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 تطویر استراتیجیة األمن القومي في غامبیا
 

 مقدمة 
 

ة ما قبل   ي غامب�ا �شكل أفضل من خالل المراجعة غ�ي العاطف�ة لف�ت
�مكن فهم ما استلزم عمل�ة اإلصالح �ض

ا إ� حد كب�ي باإلدارة السيئة والتنظ�م غ�ي الفعال والسجل المروع  
�
ي غامب�ا ُمطّوق

اإلصالح. كان قطاع األمن �ض
ا ال يتجزأ من رئاسة الجمهور�ة  للرقابة القانون�ة.  كانت وزارة الدفاع لجزء أ��ب من تار�  خنا منذ االستقالل جزء�

ع�   الرقابة  الداخل�ة  وزارة  وتمارس  الدفاع.   وز�ر  لحقيبة  الحامل  باعتبارە  الرئ�س  سلطة  تتضاعف  ح�ث 
) الذي يتبع لمكتب الرئ�س.   وكانت األطر  SISالمؤسسات األمن�ة المتبق�ة باستثناء جهاز مخابرات الدولة (

للق وأّدت  المخصصة  المختلفة.    األمن�ة  المؤسسات  وعمل�ات  إدارة  لتوج�ه  معدومة  أو  غ�ي كاف�ة  طاعات 
ف�ه   ُترك  س�اق  خلق  إ�  القطاع  بتوج�ه  المتعلقة  اللوائح  إ�  واالفتقار  الس�اسة  ي 

�ض ة  الخط�ي القصور  أوجه 
 للسلطة التنف�ذ�ة الح��ة للر�ي بثقلها.   

 
ال وغ�ي  ي 

المنط�ت غ�ي  النهج  هذا  جامح  وأورث  السابق  للرئ�س  االستبداد�ة  بالميول  نة  المق�ت للرقابة  تقل�دي 
أعداًء   ون  ُ�عت�ب الذين  أولئك  لقمع  مالئم كأداة  �شكل  وُ�ستخدم  للغا�ة،  ا  اإلدارة، ومستقطب� ئ  ا سئي أمن�� ا  قطاع�
مؤثر   �شكل  العامة  المؤسسات  إضعاف  إ�  أخرى  عوامل  جانب  إ�  التطورات  هذە  أّدت  وقد     . ض س�اسيني
ا وأخضعت الفضاء الس�ا�ي لخصومة شد�دة وعدم استقرار.  وقد كانت هذە   ا متصاعد� وأثارت عداًء س�اس��
ي   علئض �شكل  األمن�ة  المؤسسات  اسُتخدمت  األمن�ة.    المؤسسات  تار�ــــخ  ي 

�ض المظلمة  ة  الف�ت بدا�ة  اللحظة 
واإل  القضاء  نطاق  خارج  واإلعدام  الدولة  فيها  تتسبب  ي  الئت االعتقاالت  للخصوم  لتسه�ل  الق�ي  خفاء 

المألوف   من  ف�ه  �كن  لم  وقت  ي 
�ض تنكشف  التطورات كانت  أن كل هذە  لالهتمام  المث�ي  ومن     . ض الس�اسيني

 تحدي القرار التنف�ذي أو حئت التشك�ك ف�ه. 
 

 أجندة إصالح قطاع األمن 
 

لجعلھ   قطاع األمن  الضروري إصالح  أنھ من  بارو  أداما  الرئیس  فخامة  الجدیدة تحت إشراف  اإلدارة  اعتبرت 
فعاالً ومؤثًرا.  وتھدف أجندة اإلصالح إلى زیادة االستجابة وثقة الجمھور وثقة الناس في قطاع األمن.  ولھذه  

في عام   األمن  قطاع  لعملیة إصالح  تقییم  أجري  القصور   حیث  2017الغایة،  أوجھ  على  الضوء  التقریر  سلّط 
تم   وقد  السابقة.  الفقرات  في  إلیھا  المشار  القانونیة  الرقابة  التنظیم وضعف  فعالیة  وعدم  السیاسات  في  الخطیرة 
تصمیم ھذه اإلصالحات لتعزیز الكفاءة والفعالیة في تقدیم الخدمات للجمھور وتعزیز االمتثال للوائح والقوانین 

بتقدیم خدمات األمن العام وترسیخ ثقافة المساءلة والشفافیة واألخالق في أحكام األمن واإلدارة   الحالیة الخاصة
 والرقابة.    

 
والتي تحدد االتجاھات   -  2019تم إطالقھا في یونیو    -)  NSPوتُّوج ذلك بصیاغة أول سیاسة لألمن القومي (

بیعیة.   توفر سیاسة األمن القومي بشكل كاٍف نھًجا  التي ستتخذھا الحكومة لحمایة الشعب الغامبي والموارد الط
قویًا ومتماسًكا واستراتیجیًا لالستجابة الجماعیة لتھدیدات األمن القومي من خالل عملیات صنع القرار السریعة 
مواجھة  في  الدولة  مرونة  ببناء  وااللتزام  لإلجراءات  الفوري  والتنفیذ  والمسؤولیة  للمساءلة  واضحة  وخطوط 



والتھدیدات الجریم المخاطر  بالتفصیل  عرضت  حیث  قوي،  لتدقیق  القومي  األمن  سیاسة  خضعت  وقد  ة.  
والفرص والتحدیات الحالیة والمستقبلیة التي تواجھھا الدولة، وحددت المجاالت األساسیة لألمن القومي بما في  

 ذلك عناصر القوة الوطنیة.
 

 استراتیجیة األمن القومي 
 

) إطار العمل لتنفیذ سیاسة األمن القومي. وھي تدمج السیاسات واألھداف NSSتوفر استراتیجیة األمن القومي (
والمسؤولیات األمنیة في خارطة طریق لتحقیق رؤیة األمن القومي.  وتقدم االستراتیجیة إطاًرا واسعًا لمعالجة 

لقومي مناسبة لجمیع مسائل التخطیط واتخاذ القرار  مخاوف األمن القومي الملحة.   وستكون استراتیجیة األمن ا
 المتعلقة باألمن القومي.  

 
 قائمة أعضاء فریق صیاغة استراتیجیة األمن القومي 

 
مساعد مشرف الشرطة أمات صالح (إدارة ھجرة 

 غامبیا/مكتب األمن القومي) 
 قائد الفریق  -

 عضو - المقدم أداما تراواال  (وزارة الدفاع) 
 عضو - ) GPSالمفوض كیتا سیدي ( 

السید سالیفو أو جوف (وزارة االتصاالت المعلوماتیة والبنیة 
 التحتیة) 

 عضو -

 عضو - السید بوباكار تشام (جیولوجیا) 
 عضو - السیدة بنتا سامورا (وزارة العدل) 

 عضو - مساعد مشرف الشرطة عبدولي طوراي (قوات شرطة غامبیا) 
 عضو - السید أبوباكار جیبا (وزارة الداخلیة) 

ضابط قسم الغابات مومودو باه (خدمة اإلطفاء واإلنقاذ في 
 غامبیا) 

 عضو -

كارامبا جاوال (وكالة إنفاذ قانون المخدرات في  1الرقیب /
 غامبیا) 

 عضو -

 عضو - السید موسى كنتة (ھیئة اإلیرادات في غامبیا) 
 

 الشروط المرجعیة 
 

 فیما یلي بعض الشروط المرجعیة التي اتبعتھا لجنة الصیاغة:
 

الذین   أ. األشخاص  لجمیع  واألمن  السالمة  من  قدر  أقصى  تحقیق  شأنھا  من  استراتیجیة  صیاغة 
 یعیشون في غامبیا.

 
 اقتراح ھیكل لألمن القومي یكون قادًرا على تلبیة احتیاجات السالمة واألمن في غامبیا. ب.

 
واالستقرار  جـ. السالم  على  للحفاظ  األمن  قطاع  وكفاءة  قدرة  تحسین  شأنھا  من  استراتیجیة  وضع 

 وتسھیل التنمیة االقتصادیة وتحقیق أقصى قدر من الرخاء الوطني.
 



كشف عن العصابات اإلجرامیة وشبكاتھا والقبض علیھا وتفكیكھا     وضع استراتیجیة تساعد في د. 
 لتخلیص البالد من المجرمین وقدرتھم على إحداث األذى.

 
وسالمة   ھـ. الوطنیة  السیادة  عن  الدفاع  في  األمن  قطاع  قدرة  تعزیز  شأنھا  من  استراتیجیة  وضع 

 أراضي البالد في مواجھة جمیع أشكال العدوان.  
 

 منھجیة العمل 
 

استرشدت لجنة الصیاغة برؤیة األمن القومي وأھداف استراتیجیة األمن القومي والقیم الوطنیة وأولویات األمن 
التھدیدات   أوالً  اللجنة  أعضاء  استعرض  القومي.   األمن  سیاسة  في  الواردة  القومي  األمن  ومصلحة  القومي 

یة االستراتیجیة، وتحدیات األمن القومي، ودعوا  حیث نظروا إلى البیئة األمن  -المحددة في سیاسة األمن القومي  
منظور  من  المتصورة  والتحدیات  التھدیدات  حول  رأیھم  تقدیم  إلى  والوزارات  المؤسسات  مختلف  أیًضا 
مؤسساتھم.  ثم تم تجمیع التھدیدات تحت ركائز وأنشطة مختلفة مقترحة لكل منھا لمعالجة التھدیدات.  تم إعداد  

جعتھا من قبل مستشار األمن القومي واللجنة التوجیھیة إلصالح قطاع األمن تحت إشراف  المسودة األولیة ومرا
 معالي النائب العام ووزیر العدل قبل عرضھا في النھایة على مجلس األمن القومي لمراجعتھا واعتمادھا. 

 
 الدروس المستفادة 

 
 فیما یلي بعض الدروس المستفادة: 

 
إلى   أ. األمنیة  المؤسسات  تفتقر  اإلصالح.   عملیة  لتوجیھ  أساسیة  مؤسسیة  أطر  ھناك  تكن  لم 

 السیاسات واألطر القانونیة لتوجیھ عملیاتھا وإجراءاتھا اإلداریة.    
 

إلى   ب. باإلضافة  بعد.   قانوني  بشكل  تأسیسھ  یتم  لم  اإلصالحات  ینسق  الذي  القومي  األمن  مكتب 
من القومي على التنسیق. یفتقر إلى السلطة إلجبار المؤسسات األخرى على ذلك، یقتصر دور مكتب األ

العمل.  حیث كان سیؤتي ثماره بشكل أكبر لو كانت عملیة اإلصالح جزًءا ال یتجزأ من مكتب الرئیس 
 أو نائب الرئیس. 

 
التوجیھات   جـ. أن تكون جمیع  الطبیعي  الرئاسة، ومن  المعنیة تحت  الوزارات  من  یقع مقر معظم 

 اإلدارات والوزارات تابعة لألوامر التنفیذیة. 
 

التي  د.  الفكریة  المدارس  واختالف  خلفیاتھم  تنوع  بسبب  المستشارین،  من  الكثیر  وجود  یؤدي 
 انتموا إلیھا، إلى احتكاكات یمكن تجنبھا. 

 
أجندة  ھـ. إطار  في  الرئیسیة  األنشطة  وجمیع  األمني  القطاع  إلصالح  میزانیة  تخصیص  عدم 
 صالح تعتبر مرتبطة بشدة بالملكیة الوطنیة.   اإل

 
 الفرص 

  
) بشأن إصالح AIGتم إنتاج استراتیجیة األمن القومي محلیًا بدعم من أعضاء المجموعة االستشاریة الدولیة (

القطاع األمني في غامبیا.  ویعود الفضل إلى حد كبیر إلى أعضاء المجموعة االستشاریة الدولیة ومكتب األمن  



القومي ,والصائغین على وجھ الخصوص أننا كنا قادرین على تطویر القدرات المحلیة لصیاغة االستراتیجیة بدالً 
 من اللجوء إلى تعیین مستشار.   

 
 الملخص

 
توفر اإلصالحات فرصة لھیكلة وإعادة تنظیم قطاع األمن بشكل صحیح مع التطلعات الدیمقراطیة للنظام الجدید.  
المساءلة  سیعزز  الدیمقراطیة  المدنیة  للرقابة  األمنیة  القطاعات  وإخضاع  الصحیحة  القانونیة  األطر  وضع  إن 

 ویحسن الكفاءة في تقدیم الخدمات.
 

 التوصیات 
 

 فیما یلي بعض التوصیات: 
 

عملیات یجب   أ.  لتوجیھ  األمنیة  المؤسسات  جمیع  في  األساسیة  المؤسسیة  األطر  وضع 
اإلصالح.    یجب أن تمتلك جمیع المؤسسات األمنیة السیاسة المطلوبة واألطر القانونیة لتوجیھ  

 عملیاتھا وإجراءاتھا اإلداریة.     
 

یجب أن یكون إصالح قطاع األمن كعملیة جزًءا ال یتجزأ من مكتب الرئیس أو نائب  ب.
 الرئیس أو الوزارات التي لدیھا السلطة القانونیة لفرض التنفیذ.

 
الفعالة.   جـ. الرقابة  لغرض  الوزارات  إشراف  تحت  األمنیة  المؤسسات  جمیع  یجب وضع 

فوذًا ھائلین یمكن إساءة استخدامھا إذا لم یتم حیث أن وجودھم تحت مظلة الرئاسة یمنحھم قوة ون
 التدقیق علیھا بشكل صحیح  

 
قامت   د.  أخرى  دول  عملیة اإلصالح.   طبیعة وشكل  بتحدید  الدول  تقوم  أن  األفضل  من 

فكریة   مدارس  من  المستشارین  كثرة  اإلصالح.   عملیة  في  لمساعدتھا  رائدة  دوالً  بتحدید 
 االت تقریبًا إلى حدوث ارتباك.وخلفیات متنوعة تؤدي في جمیع الح

 
( ھـ. األمني  القطاع  لعملیة إصالح  أھمیة  األكثر  الشيء  منطقیة  SSRأخیًرا،  تكون  لكي   (

ھو ضرورة أن تكون ھناك میزانیة مخصصة للعملیة. حیث یمكن أن تؤدي اإلصالحات لبلد ما  
التحتیة التي تعد من المكونات إلى التأثیر علیھ مالیًا بشكل كبیر ألن بناء القدرات وتطویر البنیة  

 الھامة إلصالح القطاع األمني تتطلب رأس مال كبیر.


