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مجموعة العمل الخاصة مبجموعة أدوات اسرتاتيجية األمن القومي
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 إميل ويدراوغو، والدكتور ماثورين هونجنيكبو،  والعميد (املتقاعد) صالح باال  والعميد (املتقاعد) غاسيكانغوي

.والسيد بيرت دانيال
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 كل من الدكتور رميوند جيلبني، والسيدة أماندا دوري، والعقيد (املتقاعد) تيم ميتشل، والدكتور ميغيل فرييرا دا
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 ملجموعة األدوات. قدم كل من الدكتور أنور بوخرص والدكتورة كاثرين كييل والدكتور ناثانييل ألني مراجعات
 داخلية إضافية غري متحيزة ملجموعة األدوات. شكرًا أيًضا للسيد جويل أميغبو والسيد كارل بيلجرام والسيدة
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 تتمثل إحدى الوظائف األساسية ألي حكومة يف توفري األمن والسالمة ملواطنيها. وعالوًة عىل ذلك، يعد األمن
 رشطًا مسبًقا لالستثامر املستدام، وخلق فرص العمل، والتنمية، وهي األولويات البارزة للعديد من الحكومات

 .األفريقية. وبالتايل، فإن األمن هو أمر أسايس لثقة وإميان املواطنني يف حكوماتهم

 ومع ذلك، فإن معظم البلدان األفريقية ليس لديها اسرتاتيجية شاملة لألمن القومي. عدم وجود اسرتاتيجية كربى
 مينع تحديد أولويات التهديدات األمنية والتنسيق الفعال ومواءمة املوارد. بدون اسرتاتيجية لألمن القومي، ال
 يوجد فهم مشرتك لرؤية وأهداف األمن القومي، وال أساس وطني لالستفادة من الرشاكات مع أي جهة. ونتيجًة

 .لذلك، يف العديد من البلدان األفريقية، ال يخدم توفري األمن الصالح العام

للدولة األفضل  األمن  توفري  بكيفية  املتعلقة  السياسات  صنع  عملية  هي  القومي  األمن  اسرتاتيجية   تطوير 
 واملواطن. وعىل هذا النحو، فإن التطوير يوفر فرصة إلبرام عقد اجتامعي جديد بني الحكومة وشعبها.1 عىل
 الرغم من أن االتحاد األفريقي قدم مبادئ توجيهية عامة لدوله األعضاء لتطوير اسرتاتيجيات األمن القومي، إال

.أن هناك أدوات محدودة متاحة ملساعدة الحكومات األفريقية يف هذه العملية

 الهدف الرئييس من مجموعة األدوات هذه هو وصف العملية االستشارية والعمل كمصدر ملساعدة أصحاب
 املصلحة الوطنيني واإلقليميني يف البلدان األفريقية لصياغة أو مراجعة اسرتاتيجيات األمن القومي الخاصة بهم.
 وعىل الرغم من أن مجموعة األدوات هذه توفر إرشادات للعملية، فهي ليست برنامج عمل. حيث سيتعني عىل

 .كل دولة تكييف العملية مع السياق الوطني الفريد وتطوير مناهج محلية يف صياغة اإلسرتاتيجية

 تم تطوير مجموعة األدوات هذه واملساهمة فيها من خالل خربة (مركز إفريقيا) يف تقديم املشورة ملختلف
   البلدان األفريقية يف عمليات تطوير اسرتاتيجية األمن القومي الخاصة بها، باإلضافة إىل دراسات الحالة اإلضافية2

 ومدخالت املتخصصني االفريقيني يف قطاع األمن واملوارد األخرى ذات الصلة بهذا املوضوع.3

القومي األمن  اسرتاتيجية  تطوير  أسباب 
القومي األمن  اسرتاتيجية  األمن (NSS) توفر  وتوفري  الدميقراطي  الرشعي  للدفاع  موحدة  وطنية   اسرتاتيجية 
 العام. وترشح اسرتاتيجية األمن القومي كيف تحدد الدولة مفهوم األمن والسالمة وكيف تنوي تحقيق ذلك.
العامة. والسالمة  القومي  األمن  توفري  يف  األولوية  املجتمع  يعطيها  التي  األساسية  القيم  تصف  وثيقة   وهي 
 كام أنها وثيقة عملية تسمح لجميع عنارص قطاع األمن مبواءمة االسرتاتيجيات والسياسات الداخلية الخاصة

.بقطاعهم لتحقيق هذه األهداف فيام يتعلق بهذه القيم

للسياق األمني الوطنية حول ما هو مهم وفًقا  للنقاشات والحوارات  نتاج  القومي هي   إن اسرتاتيجية األمن 
 املبارش واألولويات املشرتكة للمجتمع. وألن األمن القومي والسالمة العامة من املواضيع الحساسة التي ميكن أن
 يختلف الناس حولها، فإن عملية مناقشة البدائل والتوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن رؤية وطنية مشرتكة هي

اسرتاتيجية  لتطوير  الرئيسية  الجوانب    :1 القسم 
القومي األمن 
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تطوير اسرتاتيجية األمن القومي يف إفريقي

 مهمة بشكل جوهري. وعادًة ما تتضمن مثل هذه املناقشات مشاورات متعددة، وجهد من جميع األطراف
 لفهم وجهات نظر اآلخرين، واالستعداد إليجاد حل وسط عندما تتعارض اآلراء أو األولويات. إن تحقيق اإلجامع
 من خالل املناقشة والحوار يجعل الوثيقة الختامية أساًسا أكرث استقراًرا لتوفري األمن مام لو فرضت دائرة صغرية
 من صانعي القرار أو الخرباء رؤية ال يتم تقاسمها عىل نطاق واسع أو ال تعكس قيم املجتمع التي تهدف إىل

 .حاميته

املربع1. أسباب تطوير اسرتاتيجية األمن القومي 

 نظرًا ألن عملية وضع اسرتاتيجية األمن القومي هي أحد املحددات املهمة لنجاحها، فمن الرضوري أن يكون
 لدى جميع أصحاب املصلحة املعنيني إمكانية املشاركة يف العملية والحصول عىل الفرص املفيدة للتأثري يف صنع
 القرار. تكون عملية صياغة ومراجعة اسرتاتيجية األمن القومي أكرث فعالية عندما تشمل جميع أصحاب املصلحة
 السياسيني ذوي الصلة وكذلك الجمهور بشكل عام. بينام تتطلب املناقشات حول بعض جوانب األمن القومي أو
 السالمة العامة حرية الترصف ويجب إجراؤها خلف األبواب املغلقة، يجب مناقشة القيم واألولويات األساسية

 .املوجودة عىل املحك يف اسرتاتيجية األمن القومي بشكل رصيح

املربع1. أسباب تطوير اسرتاتيجية األمن القومي 

تشمل أسباب تطوير اسرتاتيجيات األمن القومي ما ييل: 

تعزيز تقديم الخدمات يف مجال األمن القومي - مبا يف ذلك حق الناس يف األمن - من خالل الحوار املستنري	 

زيادة ثقة السكان املحليني بالدولة ومؤسساتها من خالل الحوار واملشاركة الفعالة والحرة والهادفة لجميع أصحاب 	 
املصلحة يف قطاع األمن

توفري التوجيه الوطني االسرتاتيجي إلنشاء مؤسسات أمنية فعالة ومتوافقة مع حقوق اإلنسان وخاضعة للمساءلة 	 
تقدم الخدمات املناسبة لكل من الشعب والدولة

ضامن أن تكون إدارة املوارد األمنية مدفوعة بأولويات وطنية شاملة وفعالة من حيث التكلفة ومستدامة وجزء من 	 
عمليات شفافة لوضع امليزانية الوطنية

زيادة فعالية املساعدة والرشاكة من خالل ضامن أن يكون للرشكاء واملانحني الخارجيني اسرتاتيجية وطنية بحيث 	 
ميكن موافقتها وتنسيقها مع املساعدة

تأسيس بيئة استثامرية مواتية من شأنها تعزيز الثقة األجنبية واالستثامر يف القطاعات األخرى من خالل ربط 	 
السياسة األمنية بأولويات التنمية الوطنية مثل أهداف التنمية املستدامة

تعزيز بناء الثقة اإلقليمية من خالل التواصل مع دول الجوار عىل أساس اسرتاتيجية األمن القومي	 

ضامن النمو املستدام من خالل االستخدام الصديق للبيئة للموارد الطبيعية لخلق فرص العمل والتنمية االقتصادية 	 
املستدامة  

املصدر: األمم املتحدة (األمم املتحدة، 2012: 120-119) 
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مجموعة أدوات للتشاور والصياغة

 بالنظر إىل البيئة األمنية املتطورة باستمرار، غالبًا ما يتعني تحديث اسرتاتيجية األمن القومي وإعادة تشكيلها
الحالية األمنية  للظروف  القومي  األمن  اسرتاتيجية  تستجيب  والدولية.  واإلقليمية  الوطنية  الظروف  تغري   مع 
 واملتوقعة التي ستؤثر عىل الدولة ومواطنيها. وهي توفر رؤية متوسطة إىل طويلة األمد ميكن أن توجه الهياكل
 والسياسات لدعم األولويات الوطنية. ألن ظروف السالمة واألمن ميكن أن تتغري وبرسعة يف كثري من األحيان،
 هناك حاجة إىل مراجعة القوانني الوطنية املتعلقة باألمن والسالمة العامة باستمرار. يف الوقت نفسه، يجب
 موازنة الحاجة إىل تحديث اسرتاتيجية األمن القومي مقابل استثامر الوقت واملوارد املطلوبة. بينام يختلف كل

 .سياق، فإن عملية تطوير اسرتاتيجية لألمن القومي تتطلب عادًة 6-18 شهرًا

القيم املركزية السرتاتيجية األمن القومي 

 اسرتاتيجية األمن القومي هي مناقشة قامئة عىل القيم حول ما هو مهم للدولة. وهي تعرب عن رؤية وطنية
:مشرتكة لألمن تم تطويرها من خالل املناقشة العامة االستشارية للقيم واألولويات الوطنية األساسية، مثل

◆ توفري أمن الدولة واإلنسان (ليس أمن إدارة سياسية معينة أو جزء معني فقط من السكان)	

◆ وصف موقف سلمي ولكن دفاعي يتعلق باألمن القومي، والذي يشري إىل التزام الرشكاء اإلقليميني والدوليني 	

بالسالم واالستقرار (بدالً من املوقف الوطني العدواين الذي يشري إىل نوايا عدوانية تجاه الدول األخرى)

◆ مواءمة األمن القومي مع أولويات التنمية الوطنية حتى يتمكن قطاع األمن من توفري السالمة التي تعزز 	

رفاهية السكان (بدالً من استيعاب قدر غري متناسب من املوارد الوطنية التي كان من املمكن إنفاقها عىل 

أولويات وطنية أخرى، مثل الصحة والتعليم) .

اسرتاتيجية األمن القومي هي أداة عملية

 كام تُعّد اسرتاتيجية األمن القومي أداة عملية تحدد ما يجب عىل القطاع األمني العمل عىل تحقيقه. تحدد
 القيم واألولويات الواردة يف اسرتاتيجية األمن القومي املهام وواجبات مؤسسات قطاع األمن املسؤولة عن توفري
لكل واألهداف  األدوار  القومي  األمن  اسرتاتيجية  تحدد  املثالية،  الناحية  ومن  عليه.  واإلرشاف  وإدارته   األمن 
 جهة فاعلة يف قطاع األمن بناًء عىل نهج منطقي للقطاع ككل. تحدد االسرتاتيجية والسياسات الفعالة األدوار
امليزانية لكل مؤسسة للتخطيط ووضع  إرشادات  إىل  بعد ذلك ترجمتها  والتي ميكن  األمن،   واملهام يف قطاع 
 من مؤسسات قطاع األمن. تشمل النتائج امللموسة التي تعتمد عىل اسرتاتيجية األمن القومي الهياكل الخاصة

 .بقطاع معني وسياسات املشاركة وتقديم الخدمات ومتطلبات القدرة

 تهدف اسرتاتيجية األمن القومي عادًة إىل توفري رؤية متوسطة إىل طويلة األمد لألهداف األمنية التي ميكن أن
 توجه حوافز وهياكل واحتياجات قطاع األمن عىل مدى السنوات الخمس إىل العرش القادمة. كام يجب مراعاة
 االعتبارات طويلة األمد ألنها تؤثر عىل القرارات القصرية إىل متوسطة األمد، عىل سبيل املثال، القرارات املتعلقة

.باملشرتيات واالستثامرات يف البنية التحتية الدفاعية
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 ترتبط اسرتاتيجية األمن القومي أيًضا بشكل مبارش بقرارات امليزانية حول توفري األمن ألن اسرتاتيجية األمن
 القومي توفر أساًسا للتخصيص الرشيد للموارد العامة لألمن. يجب أن توفر امليزانيات الحد األدىن من املبلغ
 الرضوري لتحقيق األهداف املحددة يف اسرتاتيجية األمن القومي بشكل معقول. ويجب أن تسرتشد امليزانيات
 بأقىص قدر من الكفاءة يف استخدام املوارد العامة باإلضافة إىل املساءلة والشفافية يف استخدام تلك األموال.
األمن أهمية السرتاتيجية  األكرث  العملية  الوظائف  إحدى  فإن  املتاحة،  املوارد  دامئًا  تفوق  األهداف   نظرًا ألن 
 القومي هي تحديد أولويات واضحة بني األهداف املختلفة بحيث ميكن للربملانات ومؤسسات قطاع األمن اتخاذ

.خيارات تحركها القيم حول تخصيص املوارد

مناسبة أمنية  إجراء عمليات  قادًرا عىل  األمن  يكون قطاع  أن  القومي هو  األمن  العميل السرتاتيجية   الهدف 
مقبولة. مع وضع هذا املتاحة، ومبستويات مخاطر  املوارد  واملشرتكة، يف حدود  املرشوعة  الوطنية   لألهداف 

:الهدف يف االعتبار، ميكن السرتاتيجية األمن القومي أيًضا أن تخدم ما ييل

◆ تكييف استجابات األمن القومي للتغريات يف البيئة األمنية	

◆ تشجيع االنفصال عن املايض - اإلشارة إىل اتجاه جديد يف السياسة الخارجية واألمنية	

◆ توفري أساس متامسك لتخطيط القوة والتوجيه لإلصالحات الرئيسية	

◆ مواءمة توفري األمن مع األهداف املحلية الرئيسية مثل التنمية االقتصادية	

سياقات  يف  مختلفة  ألغراض  القومي  األمن  اسرتاتيجيات 
مختلفة

األمن القومي يف دميقراطية مستقرة أو انتقالية 

 ترسل اسرتاتيجية األمن القومي رسالة إىل الدول املجاورة، والجوار اإلقليمي، والعامل، حول كيفية إدراك الدولة
 لوضعها األمني. وهي توفر فرصة ألي بلد لإلشارة إىل أن أمن شعبه هو أولويته القصوى، وأن الدفاع الوطني

 .والسالمة العامة مهامن لهذا السبب

الدولة، سلطة  املسلحة  الجهات  تتحدى  قد  أو  حالة رصاع  الحدود يف  تكون  قد  االنتقال، حيث  سياقات   يف 
 ميكن أن تشري اسرتاتيجية األمن القومي إىل جميع الجهات الفاعلة بأن التهديدات التي تتعرض لها السالمة
تساعد أن  ميكن  الدويل.  والقانون  اإلنسان  لحقوق  املناسب  االحرتام  تضمن  التي  بالتدابري  ستُقابل   الوطنية 
دفاعي إىل موقف  اإلشارة  اإلقليمية من خالل  أو  الدولية  التوترات  تهدئة  أيًضا يف  القومي  األمن   اسرتاتيجية 
 وتحديد التحالفات الرئيسية واملصالح املشرتكة. الشفافية يف النوايا واملوقف العسكري الدفاعي هي السامت

.املميزة لسياسة األمن املسؤولة يف الدولة الدميقراطية وهي تساعد يف املساهمة يف السالم
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السياقات املتأثرة بالرصاع  

 ميكن أن تكون اسرتاتيجية األمن القومي الجديدة مفيدة بشكل خاص يف السياقات املتأثرة بالرصاع ألن عملية
 الصياغة توفر فرصة ألصحاب املصلحة ملناقشة رشوط توفري األمن يف املستقبل. وتساعد مثل هذه املناقشة يف
 جعل السالم أكرث استدامة كام ميكن أن تكمل الرتتيبات االنتقالية أو اتفاقيات السالم. قد يكون اتفاق السالم
ما تتضمن تفاصيل كافية  الرسمي أو الرتتيب االنتقايل قد أنهى الرصاع، لكن هذه الوثائق واالتفاقيات نادراً 
 حول الحكم األمني يف املستقبل. تسمح املناقشة الشاملة والدقيقة لألمن القومي واألمن العام كجزء من صياغة
 اسرتاتيجية األمن القومي لجميع أصحاب املصلحة بالبناء عىل الرشوط واملبادئ املتفق عليها مسبًقا مبوجب
 اتفاقية السالم أو ترتيبات الحكم االنتقايل. ميكن أن يؤدي تحقيق اتفاق واضح وشفاف حول أولويات وقيم
 توفري األمن يف املستقبل إىل بناء الثقة بني الدولة والسكان وكذلك املقاتلني السابقني واملساعدة يف جعل السالم

.أكرث استدامة

سياقات اإلصالح

 غالبًا ما تكون اسرتاتيجية األمن القومي الجديدة حاسمة يف السياقات التي يخضع فيها قطاع األمن لإلصالح.
بعد ذلك مواءمة اإلصالح. وميكن  أهداف  األمن  لتوفري  واألولويات  القيم  الوطني حول  الحوار  يوضح   حيث 
 الخطط القطاعية لإلصالح لتعكس هذه األهداف، مام يساعد عىل ضامن أن اإلصالحات ستعزز قدرة املؤسسات
 األمنية عىل تحقيق مهامها بفعالية. تعد اسرتاتيجية األمن القومي أيًضا أداة مفيدة للحكومات الوطنية إلدارة
دعم كيفية  حول  الخارجية  الفاعلة  للجهات  مخططًا  توفر  ألنها  األمن  قطاع  الدويل إلصالح  الدعم   وتنسيق 
 األولويات الوطنية. وبدون مثل هذا التوجيه للتنسيق، هناك خطر حقيقي من أن الدعم الخارجي سيعمل
إن بفعالية.  األداء  األمن عىل  النهاية قدرة قطاع  الوطنية ويقّوض يف  األولويات  متعارضة مع  أهداف   ضمن 
 ضامن أن أولويات اإلصالح الوطنية راسخة بشكل جيد يف اسرتاتيجية شاملة وجامعة لألمن القومي يعزز آفاق

 .اإلصالح الفعال

سياقات أمنية متنوعة داخل الدولة

 يجب أن تكون اسرتاتيجية األمن القومي وصًفا شامالً لألولويات األمنية للدولة. وإذا مل يتم توفري األمن لجميع
 فئات السكان، فستكون االسرتاتيجية غري مكتملة. لذلك، تأخذ اسرتاتيجية األمن القومي الشاملة يف االعتبار كيف
 ميكن لفئات مختلفة من السكان أن تواجه تهديدات أمنية مختلفة وتضمن قدرة قطاع األمن عىل االستجابة
 بشكل مناسب. املوقع، والعمر، والعرق، والجنس، والدين، والفقر هي عوامل تحدد كيف ترى قطاعات مختلفة
 من السكان موضوع السالمة، لذلك يجب أن تأخذ اسرتاتيجية األمن القومي الشاملة هذه العوامل يف االعتبار.
 يساعد التأكد من صياغة اسرتاتيجية األمن القومي من قبل مجموعة متنوعة من الخرباء واملمثلني عىل ضامن
 اتباع نهج أكرث شموالً لألمن وميكن أن يؤدي إىل اسرتاتيجية أكرث شموالً لألمن العام. كام تتعترب االستشارات
 العامة أيًضا عامالً مهاًم يف التأكد من تلبية االحتياجات األمنية لجميع رشائح السكان، فضالً عن زيادة الوعي مبا

.ميكن أن يتوقعه الجمهور من مقدمي الخدمات األمنية بغض النظر عن هويتهم ووضعهم االجتامعي
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األمن  اسرتاتيجية  تطوير  عملية  خالل  من  األمن  تعزيز 
الشاملة القومي 

القومي. وقد يستلزم ذلك وجود صانع سياسة مدين ميثل األمن  اسرتاتيجية  املواطنني دور يف تطوير   لجميع 
مصالحهم ورضائبهم عىل تكون  الذين  السكان  أو  الخربة،  يقدم  أمنيًا  متخصًصا  أو  والسكان،  الدولة   مصالح 
 املحك، وباسمهم يتم إنشاء اسرتاتيجية األمن القومي. اسرتاتيجية األمن القومي تغطي مجموعة واسعة من
 الجهات األمنية املسؤولة عن جميع جوانب األمن الداخيل والخارجي، فضالً عن الوكاالت املدنية املشاركة يف

 .أبعاد حوكمة األمن، ومن املحتمل أن تكون مدخالت الجميع مطلوبة يف مرحلة ما من العملية

 يتم تعزيز اسرتاتيجية األمن القومي من خالل ضامن مشاركة مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة يف عملية
 مناقشة وصياغة ومراجعة واعتامد خطط األمن القومي والسالمة العامة. يف األنظمة غري الدميقراطية، قد يتم إنشاء
 اسرتاتيجية األمن القومي من قبل املكتب التنفيذي (الرئيس أو رئيس الوزراء) أو أحيانًا وزارة أو دائرة الدفاع. غالبًا
 ما تركز مثل هذه االسرتاتيجيات بشكل ضيق للغاية عىل االعتبارات العسكرية االسرتاتيجية ومتثل مصالح الحزب

.الحاكم يف ذلك الوقت. توفر اسرتاتيجية األمن القومي ذات اإلطار الضيق أساًسا ضعيًفا لتوفري األمن

يتعلق بحامية القومي  األمن  أن  الشاملة فهم  القومي  األمن  اسرتاتيجية  تعزز عملية  األسايس،  املستوى   عىل 
تهدئة يف  أيًضا  الشاملة  القومي  األمن  اسرتاتيجية  وضع  عملية  تساعد  أن  ميكن  تهديدهم.  وليس   املواطنني 
 املخاوف بشأن معالجة موضوعات األمان الحساسة، أو القضايا التي قد يكون من الخطري مناقشتها يف املايض.
املناقشة، أيًضا عىل الرصاحة يف  النظر ومجموعات املهارات   وميكن أن تشجع مجموعة متنوعة من وجهات 
 وتؤدي إىل نقد مفيد ونتائج عالية الجودة. لكل هذه األسباب، ميكن لعملية شاملة أن تنتج اسرتاتيجية أمن

  .قومي ذات جودة عالية

مجموعة من أصحاب املصلحة يف عملية تطوير اسرتاتيجية األمن القومي 

الشاملة

من مختلفة  مراحل  يف  القومي  األمن  اسرتاتيجية  تطوير  يف  املشاركة  التاليني  املصلحة  أصحاب  ملمثيل   ميكن 
:العملية ويف أدوار مختلفة

◆ مقدمو خدمات األمن، مثل الجيش والرشطة واالستخبارات وسلطات الحدود وحامية الحياة الربية أو خدمات 	

مكافحة الحرائق

◆ مؤسسات إدارة قطاع األمن، مثل وزارات أو إدارات الدفاع أو الشؤون الدولية أو العدل أو األمن الداخيل أو 	

الداخلية أو الشؤون الداخلية أو ما شابه ذلك

◆ هيئات الرقابة املستقلة التي تتعلق والياتها الرقابية باألمن والسالمة العامة وأداء قطاع األمن، مثل لجان 	

مكافحة الفساد أو املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان أو مؤسسات أمناء املظامل للمؤسسات األمنية
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◆ الجهات الحكومية غري املسؤولة بشكل مبارش عن توفري األمن ولكن دورها يؤثر عىل قدرة قطاع األمن عىل 	

أداء مهامه بفعالية، مثل وزارات أو إدارات الخارجية أو الدولة أو التعليم أو الصحة العامة أو السجون أو 

اإلصالحيات أو شؤون املحاربني القدامى، أو املالية والتجارة

◆ الربملانات، وخاصة أعضاء اللجان الذين يتولون أدوارًا يف اإلدارة والرقابة تتعلق باألمن	

◆ قادة املجتمع واملمثلني املحليني أو اإلقليميني، سواًء من أصحاب املناصب الرسمية أو السلطات التقليدية	

◆ الجهات الفاعلة واملنظامت يف املجتمع املدين، مثل الباحثني والخرباء األكادمييني أو ممثيل املجتمع الذين 	

ميكنهم معالجة جوانب معينة من األمن

◆ اإلعالميون ملتزمون بصحافة الخدمة العامة الدقيقة واملوضوعية	

املؤسسات مدخالت  من  القومي  األمن  اسرتاتيجية  تطوير  عملية  ستستفيد  بالرصاع،  املتأثرة  السياقات   يف 
 القانونية املستقلة أو الوكاالت الحكومية ذات التفويضات املتعلقة بشكل خاص بعملية السالم أو قضايا ما بعد
 الرصاع. عىل سبيل املثال، يف ليبرييا لجنة إصالح الحكم، أو يف إثيوبيا، وزارة السالم. قد تكون هناك أيًضا هيئات
 رقابة وإدارة مستقلة تتعلق والياتها بجوانب األمن وتنفيذ اتفاقيات السالم أو الرتتيبات االنتقالية، مثل اللجان
 (SALW) ومراقبة األسلحة الصغرية واألسلحة الخفيفة (DDR) الوطنية لنزع السالح والترسيح وإعادة الدمج
 أو األمن االنتخايب واإلصالح. قد يكون هناك أيًضا ممثلون عن جامعات مسلحة غري حكومية ميكن أن تضمن
األمني للوضع  انعكاس حقيقي  القومي هي  األمن  اسرتاتيجية  أن تكون  العملية   مشاركتهم يف بعض مراحل 
 الفعيل وتستجيب للتهديدات التي قد تشعر بها جميع فئات السكان. يف نهاية املطاف، تؤدي العملية األكرث

.شموالً إىل حوار أقوى وأكرث واقعية وأكرث متانة حول األمن وتؤدي إىل نتائج أكرث فعالية

أدوار أصحاب املصلحة يف تطوير اسرتاتيجية األمن القومي

 إن الحرص عىل أن تتضمن عملية وضع اسرتاتيجية األمن القومي نطاقًا واسًعا من الجهات الفاعلة ال يعني أنه
 يجب إرشاك جميع الجهات الفاعلة يف كل مرحلة أو أنهم جميًعا يلعبون نفس األدوار.  فيام ييل بعض األمثلة

:عىل األدوار التي يلعبها عادًة ممثلون مختلفون

◆ السلطة التنفيذية: لديهم السلطة السياسية لبدء عملية وضع اسرتاتيجية األمن القومي ويقدمون الدعم 	

السيايس لتطويرها، وعادًة ما يكون ذلك من خالل مكتب الرئيس أو رئيس الوزراء. 

◆ قادة العملية: يتم تعيينهم من قبل السلطة التنفيذية أو الربملان اعتامًدا عىل كيفية بدء اسرتاتيجية األمن 	

القومي، يكون قائد العملية مسؤوالً عن التخطيط لعملية اسرتاتيجية األمن القومي من البداية إىل النهاية. 

وغالبًا ما يكون هذا الدور من مسؤولية هيئة التنسيق املركزية للسياسة األمنية، مثل مكتب مستشار األمن 

القومي، أو مجلس األمن القومي، أو وزارة / دائرة الدفاع.
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◆ املؤسسات األمنية: مقدمو األمن املسؤولون عن تنفيذ اسرتاتيجية األمن القومي من خالل تطوير اسرتاتيجياتهم 	

القومي الشاملة. من أجل ضامن أن  القطاعية الخاصة ملواءمة كل مؤسسة مع أهداف اسرتاتيجية األمن 

تكون اسرتاتيجية األمن القومي عملية، تحتاج املؤسسات األمنية إىل املساهمة مبعلومات حول بيئة التهديد، 

ومستويات قدراتها الحالية، وجدوى االستجابات املحتملة السرتاتيجية األمن القومي الجديدة.

◆ مؤسسات إدارة األمن: تحتاج الوزارات واإلدارات الحكومية املسؤولة عن إدارة املؤسسات األمنية واإلرشاف 	

عليها إىل املساهمة بالخربة والبيانات والتحليل لضامن معالجة اسرتاتيجية األمن القومي للمخاوف األمنية 

املتعلقة مبامرسة صالحياتها املحددة. 

◆ الوزارات واإلدارات الحكومية ذات الصلة: يجب أن تخدم اسرتاتيجية األمن القومي األولويات األكرب لعالقة 	

الدولة بالعامل الخارجي وطموحاتها الخاصة للتنمية الوطنية، لذا ينبغي إرشاك الوزارات املسؤولة عن الشؤون 

تتقاطع  كام  القومي.  األمن  اسرتاتيجية  وضع  عملية  يف  االقتصادي  والتخطيط  واملالية  والتجارة  الخارجية 

جوانب تخطيط وإدارة قطاع األمن مثل التوظيف وظروف الخدمة وتطوير البنية التحتية وعمليات النرش 

مع السياسات الوطنية للصحة أو التعليم أو النوع االجتامعي أو شؤون املرأة أو البيئة (من ضمن أمور أخرى) 

لذلك ينبغي أيًضا استشارة الوزارات ذات الصلة بشأن جوانب عملية تطوير اسرتاتيجية األمن القومي.

◆ الربملان: قد يشارك يف بدء اسرتاتيجية األمن القومي من خالل مبادرات ترشيعية جديدة أو قامئة، عىل سبيل 	

املثال، وضعت بعض الربملانات متطلبًا للحكومة ملراجعة أو تحديث اسرتاتيجية األمن القومي عىل أساس منتظم. 

ميكن للربملانات أيًضا تعزيز الرشعية الدميقراطية املتعلقة باسرتاتيجية األمن القومي الجديدة من خالل التصويت 

للموافقة عليها مبجرد صياغتها. ميكن للربملانات التصويت للموافقة عىل مرشوع اسرتاتيجية األمن القومي إما 

بدعوة من السلطة التنفيذية أو مببادرتها الخاصة. يف بعض الحاالت النادرة، قد تكون املوافقة الربملانية عىل 

اسرتاتيجية األمن القومي رضورية قبل أن تدخل حيز التنفيذ. سواًء بدأ الربملان رصاحة أو وافق عىل اسرتاتيجية 

األمن القومي، فهم دامئًا السلطة املسؤولة عن تخصيص املوارد العامة لقطاع األمن، لذا فإن إرشاك الربملانيني يف 

تطوير اسرتاتيجية األمن القومي من املرجح أن يؤدي إىل اسرتاتيجية ميكن تنفيذها بدعم برملاين كامل.

◆ املجتمع املدين: ميكن أن يوفر مصدرًا للمعلومات حول الوضع األمني الحايل واألولويات العامة لألمن، فضالً 	

عن الخربة يف الحلول القابلة للتطبيق. قد يكون مبثابة منربًأ للمقاربات الجديدة لتوفري األمن، ومصدرًا للخربة 

الفنية يف مجموعة كبرية من املوضوعات، ووسيلة للتواصل مع املجتمعات والجمهور بشكل عام. قد يُطلب 

منهم املساهمة كخرباء يف مرحلتي التخطيط والصياغة، للمشاركة يف املشاورات العامة التي تضيف رشعية 

دميقراطية لعملية املراجعة والتحقق، وأن يصبحوا رشكاء يف نرش اسرتاتيجية األمن القومي بحيث تصل إىل 

الجمهور بشكل عام.

◆ اإلعالميون: أهم مصدر للمعلومات العامة حول سياسة األمن وتوفريها. تساعد الصحافة النقدية، التي تتمتع 	

مبستوى عاٍل من الفهم حول القضايا األمنية، الجمهور عىل فهم وتفسري مخاطر القضايا األمنية قيد املناقشة يف 
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اسرتاتيجية األمن القومي. وسائل اإلعالم هي أيًضا قناة رئيسية للمؤسسات األمنية للتواصل بشكل أكرث فعالية 

مع الجمهور الذي من املفرتض أن تخدمه.

 إن ضامن صياغة اسرتاتيجية األمن القومي بطريقة شاملة ال يهدد نزاهة عملية صنع قرار األمن القومي أو
تستلزم قد  القومي  األمن  اسرتاتيجية  جوانب  بعض  أن  حني  يف  العام.  للتدقيق  الحساسة  املعلومات   يعرض 
 مناقشة معلومات رسية أو حساسة، ميكن أن تقترص هذه املناقشات عىل دائرة أصغر من املشاركني من بني
 أولئك الذين تم تدقيقهم أمنيًا واملوافقة عليهم للتعامل مع املعلومات الحساسة وفًقا ملتطلبات القانون. ومع
 ذلك، فإن غالبية املناقشات حول محتوى اسرتاتيجية األمن القومي ال ينبغي أن تتطلب مثل هذه الدرجة من
القومي لألمن  ورؤية مشرتكة  املناسبة  األولويات  واسًعا حول  عاًما  إجامًعا  تعكس  أن  يجب  كام   الحساسية. 
 والسالمة العامة. عالوًة عىل ذلك، يجب أن تعكس اسرتاتيجية األمن القومي إجامًعا عاًما واسًعا حول األولويات

 .املناسبة ورؤية مشرتكة لألمن القومي والسالمة العامة
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 اسرتاتيجية األمن القومي هي رؤية وطنية موحدة للدفاع الوطني واألمن العام الدميقراطي الرشعي. ومع ذلك،
 فإن كل دولة مختلفة ويجب أن تعكس اسرتاتيجية األمن القومي الحالة واألولويات الفريدة للمجتمع الذي
 ينتجها. تقرتح األمم املتحدة إطاًرا عاًما من سبع مراحل لعملية تطوير اسرتاتيجية األمن القومي، لكن دراسات
 الحالة للتجارب األفريقية تُظهر بوضوح أن كل عملية هي سياق محدد. ال يوجد مخطط عاملي، وال يوجد نهج
 واحد يناسب الجميع لتطوير اسرتاتيجية األمن القومي، عىل الرغم من وجود منطق مشرتك للعملية التي مرت
 بها العديد من الحكومات يف عمليات تطوير اسرتاتيجية األمن القومي الخاصة بها. تستند الخطوات التالية
 إىل هذه التجارب باإلضافة إىل املبادئ األفريقية األساسية إلصالح القطاع األمني التي وضعها االتحاد األفريقي
األمم التي وضعتها  األمني  القطاع  إصالح  ومبادئ  معايري  من  ومجموعة   (11-9 األفريقي، 20113:   (االتحاد 

 .(املتحدة (األمم املتحدة، 2012

والتخطيط البدء   :1 املرحلة 
 الهدف من هذه املرحلة األوىل هو تقييم الحاجة إىل تطوير اسرتاتيجية األمن القومي والوصول إىل خطة شاملة
 ومفصلة ميكن من خاللها تنفيذها. تتضمن الخطة السليمة جميع األنشطة الرضورية من البحث يف الخلفية
 إىل الصياغة والتشاور من خالل مراجعة واعتامد املسودة النهائية. يجب تحديد املخرجات املتوقعة الناتجة عن
 كل نشاط يف كل مرحلة مع املوارد املطلوبة. يجب أيًضا أن يكون نرش املنتج النهايئ والتخاطب مع الجمهور
 حوله جزًءا من الخطة. ومبجرد وضع خطة مجدية، فمن األفضل إخضاعها ملشاورات أوسع مع املؤسسات ذات

.الصلة وأصحاب املصلحة قبل عرضها عىل السلطات املختصة للموافقة عليها

بدء العملية

 مبجرد أن تصبح مامرسة عملية تطوير اسرتاتيجية األمن القومي جزًءا منتظاًم من كيفية عمل قطاع األمن، قد
 تنطلق الحاجة إىل إنشاء أو تحديث اسرتاتيجية األمن القومي من خالل عمليات سياسية أو حوكمة منتظمة،
 مثل عمليات وضع امليزانية التي تتطلب عرض السياسات واالسرتاتيجيات القطاعية لقطاع األمن، ووضع وتنفيذ

 .خطة التنمية الوطنية، أو تغيري الحكومة بعد االنتخابات

 عادًة ما تقع املسؤولية األساسية عن بدء عملية تطوير اسرتاتيجية األمن القومي عىل عاتق السلطة التنفيذية،
 والتي ستفوض إدارة العملية إىل سلطة معينة، والتي تحتاج بعد ذلك إىل ضامن أن تكون املشاورات شاملة.
األمن اسرتاتيجية  تطوير  عملية  لبدء  مختلفة  وسياسية  قانونية  آليات  لها  املختلفة  الوطنية  السياقات   لكن 

:القومي، مثل

القومي األمن  اسرتاتيجية  تطوير   :2 القسم 
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الشكل 1. نظرة عامة حول عملية تطوير اسرتاتيجية األمن القومي

 طیطختلا :1 ةلحرملا
 ءدبلاو

 يموقلا نمألا سلجم لاثملا لیبس ىلع ،يموقلا نمألا ةیجیتارتسا ریوطت ةیلمع ةرادإو طیطخت ةیلوؤسم لمحت ىلإ يدؤت ةیلمع دیدحت•
 لمشتل نیینعملا ةحلصملا باحصأل طئارخ مسرو ىودج ةسارد ءارجإ•
)ةیجھنملا( ةیلمعلل ينمزلا لودجلاو رودلاو تاوطخلا ىلع قافتالا•
 ةبولطملا ةیلاملاو ةیرشبلا دراوملا صیصختو ریدقت•
 میلعتلاو ةماعلا ةیعوتلل ةطخ عضو•
 ةغایص ةنجل لیكشت•

 لبق ام :2 ةلحرملا
 تامییقتلا :ةغایصلا
 لیلحتلاو تاعجارملاو

 جئاتنلاو ضرغلاو ةیلمعلا لوح لمع شرو :لمعلل ةغایصلا ةنجل دادعإ•
 تالباقملاو تاراشتسالا ءارجإو ةنجلل ةیساسألا قاروألا لاثملا لیبس ىلع ،ةغایصلا يف ةمھاسملل ةمزاللا تالیلحتلاو تانایبلا عمج•
ةرورضلا بسح ةیساردلا تالحرلاو ةینادیملا تارایزلاو
 ةساردلا لیلحتو ةقحاللا تامییقتلاو تاردقلا تاعجارم لاثملا لیبس ىلع ،ةلصلا تاذ ةیموكحلا تاسسؤملا نم تالخدملا يقلتو بلط•
 ةنیعم ایاضق وأ ةلئسأ يف رظنلل ةرورضلا دنع لمع تاعومجم نیوكت•

 ةغایصلا :3 ةلحرملا

 كلذل ًاقفو فادھألا تایولوأ دیدحتو صرفلاو تادیدھتلاو تامامتھالاو میقلا دیدحت•
نمألا عاطق يف ھقیبطتل ًایلمع ًایساسأ ًاقیبطت لثمتو میقلا ىلإ دنتست ةیلوأ ةدوسم دادعإ•
 ةعجارملاو ذیفنتلا ةبقارمل ةیلآ نیمضت نم دكأتلا•

 ةراشتسالا :4 ةلحرملا
 ةعجارملاو

 ةعجارملل )اھنم ءازجأ وأ( ةیلوألا ةدوسملا میمعت•
تاحرتقملا ةحص نم ققحتلاو تاظحالملا عمجل كلذ ىلإ امو ةصصختملا لمعلا شروو ةینطولا تاراوحلاو ةماعلا تایدتنملا دقع•
 ةءانبلا تاظحالملا عم ةیئاھنلا ةدوسملا ةمءاوم•

 دامتعالا   :5 ةلحرملا
 ةقفاوملاو

 اھدامتعاو اھیلع ةقفاوملل )ةداع ةیذیفنتلا( ءدبلا ةطلس ىلإ ةیئاھنلا ةدوسملا لاسرإ•
 ةقفاوملل تیوصتلا وأ ةیعوط ةیناملرب ةشقانم ىلإ ةیئاھنلا ةدوسملا میدقت نكمیف ،ًایمسر اًطرش ةیناملربلا ةقفاوملا نكت مل اذإ•

 رشنلا :6 ةلحرملا
 لصاوتلاو

 ىلعو ةیجیتارتسالا ىلإ لوصولا ةیناكمإ اھیدل يموقلا نمألا ةیجیتارتسا عم اھلمع ةمءاوم ىلإ جاتحت ةیموكح ةسسؤم لك نأ نم دكأتلا•
 اھذیفنت يف اھرودب ملع

 مالعإلا لئاسو عم لمعلا لالخ نمو ةماعلا ةمدخلا تانالعإ لالخ نم ماع لكشب يموقلا نمألا ةیجیتارتسا ةكراشم•
 كولسلل تاعقوتلاو ةدیدجلا ةیجیتارتسالا يف ةیرھوجلا میقلا لوح روھمجلاو نمألا عاطق يف ةلعافلا تاھجلا نیب يعولا ىوتسم عفر•
 دوشنملا

 ذیفنتلا  :7 ةلحرملا
 ةعجارملاو ةبقارملاو

 تابجاولاو ماھملا سكعنت ثیحب ةسسؤملا ىوتسم ىلع تایجیتارتساو ةیعاطق اًططخ ةلوؤسملا ةینمألا تاسسؤملاو تارازولا عضت•
دارفألاو بیردتلاو تایرتشملاو ةوقلا لكایھو تاردقلا ةیمنت تاسایس يف يموقلا نمألا ةیجیتارتسا يف اھیلع صوصنملا
 يموقلا نمألا ةیجیتارتسا يف اھیلع صوصنم ةیلآل ًاقفو ذیفنتلا يف مدقتلا ةئدابلا ةطلسلا بقارت•
 ةرمتسملا ةبقارملاو ةباقرلا نم ةبستكملا راكفألا كلذ يف امب ،يموقلا نمألا ةیجیتارتسا ةعجارم نكمی•
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◆ قد تنشأ اسرتاتيجية األمن القومي يف مكتب الرئيس أو رئيس الوزراء كمرشوع سيايس للسلطة التنفيذية	

◆ يجوز للربملان مترير ترشيع جديد يطلب من أو يطالب السلطة التنفيذية بصياغة اسرتاتيجية أمن قومي 	

جديدة أو مراجعة اسرتاتيجية موجودة

◆ قد يكون مطلب تطوير ومراجعة اسرتاتيجية األمن القومي عىل أساس منتظم أحد املتطلبات الدامئة للقانون، 	

عىل سبيل املثال، يف تقويم مدته 5 سنوات أو عندما تتوىل إدارة جديدة منصبها

◆ قد يخلق الدعم الدويل ملشاريع األمن القومي والتنمية حوافز جديدة لتطوير اسرتاتيجية األمن القومي لتكون 	

مبثابة أساس لتنسيق ومواءمة الدعم حول األولويات الوطنية

◆ قد تقرر سلطة وطنية تطوير اسرتاتيجية األمن القومي استناًدا إىل إطار سياسة االتحاد األفريقي إلصالح قطاع 	

األمن، والذي يحدد اسرتاتيجية األمن القومي كعنرص أسايس يف برنامج إصالح قطاع األمن 

 ميكن أن يساعد وجود أساس قانوين أو سيايس مقبول عىل نطاق واسع لصياغة اسرتاتيجية األمن القومي يف
 تعزيز رشعية العملية نفسها وجلب مجموعة واسعة من أصحاب املصلحة املحتملني. إن الحصول عىل مدخالت
 يف العملية من ممثيل جميع أجزاء الطيف السيايس، فضالً عن املجتمع، أمر مهم بشكل خاص يف األماكن التي
األمن القومي يف  األمن  اسرتاتيجية  أن تساهم  السالم هًشا. ميكن  للجدل، ويكون  السياسة مثرية  فيها   تكون 

.والسالم فقط عىل أساس إجامع وطني واسع النطاق وشامل حول أولويات األمن القومي

تعيني قائد العملية

 أيًا كانت السلطة الوطنية املسؤولة عن بدء العملية، فإن الخطوة األوىل هي تفويض مسؤولية إدارة عملية
األمن اسرتاتيجية  تطوير  عمليات  قادت  قادرة.  مؤسسية  هيئة  أو  فرد  إىل  القومي  األمن  اسرتاتيجية   تطوير 

 :القومي املختلفة العملية بطرق مختلفة ولكن االختالفات الشائعة تشمل

◆ مستشار األمن القومي 	

◆ رئيس مجلس األمن القومي 	

◆ موظف سيايس رفيع املستوى يف مكتب رئيس الوزراء 	

◆ وزير معني عىل مستوى مجلس الوزراء (الدفاع أو يف أحيان أقل االستخبارات) 	

◆ لجنة برملانية دامئة 	

◆ مؤسسة قانونية مستقلة 	

◆ لجنة توجيهية متخصصة تم إنشاؤها عىل أساس خاص لغرض تطوير اسرتاتيجية األمن القومي	
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 وسواًء تم تكليف مؤسسة أو فرد بقيادة عملية تطوير اسرتاتيجية األمن القومي، فسوف يحتاجون إىل الدعم
 بوظائف السكرتارية واملشورة الفنية. يف بعض األحيان، تكون القدرة عىل تقديم هذا النوع من الدعم أكرث
 أهمية يف اتخاذ القرار بشأن املؤسسة التي ستقود عملية تطوير اسرتاتيجية األمن القومي من الدور القانوين
 أو الترشيعي للسلطة املفوضة. عىل سبيل املثال، يف غامبيا حيث تم النص عىل وجود مجلس لألمن القومي
 يف الدستور ولكنه مل يكن فاعاًل يف وقت تطوير اسرتاتيجية األمن القومي، تم تعيني لجنة توجيهية مخصصة
االسرتاتيجية واألمنية للدراسات  الوطني  املركز  تكليف  تم  والنيجر،  السنغال  بدالً من ذلك. يف حالة   للمهمة 
(CHEDS) ومركز الدراسات الدفاعية واألمنية املتقدمة (CNESS)، ،وهي مؤسسات فكرية تابعة للحكومة 

الشكل 2. تجارب إفريقية يف عملية تطوير اسرتاتيجية األمن القومي

 بلطتت يتلا مالسلا تایقافتا
 نمألا ةیجیتارتسا ریوطت
 ةیلمع نم ءزجك يموقلا

نمألا عاطق لیوحت

 بونجو ایریبیل اتلاح
 نادوسلا

 سیئر ھجوی يذلا عیرشتلا
 ریوطتل ةیذیفنتلا ةطلسلا
يموقلا نمألا ةیجیتارتسا

 نادوسلا بونج ةلاح

 مامز ةیسایسلا ةدایقلا ذخأت
 ةیجیتارتسا ریوطتل ةردابملا

 يموقلا نمألا
 لاغنسلا تالاح
 رجینلاو اناوستوبو

 نمألا عاطق حالصإ جمانرب
 ایبماغو رقشغدم اتلاح ریوطت بلطتی يذلا

 يسسؤملا قیقدتلا يصوی
 ریوطتب نمألا عاطقل
 يموقلا نمألا ةیجیتارتسا

 ایقیرفإ بونج اتلاح
 وساف انیكروبو
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 عىل التوايل، لتسهيل عملية تطوير اسرتاتيجية األمن القومي يف البلدين. عىل وجه الخصوص، تم إنشاء مركز
الرئيس، وكُلّف باإلرشاف عىل عملية تطوير اسرتاتيجية األمن املتقدمة من قبل  الدفاعية واألمنية   الدراسات 
 القومي إىل جانب الوظائف األخرى املتعلقة بالدفاع واألمن. قد يتطلب كل سياق حلواًل إبداعية خاصة به طاملا
 أن مسؤولية قيادة عملية تطوير اسرتاتيجية األمن القومي تقع عىل عاتق جهة فاعلة لديها القدرة واإلرادة

.السياسية ملتابعة املهمة

القيادية املفوضة هي شخصية و / أو هيئة ذات  وأيًا كان الخيار، فإن العنرص األكرث أهمية هو أن السلطة 
بأكملها. يف الحكومة  املثالية من  الناحية  التنفيذية، ومن  السلطة  الكامل من  السيايس  الدعم   مصداقية، مع 
الحكومة الثقة يف  انخفاض مستويات  أو  تاريخ الرصاع  التي يكون فيها األمن مثريًا للجدل بسبب   السياقات 
مؤسسة ترشيح  أو  العملية  لقيادة  مستقلة  لجنة  تعيني  خاص  بشكل  املفيد  من  يكون  قد  األمني،   والقطاع 
ليبرييا اتخذته  الذي  الخيار  هو  هذا  كان  القومي.  األمن  اسرتاتيجية  تطوير  عملية  لقيادة  مستقلة   حكومية 
 عندما تم تعيني لجنة إصالح الحوكمة لقيادة تطوير أول اسرتاتيجية لألمن القومي يف ليبرييا بعد سنوات الحرب

 .الطويلة والكارثية التي انتهت يف عام 2003

التخطيط الفعال للعملية  

 إن أهم دور أثناء عملية تطوير اسرتاتيجية األمن القومي هو التخطيط لعملية فعالة ومعقولة ماليًا والتأكد
 من أن كل مرحلة متيض قدًما بطريقة موثوقة وتشاركية ورشعية. لتحقيق ذلك، فإن املهمة األوىل هي تطوير

 .إحساس مبا ستستلزمه العملية واملوارد البرشية واملالية الالزمة إلنجازها

:للوصول إىل هذه النقطة، قد تتضمن مرحلة التخطيط املهام التالية

◆ إجراء دراسة جدوى لتقييم الحاجة للعملية وما يجب أن يكون نطاقها 	

◆ تحديد نطاق أصحاب املصلحة الذين ستكون مشاركتهم رضورية لتطوير اسرتاتيجية األمن القومي التشاركية 	

والشاملة عىل نطاق واسع

◆ لسعي لبناء الثقة بني أصحاب املصلحة الوطنيني، والذين قد يكونون متشككني يف النية السياسية أو عواقب 	

العملية

◆ الوصول إىل اتفاق بني أصحاب املصلحة الرئيسيني حول كيفية سري العملية، واملدة التي ستستغرقها، وأدوار 	

ومسؤوليات املعنيني 

◆ تقدير املوارد البرشية واملالية املطلوبة والتأكد من توافرها ملتابعة العملية حتى اكتاملها	

◆ قياس الوعي العام حول الحاجة إىل تطوير اسرتاتيجية لألمن القومي من خالل التواصل االستباقي مع املجتمع 	

املدين والجمهور، مبا يف ذلك عرب وسائل اإلعالم النقدية
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 عىل هذا األساس، ميكن للسلطة البادئة وقائد العملية إصدار رشوط مرجعية واضحة للعملية من حيث األساس
.املنطقي والغرض والنطاق واملنهجية إلنتاج اسرتاتيجية األمن القومي

تخصيص املوارد

 تتطلب تطوير اسرتاتيجية األمن القومي الناجحة موارد مالية وبرشية كافية. من الرضوري يف البداية التخطيط
 للعملية، والتي ميكن تحديد تكاليفها بشكل واقعي وضامن توفر املوارد املالية والبرشية بالكامل لكل مرحلة
 من مراحل العملية. عندما يتعذر تأمني املوارد املالية أو البرشية ألي مرحلة من مراحل العملية، يجب تكييف
 العملية لتتامىش مع املوارد املتاحة. يف حني أن هذا قد يؤدي إىل نتيجة أقل من الكاملة، فإنه ميكن مراجعة
 وتحسني اسرتاتيجية األمن القومي األقل من الكاملة يف املستقبل وعادًة هذا يكون أكرث فائدة من عدم وجود

 .أي يشء عىل اإلطالق

 املوارد البرشية: الخرباء ذوو املصداقية واملدربون جيًدا رضوريون لكل خطوة من خطوات تطوير اسرتاتيجية
 األمن القومي. تظهر نتائج أفضل عندما يتم إرشاك مجموعة متنوعة من الخربات يف تطوير اسرتاتيجية األمن
 القومي مبا يف ذلك أفراد من قطاع األمن (عسكري وغري عسكري عىل حد سواء)، وخرباء يف السياسة املدنية
 واألمنية من الحكومة والربملانيني واملوظفني واألكادمييني واملتخصصني يف السياسة والذين يكونون مستقلني عن
 الحكومة وممثيل املجتمع املدين واألشخاص من مختلف الهويات العرقية والدينية من الذكور واإلناث، والذين

.ميكنهم معالجة أبعاد متعددة لألمن تهم السكان بشكل مبارش

تطوير لعملية  واللوجستية  اإلدارية  التكاليف  لتغطية  الكافية  املالية  باملوارد  التنبؤ  يجب  املالية:   املوارد 
 اسرتاتيجية األمن القومي بشكل كامل وتخصيصها قبل بدء العملية. يجب أن تبدأ عملية وضع تكلفة لخطة
 تطوير اسرتاتيجية األمن القومي بتحديد جميع املمثلني وأصحاب املصلحة الذين سيكون لهم دور يلعبونه يف
 عملية تطوير اسرتاتيجية األمن القومي. وستوفر أدوارهم والتوقيت واملسؤوليات املطلوبة منهم دلياًل الستثامر
 الوقت وبالتايل تكلفة املشاركة. يف بعض الحاالت، قد يتطلب متويل تطوير اسرتاتيجية األمن القومي ميزانية
 إضافية إذا كانت املوارد املطلوبة تتجاوز ميزانية الطوارئ. يوفر التقدير املوثوق به أيًضا أساًسا واقعيًا للدعم
 الدويل عندما ال تتوفر املوارد الوطنية أو تكون غري كافية. إنه مبدأ للمامرسات الجيدة ومسألة ملكية وطنية أن
 تشارك الحكومات الوطنية يف متويل عملية تطوير اسرتاتيجية األمن القومي حتى عندما يتم توفري موارد مالية

.وبرشية دولية كبرية لدعم العملية، كام كان الحال يف العديد من الدول األفريقية

 من املهم التأكد من توفر املوارد البرشية واملالية الكافية لعملية تطوير اسرتاتيجية األمن القومي بأكملها قبل
 أن تبدأ حتى ال يؤدي التأخري يف التمويل أو الخربة املتاحة إىل تعطيل العملية يف وقت الحق، أو تقويض الزخم

.السيايس، أو أن يصبحوا أنفسهم مسيسني

وضع جداول زمنية واقعية

 جزء مهم من التخطيط لعملية تطوير اسرتاتيجية األمن القومي هو تعيني أطر زمنية واقعية لكل مرحلة من
جميع يف  مناسب  بشكل  للنظر  الكايف  الوقت  توفر  من  التأكد  املهم  من  أخرى،  ناحية  من  العملية.   مراحل 
 املعلومات الرضورية، وتوفري استشارة شاملة، ودمج املدخالت من املشاورات يف املنتج النهايئ. ال ميكن القيام
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اإلجامع إىل  يؤدي  الذي  والحوار  املناقشة  تستغرق  بشكل مترسع، حيث  عالية  ذات جودة  تخطيط   بعملية 
 حول القضايا الصعبة وقتًا. من ناحية أخرى، ميكن أن تؤدي التأخريات الطويلة وعمليات التعطيل إىل استنزاف
 الزخم من العملية وتقويض مصداقيتها. تؤدي التأخريات أيًضا إىل زيادة التكلفة املالية للعملية نفسها. ميكن
 أن تعني عملية تطوير اسرتاتيجية األمن القومي الطويلة أيًضا أنه قد يتم تفويت الفرص السياسية للتغيري. كام
 ميكن أن تجعل تنفيذ اسرتاتيجية األمن القومي أكرث صعوبة نظرًا ألنه يجب اتخاذ قرارات مهمة بشأن السياسة
 واالسرتاتيجية وتخصيص املوارد عىل املستوى املؤسيس دون االستفادة من اسرتاتيجية وطنية متامسكة: يف بعض
 األحيان تكون النتائج مكلفة أو تستغرق وقتًا طويالً لتصحيحها. توفر اسرتاتيجية األمن القومي أيًضا أساًسا منطقيًا
 متامسًكا للقرارات املتعلقة بامليزانية، مام يعني أنه قد يكون من الصعب عىل الربملانات اإلرشاف عىل النزاهة
 املالية لقطاع األمن وتخصيص املوارد داخل اسرتاتيجية األمن القومي. أيًضا، كلام استغرق تطوير اسرتاتيجية األمن

 .القومي وقتًا أطول، زادت احتاملية تجاوز التغيريات يف الوضع األمني أو السياق السيايس للعملية

 ولكل هذه األسباب، من الحكمة التخطيط للعملية بأكملها مسبًقا وفًقا لجدول زمني مفصل. يجب أن تلتزم
اآلخرين املصلحة  وإلزام أصحاب  بها  تقوم  التي  العملية  إطار  النهائية يف  املواعيد  باحرتام  التوجيهية   اللجنة 
 بنفس املعايري. وميكن أن يؤدي وجود جدول زمني أيًضا إىل خلق ضغط مفيد لحل الخالفات يف الرأي يف الوقت

 .املناسب والحفاظ عىل استمرارية العملية بدأًل من توقفها بخالف ذلك

 يف حني أن كل سياق مختلف وستحتاج السلطة القيادية إىل تقييم الوضع الوطني املحدد بعناية، هناك أمثلة
السنوات. بشكل استغرقت بضعة أشهر إىل عدد من  أفريقية  القومي يف دول  األمن  اسرتاتيجية   عىل تطوير 
 عام، تستغرق العمليات األكرث شموالً والتي تسمح بإجراء مشاورات عامة أوسع وقتًا أطول، ولكن العديد من
 عمليات تطوير اسرتاتيجية األمن القومي الشاملة متكنت من إكامل عملها يف غضون 6-18 شهرًا. تبدأ ساعة
 التنفيذ ومراقبة التقدم مبجرد املوافقة عىل اسرتاتيجية األمن القومي واعتامدها، لذا يجب أن يكون التوقيت

.املناسب للتنفيذ الواقعي جزًءا من التحليل الذي يغذي تطوير اإلسرتاتيجية

تشكيل لجنة صياغة

يأتون يف تكوينات القومي. وهم  الذين سيكلفون بإخراج نص اسرتاتيجية األمن  الصياغة هم األفراد   لجان 
:وأدوار مختلفة

◆ ميكن تعيني أعضاء لجنة الصياغة من قبل السلطة التنفيذية أو الربملان، أو مزيج من االثنني مًعا	

◆ قد تكون لجنة الصياغة هيئة دامئة مسؤولة عن تطوير اسرتاتيجية األمن القومي عىل أساس دوري أو يتم 	

تعيينها بشكل خاص لدورة واحدة

◆ قد يتم تكليف لجنة الصياغة مبهام محددة إلكاملها كجزء من العملية أو يُطلب منها تحديد محتوى اسرتاتيجية 	

األمن القومي من البداية

◆ وقد يتم تحديد مواعيد نهائية مؤقتة للجنة الصياغة أو يُطلب منها تحديد مواعيدها الخاصة	

◆ وقد تكون لجنة الصياغة مجموعة صغرية أو كبرية، إال أن وجود حوايل 12 عضو هو أمر مثايل.	
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◆ ميكن تقسيم لجنة الصياغة إىل مجموعات عمل ولجان فرعية وظيفية أو خاصة مبسألة محددة لتسهيل العمل	

◆ قد يشارك قائد العملية مبارشًة يف الصياغة أو قد يراجع أو يوافق ببساطة عىل املسودة التي تنتجها اللجنة	

 أيًا كان التكوين الذي ستتخذه لجنة الصياغة، سيكون من املهم أن توضح منذ البداية االختصاصات التي ستعمل
 مبوجبها. وهذا يشمل تحديد عالقتهم وتقسيم العمل مع السلطة التي بدأت العملية وقيادة العملية. ويف بعض
 الحاالت، تشارك السلطة البادئة للعملية عن كثب يف عملية الصياغة، أحيانًا كسلطة رئيسة للجنة الصياغة. ميكن
 أن يؤدي هذا الرتتيب إىل تصور أن السلطة السياسية تهيمن عىل العملية وقد تقوم بكبت النقاش املفتوح.
 ولتجنب هذا املوقف، غالبًا ما يتم تكليف لجان الصياغة بإكامل عملها بشكل مستقل عن السلطة السياسية
 البادئة وبدعم تنظيمي فقط من قيادة العملية. ميكن أيًضا إنشاء لجان الصياغة بطريقة ميكنها من العمل مبزيد
 من االستقاللية، عىل سبيل املثال، عندما يرشح الربملان األعضاء أو يتم إسناد مسؤولية الصياغة إىل هيئة قانونية
تعزيز املمكن  يزال من  فإنه ال  الصياغة،  البادئة بسيطرة وثيقة عىل عملية  السلطة   مستقلة. عندما تحتفظ 
 مصداقيتها، عىل سبيل املثال، من خالل تعيني لجنة متنوعة من الخرباء واملمثلني الخارجيني ملراجعة عملية تطوير
 اسرتاتيجية األمن القومي ومسودة االسرتاتيجية يف مراحل مختلفة. ويف هذه الحالة، يجب توفري ما يلزم لضامن

.وصول الفريق إىل جميع املعلومات التي يحتاجونها وأن توصياتهم ستؤخذ عىل محمل الجد

 ويف حني أن التشاور والشمول مهامن يف كل مرحلة من مراحل تطوير اسرتاتيجية األمن القومي، فإن التأكد من
 أن لجنة الصياغة متنوعة وشاملة يعد أمرًا مهاًم بشكل خاص ألنه يعطي وزنًا رسميًا ملجموعة متنوعة من اآلراء،
 والتي ميكن أن تخلق حواًرا وتؤدي إىل إجامع أقوى وأكرث احتاماًل لعكس مجموعة واسعة من وجهات النظر.
 استخدمت عمليات تطوير اسرتاتيجية األمن القومي األفريقية مجموعة متنوعة من التكوينات للجان الصياغة:
 يف بعض البلدان كام يف حالة السنغال، تنقسم لجنة الصياغة إىل لجان فرعية متخصصة، ولجنة تنسيق، ولجنة
 وطنية، تضم كبار السن والخرباء. يف حالة بوركينا فاسو، تم تشكيل لجنة علمية رفيعة املستوى لتكون مبثابة

 .املنرب لعملية تطوير اسرتاتيجية األمن القومي بأكملها

الصندوق2. مجموعة متنوعة من اآلراء لتطوير اسرتاتيجية األمن القومي يف بوركينا فاسو

تم تشكيل اللجنة العلمية لتطوير اسرتاتيجية األمن القومي يف بوركينا فاسو لتقديم ما ييل: 

(i) التوجيه االسرتاتيجي والعلمي لعملية تطوير اسرتاتيجية األمن القومي

(ii) التوفيق بني مختلف املصالح املتنافسة وإيجاد الحل النهايئ للقضايا املتنازع عليها أثناء العملية

(iii) توجيه وإحاطة الرئيس وحكومته والجهات الفاعلة الرئيسية يف قطاع األمن 

وتألفت اللجنة من خرباء مستقلني من بينهم ستة متقاعدين عسكريني يحظون باحرتام كبري (الجيش والقوات الجوية 
والدرك)؛ مفتشان عامان متقاعدان يف الرشطة؛ عضو برملاين واحد؛ وستة محارضين محرتفني متمرسني من الجامعة الوطنية 

ميثلون مجموعة متنوعة من التخصصات (األنرثوبولوجيا، والعلوم السياسية، والتاريخ، والقانون الدستوري، واللغويات، 
واقتصاديات التنمية).
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املرحلة 2: ما قبل الصياغة: التقييامت واملراجعات والتحليل

الصياغة القومي عندما تجمع لجنة  األمن  اسرتاتيجية  اللحظة يف عملية تطوير  الصياغة هي   مرحلة ما قبل 
 جميع املعلومات واألدلة واملدخالت التي تكون بحاجة إىل تحليل حتى تتمكن من إنتاج مسودة أوىل صفرية
 من اسرتاتيجية األمن القومي. وعادًة ما تتضمن هذه املرحلة مدخالت من مؤسسات الدولة، والتي ستحتاج
 لجنة الصياغة إىل أخذها يف االعتبار، مثل تقييامت التهديدات الوطنية أو مراجعات القدرات. ولكن يجب أن
 يكون القامئون عىل الصياغة أيًضا مستعدين لطرح أسئلتهم الخاصة والقيام بدور استباقي يف جمع املعلومات

 .واآلراء الرضورية إلنشاء املسودة

 تبدأ لجنة الصياغة أحيانًا العمل من خالل صياغة أو دراسة معلومات أساسية سابقة حول جوانب مختلفة من األمن
 القومي والتي ميكن أن تدعم بعد ذلك تطوير مسودة موحدة. يف بعض األحيان يتم إسناد مهام محددة للجان
 الفرعية أو مجموعات العمل التي قد تتحول إىل دائرة خربة أوسع، ومع ذلك، فإن هذا النوع من عملية الصياغة

.ميكن أن يكون أكرث تكلفة ويستغرق وقتًا طويالً مقارنًة بتوىل لجنة الصياغة الرئيسية عملية الصياغة نفسها

فهم نقطة البداية:  تقييامت قطاع األمن

الحايل ورؤية مشرتكة للواقع املستقبيل. ومن أجل صياغة الواقع  القومي   يجب أن تعكس اسرتاتيجية األمن 
 اسرتاتيجية ميكن أن تؤدي مبصداقية إىل وضع جديد، من الرضوري أوالً تقييم الوضع الحايل والقدرات الحالية
 والتطورات املحتملة. ولهذا الغرض، بدأت عملية تطوير اسرتاتيجية األمن القومي بسلسلة من التقييامت أو
الحايل الواقع  بتقديم ملحة رسيعة عن  الصلة واملكلفة  الحكومية ذات  الوكاالت  السابقة من قبل   الدراسات 
 وكيف ميكن أن يصبح يف املستقبل. إن امللخص املوضوعي والواقعي للوضع الحايل هو أفضل أساس ألصحاب

 .املصلحة لتوضيح أولوياتهم ورؤيتهم لألمن القومي، واالتفاق عىل اسرتاتيجية لتحقيق ذلك

الحالية إلدارة قطاع األمن الحالة  القومي يف تقييم  النموذجية لتطوير اسرتاتيجية األمن  البداية   تتمثل نقطة 
 والرقابة وأدوار وقدرات قطاع األمن. وقد يُسّمى ذلك بتحديد أو تقييم أو مراجعة أو تدقيق أو ورقة فنية أو أي
 يشء آخر، ولكن الغرض من هذا التقييم هو تقديم ملخص واقعي لألساس القانوين الحايل واملسؤوليات والقدرات
.(املتاحة للدولة لتوفري األمن. وميكن أن يجيب هذا التقييم عىل األسئلة الرئيسية املوضحة أدناه (انظر الشكل 3

 عىل أساس مثل هذا التقييم للمؤسسات األمنية القامئة، ميكن للقامئني عىل املسودة تحديد الثغرات والتناقضات
للتعامل الرضورية  والسياسات  والترشيعات  والقطاعات  املؤسسات  من حيث  القصور  أوجه  أو   واالزدواجية 
 مع جميع أبعاد األمن. عىل الرغم من أن الترشيعات املختلفة تحدد أدوار ومسؤوليات مختلف املؤسسات
 والوكاالت األمنية، فإن طبيعة التهديدات الحالية عادًة ما تطمس تقسيم العمل وتتطلب استجابات جامعية
 وتعاونية ومنسقة. عند تحديد األدوار واملسؤوليات وتحديد التداخالت والثغرات، استخدمت بعض البلدان -
 مثل ليبرييا - مصفوفًة من املؤسسات (الحالية والجديدة إذا لزم األمر) وأعطت األولوية للتهديدات األمنية يف
 إطار األهداف األمنية الرئيسية. قد يساعد مثل هذا التمرين لجنة الصياغة ليس فقط يف تحديد تقسيم العمل
القيادية والداعمة ملختلف املؤسسات يف االستجابة أيًضا يف تعيني األدوار   بني مقدمي خدمات األمن، ولكن 
 لتهديدات أمنية محددة. من املحتمل أن يتطلب الخروج مبقرتحات قابلة للتطبيق حول كيفية تعيني األدوار

.القيادية والدعم بني املؤسسات األمنية التشاور مع املؤسسات املعنية باإلضافة إىل دائرة أوسع من الخرباء
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 قد يتم إجراء التقييامت من هذا النوع من قبل الهيئة التنفيذية املسؤولة عن إدارة عملية تطوير اسرتاتيجية
تتطلب مساهمة التقارير ستظل  الصياغة، ولكن مثل هذه  لجنة  قبل  املعينني من  الخرباء  أو  القومي   األمن 
األمن إدارة  عن  املسؤولة  الوزارات  ذلك  يف  مبا  الحكومية  املوارد  من  واسعة  مجموعة  من  وخبرية   تعاونية 

 .املؤسسات (مثل الدفاع والداخلية والعدل واالستخبارات، إلخ)، فضالً عن وزارات املالية والخارجية، وغريها

 قد يكون مثل هذا التقييم للمؤسسات والوكاالت يف قطاع األمن موجوًدا بالفعل، ولكن إذا مل يكن موجوًدا
 (أو تكون دقته وأهميته موضع شك)، فقد تطلب لجنة الصياغة ورقة فنية لتقييم أدوار املؤسسات والوكاالت

  .األمنية الرئيسية أو يف التعامل مع األمن القومي والسالمة العامة

فهم السياق: تطوير تقييم التهديد

 يعد تطوير تقييم التهديد الذي يحدد التهديدات والفرص يف عملية تطوير اسرتاتيجية األمن القومي الخطوة
 األوىل يف تطبيق منطق اسرتاتيجي، ويجب أن يستند إىل تقييم وتحليل شاملني للبيئة األمنية والسياق. تستخدم

 :البلدان تصنيفات مختلفة لتقييم وتخطيط التهديدات والفرص األمنية الوطنية، مثل

 

الشكل3. األسئلة األساسية لتقييم قطاع األمن

ما هي األطر والسياسات القانونية الرئيسية التي تعالج موضوع األمن حاليًا؟ هل هي محدثة ومتاحة للجمهور؟

هل يوجد تعريف متفق عليه بشكل عام لألمن القومي والسالمة العامة وقطاع األمن؟ 

ما هي أبعاد األمن التي يتناولها إطار العمل القانوين والسيايس الحايل؟ هل توجد ثغرات أو ازدواجية أو تناقضات أو أوجه قصور ميكن السرتاتيجية األمن القومي معالجتها؟

هل تنعكس املخاوف األمنية لجميع السكان بدقة يف األطر القانونية والسياسية الحالية لتوفري األمن، بغض النظر عن الجنس أو العمر أو العرق أو الدين أو االنتامء السيايس أو أي عامل 
هوية آخر؟

كيف يتم تحديد التهديدات والفرص األمنية الوطنية وتقييمها وتحليلها ومراجعتها؟

كيف يتم تحديد التهديدات والفرص ذات الصلة بالسالمة العامة وتقييمها وتحليلها ومراجعتها؟

كيف متت صياغة السياسات واالسرتاتيجيات األمنية يف املايض، وهل شارك املواطنون فيها؟ هل تم تنفيذها ومراقبتها بنجاح؟

ما هو تصور املواطنني ألمنهم وسالمتهم؟ هل يرى املواطنون يف قطاع األمن جهات فاعلة جديرة بالثقة ميكن أن يلجأوا إليها إذا واجهوا أنواًعا مختلفة من املشاكل، وهل هناك من املواطنني 
من ال يفعل ذلك؟

ما هي االلتزامات الدولية و / أو اإلقليمية تجاه األمن التي قدمتها الدولة مسبًقا؟ هل تم دمجها يف القانون املحيل؟ 

ما هي الهيئات أو املؤسسات الحكومية التي لديها مسؤوليات مبوجب القانون لتوفري األمن أو إدارته أو اإلرشاف عليه؟

كيف يتم تفويض مسؤوليات قطاع األمن مبوجب القانون وتوزيعها بني الجهات الفاعلة يف قطاع األمن؟ هل املسؤوليات تتداخل أم تتقاطع؟ 

ما هي اآلليات أو عمليات التعاون أو التنسيق القامئة بني الجهات األمنية؟

هل وكاالت ومؤسسات قطاع األمن عىل استعداٍد كاٍف للوفاء مبسؤولياتها يف توفري األمن؟ ما هو مستوى قدراتهم الحايل وهل هناك فجوات تتعلق باألفراد أو املعدات أو التدريب؟

ما هي املوارد التي استثمرتها الدولة سابًقا يف األمن وما هي املوارد املتاحة عىل املدى القصري واملتوسط والطويل؟
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◆ الداخلية والخارجية،	

◆ الدولية واإلقليمية والوطنية،	

◆ قصرية األمد وطويلة األمد،	

◆ املصالح األمنية (الحيوية واالسرتاتيجية)، أو	

◆ أبعاد األمن (الدولة، واألمن املجتمعي والبرشي).	

والتهديدات األمنية  للبيئة  شامل  تقييم  لتقديم  األفضل  هي  الوطنية  االستخبارات  وكاالت  فإن  عام،   بشكل 
الحايل التفويض  من  جزًءا  منتظم  أساس  عىل  التقييامت  هذه  مثل  إعداد  يكون  قد  توفرها.  التي   والفرص 
 لوكالة االستخبارات الوطنية أو قد يتم تكليف وكالة مركزية بجمع وتحليل املعلومات االستخبارية املتعلقة
 بالتهديدات األمنية عىل وجه التحديد لغرض تطوير اسرتاتيجية األمن القومي. ومع ذلك، يصدر التفويض، ومن
 املهم أال يشمل هذا التقييم أمن الدولة فحسب، بل يتم توسيعه ليشمل أبعاًدا لألمن القومي والسالمة العامة

 .تعكس أولويات السكان

 من خالل تقييم شامل للبيئة األمنية، ستكون لجنة الصياغة يف وضع ميّكنها من تقديم بيان واضح وموجز حول
الصعبة والواعدة عىل حد سواء-  - البيئة األمنية  بيان املشكلة أهم خصائص  القومي. يلخص   مشكلة األمن 

  باإلضافة إىل التأثريات املحتملة عىل مستقبل األمن القومي والسالمة العامة إذا مل يتم اتخاذ إجراء فوري.4

 نظرًا لندرة املعلومات الشاملة والجيدة املتعلقة بالتهديدات األمنية وعدم الوضوح يف إفريقيا، ستحتاج لجنة
 الصياغة إىل اعتامد افرتاضات معينة لسد هذه الفجوة يف املعلومات واملعرفة. تُعترب االفرتاضات رضورية يف
 تطوير اسرتاتيجية األمن القومي ألنه من املستحيل الحصول عىل استخبارات أو معرفة كاملة بالوضع الحايل أو
 املستقبيل، ومع ذلك يجب وضع هذه االفرتاضات بحذر ألنها ميكن أن تقوض أيًضا عملية تطوير اسرتاتيجية
 األمن القومي إذا مل يتم توضيحها أو قبولها عىل نطاق واسع باعتبارها ذات مصداقية بني الخرباء.5 ميكن أن
 تستند االفرتاضات التي تشّكل عملية تطوير اسرتاتيجية األمن القومي إىل تقييامت التهديدات ولكن من املهم أن
 يتم ذكرها ودعمها بوضوح حتى تتمكن لجان الصياغة من تقييم مدى مالءمتها. يجب أن تفكر لجان الصياغة
 بعناية يف القيود الحرجة التي قد تتداخل مع االفرتاضات الرئيسية أو متنع التنفيذ الفعال السرتاتيجية األمن

 .القومي، مثل املؤسسات الضعيفة، أو الوقت، أو املوارد املحدودة، أو السياسات الصعبة والبيئات القانونية

 غالبًا ما يعكس تقييم التهديدات والفرص لألمن القومي االختالفات يف املعرفة األساسية والوصول إىل املعلومات.
لجنة داخل  مفيد  بشكل  وتقييمها  مناقشتها  ميكن  والتحليل  التفسري  يف  اختالفات  إىل  ذلك  يؤدي  أن   ميكن 
 صياغة متنوعة وبالتشاور مع املؤسسات األمنية ذات الصلة وأصحاب املصلحة. ميكن أيًضا طرح االختالفات يف

.االفرتاضات والتفسريات للمشاورة العامة يف مرحلة التشاور

حل يجب  فإنه  للتهديدات،  تقييم  إلجراء  املركزي  التفويض  واحدة  وطنية  استخبارات  وكالة  متتلك   عندما 
 االختالفات أو احتامالت التفسري بناًء عىل االفرتاضات املتنافسة عىل مستوى العمل كجزء من عملية التحليل.
األمن من  مختلفة  بجوانب  صلة  ذات  للتهديدات  تقييامت  إلجراء  تفويض  يف  وكاالت  عدة  تشرتك   عندما 
التقارير املختلفة يف تقييم واحد الستخدام املحررين. وقد تقع هذه املهمة عىل  القومي، ميكن دمج هذه 
التوصل تنفيذية مفوضة. يف بعض األحيان ال ميكن  لها سلطة  أو هيئة مامثلة  القومي   عاتق مجلس األمن 
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هذه يف  كبرية.  لدرجة  سياسيًا  بذلك  القيام  يعترب  قد  أو  املختلفة،  املؤسسات  بني  التحليل  حول  اتفاق   إىل 
 الحالة، ميكن التغلب عىل االختالفات من خالل إتاحة تقييامت متضاربة لدائرة أوسع من الخرباء وأصحاب
التهديدات حول  البناءة  الخالفات  يف  النظر  أيًضا  ميكن  أو  للتوافق  تقييم  يظهر  أن  ميكن  بحيث   املصلحة 

املحتملة  .والفرص 

 عىل أساس تقييم موثوق به، يجب تحديد أولويات التهديدات والفرص وترتيبها من أجل الوصول إىل تقسيم
البلدان معايري مختلفة لرتتيب املوارد واالستجابة لكل تهديد أمني. تستخدم بعض   فعال للعمل، وتخصيص 
 التهديدات والفرص األمنية وتحديد أولوياتها، مثل احتاملية التهديدات والفرص املختلفة، وشدة العواقب يف

.حالة حدوثها، وما إذا كانت ستتطلب اهتامًما واستجابة فورية وعاجلة

 فهم وجهات النظر املختلفة: استشارة لدعم الصياغة

أيًضا إجراء الخلفية والتقييامت هذه، ولكن ميكنهم  اللجنة عىل أوراق   عند إعداد مسودتهم، يعتمد أعضاء 
لتطوير والزيارات  الدراسية  الرحالت  عن  فضالً  املصلحة،  أصحاب  أو  الخرباء  مع  ومقابالت  عامة   مشاورات 
 تحليلهم. تُعترب استشارة مجموعة متنوعة من أصحاب املصلحة عىل أساس شامل حول جميع جوانب قطاع
:األمن والبيئة األمنية جزًءا مهاًم من مرحلة الصياغة األولية التيتعزز تطوير اسرتاتيجية األمن القومي بعدة طرق

◆ تكمل املعلومات الداعمة للصياغة	

◆ تقوم بسد الفجوات يف املعرفة التقنية	

◆ قد يتم تحديد الحجج واألخطاء واإلغفاالت الضعيفة	

◆ ميكن توضيح نقاط االرتباك	

◆ ميكن تحديد املآزق السياسية املحتملة ومعالجتها	

◆ التغيري بني مجموعة واسعة من 	 تبني الدعم السرتاتيجية األمن القومي وتساعد عىل تهدئة املخاوف من 

أصحاب املصلحة داخل الحكومة وخارجها

◆ ترفع مستوى الوعي حول العملية ونتائجها بني الجمهور بشكل عام	

 تحديد / تحليل أصحاب املصلحة» هو أداة مفيدة تساعد الالعبني املعنيني عىل اتخاذ قرارات سليمة وتحديد»
 األشخاص »املناسبني». كام مينح تعيني أصحاب املصلحة واضعي الصياغة إحساًسا بكيفية إدراك الجهات الفاعلة
األمن اسرتاتيجية  تطوير  ملفاوضات  املستنرية  واملواد  االستعداد  من  مستوى  يضيف  قد  مام  الحايل،   للوضع 

:القومي. قد تنظر لجان الصياغة يف عدة صيغ للمشاورات الشاملة

◆ املشاورات الرسمية من خالل سلسلة من االجتامعات، يف البداية عىل املستوى القطاعي ثم عىل املستوى 	

الوطني مع متثيل من جميع أصحاب املصلحة املعنيني
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◆ املناقشات غري الرسمية مع أصحاب املصلحة الرئيسيني الذين قد يكون لديهم مخاوف بشأن العملية، أو الذين 	

قد تتأثر مصالحهم من خالل عملية تطوير اسرتاتيجية األمن القومي 

◆ توعية الجمهور من خالل حمالت التوعية والحوار الوطني لتبادل املعلومات مع الجمهور والتامس الرأي العام 	

حول عملية تطوير اسرتاتيجية األمن القومي

 ميكن أيًضا أن يتبع اإليجاز الفني ورش عمل تعرض تطوير اسرتاتيجية األمن القومي ملمثيل املؤسسات ذات
.الصلة وقطاع أصحاب املصلحة األوسع

الشكل 4 .خطوات صياغة اسرتاتيجية األمن القو

 میق تایولوأ بیترتو ةغایص
 ةیساسألا يموقلا نمألا فادھأو
 ةیساسألا يموقلا نمألا فادھأو میق دیدحت•
 ةیلمع لالخ نم فادھألا تایولوأ دیدحتو
 تاذ تاسسؤملاو نینطاوملا مضت ةیكراشت
 .ءاربخلاو ةلصلا

 دیدحتو تادیدھتلا مییقت
 تایلوؤسملا
 يتلا نمألا عاطق يف ةلعافلا تاھجلا دیدحت•
 يف ةیلوؤسمو يدایق رود اھل نوكیس
 .ةئشانلا ةینطولا ةینمألا تادیدھتلل ةباجتسالا

 عم يموقلا نمألا ةینب ةمئاوم
تاجایتحالا
 عاطقل ةیلاحلا تابیترتلا تناك اذإ ام مییقت•
 نأشب تایصوت میدقتو ضرغلل ةبسانم نمألا
 تاجایتحالا عم قفاوتلا

 ةیطارقمیدلا ةباقرلا فییكت
 فارشإلاو
 ةباقرلل ةمئاقلا تایلآلا ةردقو ةیافك ىدم مییقت•
 راودأ عم ةمءاوملاو فارشإلاو ةیطارقمیدلا
 .نمألا عاطق ماھمو

 ةكراشمو ةرادإو صیصخت ھیجوت
دراوملا
 صیصختل رییاعمو ةیھیجوت ئدابم ریفوت•
 عم ،نمألا عاطق لخاد اھترادإو دراوملا
 .تاكارشلا زیزعت ىلإ هابتنالا

 ذیفنتلل تایلمعو تایلآ عضو
 ةغایصل ينمز لودجو تاداشرإ میدقت•
 ذیفنتل ةیعاطقلا نمألا تایجیتارتسا
 تایلمع ضیوفتو يموقلا نمألا ةیجیتارتسا
 مدقتلا سایقل
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الصياغة     :3 املرحلة 

 مع اكتامل املعلومات األساسية والتقييامت واملشاورات التحضريية الالزمة، ستكون لجنة الصياغة جاهزة لبدء
 وضع النسخة األوىل من اسرتاتيجية األمن القومي. عىل أساس تطوير اسرتاتيجية األمن القومي األفريقية وكذلك
 املامرسات من البلدان األخرى يف العامل، يتم وصف العنارص النموذجية لصياغة اسرتاتيجية األمن القومي كام

.يظهر أدناه

 يفرض الترشيع أحيانًا بعض العنارص اإللزامية التي يجب تغطيتها يف اسرتاتيجية األمن القومي. ومع ذلك، فمن
 الشائع أن يقرر القامئون عىل الصياغة ما يجب تضمينه أو استبعاده وفًقا لتحليلهم، واألدلة الداعمة، ونتائج

.املشاورات العامة الشاملة. عادًة، تتضمن اسرتاتيجية األمن القومي العنارص املوضحة يف الشكل 5

تعريف األمن

 تحتاج لجنة الصياغة إىل وضع تعريف ملا تعنيه كلمة »األمن» كأساس لجميع أعاملها. ويجب أن يتم االتفاق
التعريف وقبوله بشكل عام من قبل مجموعة واسعة من أصحاب املصلحة، لذلك قد يكون أيًضا  عىل هذا 
 موضوًعا للتشاور املبكر مع أصحاب املصلحة العامة، وخاصًة املجتمع املدين. أحيانًا يكون تعريف األمن متاًحا
 أصاًل يف الدستور أو القوانني األخرى ذات الصلة. ومع ذلك، فإن مثل هذه التعريفات املتاحة قد ال تعكس الفهم

الشكل 5.   مكونات مسودة اسرتاتيجية األمن القومي

 تانوكم
 ةدوسم
 ةیجیتارتسا
يموقلا نمألا

 هداعبأب نمألا فیرعت
 ضارغأل ةفلتخملا
ةیجیتارتسالا

 ةیداشرإلا میقلا نایب
 ةمالسلاو يموقلا نمألل

 ةماعلا

 ةینطولا حلاصملا نایب
 میقلل ًاقفو ةددحملا

 ةینطولا

 ىلع نمألل ةینطو ةیؤر
 تادیدھتلا فصو حلاصملاو میقلا ساسأ

 ىلع ًءانب صرفلاو
 میقلاو حاتم مییقت لضفأ
 ةددحملا تامامتھالاو

 ًاقبسم

 ةینطولا تایولوألا ةمئاق
 تادیدھتلل ةباجتسالل

 صرفلاو

 ماھملا تارربمو فصو
 نكمی يتلا ةیولوألا تاذ
 ةیمنت اھیلإ دنتست نأ
 ماھملاو تاردقلا

 ةیلیغشتلا
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 املعارص أو الشائع لألمن. وبدالً من هذه التعريفات، قد تقدم لجنة الصياغة تعريًفا يعكس املخاوف العامة
 والتهديدات والتحديات األمنية األكرث انتشاًرا التي تواجه البالد. من املهم أن توافق لجنة الصياغة عىل فهم
 مشرتك لـ »األمن» وجميع أبعاده املتعلقة بالدفاع الوطني واألمن الداخيل ومخاوف السالمة العامة ألن هذا
 سيؤثر عىل صياغة عنارص أخرى من اسرتاتيجية األمن القومي. قد يوجه تعريف االتحاد األفريقي »لألمن» الذي
 .اعتمدته الدولة العضو فيه عملية التعريف. كام ستكون آراء املواطنني رضورية يف عملية تحديد األمن القومي

إىل باإلضافة  تنتجها  التي  للدولة  والفريد  املحدد  األمني  السياق  القومي  األمن  اسرتاتيجية  تعكس  أن   يجب 
 أولويات الجمهور التي تهدف إىل حاميته. لألمن أبعاد عديدة، ويجب عىل لجنة الصياغة أن تزن بعناية القرار

:بشأن أيها ينبغي اعتباره أولويات وطنية. تتضمن بعض جوانب األمان التي يجب مراعاتها ما ييل

◆ اآلليات 	 ذلك  مبا يف  األمن،  املطبقة إلدارة  الحكومية  األنظمة  فعالية ومساءلة  اعتبارات  األمنية:  الحوكمة 

املؤسسية لإلدارة الفعالة واملهنية، وإعداد امليزانية، واالستقامة املالية، والشفافية، والرقابة.

◆ األبعاد االقتصادية لألمن: العالقة بني األمن وأولويات التنمية الوطنية؛ األمن كرشط مسبق القتصاديات صحية، 	

عىل سبيل املثال، حرية التنقل وسيادة القانون والحد من الجرمية وحامية طرق التجارة والوصول إىل الحدود 

وما إىل ذلك؛ آليات متويل مناسبة وفعالة وموثوقة تحمي أيًضا من إساءة استخدام املوارد الوطنية.

◆ األمن البيئي: مهمة حامية املوارد الطبيعية كمسألة تتعلق باألمن القومي (مثل الدفاع عن الحقوق البحرية، 	

والحامية من الصيد غري املرشوع أو استغالل األرايض أو الغابات أو املوارد املعدنية، وحامية احتياطيات املياه 

واملوارد الطبيعية / البيئات الالزمة إلنتاج الغذاء)؛ وأيًضا التفويض بتجنب أو تقليل األرضار البيئية املحتملة 

عند القيام بوظائفها األمنية األساسية (مثل حامية البيئات الطبيعية أو مناطق إنتاج الغذاء املستخدمة يف 

التدريب أو العمليات).

◆ الدفاع الوطني: النظر يف حامية الدولة وحقوقها السيادية واإلقليمية، مع الرتكيز بشكل أسايس عىل األدوار 	

واملسؤوليات العسكرية األساسية مع توفري أدوار دعم قطاع األمن الداخيل ذات الصلة، عىل سبيل املثال، يف 

إدارة الحدود وإنفاذ القانون املحيل وجمع املعلومات االستخبارية.

◆ األمن العام: الرتكيز عىل تأمني ظروف السالمة العامة والحفاظ عليها عىل أساس سيادة القانون واحرتام حقوق 	

اإلنسان، وبشكل أسايس من خالل أدوار إنفاذ القانون املقسمة بني الرشطة والدرك وسلطات الحدود ووكاالت 

إنفاذ القانون املتخصصة (عىل سبيل املثال، حامية الحياة الربية، والوحدات املتخصصة يف الوكاالت غري األمنية، 

مثل املحققني املاليني)

املربع3 .    تعريف ليبرييا لألمن القومي

تُعرِّف اسرتاتيجية األمن القومي لليربيا لعام 2008 »األمن القومي« بأنه عملية »ضامن حامية جميع مواطني ليبرييا، 
وسيادتها، وثقافتها، وسالمتها اإلقليمية، ورفاهها االقتصادي«. 
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◆ األطر القانونية الدولية لألمن: اإلشارة إىل موقف الدولة تجاه جريانها القريبني والبعيدين، مبا يف ذلك من خالل 	

االلتزامات باألطر الدولية لألمن (مثل ميثاق األمم املتحدة) أو الرتتيبات أو االسرتاتيجيات األمنية اإلقليمية 

(مثل سياسة األمن والدفاع املشرتكة لالتحاد األفريقي)، وضامن أن السياسة األمنية تتامىش مع هذه االلتزامات، 

مبا يف ذلك املشاركة يف املعاهدات واالتفاقيات الدولية أو اإلقليمية وهيئات التنسيق الخاصة بها

◆ من خالل 	 األمن  مقدمي خدمات  بني  الفعالة  لالتصاالت  أحكام  املعلومات: وضع  إىل  والوصول  الشفافية 

التنسيق الفعال لسياسة األمن القومي، وكذلك ضامن مستوى عاٍل من التثقيف العام والشفافية حول الجوانب 

الحساسة من الناحية غري العملياتية للسياسة األمنية، عىل سبيل املثال من خالل اإلشارة إىل الوصول إىل 

معلومات قوانني وجداول التصنيف.

ترسيخ قيم ورؤية مشرتكة لألمن

 تتعلق عملية تطوير اسرتاتيجية األمن القومي بشكل أسايس يف موازنة املصالح املتنافسة يف املجتمع، مام يستلزم
للجنة املفيد  من  اإلمكان،  قدر  ذات مصداقية ورشعية  قرارات  إىل  التوصل  أجل  من  ومهمة.   قرارات صعبة 
 الصياغة أن تضع مجموعة من املبادئ والقيم لتوجيه العملية. وعادًة ما يتم توفري هذه املبادئ األساسية يف
 الدستور الوطني وكذلك التزامات الدول األعضاء يف املواثيق واالتفاقيات الخاصة باملنظامت اإلقليمية والقارية
 والدولية. يقدم االتحاد األفريقي قامئة شاملة باملبادئ والقيم األساسية التي تنطوي تحت السياسة األفريقية
 املشرتكة للدفاع واألمن وإطار سياسة االتحاد األفريقي بشأن إصالح قطاع األمن.6 املشاورات العامة هي أيًضا
أنها من  والتأكد  القومي  األمن  اسرتاتيجية  تطوير  عملية  توجه  التي  القيم  للتحقق من صحة  مهمة   طريقة 

  .تعكس أكرب قدر ممكن من اإلجامع الوطني

 القيم مهمة يف صياغة رؤية مشرتكة لألمن: هذه هي الحالة األمنية املستقبلية املنشودة لألمة، وهي مرتبطة
 ارتباطًا وثيًقا بالقيم الثقافية والسياسية. كرؤية للدولة، يجب أن تكون واقعية وذات مصداقية وملهمة وموجهة

 نحو املستقبل.7

 لقد تبنت بعض البلدان مشاورات حقيقية وشاملة عىل الصعيد الوطني يف صياغة رؤيتها الوطنية التي ترتكز
 عىل قيمها التقليدية مثل بوتسوانا. عملت رؤية بوتسوانا لعام 2016 ورؤيتها املنقحة لعام 2036 منذ ذلك

املربع4. رؤية ليبرييا الوطنية لل

توضح اسرتاتيجية األمن القومي لليبرييا لعام 2008 رؤية األمن القومي عىل أنها »بلد ميكن لجميع السكان أن يعيشوا فيه 
دون خوف من القمع والكبت والفقر والجرمية والجوع والبطالة؛ مجتمع يستطيع فيه الليبرييون التعبري عن أنفسهم بحرية 

واتخاذ قرارات بشأن الطريقة التي يُحكم بها بلدهم ».

 كان األمن القومي أيضا الركيزة األوىل السرتاتيجية ليربيا للحد من الفقر، وكانت الرؤية الوطنية لألمن جزًءا من تحقيق هذه 
األهداف الوطنية األكرب.
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 الحني عىل دمج روح »بوثو» املستمدة من تراثها الثقايف مع مبادئ الدميقراطية والتنمية واالعتامد عىل الذات
 والوحدة، مام وجه التنمية االجتامعية واالقتصادية ووفر األمن للبلد (انظر املربع 5). يف حالة رؤية بوتسوانا
 لعام 2016، كانت »أمة آمنة ومأمونة» واحدة من ركائزها السبعة وقد توفر يف املستقبل األساس لصياغة رؤيتها

.لألمن القومي

 تعد صياغة »رؤية لألمن القومي» نقطة انطالق جيدة للجنة الصياغة ليتصوروا مًعا الوضع األمني املستقبيل
 املنشود للبلد. إن املناقشة واالتفاق عىل رؤية لألمن القومي ستفيد املناقشات وصياغة العنارص األخرى. إذا
 كانت مثل هذه الرؤية لألمن القومي موجودة يف وثائق قانونية أو سياسات أخرى، فقد تعيد لجنة الصياغة
تتطلب قد  التي  العنارص  أحد  القومي هي  لألمن  رؤية  صياغة  إن  الفهم.  يف  التغيريات  فيها يف ضوء   النظر 
 توجيًها من القيادة السياسية ومشاورات وطنية. من املرجح أن تعكس العملية الشاملة التي تعتمد عىل القيم
 املشرتكة لتأسيس رؤية لألمن املخاوف األمنية الحقيقية للسكان وتعزز رشعية الحكومة والقطاع األمني من

.خالل تنفيذها

تحديد وترتيب أولويات مصالح وأهداف األمن القومي

 ومن املتوقع أن تحدد لجنة الصياغة مصالح األمن القومي والتهديدات التي تتعرض لها وفرص العمل لحاميتها.
 ستسرتشد هذه العملية بشكل مبارش بتعريف األمن القومي، القيم اإلرشادية ورؤية األمن القومي، باإلضافة

 .إىل التقييامت وجمع البيانات التي أجريت يف مرحلة ما قبل الصياغة

 العديد من الدول تُدرج مصالح األمن القومي فقط بدون تحديد األولويات، ولكن من أفضل املامرسات تصنيفها
 إما يف االهتاممات األكرث أهمية والثانوية8 أو تقييمها عىل مقياس »حيوي»، »هام / رئييس» و »هاميش».9  بدالً
الصياغة فقط يف املصالح األساسية. ميكن أن تساعد القومي، قد تنظر لجنة   من إدراج جميع مصالح األمن 
املقايضات يف مناقشة  القومي من خالل  األمن  أولويات  تحديد  واملصالح يف  القيم  الوطنية حول   املشاورات 

.املنتديات العامة

 يساعد هذا أيًضا يف ضامن تركيز اسرتاتيجية األمن القومي عىل األمور األكرث أهمية للمواطنني وتوافقها مع 
 .التوقعات العامة

املربع 5. القيم األفريقية لرؤية األمن القومي

تُعرّف رؤية بوتسوانا لعام 2016 بوثو بأنه عملية لكسب االحرتام من خالل منحه أوالً، واكتساب التمكني من خالل متكني 
اآلخرين. إنه يشجع الناس عىل التصفيق بدالً من االستياء ألولئك الذين ينجحون. إنه يرفض السلوك املعادي للمجتمع 

واملشني والالإنساين واإلجرامي. هناك قيم بارزة مامثلة مثل بوثو عرب ثقافات مختلفة يف أفريقيا مثل مبونتو/ أوبونتو يف 
جنوب ووسط أفريقيا وكوروكان فوغا (اليونسكو، 2006). أوبونتو مشتق من حكمة نجونية (إيزولو) والتي ميكن ترجمتها 
عىل أنها »الشخص هو شخص بسبب أو من خالل اآلخرين» (مولوكيتي ، 2009). يف غرب إفريقيا، هناك تجسيد أفريقي 

ملفهوم إنساين التوجه للسالم االجتامعي يف التنوع، حرمة اإلنسان، التعايش، والكرامة. هذه القيم هي التي تعرف وتجافظ 
عىل أفريقيا. عند صياغة رؤية لألمن القومي، قد تفكر لجنة الصياغة يف ترسيخ مثل تلك الرؤية عىل بعض القيم التقليدية 

املشابهة لبوتو أو أوبونتو.
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 بعد وضع قامئة أولويات لتهديدات األمن القومي والفرص وتقديم بيان واضح ملشكلة األمن القومي، ستكون
 لجنة الصياغة يف وضع ميكنها من صياغة األهداف األساسية ملواجهة التهديدات والفرص األمنية الوطنية. مبا
باألجندة أحيانًا  الجوهرية تسرتشد  األهداف  فإن  األحيان،  النطاق يف بعض  القومي واسعة  األمن   أن مصالح 
 السياسية للقيادة الحالية. تفضل بعض البلدان تحديد عدد محدود ودقيق من أهداف األمن القومي، وهي

 .أيًضا طريقة لتحديد األولويات

 يساعد تحديد أولويات املصالح يف توضيح العنارص األخرى السرتاتيجية األمن القومي ويف تنفيذها من خالل
 توفري أساس لالختيار من بني الخيارات واتخاذ القرارات بشأن تخصيص املوارد. وبالتايل، فإن تحديد أولويات
 عدد من األهداف األساسية يوجه صياغة أهداف أكرث تحديًدا وخضوعاً يف اسرتاتيجيات األمن القطاعية. يوفر
التي قد تكون ذات صلة املشرتكة  الدفاعية واألمنية  الرئيسية لسياسته  والغايات  األهداف  األفريقي   االتحاد 
 بصياغة أهداف األمن القومي.10 تعترب املشاورات العامة الواسعة والشاملة أساسية يف ضامن أن تعكس أهداف

.األمن القومي األساسية آراء املواطنني

تحديد املسؤوليات وتكييف القطاع األمني لتحقيق أهداف األمن الوطني

 مبجرد أن تصبح أهداف األمن القومي واضحة، سيحتاج القامئون عىل الصياغة إىل تعيني القيادة ودعم املسؤولية
.لتحقيق كل هدف. سيعتمد تقسيم العمل هذا عىل التفويضات واملهام الحالية وقدرات املؤسسات األمنية

 .كام سيتم إطالعه عىل قامئة أولويات تهديدات األمن القومي التي تم وضعها 

 غالبًا ما تكون هناك حاجة لتوضيح األدوار وآليات التنسيق، إما ألن األهداف قد تتطلب استجابات من جهات
 أمنية متعددة أو ألن الترشيع ال ينشئ تقسياًم واضًحا لبدء العمل به. تجنب االلتباس واملنافسة يف تعريف
 املهمة أمر بالغ األهمية. عالوة عىل ذلك، من املرجح أن تتسبب التهديدات األمنية يف تداخل املسؤوليات التي
 قد تتطلب استجابات منسقة. إذا كانت آليات التنسيق وصنع القرار موجودة بالفعل وتعمل - مثل مجلس
 األمن القومي أو ما يعادله - فقد تحتاج لجنة الصياغة إىل مراجعة فعالية هذه اآلليات واملؤسسات. مناقشة
رأي يتطلب  وقد  أيًضا  عليها سيكون رضوريًا  واالتفاق  الصلة  املناسبة وذات  واألفقي  الرأيس  التنسيق   مناذج 

 .الخرباء واملشورة

 مبجرد أن يتضح تقسيم العمل بني املؤسسات األمنية، يبقى تقييم ما إذا كان قطاع األمن يف تشكيلته الحالية
 لديه بالفعل القدرة عىل تحقيق األهداف التي كلف بتحقيقها. قد يستلزم ذلك تغيريات يف هيكل األمن القومي
الصياغة التي تم إعدادها يف مرحلة ما قبل  التقييامت  إدارته واإلرشاف عليه. باالعتامد عىل   وكذلك طريقة 
 واملشاورات األوسع مع املؤسسات ذات الصلة، سيتمكن واضعو الصياغة من تحديد أي ثغرات يف الترشيعات
 أو الوالية أو القدرات التي يجب معالجتها، عىل الرغم من أن لجنة الصياغة قد تكلف ورقة أخرى أو تكلف
 لجنة فرعية متخصصة لتقييم بعض القضايا. قد تنشأ عىل املستوى القطاعي قضايا التنسيق املؤسيس والتعاون
القوة، هياكل  منها،  كل  وضع  األمن،  قوات  عدد  يحتاج  قد  املؤسسية،  املستويات  عىل  والقيادة.   والتنسيق 

 .السجالت، وقدرة القوة إىل التكيف

 إن تكييف قطاع األمن الوطني لتحقيق أهدافه يعني أيًضا ضامن متتع املؤسسات املختلفة املسؤولة عن الرقابة
 واإلرشاف الدميقراطيني بالسلطة والكفاءة ألداء أدوارها. ستحتاج لجنة الصياغة إىل تقييم الفعالية والثغرات
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 املحتملة يف آليات ومؤسسات الرقابة الحالية. قد تنظر لجنة الصياغة أيًضا يف اآلليات واملؤسسات التي اقرتحها
 االتحاد األفريقي عىل الدول األعضاء فيه لتعزيز الرقابة الدميقراطية واإلرشاف املدين عىل قطاع األمن.11 فيام ييل
 بعض األسئلة الرقابية الرئيسية التي ميكن أن يطرحها واضعو الصياغة عندما تتغري الصالحيات واملهام واألهداف

:األمنية

◆ هل العمليات واللوائح داخل املؤسسات األمنية كافية ملهمة تحديد ومعاقبة انتهاكات القواعد؟ 	

◆ هل توجد ضامنات كافية لضامن عدم تعرض أفراد األمن والجمهور ملخاطر ال داعي لها يف سياق أداء الجهات 	

األمنية ملهامها؟

◆ هل الوزارات املسؤولة عن إدارة املؤسسات األمنية قادرة وراغبة يف توفري الرقابة الداخلية عىل املؤسسات التي 	

ترشف عليها؟

◆ هل الربملان عىل دراية كافية بالشؤون األمنية لتوفري رقابة فعالة عىل جودة أداء كل مؤسسة من مؤسسات 	

قطاع األمن؟ 

◆ هل النظام القضايئ قادر ومستعد ملالحقة املخالفات املشتبه باقرتافها من قبل أفراد األمن؟	

◆  هل تم تكييف قوانني العدالة لضامن مساءلة أفراد األمن أمام القانون؟	

◆ هل توجد مؤسسات رقابة قانونية مستقلة (مثل مؤسسات أمناء املظامل، واملؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، 	

ولجان مكافحة الفساد، ومكاتب التدقيق، واملفتشني العامني، وما إىل ذلك) وهل لديها الصالحيات واملوارد 

الالزمة للتحقيق يف القضايا التي تنطوي عىل قطاع األمن؟

◆ هل يعمل اإلطار القانوين عىل تحديد مسؤولية قطاع األمن يف تطبيق القانون وحامية الجمهور؟	

◆  هل القوانني واللوائح كافية لتوفري أساس واضح وثابت للرقابة الدميقراطية؟ 	

◆ هل توجد آليات فعالة لتخصيص امليزانيات بطريقة شفافة والتحقق من استخدام املوارد وتربيرها كام هو 	

متوقع يف السياسة والقانون؟ (يخص كال من الربملان والوزارات املسؤولة عن إدارة املوازنات)

◆ هل الوصول إىل املعلومات رضوري للرقابة الفعالة والتغطية اإلعالمية مضمون لجميع مؤسسات الرقابة ذات 	

الصلة؟

ضامن أساس عميل للتنفيذ

 مبجرد أن يتم تحديد الرؤية واملصالح والتهديدات والفرص لألمن مقابل تعريف لألمن يحركه القيم، ستحتاج
 اسرتاتيجية األمن القومي إىل ربط األولويات العامة لألمن باملهام والوظائف التي ميكن أن يؤديها قطاع األمن.
 هذا الجانب األخري مهم لضامن أن تصبح الرؤية الوطنية لألمن سياسة قابلة للتنفيذ ولها تأثري حقيقي عىل

.توفري األمن
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 يجب أن تعكس التوجيهات الخاصة بالتنفيذ املوارد األمنية املتاحة لكل دولة، وكيف سيتطلب التغيري لتلبية 
 األهداف األمنية املنصوص عليها يف اسرتاتيجية األمن القومي. سيحتاج القامئون عىل الصياغة إىل التشاور مع

 :املؤسسات األمنية والخرباء األمنيني ذوي الصلة  للنظر يف جوانب التنفيذ. يجب أن يشمل ذلك ما ييل

◆ املوارد البرشية: عدد األفراد، مستوى التدريب، اإلسناد، وإعادة التوزيع املحتملة	

◆ البنية التحتية الطبيعية: تقييم للبنية التحتية واملعدات املستخدمة بالفعل، وما إذا كان األمر يتعلق بالوظيفة 	

التي سيُطلب منها القيام بها، وما الذي سيكون رضوريًا وعمليًا لضامن استدامتها

◆ اإلدارة: جودة اإلدارة والتنظيم عىل مستوى املؤسسات األمنية ووزاراتها التنفيذية وقدرتها عىل إحداث التغيري	

◆ األمور املالية: يجب توفري تقدير للموارد الوطنية املتاحة لتمويل األمن يف بداية العملية حتى يتمكن القامئون 	

عىل الصياغة من ضامن مالءمة االسرتاتيجية التي يطورونها ضمن غالف امليزانية الذي من املحتمل أن يكون 

متاًحا 

 مبجرد أن يتم ترجمة رؤية وأهداف اسرتاتيجية األمن القومي إىل مهام ووظائف واقعية لقطاع األمن، سيحتاج
 القامئون عىل الصياغة إىل معالجة تخصيص املوارد لقطاع األمن واإلدارة الحكيمة لهذه املوارد. قد ال تستحق
 اسرتاتيجية األمن القومي الورقة التي كتبت عليها بدون املوارد املخصصة للتنفيذ (عىل سبيل املثال، الكفاءات
 املالية والبرشية واملؤسسية واملتخصصة والترشيعات واملعدات). تتمثل املامرسة املتبعة يف البلدان األفريقية
لتنفيذ الالزمة  املوارد  تخصيص  يتم  قد  أنه  ونيجرييا، يف  ليبرييا  مثل  القومي،  لألمن  اسرتاتيجيات  لديها   التي 
إلنشاء الالزمة  املوارد  هو  االستثناء  القطاعي.  األمن  اسرتاتيجيات  لتطوير  مبارشًة  القومي  األمن   اسرتاتيجية 
 مؤسسات جديدة موىص بها كجزء من تنفيذ اسرتاتيجية األمن القومي. يتمثل الدور املتوقع للجنة الصياغة يف
 توفري مبادئ توجيهية عامة لتخصيص وإدارة املوارد يف قطاع األمن والنتائج املتوقعة من هذه االستثامرات. من
 أجل الحصول عىل عملية مستنرية لتقديم إرشادات لتخصيص وإدارة املوارد األمنية، قد تسعى لجنة الصياغة

 للحصول عىل آراء من الخرباء من خالل النظر يف الخيارات التالية:12

◆ إجراء، بدعم من رشكاء التنمية، مراجعة اإلنفاق العام لفحص تخصيصات املوارد لقطاع األمن بشفافية، تقييم 	

اإلنصاف والكفاءة والفعالية لتلك املخصصات وتحديد اإلصالحات الرضورية الالزمة لعمليات امليزانية بهدف 

تحسني كفاءة اإلنفاق العام يف قطاع األمن.

◆ مراجعة إدارة املالية العامة، بدعم من رشكاء التنمية، لتقييم جودة تنفيذ امليزانية بهدف تحديد اإلصالحات 	

الالزمة.

 قد تعني املوافقة عىل اسرتاتيجية األمن القومي أن عملية إعداد ميزانية قطاع األمن نفسها ستحتاج إىل التغيري يف
 ضوء أهداف ورؤية األمن القومي الجديدة. عىل وجه الخصوص، يجب أن تكون مؤسسات ووكاالت قطاع األمن
 مندمجة بالكامل يف عملية إعداد امليزانية الوطنية وأن تخضع لنفس أنظمة امليزانية مثل الوزارات واملؤسسات
 التنفيذية غري األمنية. أنشأت بعض الدول مجموعة عمل موازنة قطاع األمن، والتي تتكون من وكاالت اإلنفاق
 الحكومي ورشكاء التنمية، وتجتمع سنويًا إلنتاج خطط قطاع امليزانية السنوية التي تحدد األولويات وتخصيص

.املوارد لقطاع األمن. إذا كانت هذه التغيريات رضورية، فيجب دمجها يف اسرتاتيجية األمن القومي
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صياغة املسودة األوىل

 عىل أساس املكونات املذكورة أعاله، ميكن للجنة الصياغة إنشاء مرشوع نص أول (أو »صفر») للتداول واملراجعة.
.يصف املربع 6 العنارص األساسية التي عادة ما تتضمنها اسرتاتيجية األمن القومي

املربع 6.  العنارص األساسية لوثيقة إسرتاتيجية األمن القومي

ملخص محتوى الوثيقة من حيث الرؤية واملصالح والتهديدات األمنية واألهداف ومسار العمل ملواجهة ملخص تنفيذي
التهديدات وتحقيق الرؤية.

ملحة موجزة عن البيئة األمنية التي تتطلب صياغة اسرتاتيجية لألمن القومي، العملية التي اتبعت إثناء املقدمة
صياغة االسرتاتيجية، وكيف تتناسب هذه االسرتاتيجية مع الرؤية الوطنية.

بيان موجز عن الغرض من االسرتاتيجية وكيف تختلف عن االسرتاتيجيات األمنية القطاعية األخرى أو الغرض والنطاق
اسرتاتيجية األمن القومي الحالية. أيًضا لتوضيح نطاق تغطيتها من حيث التهديدات األمنية التي تنوي 

معالجتها وكيف تساعد يف توفري اسرتاتيجية شاملة ملراجعة اسرتاتيجيات األمن القطاعية الحالية وصياغة 
اسرتاتيجيات جديدة.

نبذة مخترصة عن تطور مفهوم األمن يف الدولة وكيف اسرتشد هذا التطور بالفهم اإلقليمي والدويل لألمن. تعريف اسرتاتيجية األمن القومي
التعريف املتفق عليه لألمن القومي الذي يجب تقدميه، وإذا أمكن مع أركانه األساسية (الدولة، املجتمعية، 

واإلنسانية).

رشح موجز لرؤية األمن القومي (الوضع األمني املستقبيل املنشود). ويجب ربط ذلك بترصيحات رئيس رؤية األمن القومي
الدولة، األحكام الدستورية، الرؤية والقيم الوطنية، وااللتزامات والتعهدات اإلقليمية والدولية. يجب أن 

تكون هذه الرؤية ضمن اإلطار الزمني املحدد للرؤية الوطنية أو الرؤية اإلقليمية أو الرؤية الدولية 2030 
ألهداف التنمية املستدامة.

بيان موجز باملبادئ والقيم األساسية التي ستوجه تطوير وتنفيذ اسرتاتيجية األمن القومي.املبادئ والقيم اإلرشادية

كام هو الحال يف رؤية األمن القومي، فإن قامئة املصالح الوطنية وترتيبها حسب األولوية سوف تسرتشد مصالح األمن القومي
بالقيم الوطنية، خطابات رئيس الدولة، ديباجة الدستور، النشيد الوطني، وااللتزامات والتعهدات اإلقليمية 

والدولية.

رسم خرائط شامل واسرتاتيجي لبيئة األمن القومي والقضايا الجيوسياسية ضمن مفهوم املنطق االسرتاتيجي تهديدات األمن القومي، الفرص
مام أدى إىل بيان موجز بالتهديدات والفرص، مبا يف ذلك مشكلة األمن القومي.

بيان ما تهدف اإلسرتاتيجية إىل تحقيقه والرسالة التي يجب عىل مختلف األجهزة واملؤسسات األمنية أهداف األمن القومي
تحقيقها لبناء األساس لتحقيق رؤية ومصالح األمن القومي.

أدوار ومسؤوليات وكاالت ومؤسسات قطاع 
األمن

تقسيم العمل بني مختلف األجهزة واملؤسسات يف قطاع األمن عىل أساس قامئة أولويات تهديدات األمن 
القومي (الحالية واملتوقعة). وسيشمل ذلك إسناد األدوار القيادية والداعمة ملختلف الوكاالت واملؤسسات 

األمنية يف االستجابة لكل تهديد لألمن القومي.

بناء و / أو إعادة تصميم هيكلية أمنية وطنية جديدة وآليات ومؤسسات تنسيق يف ضوء رؤية األمن هيكلية األمن القومي
القومي وأهدافه والتهديدات التي تواجهه (الفعلية واملتوقعة)، مبا يف ذلك اآلليات واملؤسسات لضامن 

الرقابة الدميقراطية أثناء تنفيذ اسرتاتيجية األمن القومي.

بيان املبادئ التوجيهية لتخصيص وإدارة املوارد يف مختلف املؤسسات والوكاالت يف قطاع األمن وكذلك استدرار املوارد السرتاتيجية األمن القومي.
االستفادة من الرشاكات واملساعدة األمنية يف قطاع األمن.

بيان املبادئ التوجيهية لصياغة االسرتاتيجيات األمنية القطاعية لتنفيذ اسرتاتيجية األمن القومي باإلضافة خطة التنفيذ
إىل تقديم مصفوفة جدول التنفيذ السرتاتيجية األمن القومي وآليات وعمليات قياس التقدم يف تنفيذ 

اسرتاتيجية األمن القومي وآليات التنسيق واملراقبة والتقييم واملراجعة الدورية.
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واملراجعات التشاور   :4 املرحلة 

األوىل املراحل  من  القومي،  األمن  اسرتاتيجية  تطوير  مراحل  من  مرحلة  كل  يف  رضوري  عنرص  هو   التشاور 
 لتخطيط العملية، وجمع املعلومات الالزمة إلعالم الصياغة وحتى االنتهاء منها ونرشها. جعل التشاور شامالً
 قدر اإلمكان يف كل مرحلة من مراحل العملية يساعد عىل التامس مجموعة متنوعة من اآلراء وإنتاج منتج نهايئ
 بناًء عىل توافق عميل وسيايس سليم. مع اكتامل »املسودة األوىل»، فإن إطالق عملية تشاور مع الجمهور شاملة
 وواسعة كجزء من عملية تطوير اسرتاتيجية األمن القومي يلفت انتباه الجمهور إىل العملية ويعطي وزناً أكرب
 للتوصيات واملدخالت التي تنتج عن ذلك. تعد مرحلة التشاور الخاصة بعملية تطوير اسرتاتيجية األمن القومي

 .مهمة للغاية من أجل تعزيز النسخة النهائية

أن بالتايل  األهمية مبكان  الحكومة ملواطنيها، فمن  توفرها  التي  العامة  املنافع  األمن هو أحد أهم   نظرًا ألن 
 يشارك املواطنون يف تحديد ليس فقط كيفية تحديد حكوماتهم ألهداف األمن القومي ورؤيته، بل أيًضا كيف
 ينوون تحقيقها. إن ضامن اإلدماج وبناء اإلجامع يف قطاع له تاريخ من عدم إرشاك املواطنني يف صياغة سياساته
 واسرتاتيجياته قد يشكل تحديًا حقيقيًا. غالبًا ما تكون القيادة السياسية من املبادرين لعملية تطوير اسرتاتيجية
 األمن القومي مطالبة بأخذ زمام املبادرة يف إطالق وتوجيه وقيادة النقاش العام لضامن اإلدماج وبناء اإلجامع

.الوطني خالل عملية تطوير اسرتاتيجية األمن القومي

توقيت وأشكال التشاور مع الجمهور

 يعد التوقيت جانبًا مهاًم من جوانب التشاور ألنه يجب أن يحدث يف وقت متأخر مبا فيه الكفاية يف العملية
 بحيث ميكن مناقشة القضايا املوضوعية ذات االستخدام الحقيقي من قبل القامئني عىل الصياغة، ولكن أيًضا
 يف وقت مبكر مبا يكفي من العملية بحيث ميكن للتغذية الراجعة من املشاورات أن تشكل الوثيقة الختامية.
 لهذا السبب، من العميل جعل التشاور خطوة مميزة بني النسختني األوىل والنهائية. هناك العديد من الخيارات
 لالستشارة العامة، وميكن دمجها لتوسيع وتعميق جودة التغذية الراجعة التي يتلقاها القامئون عىل الصياغة

.((انظر الشكل 6

 قد تكون املناهج التشاركية مثل مناقشات مجموعة الرتكيز هي أفضل طريقة لطلب مدخالت من املواطنني
الصياغة لجنة  تجري  البلدان،  بعض  يف  بأكملها.  املسودة  من  بدالً  األولية  للمسودة  األساسية  القضايا   حول 

 .مشاورات وطنية مع األطراف املعنية الرئيسية عىل املستويات دون الوطنية

 ميكن طرح جميع جوانب اسرتاتيجية األمن القومي للتشاور العام، لكن التشاور العام مفيد بشكل خاص لبناء
:رشعية العملية وإنتاج وثيقة توافق اآلراء عندما تأخذ يف االعتبار ما ييل

◆ التعريفات األمنية، القيم األساسية السرتاتيجية األمن القومي وطبيعة مصالح األمن القومي التي اعتمدها 	

واضعو املسودة

◆ اختيار األولويات الوطنية: من املرجح أن تقوم عملية تطوير اسرتاتيجية األمن القومي بإضفاء الرشعية عىل 	
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الحكومة يف أعني شعبها إذا كان الناس يشاركون يف تحديد أولويات املصالح ويف توضيح العنارص الرئيسية لرؤية 

األمن القومي

◆ طبيعة البيئة األمنية كام هو موضح يف بيان مشكلة اسرتاتيجية األمن القومي والتأثريات املحتملة عىل مستقبل 	

األمن القومي إذا مل يتم اتخاذ أي إجراءات اآلن

الشكل 6. أشكال التشاور مع الجمهور

 ةماع تاراشتسال تارایخ
 ةیجیتارتسا صوصخب

يموقلا نمألا

 وأ ينطو راوح دقع
 ةودن وأ لمع ةشرو

 ةدع ىلإ موی نم رمتست
مایأ

 تارواشملا ءارجإ
 نم ةیلحملاو ةیمیلقإلا

 تالباقملا لالخ
ةماعلا تاعامتجالاو

 تاعامتجا ةفاضتسا
ةماعلا ةشقانملل ةحوتفم

 وأ تالباقم ءارجإ
 عم زیكرت تاعومجم
عمتجملا ةداقو يلثمم

 نود نمأ ناجل لیكشت
 نكمی ةیلحم / ةیمیلقإ
 ةلحرم نم اھتالخدم جمد
ادعاصف ةغایصلا لبق ام

 تاحارتقا میدقتل ةوعدلا
 ىلع ةبوتكم تاقیلعت وأ

ةحرتقملا راكفألا
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 بالنظر إىل أن مثل هذه املشاورات عىل الصعيد الوطني من املرجح أن تنتج وجهات نظر مختلفة حول األمن
 القومي، تستطيع لجنة الصياغة التوفيق بني هذه اآلراء يف مسودة واحدة متامسكة وهي »املسودة املتوافقة».
 يف بعض البلدان، تخضع هذه »املسودة التوافقية» ملزيد من املراجعة والتشاور مع األطراف املعنية الرئيسية
 وبعض الخرباء الوطنيني املختارين. قد تحدد لجنة الصياغة، عىل أساس »املسودة املتوافقة»، العنارص الرئيسية
 لعملية تطوير اسرتاتيجية األمن القومي التي ستحتاج إىل مواصلة املشاورات املستهدفة، أو املزيد منها،  مع

.مختلف األطراف املعنية

واالعتامد املوافقة   :5 املرحلة 

النهائية السرتاتيجية بالتوفيق بني جميع املدخالت من املشاورات يف املسودة  الصياغة   مبجرد أن تقوم لجنة 
 األمن القومي، قد تنظر لجنة الصياغة يف اختبار املخاطر للمسودة النهائية. اختبار املخاطر هو عملية تقوم
 من خاللها لجنة الصياغة مع خرباء وطنيني مختصني بتقييم املخاطر التي قد تطرأ عىل االسرتاتيجية باإلضافة
 إىل املخاطر التي قد تنشأ عن تنفيذها.13 عند اختبار املخاطر املرتبطة مبسودة االسرتاتيجية، يستطيع واضعو

 :الصياغة االسرتشاد باألسئلة التالية

◆ هل ستحقق اسرتاتيجية األمن القومي أهدافها؟	

◆ هل تجعل اسرتاتيجية األمن القومي الدولة قادرة عىل االستجابة للتوجهات األمنية الحالية؟	

◆ هل تنطوي اسرتاتيجية األمن القومي عىل عدم اليقني واملفاجآت؟	

◆ هل توفر اسرتاتيجية األمن القومي املرونة؟	

◆ هل تعنرب اسرتاتيجية األمن القومي منحازة بأي شكل من األشكال أو متفائلة للغاية بشأن أي نقاط؟	

◆ هل املوارد املالية متاحة وكافية لتنفيذ اسرتاتيجية األمن القومي؟	

◆ هل اإلرادة اسرتاتيجية لتنفيذ اسرتاتيجية األمن القومي كافية؟	

◆ هل اسرتاتيجية األمن القومي مقبولة بالنسبة للمواطنني والرشكاء اإلقليميني والدوليني؟	

جدوى مرشوع عىل  املوافقة  سلطة  إطالع  يف  الصياغة  لجنة  سيساعد  األسئلة  هذه  عىل  إجابات  تطوير   إن 
.االسرتاتيجية

 مبجرد االنتهاء، يتم عادًة تقديم اسرتاتيجية األمن القومي إىل السلطة البادئة للموافقة عليها واعتامدها. يعتمد
 شكل املوافقة عىل كيفية بدء العملية ويختلف باختالف البلدان. عىل سبيل املثال، عندما يكون الجهاز التنفيذي
 قد بدأ عملية تطوير اسرتاتيجية األمن القومي، ميكن بعد ذلك تقديم النسخة النهائية إىل السلطة التنفيذية
الوزراء عىل املسودة القومي ومجلس  الدول يوافق مجلس األمن  للتداول واملوافقة عليها. يف بعض   بأكملها 

  .النهائية لالسرتاتيجية لضامن االلتزام السيايس
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املوافقة الربملانية من أجل رشعية معززة

 تحتاج الحكومات الدميقراطية إىل رشح وتربير سياساتها لكل من الربملان والجمهور وإحدى الوظائف الرئيسية
 السرتاتيجية األمن القومي هي مساعدة الحكومات عىل الوفاء بهذا االلتزام. لهذا السبب، فإن السعي للحصول
.عىل موافقة الربملان عىل اسرتاتيجية األمن القومي - حتى لو مل يكن مطلوبًا رسميًا - ميكن أن يعزز من رشعيتها

 ال تكون الربملانات عادًة هي البادئ يف عملية تطوير اسرتاتيجية األمن القومي ولكن ال يزال من املمكن تقديم 
 اسرتاتيجية األمن القومي لالعرتاف أو املوافقة الربملانية بناًء عىل طلب السلطة التنفيذية. يف بعض البلدان تقدم
 السلطة التنفيذية املسودة املعتمدة إىل الربملان ملناقشتها أو االعرتاف بها أو إقرارها. وميكن لذلك أن ينطوي
 عىل نقاش و / أو تصويت يف الغرفة الرئيسية أو قد يشمل فقط اللجان الربملانية املسؤولة عن الشؤون األمنية

 .أو عنارص محددة

 يف حني أن هذه الخطوة ال تكون يف كثري من األحيان متطلبًا قانونيًا، إال أنها تعزز شفافية صنع القرار وتساعد
 عىل بناء توافق يف اآلراء بشأن التنفيذ.  املوافقة القانونية عىل االسرتاتيجية من قبل الربملان أو إقرار الربملان لوثيقة
 االسرتاتيجية ميكنه أيضا ضامن امللكية الوطنية وزيادة الوعي العام باالسرتاتيجية. يف بعض البلدان ال تكون املوافقة
 القانونية من قبل الهيئة الترشيعية عىل االسرتاتيجية مطلوبة للسامح باملرونة يف تنفيذ االسرتاتيجية، ولكن قد
 يتم إطالع الربملان بانتظام عىل االسرتاتيجية. سواء كانت موافقة الربملان عىل االسرتاتيجية مطلوبة أم ال، سيظل
 .الدعم الربملاين السرتاتيجية األمن القومي مطلوبًا للتنفيذ من خالل سلطة الرقابة السياسية ومخصصات امليزانية

 يتمثل دور الربملان يف عملية تطوير اسرتاتيجية األمن القومي بشكل عام يف ضامن متثيل آراء ومصالح ناخبيهم
القومي قد تضمنت مشاورات الوطنية لألمن وتنفيذها. حيث أن عملية تطوير اسرتاتيجية األمن  الرؤية   يف 
 شاملة ومكثفة يف مرحلتي اإلعداد والصياغة، ينبغي بالفعل أن تكون آراء ومخاوف الربملان منعكسة يف النسخة
 التوافقية من املسودة وسيكون الربملانيون عىل دراية بالعملية واألساس املنطقي للسياسة. ويف هذه الحالة، من
 املرجح أن تكون املناقشات الربملانية املفتوحة أو مراجعات اللجان بناءة وداعمة للسياسة. كام أن هذا أيًضا

.يعزز مصداقية الوثيقة والعملية التي أنتجتها، بدالً من خلق نقد أو معارضة سياسية لتطبيقها

النرش واإلعالم    :6 املرحلة 
 املوافقة عىل عملية تطوير اسرتاتيجية األمن القومي يجب أيًضا أن متتد إىل تطوير خطة للنرش واإلعالم، وكالهام
القومي. ميكن األمن  اسرتاتيجية  لعملية تطوير  الوطنية  امللكية  السيايس وضامن  االلتزام  اكتساب   يساعد يف 
 للمؤسسة املعينة لإلرشاف عىل عملية تطوير اسرتاتيجية األمن القومي أو للجنة الصياغة تصميم اسرتاتيجية
 إعالم ونرش متامسكة لعميلة تطوير اسرتاتيجية األمن القومي بأكملها، مع الرتكيز بشكل خاص عىل كيفية

.تقديم الوثيقة النهائية ومشاركتها

 يعترب النرش واإلعالم السرتاتيجية األمن الوطني املعتمدة الخطوة األوىل نحو التنفيذ الفعال. إنه جزء من العملية
 عندما تتم مشاركة محتوى اسرتاتيجية األمن الوطني عرب جميع اإلدارات الحكومية ويتم نقل االسرتاتيجية إىل
الجهات الوعي بني  زيادة  النرش واإلعالم عىل نطاق واسع وشفاف عىل  . يعمل  الواسع  الجمهوري   املستوى 
 الفاعلة يف قطاع األمن و أوساط الجامهري بخصوص القيم املركزية لالسرتاتيجية الجديدة والتوقعات السلوكية

.التي تضعها اسرتاتيجية األمن القومي
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النرش بني األطراف املعنية يف القطاع األمني

أىل الوصول  ضامن  هو  األمن  قطاع  يف  املعنية  األطراف  وسط  القومي  األمن  اسرتاتيجية  نرش  من    الهدف 
 االسرتاتيجية لكل مؤسسة حكومية تحتاج إىل مواءمة عملها مع اسرتاتيجية األمن القومي وأنها تدرك الحاجة
ينطبق عىل كام  والرقابة  األمن  إدارة  عن  املسؤولة  املؤسسات  القدر عىل  بنفس  ينطبق  وهذا  تنفيذها.   إىل 

 .املسؤولني عن توفري األمن املبارش

 تحتاج مؤسسات قطاع األمن إىل التخطيط لتنفيذ اسرتاتيجية األمن القومي ضمن التسلسل الهرمي اإلداري
الحقيقي لالسرتاتيجية عندما يكون ملن االتجاه  العملية  املرجح أن تعكس هذه  بها. من  الخاص   والتنظيمي 

 .طُلب منهم تنفيذها وصول مبارش إىل محتواها

 إن نرش اسرتاتيجية األمن القومي داخل الحكومة وعرب جميع املؤسسات التي ستُكلف بتنفيذها يزيد من الوعي
 بالحاجة إىل الوفاء بهذا االلتزام بني املهنيني األمنيني، العسكريني، واملدنيني عىل حد سواء. هذا مهم بشكل خاص
 عندما تقوم الدولة بانتقال نحو اسرتاتيجية وطنية أكرث شمولية وشفافية وخاضعة للمساءلة إلدارة أمنها. إن
 النرش داخل الحكومة ملا كان رسيًا يف السابق ميكن أن يرسل إشارة واضحة للتغيري داخل قطاع األمن نفسه وقد
 يكون مهاًم بشكل خاص يف السياقات التي يتم التعامل فيها مع السياسة األمنية بشكل تقليدي من قبل عدد

 .صغري من األطراف املعنية األمنيني والتنفيذيني، ومل تتم مناقشتها إال عىل أعىل املستويات

 يعد النرش الواسع السرتاتيجية األمن القومي عرب الفروع الحكومية وداخل التسلسل الهرمي املؤسيس لكل منها
 أمرًا بالغ األهمية للرقابة الدميقراطية. كل جانب من جوانب اسرتاتيجية األمن القومي الذي يتطلب إجراًء من
 جانب قطاع األمن يجب أيًضا أن يتطلب إرشافًا ومراقبة، لذا فإن توفري مساءلة ذات مصداقية يتطلب أن يكون
 لجميع الجهات الفاعلة واملؤسسات املسؤولة عن املراقبة واإلرشاف عىل املسائل األمنية إمكانية الوصول إىل

.اسرتاتيجية األمن القومي

وبناء للعملية  املتوقعة  أو غري  املقصودة  السلبية غري  اآلثار  معالجة  أيًضا يف  للنرش  الفعالة  الخطة   ستساعد 
 التوافق والثقة، فضالً عن ضامن قبول املشرتين من أصحاب املصلحة املعنيني. وسيساعد أيًضا يف التنفيذ الناجح
محتوى إىل  باإلضافة  بالعملية  دراية  عىل  املعنية  األطراف  جميع  ستكون  حيث  القومي،  األمن   السرتاتيجية 
 اسرتاتيجية األمن القومي. تساعد االتصاالت بني مزودي األمن عىل وجه الخصوص عىل ضامن فهمهم ألدوار كل

.منهم والتغيريات املطلوب إجرائها

إيصال اإلسرتاتيجية الوطنية لألمن إىل الجمهور

 الشعب هو املستفيد النهايئ من االسرتاتيجية الوطنية لألمن ولهذا السبب يجب أن تعكس اسرتاتيجية األمن
 القومي قيمه ومصالحه وأولوياته، كام يجب أن تكون معروفة له. يعزز التواصل الفعال واملشاركة العامة يف
 جميع مراحل عملية تطوير اسرتاتيجية األمن القومي مصداقية وفعالية ورشعية قطاع األمن، لكن من املهم

.بشكل خاص زيادة الوعي العام بالنتيجة النهائية للعملية وتنفيذها

 سيلعب املجتمع املدين ووسائل اإلعالم دوًرا حاساًم يف زيادة الوعي بالتزامات الحكومة تجاه األمن واملساعدة
يف إيصال ذلك إىل املواطنني. ستغطي العنارص االسرتاتيجية الفعالة لإلعالم الجامهريي النقاط التالية:14
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الحسنة للنوايا  أنها تخدم كرسالة  بأن تكون عامة هو  القومي  الذي يجعل اسرتاتيجية األمن   والسبب اآلخر 
أن والدفاعية  السلمية  القومي  األمن  للتوقيع عىل سياسة  الدويل. ميكن  واملجتمع  املجاورة  للدول   والسلمية 

.تساعد يف نزع فتيل التوتر وتخفيف حدة الرصاع ودعم التعاون األمني اإلقليمي والدويل

املوازنة بني الحاجة إىل الرسية والحاجة إىل النرش واإلعالم العام

 تعد ثقافة الرسية يف قطاع األمن إحدى العقبات الرئيسية أمام عملية شاملة وشفافة لتطوير اسرتاتيجية األمن
 القومي . يتمثل أحد التحديات الرئيسية السرتاتيجية النرش واإلعالم الناجحة يف مقدار املعلومات الذي سيتم
 اإلعالن عنه من خالل عملية تطوير اسرتاتيجية األمن القومي يف قطاع تهيمن عليه ثقافات الرسية والخصوصية.
 بالتأكيد ستثري عملية تطوير اسرتاتيجية األمن القومي نقاًشا وطنيًا حول »أمن من؟» وهذه إحدى أهم الطرق

الشكل 7. خطة اتصال عامة السرتاتيجية جديدة لألمن القومي

 ةماع لاصتا ةطخ
 ةدیدج ةیجیتارتسال

 يموقلا نمألل

 يسیئرلا ضرغلا حرشی
ةیجیتارتسالا نم

 ةیسیئرلا لئاسرلا مدقی
 ةقیقد ةقیرطب روھمجلل

اھیلإ لوصولا نكمیو

 روھمجلا ددحی
 عم لماعتیو فدھتسملا

ةیلمعلل مھتاروصت

 ينبیو روھمجلا ملعی
 ةیباجیإ ةماع تاروصت

ةیلمعلا نع

 لئاسوو ءاضعألا ددحی
 ةیجیتارتسالا مالعإلا

ةكراشملل ةیسیئرلا

 تاغللا عیمجب رفوتم
 تاونق يفو ةلصلا تاذ

ةددعتم

 روھمجلا ءارآ عمجی
 ةطشنأو ةیلمعلا لوح

لاصتالا
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 التي ميكن إلسرتاتيجية األمن القومي من خاللها  أن تعزز رشعية توفري أمن الدولة مع مواءمة االسرتاتيجية
.الوطنية مع املصلحة العامة

 يتطلب ضامن توفر املعلومات املتعلقة باألمن لتغذية مناقشة عامة مستنرية للقضايا األمنية مشاركة القيادة 
 السياسية والترشيعات الالزمة حول حرية املعلومات وتصنيف املعلومات ورفع الرسية عنها، فضالً عن ضامنات
 الوصول إىل املعلومات وحرية التعبري. إذا مل تكن مثل هذه القوانني متاحة، فقد تطلب لجنة الصياغة توجيهات
 من القيادة السياسية حول كيفية مشاركة املعلومات املتعلقة باألمن مع الجمهور ووسائل اإلعالم أثناء عملية

 .تطوير اسرتاتيجية األمن القومي

 قد يعني اإلعالم والنرش الفعال معالجة األساليب التقييدية للمعلومات الرسية أو عدم وجود لوائح واضحة
الرسية غري الرضورية ويعيق امليل إىل  تفاقم  أن يؤدي إىل  الحساسة، وكالهام ميكن  املعلومات   للتعامل مع 
 التنفيذ الفعال السرتاتيجية األمن القومي. يجب أن تأخذ اسرتاتيجية اإلعالم الفعالة يف االعتبار حق الجمهور يف
 الحصول عىل املعلومات ورضورة تنظيم الطريقة التي يتم بها حامية املعلومات األمنية للمصلحة الوطنية أو
 الكشف عنها للجمهور وفًقا إلجراءات التصنيف ورفع الرسية عن معلومات األمن القومي وكذلك الحامية ذات
 الصلة للصحفيني.15 عندما تكون املعلومات الحساسة أو املصنفة جزًءا ال يتجزأ من اسرتاتيجية األمن القومي،
النرش عىل نطاق ثانية غري مصنفة ألغراض  إنشاء نسخة  التنفيذ، فيمكن عندئٍذ  بعنارص  يتعلق   خاصة فيام 
 أوسع. من الناحية املثالية، ستنظر لجنة الصياغة يف كيفية تأثري استخدام املعلومات الرسية يف املسودة النهائية

.عىل نرشها وإعالمها املحتملني قبل أن تكون يف جانب الشفافية واملعلومات مفتوحة املصدر

املعلومات وتويص بحرية  يتعلق  فيام  الترشيعية  الثغرات  القومي  األمن  اسرتاتيجية  تطوير  تحدد عملية   قد 
املعلومات إىل  الجمهور  ووصول  الشفافية  لضامن  القامئة  الترشيعات  عىل  تعديالت  أو  جديدة   بترشيعات 
 املتعلقة باألمن. بعض البلدان تسمح مبشاركة املعلومات املتعلقة باألمن مع الجمهور أثناء صياغة اسرتاتيجية
 أمنية كربى. وهذه املشاركة تصبح أكرث تقييًدا بشكل متزايد عىل املستويات االسرتاتيجية والتشغيلية والتكتيكية.
 مشاركة املعلومات األمنية مع الجمهور ال تساعد يف ضامن إبالغ الجمهور فحسب، بل تساعد أيًضا يف اكتساب
 الدعم العام لالستجابات الوطنية ألي تهديدات أمنية. إن كسب ثقة الجمهور يسهل عمل جميع مزودي األمن

.يف الدولة. وهذا مهم بشكل خاص يف أوقات األزمات

واملراجعة  والرقابة  التنفيذ   :7 املرحلة 
 ينتج عن عملية تطوير اسرتاتيجية األمن القومي الناجحة وثيقة ستوجه قطاع األمن لتحقيق األهداف املحددة يف
 االسرتاتيجية. وبالتايل، يعني التنفيذ أن جميع عنارص قطاع األمن، مبا يف ذلك تلك التي تتوىل أدواًرا إدارية ورقابية،
والوظائف املهام  مع  والعمليات  املوارد  وتخصيص  واإلدارة  بالتخطيط  الخاصة  عملياتها  مواءمة  إىل   ستحتاج 
 املحددة يف االسرتاتيجية. ويحدث هذا من خالل صياغة االسرتاتيجيات القطاعية وتلك املخصصة للمؤسسات
 والتي تصف بالتفصيل كيف سيتم تحقيق أهداف اسرتاتيجية األمن القومي. مرحلة التنفيذ هي تلك اللحظة يف

 .عملية تطوير اسرتاتيجية األمن القومي عندما ترشع الجهات الفاعلة يف قطاع األمن يف هذه العملية
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دعم القطاع األمني يف تطوير اسرتاتيجيات قطاعية لتطبيق اسرتاتيجية األمن 

القومي

واسرتاتيجياتها القطاعية  خططها  تطوير  املسؤولة  األمنية  واملؤسسات  الوزارات  من  التنفيذ   سيتطلب 
يف القومي  األمن  اسرتاتيجية  يف  عليها  املنصوص  والوظائف  املهام  تنعكس  بحيث  املؤسسات  مستوى   عىل 
سيعمل املثالية،  الناحية  من  واملوظفني.  والتدريب  واملشرتيات  القوة  وهياكل  القدرات  تطوير   سياسات 
املراحل الصلة خالل  ذات  األمن  والتشاور مع مؤسسات قطاع  بالتنسيق  القومي  األمن  اسرتاتيجية   واضعو 
القومي أهدافًا ممكنة القومي عىل ضامن أن تحديد اسرتاتيجية األمن   األوىل من صياغة اسرتاتيجية األمن 
عنها املسؤولة  الوكالة  أو  العملية  قيادة  أو  الصياغة  لجنة  تدعم  قد  الحاالت،  بعض  يف  أمنية.  جهة   لكل 
 تنفيذ اسرتاتيجية األمن القومي واإلرشاف عليها، عىل سبيل املثال، من خالل وضع بيان باملبادئ التوجيهية
 لصياغة اسرتاتيجيات األمن القطاعية التي ستكون رضورية لتنفيذ اسرتاتيجية األمن القومي. لن تقوم لجنة
 الصياغة بإدراج اإلسرتاتيجيات القطاعية التي سيتم تطويرها أو مراجعتها فحسب، بل ستقدم أيًضا إرشادات
جزًءا القطاعية هذه  األمن  إسرتاتيجية  وثائق  ستكون  القطاعية.  االسرتاتيجيات  لصياغة  مشرتكة   ومخططات 
 من وثيقة اسرتاتيجية األمن القومي ولكن عادًة ما يتم االحتفاظ بها بشكل منفصل وغالبًا ما قد يتم  تصنيفها
التي تتضمنها. قد يعني إنشاء مجموعة من التشغيلية  الناحية  الحساسة من  املعلومات   أو تقييدها بسبب 
 االسرتاتيجيات القطاعية املتامسكة للتنفيذ مراجعة وثائق السياسة الحالية أو تطوير وثائق جديدة اعتامًدا عىل

.السياق

 قد توفر لجنة الصياغة مصفوفة جدول تنفيذي لإلجراءات املحددة يف عملية صياغة اسرتاتيجية األمن القومي
أو صياغة  جديدة،  وكاالت  أو  مؤسسات  إنشاء  جديدة،  ترشيعات  صياغة  الترشيعات،  بعض  تعديالت   مثل 
 مراجعة اسرتاتيجيات األمن القطاعي، وإنشاء آليات التنسيق و اآلليات املؤسسية لحل النزاعات. سيتم إرفاق
 مصفوفة جدول التنفيذ هذه بوثيقة اسرتاتيجية األمن القومي. تُعد إرشادات التنفيذ واملصفوفة أيًضا أساًسا
 تستخدمه لجنة الصياغة لتوفري إرشادات لتخصيص وإدارة املوارد يف مجال األمن واالستفادة من الرشاكات

األمنية .واملساعدة 

رصد التقدم املحرز

إىل أيًضا  الصياغة  لجنة  تحتاج  التقدم،  وقياس  القومي  األمن  اسرتاتيجية  تنفيذ  عن  املساءلة  خلق  أجل   من 
 .تحديد آليات وعمليات مراقبة تنفيذ اسرتاتيجية األمن القومي

 يجب تخصيص مسؤولية تنسيق التنفيذ ورصد التقدم بشكل رصيح داخل اسرتاتيجية األمن القومي إىل مؤسسة
املسؤولية يف كثري العملية تقع هذه  الفنية لإلرشاف عىل  السياسية واملوارد والقدرة  السلطة  لديها   أو وكالة 
 من الحاالت عىل عاتق وكالة تنفيذية مثل مجلس األمن القومي، عىل الرغم من أن مراقبة التقدم هي أيًضا
 عنرص من عنارص الرقابة التي ميكن أن توفرها الربملانات. يجب أن تكون القدرة عىل التخفيف واإلدارة الفعالة
التقدم. التنفيذ ورصد  االعتبار عند تحديد املسؤولية عن  التنفيذ عامالً يؤخذ يف  تنشأ يف  التي قد   للنزاعات 
 ميكن أن تتخذ آليات املراقبة أشكااًل مختلفة مثل لجنة املراقبة املخصصة أو شبكة األطراف املعنية املتعددة أو

 .مؤسسة قانونية قامئة أو استمرار تفويض لجنة الصياغة من بني أمور أخرى
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 يف حني أن مسؤوليات املراقبة تقع عادًة عىل عاتق وكالة تنفيذية بسبب طبيعة املعلومات الحساسة والتقنية
 املتضمنة، ميكن للربملانات واملجتمع املدين ووسائل اإلعالم أن تلعب جميًعا أدواًرا يف توفري مساءلة مجتمعية

 .أوسع لتنفيذ اسرتاتيجية األمن القومي

 ميكن للربملانات استخدام سلطاتها الستدعاء مسؤويل قطاع األمن إلطالع اللجان ذات الصلة عىل التقدم املحرز
كانت إذا  ما  من  للتحقق  امليزانية  تخصيص  عىل  بها  يتمتعون  التي  السلطة  استخدام  أيًضا  ميكنهم   واألداء. 
 القطاعات األمنية تستخدم املوارد العامة لألغراض املقصودة وبطريقة مسؤولة وفعالة. يعتمد هذا النوع من
 الرقابة الربملانية االستباقية عىل عالقة بناءة تقوم عىل االحرتام املتبادل بني الربملانات والسلطة التنفيذية ومهنيي
 قطاع األمن. من الرضوري وجود إطار ترشيعي مينح الربملانيني الصالحيات والسلطات الالزمة للرقابة الفعالة،
 فضالً عن االستعداد بني الربملانيني واملوظفني الربملانيني الكتساب املعرفة التقنية الالزمة للشؤون األمنية لتوفري
إال أن دعم بالكامل،  تلبية جميع هذه الرشوط  األنظمة متكنت من  القليل من  أن  املختصة يف حني   الرقابة 

 بناء القدرات لإلرشاف الربملاين عىل األمن فيام يتعلق بتنفيذ
.اسرتاتيجية األمن القومي ميكن أن يؤدي إىل تحسينات

طبقة توفري  أيًضا  اإلعالم  ووسائل  املدين  للمجتمع   ميكن 
من القومي  األمن  اسرتاتيجية  لتنفيذ  املساءلة  من   مفيدة 
الوصول للقضايا األمنية. تعد قوانني  النشطة  املراقبة   خالل 
 إىل املعلومات وثقافة املشاركة العامة والتواصل داخل قطاع
ليك الرقابة  من  النوع  لهذا  األساسية  املتطلبات  من   األمن 
اإلعالم ووسائل  املدين  املجتمع  يحتاج  جيد.  بشكل   تعمل 
الشؤون عىل  التعرف  يف  والجهد  الوقت  استثامر  إىل   أيًضا 
 األمنية حتى يتمكنوا من مشاركة هذا التعلم مع الجمهور.
أطراف من  خرباء  شبكات  الرصد  آليات  تستخدم   عندما 
مصدًرا يكون  أن  املدين  للمجتمع  ميكن  متعددة،   معنية 

.مفيًدا للخربة والبيانات

جعل تطوير اسرتاتيجية األمن القومي 

عملية تعلم تكرارية

األفكار جمع  يف  للمراقبة  املهمة  الوظائف  إحدى   تتمثل 
 من عمليات الرقابة واإلرشاف املستمرة إلطالع كلتا عمليتي
لتطوير الجديدة  والعملية  الحالية  لالسرتاتيجية   التنفيذ 
 اسرتاتيجية األمن القومي مبجرد البدء. ضامن مراقبة التنفيذ
تكرارية عملية  ويغذي  االسرتاتيجية  عمر  طوال   وتقييمه 
 لتطوير سياسة جديدة عىل جميع املستويات. وبالتايل فإن
التنفيذ مفتوحة ودورية حيث أن مراقبة ومراجعة  مرحلة 
 اسرتاتيجية األمن القومي توفر إرشادات حول كيفية تحسني

 .(التنفيذ (انظر الشكل 8

شكل 8. دورة تنفيذ ورصد اسرتاتيجية األمن 
القومي

ذیفنتةبقارملاةطلسقسنت
يموقلانمألاةیجیتارتسا

ةحلصملاباحصأنیب
؛نیینعملا

تایجیتارتسالاریوطتمت
اًقفوذیفنتللةیعاطقلا
صوصنملاتاداشرإلل
نمألاةیجیتارتسايفاھیلع

يموقلا

قفوذیفنتلايفمدقتلاةعباتم
يفاھیلعصوصنمةیلآ
يموقلانمألاةیجیتارتسا

ملعتلاذیفنتلاةیلمعنمضتت
نمةربخلاباستكاو

ةبقارملا
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 ضعف القدرة عىل تنفيذ السياسات يعترب حجر عرثة أمام تحسني التنمية البرشية واألمن يف معظم البلدان
 األفريقية. من املتوقع أن توفر عملية تطوير اسرتاتيجية األمن القومي آليات مراقبة وتقييم ومراجعة دورية
 فعالة ستجعل من اسرتاتيجية األمن القومي وثيقة حية قابلة للتكيف مع التغيريات. لتحقيق هذه الغاية، قد

تنظر لجنة الصياغة يف طرح األسئلة عىل النحو املنصوص عليه يف التكيف التكراري املستند إىل املشكالت:16

◆ أثناء تنفيذ اسرتاتيجية األمن القومي 	 هل سيتم السامح للمؤسسات والوكاالت يف قطاع األمن وتشجيعها 

لتحديد املشكالت املحددة التي سيكونون قادرين عىل معالجتها؟ 

◆ هل ستخلق هذه اآلليات بيئة مواتية أثناء تنفيذ اسرتاتيجية األمن القومي بحيث تشجع التجريب واالنحراف 	

اإليجايب؟

◆ هل ستعزز هذه اآلليات التعلم التجريبي (واالختباري) النشط مع التغذية املرتدة املدعومة باألدلة املضمنة 	

يف اإلدارة املنتظمة التي تسمح بالتكيف يف الوقت الفعيل؟

◆ هل ستشمل هذه اآلليات عوامل التغيري الرئيسية عرب الوكاالت واملؤسسات يف قطاع األمن كطريقة فعالة 	

لضامن أن تنفيذ اسرتاتيجية األمن القومي يؤدي إىل تغيريات قابلة للتطبيق ورشعية وذات صلة

 قد تساعد هذه األسئلة األساسية لجنة الصياغة عىل توفري إرشادات لتطوير عمليات املراقبة املتكررة والتقييم
 واملراجعة الدورية مع حلقات تغذية مرتدة مدمجة ومدعومة باألدلة تشجع عىل االنحراف اإليجايب وتسمح
 بالتكيف يف الوقت الفعيل ، وترشك وتشجع املنارصين يف مجال األمن قطاع. ال ميكن تحقيق ذلك إال إذا تم
الوكاالت واملؤسسات يف قطاع األمن. يجب أن تكون التحقق لجميع  الرئيسية وطرق   تطوير مؤرشات األداء 
 .األفكار التي تنشأ من عملية التنفيذ حافزًا لبدء عملية تطوير جديدة السرتاتيجية األمن القومي عند الحاجة
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لألولويات املستمرة  املوازنة  تتطلب  األساس  يف  تعاونية  عملية  القومي هي  األمن  اسرتاتيجية  تطوير   عملية 
 املتنافسة. عىل هذا النحو، فإنها تتشكل دامئًا من خالل السياق الذي يتم إنتاجها فيه. يلخص هذا القسم بعًضا
 من أكرث التحديات شيوًعا التي تواجه عملية تطوير اسرتاتيجية األمن القومي يف إفريقيا، باإلضافة إىل بعض

.الخطوط العريضة للتغلب عليها

مخلفات سوء املعاملة وانعدام الثقة 

 جرت العادة عىل التعامل مع األمن يف العديد من البلدان األفريقية من قبل دائرة انتخابية ضيقة من السياسيني
الثقة والخوف  رفيعي املستوى ومسؤويل قطاع األمن. ونتيجة لذلك، تستمر مخلفات سوء املعاملة وانعدام 
 بالوجود. إن التصور بأن األمن موضوع محظور وأن املتخصصني يف مجال األمن هم وحدهم املؤهلون للتصدي
 يعيق النقاش العام ويهمش آراء أولئك الذين يتعرض أمنهم للخطر يف استخدام املوارد العامة لتوفري األمن. إن
 الخوف من أن مناقشة األمن علناً يشكل خطراً شخصياً للتعرض لألذى هو أمر يفسد بشكل خاص ثقة الجمهور

 .يف الحكومة وقطاعها األمني

 يعد تغيري هذا النمط من التفكري أمرًا حاساًم للحوكمة األمنية الدميقراطية وينطوي عىل تحول ثقايف داخل
 قطاع األمن وكذلك بني الجمهور. تعترب مقاومة مثل هذه التغيريات أمرًا شائًعا من قبل الجهات الفاعلة داخل
 الحكومة وقطاع األمن، إما ألن لديهم مصلحة راسخة يف الوضع الراهن أو ألنهم يفشلون يف رؤية فوائد االنتقال
 إىل طريقة جديدة للقيام باألشياء. ومع ذلك، ميكن إحداث تغيريات يف العقلية واملواقف بني املتخصصني يف قطاع
 األمن وممثيل الحكومات والجمهور بشكل عام مع مرور الوقت من خالل التوعية العامة والتعليم ومستويات
لتطوير اسرتاتيجية األمن الشاملة والتشاورية والعامة  العملية  السياسات. تقدم  الشفافية يف صنع   أعىل من 
 القومي فرصة ملعالجة العالقات بشكل هادف بني املدنيني واملؤسسات األمنية والجمهور. زيادة ثقة الجمهور

.يف قطاع األمن يسهل عملهم ويعزز مصداقية الحكومة والدولة

 ثقافات الرسية 

 يظل قطاع األمن يف معظم البلدان مفرطًا يف التصنيف وعرضة لثقافات استثنائية مع فكرة أن األمن القومي
 منطقة محظورة عىل السلطات املدنية. يتضمن األمن حتاًم بعض املعلومات الحساسة والرسية، ولهذا السبب
 ميكن ويجب تصنيف بعض جوانب عملية تطوير اسرتاتيجية األمن القومي. ومع ذلك، ميكن لعملية تطوير
 اسرتاتيجية األمن القومي الشاملة والشفافة أن توازن بني الحاجة إىل حامية املعلومات الحساسة والحاجة إىل
 التدقيق العام. بشكل عام، ميكن اإلعالن عن قيم ومصالح وأهداف اسرتاتيجية األمن القومي، ومن املفيد القيام
 بذلك. إن عملية تفعيل هذه الجوانب األمنية يف االسرتاتيجيات القطاعية واملؤسسية هي التي يجب أن تبقى

 .رسية يف العادة

يف  املشرتكة  التحديات  عىل  التغلب   .3 القسم 
القومي. األمن  اسرتاتيجية  تطوير  عملية 
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 حقيقة أن بعض املعلومات مصنفة ليست سببًا إلهامل عملية تطوير شاملة السرتاتيجية األمن القومي . عندما
 تكون املعلومات الرسية رضورية لبعض جوانب عملية تطوير اسرتاتيجية األمن القومي، يصبح باإلمكان إجراء
 مشاورات شاملة ضمن حلقة من الجهات الحكومية ذات األذونات املناسبة للتعامل مع هذه املعلومات، مثل
 الربملانيني وخرباء الحكومة من الوزارات ذات الصلة. جداول التصنيف التي ال تسمح بفحص التحليل األسايس
 عرب جميع فروع الحكومة تهدد مصداقية توفري أمن الدولة وهي بحاجة إىل اإلصالح. االسرتاتيجيات القطاعية
 واملؤسسية التي ترتجم السياسات املوضحة يف اسرتاتيجية األمن القومي إىل برامج تفصيلية وتخصيصات للموارد
 ميكن تصنيفها، ولكن يف هذه الحالة يجب أيًضا توفر إصدارات غري مصنفة ترشح األولويات والقرارات واستخدام

 .املوارد للجمهور

التغلب عىل االختالفات يف الخلفية التقنية واملعرفة 

 من املهم تضمني مجموعة متنوعة من الخربات والخلفيات يف عملية تطوير اسرتاتيجية األمن القومي، مبا يف
:ذلك يف لجنة الصياغة. قد يأيت الخرباء ذوو الصلة من مجموعة من التخصصات، عىل سبيل املثال

◆ الخرباء املهنيني الذين ميثلون املؤسسات األمنية (املسؤولني املدنيني وأفراد قوات األمن)	

◆ خرباء األمن املدين من األوساط األكادميية أو املجتمع املدين	

◆ أعضاء الربملان	

◆ ممثلو هيئات الرقابة القانونية املستقلة، مثل املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان	

◆ ممثلو املجتمع املدين	

 من املستحسن وجود تنوع يف التمثيل يعكس تنوع السكان من حيث العرق والعمر والدين والجنس. إن جمع
القومي من خالل جمع مجموعة األمن  اسرتاتيجية  تطوير  مًعا يحسن عملية  املتنوعة  املجموعة   مثل هذه 
 واسعة من الخربات واآلراء. كام يُظهر ثقافة صحية من االحرتام املتبادل والتعاون بني الجهات املدنية وممثيل

.قوات األمن

 كام أن عملية املشاركة املتنوعة تعزز املصداقية العامة للعملية نفسها وكذلك نتائجها. عندما تشارك مجموعة 
 من املؤسسات يف عملية تطوير اسرتاتيجية األمن القومي، يصبح أيًضا باإلمكان تسهيل التنفيذ ألن كل مؤسسة
 تتفهم وتدعم السياسة. كام أن عملية تطوير اسرتاتيجية األمن القومي ستستفيد من مدخالت الخرباء والجهات
نتائج  الفاعلة يف املجتمع املدين ممن ليس لديهم مصلحة مبارشة أو مصلحة شخصية أو مهنية مكتسبة يف 
 االسرتاتيجية األمنية (مبا يتجاوز املصلحة العامة). كام ميكن لعملية واسعة وشاملة ولجنة صياغة متنوعة أن

 .تحمي عملية تطوير اسرتاتيجية األمن القومي من أن تصبح مسيسة

 مييل التنوع يف عملية تطوير اسرتاتيجية األمن القومي إىل خلق حاجة لضامن مشاركة جميع املشاركني، وخاصة
 أعضاء لجنة الصياغة، يف نفس الفهم للعملية عىل الرغم من أنهم يجلبون خربات مختلفة إىل الطاولة. يساعد
بالصياغة، والحًقا لألطراف املعنية األوسع، عىل تحديد االختالفات يف املعرفة  عقد ندوات تحضريية للقامئني 
بني املشرتك  والهدف  بالزمالة  إحساًسا  وتبني  املقبلة  للعملية  واألدوار  التوقعات  وتوضيح  ومعالجتها   الفنية 
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مجموعة أدوات للتشاور والصياغة

 املهنيني الذين سيحتاجون إىل العمل مًعا بشكل وثيق عىل الرغم من اختالفاتهم. قد يكون إجراء ورش عمل
 أو ندوات شكالً مفيًدا للتغلب عىل االختالف يف الخلفيات التقنية واملعرفة يف سياق التشاور األوسع. يجب أن
 يكون جميع أعضاء لجنة الصياغة يف وضع يسمح لهم بالفهم الواضح للقضايا والخيارات التي ستتم مناقشتها،

.قيمة التحليل الذي يدعم العملية، واألبعاد السياسية لدورهم وقراراتهم

االتفاق عىل رؤية وطنية  

 عندما تتم صياغة اسرتاتيجية األمن القومي، ستكون هناك أولويات متباينة ومستوى من املقاومة من مجموعات
 مختلفة، ال سيام فيام يتعلق بالتغيريات يف كيفية إدارة قطاع األمن ألن هذا عادة ما ينقل الخوف من فقدان
 السلطة أو االمتيازات. يف بعض السياقات، ال سيام عندما يكون هناك تاريخ طويل من الرصاع، قد يكون من
 الصعب تحديد رؤية مشرتكة عىل مستوى مجمع عند مناقشة بنية األمن. وبالتايل قد يكون من املهم تسليط
 الضوء عىل أنه ال ينبغي التعجيل بإنشاء اسرتاتيجية األمن القومي، من أجل الحفاظ عىل وقت للتشاور الشامل
 مع الجهات الفاعلة ذات الصلة حول سبب استفادة األغلبية من تطوير اسرتاتيجية األمن القومي. قد تكون
 هناك حاجة لبناء الثقة وإظهار »املكاسب الرسيعة» التي يُنظر إليها عىل أنها إيجابية بالنسبة ألولئك الذين
النوافذ وإيجاد  بناء زخم سيايس  ما هو مهم  بقدر  املقرتحة.  التغيريات  والسلطة يف ظل  التأثري  يفقدون   قد 
 املناسبة للفرص لغرس الشعور باإللحاح حول صياغة اسرتاتيجية األمن القومي، فمن املهم أيًضا بناء تحالف
 عىل استعداد لتوطيد التغيري من خالل التنفيذ (مبا يف ذلك الجهات املانحة الدولية) و إلزالة الحواجز املؤسسية
معنية أطراف  منها  كل  يتضمن  مختلفة،  تحقيقه عىل مستويات  األسئلة ميكن  اإلجامع عىل هذه   املحتملة. 

    وعمليات مختلفة (انظر الشكل 9).17

تطوير عملية  من  مهاًم  جانبًا  مفتوح  بشكل  الخيارات  واِسِتقصاء  املتنوعة  النظر  وجهات  بث  عملية   تعد 
 اسرتاتيجية األمن القومي بأكملها ولكن عىل وجه الخصوص يف مرحلة التشاور ألنها ترفع الوعي العام حول
 املفاضالت التي تنطوي عليها عملية تطوير اسرتاتيجية األمن القومي وتحسس األطراف املعنية بوجهات النظر

.البديلة ورمبا بالحاجة إىل التنازل من أجل الوحدة الوطنية

املربع 7. سد الفجوات املعرفية يف عملية تطوير اسرتاتيجية األمن القومي يف السنغال والنيجر

يف بعض البلدان مثل السنغال والنيجر، نظم مركز الدراسات الدفاعية واألمنية املتقدمة (CHEDS) ومركز الدراسات 
االسرتاتيجية واألمنية الوطنية (CNESS) يف البداية ورش عمل فنية حول عملية تطوير اسرتاتيجية األمن القومي بتيسري 

من أحد رشكائها االسرتاتيجيني. قدمت ورشة العمل األولية هذه السياق الفني لتطوير اسرتاتيجية لألمن القومي، التصميم 
واإلعداد الفني مبا يف ذلك، عىل سبيل املثال، االتفاق عىل املراحل أو األطوار مع منتجاتها املتوقعة، الخطوات الواجب 

اتباعها، الهيكل التنظيمي، تقسيم العمل، املبادئ لتوجيه العملية، مخطط وعنارص الوثيقة، وخطة اإلعالم والنرش
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اسرتاتيجية األمن القومي للتفكري املستقبيل يف أوقات التغيري الوطني 

 إصالح قطاع األمن هو محاولة لجعل توفري وإدارة ورقابة األمن أكرث قابلية للمساءلة وأكرث فاعلية ضمن نظام
القطاع إصالح  عمليات  بعض  التعرف عىل  تم  أفريقيا  يف  اإلنسان.  القانون وحقوق  سيادة  يحرتم   دميقراطي 
ال غالبًا  والتي  خارجيًا  إنشاؤها  تم  التي  السياسية  واالفرتاضات  األطر  خالل  »من  األمنية  واملساعدة   األمني 
 تتامىش بالرضورة مع الحقائق ومصادر انعدام األمن لدى الشعوب والدول واملجتمعات األفريقية». العديد من
 التحديات التي تواجه برامج إصالح القطاع األمني املدفوعة من الخارج ميكن تخفيفها من خالل إنشاء رؤية
 مملوكة وطنياً السرتاتيجية األمن القومي ميكنها توجيه الدعم الخارجي واالستفادة منه بشكل أفضل. يف الواقع،
األمن مام يجعل الوظيفي يف قطاع  الخلل  نوع  أعراض  أحد  القومي  لألمن  اسرتاتيجية  يكون غياب  ما   غالبًا 
اسرتاتيجية تطوير  األمني عمليات  القطاع  برامج إصالح  السبب، سبقت  لهذا  األمني رضوريًا.  القطاع   إصالح 
 األمن القومي يف العديد من الحاالت األفريقية. اعرتافًا بوجود الفجوة املستمرة بني النهج الحالية إلصالح القطاع
 األمني والعجز يف تقديم وإدارة ومراقبة األمن يف العديد من الدول األعضاء، أقر االتحاد األفريقي بالحاجة إىل
 تطوير اسرتاتيجيات األمن القومي من أجل توفري إطار إلصالح القطاع األمني. عالوة عىل ذلك، طلب االتحاد

  األفريقي أيًضا من دوله األعضاء وضع مثل هذه االسرتاتيجيات من خالل عملية تشاورية وتشاركية كاملة.18

يعمتجملاىوتسملا

 ةیلمعل ةیسیئرلا رصانعلا صوصخب روھمجلا نم تالخدم ىلع لوصحلل ينطولا راوحلاو نینطاوملا ةكراشم لالخ نم
"ةیلوألا ةدوسملا" يف ةغایصلا ةنجل اھتددح يتلا يموقلا نمألا ةیجیتارتسا ریوطت

يسسؤملا ىوتسملا

 ،اھترادإو دراوملا صیصخت ،قیسنتلا ،ةینمألا صرفلا ،ةینمألا تادیدھتلاب قلعتی امیف نمألا عاطق يف نیصصختملا نیب
و ؛ةیرودلا ةعجارملاو ةبقارملا ،ذیفنتلا ،ةیندملا ةباقرلا ،ةیعاطقلا نمألا تایجیتارتسا ،ةكارشلا

يجیتارتسالاىوتسملا

 يموقلا نمألا فادھأ ،يموقلا نمألا حلاصم ،يموقلا نمألا ةیؤر نأشب نییسیئرلا رارقلا عانصو نییسایسلا ةداقلا نیب
،نینطاوملا عم رواشتلاو ةینمألا تامولعملا ىلإ لوصولا ،لمعلا میسقت ،ةعباتلا فادھألاو

الشكل 9. بناء تحالفات من أجل التغيري



45

مجموعة أدوات للتشاور والصياغة

االستفادة نت الدعم الخارجي من أجل رؤية وطنية 

 امللكية املحلية / الوطنية هي رشط لنجاح عملية تطوير اسرتاتيجية األمن القومي. فقط الدولة التي يتعرض
 أمنها للخطر ميكنها أن تحدد بنجاح رؤيتها وخطة عملها الخاصة بها لألمن. ومع ذلك، غالبًا ما يكون للمشورة
 والدعم الخارجيني تأثري كبري عىل العملية أو نتائجها.  عىل الرغم من أن البلدان األفريقية تستثمر مواردها
الدعم إىل مستوى معني من  أيًضا  يحتاج  منها  العديد  أن  إال  القومي،  لألمن  اسرتاتيجيتها  تطوير   الخاصة يف 
 الخارجي للمساعدة يف تنفيذ اسرتاتيجيتها لألمن القومي. املساعدة األمنية الخارجية عىل شكل منح أو تحويل
 معدات أو قروض ميرسة أو مساعدة فنية، عىل الرغم من أنها  بال شك مفيدة للتنفيذ، إال أنها قد تأيت بنتائج
الوطنية عىل أساس أهداف ورؤية أمنية امللكية   عكسية بدون عملية موثوقة السرتاتيجية أمن قومي تكفل 
 وطنية واضحة. يف الواقع، تشري العديد من دراسات الحاالت يف البلدان إىل أن تطوير اسرتاتيجية األمن القومي
واالستدامة. الوطنية  امللكية  بشكل خطري  تقوض  بطريقة  الخارج  من  متويلها  يتم  األمن  قطاع  إصالحات   أو 
 وباملثل، فإن التمويل الخارجي يعترب غري منتظم. وهذا يجعل التمويل الوطني رضوريًا لتطوير اسرتاتيجية األمن
 القومي من أجل إنشاء إطار عمل لزيادة النفوذ عىل الرشاكات الخارجية واملساعدة يف سياق امللكية الوطنية
 األكرب لعمليات إصالح القطاع األمني. وملعالجة هذه القضايا، قد تقدم لجنة الصياغة مبادئ توجيهية عامة
 يف ضوء التهديدات األمنية وأهداف األمن القومي لالستفادة من الرشاكة واملساعدة األمنية الخارجية لتعزيز
 مصالح األمن القومي. وللقيام بذلك، قد تنظر لجنة الصياغة يف رأي الخرباء وكذلك األمثلة من البلدان األخرى

.(التي خضعت لهذه العمليات (انظر الشكل 10

املربع 8. عملية تطوير اسرتاتيجية األمن القومي يف برنامج إصالح قطاع األمن األفريقي

ينص إطار سياسة االتحاد األفريقي بشأن إصالح قطاع األمن (2013) عىل ما ييل:

  السلطة الوطنية للدولة العضو التي تنفذ إصالًحا للقطاع األمني من خالل عملية تشاورية وتشاركية كاملة ستنتج 
اسرتاتيجية لألمني القومي محددة جيًدا تستند إىل املبادئ الدميقراطية واحتياجات األمن البرشي واحرتام حقوق اإلنسان 

والقانون اإلنساين الدويل.

الشكل 01. اآلليات األفريقية لزيادة دعم املانحني لعملية تطوير اسرتاتيجية األمن القومي

 ةیجیتارتسا ةعجارم
 فادھأب ةینطولا ةدعاسملا

 نامضل ةحضاو ئدابمو
 يف تادعاسملا ةیلاعف
ةینطولا حلاصملا زیزعت

 لمع ةعومجم لیكشت
 دیدحتل نمألا عاطق ةنزاومل

 صیصختو تایولوألا
 فادھأل اًقفو تاقفنلا
ينطولا نمألا حلاصمو

 ةكرتشم مییقت ةنجل ءاشنإ
 مییقتل تارازولا نیب
 عیراشملا عیمج دامتعاو
 يف نیحناملا نم ةلومملا

نمألا عاطق

 ةموكحلا نیب ىدتنم ءاشنإ
 قیسنتلل ةیلآك نیحناملاو

 لدابتو لصاوتلاو
نمألا عاطق يف تامولعملا
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تطوير اسرتاتيجية األمن القومي يف إفريقي

 عند تقديم إرشادات لالستفادة من الرشاكات واملساعدة األمنية، قد تنظر لجنة الصياغة يف أشكال التنسيق
  التالية التي اعتمدتها بعض الدول يف التعامل مع رشكائها الخارجيني:19

◆ التنسيق االسرتاتيجي لضامن تقسيم العمل وتعيني قادة قطاعيني وسط الرشكاء الخارجيني يف قطاع األمن 	

◆ التنسيق املايل لرسم خريطة تدفق األموال وضامن كفاءة التكلفة والتخصيص الرشيد واملوجه نحو النتائج 	

للموارد 

◆ التنسيق التشغييل لضامن املواءمة وتقسيم العمل عىل املستوى الفني  	

 قد تشمل املعايري الرئيسية للدعم الخارجي املبادئ التوجيهية إلعالن باريس لعام 2005 بشأن فعالية املعونة
والسياسات الشامل  الوطني  األعامل  املساعدات مع جدول  مواءمة  مثل  األخرى  املامرسات  وأفضل   (2005) 

.الوطنية ودورات امليزانية والتأكد من أن املساعدة مدفوعة بالطلب وتعزز املساءلة املتبادلة

استنتاج
 العملية املصممة بشكل جيد لصياغة اسرتاتيجية األمن القومي متكن صانعي القرار من معالجة تهديدات األمن
 القومي بشكل أفضل أثناء إدارة قطاع األمن بطريقة أكرث فاعلية وأكرث مسؤولية. تدور عملية تطوير اسرتاتيجية
 األمن القومي حول إنشاء رؤية واقعية لتطوير قطاع األمن. االفرتاض األسايس هو أنه من خالل تطوير وتنفيذ
 اسرتاتيجية األمن القومي، سيتم إدارة قطاع األمن بشكل أفضل لتحقيق أهداف األمن القومي وتحقيق رؤية
 األمن القومي من خالل إدارة املوارد األمنية بشفافية وكفاءة وفعالية. تعترب عملية تطوير اسرتاتيجية األمن

.القومي أكرث أهمية من منتج اسرتاتيجية األمن القومي

القومي األمن  اسرتاتيجية  تطوير  لعمليات  الحالة  دراسات  من  تم جمعها  التي  املعلومات  ثروة  أساس   عىل 
مراجعة أو  صياغة  التي هي يف طور  األفريقية  البلدان  دعم  إىل  األدوات هذه  مجموعة  تسعى  إفريقيا،   يف 
 اسرتاتيجياتها لألمن القومي. ومع ذلك، فإن مجموعة األدوات هذه هي مجرد إرشادات وليست مخططًا. يعترب
 سياق كل بلد فريًدا، ويتطلب السياق مناهج مختلفة محلية الصنع الستشارة األطراف املهنية يف قطاع األمن

 .وصياغة أو مراجعة اسرتاتيجية األمن القومي

 عىل الرغم من أن مجموعة األدوات هذه قد تم تطويرها ملساعدة البلدان األفريقية التي هي يف طور صياغة
 اسرتاتيجيتها لألمن القومي، إال أنها ستكون أيًضا مناسبة للبلدان التي تراجع اسرتاتيجياتها الحالية. نظرًا ألن لكل
 دولة سياقها الفريد الخاص بها، وبالتايل ستتبع عملية مختلفة للمراجعة، فإن بعض عنارص العملية التي متت

 .مناقشتها يف مجموعة األدوات هذه ستوفر مالمح للتكيف والتوطني

 قد تكون مجموعة األدوات هذه أيًضا مورًدا لالتحاد األفريقي يف املراجعة الدورية لسياسته األفريقية املشرتكة
عملية من خالل  القومي  لألمن  اسرتاتيجياتها  تنفيذ  عىل  األعضاء  للدول  تشجيعها  سيام  وال  واألمن،   للدفاع 
متعددة واملنظامت  الرشيكة  والحكومات  املتحدة  لألمم  مفيًدا  مورًدا  أيًضا  يكون  قد  وتشاركية.   استشارية 

.األطراف واملنظامت اإلقليمية والدولية التي تدعم إصالح قطاع األمن يف إفريقيا
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األمم املتحدة، 2012: 118 1

دراسات الحالة التي ساهمت يف مجموعة األدوات هذه بحثت يف عمليات تطوير اسرتاتيجية األمن القومي يف بوتسوانا وبوركينا فاسو وساحل العاج  2

وليبرييا ومدغشقر ومايل ونيجرييا والسنغال وجنوب إفريقيا وجنوب السودان.

وتشمل املصادر ذات الصلة إطار سياسة االتحاد األفريقي لعام 2013 بشأن إصالح قطاع األمن؛ اإلعالن الرسمي لالتحاد األفريقي لعام 2004 بشأن سياسة  3

الدفاع واألمن األفريقية املشرتكة؛ دعم األمم املتحدة لعمليات وضع السياسات واالسرتاتيجيات األمنية الوطنية؛ مجموعة أدوات مركز جنيف للرقابة 

الدميقراطية عىل القوات املسلحة (DCAF) إلصالح قطاع األمن والحوكمة يف غرب إفريقيا؛ كتاب متهيدي لألمن القومي وضعته كلية الحرب الوطنية 

األمريكية.

(كلية الحرب الوطنية األمريكية، ص. 8) 4

(كلية الحرب الوطنية األمريكية، ص 7) 5
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