  في  الدولي  األمني  الوجود  لتبرير  ذريعة 
مت  والتي  القائمة،  التمويل  أدوات  من  باالستفادة  للقوات 
وضعها ملكافحة اإلرهاب. ناهيك عن أن ترسيم احلدود لدول 
وشجعت  االختراق  سهلة  دوما  كانت  أفريقيا  غرب  شمال 
جميع أنواع االجتار. وذّكر السيد "محمدو" من موريتانيا 
اجلمهور أن االتساع العريض حلدود املنطقة وكذلك اجلمع 
ومراقبتها  حمايتها  يجعل  الصعبة  والتضاريس  املناخ  بني 
أمرا مرهقا. وأشار بعض املشاركني من املنطقة أن كثيرا مما 
وصفها  ميكن  إرهابي  كنشاط  اخلارجيون  احملللون  وصفه 
االجتار  وعصابات  إجرامية  شبكات  أنشطة  بأنها  أيضا 

بالبشر.
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القسم األول: ما الهدف من دمج األمن اإلنساني في سياسات األمن القومي؟

االقتصاد والبيئة 
بعض  أن  املستغرب  من  يكون  ال  قد  اخللفية،  هذه  وعلى 
اإلجرامية  الشبكات  أن  من  اشتكوا  املؤمتر  في  املشاركني 
في كثير من األحيان ميكنها احلصول على أسلحة ومعدات 
فإن  ذلك،  على  وعالوة  الدولة.  أمن  قوات  من  تطورا  أكثر 
خصخصة األمن أصبح أمرا محبذا في االقتصاديات القائمة 
لدى  األمن  انعدام  من  يزيد  مما  املوارد،  استخراج  على 
لفهم  املفتاح  هو  االقتصادي  البعد  فإن  وبالتالي،  الشعوب. 
حالة انعدام األمن في شمال غرب أفريقيا. جتدر اإلشارة إلى 
أن الفقر عامل رئيسي في انعدام األمن، ولذا جتد العصابات 
اإلجرامية أنه من السهل استغالله بني من هم بحاجة ماسة 
التهديدات  من  األساسي  اخلوف  إن  بل  عمل.  فرصة  ألية 
ألنها  االقتصادي،  أثرها  من  األول  املقام  في  يتأتى  البيئية 
سبيل  على  بأكملها.  مناطق  من  العيش  سبل  تقوض  قد 
للمؤمتر  املقدمة  اإلستراتيجية  الوثائق  معظم  أحملت  املثال، 
البيئي كالتصحر مثال كعامل يهدد سبل عيش  إلى التدهور 
االستنتاجات  أحد  فإن  وبالتالي  السكان.  من  كبيرة  فئات 
الرئيسية للمؤمتر هو أن انعدام األمن يجد جذوره في افتقار 
الشعوب إلى اآلفاق االجتماعية واالقتصادية. ومن هنا رأى 
مفتش الشرطة العام "مامادو نياكيته" من مالي، أن الفرص 
املتاحة للشعوب في ظل املستويات احلالية للتنمية بني دول 

املنطقة ال ميكن أن تنافس األرباح احملتملة من اإلجرام. 

التخلف التنموي وانعدام األمن 
اتفق املشاركون في املؤمتر على فهم مشترك مفاده أن الفقر 
تهديدات  تشكل  والدميقراطية  الرشيد  احلكم  إلى  واالفتقار 
رئيسية ألمن السكان الذين يعيشون في املنطقة. واشتملت 
القائمة التي أعدها السيد "محمدو" للتهديدات األمنية املهمة 
للمنطقة على التخلف التنموي كأحد هواجسه. وباملثل رأى 
املشارك اجلزائري، السيد "خياطي" أن العجز في اخلدمات 
النعدام  إضافية  مصادر  واملشاركة  والدميقراطية  العامة 
األمن تعادل اإلرهاب واجلرمية املنظمة. كما وضعت الوثيقة 

املوريتانية، التي تتناول وجهات النظر بشأن األمن القومي، 
واملخاطر  الغذائي  األمن  وانعدام  والفقر  التنموي  التخلف 
البيئة على رأس قائمة التهديدات اخلاصة بها.2 ومن منظور 
املنطقة، يأتي انعدام الشفافية والكفاءة في مؤسسات الدولة 
اإلرهاب  من  أكثر  لألمن  تهديدا  باعتبارها  أعلى  مرتبة  في 
واجلرمية املنظمة. هذا وقد فّرقت وثيقة مالي بني ثالثة أنواع 
بعد  جاءت  والتي  البشرية  التنمية  بينها  من  التهديدات،  من 

التهديدات الداخلية واخلارجية.3

انظر   2
“Une persepective de politique de sécurité nationale. 
Mauritanie”, DCAF, Geneva 2010, p.6.

انظر   3
“Une persepective de politique de sécurité nationale. 
Mali”, DCAF, Geneva 2010, p.7. 
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دمج األمن اإلنساني في سياسات األمن القومي في شمال غرب أفريقيا

العامة  السياسة  عن  الناجمة  لفوائد 
لألمن القومي 

في عام 0102 اعتمدت كل من بوركينا فاسو ومالي سياسة 
عامة لألمن القومي ألول مرة.4 ومن ثم جاء مؤمتر الرباط 
لألمن  سياسة  وجود  وإمكانات  فوائد  ملناقشة  كفرصة 
القومي في ضوء جتاربهما األخيرة. افتتح السيد "موالي" 
تزداد  األمنية  التحديات  إلى: "أن  املناقشة مشيرا  مالي  من 
تعقيدا. وأن الدول ال ميكنها إدارة مثل هذه احلاالت وكأنها 
 ." واضحة  رؤية  لديها  يكون  أن  يتعني  وإمنا  إطفاء،  رجال 
االستعداد  أن  مفاده  مشترك  فهم  على  املشاركون  واتفق 
تعتبر  األزمات  وقوع  ومنع  املتأصلة  التهديدات  ملواجهة 
واقع  ومن  القومي.  األمن  سياسة  لصياغة  واضحة  مزايا 
وتطبيق  لوضع  رئيسية  فوائد  خمس  تبلورت  مناقشتهم، 

سياسات األمن القومي: 

تساعد  العملية  هذه  إن  حيث  مشترك: •  فهم  تطوير 
سماه  ما  تطوير  على  املعنية  واألطراف  احلكومات 
مشترك  "نهج  موريتانيا  من  "محمدو"  السيد 
أن  يعني  وهذا  اإلستراتيجية".  األفكار  أساس  على 
األطراف املعنية في العملية تتاح لهم الفرصة لتحديد 
– وهي خطوة ضرورية للتأكد  رؤية مشتركة لألمن 
من أن احلكومة تعالج التهديدات بطريقة شاملة. غير 
ممكنا  يصبح  مناسبة  وقائية  إستراتيجية  وضع  أن 
فقط حال وجود صورة كاملة عن التهديدات وانعدام 
اإلجرائي  الطابع  أن  كما  األفق.  في  تلوح  التي  األمن 
يضمن  القومي  األمن  سياسات  لصياغة  والدوري 

املراجعة املنتظمة لتحليالت التهديدات احلالية وتكييف 
االستجابات مع تغير سيناريوهات التهديدات. ونتيجة 

لذلك تصبح هذه السياسة أكثر استجابة.

سياسة  تسهم  الشامل: •  التخطيط  قدرات  حتسني 
األمن القومي بشكل كبير في حتسني قدرات التخطيط 
في الدولة ككل. حيث يصبح قطاع األمن أكثر فعالية 
كلما حتسنت مساهمات فروع احلكومة املختلفة. وكما 
نياكيته" من مالي "األمن  العام "مامادو  املفتش  أكد 
فبدون  معينة".  بتكلفة  يأتي  لكنه  بثمن،  يقدر  ال  قد 
تخطيط سليم، تتأتى إهدار املوارد وازدواجية اجلهود. 
تضمن  القومي  األمن  سياسات  أن  من  الرغم  وعلى 
االستخدام األكفأ للموارد ولكنها ال تعني بالضرورة 
قوات  النفتاح  ونظرا  مالي،  ففي  أصغر.  ميزانيات 
األمن وزيادة الشفافية في امليزانية، وضع املواطنون 
املزيد من الثقة في قواتهم األمنية وتقبلوا الزيادات في 
امليزانية. وأوضح العقيد "بيرام ديوب" من السنغال 
أكثر  امليزانية  جعلت  فيها  القومي  األمن  سياسة  أن 
متاسكا وأكثر شرعية نظرا خلضوعها ملوافقة السلطة 

التشريعية. 

املشاركني  من  العديد  شدد  اآلراء: •  في  توافق  بناء 
الدولة  تلتزم  حيث  عامة.  مصلحة  هو  األمن  أن  على 
جتاه مواطنيها بضمان سالمتهم. وحال وجود عملية 
توافق في  بناء  القومي  األمن  مناسبة، ميكن لسياسة 
إذ من شأنها  اآلراء احمللية حول تصور معني لألمن، 
على  املدني  واملجتمع  االجتماعيني  الشركاء  حشد 
املساهمة وفقا لذلك ملعاجلة التهديدات وحاالت انعدام 
في  ضرورة  أكثر  ذلك  ويصبح  الصلة.  ذات  األمن 
السياقات التي تنبع فيها التهديدات لألمن أساسا من 
التخلف التنموي والعجز املجتمعي. وينبغي أيضا عدم 
إغفال أن سياسة األمن القومي ترسم أيضا التوقعات 

اعتمدت مالي سياسة األمن القومي اخلاصة بها في 20 أكتوبر   4
2010، انظر  

“Une persepective de politique de sécurité nationale. 
Mali”, DCAF, Geneva 2010, p.6. وانظر أيضا “Une persepective 
de politique de sécurité nationale. Burkina Faso”, DCAF, 
Geneva 2010, p.5.   
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وجتعل احلكومة وقدرتها على صنع القرار أكثر قابلية 
للتنبؤ والفهم. 

األمن  لسياسات  ميكن  الدميقراطي: •  التحول  تعزيز 
تعزيز  اإلنساني،  األمن  دمج  عند  وخاصة  القومي، 
التحول الدميقراطي وجهود اإلصالح لدى احلكومات. 
السنغال  من  ديوب"  العقيد"  كان  املثال،  سبيل  على 
مصيبا عندما ذكر أن األمن ليس مفهوما عامليا، وإمنا له 
معان مختلفة في بلدان مختلفة. ومن هنا، يرتكز األمن 
على احتياجات خاصة وتتطلب سياسة األمن القومي 
السليمة مشاركة نسبة كبيرة من املجتمع، وأن تكون 
املشاركة أيضا عملية مستمرة. وفي مالي على سبيل 
املثال، ووفقا للمفتش العام "نياكاتيه، ميكن للمواطنني 
عن  املسؤولة  الوزارة  من  األمن  حالة  عن  االستفسار 

ذلك. 

األحباش"  "بو  العقيد  رأى  اإلقليمي:  التعاون  تعزيز  • 
سياسات  لوضع  بحاجة  املنطقة  دول  أن  املغرب  من 
لألمن القومي، في حال رغبوا في تعزيز الثقة اإلقليمية 
على  أيضا  املشاركون  وأكد  األمني.  التعاون  وتطوير 
لتعزيز  السياسية  اإلرادة  من  أكثر  سيحتاج  األمر  أن 
في  البلدان  ستحتاج  حيث  اإلقليمي:  األمني  التعاون 
واملسؤولة،  املختصة  املؤسسات  بناء  إلى  املنطقة 
وحتسني قدرات التخطيط بها، والتوصل لفهم واضح 
ملوارد كل بلد من البلدان وصياغة التوقعات املشتركة. 

ما الهدف من دمج األمن اإلنساني؟ 
توسيع مفهوم األمن 

توصل املؤمتر إلى إجابة بسيطة على سؤال ملاذا ينبغي دمج 
األمن  إن  حيث  القومي.  األمن  سياسة  في  اإلنساني  األمن 
األمن  سياسة  يجعل  مما  األمن،  مفهوم  يوسع  اإلنساني 
القومي أكثر شمولية. كما يضيف األمن اإلنساني أيضا عمقا 
إلى سياسات األمن القومي من خالل حتسني تقييم كل من 
األخطار التي تهدد األمن واجلهات الفاعلة في انعدام األمن. 
حيث إن العديد من التهديدات تصبح ببساطة أكثر وضوحا 
عند مالحظة آثارها على مستوى املواطن والفئات االجتماعية. 
فعلى سبيل املثال، فإن التهديدات التي تستهدف أساسا أقلية 
من السكان، من احملتمل أن تغفل منظور أمن الدولة، كما هو 

احلال في العديد من املخاطر البيئية والتنموية. 

الربط بني التنمية البشرية واألمن 
التنمية  بني  الروابط  على  عديدة  مناسبات  في  املؤمتر  شدد 
أن اإلجرام  العام "مامادو نياكيته"  املفتش  واألمن. وأشار 
تتيحها مستويات  التي  الفرص  أعلى من  أرباحا  ينتج حاليا 
مثل  التهديدات  من  الرغم  وعلى  الدول.  في  احلالية  التنمية 
واجلرمية  اإلسالمي  املغرب  في  القاعدة  وتنظيم  اإلرهاب، 
املنظمة قد تبدو األكثر إحلاحا، فإن الفقر واالفتقار إلى احلكم 
الرشيد هي في واقع األمر األسباب اجلذرية النعدام األمن. 
دخول  نقاط  ببساطة  يقدم  اإلنساني  األمن  جند  هنا  ومن 

واضحة لربط وتنسيق استراتيجيات األمن والتنمية. 

حتويل النزاعات 
القدرة  تنمية  إلى  باحلاجة  املشاركني  السيد "موالي"  ذّكر 
هذه  تتوافر  ال  وعندما  سلميا.  الصراعات  حتويل  على 
استخدام  ويصبح  األمن  انعدام  اخلوف  يزداد  القدرات، 
في  املشاركة  إن  ثم  اليومية.  احلياة  العنف سمة من سمات 
يحقق  ال  املنظمة،  اجلرمية  أشكال  من  غيرها  أو  عصابات 
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للبعض  بالنسبة  ميثل  أيضا  ولكن  فقط  اقتصادية  فوائد 
آلية للحماية. ومن هنا فإن مظاهر الدميقراطية، مثل سيادة 
القانون واملشاركة السياسية الشاملة تعتبر املفتاح لتحويل 
النزاعات دون اللجوء إلى العنف. وهكذا، خلص العقيد "بو 
األحباش" أنه ال ميكن وضع سياسة مستدامة لألمن القومي 

في غياب الدميقراطية. 

تبني رؤية مشتركة لألمن 
تبرز الشبكات اإلجرامية العابرة للحدود واجلرمية العابرة 
للحدود احلاجة إلى تفاهم إقليمي لألمن ومزيد من التعاون 
اإلقليمي الفعال. ومن منظور األمن اإلنساني ال تعتبر احلدود 
في املقام األول ترسيما إقليميا للحدود، وإمنا من منظور أكثر 
محددة  مجموعات  احتياجات  تبرز  حدود  هي  إستراتيجية 
الكوكايني  تهريب  زيادة  جند  املثال،  سبيل  فعلى  للحماية. 
جميع  في  السكان  على  تؤثر  الالتينية  أمريكا  من  القادم 
البلدان في املنطقة على قدم املساواة بغض النظر عن احلدود 
الدول  على  يتعني  اإلنساني،  األمن  منظور  ومن  الوطنية. 
إقليميا مشترك يجب  تهديدا  التهديد بوصفه  إلى هذا  النظر 
إتباع نهج مشترك. وفي  معاجلته بشكل جماعي من خالل 
الوطنية  احملاوالت  تصبح  مشترك،  نهج  وجود  عدم  حالة 
فعالة.  غير  املخدرات  خطر  تدفق  على  للسيطرة  الفردية 
وبالتالي، وضع املؤمتر رؤية مفادها أن التعاون واألمن في 
إذا وضعت دول شمال  إلى حد كبير  يزيد  أن  املنطقة ميكن 

غرب أفريقيا رؤية مشتركة لألمن. 
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القسم الثاني: كيف توضع وتنفذ سياسات األمن القومي؟ 

العمليات واالستراتيجيات 
البناء على اخلبرات اإلقليمية 

مثيرة  أمثلة  ومالي  فاسو  لبوركينا  األخيرة  التجارب  تقدم 
التفكير  لتعزيز  عليها  البناء  املنطقة  لدول  ميكن  لالهتمام 
للمؤمتر  البلدين  كال  قدم  حيث  القومي.  األمن  سياسة  في 
لوضع  الالزمة  والعملية  متطلبات  حيال  نظرهم  وجهات 
"محمدو"  السيد  وأوضح  القومي.  األمن  سياسة  وتنفيذ 
من موريتانيا، أن السلطة التنفيذية أيضا بدأت مؤخرا عملية 
املجتمع  مع  واسعة  ملشاورات  فيها  تسعى  عامة  سياسة 
املدني،. كما ورد أيضا أن املغرب تولي أهمية لوضع سياسة 
هذه  وضع  نحو  خطوات  في  تشرع  وقد  القومي،  لألمن 

السياسة. 

مشاركة اخلبراء واملجتمع املدني 
وكما أشار أحد املشاركني، فإن مهمة صياغة سياسة عامة 
بوركينا  ففي  الدولة.  اختصاص  من  تزال  ال  القومي  لألمن 
على  القومي،  األمن  سياسة  وضع  اشتمل  ومالي،  فاسو 
مشاركة  احلكومة،على  من  وتوجيهها  فيها  البدء  من  الرغم 
اخلبراء والعلماء وممثلي املجتمع املدني، والزعماء التقليديني. 
وخلص السيد "سيجاري" من املغرب إلى أن وضع سياسة 
التشاور  تضمن  مجتمعية  عملية  يتطلب  القومي  لألمن 

واملواءمة والتوافق. 

التهديدات  بشأن  إقليمية  مشاورات  بدأت  مالي،  وفي 
والتصورات ذات الصلة بها في وقت مبكر من العملية. وفي 
وقت الحق، جرت عدة جوالت من املشاورات الوطنية متخض 
املشاورات،  هذه  على  وبناءا  توصية.   721 من  أكثر  عنها 
اعتمدتها  إستراتيجية  وثيقة  مسودة  األمن  وزارة  وضعت 
احلكومة في وقت الحق. وقبل تنفيذ سياسة جديدة لألمن 
األطراف  مع  معلوماتية  جلسات  احلكومة  بدأت  القومي، 
املعنية والشركاء االجتماعيني. وأكد املفتش العام "نياكتيه" 

القومي استغرق ما يقرب من  أن وضع أول سياسة لألمن 
عشر سنوات. واآلن، يتم حتديث هذه السياسة بشكل منتظم 

بوصفها عملية روتينية. 

حذر بعض املتحدثني من أن مشاركة املجتمع املدني ال ميكن 
االستخفاف بها أيضا. بل يجب أن تكون العملية الدميقراطية 
فعالة وليست مجرد ممارسة خطابية من أجل املظاهر. لذلك، 
التدريب  إلى  البرملان  يحتاج أعضاء املجتمع املدني وأعضاء 
املناسب. وأضاف العقيد "ديوب" من السنغال حتذيرا آخر: 
مفاده أن حتديد األولويات هو مفتاح النجاح. فال ينبغي للمرء 

محاولة فعل كل شيء، وينتهي به األمر بفعل ال شيء. 
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القياس واملراقبة 
مجموعة التنسيق 

أشار العقيد "بامبارا" من بوركينا فاسو أن االختبار العملي 
لضمان  املوضوعة  التدابير  على  يعتمد  أمنية  سياسة  ألية 
تنفيذها. وملا كان التنسيق هو عنصر حاسم، ومن ثم أنشأت 
امليزانية.  السيطرة على  بوركينا فاسو مجموعة تنسيق مع 
التي  احلكومية  القطاعات  جميع  بني  املجموعة  تنسق  حيث 

تساهم في األمن. 

تغيير العقليات 
أوضح أحد املشاركني من مالي أن القدرات اإلدارية واملالية 
ضرورية، لكنها ليست كافية وحدها للنجاح. وأشار أيضا أنه 
يجب تقاسم املسؤولية عن احلكم وضرورة تركيز السياسة 
األمنية على املواطن. لتحقيق ذلك، يجب حتويل عقلية قوات 
األمن من القمع إلى الوقاية. حتى اآلن، ال تزال القوات املسلحة 
في شمال غرب أفريقيا متأثرة بجذورها االستعمارية التي 
علمتهم حماية القوة االستعمارية وليس الشعب. وختم قائال 
إن املجتمع املدني، إذا أصبح أكثر تنظيما، ميكن أن يلعب دورا 
مهما في إحداث هذا التغيير في العقلية. ولضمان مصداقية 
هذه السياسة، سيكون من املهم أيضا ضمان املراقبة املالئمة 
لتنفيذها. وقال أحد املشاركني أنه في كثير من األحيان ظلت 

هذه السياسات مجرد حبر على ورق. 
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القسم الثالث: ملاذا التعاون اإلقليمي؟ 

قوات  تفعل  ال  ملاذا  احلدود،  وراء  املجرمون  تعاون  "إذا 
األمن الشيء نفسه؟". أشار املؤمتر إلى الفجوة اآلخذة في 
االتساع بني تفكير الشبكات اإلجرامية العاملة على الصعيد 
الدولي وقوات األمن على املستوى الوطني. واقترح بالتالي 
عابرة  أيضا  األمنية  االستجابة  لتكون  حان  قد  الوقت  أن 

للحدود الوطنية.

عالم  ظل  في  األمن  تكامل  حقيقة  إلى  التعاون  أهمية  تنبع 
مترابط. فقد متثل التحديات األمنية في بلد ما، بغض النظر عن 
كونها حتديات جنائية أو بيئية أو اقتصادية أو دميوغرافية، 
حتديا أيضا ألمن الدول املجاورة. ومن هنا يرى املشاركون 
أن التعاون اإلقليمي مفيد ألنه يضيف إلى مقدار االستجابة، 

وبالتالي يجعله أكثر فعالية.

شمال  في  اإلقليمي  التعاون  أن  إلى  املشاركني  أحد  أشار 
إلى  وأشار  السياسية.  للخالفات  رهينة  ظل  أفريقيا  غرب 
الصحراء الغربية كقضية لم حتل بعد، وأنها ال تزال تشكل 
عقبة رئيسية أمام التعاون األمني   اإلقليمي. اتفق املشاركون 
املنطقة  ملوقع  اإلستراتيجية  اجلغرافية  الطبيعة  أن  على 
واألسواق  املوارد  على  للحصول  الدولية  املنافسة  وزيادة 

اإلستراتيجية. 

مصالح مشتركة في مجال االستثمار املشترك 
أوضح العقيد "ديوب" أن املصالح املشتركة ميكن أن تكون 
املثال  سبيل  فعلى  اإلقليمي.  األمني  للتعاون  محرك  مبثابة 
املنطقة  في  واملعدات  للتكنولوجيا  الراهنة  احلالة  تسمح 
ميكن  ال  ثم  ومن  فقط.  الطائرات  طريق  عن  محدود  بكشف 
إال من خالل  املجال اجلوي واحلدود  الفعلية على  السيطرة 
زيادة التعاون اإلقليمي حول القضايا املالية والتقنية. وهذا 
من شأنه أن يترجم إلى استثمار مشترك في املعدات الالزمة، 
وإنشاء نظام معلومات مشترك. وأكد العقيد "زاجريه" من 
بوركينا فاسو على أن التعاون يجب أن يشمل جهود التنمية 

نظرا ألن االستثمارات الفورية وحدها في التنمية واألمن من 
شأنها أن تؤدي إلى حتسن حقيقي في الوضع الراهن. 

اعتماد نهج واقعي 
كانت  أفريقيا  غرب  شمال  بلدان  أن  إلى  املشاركون  أشار 
اإلقليمية  وشبه  اإلقليمية  املنظمات  من  العديد  في  طرفا 
البلدان قد دخلت في تعاون ثنائي بشأن قضايا  وأن بعض 
محددة. وعلى الرغم من ذلك، كان هناك شعور ملموس أن 
احلقيقية،  والتوقعات  االحتياجات  توفر  لم  القائمة  اآلليات 
وبالتالي فإن املنطقة بحاجة إلى تطوير سياستها اإلقليمية. 
وذّكر السيد "ليوثولد" احلضور أنه في كثير من احلاالت 
ألن  وذلك  تنسي  ما  سرعان  ولكن  بسرعة،  آليات  بناء  يتم 
تصميمها فشل في الوفاء باالحتياجات احلقيقية. وفي حني 
يحظى التنسيق بالتقدير على نطاق واسع، يوجد عدد قليل 
من البلدان التي ترغب في التنسيق. واقترح املشاركون في 
اإلصالحات  على  أقل  يكون  أن  ينبغي  التركيز  أن  املؤمتر 
الكبيرة، وأن يركز بدال من ذلك  التعاون  الكبيرة ومشاريع 
إشكالية  تستهدف  للتحقيق  وقابلة  ملموسة  مشاريع  على 
إلى  تؤدي  أن  ميكن  الصغيرة  النجاحات  إن  حيث  محددة. 
تعاون  مشاريع  إلى  تدريجيا  تقود  متفرقة  إيجابية  آثار 
بأن  متفائال  مالي  من  "كامارا"  العقيد  وكان  طموحا.  أكثر 
إلى  وأشار  التعاون.  في  للدخول  حقيقية  إرادة  بها  املنطقة 
على  املعلومات  لتبادل  ومالي  اجلزائر  بني  الثنائية  اجلهود 
الفور، واقترح توسيع نطاق ذلك ليشمل تدريجيا املزيد من 

البلدان. 
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اخلامتة 

به  تضطلع  أن  ينبغي  الذي  احلاسم  الدور  املؤمتر  أظهر 
على  املناسبة  االستجابات  إعداد  في  القومي  األمن  سياسة 
اليوم. وفي حني  العابرة للحدود الوطنية  التهديدات األمنية 
تنسيق  إلى  باحلاجة  النطاق  واسع  اعترافا  املؤمتر  تناول 
استجابات  وتطوير  املنطقة  دول  بني  األمنية  السياسات 
هياكل  أن  إال  املشتركة،  األمنية  التهديدات  ملواجهة  تعاونية 
التنمية  تدني  من  تعاني  تزال  ال  اإلقليمي  والتعاون  احلوار 
عمليات  عانت  الوطني،  الصعيد  فعلى  منها.  واالستفادة 
الطابع املؤسسي  السياسات األمنية من عدم كفاية  تخطيط 
أو تعكس رؤية لألمن ال تزال تركز على أمن الدولة بدال من 
األمن اإلنساني. ونتيجة لذلك، كانت السياسات أو اإلجراءات 
الوطنية تهدف إلى التصدي لتحديات أمنية محددة وغالبا ما 
تظل دون املستوى األمثل. ومن ثم قد يكون تعزيز القدرات 
الوطنية لوضع السياسات األمنية خطوة أولى ضرورية في 
األمن  بشأن  التعاون  وزيادة  إقليمي  حلوار  الطريق  متهيد 

اإلقليمي.

في  املشاركون  شجع  امللحق(،  )انظر  اخلتامي  بيانهم  وفي 
القومي  األمن  سياسات  وضع  على  املنطقة  دول  املؤمتر 
مجال  في  واسع  تشاركي  نهج  إتباع  إلى  ودعوا  وتبادلها. 
وسيادة  واالستقرار  السالم  أهداف  فيه  تتضافر  األمن، 
اآلخر.  منهما  كل  ويعضد  والتنمية  والدميقراطية  القانون 
التعاون  لتعزيز  امللحة  احلاجة  عن  املشاركون  وأعرب 
االستراتيجي  املستويني  على  املنطقة  في  الدول  بني  القائم 

والتشغيلي.

من  وطلبوا  املبادرة  لهذه  تقديرهم  عن  املشاركون  أعرب 
إقليمية أخرى  اجتماعات  املنظمني ضمان متابعتها بواسطة 
من أجل إنشاء عملية تسهل التبادل املستمر واملنتظم آلليات 
عن  أعربوا  كما  املنطقة.  في  القومي  األمن  سياسات  وضع 
يؤدي  قد  القضايا  هذه  حول  منظم  حوار  وجود  في  أملهم 
مبرور الوقت إلى صياغة سياسة أمنية إقليمية مشتركة بني 

جميع الدول في املنطقة. 

وفي توصياتهم العملية األخرى، أعرب العديد من املشاركني 
واقترحوا  العملية.  هذه  في  النيجر  اشتراك  في  رغبتهم  عن 
تلبية  أساس  على  وتقوم  واقعية  العملية  هذه  تكون  أن 
واملصالح  القضايا  على  تركز  أن  وينبغي  االحتياجات. 
املتقاربة، وأن تكون محددة. وينبغي توجيه املناقشات نحو 
فوائد  إلى  ممكنا،  ذلك  كان  متى  تؤدي،  وأن  املشاكل  حل 
العملية.  لهذه  السياسي  الدعم  تعزيز  شأنها  من   فورية 
مشتركة  إقليمية  رؤية  وضع  أن  أيضا  املشاركون  أوضح 
إلى  حيال األمن والتنمية في شمال غرب أفريقيا قد يحتاج 
الدعم من طرف ثالث محايد. وألغراض التنسيق املنتظم، قد 

يحتاج املشاركون إلى التفكير في إنشاء أمانة صغيرة. 
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املؤمتر اإلقليمي

دمج األمن اإلنساني في سياسات األمن القومي
في شمال غرب أفريقيا

فندق التور حسن، الرباط، املغرب

23-24 نوفمبر 2010

البيان اخلتامي

امللحق األول اخلامتة 

  0102 نوفمبر   42-32 من  الفترة  في  الرباط   استضافت 
املؤمتر اإلقليمي األول من نوعه حول „دمج األمن اإلنساني 
في سياسات األمن القومي في شمال غرب أفريقيا“ بواسطة 
 ،)CEDHD( الدميقراطية  والدراسات  اإلنسان  حقوق  مركز 
املسلحة  القوات  على  الدميقراطية  للرقابة  جنيف  ومركز 
)DCAF(، وذلك بدعم من دولة سويسرا. جمع املؤمتر عددا 
أفريقيا  غرب  شمال  من  املستوى  رفيعي  املمثلني  من  كبيرا 
واملغرب  ومالي  فاسو  وبوركينا  )اجلزائر  الساحل  ومنطقة 
وموريتانيا والسنغال(، فضال عن عدد من اخلبراء الدوليني. 
وكان هذا هو احلدث األول من نوعه للنظر في وضع وتنفيذ 
إقليمي في شمال غرب  القومي من منظور  األمن  سياسات 
أفريقيا.  وقد كشف حتليل املصالح واملخاطر املشتركة التي 

تهدد أمن دول املنطقة عن: 
أهمية وضع سياسات لألمن القومي  • 

أهمية التناغم بني األمن الوطني واألمن اإلنساني • 
بيئة  وجود  يتطلب  القومي  األمن  سياسة  تنفيذ  • 
وتعزز  اإلنسان  حقوق  فيها  حتترم  ومستقرة  سلمية 

الدميقراطية والتنمية 
نهجا  يتطلب  القومي  األمن  سياسة  وتنفيذ  صياغة  • 

تشاركي يرتكز على التشاور والتوفيق وبناء الثقة 
القومي  سياساتاألمن  صنع  مع  التعامل  إلى  احلاجة  • 
والتكامل  الترابط  إقليمي يعكس  وتنفيذها من منظور 
من  املتعددة  احملاور  على  والبناء  املنطقة  دول  بني 

التعاون اإلقليمي القائم 

على  املنطقة  دول  بني  القائم  التعاون  تعزيز  ضرورة  • 
مواجهة  أجل  من  والعملية  االستراتيجية  املستويات 

التحديات املشتركة 
سياسة  وضع  في  التفكير  في  االستمرار  في  الرغبة  • 

لألمن اإلقليمي 

تبادل  خالل  من  املبادرة  هذه  الستمرار  املشاركون  دعا 
واخلبرات،  لألفكار  املستمر  والتبادل  املعلومات  وحتليل 
املستوى  على  االجتماعات  من  مزيد  عقد  خالل  من  وكذلك 
األمن  قضايا  في  التفكير  وتعميق  تطوير  أجل  من  اإلقليمي 

اإلقليمي.



البرنامج
اليوم األولالتوقيت

االستقبال والتسجيل30: 08–09:00
االفتتاح09:00- 09:45

اجللسة االفتتاحية
احلبيب بلكوش، رئيس مركز دراسات حقوق اإلنسان والدميقراطية  · 

بدرو زواهلن، الوزير ورئيس قسم األمن الدولي بوزارة اخلارجية السويسرية · 
أرنولد لويتهولد، رئيس قسم أفريقيا والشرق األوسط مبركز الرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة  · 

بجنيف 
اجللسة األولى: ملاذا نطور سياسة األمن القومي؟ 11:00-09:45

ملخص
باألمن  عالقتها  وكذلك  السياسة  هذه  مثل  تطوير  وحجج  القومي،  األمن  سياسة  مفهوم  اجللسة  هذه  تقدم 

اإلنساني. 
أسئلة رئيسية: 

ما هي سياسة األمن القومي؟ · 
ما الذي ميثل تهديدا لألمن القومي؟ · 

ملاذا نطور سياسة األمن القومي؟ · 
كيف نطور سياسة األمن القومي؟ · 

هل ميكننا تعزيز األمن اإلنساني بتطوير سياسة األمن القومي؟ · 
ما هو املهم في تنفيذ مثل هذه السياسة؟  · 

رئيس اجللسة
أرنولد لويتهولد - مركز املراقبة الدميقراطية للقوات املسلحة بجنيف · 

املتحدثون
بوركينا فاسو الكولونيل هيرمان بامبارا –  ·

الكولونيل بيرام ديوب - السنغال · 
محمد محمود ولد محمدو - موريتانيا  · 

زيني موالي - مالي · 
عقيد احمد بوالهباش، املغرب )القوات املعاونة( · 

أسئلة ونقاش 
استراحة11:20-11:00
اجللسة الثانية: حتديد املصالح األمنية املشتركة والتعرف على التهديدات التي تواجه األمن القومي؟ 13:00-11:20

ملخص
التي  التهديدات  كذلك  وتبني  بينها،  وتقارن  الدول  مختلف  في  حمايتها  يجب  التي  املصالح  اجللسة  هذه  تقدم 

تواجه األمن القومي. 
أسئلة رئيسية: 

ما هي املصالح التي يجب حمايتها في مختلف الدول؟ كيف نحددها؟ · 
كيف نتأكد من أن املصالح املختلفة لكل مجتمع يتم أخذها في االعتبار؟ · 

كيف نوفق بني مصالح مختلف املجموعات/ األطراف؟ · 
ما هي التهديدات في مختلف الدول؟ كيف نتحقق منها؟   · 

رئيس اجللسة
بدرو زواهلن - سويسرا  · 

املتحدثون
مصطفى خياتي - اجلزائر · 

محمد محمود ولد محمدو - موريتانيا  · 
مفتش الشرطة محمدو نياكاتية - مالي · 

املغرب عبد الله سأف –  ·
أسئلة ونقاش 



الغداء14:30-13:00
اجللسة الثالثة: تبني إجراءات حلماية املصالح األمنية ومواجهة التهديدات  15:30-14:30

ملخص
تقدم هذه اجللسة السياسات املطلوب تطويرها لتحقيق سياسة األمن القومي وكذلك أدوات التنفيذ.  

أسئلة رئيسية: 
ما هي السياسات املطلوب تطويرها ملواجهة التهديدات؟ · 

كيف نقوم بتطوير سياسات متناسبة مع املصالح والتهديدات؟ · 
ما هي األدوات الالزمة لتنفيذ هذه السياسات؟ · 

كيف نحول السياسات إلى أدوات تنفيذ؟  · 

رئيس اجللسة
زيني موالي - مالي   · 

املتحدثون
أحمد يورا هاي - موريتانيا · 

الكولونيل ميسا نياجن - السنغال · 
املغرب  هشام مالتي –  ·

املغرب   مصطفى حلمي –  ·

أسئلة ونقاش 
استراحة15:45-15:30
اجللسة الرابعة:  العمليات املطلوبة لتطوير سياسة األمن القومي؟ 16:45-15:45

ملخص
تقدم هذه اجللسة العمليات املطلوبة لتطوير سياسة أمن قومي. 

أسئلة رئيسية: 
من الذي سيكون عليه بدء وإدارة العملية؟ · 

ما هي مراحل عملية تطوير سياسة األمن القومي؟ · 
من الذي يجب إشراكه في تطوير سياسة األمن القومي؟ · 

كيف نضمن إشراك األطراف املعنية؟ · 
ما هي املراحل احلاسمة في عمليات تطوير سياسة األمن القومي؟    · 

رئيس اجللسة
املغرب على سيدجاري –  ·

املتحدثون
مفتش الشرطة محمدو نياكاتية - مالي · 

بوركينا فاسو كولونيل ماجور: بنجرينوما زاجرية –  ·

أسئلة ونقاش 

خالصات ونهاية اليوم األول17:00-16:45



اليوم الثانيالتوقيت
استقبال8:45 – 09:00
اجللسة اخلامسة: ضمان تنفيذ ومتابعة سياسة األمن القومي  10:30-09:00

ملخص
تبني هذه اجللسة كيف نضمن تنفيذ سياسة األمن القومي، وكذلك كيف نضمن متابعة هذه التنفيذ.  

أسئلة رئيسية:
من هو املسئول عن تنفيذ سياسة األمن القومي؟ · 

كيف يتم إشراك األطراف األخرى؟ · 
من الذي يتحكم في التنفيذ؟ · 

ما هي املوارد والعقبات املتوقعة عند التنفيذ؟ · 
كيف يتم تقييم التنفيذ؟  · 

رئيس اجللسة
محمد اوجار - املغرب · 

املتحدثون
بوركينا فاسو الكولونيل هيرمان بامبارا –  ·

كامل فياللي - اجلزائر · 
زيني موالي - مالي · 

أسئلة ونقاش 

استراحة10:50-10:30
اجللسة السادسة: البعد اإلقليمي لألمن القومي  12:20-10:50

ملخص
لألمن  الدولي  اإلقليمي/  البعد  اجللسة  تتناول  الدول.  بني  باألمن  املتعلقة  التعاون  نقاط  اجللسة  هذه  تقيّم 

القومي. 

أسئلة رئيسية: 
هل توجد هناك مصالح و/أو تهديدات مشتركة؟ · 

التطوير اإليجابي أو السلبي للوضع األمني في دولة ما، ما هو التأثير ذلك التطوير على الوضع األمني  · 
للدول املجاورة.

كيف ندرج التطويرات التي جتري  في الدول األخرى في سياسة األمن القومي اخلاصة بها؟   · 

رئيس اجللسة
زيني موالي - مالي  · 

املتحدثون
مصطفى خياتي - اجلزائر · 

محمد محمود ولد محمدو - موريتانيا  · 
مفتش عام الشرطة محمدو نياكاتية - مالي · 

الكولونيل ميسا نياجن - السنغال · 
بوركينا فاسو كولونيل ماجور: بنجرينوما زاجرية –  ·

أسئلة ونقاش 



الغداء14:00-12:20
اجللسة السابعة:  اآلليات واحللول اإلقليمية لتعزيز األمن القومي 15:30-14:00

ملخص
تقيّم هذه اجللسة أهمية البعد اإلقليمي وتبني كيف ميكن إدراج هذا البعد في تطوير سياسة األمن القومي.    

أسئلة رئيسية: 
إلى أي مدى يلعب البعد اإلقليمي دوراً فاعالً : تهديدات، مصالح، تعاون؟ · 

هل هناك مصلحة يجب التعاون فيها بشكل دقيق أو أساسي؟ · 
في أي إطار، ومن خالل أي وسائل ميكن عمل مثل هذا التعاون؟ · 

ما نوع التهديدات التي يجب مجابهتها على املستوى القومي وأي نوع على املستوى اإلقليمي؟    · 

رئيس اجللسة
محمد محمود ولد محمدو - موريتانيا  · 

املتحدثون
الكولونيل بيرام ديوب - السنغال · 

كامل فياللي - اجلزائر · 
أحمد يورا هاي - موريتانيا · 

مفتش عام الشرطة محمدو نياكاتية - مالي · 
بوركينا فاسو  كولونيل ماجور: بنجرينوما زاجر –  ·

أسئلة ونقاش 
استراحة15:50-15:30
اجللسة الثامنة: اجللسة اخلتامية 16:50-15:50

ملخص
تلخص هذه اجللسة النقاط األكثر أهمية في املؤمتر، كما تقوم بأخذ خالصات، وجتيب على األسئلة التي ما تزال 

مفتوحة. إنها كذلك ستكون فرصة ملناقشة توابع محتملة يتم االتفاق عليها. 

رئيس اجللسة
مركز دراسات حقوق اإلنسان والدميقراطية احلبيب بلكوش –  ·

مركز املراقبة الدميقراطية للقوات املسلحة  أرنولد لويتهولد –  ·



قائمة املتحدثني ورؤساء اجللسات

اإلنسان. محمد اوجار وحقوق  والدميقراطية  لإلعالم  الشروق  مركز  ورئيس  السابق  اإلنسان  حقوق  وزير 
املغرب

عقيد، مساعد رئيس األركان، الدرك الوطني، اوجادوجو، بوركينا فاسوهرمان بامبرا

 من كبار الضباط في وزارة الداخلية )القوات املعاونة(، املغرباحمد بوالهباش
طالب دكتوراة في مركز دراسات وأبحاث الشرطة في مدينة تولوز، فرنس

عقيد، مدير املعهد اإلفريقي للتحويل من قطاع األمن، داكار، السنغالبيرام ديوب

نائب رئيس اللجنة الدولية حلقوق الطفل، مدينة اجلزائر، اجلزائركامل فياللي
نواكشوط، احمد يورا هاي والقضاء،  الصحافة  إلدارة  الوطنية  املدرسة  اجلامعة/  االقتصادية،  العلوم  أستاذ 

موريتانيا
إلدارة مصطفى حلمي العام  الوفد  إدماجهم  وإعادة  املعتقلني  لصالح  والثقافي  االجتماعي  بالعمل  املكلف  املدير 

اإلصالحيات. املغرب
رئيس مؤسسة FOREM، اجلزائر العاصمة، اجلزائرمصطفى خياطي
مدير مساعد، رئيس فرقة العمليات في الشرق األوسط وأفريقيا، مركز الرقابة الدميقراطية على ارنولد ليوتهولد

القوات املسلحة، جنيف، سويسرا
قاض في إدارة القضايا اجلنائية والعفو. وزارة العدل. املغربهشام موالتي

وزير الشؤون اخلارجية والتعاون السابق في موريتانيا، أستاذ في معهد الدراسات العليا الدولية محمد محمود اولد محمدو
والتنمية، جنيف، سويسرا

دكتور، املنسق الوطني لبرنامج احلكومة املتشاركة لألمن والسالم، باماكو، ماليزيني موالي

مفتش عام في الشرطة، املدير الوطني لبرنامج احلكومة املتشاركة لألمن والسالم، باماكو، ماليمحمدو نياكاتي

عقيد، مدير الرقابة والدراسات والتشريع، وزارة القوات املسلحة، داكار، السنغالمايسة نياجن

مستشار عسكري، فرقة العمليات في الشرق األوسط وأفريقيا، مركز الرقابة الدميقراطية على ماركوس اورجيس
القوات املسلحة، جنيف، سويسرا

في عبد الله سأف والبحوث  الدراسات  مركز  رئيس  اخلامس،  محمد  جامعة  في  أستاذ  السابق،  التعليم  وزير 
العلوم االجتماعية، املغرب

اليونسكو في مجال حقوق اإلنسان، على سدجاري أستاذ بجامعة محمد اخلامس، حاصل على األستاذية من 
ورئيس التجمع البحثي حول الفضاء واألراضي. املغرب

عقيد، امللحق العسكري املعتمد في اجلزائر، في أسبانيا، في املغرب وفي تونس، سفارة سويسرا، مارك-آالن ستريت
مدريد

كولونيل ماجور، نائب رئيس أركان حرب للعمليات العامة للجيوش، اوجادوجو، بوركينا فاسوبنجرينوما زجر

وزير، رئيس قسم األمن الدولي، القسم الفيدرالي للشؤون األجنبية، برن، سويسرابيدرو زواهلن



شرط عدم املسئولية

تعد هذه الوثيقة مساهمة للمناقشات في مؤمتر "إدراج األمن اإلنساني في سياسات األمن القومي 
في شمال غربي أفريقيا"، مت التنسيق بالتعاون مع مركز دراسات حقوق اإلنسان والدميقراطية و 
مركز الرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة – جنيف )ويقام هذا املؤمتر يومي 23 و24 نوفمبر 

2010 في مدينة الرباط، املغرب(.

وليس على منظمي املؤمتر مسؤولية فيما يخص املعلومات ووجهات النظر املقدمة في هذه الوثيقة. 
وليس مبقدر منظمي املؤمتر ضمان صحة أو صدق محتوى هذه الوثيقة.



6



مقدمة :

الدستور  يحدد  السلطة.  اختصاص  من  القومي  األمن  يعد 
الدولة،  رئيس  برئاسة  القومي،  لألمن  العالي  املجلس  أن 
هو الذي يبدي رأيه في كل املسائل املتعلقة باألمن القومي. 
القومي  لألمن  العالي  املجلس  يشارك  ذلك،  على  وعالوة 
أو حالة  العرفية  املتعلقة بإعالن حالة األحكام  القرارات  في 
امتيازات  القومي  لألمن  العالي  املجلس  ولدى  الطوارئ. 
عام  االستقالل  وبعد  احلرب.  إعالن  قبل  خاصة  أخرى، 
النظام  عن  الدفاع  من  القائمة  احلكومة  جعلت   ،1962
وكذلك  احلدود  ومن  التحرير  حرب  من  املتوارث  السياسي 
من السيادة الوطنية ركائز سياسة الدفاع القومي. وهذا ما 
يفسر الدور األساسي الذي تلعبه القوات املسلحة. وبالنظر 
البلد إبان الفترة االستعمارية  لالضطرابات التي وقعت في 
االعتبار  أن تأخذ في  الدولة على  التحرير، حرصت  وحرب 
وأن جتد تعويضات للتضحيات املريرة التي قدمها السكان 
بسبب وحشية النظام االستعماري. ويفسر هذا بشكل كبير 
الفقيرة  الطبقات  مساعدة  في  السياسية  السلطات  رغبة 
التقليدية وبصفة خاصة الفالحني من خالل سياسة تنموية 

وهكذا، بدأت مسيرة طموحة للتنمية االقتصادية االجتماعية 
الرئيس هواري بومدين، وبصفة خاصة في  في عهد نظام 
مجاالت التعليم )من أجل مكافحة نسبة األمية املرتفعة بعد 

االستقالل( والصحة واإلسكان ونظم الري، الخ.

للجمهورية  القومي  باألمن  املرتبطة  االستراتيجية  وترتكز 
وحفظ  وممتلكاتهم  املواطنني  حماية  مبدأ  على  اجلزائرية 
وسالمة  وحدة  عن  والدفاع  الوطنية  والسيادة  االستقالل 
على  االستراجتية  تنص  لذلك،  وباإلضافة  الدولة.  أراضي 
تسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية وعدم االعتداء على 

سيادة وحرية األمم األخرى عن طريق اللجوء للحرب.

ولقد زعزعت القالقل التي وقعت عام 1990 دولة اجلزائر. 
ومت الدفع مببادرتني إلعادة السالم واالستقرار إلى البالد. 
مت استبدال سياسة األمن الشامل بقانون عن الوئام املدني 
وميثاق   ،1999 سبتمبر  استفتاء  في  إقراره  مت  الذي 
مبوجب  أيضا  إقراره  مت  الذي  الوطنية  واملصاحلة  السالم 
استفتاء سبتمبر 2005، وهكذا وضع املئات من األرهابيني 

أسلحتهم. 
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اجلزائر
مالمح عن الدولة

جمهورية منط احلكم                               
 34178188 نسمة 

)حسب تعداد يوليو 2010(
السكان:

2،0007100 دوالر 
لكل نسمة )تقديرات عام 

)2009

إجمالي الناجت احمللي:

2381741 كيلومتر مربع املساحة:
عرب – بربر %99، 

أوروبيون < 1 %
اجلماعات العرقية

مسلمون سنيون %99 
)الديانة الرسمية للدولة(، 

مسيحيون ويهود %1

الديانات

 0.754 
املرتبة 104 على 182 دولة 

)عام 2007(    

 مؤشر التنمية البشرية            
و املرتبة

)2008( 1.15 - 
يشير سلم القياس أن الرقم 

- 2.5 إلى 2.5، والرقم 
2.5 هو أفضل درجة.

مؤشر احلكم:    
االستقرارالسياسي 

وغياب العنف

اإلمنائي،  املتحدة  األمم  ،برنامج  العالم  عن  حقائق  كتاب  )املصدر: 
البنك الدولي(



اجلزائر

وفي أيامنا احلالية، جتتهد السلطات لتشييد دولة القانون من 
أجل منع ظهور جماعات أصولية قادرة على زعزعة استقرار 
من  التسعينيات  أعوام  في  احلال  كان  كما  واملجتمع  الدولة 

القرن املاضي.

املصالح

تشمل املصالح القومية للجمهورية اجلزائرية:

السياسية واملؤسسية  املستويات  حتسني احلكم على  · 
واالقتصادية واالجتماعية.

تأصيل الدميقراطية وتدعيم دولة سيادة القانون. · 

من  خاصة  الداخلية،  الصراعات  من  والتقليل  املنع  · 
تنمية  أيضا  وكذلك  الوطني  الوفاق  سياسة  خالل 

احلقوق الثقافية لشعب البربر.

انتخابات  خالل  من  الدستورية  الدميقراطية  تدعيم  · 
حرة وشفافة.

الدفاع عن حقوق اإلنسان وكذلك تنمية وحماية حقوق  · 
املرأة.

والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  احلقوق  تنمية  · 
واملدنية والسياسية.

حماية استقالل القضاء. · 

مكافحة الفساد. · 

التكامل اإلقليمي. · 

حماية البيئة ووقف التصحر وتدعيم التنمية املستدامة  · 
وبصفة خاصة املوارد املائية.

تدعيم االستثمار الوطني واألجنبي. · 

التهديدات

تواجه اجلزائر العديد من املخاطر )السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية( على املستوىات القومية واإلقليمية والدولية: 

على املستوى السياسي: 

مازالت حتكم اجلزائر حالة الطوارئ املعلنة منذ فبراير  · 
السياسية  احلياة  على  عواقب  الوضع  ولهذا   .1992
الوطنية خاصة على مستوى نشاط أحزاب املعارضة.

السياسي بسبب غلق  االستقرار  يوجد حالة من عدم  · 
املجال السياسي، مما يؤخر االنتقال الدميقراطي على 
بعض املستويات. وبرغم التقدم فإن الصحافة احمللية 
هناك  املثال  سبيل  على  للضغوط،  تتعرض  مازالت 

بعض القضايا املرفوعة على الصحفيني. 

على املستوى االجتماعي االقتصادي: 

اقتصاد يرتكز بشكل أساسي على تصدير احملروقات،  · 
أي ما ميثل 96% من إيرادات الدولة وميتص جزء كبير 
العام  النقاش  لالستثمار.  املخصصة  امليزانيات  من 
حول ما بعد البترول ليس قائما حتى وأن كانت العديد 
السلطات  نبهت  قد  املدني  املجتمع  شخصيات  من 
املتوسط  املدى  الوضع على  بالنتائج الضارة ملثل هذا 

وعلى املدى البعيد.

االقتصادي:  االجتماعي  االستقرار  عدم  من  حالة  · 
بسبب  خاصة  يتدهور،  السكان  معيشة  مستوى 
املرتبات املنخفضة جدا ونسبة البطالة املرتفعة خاصة 
نسبة  تساهم  خاص.  بشكل  واخلريجني  الشباب  بني 
غير  الهجرة  نحو  الشباب  دفع  في  املرتفعة  البطالة 
الشرعية واملشاركة في االقتصاد غير الرسمي للبالد 
للدولة.   املعارضة  املسلحة  اجلماعات  بعض  إدماج  أو 
الشباب،  بني  االنتحار  أخرى:  ظاهرة  ظهرت  ولقد 
عمل.  فرص  وجود  عدم  بسبب  تفسيره  ميكن  والذي 
السكاني  العامل  أن  أيضا  هنا  نذكر  أن  املالئم  ومن 
املواليد  نسبة  إلى  باإلضافة  األهمية:  بعض  يكتسب 
عقود  الثالثة  خالل  ستشهد  البالد  فإن  املنخفضة، 
واضح  ضعف  السكان.  في  الشيخوخة  بداية  القادمة 
للقطاع اخلاص، مما يفسر، من بني عدة أمور أخرى، 
ضعف نسبة االستثمار اخلاص في اجلزائر. وتتولى 

الدولة االستثمار خاصة في مجال البنية التحتية.

وسوق  منهار  بالفعل  هو  البالد  في  الصحي  النظام  · 
هذه  تؤثر  دائم.  نقص  يشهد  األدوية  أنواع  بعض 
ويسوء  البالد  في  املقدمة  الرعاية  جودة  في  العوامل 
املوقف فيما يخص عالج بعض األمراض املستعصية. 
والدولة غير قادرة على توفير الرعاية الصحية العامة 
هذا  يعالج  أن  اخلاص  القطاع  مبقدور  ليس  املناسبة. 
املوقف فالعيادات اخلاصة ليست في حال أحسن من 

العيادات احلكومية.

االبتدائي  التعليم  مرحلة  في  سواء  التعليمي،  النظام  · 
أو الثانوي وأيضا في اجلامعات يواجه أزمة ولم يعد 
نخبة  وهم  والطالب،  للتالميذ  املناسب  اإلعداد  يوفر 
انخفاض  لكن  اإلصالحات  تتابع  املستقبل.  في  البلد 
املستوى مازال مستمرا، كمية )استيعاب أعداد الطالب 
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جودة  عن  أهمية  يشغل  املدارس(  وعدد  التعليم  في 
التعليم.

هذه التهديدات لها بالتأكيد تأثيرات إقليمية / دولية تزيد من 
تأثر البالد.

على  االعتماد  فإن  االقتصادي،  األمن  يخص  فيما  · 
احملروقات  أسعار  لتقلبات  تبعية  يتضمن  احملروقات 
في السوق الدولي. ويشكل هذا االعتماد تعرض البنية 
وتساهم   . اجلزائري.  لالقتصاد  دائم  وتهديد  ملخاطر 
وضع  إبقاء  في  مباشر  بشكل  احملروقات  دخول 
اقتصادي صعب، حيث أن السلطات في البالد مطالبة 
فبسبب  لذلك،  وباإلضافة  العامة.  النفقات  بزيادة 
في  الدولة  تستمر  فعالة،  زراعية  سياسة  وجود  عدم 
استيراد املنتجات الزراعية مما قد يهدد األمن الغذائي 

للبالد. 

وجود نوع من عدم الثقة الدائم بني املغاربة ويضاف  · 
لها النزاع على الصحراء الغربية وآثارها على العالقات 
بني األقاليم. مما مينع االندماج املغربي احلقيقي هكذا 
وبصفة  اخلارج  على  احمللية  االقتصاديات  اعتماد  هو 
خاصة جتاه االحتاد األوروبي. وانعدام الثقة هذا بني 
الواليات املغربية ينطوي أيضا على سباق نحو التسلح 

على حساب التنمية االقتصادية.

عدم االستقرار السياسي في منطقةالساحل املجاورة،  · 
من  مستفيدة  املنطقة  في  إرهابية  جماعات  وقيام 
أراضيها  في  التحكم  على  الساحلية  الواليات  عجز 
مما  اجلزائر،  حدود  على  أجنبي  وجود  بل  تأثير  لها 
يحركه  اإلرهابي  التهديد  وأن  سيما  ال  أمنها  يخدم  ال 
ُتعارض  والدوليني.  احملليني  املوجودين  الفاعلني  كل 
لذلك  تصل  ال  لكنها  األجنبية  القوى  تدخل  اجلزائر 
لتأثير  تخضع  التي  املجاورة  الواليات  ضعف  بسبب 

القوة االستعمارية القدمية وهي فرنسا. 

تسبب أيضا زيادة ظاهرة الهجرة اخلفية في الصحراء  · 
ترصد  اقتصادية.  واجتماعية  أمنية  مشاكل  الغربية 
اجلزائر موارد هامة ملكافحة هذه الظاهرة بينما ميكن 
االقتصادية.  مشاريعها  في  املوارد  هذه  استخدام 
املشاكل  بعض  يسبب  األفارقة  املهاجرين  وجود  بدأ 
والبطالة  احملليني  السكان  مع  )العالقات  االجتماعية 
خارجية  لضغوط  البلد  ويعرض  الخ(  والتهريب، 
من  العديد  أفضل.  بشكل  حدودها  مراقبة  أجل  من 
املهاجرين غير الشرعيني من جنوب الصحراءالغربية 
اجلزائر  جنوب  في  اإلقامة  إلى  املطاف  بهم  ينتهي 

ويعملون في كل أنواع التهريب بل وحتى البغاء. 

خاصة  حقيقية  اجلزائر  في  البيئية  والتهديدات  · 
التي تخصصها  املعقولة  املوارد  بالرغم من  التصحر. 
الدولة للحصول على املياة )بناء السدود اجلديدة( لكن 
وسقوط  املياه  استهالك  ويتزايد  صعبا  يظل  املوقف 

املطر غير منتظم.

السياسات العامة 

التكميلية  الثروة  قانون   · 2009 عام  اجلزائر  أصدرت 
شركاء   إشراك  على  األجانب  املستثمرين  يجبر  الذي 
أجل  من  وذلك   %51 نسبة  عن  يزيد  مبا  جزائريني 
أن  يبدو  ال  االقتصادية.  القومية  مصاحلها  حماية 
بعض  أقصى  قد  كبيرا،  نقدا  القى  الذي  اإلجراء،  هذا 

الشركاء االقتصاديني عن االستثمار في اجلزائر.

أدوات التنفيذ

السلطات  وضعت  فقد  الفساد،  ظاهرة  حلجم  بالنظر  · 
ميثل  مما  الظاهرة،  هذه  زيادة  مكافحة  بهدف  قوانني 
تهديدا حقيقيا على املصالح الوطنية. وهكذا فإن العديد 
من القضايا قد مت الفصل فيها في إطار تطبيق القانون 
رقم 6-1 الصادر بتاريخ 20 فبراير 2006 واملتعلق 
 2006 عام  اجلزائر  وقامت  الفساد.  ومكافحة  مبنع 
بالتصديق على اتفاقيات دولية متعلقة مبنع ومكافحة 
الفساد، خاصة اتفاقية األمم املتحدة املتعلقة مبكافحة 
ومكافحة  مبنع  اإلفريقي  االحتاد  واتفاقية  الفساد 

الفساد.

ومكافحة  ملنع  القومية  الهيئة  أيضا  اجلزائر  وأنشئت  · 
الفساد التي ستعمل قريبا.

، مت إقرار قانون يجرم "اخلروج غير  وفي عام 2008 ·
الشرعي من البالد"، أو بعبارة أخرى الهجرة السرية. 
البحر،  طريق  عن  خاصة  البلد،  من  السري  واخلروج 
ستة  ملدة  السجن  إلى  تصل  قد  بعقوبة  عليه  يعاقب 

أشهر.  

قطع  شراء  على  اجلزائر  تفاوضت   ، · 2009 عام  وفي 
بحرية من أجل مراقبة سواحلها بشكل أفضل.. 
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اجلزائر

املصادر:

في  مراجعته  متت  والذي   · 1996 لعام  اجلزائر  دستور 
نوفمبر 2008.

يخص  فيما  الوطني  العمل  برنامج  تطبيق  عن  تقرير  · 
احلكم.       
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شرط عدم املسئولية

تعد هذه الوثيقة مساهمة للمناقشات في مؤمتر "إدراج األمن اإلنساني في سياسات األمن القومي 
في شمال غربي أفريقيا"، مت التنسيق بالتعاون مع مركز دراسات حقوق اإلنسان والدميقراطية و 
مركز الرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة – جنيف )ويقام هذا املؤمتر يومي 23 و24 نوفمبر 

2010 في مدينة الرباط، املغرب(.

وليس على منظمي املؤمتر مسؤولية فيما يخص املعلومات ووجهات النظر املقدمة في هذه الوثيقة. 
وليس مبقدر منظمي املؤمتر ضمان صحة أو صدق محتوى هذه الوثيقة.
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مقدمة :

لدعائم  وتثبيت  واالستقرار  السالم  فيها  يسود  بيئة  في 
التي ال تزال قائمة، ومتيل بشكل كبير للتعبير  الدميقراطية 
ألفراد  األساسية  االحتياجات  ومراعاة  اجلماعة  رأي  عن 
املاضية على  األعوام  بوركينافاسو خالل  الشعب، حرصت 
تلك  بني  ومن  القومي.  باألمن  مرتبطة  سياسات  حتديد 
السياسات، تعتبر اإلستراتيجية الوطنية لألمن الداخلي هي 

الوثيقة املرجعــــية اخلاصة بالسياسات العامـــــة لألمن.

وينبع مصدر هذه االستراتيجية، التي مت اعتمادها في عام 
الفترة من 2011 حتى 2020، من دستور  2010، لتغطي 
القانون رقــــــم  إذ ترتكز بشكل أساسي على  بوركينافاسو، 

باألمن  املتعلق   ،2003 مايو   14 املؤرخ   ،2003-032
الدفاع  سياسة  مع  االستراتيجية  هذه  وتتماشى  الداخلي. 
اخلاصة ببوركينافاسو، املعتمدة في عام 2004، كما تتفق 
مت  مثلما  بوركينافاسو،  في  املدى  طويلة  التنميــــة  رؤية  مع 
حتديدها في إطار استراتيجية مكافحة الفقر املعتمد من قبل 

أهم األطراف املؤثرة بالعمل القومي في عام 2000.

وفقا  الداخلي  لألمن  الوطنية  االستراتيجية  إعداد  مت  قد  و 
ملرحلتني أساسيتني:

الوثيقة. وتشمل  الداخلي على  املرحلة األولى هي التصديق 
هذه املرحلة جميع األطراف املعنية باألمن الداخلي وخاصة 
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بوركينا فاسو
مالمح عن الدولة

منط احلكم                                جمهورية برملانية
 14.017.262  نسمة

 ) وفقا لتقديرات 
يوليو2010(

السكان:

 1.200 دوالر أمريكي
)وفقا لتقديرات2009(

إجمالي الناجت احمللي:

270 764 كيلومتر مربع املساحة:
املسي 40%، اجلورونزي 

60% وأقليات أخرى 
)السنوفو، اللوبي، البوبو، 

املاندج، الفوالني(

اجلماعات العرقية

 اإلسالم  31%، الروحانية 
47%، ااملسيحية %21، 

وديانات أخرى 1% )وفقا 
للتعداد العام لسكان 

بوركينافاسو في عام 
)1996

الديانات

 0.389  
و ترتيبها 177 من 182 

دولة )2007(     

 مؤشر التنمية البشرية            
و املرتبة

)2008 (0.11- 
يظهر الرقم حالة احلكم 

على مقياس يتراوح ما بني 
2.5- 

إلى 2.5، ويعد 2.5 هو 
الرقم القياسي..

مؤشر احلكم:    
االستقرارالسياسي وغياب 

العنف

اإلمنائي،  املتحدة  األمم  ،برنامج  العالم  كتاب حقائق عن  )املصدر:  
البنك الدولي(



بوركينا فاسو

باألمن، والدفاع، والبيئة،  املكلفة  للوزارات  التابعة  األطراف 
واالقتصاد، واملالية، وحماية حقوق اإلنسان، والعدالة.

والتي  اخلارجي،  التصديق  في  فتتمثل  الثانية  املرحلة  أما 
األطراف  قبل  لتعديالت من  لبعض  الوثيقة  خضعت خاللها 

الرئيسية األخرى املشاركة في العمل القومي، وهم :

اجلامعات،  وأساتذة  والباحثني  الوطنية،  اجلمعية  ممثلي 
املتحدة  األمم  برنامج  وخبراء  العامة،  اإلدارة  وممثلي 
)اليونيسيف(،  للطفولة  املتحدة  األمم  وصندوق  اإلمنائي، 
باإلضافة إلى عدد كبير من ممثلي املجتمع املدني، ومن بينهم 
العمومية  واجلمعيات  الدين،  ورجال  البارزة  الشخصيات 

التي تعمل على حتسني األمن في مجتمعاتهم.

الداخلي  لألمن  الوطنية  االستراتيجية  وتتضمن 
لبوركينافاسو دراسة تفصيلية لألمن لداخلي للبالد والتي 
تعد في واقع األمر نهجا نظريا. ويستنتج من هذا النهج أن 
خيار األمن الداخلي املتاح أمام بوركينافاسو يتوسط أمرين. 
سيادة  على  يرتكز  الذي  األمن  مفهوم  هناك  ناحية،  فمن 
الدولة مبهمة ضمان األمن ومن ناحية  الدولة والذي يكلف 
النهوض  الذي يشجع  اإلنساني  األمن  هناك مفهوم  أخرى، 
اعتمدته  الذي  األمن  مفهوم  صياغة  وتراعي  باألفراد. 
بوركينافاسو الثروة الثقافية الهائلة، التي شكلتها اجلماعات 
العرقية الستون في البالد، من أجل مشاركة جماعية كبيرة 

وحقيقية.

املصالح

 تتمثل املصالح الوطنية لبوركينافاسو املتعلقة باستراتيجية 
األمن القومي فيما يلي: 

املواطنات  حماية  خالل  من  القومي  األمن  حتقيق  · 
حد  على  وخارجها  بوركينافاسو  داخل  واملواطنني 

سواء؛

حماية األشخاص واملمتلكات؛  · 

حتقيق األمن االقتصادي؛ · 

األمن الغذائي · 

حماية البيئة؛  · 

حتقيق عملية االنفتاح؛ · 

الهياكل  تقوية  خالل  من  الصحية  املنظومة  تنمية  · 
العاملني  وإعداد  اللوجستية  والوسائل  األساسية 

األكفاء؛

تقوية أواصر التعاون اإلقليمي والعاملي؛ · 

للجماعات  والثقافية  الروحية  القيم  وتنمية  حفظ  · 
العرقية؛

تقوية أجهزة األمن الوقائي والقمعي؛ · 

توفير األمن التكنولوجي؛  · 

األمن املتعلق بالسلطات واإلدارات العامة. · 

التهديدات

على الصعيد العاملي: 

األزمات االقتصادية واملالية العاملية؛ · 

واجلفاف،  للسيول،  املسببة  املناخية  التغيرات  · 
احلرارةن  شديدة  الفصول  في  تقع  التي  واحلوادث 

والتآكل، والتصحر، وإزالة الغابات، الخ.(

انتشار األسلحة النارية؛ · 

انتشار األوبئة واألمراض املستوطنة.  · 

على الصعيد دون اإلقليمي: 

الصغير)600 ·  العيار  وذات  اخلفيفة  األسلحة  انتشار 
العالم يصل منها 100  تداولها في  يتم  مليون سالح 

مليون إلى أفريقيا(؛ 

األمن  انعدام  مستوى  ترفع  التي  املسلحة  الصراعات  · 
من خالل تكثيف جتارة املخدرات واألسلحة النارية؛

للعوملة  نتيجة  نشأت  التي  للحدود،  العابرة  اجلرائم  · 
وتطور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ 

كراهية األجانب؛ · 

انعدام األمن البحري؛ · 

على الصعيد الوطني: 

خروج معدالت النمو السكاني عن السيطرة؛ · 

تزايد نسبة النزوح إلى املدن ؛  · 

ديناميات االقتصاد · 

التدخالت األجنبية واملكائد التخريبية؛  · 

أخطر  أحد  اإلرهاب  يشكل  إذ  اإلرهابية:  التهديدات  · 
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التهديدات التي تواجه السالم، واألمن، والتنمية. وقد 
يستفيد من العوامل املدرجة في النقاط الثالثة التالية:

مسامية احلدود البرية التي تتيح التسلل عبر األراضي،  · 
إلى جانب جتارة األسلحة التي تزايدت في املناطق دون 

اإلقليمية مع ظهور أزمات في بعض الدول؛ 

الهجمات  في  متمثال  كبير،  بشكل  اللصوصية  ازدياد  · 
ألنشطة  الظروف  تهيئ  أن  شأنها  من  التي  املسلحة، 

اجلماعات اإلرهابية؛ 

البطالة والفقر اللذان قد يدفعان الطبقات األكثر ضعفا  · 
اجلماعات  وأيديولوجيات  ألفكار  االستجابة  إلى 

اإلرهابية، فضال عن االجتار بالبشر؛

غسيل األموال · 

التجارة غير املشروعة وتعاطي املخدرات؛ · 

انعدام األمن في املدن؛ · 

انعدام األمن على الطرق؛  · 

النزاعات داخل اجلماعات وبينها البعض ؛ · 

الفساد؛ · 

غياب االنتماء للوطن؛ · 

تدهور البيئة الناجت عن التدخل البشري؛ · 

لتكنولوجيا  السلبي  والتأثير  االلكترونية  اجلرائم  · 
املعلومات واالتصاالت على املجتمع؛

تداول املنتجات سيئة اجلودة؛  · 

البغاء،  اجلنسي،  العنف  )االغتصاب،  التحرش  جرائم  · 
اجلنسي  االعتداء  اإلباحية،  املواد  احملارم،  سفاح 
واألغراض  املواد  نشر  اجلنسية،  املثلية  األطفال،  على 

والصور املنافية لآلداب، الخ(

السياسات العامة 

إذا صح القول بأن حكام بوركينافاسو، في جميع األزمنة، قد 
أخذوا في اعتبارهم املشاغل املتعلقة بأمن اإلفراد واملمتلكات 
واملؤسسات، سيكون من الضروري االعتراف بأن األعوام 
األخيرة قد شهدت إعداد ونشر النصوص التي تنظم األمن 
السياسات  منها  تشكلت  والتي  بوركينافاسو  في  القومي 

العامة. 

لذلك، ومن أجل إبراز التزام الدولة بتأمني الظروف املالئمة 
من أجل النهوض باملواطنني، فقد مت اعتماد عدد من  النصوص 

التشريعية والوثائق املرجعية. ونذكر فيما يلي بعض من هذه 
الوثائق، تبعا لتاريخ اعتمادها، بالترتيب: 

الدستور الذي مت اعتماده وفقا الستفتاء 2 يونيو1991 · 
 ،1997،2000 األعوام  خالل  مراجعته  متت  والذي 
و2009. وتوضح الديباجة الركائز األساسية لسيادة 
و  اجلماعية  احلقوق  ممارسة  تضمن  التي  القانون 
والرخاء،  واألمن،  والكرامة،  واحلريات،  الفردية، 

والعدالة.

اإلطار االستراتيجي ملكافحة الفقر · الذي مت اعتماده 
في عام 2000. وقد مت إعداده عن طريق التشاور كما 

خضع لعدة قراءات؛

 · 2003 مايو   14 بتاريخ   2003-32 رقم  القانون 
الرئيسي اخلاص  النص  الداخلي. ويحدد  األمن  حول 
العامة  املبادئ  لبوركينافاسو  الداخلية  باالستراتيجية 
 2 للمادة  ووفقا  الداخلي.  األمن  مسالة  جانب  إلى 
من  يعد  الذي  الداخلي،  األمن  فإن  القانون،  هذا  من 
احلماية  تأمني  إلى  يهدف  املدني،  الدفاع  اختصاص 
أرجاء  جميع  في  واملمتلكات  لألشخاص  الدائمة 
املؤسسات  أمن  على  والسهر  الوطنية،  األراضي 
والنظام  السالم  وحفظ  القانون،  واحترام  والدولة، 

العام؛ 

املعتمدة  ببوركينافاسو ·  اخلاصة  الدفاع  سياسة 
وفقا ملرسوم رقم PRES/PM/DEF/2004-146 بتاريخ 
19 ابريل 2004. و من خالل هذه السياسة اخلاصة 
بالدفاع، يتم أيضا تناول مسألة األمن الداخلي، خاصة 
في اجلانب اخلاص بالدفاع املدني، إذ تهدف إلى تأمني 
النظام  على  واحلفاظ  واملمتلكات،  للمواطنني  احلماية 

العام، وحماية استمرارية العمل احلكومي؛

 ) · 2010-2006  ( للحكومة  اخلمسي  البرنامج 
أجل  من  املستمر  التقدم   " بوركينافاسو  لرئيس 
مجتمع آمل " والذي يقوم بصياغة التوجهات اخلاصة 
خالل  بوركينافاسو  في  واألشخاص  املمتلكات  بأمن 
خالل  من  قوية  دولة  إلى  يدعو  كما  املرجعية.  الفترة 
العدالة  ونظام  بها  اخلاص  الشرطة  وجهاز  قوانينها 
والرخاء  والسالم  األمن  على  احلفاظ  أجل  من  بها، 
يتعلق  وفيما  املنظور،  هذا  ومن  العاملي.  السياق  في 
اخلطوط  إلى  البرنامج  هذا  يشير  األمنية،  بالسياسة 
وبناء  األمني،  الغطاء  بتحسني  اخلاصة  العريضة 
والدفاع  املسلحة  بالقوات  اخلاصة  التنفيذية  القدرات 

وإشراك املواطنني في إدارة األمن.
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بوركينا فاسو

بالنوع ·  املتعلقة  الوطنية  االستراتيجية  وثيقة 
PRES/PM//2009-672 رقم  ملرسوم  وفقا  املعتمدة 

MEF بتاريخ 7 أكتوبر 2009.

ثقافة  لتشجيع  الوطنية  االستراتيجية  وثيقة  · 
رقم ملرسوم  وفقا  املعتمدة  والسالم   التسامح 
ديسمبر   24 بتاريخ   PRES/PM/MPDH/2008-899

2008؛

خالل  من  "التقارب  وثيقة  إلى  أيضا  اإلشارة  جتدر  كما 
في  املختلفة  املجتمعات  في  األزل  قدمية  عادة  وهي  املزاح" 
بوركينافاسو، والتي تقضي ببناء عالقات التواصل القائمة 
والتسامح  التقارب  إيجاد  هو  منها  والغرض  الدعابة،  على 
والوفاق بني املجتمعات. وقد وطدت هذه العادة العالقات بني 
احللول  إليجاد  الفرصة  أتاحت  كما  جيد،  بشكل  املجتمعات 

لبعض املنازعات بني األفراد وإزالة األحقاد والتهديدات.

أدوات تنفيذ السياسات العامة

بوجود  يتميز  ووطني،  إقليمي  ودون  عاملي،  سياق  في 
تهديدات متنوعة، مت حتديد احملاور التالية، من أجل حتقيق 

األمن الداخلي في بوركينافاسو:

لقوات  والتنفيذية  والتنظيمية  املؤسسية  القدرات  بناء  · 
األمن الداخلي؛

تعزيز دور االستخبارات؛ · 

أكبر  إلى  الوصول  شأنها  من  التي  االتصاالت  تعزيز  · 
مشاركة جماعية إلرساء مناخ أمني؛

بناء اجلهاز الوقائي والقمعي؛ · 

تعزيز التعاون الدولي واإلقليمي؛ · 

حماية الهياكل األساسية العامة؛ · 

التشغيل اجليد للمنظومة احلكومية. · 

و بعد حتديد احملاور االستراتيجية سيتم ترجمتها عمليا من 
خالل إعداد خطط العمل كالتالي :

بوجه  تهدف  والتي  اللصوصية  ملكافحة  عمل  خطة  · 
عام إلى محاربة هذا الوباء في جميع أنحاء األراضي 

الوطنية؛

تهدف  والتي  املدني  األمن  انعدام  ملكافحة  عمل  خطة  · 
إلى إرساء الشعور بالطمأنينة واألمن في جميع املدن 

الكبيرة؛

خطة عمل تتعلق بأعمال الشرطة احمللية والتي سيكون  · 
إدارة  في  أفضل  بشكل  املشاركة  على  احلث  هدفها 
مفهومها  حتديد  إعادة  بعد  باألمن،  املتعلقة  املشاكل 

ومراجعة النهج اخلاص بها ؛

في  هدفها  يتمثل  والتي  املخدرات،  ملكافحة  عمل  خطة  · 
القضاء على انتشار جتارة املخدرات وتعاطيها؛ 

تخطيط  في  أساسية  أداة  يعد  والذي  املالية،  قانون  · 
امليزانية ملجمل النفقات املتعلقة بتنفيذ خطط العمل. 

ملحوظات إضافية:

الشاغل  العالم،  يواجهها  التي  والتهديدات  التحديات  متثل 
األكبر لبوركينافاسو مثلما تشغل الدول األخرى.

من  اعتبارها  يتعني  التي  االستراتيجية  احملاور  وباختيار 
تلتزم  سوف  الداخلي،  لألمن  الوطنية  االستراتيجية  ركائز 
بوركينافاسو بخلق بيئة آمنة ومالئمة للتنمية. ومن املفترض 
أن تكون عملية تنفيذ هذه السياسة اجلديدة لألمن الداخلي 
هي الضمان لنجاح احللول املطروحة ملشكالت األمن العام. 
متأثرة  تظل  بوركينافاسو  بسكان  النهوض  عملية  أن  غير 
بالنهوض بسكان دول اجلوار والشعوب  األخرى. ومن هذا 
املنطلق، سيكون النهج الذي يتم تنفيذه على املستويني دون 

اإلقليمي والعاملي، نهجا واعدا.

امليداني  املستوى  على  ليس  النهج،  هذا  مساندة  يتعني  و 
مستوى  على  خاصة  املشتركة،  التدابير  خالل  من  فحسب، 
مشتركة  سياسات  خالل  من  وأيضا  بل  احلدود،  مناطق 

وأفكار موجهة على ضوء الندوة احلالية.

املصادر:

لألمن  الوطنية  باالستراتيجية  اخلاصة  الوثيقة  · 
الداخلي2010- 2011 ببوركينافاسو وفقا للمرسوم 
PRES/PM/SECU/2010-335 بتاريخ 17 يونيو  رقم 

      .2010
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شرط عدم املسئولية

تعد هذه الوثيقة مساهمة للمناقشات في مؤمتر "إدراج األمن اإلنساني في سياسات األمن القومي 
في شمال غربي أفريقيا"، مت التنسيق بالتعاون مع مركز دراسات حقوق اإلنسان والدميقراطية و 
مركز الرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة – جنيف )ويقام هذا املؤمتر يومي 23 و24 نوفمبر 

2010 في مدينة الرباط، املغرب(.

وليس على منظمي املؤمتر مسؤولية فيما يخص املعلومات ووجهات النظر املقدمة في هذه الوثيقة. 
وليس مبقدر منظمي املؤمتر ضمان صحة أو صدق محتوى هذه الوثيقة.





مقدمة:

أقرت حكومة جمهورية مالي يوم 20 أكتوبر 2010 وثيقة 
إطارية لسياسة األمن القومي الداخلي وحلماية املدنيني. 

جتمع السياسة القومية لألمن الداخلي وحماية املدنيني بني 
ومت  ينفصالن.  ال  فاالهتمامني  األفراد،  وأمن  الدولة  أمن 
إعداد هذه السياسة بعد مسيرة طويلة من املشاوات الوطنية 
حتت اسم الدول العامة لألمن والسالم التي عقدت في شهر 
اإلدارات  األمة.  طوائف  كل  فيها  واشتركت   2005 نوفمبر 
شركاء  اخلاص،  القطاع  املدني،  املجتمع  البلديات،  العامة، 

التنمية.

بني  اجلمع  ضرورة  هو  السياسة  لهذه  األساسي  واحملور 
واحلقوق  البشري  واألمن  جهة  من  الدولة  وأمن  السالم 
اإلنسانية والتنمية البشرية من جهة أخرى، ومنها ظهر مبدأ 

األمن ذو الوجه اإلنساني.

وزارة  مبعرفة  الداخلي  لألمن  القومية  السياسة  إعداد  مت 
الداخلي وحماية املدنيني حسب منهج مشاركة أقرته  األمن 

برنامج  به.  اخلاصة  التطبيق  وأداة  عمل  خطة  مع  احلكومة 
دعم احلكم املتشارك لألمن والسالم.

ومبا أن األمن هو مسألة تخص عدة قطاعات، فإن سياستنا 
العامة لألمن تأخذ في اعتبارها السياسات العامة التالية التي 

ترتبط بها في إطار تشجيع األمن اإلنساني:

االستراتيجية القومية ملكافحة الفقر؛ · 

االستراتيجية القومية لألمن الغذائي؛ · 

السياسة القومية حلماية البيئة؛ · 

االستراتيجية القومية للمساواة بني اجلنسني؛ · 

السياسة القومية ملكافحة املالريا؛ · 

واإلنحراف  الفساد  ملكافحة  القومية  االستراتيجية  · 
املالي.

وهذه القائمة ليست حصرية.
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مالي
مالمح عن الدولة

اإلمنائي،  املتحدة  األمم  ،برنامج  العالم  عن  حقائق  كتاب  )املصدر: 
البنك الدولي(

جمهورية منط احلكم                               
 14517176 نسمة

)وفقا لتقديرات يوليو2010(
السكان:

 1200 دوالر أمريكي
)وفقا لتقديرات2009(

إجمالي الناجت احمللي:

1241238 كيلومتر مربع املساحة:
50% ماند)بامبرا، مالينك، 
سونينكي(، 17% فوالني، 

12% فولتايك، %6 
سوجنهي، 10% طوارق 

ومغاربة، 5% آخرون.

اجلماعات العرقية

90% مسلمون، 9% معتقدات 
تقليدية، 1% مسيحيون

الديانات

0.371 
املرتبة 178 على 182 دولة 

)عام 2007(    

 مؤشر التنمية البشرية            
و املرتبة

 - 0.21 )عام 2008(
يشير سلم القياس حلالة 

احلكم على سلم قياس من - 
2.5 إلى 2.5، والرقم 2.5 

هو أفضل درجة.

مؤشر احلكم:    
االستقرارالسياسي 

وغياب العنف



مالي

األمن  لسياسة  أفضل  بشكل  السكان  استيعاب  أجل  من 
طريقها  في  وهي  اتصال  استراتيجية  إعداد  مت  الداخلي، 

لتقوم احلكومة بإقرارها.

املتزايد  التهديد  وملواجهة  اإلنساني  األمن  توفير  إطار  في 
  2010 يونيو  شهر  في  احلكومة  أقرت  البالد،  شمالي  في 
التهديد واإلرهاب في شمالي مالي،  سياسة قومية ملكافحة 
واألمن  للسالم  اخلاص  البرنامج  السياسة  هذه  ويدعم 
وصاية  حتت  البرنامج  وهذا  الشمال.  مناطق  في  والتنمية 

رئيس اجلمهورية.

املصالح

ميثل األمن القومي بال شك مزايا بشرط أن يكون متجانس 
ومتوافق مع التهديدات وبطريقة عامة متوافق مع الرهانات 
والتحديات التي تعترض السيادة الوطنية. األمن القومي هو 

قبل كل شيء مال مشترك يجب صونه والعناية به. 

استراتيجية األمن القومي في مالي هي قبل كل شيء شفافة 
ومتوافقة مع البيئة القومية والدولية. وهي تسهل التجانس 
املشتركة )األمن  التهديدات  الوطني في مواجهة  والتضامن 
للواحد"؛  والكل  للكل  "الواحد  مبدأ  املؤسس على  اجلماعي 
إليها  الوصول  يجب  ألهداف  القومي  القبول  حتفز  وهي 
وأعمال يجب القيام بها. وتضطلع الدولة باملسئولية األولية 
أن  لكنها ال ميكن  التوجيه والتشجيع واملتابعة،  فيما يخص 
تقوم بذلك بفاعلية إال إذا كان هناك تقاسم واضح للمسئوليات 
ولكي  األعمال.  وتكامل  األمن  على  القائمني  مختلف  بني 
قناعة  على  يكونوا  أن  فالبد  السياسة  لهذه  السكان  ينضم 
إعالمهم  من  فالبد  إقناعهم،  ميكن  ولكي  السليم؛  بأساسها 
التي  واملعركة  واملخاطر  والتحديات  بالرهانات  وتوعيتهم 

سيخوضونها، مما يظهر أهمية وجود خطة إعالم جيدة.

بقاء  ملسائل  األبعاد  وتعدد  املجاالت  تعدد  سمة  وبسبب 
)التعليم،  يواجهوا  أن  يجب  احلياة  قيد  على  فقراء  سكان 
الصحة، البيئة، مكافحة الفقر املدقع، العمل، اإلسكان، الخ(، 
فإن مالي ال تستطيع أن تكتفي بحل مشاكل العنف فقط طاملا 
أن سكانها لم يتحرروا من انشغالهم باحتياجاتهم احلياتية 
األساسية. وهذه الضرورة بأن نأخذ في االعتبار ملسائل بقاء 
السكان على قيد احلياة مرتبطة أيضا باتساع أراضي مالي 
مؤشر  وضعف  دول(  سبع  )مع  حلدودها  املرتفع  وبالعدد 
وتشجيع  كرمية  حياة  ضمان  بها.  اخلاص  البشرية  التنمية 

حقوق اإلنسان يكمالن ترسانة مسؤوليات الدولة.

أية  وال  واضح  توجه  أي  حتديد  يتم  لم  االستقالل  منذ 
استراتيجية ملنع وإدارة انعدام األمن. فكل كل شخص فاعل 

رؤية  وحسب  الشخصية  مببادرته  األمر  في  ميضي  كان 
القومي  األمن  سياسة  تتيح  النهاية،  وفي  الوقت.  ذلك  في 
لتجنب  األولويات  بني  استراتيجية  خيارات  إلى  اخللوص 
االرجتال وتبديد اجلهود. وتؤدي هذه اخليارات إلى تركيز 
اجلهود على األمر الهام. وفيما يخص مالي، فإن تفعيل هذ 

اخليارات يرتكز على مكونني أساسيني:

سياسة  تساند  التي  االستراتيجية  احملاورر  حتديد  · 
األمن القومي على أساس التهديدات؛

للمساعدة  األخرى  العامة  السياسات  مع  االنضمام  · 
على إدارة املشاكل القومية األولية التي لها تأثير على 

األمن.

التي  للتحديات  والكلية  الشاملة  املعاجلة  فائدة  هذا  ميثل 
تواجه األمة. هذا املذهب يتم تطبيقه بواسطة برنامح احلكم 
مؤسسات  مع  باالشتراك  يعمل  الذي  لألمن  املتشارك 
الثقافة  مثل  متنوعة  مجاالت  في  حكومية  وغير  حكومية 
النوع، حقوق اإلنسان، األسلحة اخلفيفة، شرطة  والسالم، 

البلديات، والصراعات الداخلية بني السكان.

ومبا أن اجلرمية عبر احلدود أصبحت متزايدة، فإن التعاون 
دون اإلقليمي والدولي يظل الركيزة األساسية ملكافحتها. 

التهديدات

مستوى  على  التهديدات  من  فئات  ثالثة  حاليا  مالي  تواجه 
األمن القومي: تهديدات لألمن الداخلي واخلارجي وتهديدات 

للتنمية البشرية.

وبسبب انخفاض النزاعات بني الدول، فإن التهديدات املرتبطة 
اجلاليات  بني  حوادث  أساسي  بشكل  هي  اخلارجي  باألمن 
باألراضي  مرتبطة  )صراعات  احلدود  على  تعيش  التي 

الزراعية( لكنها مع ذلك قد تتحول إلى نزاعات بني الدول.

تهديدات األمن الداخلي تخص: 

بتفجر  مرتبط  الداخلي  العام  النظام  على  اعتداء  · 
املظاهرات على الطريق العام، نتيجة حتول للدميقراطية 

غير مراقب بشكل كاٍف.

تزايد جرائم العنف خاصة في املدارس؛ · 

مرتبطة  )صراعات  اجلاليات  وبني  الداخلية  التوترات  · 
باستغالل املوارد الطبيعية، بالتقسيم اإلداري في إطار 
إنشاء بلدات، صراعات على الزعامة، على املسجد، على 

اإلمامة، الخ(.
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ازدياد عدم التسامح الديني؛  · 

انتشار املجموعات السياسية الصغيرة املسلحة خاصة  · 
هذا  يدعم  البالد.  شمالي  في  الصحراوية  املناطق  في 
اخلفيفة  األسلحة  انتشار  السابق  والتهديد  التهديد 
من  )اآلتية  احلروب  في  املستخدمة  أو  الصنع  محلية 

بؤر الصراعات(.

واألسلحة  والسجائر  والكحوليات  املخدرات  نقل  · 
النارية.؛

الزيادة الكبيرة في انعدام األمن على الطرق..  · 

أن  في  التهديدات  تتلخص  البشرية،  التنمية  مستوى  وعلى 
أهداف األلفية من أجل التنمية لن تتحقق بالتأكيد في مطلع 

عام 2015. واملشاكل القائمة هي: 

الفقر العام وأحوال احلياة الصعبة خاصة في الريف؛ · 

اتخاذ  هيئات  في  سيما  وال  املرأة  استقاللية  ضعف  · 
القرار؛

نسبة الوفيات بني األمهات واألطفال حديثي الوالدة؛ · 

املالريا والسل؛ · 

)القطع  اإلنسان  أنشطة  بسبب  للبيئة  املقلق  التدهور  · 
استغالل  عن  املتخلفة  النفايات  للغابات،  اجلائر 

املناجم(؛

اجتماعي وتقليل  ما يالزمه من ظلم  العام مع  الفساد  · 
جوهري ملوارد الدولة.

ومختلف هذ التهديدات مرتبطة بعضها ببعض، لهذا البد من 
معاجلتها بطريقة شاملة.

السياسات العامة 

رؤيتها  من  مالي  بها  تقوم  التي  العامة  السياسات  تنتج 
الدراسة  الرؤية  هذه  توضح  البعيد.  املدى  على  للتنمية 
القومية "توقعات مالي 2025"، التي تظهر ضرورة إدراج 
تنمية  شروط  وتوفير  املدى  بعيد  إطار  في  التنمية  إدارة 
مجتمع تقدم وتضامن وسالم لألجيال القادمة. تترجم هذه 
الرؤية املتفق عليها واالختيارية آمال شعب مالي وحرصهم 

على الرخاء االقتصادي واالجتماعي وحكم أفضل.

ملكافحة  قومية  استراتيجية  تصور  إلى  الدراسة  هذه  تقود 
أجل  من  األلفية  ألهداف  الوصول  تسريع  أجل  من  الفقر 

التنمية مطلع عام 2025.

ومن أجل الوصول لذلك، مت إعداد: 

إطار استراتيجي للنمو وتقليل الفقر؛ · 

السياسة القومية للتطهير؛ · 

سياسة الغابات القومية؛ · 

االستراتيجية القومية لإلسكان؛ · 

السياسة القومية لإلعداد املهني؛ · 

السياسة القومية للمساواة بني اجلنسني؛ · 

خطة العمل القومي لفاعلية املساعدة؛ · 

للمساعدة؛ املشتركة  لالستراتيجية  العمل   · خطة 
)إعالن باريس حول فاعلية املساعدة في التنمية(؛

برنامج االستثمار في قطاع التعليم؛ · 

برنامج احلكم املتشارك؛ · 

االستراتيجية القومية لألمن الغذائي؛ · 

البرنامج العشري لتطوير التعليم؛ · 

الصحي  القطاع  لتطوير  العشري  البرنامج  · 
واالجتماعي؛

البرنامج العشري لتطوير قطاع العدالة؛ · 

برنامج التنمية املؤسسية.. · 

أدوات تطبيق السياسات العامة

أو  تطبيق  لبرامج  أساس  تعد  العامة  السياسات  هذه  كل 
أو  سنوات،  ثالث  كل  هي  هذه  العمل  وخطط  عمل.  خلطط 
ونتائج  محددة  أهداف  مع  سنوات  عشر  أو  سنوات  خمس 
وللتقييم  للمتابعة  ومؤشرات  أنشطة  وأجندة  متوقعة 
كل  وتشمل  عليها.  القائمني  مختلف  ملسؤوليات  وحتديد 
املوارد  غالبا  تتحملها  التي  التكلفة،  عمل  برنامج  أو  خطة 
التنمية. وتتولى خاليا  القومية واجلماعات احمللية وشركاء 
تخطيط وإحصاء على مستوى كل وزارة التخطيط ومتابعة 
املشروعات والبرامج. وخلية الوزارة املختصة باألمن تعمل 
على متابعة خطة أعمال تطبيق سياسة األمن القومي املتعلقة 
أساس  على  والسالم،  لألمن  املتشارك  احلكم  ببرنامج 
برمجة كل ثالث سنوات محددة في إطار النفقات على املدى 

املتوسط.
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مالي

املصادر:

أ( على املستوى القومي:

لرئيس  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  مشروع  · 
اجلمهورية؛

ورئيس  الوزراء  لرئيس  العامة  السياسة  إعالن  · 
احلكومة؛

توصيات الدولة العامة لألمن والسالم؛ · 

أعمال املنتدى األول للمجتمع املدني عن حكم األمن؛ · 

في  الصراع  حل  في  والشركات  املدني  املجتمع  أدوار  · 
املتحدة  األمم  )برنامج  التجربة  من  دروس  الشمال: 

اإلمنائي، 1999(؛

املستدامة  التنمية  حتدي  لألمن:  الدميقراطي  احلكم  · 
)دكتور زيني موالي(؛

واجلبهات  واحلركات  مالي  حكومة  بني  الوطني  امليثاق  · 
املوحدة لصحراء أزواد )11 أبريل 1992(؛

الكتاب األبيض حول مشكلة الشمال - · 

(؛ مالي )األمانة العامة للحكومة، 1994 ·

)وزارة  واألمن  املسلحة  للقوات  السلوك  قواعد  مدونة  · 
الدفاع وقدامى احملاربني، 1997(؛

مناطق  في  السالم  مسيرة  تدعيم  أجل  من  عمل  خطة  · 
الشمال )وزارة االقتصاد واملالية، 1994(؛

خطة العمل احلكومية ملكافحة الفساد. · 

ب( على املستوى الدولي:

ميثاق األمم املتحدة؛  · 

آليات األمم املتحدة لقمع اإلرهاب؛  · 

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد؛  · 

أدوات األمم املتحدة ملكافحة املخدرات؛  · 

ميثاق االحتاد اإلفريقي؛  · 

مجلس السالم واألمن في االحتاد اإلفريقي؛ · 

ميثاق املجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا؛ · 

آلية منع وإدارة وتسوية النزاعات وحفظ السالم واألمن  · 
في املجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا.     
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شرط عدم املسئولية

تعد هذه الوثيقة مساهمة للمناقشات في مؤمتر "إدراج األمن اإلنساني في سياسات األمن القومي 
في شمال غربي أفريقيا"، مت التنسيق بالتعاون مع مركز دراسات حقوق اإلنسان والدميقراطية و 
مركز الرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة – جنيف )ويقام هذا املؤمتر يومي 23 و24 نوفمبر 

2010 في مدينة الرباط، املغرب(.

وليس على منظمي املؤمتر مسؤولية فيما يخص املعلومات ووجهات النظر املقدمة في هذه الوثيقة. 
وليس مبقدر منظمي املؤمتر ضمان صحة أو صدق محتوى هذه الوثيقة.
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مقدمة:

القومي  باألمن  اخلاصة  العمل  مبادئ  إعداد  عملية  متثل 
إلى  عاجلة  أولوية  حاليا  اإلسالمية  موريتانيا  جلمهورية 
جانب إعداد سياسة قومية. وذلك على الرغم من عدم وجود 

إستراتيجية شاملة لألمن القومي بشكل صريح ورسمي.

ومع ذلك، فإنه نظرا ملا شهدته البالد خالل السنوات املاضية 
من تغيرات كبيرة والسيما االنتقاالت السياسية في الفترة 
مسألة  حظيت  فقد   ،2009-2008 من2005-2007و 

حتديد سياسة األمن القومي بأهمية خاصة.

تخضع مسألة حتديد سياسة األمن القومي لعملية تشترك 
مت  فقد  لذا  عليها.  االتفاق  تدعيم  أجل  من  أطراف  عدة  فيها 
واملنتدى  يناير2009(  للدميقراطية)  العام  املجلس  تنظيم 
مبشاركة  وذلك   )2010 )أكتوبر  اإلرهاب  حول  الوطني 
مت  التي  القرارات  احلكومة  عرضت  وقد  املدني.   املجتمع 
املبادرات،  هذه  ضوء  وعلى  البرملان.  على  إليها  التوصل 
األمن  القومية، حول حتديد سياسة  املناقشات  تتيح  سوف 
تشكل  التي  واملخاطر  تأمينها  وسبل  ملوريتانيا  القومي 

متكاملة إلعداد  إلى رؤية  التوصل  السياسة،  عبئا على هذه 
املؤسسات املعنية بهذا الشأن.

حاليا،  القومي  باألمن  اخلاصة  االستراتيجية  تنفيذ  يهدف 
إعطاء  إلى  لتنسيقها،  عملية  التنفيذية  السلطة  تتولى  والتي 
األولوية إلى حماية املجتمع وتوفير األمن للدولة واستمرار 
الدوليني وجيرانها.  التعاون اإليجابي مع شركاء موريتانيا 
فعلى صعيد أمن الدولة، مت حتقيق سياسة األمن القومي، في 
جميع القطاعات املعنية، على مراحل متتالية، تبعا إلمكانيات 
مت  اإلنساني،  باألمن  اخلاص  للبعد  بالنسبة  وأما  الدولة. 
إذ يوجد  املدني.  املجتمع  بالتعاون مع  القومي  األمن  متابعة 
إجماع حول هذه املسائل، مع وجود بعض االختالفات، كما 
بشكل  ملحوظة  باتت  والتنمية  األمن  انعدام  بني  الصلة  أن 

متزايد.

األمن  سياسة  حتديد  قيمة  توضيح  اجليد  من  سيكون  لذا 
القومي بصفة رسمية في موريتانيا. وستعمل السلطات في 
هذا االجتاه في ظل توافر املناخ اإلقليمي املناسب، واألوضاع 

العاملية املالئمة.
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موريتانيا
مالمح عن الدولة

جمهورية إسالمية منط احلكم                               
 3،129،486 نسمة

)وفقا لتقديرات يوليو2010(
السكان:

 2،000 دوالر أمريكي
)وفقا لتقديرات2009(

إجمالي الناجت احمللي:

1،030 كيلومتر مربع املساحة:
العرب -البربر%30                                     
احلراطني %40                                     

السود %30

اجلماعات العرقية

اإلسالم الديانات
0.520      

املرتبة 154 من 182دولة 
    )2007(

 مؤشر التنمية البشرية            
و املرتبة

)2008(0.93-  
 يوضح الرقم حالة                                             

احلكم على الصعيد الواقع 
 بني -2.5 و2.5   

 علما بأن 2.5 هو الرقم 
املعياري

مؤشر احلكم:    
االستقرارالسياسي 

وغياب العنف

اإلمنائي،  املتحدة  األمم  ،برنامج  العالم  عن  حقائق  كتاب  )املصدر: 
البنك الدولي(



موريتانيا

املصالح

اإلسالمية  موريتانيا  جلمهورية  الوطنية  املصالح  تشتمل 
فيما يلي 

حماية سيادة البالد. · 

الدفاع عن وحدة األراضي.  · 

تعزيز الوحدة الوطنية.  · 

تعزيز بناء الدول · 

املؤسسات  الدميقراطية واستمرارية  ترسيخ مباديء  · 
الدميقراطية. 

التنمية االجتماعية واالقتصادية للبالد. · 

أمن ورفاهية ورخاء املواطنني.   · 

احلفاظ على سيادة القانون والعدالة · 

احلفاظ على قيم الدين اإلسالمي وتنميتها.   · 

استمرار توارث املبادئ اخلاصة بتقاليد موريتانيا  · 

حماية الوفاق املدني. · 

حماية حريات األفراد وحقوقهم األصلية.  · 

مكافحة الفقر. · 

التنمية  إطار  في  واستغاللها  الطبيعية  املوارد  حماية  · 
االقتصادية الوطنية.

استمرار التفاهم مع دول اجلوار والسيما مناطق املغرب  · 
وغرب أفريقيا واملنطقة الساحلية والصحراوية.

مكافحة اإلجرام عبر احلدود الوطنية في إطار التعاون  · 
اإلقليمي والدولي.

التهديدات

موريتانيا  جمهورية  ألمن  الداخلية  التهديدات  تشمل 
اإلسالمية التالي: 

تأخر التنمية االقتصادية و االجتماعية. · 

الفقر. · 

انعدام األمن الغذائي. · 

الغذائي  األمن  تهديد  شأنها  من  التي  البيئية  الظواهر  · 
التي  الطبيعية  للمخاطر  اإلنتاجية  املناطق  بتعريض 
حتدث بشكل أساسي نتيجة للظروف املناخية اخلاصة 

للبالد.

ضعف املنظومة التعليمية. · 

االختالل الوظيفي داخل املؤسسات العامة. · 

الشفافية  ونقص  العامة  لإلدارة  الشفافية  انعدام  · 
والفاعلية وانعدام املساواة.

التي  تلك  والسيما  العامة  املشكالت  و  اإلضطرابات  · 
تؤثر على السالم االجتماعي والوفاق املدني.

اإلرهاب. · 

اإلجرام و العنف. · 

سيطرة السياسة على السياسات العامة. · 

فساد األنظمة. · 

والقصور  للمواطنني  الثقافية  االستدامة  ضعف  · 
التنظيمي داخل املجتمع املدني. 

جمهورية  أمن  تواجه  التي  اخلارجية  التهديدات  عن  أما 
موريتانيا اإلسالمية فتشمل التالي: 

مبوريتانيا  األراضي  السالمة  تهدد  التي  املخاطر  · 
وسيادتها.

قبل  من  ارتكابها  يتم  التي  والهجمات  التهديدات  · 
عبر  املوجودة  الدول  غير  من  املسلحة  اجلماعات 

احلدود الوطنية.

شبكات اإلجرام التي تعثوا فسادا في املناطق الساحلية  · 
املخدرات  جتارة  في  تعمل  التي  والسيما  يليها  وما 

واملواد احملظورة واألسلحة اخلفيفة.

الهجرة السرية غير الشرعية. · 

اإلرهاب. · 

شبكات  و  الدولية  اإلجرام  شبكات  بني  التصادمات  · 
اإلرهاب من اجلماعات اإلسالمية املتطرفة.

تدهور النظم البيئية والتنوع البيولوجي. · 
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السياسات العامة 

عمل  ينظم  الذي   ،1991 يوليو   20 دستور  إطار  في 
تخضع  احلكومي،  للعمل  الدائم  اإلطار  ويحدد  املؤسسات 
الهامة  اإلصالحات  والسيما  العامة  السياسات  من  عدد 
حماية  بغية  للتغيير  الصحية،  املرافق  في  حاليا  جتري  التي 

املصالح العامة. 

رؤية  خالل  من  العامة  السياسات  هذه  توحيد  وسيقوم 
متكاملة بحث السلطات على القيام باألعمال التالية : 

مستوى  على  املستمر  الضعف  ملواجهة  القدرات  بناء  · 
الهياكل االساسية.

حتسني  بهدف  التحديث  املشروعات  وتبسيط  إعداد  · 
القومي وتنوعه، من أجل  التنافسية لالقتصاد  القدرة 

إيجاد منو اقتصادي قوي واحلد من الفقر. 

تنمية  خالل  من  الصناعي  النسيج  مستوى  رفع  · 
الهياكل األساسية، خاصة في قطاعات املرافق الصحية 
مصلحة  مجال  وفي  املياه  إلى  والوصول  والكهرباء 

الطرق واملواصالت وشبكات الطرق.

من  الهيكلية  القدرات  وبناء  باآلالت  اإلدارات  تزويد  · 
والعادل  والرشيد  اجليد  احلكم  ممارسة  تنمية  أجل 

الذي يقوم على الشعور باملسئولية واملثالية.

تكثيف اإلجراءات التي من شأنها مكافحة الفقر.  · 

اخلاصة  املعتمدة  غير  األساسية  الهياكل  تأمني  · 
باملدارس، والتي ال تتوافق مع املعايير املتعلقة بالصحة 

واملعدات.

بهدف  والتبذير  الفساد  ملكافحة  قومية  حملة  إقامة  · 
إعادة ترسيخ السالمة العامة.

اعتماد برامج عمل قائمة على حماية املجتمع والتوزيع  · 
العادل للثروات املنتجة. 

أجل  من  واألمن  الدفاع  سياسات  نطاق  حصر  عدم  · 
القضاء على نقاط الضعف في األمن الداخلي وتأمني 

اإلشراف الدميقراطي للقوات املسلحة.

من  والعسكرية  الوطنية  الشرطة  قطاعات  حتديث  · 
وحتسني  تكنولوجية  معدات  على  احلصول  خالل 

املوارد البشرية.

نشر عناصر ملراقبة األراضي من أجل مكافحة شبكات  · 
تهريب املهاجرين غير الشرعيني سواء عن طرق اإليواء 

املؤقت أو اإلعادة القسرية.

التأقلم  بغية  االستخبارات  مجال  في  القدرات  تنمية  · 
على التحديات األمنية املنزليو واإلقليمية والدولية.

تعزيز اللوجستية وتطوير اجليش إلى جانب التعاون  · 
التي  تلك  خاصة  الصديقة،  والدول  اجلوار  دول  مع 
تتعرض لتهديدات أمنية مشابهة من أجل تنمية أعمال 

األمن القومي والقيام بها بشكل مشترك.

أدوات التنفيذ

إن إدخال السياسات العامة املتعلقة باألمن القومي في حيز 
التنفيذ، يقتضي عملية تنفيذ منسقة، تظهر بشكل خاص من 

خالل احملاور التالية:

املشروعات االقتصادية التي تعطي أولوية استراتيجية  · 
املطارات(،  املوانيء،   )الطرق،  األساسية  للهياكل 
تربية  الزراعة،  )الصناعة،  اإلنتاجية  والقطاعات 
االجتماعية  والقطاعات  األسماك(  صيد  املواشي، 

)التعليم والصحة(.

التنمية  الغذائي من خالل أعمال وزارة  حتسني األمن  · 
بالعمل  املكلفتان  الغذائي  األمن  ومفوضية  الريفية 
الغذائي من خالل  النقص  بشكل مشترك في مكافحة 
القطاع  بتنمية  والقيام  أكبر،  بشكل  االحتياجات  تلبية 

في إطار السياسة الوطنية لألمن الغذائي.

حقوق  انتهاكات  ومكافحة  الفقر  على  نهائيا  القضاء  · 
اإلنسان من خالل بناء كادر استراتيجي ملكافحة الفقر، 
بالتعاون  اإلنسانية  لألعمال  مفوضية  عليه  تشرف 
تضم  والتي  اإلنسان  حلقوق  الوطنية  اللجنة  مع 
االجتماعية  املهنية  واملنظمات  احمللية  السلطات  ممثلي 

واملجتمع املدني.

وإدخالهم،  الالجئني  ملساندة  وطنية  وكالة  تتولى  · 
اإلدماج  إعادة  وماليني،  فنيني  شركاء  مبساعدة 
تعزيز  أجل  من  لالجئني  واالجتماعي  االقتصادي 
فضال  واحلريات  احلقوق  وتشجيع  الوطنية  الوحدة 

عن تقليل الفروق االجتماعية.

بهدف  الفساد  ملكافحة  اجتماعية  استراتيجية  اعتماد  · 
التوزيع  وإعادة  العامة  املصروفات  إدارة  تصحيح 
من  استباقي  عمل  يعضدها  القومية،  للثروات  العادل 

جهاز التفتيش العام للدولة.

من  اجلهود  من  بالعديد  الدينية  الشئون  وزارة  قيام  · 
إقامة  خالل  من  اجلهادية،  األيديولوجية  دحض  أجل 
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موريتانيا

برامج توعية وندوات و منتديات.

حتقيق  مبهمة  بالقيام  واجليش  الشرطة  أجهزة  تكليف  · 
األمن والطمأنينة للمواطنني واحترام حريات األفراد في 
إدارة  وتفويض  الدستورية.  واملؤسسات  القانون  ظل 

األمن القومي من أجل تأمني األراضي الوطنية. 

ملحوظات إضافية:

جمهورية  في  القومي  األمن  سياسة  حتديد  عملية  تأثرت 
مجموعات  بأربع  املاضي،  العقد  خالل  اإلسالمية  موريتانيا 
البعض، بشكل  تزتامنت مع بعضها  التي  املؤثرة  العوامل  من 

خاص، وهي :

إرساء إجراءات معاييرية ومؤسسية خالل العقد املاضي  · 
تشغيل  ومراجعة  الهياكل،  وإنشاء  النصوص،  )إعداد 

املؤسسات(.

املسلحة  القوات  وصول  أعقب  الذي  السياسي  االنتقال  · 
واألمن للحكم، في أغسطس2005 )حتى مارس 2007( 

وفي أغسطس2008 )حتى يوليو 2009(.

داخلية  تهديدات  وظهور  اخلارجية  التهديدات  حتول  · 
بالتهديدات  األحيان  بعض  في  ترتبط  والتي  جديدة، 

اخلارجية.

شدة وتعقد املسائل التي يعاد تشكيلها، املتعلقة بالتعاون  · 
األمني في إطار إقليمي ودولي. 

وقد يسفر ارتباط هذه العناصر ببعضها عن ظهور فترة هامة 
من التحول في موريتانيا تكون خاللها املسائل املتعلقة باألمن 

القومي في املقام األول.

ولم تعد الدولة تشكل تهديدا للمواطنني وأصبحت أقل ضعفا 
مما كانت عليه في املاضي.

األكثر  االجتاهان  هما  وعملها  استقرارها  اآلن  وأصبح 
باألمن  خاصة  وطنية  سياسات  حتديد  أجل  من  وذلك  أهمية 

وتنفيذها.

كما متثل املشاركة في حتديد هذه السياسات مرحلة أساسية 
في مشروع املجتمع املوريتاني، وتسعى الدولة لتوفير املزيد 
من اجلهود من أجل إرساء قيمة الرؤية املشتركة بشكل عام، 
في  واستمرارية  حتسن  من  تقدمه  مبا  يتعلق  فيما  وخاصة 

سياسة األمن القومي.

املصادر:

موريتانيا  جلمهورية   · 1991 يوليو   20 دستور 
اإلسالمية.

موريتانيا  جمهورية  حلكومة  الرسمي  املوقع  · 
اإلسالمية:

 www.mauritania.mr  

مؤمتر املائدة املستديرة اخلاص مبوريتانيا، "استقرار  · 
األمن  حتقيق  أجل  من  ضرورة  موريتانيا:  وتنمية 
اإلقليمي والدولي" بروكسيل، 22-23 يونيو2010.

جمهورية موريتانيا اإلسالمية، "اإلطار اإلستراتيجي  · 
ملكافحة الفقر، 2006- 2010"

املركز املوريتاني لتحليل السياسات "حتليل الوضع،  · 
موريتانيا"  في  البشرية  بالتنمية  اخلاصة  والرؤى 

أغسطس 2009.

حول  العربي  التقرير  اإلمنائي،  املتحدة  األمم  برنامج  · 
التنمية البشرية 2009- التحديات التي تواجه األمن 

اإلنساني في البالد العربية.       
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شرط عدم املسئولية

تعد هذه الوثيقة مساهمة للمناقشات في مؤمتر "إدراج األمن اإلنساني في سياسات األمن القومي 
في شمال غربي أفريقيا"، مت التنسيق بالتعاون مع مركز دراسات حقوق اإلنسان والدميقراطية و 
مركز الرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة – جنيف )ويقام هذا املؤمتر يومي 23 و24 نوفمبر 

2010 في مدينة الرباط، املغرب(.

وليس على منظمي املؤمتر مسؤولية فيما يخص املعلومات ووجهات النظر املقدمة في هذه الوثيقة. 
وليس مبقدر منظمي املؤمتر ضمان صحة أو صدق محتوى هذه الوثيقة.





مقدمة :

استراتيجية األمن القومي في السنغال شاملة. وتهدف إلى 
حتديد اإلطار الذي يتم من خالله االهتمام الكامل باملسائل 

األمنية للبالد.

املؤسسات  وبقاء  للسنغال  امللموس  األمن  إلى  وباإلضافة 
اجلمهورية، فإن استراتيجية األمن القومي للسنغال تسعى 
إلى ضمان أمن السكان املعرضني بشكل متزايد لصعوبات 
اقتصادية وصحية وسياسية وثقافية. وتهدف إجماال إلى أن 
تأخذ في اعتبارها األمن البشري بشكل أفضل على املستوى 

القومي.

بالديناميكية  للسنغال  القومي  األمن  استراتيجية  وتتسم 
بشكل كاف إلدماج التطورات احلادثة في اإلطار االجتماعي 
مراجعتها  تتم  وهكذا  والثقافي.  والسياسي  واالقتصادي 
األمني  للموقف  مواكبة  تكون  لكي  منتظم  بشكل  وتكييفها 

في ذلك الوقت.

مبعرفة  السنغالي  القومي  األمن  استراتيجية  إعداد  يتم 
املسئولة عن  السلطات  بالتعاون مع  للبالد  املدنية  السلطات 

قطاع األمن وهيئات السيادة.

وتهدف إلى أن تكون شاملة وتأخذ في االعتبار برأي املجتمع 
املدني وكل السكان في السنغال.

أمن  على  كبير  جزء  في  يعتمد  أمنها  بأن  واعية  أيضا  وهي 
حتديد  في  البعد  هذا  بإدراج  السنغال  قامت  لذا  جيرانها، 
أمن  تطبيق  على  وتعمل  القومية  األمنية  استراتيجيتها 
غرب  لدول  االقتصادية  املجموعة  مستوى  على  جماعي 

أفريقيا واالحتاد األفريقي.

عامة  خدمة  هو  األمن  أن  القومي  األمن  استراتيجية  تعتبر 
يجب تقدميها لسكان السنغال.
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 السنغال
مالمح عن الدولة

جمهورية منط احلكم                               
 13711597 نسمة

) وفقا لتقديرات يوليو2010(
السكان:

 1600 دوالر أمريكي
)وفقا لتقديرات2009(

إجمالي الناجت احمللي:

196722 كيلومتر مربع املساحة:
43.3% ولوف، 23.8% بوالر، 

14.7% سيرير، 3.7% جوال، 
3% ماندينكا، 1.1% سونينكي، 

1% أوروبيون ولبنانيون، 
9.4% عرقيات أخرى.

اجلماعات العرقية

94% مسلمون، %5 
مسيحيون، 1% عقائد تقليدية.

الديانات

0.646 
املرتبة 166 على 182 دولة 

)عام 2007(    

 مؤشر التنمية البشرية            
و املرتبة

 )2008( 0.16- 
يشير سلم القياس حلالة 

احلكم على سلم قياس من - 
2.5 إلى 2.5، والرقم 2.5 هو 

أفضل درجة.

مؤشر احلكم:    
االستقرارالسياسي 

وغياب العنف

اإلمنائي،  املتحدة  األمم  ،برنامج  العالم  عن  حقائق  كتاب  )املصدر: 
البنك الدولي(



السنغال

املصالح

تشمل املصالح القومية للجمهورية السنغالية: 

العالقات  حفظ  طريق  عن  القومي  التجانس  تدعيم  · 
املتجانسة بني مختلف الديانات والعرقيات.

متوازنة  تنمية  طريق  عن  الوطنية  الوحدة  تدعيم  · 
املناطق  مختلف  بني  القائمة  الوثيقة  الروابط  وبتدعيم 

في البالد )الشمال، اجلنوب، الشرق والغرب(.

استقبال  منشأت  وتنمية  البالد  استقرار  تدعيم  · 
السائحني لالستمرار في جعل السنغال وجهة سياحية 

متميزة.

حماية موارد تربية األسماك حلماية الصيد الذي يعد  · 
املصدر الرئيس للدخل في البالد.

الرقي باملوارد البشرية اجليدة باالستثمار في التعليم  · 
والتدريب.

االستثمار في الزراعة ملكافحة التهديد الغذائي وضمان  · 
اكتفاء ذاتي غذائي على املدى. 

طريق  عن  العسكرية  املدنية  الطيبة  بالعالقات  الرقي  · 
مفهوم اجليش األمة وذلك بهدف إدماج قوى األمن في 

مهام التنمية.

وهما  الرشيد،  واحلكم  الدميقراطية  تدعيم  مواصلة  · 
ضمانتان لالستقرار والتنمية.

املجتمع  طبقات  بني  والتفاوت  الفقر  مكافحة  مواصلة  · 
بإيجاد فرص العمل، خاصة للشباب.

استراتيجية  سياسة  وتقوية  الفقر  مكافحة  مواصلة  · 
النمو املتسارع.

مواصلة مكافحة األوبئة. · 

تطبيق سياسات مكافحة التصحر. · 

الكوارث  من  السكان  وحماية  منع  آليات  وضع  · 
الطبيعية.

القارة  التعاون دون اإلقليمي واإلقليمي ومع  تشجيع  · 
من أجل أن نأخذ في االعتبار التهديدات وراء احلدود 

القومية.

التهديدات

املخاطر اخلارجية املتماثلة: 

جيرانها  مع  جدا  جيدة  عالقات  على  السنغال  حتافظ  · 
أفريقيا  غرب  لدول  االقتصادية  املجموعة  دول  ومع 
السنغال حريصة  القارة. وإذا كانت  ومع مجمل دول 
على حفظ وتدعيم عالقاتها اجليدة مع الدول الشقيقة 
في القارة فال يخفى أنها تتبع بالتوازي سياسة ردع 

ضد أي رغبة بالهجوم على أراضيها ومصاحلها.

أي جتدد لألزمة في غينيا بيساو قد ميثل تهديدا لألمن  · 
واالستقرار في السنغال.

وجامبي  بيساو  غينيا  أراضي  الستخدام  إمكانية  أي  · 
من ِقبل الفصائل املتمردة كقاعدة لالنسحاب أو للقيام 
واالستقرار  لألمن  تهديدا  متثل  األرض  على  بأعمال 

في السنغال. 

املخاطر اخلارجية املختلفة:

حتى وإن كانت السنغال بلدا مستقرا، وبصفة عامة، بعيدة عن 
عدد من الكوارث الشديدة التي تعرضت لها بعض دول القارة 
 فالبد من اإلقرار بأن بعض األحداث تتطلب اهتماما خاصا.

التهديدات األساسية املختلفة مرتبطة: 

بقطاع الطرق الكثيرون عبر احلدود وسرقة املاشية. · 

الرقيق  جتارة  وكذلك  واألسلحة  املخدرات  بتهريب  · 
النزاعات  من  وعقود  اجلنوب  في  التمرد  يسهله  الذي 

في غينيا بيساو وفي سيراليون وليبريا.

الهجوم الشديد من تكتالت جتار املخدرات في أمريكا  · 
في  انتقال  نقاط  إقامة  إلى  يسعون  الذين  الالتينية 

السنغال نحو أوروبا وأمريكا الشمالية.

تهريب األدوية املقلدة القادمة من املناطق دون اإلقليم  · 
ومن أسيا والتي تهدد الصحة العامة بشكل خطير .

سرقة موارد املزارع السمكية التي تهدد اقتصاد البالد  · 
بشكل خطير.

البترول  ناقالت  عدد  بسبب  البحري  التلوث  خطر  · 
والدولية،  اإلقليمية  املياه  في  تسير  والتي  املتزايد 
وكذلك بعض الشركات األجنبية التي تسعى إلى تفريغ 

النفايات السامة في القارة.

وجرائم االنترنت. · 
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انتشار اإلرهاب الدولي والتطرف الديني الذين يسعيان  · 
إلى مهاجمة بعض املصالح الغربية في السنغال.

أوبئة  مخاطر  )فيضانات،  املتكررة  الطبيعية  الكوارث  · 
الطيور والبعوض، الخ(.

زحف الصحراء. · 

املخاطر القومية العادية وتشمل:

غير  الدولية  املنظمات  ِقبل  من  املفروضة  السياسات  · 
املناسبة للتعامل مع احتياجات السكان.

طبقات  يهمش  الذي  املستميت  االقتصادي  التحرير  · 
كبير من السكان.

التي تعد مصدرا للتوترات  القوية  املطالبة االجتماعية  · 
شبه املستمرة بني السلطات والسكان.

ارتفاع أسعار املواد الغذائية األساسية. · 

تثقل  التي  الكهرباء  الطاقة وخاصة  كفاية موارد  عدم  · 
بشكل كبير على االقتصاد القومي.

السكان  احتياجات  ملواجهة  الدولة  موارد  كفاية  عدم  · 
املتزايدة.

انعكاسات ارتفاع األسعار العاملية على ظروف معيشة  · 
السكان.

احلاالت،  بعض  في  متثل،  التي  لإلصالحات  احلاجة  · 
مصدر للتوتر بني الدولة والسكان.

سيء  بشكل  أحيانا  السكان  يراها  دميقراطية  مسيرة  · 
وغالبا ما تنعكس تأثيراتها بشكل فوري.

نظام تعليمي في تغير مستمر مما يؤثر بشكل سلبي  · 
على مستقبلها.

املخاطر القومية غير املتماثلة وتشمل:

تراجع الدور االجتماعي لألسرة. · 

االنفجار السكاني للشباب والتي تعاني نسبة منهم من  · 
البطالة.

زيادة تهريب وتعاطي املخدرات. · 

تعدد الطوائف الدينية. · 

الكوارث الطبيعية املرتبطة بالتغير املناخي. · 

الكوارث الناجمة عن النشاط البشري. · 

تآكل السواحل بسبب ارتفاع مستوى البحر. · 

اجلرمية والعنف في املدن.  · 

تعدد دور النشر التي ال تتبع أخالق املهنة وليس لديهم  · 
عاملني مدربني على العمل اإلعالمي بطريقة مسئولة.

استمرار بعض األوبئة. · 

يأتوا  كي  الريفية  املناطق  لبعض  السكان  هجرة  · 
ويبحثون عن عمل في املدن الكبيرة.

االقتصادية  األزمة  بسبب  الفاحش  احلياة  غالء  · 
العاملية.

هجرة العقول. · 

الهجرة غير الشرعية. · 

السياسات العامة 

مصالح  حلماية  التالية  االستراتيجيات  تطبيق  من  البد 
السنغال: 

املؤسسات  بتدعيم  الدميقراطية  مسيرة  مواصلة  · 
اجلمهورية وضمان استقاللها وتوازنها.

بصفة  املدني  واملجتمع  اإلعالم  وسائل  دور  تشحيع  · 
عامة من أجل إعالم فعال مع السكان.

الرقي بدولة سيادة القانون على كل أراضي الدولة. · 

مواصلة سياسات الالمركزية لتشجيع التنمية احمللية  · 
ومكافحة الهجرة الريفية وبناء املدن بشكل عشوائي.

الثقافات  متعدد  مجتمع  سياسات  وتقوية  مواصلة  · 
والعرقيات.

مواصلة وتدعيم سياسات تشجيع املرأة واألقليات من  · 
أجل جتانس اجتماعي أفضل.

مواصلة وتدعيم سياسة تشجيع تعليم معمم جيد. · 

تطبق  التي  العامة  الصحة  سياسة  وتدعيم  تشجيع  · 
بني  الوفيات  اإليدز،  املالريا،  )السل،  وقاية  برامج 

األمهات، وفيات األطفال(.

في  املنظمة  واجلرمية  التهريب  مكافحة  مواصلة  · 
السنغال.
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السنغال

الكوارث  ملكافحة  البيئة  حماية  سياسات  مواصلة  · 
الطبيعية.

مكافحة اجلرمية املنظمة عبر احلدود باالشتراك مع دول  · 
اإلقليم املجاورة.

الهوية  تدعيم  تتيح  متجانسة  ثقافية  سياسة  تشجيع  · 
القومية.

وضع سياسة ملكافحة الهجرة غير الشرعية تتيح إدراج  · 
الشتات في تنمية البلد.

أجل  من  جودة  ذات  حتتية  بنية  إنشاء  سياسة  تبني  · 
تشجيع التبادالت والتجارة سواء على املستوى القومي 

و اإلقليمي.

أدوات التنفيذ

إنشاء وظيفة الوسيط. · 

إنشاء صندوق قومي لتشجيع الشباب. · 

أجل  من  كبرى  زراعية  بحملة  تختص  وكاالت  إنشاء  · 
الزراعة  إلى  للعودة  وخطة   )GOANA( والوفرة  الطعام 

.)REVA(

صناعية  وبحيرات  املياه  حلجز  أحواض  إنشاء  برنامج  · 
لتشجيع الزراعة.

إنشاء وزارة للسنيغاليني في اخلارج. · 

. · )APIX( إقامة وكالة قومية تختص باألشغال الكبيرة

إنشاء وكالة تختص بإعادة إدماج العسكريني في املجتمع  · 
.)ARSM(

. · )FIMM( إنشاء مؤسسة للمقعدين ومشوهي احلرب

. · )ARMP( إنشاء وكالة تختص بضبط األسواق

البريد  ومكاتب  االتصاالت  بضبط  تختص  وكالة  إنشاء  · 
.)ARTP(

وتعاطي  التهريب  ملكافحة  داكار  مبادرة  تطبيق  · 
املخدرات.

حتسني ظروف املعيشة والعمل ألعضاء قطاع األمن. · 

تخصيص 40 · % من امليزانية القومية للتعليم.

% من امليزانية القومية للصحة. تخصيص 20 ·

مشروع عدم جترمي مخالفات الصحافة. · 

مساعدة الصحافة. · 

مشروع متويل األحزاب السياسية. · 

احلق الدستوري في تنظيم مسيرة. · 

الوثائق  في  )املذكورة  الفقر  تقليل  سياسة  تطبيق  · 
DSRP أرقام 1 و 2 و 3(.

سياسات الالمركزية. · 

حتسني بيئة األعمال. · 

وضع جلان قومية للحوار املجتمعي. · 

طريق  عن  الرسمي  غير  للقطاع  أفضل  إطار  وضع  · 
احلث على وضع املال في املصارف. 
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مكتب بيروت
مركز جفينور - بلوك ج - الطابق  السادس

شارع كليمنصو
بيروت

لبنان

تلفون: 401 738 1 )0( 961+
فاكس: 402 738 1 )0( 961+

مكتب رام الله
شارع املعارف 34

رام الله / البيرة
الضفة الغربية

فلسطني

تلفون: 6297 295 ) 2( 972+
فاكس: 6295 295 ) 2( 972+

مكتب تونس
14 نهج ابن زهر

شقة عدد 1 - الطابق األول
احلدائق 1082 

 تونس

تلفون: 755 786 71 216+
فاكس: 865 286 71 216+

 مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية
على القوات املسلحة




