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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 
 
 
 
 

 رـريـتق
 

 :حول الخبراء اجتماع
 والمجتمعي ياسيالس االنتقال مرحلة في العربية الدول في منألا قطاع لتحو   تحديات

 2172 ديسمبر/األول كانون 71-71 بيروت،
 

 موجـز
 

 األوسط للشرق كارنيغي ومركز( اإلسكوا) آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة نّظمت 
 ،والمجتمعي السياسي التحّول مرحلة في العربية الدول في األمن قطاع إصالح حول تحديات خبراء اجتماع
 من عدد   بمشاركة ،لبنان ،بيروت في المتحدة األمم بيت في ،2172 ديسمبر/األول نكانو 71و 71 يوَمي
 الناشطين من عدد   إلى إضافة الدراسات، ومراكز المدني والمجتمع األمنية واألجهزة الحكومات ممثلي

 .واألكاديميين والباحثين الحقوقيين
 

 والقطاعات المدني المجتمع بين العربي نوالتعاو والتبادل للحوار ملتقى بناء إلى االجتماع يهدفو 
تحّول وال اإلصالح لعمليات واإلقليمية الوطنيةالقيادة  على التشديد مع ،الجهات الفاعلة األخرىو األمنية
 الذي يشكل محور هذا االجتماع. األمني القطاعفي  سيما ، والكافة
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 مقدمةال  -ًا الأو
 
 مشروعية بناء فيللدولة  األمنية صيغةال فشل ليؤكد جاء األخير الحراك العربي أنفي  شك ال -7

 طويسل بشكل الدولة أوجه مختلفعلى و العامة الحياة علىالطاغية  األمنية األجهزةف .سياسية أو اجتماعية
. البشرية التنمية وتدهور والعنف السياسي االستقرار لعدم مصدرا  تمّثل  ،لةءوالمسا للمحاسبة دون أن تخضعو

 في مالتقدّ  ضمان أجل من األمنية والعقليات والممارسات الهيكليات وتغيير صالحفالحاجة ماسة إلى إ ،وبالتالي
 . 2171 عام نهاية منذ ومؤسسية سياسية تحوالت شهدت التيالبلدان  فيخصوصا   الديمقراطي، لالتحوّ  عملية

 األمنية والقوى المؤسسات خضوع( 7) إلىالبلدان  هذه في األمني القطاع إصالح يؤدي أن المأمول منو
 بمرجعية التزامها ضمانوإلى ( 2) ديمقراطي؛ بشكل منتخبة مدنية سياسية سلطات قبل من والمحاسبة لةءللمسا
 مستوياتال علىوالخبرات  القدرات بناءإلى و( 3) الشفافة؛ المالية اإلدارة ومبادئ القانون ودولة اإلنسان حقوق

 المواطن خدمة في بفعالية العمل على قادرة مسؤولة أمنية أجهزة بناء يمكن فال. في القطاع األمني العمالنية
 .واإلجراءات الخطوات هذه دون من والدولة والوطن

 
 أساسيا   بعدا  ستشكل  الخارجية نظيراتها مع األمنية واألجهزة الوطنية الحكومات عالقة تقييم إعادة إن -2
 بأجندات أساسي بشكلمرتبطة  األمني القطاع إصالح عملية كانت هذا، يومنا حتىف. المنشود لالتحوّ  عملية في

 تأدّ كذلك . رجيةالخا اتالمساعد برامج أولويات من الوطنية األمنية المصالح تكن لمإذ  المانحة، الجهات
 ذات برامج اعتمدت التي العربيةالبلدان  مجمل فيكما  خاص بشكل وفلسطين العراق في ،سابقة دولية مقاربات
 مناسبة غير أنها أثبتت كما ،األقل على الحقيقية المشكالت معالجة عدم أو المخاطر زيادة إلى مشابهة، طبيعة
 إلى إضافة. الموارد لتأمين االلتزامات في والتأرجح المتباعدة واألولويات والتنسيق التخطيط في الضعف بسبب
 وتركيزها على ،الدولية الوكاالتمن قبل  اإلرهاب مكافحة قدرات بناء على الصارم التركيزأدى  ذلك،

بدالّ من بذل  ،األمني القطاع إصالح مجال في وشاملة دةموحّ  مقاربة يتبنّ منع إلى  البحتة، الفّنية الجوانب
 المرضية غير النتائجبناء  على و. البلدان هذه في النزاع بعد مافي مرحلة  اإلعمار وإعادة بناءلل هودجال

 ووفق وطنية، بقيادة األمني القطاع إصالح عمليةتتّم  أن الضروري من أصبح الخارجية، والبرامج للتدخالت
 ال  وصو الحقوق، مقاربة على المعتمد حلإلصال المرجعي اإلطار من ا  بدء كلها، اإلصالحية لألبعاد شاملة خطة
 .الفني والبعد المؤسسي،-السياسي البعد إلى
 

 (1)التوصيات  -ثانياا 

 
 التي انقسمت على الشكل التالي:خلص االجتماع إلى عدد من التوصيات  -3
 

 عامة توصيات  -ألف
 

 :األمني القطاع إلصالح عملية أي على التالية والمعاييرالمبادئ  تطبيق 
 

 ؛القانون دولة مبادئ 
 ؛األمن حياد 
 ؛الشفافية 

                                                
 أو العمل مجموعات من فيها وردت التي أُبقيت على الصيغة بل محاور، وفق تجميعها أو التوصيات ترتيب إعادة تتمّ  لم (1)
 نوع من األفضلية. أي ليس مقصودا  وال يعكس الحالي فترتيبها وبالتالي. المشاركين
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 ؛المحاسبة/المسؤولية 
 المشاركة. 

 
 توصيات للحكومات  -باء

 
 تنفيذ عمليات اإلصالح وتحويل القطاع األمني من خالل المحاور التالية: 

 
 العقيدة األمنية  -7

 
 األمنية خدمة بحيث يكون قوام العقيدة  ،إلى "الخدمة العامة" األمن العام"" تحويل مفهوم

 ؛المواطن

 ؛قطاع األمنيقياس األداء كأساس لتقييم العلى مراقبة وتأكيد ال 

  ،ريب الصفة العسكرية، وإعادة تقييم مناهج التدعوضا  عن تأكيد الطابع المدني لقطاع األمن
 ؛وقواعد العمل على ذلك األساس

  ستخبارات عن التعاطي د اال، واستبعاالشرطة واألمن العامحصر التعامل مع المواطنين بأجهزة
 مع المدنيين؛

  األجهزة األمنية )خالفا  للسجل  تصدرها التيإنهاء نظام الكشف األمني أو شهادة حسن السلوك
 .لوظائف الحكومية التي تستوجب ذلك وفقا  لتشريعات قانونية شفافةمع استثناء ا ،العدلي(

 
 تعزيز اإلطار القانوني  -2

 
  العامة  والمعاييرناته، لتتماشى مع المبادئ أسيسية للقطاع األمني ومكوّ القوانين التفي النظر

 ؛العقيدة األمنية الديمقراطيةو

  الوصف الوظيفي لألجهزة والدوائر واألفراد، لضمان وضوح المهام وعدم تداخلها أو في النظر
 ؛تضاربها

 في عادة النظر واإلشراف عليه، وإ تعزيز دور وزارة الداخلية في إدارة القطاع األمني
 ؛يقتضي األمر وفق ماصالحيتها وهيكليتها وتوزيع مسؤولياتها 

 لية ومهامه بصورة أفضل، وتحديد مسؤلالقطاع األمني تأدية  حبما يتي وتطويره إصالح القضاء
 .إدارة السجون وإصالحها

 
 توفير قواعد ضابطة  -3

 
 ؛لجزائينظام األدلة في القانون ا إلىعتراف االنتقال من نظام اال 
 ؛عدم اللجوء إلى العنف أو التعذيب خالل التحقيق، وإقامة الضابطة العلمية 
 ؛مع المواطنينالقطاع األمني بكافة أجهزته اضحة وشفافة لضبط تعامل قواعد ووضع نظم و 
 مختلف مؤسساتهمنع النشاط التجاري من أي نوع كان للعاملين في القطاع األمني و. 
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 ةتطوير الصفة المهني  -4
 

 ؛هوضباط ختيار عناصر قطاع األمنوضع معايير مادية ومعنوية مالئمة ال 

  ؛ومعاهد الشرطةالعسكرية إعادة تقييم أساليب ومناهج التدريب في الكليات 

  ؛المعتمدةالجديدة المبادئ والمعايير مع والضباط تماشيا  األمنية إعادة تأهيل العناصر 

 تحديد مع  ،تآوتحديث األقسام والمنش ،مةقنيات المتقدّ ، وإدخال التةالمناسب اتتوفير التجهيز
 ؛مها وصونهاااستخدفي المسؤولية 

 كافة وتمكينه مهنيا  على المستوياتائي تعزيز العنصر النس. 
 

 تفعيل المراقبة والمساءلة  -5
 

  ،مزيد من لتحقيق تشكيل لجنة برلمانية معنية باإلشراف على الشرطة واألمن الداخلي/العام
 ؛اءلة والشفافيةالمس

  تأسيس أو تنشيط وتمكين ديوان المظالم أو الشكاوى للمواطنين، ومراجعة إطاره القانوني
 ؛لضمان فعاليته واستقالليته

  لتزام االعلى القطاع األمني، من حيث  ليات الرقابة الحكوميةوكل آتفعيل ديوان المحاسبة
 ؛ااإلدارية في جميع أوجه نشاطهحقوق اإلنسان والمعايير المالية و حترامابالقانون و

  ؛ومعاهد الشرطةالعسكرية لكليات لإدراج مادة حقوق اإلنسان في المناهج التدريبية 

 ؛مالءمة التشريعات والقوانين المحلية مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان 

 ؛ظات عنهانضمام إلى المعاهدات الدولية ذات الصلة والتصديق عليها ورفع التحفّ اال 

 ئر واألجهزة المختصة بالتعامل مع المواطنين اعلى جميع الدو هاوتعميم يةنات سلوكاغة مدوّ صي
 ؛لضبط ذلك التعامل على أسس شفافة

 العسكرية لكليات لتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة ضمن المناهج التدريبية إدراج اال
 ومعاهد الشرطة.

 
 تحسين ظروف الخدمة  -6

 
 م ار الحقوق القانونية لعناصر وضباط األمن لحمايتهم أثناء القيظم وآليات توفّ إصدار تشريعات ون

 ؛بواجباتهم

  ؛ي أمر غير قانوني صادر عن رؤسائهطاعة أإتأكيد حق المرؤوس برفض 

  ؛ف من قبل رؤسائهملتعسّ إلى االمرؤوسين ض شكوى في حال تعرّ للآلية تطوير 

 ؛للدفاع عن حقوقهم وتحسين أوضاعهممن التشريع لتأسيس نقابة للعاملين في قطاع األ 

  ّ؛وات تعليم األوالد وغيرهاصات الطبية وعالتحسين الرواتب والمخص 
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 ام والتعويض عن الساعات اإلضافيةتحسين ساعات الدو. 

 بناء الثقة بين قطاع األمن والمواطنين  -7

 
  لقياس كأداة ليه، ستكشاف نظرة المواطنين إستطالع رأي تابعة لقطاع األمن الاتشكيل وحدة

 ؛ءداوتقييم األ

  وضع شارات تحمل مع  ،ل لدى المواطنينلتكريس فكرة اإلصالح والتحوّ الرسمي تغيير الزي
 ؛أو ضابط لتعزيز الشفافية والثقة سم كل عنصرا

 الت إلعالم نفتاح على المجتمع من خالل اإلعالن عن النشاطات واإلصالحات والتحوّ اال
حتياجات وتلقي المجتمع المدني لبحث المشكالت واالالتعاون مع ل ومن خال المواطنين بها،

 قتراحات.اال
 

 (األوسط للشرق كارنيغي ومركز سكوااإل) مةالمنظ   للجهات توصيات  -جيم
 المتحدة األمم ولمنظمة

 
 منظمات إلى ضافةباإل ،نتتضمّ  األمني القطاع إصالح في العاملة للمؤسسات عربية شبكة تأسيس -7

 . والخبرات التجارب وتبادل التنسيق على تعمل إقليمية وهيئات أبحاث مراكز المدني، عالمجتم
 
 .األمني النظامو األمن مفهومبين  تمييزال والسيما المفاهيم،وتوضيح  ضبط أجل من منتدى تنظيم -2
 
 :شملت األمني، القطاع حول إصالح تدريبية ودورات عمل ورش تنظيم -3
 

 ؛ذلك في الراغبةالبلدان  في الحكومية المؤسسات ستهدفت ،بينمدرّ لا تدريبل دورات )أ( 

 ؛المدني للمجتمع تدريبية عمل ورش )ب( 

 والتأهيل التدريب وعملية والقوانين التشريعات موضوع في خبراء واجتماعات عمل ورش )ج( 
 .األمني للقطاع (2)المبنية على أساس النوع االجتماعي والمقاربة والرقابة

 
 تدريبل متكاملة ا  خططو واضحة مخرجات نويتضمّ  ،االجتماع هذا نتائج على يبني منتدى نظيمت -4

 .شامل
 
في لمشاركين مشاركتها مع ال قطاع األمن وجمع الدراسات واألوراق اإلرشادية حول إصالح وتحوّ  -5

خاصة على أو صفحة  خاصعبر قائمة بريد إلكتروني أو موقع إلكتروني  ،من المعنيين وغيرهمهذا االجتماع 
 يسبوك" .افال"
 
 معبالتعاون  الشأن هذا ىتتولّ  اتصال حلقة تعيين عبر الحكومية المؤسسات بين التواصل عملية تسهيل -6
 .كارنيغيمركز و سكوااإل
 

                                                
 المجتمع، في والرجال للنساء االجتماعية األدوار تلحظ التي المقاربة المبنية على أساس النوع االجتماعي هي المقاربة (2)
 . المرأة وتمكين والرجال، النساء بين المساواة تحقيقضرورة و التمييز، إزالة ومتطلبات
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 .العرب الداخلية وزراء مجلس على الصادرة والتوصيات الدراسات عرض -1
 إلكترونية، مجموعة بريدية، قائمة) االجتماع في مشاركينال بين للتواصل إلكترونية وسائل إنشاء -1

 (.إلكتروني موقع أو صفحة
 
 .دورية متابعة اجتماعات تنظيم -9
 

 االفتتاح  -ثالثاا 
 
 ووزارة ،سكواواإل ،األوسط للشرق كارنيغي مركز لممثلي كلمات هاتلتخلّ  بجلسة االجتماع افتتح -4

 .نانيةاللب الجمهورية في والبلديات الداخلية
 
ل القطاع األمني إصالح وتحوّ  على أهميةد أكّ ، ي للشرق األوسطغمدير مركز كارني ،الدكتور بول سالم -5

"الربيع العربي"، نظرا  إلى والتي ُسميت بمرحلة ، االتي تعيشه في الدول العربية في مرحلة الثورات والتقلبات
 ،نتفاضات الشعبيةالل بالنسبة أّداهاالتي المختلفة ر في األنظمة السلطوية السابقة واألدواهذا القطاع دور 

 . منهاأو الوقوف على الحياد  ،دعمها وأبمواجهتها والتصدي لها، 
 
وأن يكون  ،من المفترض أن يندرج قطاع األمن ضمن منظومة سياسية ديمقراطية مدنيةفن، أما اآل -6

 . تهديدا  لهادعامة ال 
 
خير أن و ،ومدنيين عني الجميع، أمنييني األمن في العالم العربي وأضاف سالم أن مستقبل قطاعات -1

بين دور صندوق االقتراع ووظيفة البندقية هو تبادل الخبرات يوازن مجتمع ديمقراطي آمن إلى سبيل للوصول 
والتطوير  ،اإلصالح األمني تجاهافي الدفع ب ،ولو متواضعة ،ل هذا المؤتمر مساهمةويشكّ  .البّناءوالحوار

  وتعزيز أمن المواطن في العالم العربي. ،جتماعيةالوالعدالة ا ،قتصاديالوالنمو ا ،لديمقراطيا
 
إلى  ةالملحّ  الحاجة على فيها مؤكدا   اللجنة كلمة ،سكوالإل التنفيذي األمين نائب خوري، نديم السيد موقدّ  -1

أساسا   العربي لمواطنيشكل االتي  بيةالعروالثورات  االنتفاضات إثر األمنية المؤسسات دور في النظر إعادة
 كانت ،اإلجمالي المحلي الناتج ونمو البشرية التنمية فيالبلدان  هذه قتهاحقّ  التي المكاسب أنخوري  ورأى. لها

 الفاعلة والمشاركة المحاسبةحق و الرأي عن التعبير حرية غيابإلى جانب  مستدامة، وغير ضعيفة
 .الشعبي االنفجار إلى ىوأدّ  شاملة األزمة جعلما  العادلة، العامة والمؤسسات

 
الحكومات، على  أهداف التركيز في عن نتجت التي الباهظة التنموية الكلفة إلى النظرخوري  لفت كما -9
 على السائدة، واالقتصادية السياسية الحكم نظم استمرارية وضمان السياسي االستقرار تأمينو النظام منأ

 اإلنفاق إجمالي من العسكري اإلنفاق نسبةأن  إلى وأشار. واالجتماعية واالقتصادية البشرية التنمية حساب
 . ةالعالمي بةالنس ضعف تفوق العربية المنطقة في الحكومي

 
 تطبيق مع األمني، بالقطاع المتعلقة التشريعية النظم إلصالححان قد  الوقت أنعلى  خوري دوشدّ  -71
 . ألجهزةلهذه ا سيةالمؤسّ  المحاسبة )ب(و ؛األمنية األجهزة على المدنية السلطة إشراف)أ( : يأمبد
 
 مالتقدّ  قياس سبل في النظر بيتطلّ  ،السياسي اإلصالح أو الديمقراطية نحو لالتحوّ  دعم أنأيضا   دوأكّ  -77
لتحديد  سالقيا بهذا القيام وكيفية قياسه يجب ما في البحث ذلك ويعني. القانون وسيادة األمني القطاع إصالحفي 
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 أساس علىالقصور  أوجه الالزمة لمعالجة سياساتال بلورة من القرار صناع وتمكين الموجودة الثغرات
 من نابعةفي العالم العربي  السليم للحكم مؤشرات تطوير علىتعمل  سكوااإل أن إلى أشاركما . سليم معرفي

 .المنطقة هذه خصائص
 
 على دشدّ  الذي نصار بيار العميد فألقاها اللبنانية الجمهورية يف والبلديات الداخلية وزارة كلمة أما -72

 باتجاه العربية المنطقة تشهدها التي الجذرية التالتحوّ  ظلّ  في ،المنشود اإلصالح عملية في لبنان دور أهمية
 ودعا. اإلنسان حقوق ومبادئ الحريات احترام مع بالتوازي المؤسسات عمل وتفعيل ،الديمقراطية من مزيد

 بغيةكافة،  والمدنية الرسمية الجهات مع بالتعاون والتطوير باإلصالحااللتزام الجدي إلى  األمنية األجهزة
 .القانون سيادة قوتحقّ  الشعوب عاتتطلّ  تالمس وممنهجة واضحة ستراتيجيةا خطط وضع

 
 الدؤوب والعمل قةالصاد باإلرادة إال بلوغه كنمي ال اإلصالح أن على كلمته في نصار العميد دوأكّ  -73

 هذا في دوشدّ . وديمومته الوطن الستقرار األساس الضامن ليكون ،كافة ناتهومكوّ  المجتمع شرائح مع والشراكة
 في ،والرؤساء القيادة عاتق على تقع التي الجسيمة المسؤوليةو التشريعية، المؤسسات دور أهمية على السياق
. التطبيق في تكمن العبرةف والمخالفة، التجاوز عند والعقاب وليةالمسؤ قواعد وإعمال واإلشراف الرقابة دوام
 . اإلصالحية العملية ودعمردع الفساد  فيكافة  أجهزتهاب القضائية السلطة دور إلى أشار كما
 
 وهيئات منظمات ومع ،البلدان بين والتعاون التواصل أهمية إلى باإلشارة كلمته نصار العميد وختم -74

: وهي المرجوة الغاية لبلوغ األمن، قطاع إصالح مهامقدّ  وفي اإلصالح، تمجاالكّل  في المدني المجتمع
 ".إنسان لكل حقا   الحرية سوتقدّ  ممارسة   الشفافية وتعتمد سلوكا   المهنية تلتزم وطنية أمنية أجهزة"
 

 والمناقشة البحث مواضيع  -رابعاا 
 

 ديمقراطيال لللتحو   أساسي شرط :األمني القطاع إصالح  -ألف
 
دورها باإلضافة إلى خالل المراحل السابقة، وأدوارها المشاركون تجارب األجهزة األمنية  استعرض -75

القطاعات  لتتحوّ  حيث ،واليمن مصرتونس وليبيا و في والسيما ،2171 عاممنذ نهاية العربية  الثورات خالل
 واعتبار المواطنين مصدرا  الحاكمة الطبقة إلى حماية  ،العام األمن حفظفي األمنية من مهمتها األساسية المتمثلة 

فكانت  ،األجهزة هذهبعالقة الخارج  أما  القانون والدستور.وفق المحددة مهامها بذلك متجاوزة ، للخطر
جزئي في التفاوت الوللمانحين بثقافة الحقوق  يمع غياب االهتمام الحقيق ،مكافحة اإلرهابمسألة محصورة ب

 على سبيل المثال(. وأوروبا)بين الواليات المتحدة  أنفسهمن المانحي أجندات
 
 التي لتحوّ ال عمليةمن التوقعات واألهداف إلصالح القطاع األمني في إطار  ا  عدد المشاركون ناقشو -76
 لأن تتحوّ  الضروري من نهأو ،أن األمن يعكس اإلرادة السياسية على دوافشدّ  ،العربيةالبلدان  بعض شهدهاي

غير تابعة لمرجعية حزبية أو  عامة خدمة مؤسسات إلى ،القانون فوق" سرية"تنظيمات  من األمنية زةاألجه
 خدمة مبنية على ةعقيد تتبنىوأن  والتقييم، والمحاسبة لةءللمساتخضع  نأو ،معينةأجندة سياسية أو عقائدية 

 استخدام من الحاكم لمنع آليات ضعو أهمية على المشاركون دأكّ والمواطن وحمايته في إطار مقاربة حقوقية. 
 بينالفروقات  واناقشكما  ،لقانوناللشرعية الدستورية و السلطة أو البقاء فيها خالفا   إلى لوصولل األمن أجهزة

، والمؤسسي السياسيالتحول  عملية على ذلك وأثر ،بينهاوإمكانية الفصل  ،العسكرية واألجهزة األمنية األجهزة
 .الديمقراطية يزتعز في مساهمته ومدى
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 التحدياتهذه  أن واأفر ،المشاركون التحديات التي تواجه عملية إصالح القطاع األمني واستعرض -71
تحقيق  صعوبةاتفقوا على  كماواالجتماعية.  والتشريعية والهيكلية الوظيفية المستويات على وتتوزع بةمتشعّ 

 أهمية يالءإ يتطلب مابما في ذلك األجهزة األمنية،  ،هافرادأو هامؤسساتبمبدأ حياد الدولة في البلدان العربية، 
التحديات المرتبطة بتأمين  أيضا   المشاركون ناقشواألداء الحيادي. تضمن تشريعات وقوانين  وضععملية ل كبرأ

. اإلنسان وحقوق الديمقراطية باألسس المساس دونبشفافية والمناعة االقتصادية واالجتماعية لعناصر األمن، 
 والعسكرية األمنية القطاعات بين الموجودة الحساسيات إلغاء صعوبة المشاركونذكرها  التي التحديات ومن

 والتي تتطلب تغييرا  في الثقافة والسلوك. ،والمدنية
 
 ا  انطالق ،بشكل تفصيليواقع األجهزة األمنية في بلدانهم عدد من المتحدثين  عرض النقاش، إطار وفي -71
في هذا  تضَ فاسُتعر   وضعها الحالي والتحديات التي تواجهها،إلى وصوال   ،هاخاللو الثورات قبل مادورها من 

 .واليمن مصرلبنان وليبيا وو تونس تجاربالسياق 
 

 والمقاربات واألهداف المفاهيم: األمني القطاع لوتحو   إصالح  -باء
 (العمل مجموعات) واالستراتيجيات والمداخل

 
 مداخلالووالمقاربات،  ،هدافاألو ،مفاهيمال لمناقشة عمل مجموعات على نالمشاركو عتوزّ  -79
 تشهد التيالبلدان  وفي ،ككل العربية المنطقة في األمني القطاع لوتحوّ  إصالحالمتعلقة ب ،ستراتيجياتاالو

 .عامة جلسةفي  مجموعة كل عمل نتائج عرض وجرى خاص، لبشك تحوالتثورات و
 

 المفاهيم  -7
 
 المرجعي الناظم لعمل واإلطار تطلب مراجعة للمفاهيمتالمشاركون أن عملية إصالح قطاع األمن  دأكّ  -21
المستوى االجتماعي الثقافي على المستوى السياسي والدستوري والقانوني والفني، كما على  ،يةاألمنجهزة األ

االعتبار مجمل في ح يجب أن تأخذ أن عملية اإلصال ورأوااألفراد واألجهزة نفسها. وثقافة المجتمع الذي يشمل 
بما في ذلك المؤثرات األجهزة األمنية،  ة التي تعمل ضمنهاواالجتماعي ةوالثقافي ةوالسياسي ةسيالمؤسّ  األطر

 التي تواجهها المنطقة العربية.تلك كخصوصا  في مرحلة  ،الخارجية التي يمكن أن تؤثر على عملية اإلصالح
 
مفهوم البل ب ،بمفهومه الضيق المرتبط بأعمال الشرطة ال ،صالح األمنفكرة إ المشاركونناقش و -27

 يتبنولم  .له ا  محوري موضوعا   اإلنسان-الذي يجعل من المواطن األمن أو ،البشري األمنالذي يشمل الواسع 
 ةرتبطموضوع بأبعاده المتعددة والمالمناقشة  ضرورةأنهم اتفقوا على  إال، لألمن محددا   تعريفا  المشاركون 

 وحق إنسانية حاجة واألمان األمن أن مفادها من رؤية وانطالقا   ،بوضعية المواطن وحقوقه ومفهوم المواطنة
 مباشر. الجسدي المن األمجرد أوسع من  اإلنسان أينما كان، فهو بالتالي حقوق من
 

 األهداف  -2
 
 دولة وبناء ،الديمقراطي لالتحوّ  تحقيق في المساهمة هو األمني القطاع إصالح من العام الهدف إن -22

 .التنمية وتحقيق ،اإلنسان حقوق وحماية ،القانون
 
 ا  يجري حالي دون الجزم أن مامن  ،أو التغيير اإلصالحالذي يؤدي إلى ل التحوّ  عن المشاركون تحدثو -23

 يأ ،ألساسيوشعارها ا الثورات العربيةهدف كان ذلك هو  نإو ،ل ديمقراطيفي البلدان العربية هو تحوّ 
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الحقوق وفصل السلطات احترام  مبادئالدولة الديمقراطية المدنية الحديثة التي تقوم على  بناءالتوجه نحو 
 .الدستورية الشرعيةو
 
وإزالة عالقة الشك  األمنالفجوة بين المواطن ورجل تقليص ز المشاركون على موضوع كما ركّ  -24

عزيز المناعة تعبر تتم حماية جهاز األمن  أنتطرق النقاش إلى و بثقافة المجتمع. مّتصلموضوع هو بينهما، و
وجود أنظمة واضحة ودقيقة وب ،أجهزة األمن وأعضاءللشرطة  ،االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،الداخلية
تحول في ألذى، وإلى اضهم حال تعرّ بحقهم في المرافعة مثل  ،الحق بالتنظيم النقابي وممارسة حقوقهم تمنحهم

   .تجاوزاتلل ارتكابهمدون الوقت نفسه 
 

 المقاربات  -3
 
 االنقسامات من تعاني التيفالبلدان  .حاجة لمقاربات مختلفة تبعا  للبلدان هناك أن النقاش من نتبيّ  -25

جرى  ،مثال   ،فلسطين في. النزاعات أو االحتالل من تعاني التيتلك  عن مختلفة مقاربة إلى تحتاج السياسية
 المواطن لخدمة ال االحتالل احتياجات لتلبية هاوضغوط المانحة الدولبتأثير من  األمني لقطاعا إصالح

 انعدام وبالتالي األمنية األجهزة ضعفأدت إلى  وثورات نتفاضاتاشهدت  التيالبلدان  بعض أما. الفلسطيني
 المدني والمجتمع اطنينالمو لتمكين ،القصير المدى علىاألمن من أولوياتها ر توفي أصبحف ،فيها األمن

 السياسية العملية ليعطّ  مصيري قلق أو تخويف أو ضغط دون السياسية العملية ممارسة من السياسية والتيارات
 . الديمقراطية

 
 االحتياجات من ونابعة ،شاملة وطنية عملية اإلصالح عملية تكون أن أهمية على المشاركون دوأكّ  -26

ف رؤية محليةو أجندة سأسا وعلى الوطنية، واألولويات  .خارجي دعم يأفي إطارها  ُيَوظَّ
 
 وعملها والحزبية السياسية اتالسلط عن األمنية األجهزةفصل واستقالل  أهمية علىكذلك  وادأكّ  كما -21

في  لةءوالمسا لرقابةل وإخضاعها ،خاصة فئوية أو حزبية أجندات ةخدم في ال ،فقط والقانون الدستور بموجب
 سيرها حسن لضمان مراقبتها من المدني المجتمع ، وتمكينوالموازنات المشتريات ذلك في بماكل األمور 

 االستقاللية تعريف علىفي الدستور  واضح بشكل النصّ  ويجب .والدستورية الديمقراطية المبادئ حسب
 . ثانية جهة من والمساءلة والرقابة والمسؤولية جهة، من والحماية الحصانةيكّرس مفاهيم  بما والحياد،

 
 رأى ،واليمن ومصر ولبنان فلسطينتونس والعراق و في التجارب من مجموعة مناقشة وبعد -21

ما  مشتركة، واستراتيجيات رؤية لبلورة السياسي اإلجماعبلوغ الصعب في بعض الحاالت  من أنه المشاركون
 ، في عدد من البلدان،كانتالتي  نيةاألم المؤسسات وبناء اإلصالح عمليةإضافية أمام  وصعوبات تحدياتيمثل 
صالح إ على أن المشاركون أجمعمن هنا . الدولة برأس مباشرة  ترتبط و الدستور نطاق خارج ا  فعلي تعمل

 األمني القطاع في المرغوب اإلصالح تحقيق يمكن الف ،ة عن األمنيفصل المنظومة السياسيبدأ بالقطاع األمني 
 وبناء اإلنسان حقوق مرجعية اعتماد نحو لسيرل السياسية اإلرادة روفّ ت دون أو ،السياسي اإلصالح دون

 .الدستورية الديمقراطية
 
 نتتضمّ يجب أن  هاأنمؤكدين  ،المشاركون أيضا  موضوع اإلطار العام لإلجراءات االنتقالية وناقش -29

لخروج ا إلى الحاجة برزت السياق، هذا وفي. اإلصالحل عملية يسهّ  ما، مؤسساتية وقانونية وثقافية إجراءات
من خالل  المصالحةودفعها نحو  ،"الثورية" والقوىاألمنية  المؤسسات بينوالعداوة من عالقة الخصومة 

 (.االجتماع هذا نطاق خارج هي التيإجراءات العدالة االنتقالية )
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 خالل من ،التنميةعملية  إلى بالنسبة األمن قطاع إصالح أهمية على المشاركون شّددذلك،  عن فضال   -31
 التنمية خطط مع يتالءم بما اإلنفاق وتصحيح والبشرية، واالجتماعية االقتصادية للتنمية اآلمنة البيئة توفير

 .الوطنية
 

 األمني القطاع لإصالح وتحوّ  واستراتيجيات مداخل  -4
 
بمجملها، رأى  إصالح المنظومة السياسةيتطلب ن إصالح قطاع األمن أ علىاإلجماع  من انطالقا   -37

متصلة بإصالح  أساسية جوانب تضمنتصياغة الدساتير الجديدة أو تعديل الموجود منها عملية المشاركون أن 
سيس ديمقراطيات دستورية تقوم على الحق والمحاكم أبدسترة الحقوق، بمعنى ت ىسميُ  مامنها القطاع األمني، 

وبما أن عدم حيادية جهازي الدولة واألمن . األمني صالحاإلبودسترة الحقوق والواجبات المتعلقة  ،الدستورية
تضمن تأن ، فمن الضروري للدساتير في السابق البلدان العربية منها عانتالمشكالت الكبرى التي كانت من 

 ،سلطات تخضعإلى إمكانية الرقابة على األمن بتحديد مرجعيته  مع، هذه األجهزةمبادئ عامة تضمن حيادية 
  وتجدر اإلشارة إلى أن اإلصالحات الدستورية. ةوالتشريعي ةالتنفيذيالسلطتين  قبل منلمساءلة اإلى بدورها، 

 يوالسياسالمرجعي  اإلطاروفر لها ت بلسي، ذات الطابع الفني والمؤسّ  اإلصالحات إلى الحاجةلغي ت ال
الجديدة إلصالح  الخططوضع عند ة السابقصالح اإلمحاوالت  إلى الرجوعجب ي. كما تفعيلهاالضروري ل

 .ثغرات وعناصر الفشلالتفادي ويجابية فيها، الجوانب اإللالستفادة من  األمن،
 
خدمة عامة  إلىوتحويله  تهحياديبضمان  ،جهاز األمن إصالح عملية أن االعتبارفي األخذ  يجبو -32

ة القوى الموجودة في واجه صعوبات ناتجة عن مقاومتقد  ،لمساءلةاالمراقبة وإلى إخضاعه لصالح المواطن و
مع وجهة  تتوافق ال أجنداتقوى الجديدة التي قد تكون لها التلك أو  ،للنظام السابقالمنتمية سواء  ،المجتمع
 آخرنوع  هناكبل إن  ،ليس هذا وحسبنحو الديمقراطية الدستورية.  لالتحوّ  وجهة وأ فيهاالمرغوب  اإلصالح

 الوضع من نوستفيديممن نفسه  األمنداخل جهاز  وأفرادوعات من مقاومة التغيير، وهو مرتبط بوجود مجم
متعلقة  أجندات خارجية وجودبتتمثل  ،خرآصعوبات من نوع ُيضاف إلى ذلك  .مصالح شخصيةلتحقيق  القائم

 .الوطنية األجنداتتكون دائما  متطابقة مع  ال قدو ،األمنقطاع ب
 
 األمن عن مشتركة وطنية رؤية من بالضرورة تبدأ األمني القطاع إلصالح ستراتيجيةا أي وضع إن -33

 السياسية التركيبات اختالف واقع االعتبار بعين األخذ مع ،والمجتمع للدولة والخارجية الداخلية والتهديدات
 ،المرجعي وإطارها ،عقيدتهاتحديد و األمنية األجهزة هيكلة تتم ،الرؤية هذه من وانطالقا  . البلد في والمجتمعية

فيها  همأدوارو أعضائها مهام وتفصيل ،وأساليب عملها ومستلزماتها، ،وعددها بينها، فيما والعالقة ،اومهامه
 .المهام في التضاربعدم و الفعالية لضمان

 
 القطاع إلصالح مداخل تشكل التيمن القضايا األساسية  ا  ناقش المشاركون عدد ،سبق ما إلى ضافةإ -34

 وتتضمن: ،األمني
 

 ؛يةالسياس والتدّخالت لمحسوبياتإلى ا ال والجدارة الكفاءة معاييرإلى  العامة لوظيفةا إخضاع )أ( 

  ؛والمسؤوليات االختصاصات تحديد )ب( 

  ؛والتقييم والمحاسبة لةءللمسا قابلة لتصبح األمن أجهزة عن القدسية رفع )ج( 

 من خدمةتؤمن  أنها على اتالمؤسسهذه  وتقديم ،األمنية المؤسسات تحكم التي المعايير تحديد )د( 
 ؛لمواطنل الدولة خدمات

 .الداخلية وزارة وعمل وإدارة لتشكيل والقانونية السياسية المرجعيات تحديد (ه) 
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 لمساءلةإلى ا وخاضعة مدنية تكون أن الداخلية وزارة لمرجعية األفضل من نهأ المشاركون وجدو -35
 إصالح عملية في نفسها األمنية القوى عن ممثلين شراكإ ضرورة على وادوأكّ  ،السياسية وغير السياسية
 .مناسبة قوانين ذات واضحة هيكلية وبلورة ،األمني لقطاعا وتطوير

 
 أهداف تحقيق في تساهمو الداخلية وزارات تخصّ  خطوات ةلسلس المشاركين من عدد اقترح كما -36

 الشرطة وإصالح األمن على لتركيزسنى لها اليت الداخلية ةوزار أعباء من التخفيف منها ،والتغيير اإلصالح
َحت كما. المواطنين حقوق وتحفظ ئيوالقضا األمني ينالجهاز بين تربطالتي  القضائية  على تقوم صيغة اقُتر 
 وزير نائب منصب إنشاء، عدم الفصل ةحال في أو األمنية، والمهام الداخلية وزارة مهام بين التام الفصل
. فلسطين في معتمدة صيغةوهي  ،المدنية الشؤون لتولّي آخر نائبمنصب و الشرطة نبشؤولالهتمام  الداخلية

 من خبراءبرلمانيين و منتتألف  ،الداخلية وزارة عمل لمراقبة لجنة تشكيل اقتراح المشاركون استعرضو
  تسلوكيا مدونة هنالك يكون أن يجب كما الوزارة، هذه عمل عن وترفع تقريرا  سنويا   حقوقية منظمات

(Ethics Code) ،من داخل قطاع األمن  مختلطةذات عضوية  أخالقيات ولجنة خاصة بوزارة الداخلية 
 .ومن خارجه

 
 شرطة إلىلتتحول  المخالفات قمعمن مجرد  الشرطة عمل تطوير المشاركون ناقش إضافة إلى ذلك، -31

 ومع. فيه عملي الذي نفسه المجتمع ناءأب من يتألّفبحيث  ،محلي طابعب لشرطةجهاز جديد ل إنشاء عبر وقائية،
 المحلية الشرطة عمل على رتؤثّ  المحلي المجتمع من ضغوط نشوء احتمال حول نقاش دار الفكرة، هذه أهمية

 والنظام المجتمعيغلب فيها على  اإلثني أو الديني أو القبلي الطابعالبلدان التي ما يزال  في خصوصا   ،وشفافيتها
 .السياسي

 
 لبنانتونس وفلسطين و في خصوصا   بلدانهم، في األمنية األجهزة أوضاع المشاركون رضواستع -31

 تتم أن يجب أخرى احتياجات إلى إضافة ،األجهزة هذه قدرات بناءإلى  الحاجة على وأكّدوا واليمن، ومصر
 .األمني القطاع إلصالح كشرط

 
 من األمن عناصر يعاني ،أنظمتها في تغييرا   شهدت في البلدان التيأنه  المشاركون لحظ كذلك -39

 الناس نظرة تغيير على لعملا ما يستدعي إليهم، المواطنين ونظرة مهامهم في التغيرات مع التأقلم في صعوبات
 أداء نتحسّ  هو المجال هذا في األساسي المعيار بأن العلم مع وتوعوية، تثقيفية حمالت خالل من األمنية للقوى
 .نفسها األمنية القوى

 
 لتحسين األمن عناصرالتي يتلقاها  رواتبالو ماتيوالتقد الخدمات تحسين وجوب عنالمشاركون روعبّ  -41
 :األمن لقطاع صالحيةاإل خطةال ضمنالتالية  الخطوات وااقترحكما ، همئأدا
 

 ؛األمن عناصر تدريب عمليات تقييم إعادة )أ( 
 ؛الناس مع التعاملفي مجال  األمن رجالل األكاديمي تأهيلال إعادة )ب( 
 الكفاءة؛ معايير إلى األمنية الوظائف في التعيين آليات إخضاع )ج( 
 ؛األمن لعناصر نفسي عالج برنامج وضع )د( 
 ؛العسكرية األكاديمياتمناهج  في اإلنسان حقوق مادة إدراج (ه) 
 إليها؛ الجديدة اتالتقني إدخالو الشرطة أقسام تحديث )و( 
 ؛التهريب ومنع الحدود ضبطفي  ومساعدتهم الحدود حرسدعم  )ز( 
 ط.الضبا اختيار طريقة تحسين )ح( 



-13- 

 

 المألوف النهج إلغاء: الدولي والمجتمع العربية الدول في األمني القطاع التتحو    -يمج
 الجهات المانحة جنداتأعلى  المرتكز

 
 فيها بعض استعرضوا ،عامة جلسة فياألجانب  والدبلوماسيين الخبراء من عدد المشاركين إلى انضم -47

 التجارب من االستفادةكيفية و ،المانحة بالجهات األمني لقطاعل يةصالحاإل عمليةال بعالقة المتعلقة القضايا
 .العالم من أخرىبلدان  في المعتمدة والنماذج

 
 جبتبل  ،بلد كان أي في وتطبيقهاجاهزة  نماذج استيراد يمكن ال أنه على المشاركون أجمعوقد  -42

 بحيث المعنيون، بها يقوم واعية اختيار عملية خالل من ،بلد كل أوضاع مع تتناسب التي العناصر من االستفادة
 على مبني هيكل هو األمني القطاعف. البلد واحتياجات خصائص مع يتماشى خاص جديد نموذج استنباط يتم

 لنف ،ذلك من ا  انطالق القطاع هذا مؤسسات ُتبنَ  لم وإذا مجتمعي،الو فكريالو ثقافيال تاريخالو تجربةال أسس
 . ناجحا   يكون

 
 على تنطوي فيها دارت التي الحرب أن البعض يرى التي ،الشمالية يرلنداإ تجربة استعراض جرى كما -43

 سياسية، تسويةب األمني القطاع إصالح عملية بدأتوحيث  ،العربي العالم في الحاالتبعض  مع شبه أوجه
 عزلثم تم  ؛واقتراحاتتوصيات  إلى ووصلت األمني القطاع أوضاع درست مستقلة نةلجتأليف تبعها 

 لجنة إشرافبتنفيذ العملية بنفسها، تحت  السياسية واألحزاب الشرطة توكيلو ية،لالعم لهذه المحتلمين المعرقلين
 .للمحاسبة متطور نظامضمن و خارجية

 
 النوافذ" نهج إلىمع اإلشارة  ،في عملية اإلصالح ةالمستخدم المناهج من ا  عدد المشاركون وناقش -44

 فيالكبرى  مشكلةال معالجةتؤدي في النهاية إلى  صغيرةإصالحية  مبادرات تنفيذبموجبه  يتمالذي " المكسورة
على سبيل المثال، ف. ضمن هذا القطاع متفشيةصغيرة  لمشاكل امتدادا   العادة في تكون والتي ،األمني القطاع
 لن ،يتقاضى راتبا  ال يكفي لتأمين معيشته أوفي الوقت المحدد،  الشهري راتبهيتقاضى  ال الذي منياأل العنصر
 .الدورات التدريبية والمبادرات الساعية لتحسين أدائه بكل يتأثر
 
 تقدم التي بلدانلل الخارجية السياسات وبين بينها الفصل يمكن فال المانحة، لجهاتإلى ا بالنسبة أما -45
أو  ،إطاحته أو ،القائم سياسيال نظامحماية ال لناحية ما، بلد على للتأثير كوسيلة التمويل ستخدمت ، والتياعدةالمس
 ،العربي العالم وفي. سياسية بأجندات أيضا   يرتبط وذلك اإلرهاب، بمكافحة المتعلقة القضايا على تركيزال

 القطاع إصالح مجال في ا  صخصو القرارات، تأخذ التي هي بها التصرف حق أو األموال تملك التي الجهات
 المرتبطة الحلقات جيوب إلى والقروض المنح تذهب األحيان بعض في أنهإلى  المشاركون وأشار. األمني
 المنطقة في فاعلةو جديدة مانحة جهات بروز المشاركون ولحظ. الفساد تعزيز في بالتالي وتساهم بالنظام،
 . وتركيا الخليجي عاونالت مجلس دول سيما ال العربية،
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