االتحاد اإلفريقي

إطار سياسة حول إصالح القطاع األمني
مفوضية االتحاد األفريقي
أديس أبابا ،إثيوبيا
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الديباجة
إن مؤتمر رؤساء دول وحكومات االتحاد األفريقي (المؤتمر)،
إذ يسترشد بالمبادئ المنصوص عمييا في القانون التأسيسي لبلتحاد األفريقي وميثاق
األمم المتحدة
واذ يذكر بمقرر المؤتمر ) ASSEMBLY/AU/DEC.177(Xالصادر في فبراير
 2008والذي "يحث المفوضية عمى إعداد إطار سياسة شامل لبلتحاد األفريقي حول
إصبلح القطاع األمني في سياق إطار السياسة حول إعادة اإلعمار والتنمية بعد
انتياء النزاعات المعتمد من قبل المجمس التنفيذي في بانجول ،جامبيا ،في يونيو
2006
واذ يصمم عمى الحفاظ عمى السمم واألمن في أفريقيا بموجب التزاماتو في ظل
القانون التأسيسي لبلتحاد األفريقي ،البرتوكول المتعمق بإنشاء مجمس السمم واألمن
لبلتحاد األفريقي ،اإلعبلن الرسمي حول سياسة أفريقية مشتركة لمدفاع واألمن
وميثاق األمم المتحدة
واذ يتشجع بالبيان الصادر عن مجمس األمن التابع لؤلمم المتحدة

)(S/PRST/2007/3في  20فبراير  2007والذي ينص عمى أن إصبلح القطاع

األمني يمثل أىمية حيوية لدعم السبلم ،تقرير األمين العام لؤلمم المتحدة
)(A/62/659-S/2008/39المؤرخ في يناير  2008والذي يحدد منيج األمم
المتحدة إلصبلح القطاع األمني ،تقرير األمين العام لؤلمم المتحدة(A/63/881-
)S/2009/304الصادر في  11يونيو  2009والذي يسمم بأن إصبلح القطاع
األمني يشكل أولوية بعد انتياء النزاعات مباشرة والبيان الصادر عن مجمس األمن
التابع لؤلمم المتحدة في  16يوليو  (S/PRST/2010/14), 2010والذي ينص
عمى برامج إصبلح القطاع األمني الفعالة تعد عنص اًر ميماً لمنع النزاعات
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واذ يعرب عن قمقه العميق إزاء الدمار الذي أصاب الحياة ,والممتمكات والبنية
التحتية والمؤسسات من جراء النزاعات المسمحة والتيديدات العديدة التي تحيق بأمن

اإلنسان والدول في القارة األفريقية
واذ يالحظ األثر المدمر لمكوارث الطبيعية والتدىور البيئي والتغير المناخي واألوبئة
عمي السمم واألمن
واذ يؤكد عمى التزامات الدول األعضاء بموجب القانون الدولي فيما يتعمق بالقضاء
عمى جميع أشكال العنف في أراضييا ،بما في ذلك القانون الدولي اإلنساني وحقوق
اإلنسان ،واطار القانون الدولي الساري حول مسؤولية حماية المدنيين واألىداف
المدنية في جميع األوقات
واذ يشيد بجيود المجموعات االقتصادية اإلقميمية والدول األعضاء في االتحاد
األفريقي من أجل تحقيق السمم واألمن والتنمية المستدامة في أفريقيا
واذ يسمم بأنو يستحيل تحقيق التنمية السياسية واالجتماعية واالقتصادية بدون سمم

وأمن مستدامين

واذ يأخذ في االعتبار التحديات التي يواجييا القطاع األمني في أفريقيا ،في الحاالت
التى قد تكون ىناك فييا ىياكل مؤسسية ضعيفة ،غياب الرقابة الديمقراطية الفعالة،
ضعف الحكم الديمقراطي ،نقص الوعي العام بقضايا الجنسين ،النقص في التدريب
الفعال وذي الصمة ،عدم كفاية التجييزات والمعدات وعدم كفاية التمويل والموارد
األخرى
واذ يرغب في إرساء إطار قاري لمحوكمة الديمقراطية لمقطاع األمني يكون فعاالً وكفأ

ال باألطر المماثمة القائمة عمي المستويين الوطني واإلقميمي
وال يشكل إخبل ً
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واذ يسمم بالخصوصيات والمتطمبات المحددة إلصبلح القطاع األمني في أفريقيا،
وضرورة الممكية األفريقية لعمميات إصبلح القطاع األمني في القارة ,والرغبة في

وضع جيود إصبلح القطاع األمني في إطار القيم المشتركة لبلتحاد األفريقي
واذ يقر بالتزام الدول األعضاء فيما يتعمق بتطبيق مبادئ المساواة بين الجنسين
وتمكين المرأة ،بما في ذلك في عمميات إصبلح القطاع األمني ،تماشياً مع ما ينص

عميو اإلعبلن الرسمي لبلتحاد األفريقي حول المساواة بين الجنسين في أفريقيا،

وخاصة في ضوء مقرر المجمس التنفيذي لبلتحاد األفريقي EX.CL/DEC.487

) (XIVالصادر في يناير  2009والذي أعمن عقد  2020 – 2010عقد المرأة
األفريقية
واذ يعيد التأكيد عمى أحكام سياسة إعادة اإلعمار والتنمية بعد انتياء النزاعات والتي
تعطي أولوية إلعادة تأسيس ورفع قدرات المؤسسات األمنية ودعميا ،مشي اًر بصفة
خاصة إلى أن الفقرة ( 25ج) من سياسة إعادة اإلعمار والتنمية بعد انتياء النزاعات
التي تدعو البمدان الخارجة من نزاعات إلى :
) (1مواصمة تحويل أجيزة الدولة ،والسيما تمك المعنية باألمن والعدالة
) (2إعادة وتعزيز مؤسسات القانون والنظام العام ،بما في ذلك إنشاء جياز شرطي
فعال فضبل عن المرافق العقابية
) (3إنشاء آليات لمحوكمة الديمقراطية والمساءلة لمقطاع األمني كوسيمة الستعادة
الثقة العامة
) (4تسييل إصبلح القطاع األمني ،بما في ذلك العبلقات المدنية العسكرية،
وتحديد الحجم المبلئم لمقطاع األمني وصبغو بالطابع الميني ،وذلك بمجرد بدء
جيود التسريح
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) (5إنشاء أجيزة رقابية مبلئمة وفعالة لمقطاع األمني ،بما في ذلك لجان برلمانية
وىيئة وطنية مستقمة لمتحقيق فى الشكاوى.
واذ يصمم ،بالتالي ،عمى توفير الدعم السياسي وتعزيز اليياكل المؤسسية وتعبئة
الموارد البلزمة لتسييل عمميات اإلصبلح األمني في القارة األفريقية عمى كافة

المستويات
قرر اعتماد إطار سياسة االتحاد األفريقي حول إصبلح القطاع األمني عمى النحو
التالي.

القسم أ .مقدمة
أ .1التعريفات
 .1االتحاد األفريقي :ألغراض إصبلح قطاع األمن ،يشمل االتحاد األفريقي:
المؤتمر ،مجمس السمم واألمن ،مفوضية االتحاد األفريقي وجميع األجيزة األخرى
ذات الصمة لبلتحاد األفريقي.
 .2القارة اإلفريقية :في ىذه السياسة ،تعني أفريقيا ،القارة اإلفريقية .القارة أو القارية
تعنى أراضي قارة إفريقيا ،الدول الجزر األعضاء في االتحاد اإلفريقي ،وجميع
الجزر التي يعتبرىا االتحاد اإلفريقي بموجب ق ارراتو جزءا من إفريقيا.
 .3األمن  :يسترشد ،عمى سبيل المثال ال الحصر ،بتعريف األمن الوارد في

اإلعبلن الرسمي حول السياسة األفريقية المشتركة لمدفاع واألمن.ويتضمن ىذا

اإلعبلن تعريفاً متعد د األبعاد لؤلمن يجمع بين المفيوم التقميدي لمدولة المركزية
فيما يتعمق ببقاء الدولة وحمايتيا من أي عدوان خارجي بواسطة وسائل عسكرية

والمفيوم غير العسكري لؤلمن اإلنساني القائم عمى مقتضيات سياسية واقتصادية
واجتماعية وبيئية باإلضافة إلى حقوق اإلنسان.
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 .4القطاع األمني :تتنوع مكونات القطاع األمني وفقاً لكل سياق وطني .ولكن
بصفة عامة وفي سياق أفريقي ،يتكون القطاع األمني من أفراد ومجموعات

ومؤسسات تكون مسئولة عن توفير وادارة ومراقبة أمن األشخاص والدول.
ويشمل ذلك ،عمى سبيل المثال ال الحصر ،ما يمي
(أ) المؤسسات األمنية األولية :مثل القوات المسمحة ،والشرطة ،والدرك
والوكاالت األخرى المعنية بإنفاذ القانون ،والحرس الجميوري ،ووحدات
مكافحة اإلرىاب ،وسمطات إدارة الحدود واليجرة والجمارك ،فضبل عن أي
أجيزة أخرى ,مكتب /ادارة تنشئيا الدولة العضو.
(ب )

المؤسسات االستخباراتية واألمنية المتخصصة :مثل تمك المعنية

بالحصول عمى المعمومات االستخباراتية واستخداميا لممحافظة عمى سيادة
الدولة ,أمنيا ,لمدفاع عن المصالح الوطنية الحيوية .ويمكن لتمك األجيزة
االنخراط في أنشطة أمنية مثل مكافحة التجسس ومكافحة اإلرىاب ومكافحة
جميع أشكال الجريمة المنظمة.
(ج )

األجززة العامة لمرقابة واإلدارة :مثل السمطة التنفيذية ،وزارات العدل،

والييئة التشريعية ،واألجيزة االستشارية لؤلمن القومي ،والمجان الفرعية
البرلمانية ،وأجيزة مكافحة الفساد ،والسمطات الجمركية ،والبرلمان األفريقي
واألجيزة البرلمانية اإلقميمية.
(د) مؤسسات العدالة وسيادة القانون :مثل الييئات القضائية ،السجون

والمرافق اإلصبلحية األخرى ،مكتب النائب العام ،مكتب المدعي العام،
الجيات المستقمة لمتحقيق  ,نظم العدالة التقميدية واالنتقالية ،لجان حقوق
اإلنسان والمحاكم.

(ه)

وحدات الطوارئ المدنية :مثل أجيزة البحث واإلنقاذ ،واإلطفاء ،

ومكافحة الشغب ،ووحدات إدارة الكوارث الطبيعية وحماية الموارد الطبيعية.
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(و) األجززة األمنية غير الحكومية :مثل شركات األمن الخاصة ،السمطات
غير الرسمية التقميدية والعرفية وغيرىا ،وفقاً لما تقرره كل دولة.

 .5إصالح القطاع األمني :في ىذه السياسة ،يقصد بإصبلح القطاع األمني العممية
التي تقوم من خبلليا البمدان بصياغة أو إعادة توجيو سياسات وىياكل وقدرات
المؤسسات أو المجموعات العاممة في القطاع األمني ،بغية جعميا أكثر فاعمية
وكفاءة وقدرة عمى االستجابة لمقتضيات الراقبة الديمقراطية واحتياجات
األشخاص المتعمقة باألمن والعدالة.وتأخذ ىذه السياسة في االعتبار أن "إصبلح
القطاع األمني" يعبر عنو بمصطمحات مثل حوكمة القطاع األمني ،تحويل
القطاع األمني ،تطوير القطاع األمني ،مراجعة القطاع األمني وكذلك إصبلح
األمن والعدالة.
 .6الممكية األفريقية لعمميات إصبلح القطاع ألمني وتشمل ممكية المجتمعات
المحمية ،الممكية الوطنية لمدول األعضاء ،الممكية اإلقميمية لممجموعات
االقتصادية اإلقميمية والممكية القارية لبلتحاد األفريقي.
 .7المرتزقة :يسترشد ،عمى سبيل المثال ال الحصر ،بتعريف المرتزقة الوارد في
اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية لعام  1977حول القضاء عمى ظاىرة المرتزقة
في أفريقيا وأي تعديبلت ذات صمة تم إدخاليا عمى ىذه االتفاقية واالتفاقية
الدولية لؤلمم المتحدة لمكافحة تجنيد واستخدام وتمويل وتدريب المرتزقة لسنة
( 1989اتفاقيات األمم المتحدة بشأن المرتزقة) فضبل عن المادة  47من
البروتوكول اإلضافي األول التفاقية جنيف لسنة .1949
 .8المجتمع المدني :في ىذه السياسة ،يشير المجتمع المدني إلى منظمات المجتمع
المدني كما ىو معرف في المادة  3من النظام األساسي لممجمس االقتصادي

واالجتماعي والثقافي لبلتحاد اإلفريقي.
أ .2األساس المنطقي والنطاق
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 .9من المسمم بو بصفة عامة أن أفريقيا تعد المسرح لمغالبية العظمى لعمميات
إصبلح القطاع األمني ،ال سيما كجزء من إعادة اإلعمار بعد انتياء النزاعات.
إال أن عمميات إصبلح القطاع األمني مستميمة في غالبيتيا من افتراضات وأطر
سياسات خارجية المصدر ،ال تتسق بالضرورة مع حقائق ومصادر عدم األمن
لشعوب ودول ومجتمعات أفريقيا.
.10

في رسم اطار السياسة ىذا ،يعيد االتحاد األفريقي من جديد اعترافو

باألطر المعيارية القائمة الخاصة بإصبلح القطاع األمني والتزامو بيا ،خاصة
تمك التي أعدت بواسطة األمم المتحدة وغيرىا من الفاعمين متعددي األطراف.
ويعترف االتحاد األفريقي باألطر الوطنية واإلقميمية إلصبلح القطاع األمني التي
أرست عمى نحو جماعي كياناً غنياً لممعارف والدروس المستفادة في ىذا المجال

الميم.ومن ثم ،فإن إطار السياسة لبلتحاد األفريقي حول إصبلح القطاع األمني
ينبثق من االعتراف باستمرار وجود فجوة بين المقاربات القائمة بشأن إصبلح
القطاع األمني والقصور في توفير األمن وحوكمتو

في العديد من الدول

األعضاء في االتحاد األفريقي.ومن ثم ،تعد السياسة خطوة رئيسية لمعالجة
النقص في الممكية األفريقية لممقاربات الحالية إلصبلح القطاع األمني.وتقع عمى
االتحاد األفريقي وحده مسؤولية إضفاء الطابع األفريقي عمى عمميات إصبلح
القطاع األمني وخمق ممكية أفريقية ليا في سياقات منع النزاعات وحفظ السبلم
واعادة اإلعمار بعد انتياء النزاعات وبناء السبلم في أفريقيا.
 .11في ىذا الصدد ،يسمم االتحاد األفريقي بأنو يجب أن يخضع القطاع األمني،
ومعو قطاعات أخرى ،لمراجعة مؤسسية منتظمة مرة كل  10سنوات عمى
األقل.وباإلضافة إلى ذلك ،يجب أن يشكل إصبلح القطاع األمني جزءاً من
إصبلح أوسع وعنص اًر ًً أساسياً في أجندات منع النزاعات وصنع السبلم والتعافي
المبكر وبناء السبلم والتنمية المستدامة.
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.12

سوف يتخذ قرار بشأن مشاركة االتحاد األفريقي في مساندة ودعم الجيود

ا لوطنية إلصبلح لقطاع األمني عمى أساس طمب تتقدم بو السمطات الوطنية إلى
مجمس السمم واألمن لبلتحاد األفريقي ،وبناء عمى توصية من ىذا األخير إلى
مؤتمر االتحاد األفريقي لرؤساء الدول والحكومات األعضاء في االتحاد
األفريقي.
أ .3هدف إطار سياسة االتحاد األفريقي إلصالح القطاع األمني
 .13يتمثل اليدف في توفير إطار سياسة قاري إلصبلح القطاع األمني يزود
االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقميمية والدول األعضاء وأصحاب
المصمحة اآلخرين بالخطوط اإلرشادية البلزمة لتنفيذ برامج إصبلح القطاع
األمني.
أ .4األهداف
 .14تتمثل ألىداف المحددة ليذه السياسة في اآلتي :
(أ) توفير إطار السياسة لمدول األعضاء في االتحاد األفريقي ولممجموعات
االقتصادية اإلقميمية لصياغة وتصميم وتنفيذ ومراقبة وتقييم عمميات إصبلح
لمقطاع األمني.
(ب) توفير منبر لمتوجيو والتدريب وبناء القدرات فيما يتعمق بإصبلح القطاع
األمني من أجل مساعدة األفراد والمجموعات والمؤسسات األفريقية عمى
المشاركة بفاعمية أكبر في عمميات إصبلح لقطاع األمني وتوفير أداة أفريقية
لتأييد ولمدفاع عن إصبلح لقطاع األمني.
(ج) إرشاد شراكات وعبلقات المنظمات الدولية والشركاء اآلخرين العاممين مع
االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقميمية والدول ألعضاء في
عمميات إصبلح القطاع األمني.
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(د) أن تخدم كمساىمة أفريقية في اإلطار العالمي لؤلمم المتحدة إلصبلح
القطاع األمني.
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القسم ب :المبادئ األفريقية الرئيسية إلصالح القطاع األمني
 .15أعد االتحاد األفريقي بالفعل مبادئ واسعة متعمقة بالقطاع األمني تم تطويرىا
في عدد من األدوات الرئيسية ،تتضمن ،وليس عمى سبيل الحصر ،القانون
التأسيسي لبلتحاد األفريقي ،البروتوكول الخاص بإنشاء مجمس السمم واألمن
لبلتحاد األفريقي ،اإلعبلن الرسمي حول سياسة مشتركة لمدفاع واألمن والسياسة
حول إعادة اإلعمار والتنمية بعد انتياء النزاعات ،وذلك من بين جممة أمور
أخرى.
 .16إضافة إلى ذلك ،أعدت األمم المتحدة مجموعة عالمية من القواعد والمبادئ
إلصبلح القطاع األمني تم صياغتيا في تقرير األمين العام لؤلمم المتحدة عن
إصبلح القطاع األمني ووثائق األمم المتحدة البلحقة .وتشكل ىذه المبادئ
اإلطار العام لمنيج االتحاد األفريقي في إصبلح القطاع األمني .وعبلوة عمى ما
تقدم ،تشمل المبادئ الرئيسية التالية إلصبلح القطاع األمني تمك المبادئ التي
تتعمق أساساً أو فقط بالقارة األفريقية :
(أ) التضامن األفريقي والشراكات األفريقية :ترتكز ىذه السياسة عمى مبدأ
التضامن األفريقي ،وفقاً لما ينص عميو القانون التأسيسي لبلتحاد األفريقي،
وتشكل األساس الذي تستند إليو مشاركة االتحاد األفريقي والمجموعات

االقتصادية اإلقميمية والدول األعضاء في إصبلح القطاع األمني.واعترافاً
بدور عدد متزايد من الدول األعضاء في توفير الدعم إلصبلح القطاع

األمني في القارة ،فإن الدول األعضاء مدعوة إلى االستفادة من ىذا الدعم
األفريقي لتعزيز التضامن والشراكة األفريقية في عمميات إصبلح القطاع
األمني.
(ب) إصالح القطاع األمني والتكامل اإلقميمي :تسمم ىذه السياسة بالصمة بين
كون القطاع األمني كفء ومحكوم بشكل ديمق ارطي وبين السمم واألمن المذين

يمثبلن أىمية أساسية لمتكامل اإلقميمي في أفريقيا .وتجدر اإلشارة بوجو
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خاص إلى ىذه السياسة باعتبارىا جزءاً من أجندة التكامل القاري ،فإن ىذه

السياسة استميمت من مذكرة التفاىم حول التعاون في مجال السمم واألمن بين

االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقميمية وآليات التنسيق في
 2008التي تجعل من تمك اآلليات اإلقميمية الكتل المؤسسة

لممنظومة

األفريقية لمسمم واألمن.وسوف يسعى التعاون اإلقميمي في مجال السمم واألمن
إلى إدراج التعاون في عمميات إصبلح القطاع األمني.
(ج) الممكية الوطنية ،المسؤولية الوطنية وااللتزام الوطني :عمى كل دولة تقوم
بتنفيذ أنشطة تتعمق بإصبلح القطاع األمني أن تفعل ذلك استناداً عمى قرار

وطني وأي عممية إصبلح لمقطاع األمني ال بد وأن تقوم عمى أساس الممكية
الوطنية .كما يجب أن يتمثل أحد المكونات الرئيسية لمممكية الوطنية في قيام
قطاع عريض من أصحاب المصمحة الوطنيين بإعداد رؤية عن األمن

واصبلح القطاع األمني .إال أن الممكية الوطنية تستمزم توافر المسؤولية
وااللتزام الوطنيين.وفي وال يمكن لمممكية الوطنية أن تكون واقعية وقابمة لمبقاء
إذا كان العبء المالي لئلصبلح يقع حصريا عمى عاتق فاعمين وشركاء
خارجيين.ومن ثم ،فإنو من أجل إحراز تقدم عمى مسار الممكية األفريقية
يشجع االتحاد األفريقي الدول األعضاء التي ىي بصدد تنفيذ إصبلح لمقطاع
األمني عمى تدبير بعض الموارد الوطنية لتمويل ىذه العممية.
(د )

الرؤية وثوابت

الدعم الخارجي إلصالح القطاع األمني :يمتزم الدعم

الخارجي إلصبلح القطاع األمني برؤية محددة عمى المستوى الوطني لؤلمن
واصبلح القطاع األمني .وفي الدول التي لم تتحدد فييا بعد أبعاد ىذه الرؤية
عمى نحو مترابط ومتجانس ,يمكن أن يسعى الشركاء الخارجيون إلى دعم
بمورة ىذه الرؤية الوطنية.وفي الوقت ذاتو ،يحتاج الفاعمون الوطنيون إلى
المشاركة في تحمل مسئولية ضمان أن الدعم الخارجي يعزز الرؤية الوطنية
ويدفعيا قدما ،وأن تتوافر لدييم الرغبة في التفاوض أو إعادة التفاوض بشأن
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المساعدة الخارجية ،في حالة عدم اتساقيا مع الغايات واألىداف التي تم
تحديدىا عمى المستوى الوطني.
(ه) اقت ارن إصالح القطاع األمني بسياق محدد :الثابت أن القطاعات األمنية

الحالية في أفريقيا ىي نتاج خمفيات متنوعة تأثرت بدورىا بتجارب تاريخية

مختمفة .ومن ثم ىناك حاجة إلى أن تصمم عمميات إصبلح القطاع األمني
وفقاً لتاريخ وثقافة كل سياق وطني بينما يجب في الوقت نفسو أن تتسق مع
إطار سيادة القانون والقانون الدولي ،بما في ذلك القانون الدولى اإلنسانى،

وحقوق اإلنسان المعترف بيا دولياً.أي أن عمميات إصبلح القطاع األمني لن

تصمم وفق مبدأ مقاس واحد يصمح لمجميع..

(و) الفاعمين غير الرسميين والعرفيين القائمين عمى توفير األمن والفاعمين

التقميدين القائمين عمى توفير لمعدالة :في الكثير من السياقات ،وليس في
عموم أفريقيا ،يوفر الفاعمين غير الرسميين والعرفيين والتقميديين القائمين عمى

توفير األمن ،دعماً ىاماً لمدولة فيما يتعمق بتوفير األمن لممواطنين .ومن ثم،

ولضمان التزام ىذه العناصر بالقواعد القانونية وسيادة القانون وحقوق
اإلنسان ،ىناك حاجة إلى إدماج الفاعمين غير الرسميين والعرفيين والتقميديين
القائمين عمى توفير األمن ومعيما الفاعمين التقميديين لمعدالة في عممية
إصبلح القطاع األمني ،حيثما يكون ذلك مبلئماً.في ىذا الصدد ،قد تستمزم

عمميات إصبلح القطاع األمني في القارة األفريقية إشراك نطاق أوسع من
الفاعمين مقارنة بما ىو قائم في ظل سياقات أخرى..

(ز) إصالح القطاع األمني كجزء من عممية أوسع لإلصالح والدمقرطة  :يعد
إصبلح القطاع األمني شرطاً أساسياً ولكن ليس كافياً لتحقيق سبلم وأمن
دائمين ،وبالتالي فانو بحاجة إلى أن يكون جزءاً من جيد أوسع لئلصبلح

واضفاء الصبغة الديمقراطية .وقد تكون ىناك حاجة إلدماج إصبلح القطاع
األمني ،في أسرع وقت ممكن ،في عمميات السبلم ،كما يمكن أن يشكل
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إصبلح القطاع األمني عنص اًر أساسياً لمنع النزاعات والتعافي المبكر وبناء

السبلم والتنمية المستدامة ،بما في ذلك تخفيف حدة الفقر .وفي أوضاع ما

بعد انتياء النزاعات ،يكون ىناك ارتباط وثيق بين إصبلح القطاع األمني
وعممية نزع السبلح والتسريح واعادة الدمج بحيث يكمل كل منيما اآلخر.
(ح) إصالح القطاع األمني والحكم الرشيد:

ستمتزم عممية إصبلح القطاع

األمني بالمبادئ األساسية لمحكم الرشيد ،بما في ذلك المساءلة والشفافية.

وسيتم ىذا اإلصبلح داخل اإلطار األوسع لسيادة القانون وعدم التمييز
واحترام حقوق اإلنسان .وفي ىذا الصدد ،سيكون إصبلح القطاع األمني
جزءاً من المراجعة المستمرة لممؤسسات األمنية.
(ط) إصالح القطاع األمني و مساءل النوع (الجندر) :ستمتزم عممية إصبلح

القطاع األمني بمبادئ المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة كما ىو منصوص

عمييا في بروتوكول الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن حقوق
المرأة في أفريقيا ( ،)2003واإلعبلن الرسمي حول المساواة بين الجنسين في
أفريقيا( ،)2004واإلعبلن الرسمي حول سياسة أفريقية مشتركة لمدفاع واألمن
( ، )2004سياسة إعادة اإلعمار والتنمية بعد انتياء النزاعات (،)2006
السياسة الجنسانية لبلتحاد األفريقي ( ،)2009ق اررات مجمس األمن الدولي
التابع لؤلمم المتحدة  )2000( 1325و )2008(1820و1889 ،1888
( ،)2009وكذلك األدوات األخرى ذات الصمة بمسائل الجنسين الخاصة
بالمجموعات االقتصادية اإلقميمية والدول األعضاء .وعميو ،ستشمل عممية
إصبلح القطاع األمني في مجموعيا أنشطة محددة لممرأة ،التوعية الجنسانية
والبرامج المستجيبة وأن تيدف إلى توفير إمكانيات التحول لممساواة بين
الجنسين داخل القطاع األمني.
(ي) تنسيق المساعدات المقدمة إلصالح القطاع األمني :تعد مسؤولية تنسيق
المساعدة المقدمة إلصبلح القطاع الوطني في األساس مسؤولية وطنية.

15

وحينما وحيثما تفتقر السمطات الوطنية إلى القدرة عمى تنسيق ،يكون لبلتحاد
األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقميمية و/أو األمم المتحدة ،حيثما يكون
ذلك مبلئماً ،االشتراك مع السمطان الوطنية في تسييل تنسيق المساعدة

الخاصة بإصبلح القطاع األمني وبناء القدرات الوطنية لمدولة العضو المعنية

بما يمكنيا في النياية من االضطبلع بدور قيادة التنسيق.
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القسم ج :أوجه الحظر
.17

قد اليدعم االتحاد األفريقي عن تقدي ألنشطة إصبلح القطاع األمني في أية

دولة عضو إذا رأى أن الوضع غير مؤات.
 .18بدون اإلخبلل بالتزاماتيا بموجب أي أدوات قانونية إقميمية أو دولية ،تحظر
ىذه السياسة عمى جميع الكيانات الوطنية واإلقميمية والقارية والدولية القيام
بأنشطة في أفريقيا باسم إصبلح القطاع األمني قد تقوض سيادة إحدى الدول
األعضاء أو وحدة أراضييا أو استقبلليا السياسي أو واليتيا القضائية المحمية،
بما في ذلك استخدام إصبلح القطاع األمني لتغيير النظام في دولة عضو أو
التأُثير عمى قدرتيا في الوفاء بالتزاماتيا الدولية.
 .19تحظر ىذه السياسة أيضا:
(أ) استخدام األطفال تحت سن الثامنة عشرة ( ،)18بصفة عامة ،في قوات
أو جماعات مسمحة
(ب) استخدام مرتزقة كعمبلء أو أفراد في القطاع األمني أو من أجل
إصبلح القطاع األمني سواء من قبل المجموعات االقتصادية اإلقميمية أو
الدول األعضاء أو شركاء دوليين
(ج )

أى شكل من أشكال األنشطة األنقبلبية في أراض الدول األعضاء

 .20يشجب االتحاد األفريقي استخدام الشركات العسكرية الخاصة في أنشطة
إصبلح القطاع األمني في أفريقيا ،سواء بواسطة المجموعات االقتصادية
اإلقميمية أو الدول األعضاء أو شركائيا الدوليين .وحيثما استعان أي من
األطراف المذكورة أعبله بخدمات شركات أمنية خاصة ،يكون عمى ىذه األطراف
االلتزام باألطر الدولية واإلقميمية والوطنية المنظمة ألنشطة تمك الشركات.
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 .21يمتنع االتحاد األفريقي عن دعم أي أنشطة باسم إصبلح القطاع األمني قد
يكون من شأنيا أن تتسبب ببل مبرر في عسكرة المجتمع و/أو أن تفضي إلى
سباق تسمح أو إعادة تسمح بالمخالفة لمقانون الدولي.
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القسم د :العناصر الرئيسية لبرامج إصالح القطاع األمني
 .22يشجع المؤتمر السمطات الوطنية لمدولة العضو عمى التأكد من أن تصميم
وتنفيذ برامج إصبلح القطاع األمني ترتكز عمى العناصر األساسية الرئيسية
التالية ،دون أن تقتصر عمييا :
(أ) مراجعة القطاع األمني وتقييم االحتياجات .
(ب) استراتيجيات األمني الوطني .
(ج) وجود أطر سياسات مؤسسية وقانونية وأمنية .
(د) بناء القدرات عمى نحو شامل واضفاء الصبغة المينية عمى مؤسسات
القطاع األمني .
(ىـ) مأسسة الشراكات الفعالة وآليات التنسيق .
(و) ضمان تحسين آليات الرقابة واإلشراف الديمقراطي وأن ىذه اآلليات تعمل
بصورة سميمة ة قد تم تعزيزىا وتشغيميا ..
(ز) ضمان تعبئة الموارد والتمويل والمساءلة بشكل مبلئم .
(ط) المراقبة والتقييم عمى نحو مبلئم .
(ي) إستراتيجية اتصاالت فعالة..
دال .1مراجعة القطاع األمني وتقييم االحتياجات
 .23يشجع المؤتمر الدول األعضاء عمى وضع جداول زمنية لممراجعة المنتظمة
لمقطاع األمني مرة واحدة في كل  10سنوات عمى األقل.
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 .24عند القيام بعممية مراجعة شاممة لمقطاع األمني ،ستوفر الدولة العضو مفيوم
واضح وتساعد عمى رسم عبلقات وتسمسل ىرمي واضح بين مؤسسات القطاع
األمني والسمطات المدنية وتساعد في توضيح أدوار ومسؤوليات مختمف وكاالت
القطاع األمني.كما يمكن أن تسيل عممية

مراجعة القطاع األمني تحديد

األولويات داخل القطاع األمني ،والعمل وفق وتيرة مبلئمة والتخطيط االستراتيجي
المتوسط والطويل األجل لصنع القرار فيما يتعمق بالدفاع واألمن القومي .وسيتم
تطوير ىذه الجوانب بصفة عامة بصورة أكثر اسيابا في إستراتيجية لؤلمن
القومي.
 .25يشجع المؤتمر الدولة العضو عمى إجراء تقييم الحتياجات قطاع األمن الذي
تنشد إصبلحو لتكون قادرة عمى اتخاذ الق اررات بشأن اإلجراءات المبلئمة فيما
يتعمق بكل عنصر ليذا القطاع األمني .ويوفر تقييم االحتياجات المعمومات
الكافية لمسمطات الوطنية بما يمكنيا من تصميم خطة عمل واستراتيجية وطنية
مبلئمة إلصبلح قطاع األمن وفق إطار زمني محدد.
 .26يكون تقييم االحتياجات شفافا ويكون تشاورياً وتشاركياً بالكامل ،كما يشمل
مدخبلت من أكبر عدد ممكن من أصحاب المصمحة ،بما في ذلك القائمين عمى

األمن والعدالة ،والجميور ،والمجتمع المدني ،والمنظمات النسائية ،ومراكز
األبحاث ،والمؤسسات األكاديمية المنخرطة في الدراسات والبحوث حول السمم
واألمن ،والفاعمين من غير الدولوالمنظمات القاعدية .كما انة من األىمية بمكان
أن يتمقى فريق التقييم تعميقات من الممارسين والعاممين في القطاع األمني وأن
يؤخذ في عين االعتبار بشكل كامل آراء الخبراء من قيادات األمن المحمي
وعناصره السابقة.
 .27يتضمن تقرير تقييم االحتياجات توصيات يتم رفعيا إلى السمطات الوطنية
فيما يتعمق بما يمي :
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(أ) التيديدات المحتممة لؤلمن القومي ،بما في ذلك تيديدات اإلرىاب المحمي
والدولي .
(ب) احتياجات المستوى األمثل من األمن والعدالة لمدولة العضو ،من حيث عدد
الوحدات ،وقوة كل وحدة ،وىيكل الحوكمة ،والموارد المالية وغيرىا من الموارد
المطموب توفيرىا من أجل استمرار ىذه الوحدات .
(ج) المسائل الجنسانية في كافة عناصر القطاع األمني .
(د) جميع المسائل األخرى ذات الصمة ،مثل العدالة االنتقالية ،ومراقبة األسمحة
الصغيرة ،ونزع السبلح ،والتسريح واعادة الدمج .
(ه) القدرات ،الخبرة الفنية ،التدريب والموارد المالية المطموبة لتحقيق اإلصبلح
البلزم لمقطاع األمني.
د .2استراتيجيات األمن القومي
 .28تقوم السمطة الوطنية في الدولة العضو التي تقوم بتنفيذ إصبلح القطاع
األمني ،من خبلل عممية تشاورية وتشاركية بشكل كامل ،بوضع استراتيجية
واضحة لؤلمن القومي ترتكز عمى المبادئ الديمقراطية ،االحتياجات البشرية
األمنية ،احترام حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي.وتتضمن استراتيجية
األمن القومي رؤية طويمة األجل لؤلمن كما تركز عمى ما يمي ،عمى سبيل
المثال ال الحصر :
(أ) التيديدات الممكنة التي قد تتعرض ليا الدولة العضو والطرق األمنية
لمتصدي لمثل ىذه التيديدات .
(ب) الوضع األمني لمدولة العضو والقائم عمى مبادئ عدم االعتداء والدفاع
الشرعي عن النفس واألمن الجماعي وفقا لميثاق األمم المتحدة والقانون
التأسيسي لبلتحاد األفريقي .
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(ج) المصالح األمنية لمدولة العضو والتي تكمل أىداف التنمية الوطنية وال
تتعارض معيا .
(د )

االستخدام الكفء والرشيد لمموارد من أجل الحفاظ عمى السمم واألمن .

(ه) احترام االلتزامات اإلقميمية والقارية والدولية لمسمم واألمن .
(و) إعداد أبحاث حول التكنولوجيا األساسية استراتجياً واألبحاث الفعالة من

ناحية التكمفة وتطوير القدرات ،حيثما يكون ذلك ممكناً ،من أجل تجييز

وصيانة معدات القطاع األمني التي قد ال تتم تمبيتيا من خبلل االشتراء
الدولي التنافسي
(ز) مشاركة جميع المجموعات ،بما في ذلك النساء والفتيات ،عمى كافة
مستويات أنشطة األمن القومي.
د .3أطر السياسات القانونية واألمنية
 .29يحث االتحاد األفريقي الدول األعضاء عمى التأكد من أن برامج إصبلح

القطاع األمني تنفذ عمى أساس إطار سياسة قانوني وأمني مبلئم وسميم.ويعرض
اإلطار تفصيبلً المصالح الوطنية الرئيسية ،القيم الرئيسية ،األولويات القطاعية،

األساس القانوني ودور الفاعمين الرئيسيين في عممية صنع وتنفيذ السياسات في

القطاع األمني
 .30من األىمية بمكان مراجعة األدوات الدستورية القائمة والتشريعات ذات الصمة
بالقطاع األمني لضمان من أنو قد تم تناول الفجوات والتحديات المؤسسية وأنو
قد تم تحديد بدقة المسؤوليات األساسية لكل عنصر من عناصر القطاع األمني.
ويجب أن تحدد السياسات والقوانين المعدة وتفوض بوضوح الرقابة الديمقراطية
عمى القطاع األمني وسمسمة القيادة لتنفيذ السياسة.
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 .31كما أنو من األىمية الحيوية لمدول األعضاء القائمة بتنفيذ برامج إصبلح
القطاع األمني أن تعمل عمى توفيق مثل ىذه الجيود مع منع النزاعات ،عمميات
السبلم ،إعادة اإلعمار بعد انتياء النزاعات ،برامج اإلصبلح االقتصادي بغية
ضمان االستدامة المالية لعمميات إصبلح القطاع األمني والقطاع األمني بعد
اإلصبلح.
 .32باستثناء حاالت وجود مثل ىذه القوانين ،يشجع االتحاد األفريقي الدول
األعضاء عمى سن القوانين ذات الصمة لمتنفيذ الفعال لؤلحكام ذات الصمة في
ىذه السياسة.
د.4البناء الشامل لمقدرات واضفاء الصبغة المزنية عمى القطاع األمني
 .33ينصح المؤتمر الدول األعضاء أن تضمن فعالية العاممين في القطاع األمني
من خبلل برامج شاممة لبناء القدرات ،بما في ذلك توفير آليات تعيين شفافة
وعادلة ومسئولة ،وتدريب مناسب ،والتجييزات وااللتزام بالقواعد الجنسانية.
 .34يشجع المؤتمر الدول األعضاء عمى االستفادة من مؤسسات التدريب اإلقميمية
والدولية الموجودة في القارة األفريقية كخطوة نحو إضفاء الصبغة المعيارية عمى
العقائد األمنية والتطوير الميني لكافة عناصر القطاع األمني .كما سيتم تطوير
وتعزيز سياسة المشتريات واجراءات شراء وتوريد كافة التجييزات والمعدات
األمنية والتصرف فييا والتي يجب أن يتم تعريفيا وتطبيقيا بطريقة واضحة.
 .35يشجع المؤتمر الدول األعضاء التي بصدد تنفيذ أنشطة إصبلح القطاع
األمني عمى إضفاء الصبغة الرسمية المؤسسية عمى اليياكل واآلليات األمنية
وتييئة ظروف مؤاتية لمخدمة.
 .36تقوم الدول األعضاء بالمشاركة في التدريبات اإلقميمية والقارية كأحد تدابير
بناء الثقة وكوسيمة لضمان القدرة العممياتية المتبادلة عمى مستوى العقيدة،
واإلجراءات العممياتية القياسية والتجييزات.عبلوة عمى ذلك ،سيتم تطوير شراكة
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وترتيبات تعاون بين مؤسسات التدريب الوطنية واإلقميمية والدولية بيدف تحسين
المعايير واإلمكانيات العممياتية المتبادلة.

د .5إضفاء الصفة المؤسسية عمى الشراكات الفعالة وترتيبات التنسيق
 .37بصفة عامة ،تتم عمميات إصبلح القطاع األمني بعد انتياء النزاع عبر
مراحل ،فتنطمق من وجود تأثير قوي لمفاعمين والشركاء الخارجيين في
المراحل المبكرة ،إلى تأثير قوي لمفاعمين الوطنيين في المراحل التالية .وفي
النياية ،تحتاج عمميات إصبلح القطاع األمني أن تندرج تحت مظمة "الممكية
الوطنية" الكاممة .وخبلل ىذه المراحل ،فأنو من المتوقع أن تكون العبلقات
بين الفاعمين الخارجيين ونظرائيم الوطنيين في شكل شراكة متكافئة لمفاعمين
الذين ليم مصمحة مشتركة في نتائج معينة وسوف يستثمرون الموارد من أجل
تحقيق ىذه النتائج.
 .38يشجع المؤتمر الدول األعضاء عمى إجراء تحميبلت عميقة لمشراكات
لبحث الميام والتفويضات والمناىج التقنية وااللتزامات الخاصة بالشركاء
المحتممين في عممية إعداد استراتيجية شاممة لمشراكات لتصميم وتنفيذ
إصبلح القطاع األمني .كما يشمل تحميل الشراكات تحديداً واضحاً
لمسؤوليات الشركاء في مرحمة إعداد البرامج ،األطر الزمنية لمشاركة الشركاء

واستراتيجيات محتممة لمخروج.
 .39يحث المؤتمر الدولة العضو عمى االضطبلع بمسؤولية تنسيق الدعم
الخارجي لعمميات إصبلح القطاع األمني الوطنية .وفي حال عدم توفر ىذه
القدرة في الحال ،يكون لمدولة العضو التماس الدعم والمساعدة في بناء
القدرات إلنجاز ميام التنسيق من المجموعات االقتصادية اإلقميمية أو االتحاد
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األفريقي أو األمم المتحدة أو شركاء آخرين إلى أن تكتسب الدولة العضو
القدرة عمى القيادة.
د .6الرقابة واإلشراف الديمقراطي عمى القطاع األمني
 .40يوصي االتحاد األفريقي الدول األعضاء بالقيام بتعزيز أدوات اإلشراف
الديمقراطي عمى القطاع األمني .وقد تكون ىذه األدوات الرقابية خاصة بدولة
ما ،في الوقت الذي تسعى فيو إلى تعزيز مبادئ الحكم الرشيد ،سيادة القانون
واحترام اإلطار القانوني ،بما في ذلك حقوق اإلنسان والمساواة بين الجنسين .في
ىذا الصدد ،سوف تقوم الدول األعضاء بتأسيس اآلليات الرقابية التالية لتعزيز
الرقابة واإلشراف الديمقراطي عمى القطاع األمني.
د .1.6الرقابة التنفيذية عمى القطاع األمني
 .41تقوم الدول األعضاء بتشجيع ودعم رؤساء الدول والحكومات وأعضاء
الحكومة والمنسقون الرسميون اآلخرون الذين يساعدون السمطة التنفيذية في تنفيذ
مياميا ,لتوجيو القطاع األمني ،وفقاً لما تنص عميو دساتيرىا وتشريعاتيا

األخرى ،مع الحفاظ عمى مبدأ الفصل بين السمطات بين مختمف فروع الحكومة.
في ىذا الصدد ،ينبغي أن يتمثل مجال التركيز الرئيسي لمسمطة التنفيذية في
توفير التوجيو السياسي وتوجيو السياسات لمؤسسات القطاع األمني .كما تضمن
السمطة التنفيذية أيضا التزام مؤسسات القطاع األمني بكافة تفويضاتيا وأدوارىا
ووظائفيا وأن لدييا موارد التشغيل البلزمة ،عمى نحو يعزز أمن
األشخاص.وتكون السمطة التنفيذية مسئولة عن عممية صنع الق اررات المتعمقة
باألمن القومي باالتساق مع التشريعات الوطنية باإلضافة إلى األدوات القانونية
اإلقميمية والقارية والدولية.
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د .2.6الرقابة النشريعية عمى القطاع األمني
 .42ينصح االتحاد األفريقي الدول األعضاء بتشجيع ودعم ىيئاتيا التشريعية
لمؤلشراف عمى عمل القطاع األمني من خبلل مساءلة السمطة التنفيذية عمى
تفويضات وأدوار وميمات القطاع األمني.كما ستقوم السمطة التشريعية بإعداد
واقرار القوانين والقواعد والموائح لمؤسسات القطاع األمني.كما تنشئ وتفوض
لجان متخصصة لكي تمارس دور رقابي بالنيابة عن السمطة التشريعية وترفع
إلييا بصفة منتظمة تقارير في ىذا الشأن.
 .43في إطار تعزيز عمميات التكامل القاري ،تدعم األجيزة اإلقميمية ذات الصمة،
بما في ذلك البرلمان األفريقي والبرلمانات اإلقميمية حيثمايكون دلك مطبقا ،
الييئات التشريعية الوطنية في ممارستيا الرقابة عمى القطاع األمني من خبلل
توفير مستويات معيارية موحدة تشمل ما تضمنتو

ىذه السياسة .وفي ىذا

الشأن ،تعمل األجيزة اإلقميمية المعنية عمى دعم القدرات البرلمانية لتمكينيا من
االضطبلع بدور المراقب  ،السيما فيما يتعمق بعمميات دعم السبلم اإلقميمية
واآلليات األمنية ذات الصمة.
د .3.6الرقابة واإلشراف القضائيي
 .44تيدف الرقابة واإلشراف القضائيين إلى الحد من استخدام السمطات االقتحامية
لمقطاع األمني بدون مبرر دستوري وتشريعي.ومن ثم ،ينصح المؤتمر الدول
األعضاء بتوفير التشريعات الوطنية التي تحظر تقييد حقوق وحريات المواطنين
بواسطة القطاع األمني من خبلل استخدام مناىج عمل إقتحامية.
 .45ال يجوز ألي عضو في القطاع األمني التصرف بالمخالفة ألي قانون وطني
و دولي ،بما في ذلك القانون الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان.وتتم مساءلة ىؤالء
الذي يثبت قياميم بأعمال تمثل انتياكاً وسوء استخدام ليذه القوانين.
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 .46عند محاكمة أحد المدنيين أمام محاكم عسكرية الرتكابو مخالفات عسكرية،
تتم محاكمة ىذا المدني طبقا لقواعد ومبادئ العدالة الطبيعية.
د .4.6.الرقابة المستقمة بواسطة مؤسسات مدنية معينة
 .47اتساقاً مع روح القانون التأسيسي لبلتحاد األفريقي الذي يؤكد ،من بين جممة

أمور أخرى ،عمى الحاجة لمسبلم ،واألمن ،واالستقرار وحقوق اإلنسان باالستناد

إلى مشاركة وادماج وممكية الشعوب لمعمميات الديمقراطية ،يتم تشجيع الدول
األعضاء عمي استحداث أدوات رقابية مستقمة مبلئمة ،مثل المفتشين العامين
لبلستخبارات

واألمن

والكيانات

المستقمة

لمتحقيق

فى

الشكاوى

ombudspersonsبالنسبة لمقطاع األمني من خبلل تشريع وطني .وعمى ىذ
التشريع أن يمكن ىذه المؤسسات المدنية من التحقيق في الشكاوى المقدمة من
المواطنين ومن أعضاء األجيزة األمنية ومراقبة التزام القطاع األمني بالقوانين
الوطنية والدولية السارية ،بما في ذلك القانون اإلنساني الدولي وحقوق اإلنسان.
 .48يشجع المؤتمر الدول األعضاء ألفساح المجال وتمكين الرقابة التقميدية
والمجتمعية

تسميما بالسمطات التقميدية األفريقية عمى نحو يتسق مع ىذه

السياسة.
 .49اتساقاً مع مبادئ الحكم الرشيد ،يتم تشجيع الدول األعضاء لمتاكد من
قيام القطاع األمني بإنشاء ضوابط وتوازنات داخمية أو آليات مراقبة ورصد

داخمية ،باعتبار أن اإلدارة الفعالة توفر كتمة بناء أساسية لئلشراف السميم.وفي
ىذا الصدد ،يتم تشجيع الدول األعضاء عمي إجراء مراجعات منتظمة لآلليات
المذكورة.وتوفر آليات الرقابة الداخمية ىذه خطوط إرشادية
لمتحقيقات والمراجعة والرقابة فيما يتعمق بعمميات القطاع األمني.
د .7تمويل إصالح القطاع األمني والقطاع األمني بصفة عامة
د.1.7تمويل عمميات إصالح القطاع األمني

ونقاط مرجعية
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 .50تقع عمى الدول األعضاء مسؤولية تمويل عمميات إصبلح القطاع
األمني.ولمسمطات الوطنية التنسيق مع الشركاء الثنائيين ،واالتحاد األفريقي,
واألمم المتحدة وأصحاب المصمحة اآلخرين بغية ضمان االستدامة طويمة األجل
لتمويل أنشطة إصبلح القطاع األمني.
 .51حيثما يكون االتحاد األفريقي مفوضاً بدعم عممية إصبلح القطاع األمني
لدولة عضو ،يكون عمى رئيس مفوضية االتحاد األفريقي إتاحة الموارد من

صندوق السمم ومصادر أخرى من اجل مثل ىذه المشاركة من جانب االتحاد
األفريقي.
د.2.7تمويل قطاعات األمن الوطنية بصفة عامة في مرحمة ما بعد االنتزاء من
إصالح القطاع األمني
 .52يحث االتحاد األفريقي الدول األعضاء عمى أن تخصص من ميزانية الدولة
التمويل

المبلئم لجميع عناصر القطاع األمني عمى أساس ميزانية سنوية

وبطريقة يمكن التنبؤ بيا .في ىذا الصدد ،فإن الدول األعضاء مدعوة إلى
تخصيص موارد مالية مستدامة في الميزانية لتمويل األجور والمعاشات لجميع
العاممين في القطاع األمني ،العمميات األمنية ،والحفاظ عمى األراضي
والتجييزات ،واإلنتاج واألشتراء ،والتدريب ،والبحوث والتنمية ،واألغذية
والحصص الغدائية ،وحاالت الطوارئ والخدمات االجتماعية.
 .53في وقت السمم ،يطمب من الدول األعضاء تخصيص أموال لمقطاع األمني
وفقا ألمنيا القومي وأولياتيا التنموية.
 .54في حالة الطوارئ ،يجوز لمبرلمان إقرار ترتيبات خاصة لمميزانية.
 .55فيما يتعمق بعمميات حفظ السبلم اإلقميمية والقارية والدولية ،تقوم الدول
األعضاء بضمان الشفافية في إجراءات السداد وفق منيج موحد لمكافآت
ومرتبات أفراد حفظ السبلم.
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 .56تستخدم جميع عناصر القطاع األمني مخصصات ميزانيتيا عمى نحو فعال
وكفء وتتقيد بالميزانية المخصصة ليا.
 .57تقدم جميع عناصر القطاع األمني تقاريرىا المالية لمسمطة الوطنية المعنية
بصفة منتظمة.
 .58تخضع جميع عناصر القطاع األمني لمراجعة سنوية بواسطة المراجع العام
أو المعادل لممراجع العام أو مؤسسة المراجعة الوطنية وتعرض نتائج جميع
المراجعات عمى البرلمان.
 .59تشجيع الدول األعضاء عمي ترويج الشفافية والمساءلة والنفاذ العام  ،من
خبلل مؤسسات الرقابة

والتشريعات ذات الصمة واآلليات األخرى ،إلى

المعمومات غير السرية المتعمقة بتمويل القطاع األمني.
 .60تشجيع الدول األعضاء ،في إطار دساتيرىا الوطنية،عمي إرساء وحفظ
السمم واألمن في القارة من خبلل الشفافية وتقييد اإلنفاق العسكري الوطني
والتسمح .في ىذا الصدد ،تشجع ىذه السياسة جميع الدول األعضاء عمى االلتزام
بقرار الجمعية العامة لؤلمم المتحدة  ،13/62الذي يناشد جميع الدول األعضاء
في األمم المتحدة تقديم تقرير سنوي إلى األمين العام لؤلمم المتحدة حول إنفاقيا
العسكري باستخدام النمودج المعياري لؤلمم المتحدة لتقديم تقارير عن
المصروفات العسكرية وفقاً لما أوصى بو قرار الجمعية العامة لؤلمم المتحدة

 A/Res/35/142Bالصادر في  12ديسمبر  .1980وتحث ىذه السياسة

مفوضية االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقميمية عمى إنشاء أدواتيا
الخاصة لتقديم تقارير عن المصروفات العسكرية اإلقميمية والقارية.
د .8المتابعة والتقييم
 .61تشجيع الدول األعضاء التي تنفذ إصبلح القطاع األمني عمى اعداد و
تطبيق اآلليات والمؤشرات المبلئمة لمتابعة وتقييم عمميات إصبلح القطاع
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األمني .اليدف من ممارسة المتابعة والتقييم ىو رصد وتقييم ومتابعة عمميات
إصبلح القطاع األمني بصفة منتظمة بغية تحديد التقدم المحرز أو أوجو
القصور في ىذه العممية ،قياس فعالية تكمفة العمميات ،وااللتزام بقواعد األسناد،
وتحقيق النتائج المتوقعة واتخاذ إجراءات تصحيحية ،حيثما يكون ذلك ضروريا.
 .62ضماناً لمفعالية ،يجب أن تتم ممارسات المتابعة والتقييم بصفة مستمرة وأال
تستيدف فقط المشاريع المحددة ،وانما ال بد أن تجرى عمى مستوى قطاعي وأن

تستند إلى النتائج.
 .63تشجيع الدولة العضو التي تنفذ إصبلح القطاع األمني عمي بناء القدرة
واألدوات البلزمة لمتابعة وتقييم عممياتيا المتعمقة بإصبلح القطاع األمني.
وحيثما يكون ذلك مبلئما ،لمدولة العضو أن تمتمس المساعدة في عممية المتابعة
والتقييم من المجموعات االقتصادية اإلقميمية واالتحاد األفريقي و/أو شركاء
وأصحاب مصمحة آخرين.
 .64تجرى عممية المتابعة والتقييم بشفافية وعمى نحو شامل

وتكون التقارير

متاحة لجميع أصحاب المصمحة ،حيثما يكون ذلك مبلئماً.
د .9استراتيجية اتصاالت فعالة
.65

يتم تشجيع الدولة العضو التي تنفذ إصبلح القطاع األمني عمى وضع

وتطبيق إستراتيجية اتصاالت فعالة بيدف إعبلم جميع أصحاب المصمحة بتطورات
عممية إصبلح القطاع األمني .عمى أن تأخذ تمك اإلستراتيجية اإلعبلمية بعين
االعتبار حق المواطن في المعمومات والحاجة إلى تنظيم طريقة حماية

المعمومات

األمنية لممصمحة الوطنية أو اتاحتيا لمجميور .وقد يحتاج ذلك إلى إشارة واضحة
إلجراءات السرية وعدم السرية لممعمومات والمواد المتصمة باألمن القومي.
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القسم هـ .إدماج مسائل الجنسين في القطاع األمني
 .66يمتزم االتحاد األفريقي بمبدأ المساواة بين الجنسين وفقاً لما تنص عميو اتفاقية

األمم المتحدة لمقضاء عمى كافة أشكال التمييز ضد المرأة فضبل عن بروتوكول

الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب حول حقوق المرأة في أفريقيا واإلعبلن
الرسمي حول المساواة بين الجنسين في أفريقيا باإلضافة إلى جميع األدوات ذات
الصمة المعتمدة من قبل الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقميمية.
تتسق ىذه األدوات الخاصة بالجنسين (الجنسانية) األفريقية مع ق اررات مجمس
األمن التابع لؤلمم المتحدة رقم  (2000) 1325و )2008( 1820و1888
و )2009( 1889والتي تضفي الشرعية عمى دور المرأة في جميع أنشطة السمم
واألمن ،وعمى األخص إصبلح القطاع األمني .لذلك يجب أن يكون إصبلح
القطاع األمني في القارة األفريقية قاد اًر عمى التصدي لبلحتياجات األمنية

وضمان مشاركة الرجل والمرأة والصبية والفتيات .يترتب عمى دلك أن أي عممية
إلصبلح القطاع األمني يجب أن تكون نتاج التشاور بين الرجال والنساء من
مختمف المجموعات االجتماعية ،بما في ذلك منظمات المرأة .وبوجو
خاص،سوف تيدف عممية إصبلح القطاع األمني إلى تحقيق ما يمي :
(أ) السعي لتطبيق أفضل الممارسات الخاصة بنوع الجنس (الجنسانية) واألنشطة
التي تركز عمى المرأة عمى جميع المستويات وداخل كافة عناصر القطاع
األمني
(ب) تحسين آليات منع العنف القائم عمى نوع الجنس والعنف الجنسي بيدف
إنياء جميع أشكال العنف ضد المرأة .وتشمل ىذه السياسة األغتصاب
واألشكال األخرى لمعنف الجنسي في مناطق النزاعات والتي تدرج تحت
تعريف جرائم الحرب .كما تدعم ىذه السياسة ق اررات مجمس األمن لؤلمم
المتحدة ذات الصمة وغيرىا من التشريعات الدولية واإلقميمية والوطنية التي
تؤدي نفس الغرض
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(ج) إشراك المرأة في كافة مستويات عمميات إصبلح القطاع األمني ،بما في
ذلك في المراكز القيادية ،بيدف تحقيق المساواة بين الجنسين في مؤسسات
القطاع األمني
(د) التعامل مع األحتياجات المحددة لمنساء والفتيات البلتي سبق مشاركتين
فى قوات ومجموعات مسمحة وكذلك زوجات وأرامل المقاتمين السابقين
(ه) توفير التدريب عمى مسائل نوع الجنسين (الجنسانية) والقانون اإلنساني
الدولي وحقوق اإلنسان لجميع العاممين في القطاع األمني
(و) زيادة معدالت التعيين واالستبقاء والترقيات بالنسبة لمعامبلت في جميع
مؤسسات القطاع األمني.
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القسم و :المجموعات الضعيفة واعادة تأهيل المقاتمين السابقين وقدامى المحاربين

والالجئين والنازحين داخمياً

 .67تشجيع الدولة العضو التي تطبق إصبلح القطاع األمني عمى وضع وتنفيذ
آليات لتناول المجموعات الضعيفة بما في ذلك المعاقين وإلعادة التأىيل الفعال
لممقاتمين السابقين والنازحين داخمياً .ويجب أن تشمل ىذه العممية ما يمي :
(أ) األعادة من مناطق القتال
(ب) نزع السبلح ،التسريح واعادة الدمج
(ج) تقديم النصح والمشورة .
(د) المساعدة المالية
(ه) تسريح ،عودة ،إعادة تأىيل ،إعادة تسكين ،حماية ومساعدة األطفال الذين
سبق اشتراكيم مع قوات أو جماعات مسمحة
(و) عودة ،إعادة تأىيل ،إعادة تسكين ،حماية ومساعدة البلجئين تمشيا مع
برتوكوالت واتفاقيات األمم المتحدة المتعمقة بأوضاع البلجئين وكذلك اتفاقية
منظمة الوحدة األفريقية التي تحكم الجوانب المحددة لمشاكل البلجئين في
أفريقيا
(ز) عودة واعادة تأىيل واعادة تسكين وحماية ومساعدة النازحين داخمياً ،بما
يتمشى مع المبادئ اإلرشادية

لمنزوح الداخمي واألدوات القانونية الدولية

واإلقميمية المطبقة فى ظل القانون اإلنساني الدولي وحقوق اإلنسان ،بما في
ذلك الق اررات واألدوات المعتمدة من قبل أجيزة السياسة لبلتحاد األفريقي فيما
يتعمق بحماية ومساعدة النازحين داخمياً في أفريقيا .وتكون عودة واعادة تأىيل

واعادة تسكين وحماية ومساعدة النازحين داخمياً غير مشروطة وال تتوقف عمى
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ما إذا كان ىذا النزوح قد نتج عن حرب أو اضطرابات اجتماعية أو ظروف
اقتصادية أو تغيرات مناخية أو أي كوارث طبيعية أخرى.
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(ح )

القسم ز :استراتيجيات وهياكل التنفيذ القارية

ز .1دور االتحاد األفريقي في العمميات القارية إلصالح القطاع األمني
 .68يؤدي االتحاد األفريقي الميام التالية في إطار اإلستراتيجية القارية إلصبلح
القطاع األمني :
(أ) إنشاء وحدة الصبلح القطاع األمني في مفوضية االتحاد األفريقي تمحق
بإدارة السمم واألمن ،والتى تتولى تنسيق جميع أنشطة االتحاد األفريقي
المتعمقة بإصبلح القطاع األمني وأداء األعمال المتصمة بالسياسات
والبحوث ،والتنسيق ،والتدريب ،والشؤون اإلدارية ،والسكرتارية وادارة
المعمومات في مجال إصبلح القطاع األمني
(ب) تنسيق تطبيق ىذه السياسة وامتثال الدول األعضاء ليا
(ج) المشاركة فى ودعم أنشطة الدول األعضاء المتعمقة بإصبلح القطاع
األمني وتقديم المساعدة البلزمة ،حال طمبيا
(د) التعاون مع المجموعات االقتصادية اإلقميمية واألمم المتحدة والشركاء
وأصحاب المصمحة الدوليين اآلخرين في كافة جوانب إصبلح القطاع
األمني ،وخاصة تمك الجوانب التي تؤثر عمى القارة األفريقية
(ه) المساعدة في تعبئة التمويل والموارد األخرى من أجل تنفيذ عمميات
إصبلح القطاع األمني في الدول األعضاء ،حيثما وحينما يطمب منو ذلك
(و) إشراك الشركاء الدوليين لحثيم عمى تحمل مسؤولياتيم فيما يتعمق
بااللتزامات التي اتفقوا عمييا والمتعمقة بدعم أنشطة إصبلح القطاع األمني
في الدول األعضاء
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(ز) إعداد قائمة قارية بالخبراء في مجال إصبلح القطاع األمني وتسييل
انتشارىم
(ح) إعداد أدوات تقييم ،مذكرات إرشادية  ،أفضل الممارسات ،نماذج تقييم،
برامج لمتدريب وأدوات أخرى لتنفيذ إصبلح القطاع األمني
(ط) إعداد مدونة سموك قارية لمقوات المسمحة والمؤسسات األمنية األفريقية
وبعثات االتحاد األفريقي ،وكتيب عن أفضل الممارسات إلصبلح القطاع
األمني في أفريقيا ودليل حول مواءمة األمن القومي بالشراكة مع األمم
المتحدة
(ي) المساعدة في تقييم وتنفيذ ومتابعة وتقييم عمميات إصبلح القطاع األمني
في الدول األعضاء
(ك) توفير منتدى حوار قاري لتبادل الخبرات الوطنية في مجال إصبلح
القطاع األمني
(ل) عقد ورش عمل تدريبية حول إصبلح القطاع األمني بالتعاون مع
المجموعات االقتصادية اإلقميمية والدول األعضاء وأصحاب المصمحة
اآلخرى ذى الصمة
(م) تعزيز التضامن األفريقي في مجال إصبلح القطاع األمني.
ز .3المجموعات االقتصادية اإلقميمية
 .69تتولى المجموعات االقتصادية اإلقميمية ،باعتبارىا الكتل المكونة لبلتحاد
األفريقي ،قيادة اصحاب المصمحة في كافة السياسات واالستراتيجيات القارية
لمسمم واألمن .كمايمتد مبدأ الممكية المحمية في إصبلح القطاع األمني أيضاً
إلى الممكية اإلقميمية ،بما يعني أن المجموعة االقتصادية اإلقميمية المعنية ليا

المصمحة األولى فيما يتعمق بأنشطة إصبلح القطاع األمني التي تمارسيا
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دوليا ،تجاه المنظمات الخارجية األخرى .ومما يعزز المنيج

اإلقميمي كون

الدول األعضاء في المجموعة االقتصادية اإلقميمية تواجو غالباً احتياجات أمنية

مشتركة نظ اًر لطبيعة بعض التحديات العابرة لمحدود والتي تستمزم بالتالي ردود
إقميمية جماعية .في ىذا الصدد ،سيشارك االتحاد األفريقي مع المجموعة
االقتصادية اإلقميمية المعنية حينما تكون ىناك نية القيم بأنشطة تتعمق بإصبلح
القطاع األمني في إحدى الدول األعضاء في ىذه المجموعة االقتصادية
اإلقميمية .وعندما يقتضي األمر أن يعمل االتحاد األفريقي ومجموعة اقتصادية
إقميمية معاً في أنشطة إصبلح القطاع األمني ،تكون القيادة لممنظمة التي يكون

لدييا ميزة مقارنة في ىذة الحالة المحددة  .ويناط بالمجموعات االقتصادية
اإلقميمية القيامبما يمى ،من بين األنشطة األخرى ألصبلح القطاع األمنى:
(أ) إعداد أطر إقميمية إلصبلح القطاع األمني وحوكمتو لمساعدة الدول
األعضاء لتطبيق ىذه السياسة
(ب) ترشيح بؤرة مركزيةألصبلح قطاع األمن تتولي تنسيق أنشطة إصبلح
القطاع األمني في الدول األعضاء إلى جانب التنسيق مع االتحاد األفريقي
وبقية المجتمع الدولي
(ج) توفير الدعم المالي لبناء القدرات المؤسسية وادماج نظم المتابعة والتقييم
التي يمكن ربطيا باإلنذار المبكر وتحميل األوضاع اإلقميمية والقارية
(د )

المساعدة في تعزيز ودعم االتحاد األفريقي فيما يتعمق بإعداد معايير
إصبلح القطاع األمني من خبلل إعداد سياسة وخطوط إرشادية عممياتية

(ه) إشراك الشركاء الدوليين ،مثل األمم المتحدة ،في تنفيذ األنشطة الوطنية
لمدول األعضاء إلصبلح القطاع األمني
(و) تقديم تقارير إلى مفوضية االتحاد األفريقي حول العمميات اإلقميمية
إلصبلح القطاع األمني بشكل منتظم.
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ز .4الدول األعضاء والممكية الوطنية
 .70تقع عمى الدول األعضاء المسؤولية األولى في توفير السمم واألمن لمواطنييا
ولجميع الكيانات الموجودة داخل حدودىا .ويتمثل أحد المبادئ الرئيسية ليذه
السياسة في "الممكية الوطنية" ألنشطة إصبلح القطاع األمني في أي بمد .ويقصد
بالممكية الوطنية أن عممية اصبلح قطاع األمن

سيتم وضعيا وتصميميا

وقيادتيا وادارتيا وتنسيقيا وتنفيذىا ومتابعتيا وتقييميا بواسطة فاعمين وطنيين.
كما تقدم أيضاً السمطات الوطنية مساىمات مالية وبشرية جوىرية وغير ذلك من
الموارد لعمميات إصبلح القطاع األمني .ولكي تكون ىذه العمميات وطنية حقاً،
يجب عمى الدولة العضو أن تشرك فييا أكبر عدد ممكن من أصحاب المصمحة

الوطنية .وقد يشمل دلك ،عمى سبيل المثال ال الحصر :
(أ) ممثمو مختمف اإلدارات الحكومية والييئات التشريعية
(ب) القطاع األمني المحمي المعرف في الفقرة  3من ىذه السياسة
(ج) المنظمات النسائية
(د) األحزاب السياسية
(ه)

الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية

(و) المجتمع المدني وممثمو المنظمات الشبابية
(ز) المنظمات العرفية والتقميدية
(ح) مجتمع األعمال المحمي والمؤسسات المالية
(ط) نقابات العمال والمجموعات المينية األخرى
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(ي) المنظمات القائمة عمى العقائد الدينية .
(ك) وسائل اإلعبلم المحمية.
.71

ستأخذ عمميات إصبلح القطاع األمني في الدول األعضاء في االعتبار

أنشطة البلعبين من غير الدول وأن تحدد وتتعامل مع األنشطة التي قد تؤثر
سمباً عمى عمميات إصبلح القطاع األمني وتتصدى ليا.
 .72تشجيع الدولة العضو التي تشرع في تنفيذ عممية إصبلح القطاع األمني عمى
ضمان ما يمي :
(أ) تعيين فريق وطني إلصبلح القطاع األمني يتولى تنسيق تقييم وتخطيط
وتمويل وتنفيذ ورصد وتقييم عممية إصبلح القطاع األمني.ويضم ىذا الفريق
جميع أصحاب المصمحة المعنيين.
(ب) ترشيح نقطة مركزية وطنية ألصبلح القطاع األمني.
(ج) توفير الموارد المالية البلزمة لتنفيذ عمميات إصبلح القطاع األمني
المنشودة.وفي حالة ما إذا كانت األموال غير متاحة من المصادر الوطنية،
يكون عمى الدول األعضاء السعي إلى تعبئة الموارد المطموبة.
(د) إعداد السياسات واالستراتيجيات الوطنية البلزمة إلصبلح القطاع األمني،
تحديد الرؤية الوطنية بخصوص إصبلح القطاع األمني ،توفير القيادة وسن
التشريعات لمتمكين من تنفيذ أنشطة إصبلح القطاع األمني ومواءمتيا مع
القوانين الوطنية.
(ه) توفير الموارد البلزمة والدعم السياسي والوصول إلى المعمومات ذات الصمة
لتسييل عمميات إصبلح القطاع األمني.
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(و) ضمان االستقبلل المبلئم لمفريق الوطني المختص بإصبلح القطاع األمني
لتمكينو من استكمال عممة بدون عراقيل.
(ز) تشجيع التعاون األفريقي والتعاون الجنوبي الجنوبي في مجال إصبلح
القطاع األمني وكذلك الشراكة مع المجتمع الدولي األوسع
 .73تشجيع الدول األعضاء عمى أن تكون منفتحة مع بعضيا

فيما يتعمق

بمسائل السمم واألمن وأن تتقاسم المعمومات األمنية بغية بناء الثقة فيما بينيا
وتعزيز الشفافية األقميمية والقارية.
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القسم ح :دور المجتمع المدني اإلفريقي في إطار إصالح القطاع األمني
 .74يسمم االتحاد األفريقي بدور المجتمع المدني في أنشطة االتحاد وفقاً

لممنصوص عميو في المادة (4ج) من القانون التأسيسي لبلتحاد األفريقي
واألقسام ذات الصمة من البروتوكول المتعمق بإنشاء مجمس السمم واألمن لبلتحاد
األفريقي وسياسة إعادة األعمار والتنمية بعد انتياء النزاعات.سيشمل دور

منظمات المجتمع المدنى اإلفريقي في

إصبلح القطاع األمنى ،عمى سبيل

المثال ال الحصر ،ما يمى:
(أ) الترويج لمحوار المتصل فيما بين مختمف قطاعات المجتمع حول المسائل
األمنية كأحد التدابير لبناء الثقة
(ب) المشاركة بنشاط في صياغة ورصد وتقييم السياسات والتشريعات الخاصة
بالقطاع األمنى
(ج) الترويج لمسمم واألمن واالستقرار في أفريقيا
(د) الترويج والدفاع عن ثقافة الحكم الرشيد والمبادئ الديمقراطية ،والمشاركة،
وحقوق االنسان والحريات فضبل عن العدالة االجتماعية في قطاع األمن
(ه) الترويج والدفاع عن أفضل الممارسات في مجال نوع الجنسين في القطاع
األمنى
(و) اجراء بحوث وتوفير التدريب في المسائل المتعمقة باألمن.
(ز) الدفاع عن وخمق الوعى بشأن القضايا األمنية والسيما فيما يتعمق بتحميل
ميزانية األمن ورصد وتقييم السياسة والممارسة المتعمقة باألمن.
(ح) تعزيز تنفيذ ىذه السياسة عمى المستويات الوطنية واالقميمية والقارية.
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 .75يشجع االتحاد األفريقي منظمات المجتمع المدني عمى استخدام القنوات ذات
الصمة لمؤلستمرار فى التفاعل مع األتحاد األفريقى و المجموعات االقتصادية
اإلقميمية والدول األعضاء في المسائل المتعمقة بدورىا كما ىو محدد في الفقرة
( 74أ) إلى (ح) .لن تعمل منظمات المجتمع المدني فقط كمراقب لؤلعمال
المتعمقة باألمن التي تنفذىا السمطات الوطنية واإلقميمية والقارية ،وانما سيتم
النظر لعمميا كتدبير لموافقة العامة عمى األنشطة المتصمة باألمن ،بما في ذلك
إصبلح القطاع األمني.
 .76اتساقاً مع روح أىداف ومبادئ القانون التأسيسي لبلتحاد األفريقي والنظام
األساسية لممجمس االقتصادي واالجتماعي والثقافي ،يشجع المؤتمر

االتحاد

األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقميمية والدول األعضاء لضمان مشاركة
منظمات المجتمع المدني وفقاً لما حدده المجمس االقتصادي واالجتماعي
والثقافي في تقييم االحتياجات ،صياغة ،اعتماد ،تنفيذ ،متابعة وتقييم اصبلح

لمقطاع األمني.
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القسم ط :العالقات مع الشركاء المتعاونين
ط  .1العالقات مع األمم المتحدة
 .77ينص الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة عمى أن مجمس األمن التابع
لؤلمم المتحدة تقع عميو المسؤولية األولي بشأن السمم واألمن الدولي ،ويسمم
الفصل الثامن بالدور الحيوي لمشراكات بين األمم المتحدة والمنظمات اإلقميمية.
ويشكل ىذا الترتيب ،إلى جانب شراكة الـ  10سنوات بين االتحاد األفريقي واألمم
المتحدة لبناء القدرات ،األساس الذي تقوم عميو الشراكة بين االتحاد األفريقي
واألمم المتحدة في مجال إصبلح القطاع األمني.ويتضمن تقرير األمين العام
لؤلمم المتحدة الصادر في يناير  2008حول إصبلح القطاع األمني
وعنوانو"تأمين السمم واألمن :دور األمم المتحدة في دعم إصبلح القطاع األمني "
)(A/62/659.S/2008/39والوثائق التالية إطا اًر عاماً لمنيج األمم المتحدة

في إصبلح القطاع األمني.ويتركز ىذا المنيج عمى عشرة مبادئ أساسية تمثل
صدى لممبادئ األفريقية إلصبلح القطاع األمني المحددة في القسم ب من ىذه
السياسة.
 .78يسمم االتحاد األفريقي بأن األمم المتحدةـ وفقاً لتفويضيا العالمي ،ىي المنظمة
األولى التي يسمح ليا وضعيا بوضع

المبادئ األساسية لممناىج الدولية

الخاصة بإصبلح القطاع األمني والتي تعكس أفق نطاق شامل من الدول
األعضاء ،كمتمقية ومانحة لدعم عمميات إصبلح القطاع األمني.كما يقر االتحاد
األفريقي بأن األمم المتحدة لدييا خبرة في مجال دعم السمطات الوطنية
ألصبلح القطاع األمني في العديد من السياقات.في الوقت ذاتو يسمم االتحاد
األفريقي بدوره الحيوي كالحاضن الرئيسي لمسمم واألمن في القارة األفريقية.ومن
ثم ،فإن الدور المحوري لبلتحاد األفريقي في وضع سياسات وخطوط ارشادية
ألفريقيا وكذلك في تخطيط وتنفيذ األنشطة ذات الصمة في أفريقيا سيشكل مصدر
إعبلم ودعم لممنيج العالمي لؤلمم المتحدة في إصبلح القطاع األمني.عمى
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أساس ىذه الشراكة ذات الفائدة المتبادلة ،يكون في استطاعة األمم المتحدة دعم
االتحاد األفريقي في المجاالت التالية وغيرىا :
(أ) مساعدة االتحاد األفريقي في إعداد أدوات السياسة الرئيسية نحو تنفيذ ىذه
السياسة.
(ب) تنظيم بعثات مشتركة لتقييم احتياجات إصبلح القطاع األمني ومساعدة
السمطات الوطنية في إعداد استراتيجيات خاصة بإصبلح القطاع األمني.
(ج) طرح مبادرات مشتركة لخبراء االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية
اإلقميمية حول الدفاع عن إصبلح القطاع األمني لتعزيز الفيم وبناء القدرات
دعماً عمميات إصبلح القطاع األمني.
(د )

دعم االتحاد األفريقي في الموارد البشرية ومجاالت القدرات األخرى ،بما
في ذلك نشر خبراء من قائمة األمم المتحدة لمخبراء في مجال إصبلح القطاع
األمني و/أو وحدة األمم المتحدة إلصبلح القطاع األمني لمساعدة االتحاد
األفريقي في إعداد سياسة وأدوات في مجال إصبلح القطاع األمني.

(ه) دعم االتحاد األفريقي في متابعة وتقييم أنشطتو المتعمقة بإصبلح القطاع
األمني.
ط.2العالقات مع الشركاء المتعاونين اآلخرين
 .79تقع عمى األمم المتحدة و الدول األعضاء والمجموعات االقتصادية اإلقميمية
واألتحاد األفريقى المسؤولية األولى فيما يتعمق بتوفير األمن وتنفيذ إصبلح
القطاع األمني وفق مختمف تفويضاتيم.بيد أن عمميات إصبلح القطاع األمني قد
تتطمب إشراك الشركاء الدوليين اآلخرين.ويسمم االتحاد األفريقي بأن معظم
عمميات إصبلح القطاع األمني التي تمت في الدول األعضاء في االتحاد
األفريقي بدأت وتم تنسيقيا وتمويميا بواسطة شركاء دوليين.ويعمن االتحاد
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األفريقي تقديره لمدور القيادي الذي اضطمع بو بعض الشركاء الدوليين في
مساعدة الدول األعضاء عمى توفير متطمبات إصبلح القطاع األمني ويحث
ىؤالء الشركاء وغيرىم من الشركاء عمى االستمرار في تعضيد الدول األعضاء
والمجموعات االقتصادية اإلقميمية واالتحاد األفريقي وىي بصدد تنفيذ إصبلح
القطاع األمني.ومن أجل دعم تنفيذ ىذه السياسة بفعالية يمكن لمشركاء الدوليين
وبناء عمى طمب ,القيام بما يمي :
(أ) االستمرار في دعم أنشطة الدول األعضاء في االتحاد األفريقي والمجموعات
االقتصادية اإلقميمية واالتحاد األفريقي في مجال إصبلح القطاع األمني.
(ب) توفير الدعم المالي والفني لمدول األعضاء في االتحاد األفريقي
والمجموعات االقتصادية اإلقميمية واالتحاد األفريقي ،حيثما يكون ذلك ممكنا.
(ج) توفير آراء ونصائح الخبراء فيما يتعمق بإصبلح القطاع األمني لمدول
األعضاء في االتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقميمية ،حيثما
يكون ذلك مطموبا .
(د) توفير الدعم واعتبار أنفسيم جزءاً من بعثات التقييم المشتركة إلصبلح

القطاع األمني المشتركة الموفدة إلى الدول األعضاء في االتحاد األفريقي إلى

جانب السمطات الوطنية واالتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقميمية
واألمم المتحدة ،حيثما يكون ذلك مطموباً.
(ه) توفير الدعم لفرق متابعة وتقييم إصبلح القطاع األمني جنباً إلى جنب مع

السمطات الوطنية واالتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقميمية واألمم

المتحدة ،حيثما يكون ذلك مطموباً.
(و) دعم إعداد أدوات لتقييم ومتابعة أنشطة إصبلح القطاع األمني الخاصة
باالتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقميمية والدول األعضاء.
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(ز) دعم إعداد خطط عمل وطنية لتنفيذ أنشطة إصبلح القطاع األمني في
الدول األعضاء في االتحاد األفريقي.
(ح) توفير المعدات إلنشاء مكاتب إلصبلح القطاع األمني لبلتحاد األفريقي
والمجموعات االقتصادية اإلقميمية والدول األعضاء.
(ط) دعم التدريب عمى إصبلح القطاع األمني واألنشطة األخرى لتقاسم
المعمومات بالنسبة لبلتحاد األفريقي والمجموعات االقتصادية اإلقميمية والدول
األعضاء.
(ي) دعم بناء القدرات في مجال إصبلح القطاع األمني لصالح االتحاد األفريقي
والمجموعات االقتصادية اإلقميمية والدول األعضاء.
(ك) توفير الدعم لتنفيذ أفضل الممارسات في مسائل

الجنسين في القطاع

األمني
(ل) توفير الدعم لممجتمع المدني ومشاركة وسائل اإلعبلم في إصبلح القطاع
األمني في القارة األفريقية.
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القسم ي :آليات التنفيذ وأدوات اإلرشاد لمفوضية االتحاد اإلفريقي
 .80تقوم مفوضية االتحاد األفريقي بنشر وطبع وتوزيع ىذه السياسة عمى جميع
أصحاب المصمحة .ويناط بيا أيضاً وضع وتنفيذ استراتيجية لممعمومات

واالتصاالت بيدف إعبلم جميع أصحاب المصمحة بتطورات عمميات إصبلح

القطاع األمني الخاصة باالتحاد األفريقي.وىو ما سيتم تعزيزه بإنشاء نظام
معمومات إلصبلح القطاع األمني وسمسمة من الحوارات القارية حول إصبلح
القطاع األمني.
 .81تنشئ مفوضية االتحاد األفريقي آليات وأدوات وصكوك لتشغيل ىذه
السياسة.كما تقوم المفوضية ،من بين جممة أمور أخرى ،بإعداد األدوات التالية
ومقترحات التمويل واألطر الزمنية لتنفيذىا ;
(أ) قاعدة بيانات أفريقية عن القدرات والخبرات في مجال إصبلح القطاع األمني.
(ب) مذكرات إرشادية فنية عن جميع السيناريوىات المطروحة.
(ج) نموذج لمدونة سموك لمقوات المسمحة وأجيزة االستخبارات والشرطة والدرك
ووكاالت أخرى إلنفاذ القانون والخدمات االصبلحية وادارة الحدود وسمطات
الجمارك واليجرة فضبل عن األجيزة األخرى التى تنشئيا الدول األعضاء
وبعثات دعم السبلم التابعة لبلتحاد األفريقي.
(د) مدونة سموك لمشركاء المتعاونين في مجال إصبلح القطاع األمني.
(ه) كتيبات إرشادية وتدريبية عن إصبلح القطاع األمني في إطار األوضاع
األفريقية.
(و) نماذج لمراجعة وتقييم عمميات إصبلح القطاع األمني.
(ز) نماذج لرصد وتقييم عمميات إصبلح القطاع األمني.
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(ح) كتيبات حول أفضل الممارسات حول مسألة نوع الجنسين (الجنسانية) في
القطاع األمني.
(ط) استطبلع راى حول السياسات والقوانين الوطنية الخاصة باألمن.
(ي) اآلليات واألدوات والصكوك األخرى المتصمة بإصبلح القطاع األمني،
حيثما يكون ذلك مطموباً.
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القسم ك :التعديالت والتنقيحات
 .82يجوز تعديل أو تنقيح إطار السياسة ىذا بواسطة المؤتمر ،بناء عمى توصية
المجمس التنفيذي.
القسم ل :الدخول حيز التنفيذ
 .83تدخل ىذه السياسة حيز التنفيذ بعد اعتمادىا من المؤتمر.
القسم م :المغات
 .84يحرر إطار سياسة االتحاد األفريقي ىذا حول إصبلح القطاع األمني بالمغات
العربية واإلنجميزية والفرنسية والبرتغالية ،وتعد النسخ بالمغات األربعة جميعيا
أصمية.

