منظور سياسة األمن القومي

بوركينافاسو

مركز املراقبة الدميقراطية للقوات
املسلحة في جنيف

	
  

شرط عدم املسئولية
تعد هذه الوثيقة مساهمة للمناقشات في مؤمتر "إدراج األمن اإلنساني في سياسات األمن القومي
في شمال غربي أفريقيا" ،مت التنسيق بالتعاون مع مركز دراسات حقوق اإلنسان والدميقراطية و
مركز الرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة – جنيف (ويقام هذا املؤمتر يومي  23و 24نوفمبر
 2010في مدينة الرباط ،املغرب).
وليس على منظمي املؤمتر مسؤولية فيما يخص املعلومات ووجهات النظر املقدمة في هذه الوثيقة.
وليس مبقدر منظمي املؤمتر ضمان صحة أو صدق محتوى هذه الوثيقة.
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مالمح عن الدولة
منط احلكم
السكان:

إجمالي الناجت احمللي:
املساحة:

جمهورية برملانية

 14.017.262نسمة
( وفقا لتقديرات
يوليو)2010
 1.200دوالر أمريكي
(وفقا لتقديرات)2009
 764 270كيلومتر مربع

اجلماعات العرقية
املسي  ،%40اجلورونزي
 %60وأقليات أخرى
(السنوفو ،اللوبي ،البوبو،
املاندج ،الفوالني)
الديانات
اإلسالم  ،%31الروحانية
 ،%47ااملسيحية ،%21
وديانات أخرى ( %1وفقا
للتعداد العام لسكان
بوركينافاسو في عام
)1996
مؤشر التنمية البشرية
0.389
و املرتبة
و ترتيبها  177من 182
دولة ()2007
مؤشر احلكم:
)2008 (0.11االستقرارالسياسي وغياب يظهر الرقم حالة احلكم
العنف
على مقياس يتراوح ما بني
2.5إلى  ،2.5ويعد  2.5هو
الرقم القياسي..

مقدمة :
في بيئة يسود فيها السالم واالستقرار وتثبيت لدعائم
الدميقراطية التي ال تزال قائمة ،ومتيل بشكل كبير للتعبير
عن رأي اجلماعة ومراعاة االحتياجات األساسية ألفراد
الشعب ،حرصت بوركينافاسو خالل األعوام املاضية على
حتديد سياسات مرتبطة باألمن القومي .ومن بني تلك
السياسات ،تعتبر اإلستراتيجية الوطنية لألمن الداخلي هي
الوثيقة املرجعـ ــية اخلاصة بالسياسات العام ـ ــة لألمن.
وينبع مصدر هذه االستراتيجية ،التي مت اعتمادها في عام
 ،2010لتغطي الفترة من  2011حتى  ،2020من دستور
بوركينافاسو ،إذ ترتكز بشكل أساسي على القانون رقـ ـ ــم

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

 ،2003-032املؤرخ  14مايو  ،2003املتعلق باألمن
الداخلي .وتتماشى هذه االستراتيجية مع سياسة الدفاع
اخلاصة ببوركينافاسو ،املعتمدة في عام  ،2004كما تتفق
مع رؤية التنميـ ــة طويلة املدى في بوركينافاسو ،مثلما مت
حتديدها في إطار استراتيجية مكافحة الفقر املعتمد من قبل
أهم األطراف املؤثرة بالعمل القومي في عام .2000
و قد مت إعداد االستراتيجية الوطنية لألمن الداخلي وفقا
ملرحلتني أساسيتني:
املرحلة األولى هي التصديق الداخلي على الوثيقة .وتشمل
هذه املرحلة جميع األطراف املعنية باألمن الداخلي وخاصة
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األطراف التابعة للوزارات املكلفة باألمن ،والدفاع ،والبيئة،
واالقتصاد ،واملالية ،وحماية حقوق اإلنسان ،والعدالة.
أما املرحلة الثانية فتتمثل في التصديق اخلارجي ،والتي
خضعت خاللها الوثيقة لبعض لتعديالت من قبل األطراف
الرئيسية األخرى املشاركة في العمل القومي ،وهم :
ممثلي اجلمعية الوطنية ،والباحثني وأساتذة اجلامعات،
وممثلي اإلدارة العامة ،وخبراء برنامج األمم املتحدة
اإلمنائي ،وصندوق األمم املتحدة للطفولة (اليونيسيف)،
باإلضافة إلى عدد كبير من ممثلي املجتمع املدني ،ومن بينهم
الشخصيات البارزة ورجال الدين ،واجلمعيات العمومية
التي تعمل على حتسني األمن في مجتمعاتهم.
وتتضمن االستراتيجية الوطنية لألمن الداخلي
لبوركينافاسو دراسة تفصيلية لألمن لداخلي للبالد والتي
تعد في واقع األمر نهجا نظريا .ويستنتج من هذا النهج أن
خيار األمن الداخلي املتاح أمام بوركينافاسو يتوسط أمرين.
فمن ناحية ،هناك مفهوم األمن الذي يرتكز على سيادة
الدولة والذي يكلف الدولة مبهمة ضمان األمن ومن ناحية
أخرى ،هناك مفهوم األمن اإلنساني الذي يشجع النهوض
باألفراد .وتراعي صياغة مفهوم األمن الذي اعتمدته
بوركينافاسو الثروة الثقافية الهائلة ،التي شكلتها اجلماعات
العرقية الستون في البالد ،من أجل مشاركة جماعية كبيرة
وحقيقية.

املصالح
تتمثل املصالح الوطنية لبوركينافاسو املتعلقة باستراتيجية
األمن القومي فيما يلي:

· ·حفظ وتنمية القيم الروحية والثقافية للجماعات
العرقية؛
· ·تقوية أجهزة األمن الوقائي والقمعي؛
· ·توفير األمن التكنولوجي؛
· ·األمن املتعلق بالسلطات واإلدارات العامة.

التهديدات
على الصعيد العاملي:
· ·األزمات االقتصادية واملالية العاملية؛
· ·التغيرات املناخية املسببة للسيول ،واجلفاف،
واحلوادث التي تقع في الفصول شديدة احلرارةن
والتآكل ،والتصحر ،وإزالة الغابات ،الخ).
· ·انتشار األسلحة النارية؛
· ·انتشار األوبئة واألمراض املستوطنة.
على الصعيد دون اإلقليمي:
· ·انتشار األسلحة اخلفيفة وذات العيار الصغير(600
مليون سالح يتم تداولها في العالم يصل منها 100
مليون إلى أفريقيا)؛
· ·الصراعات املسلحة التي ترفع مستوى انعدام األمن
من خالل تكثيف جتارة املخدرات واألسلحة النارية؛
· ·اجلرائم العابرة للحدود ،التي نشأت نتيجة للعوملة
وتطور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛

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

· ·كراهية األجانب؛

· ·حماية األشخاص واملمتلكات؛

· ·انعدام األمن البحري؛

· ·حتقيق األمن االقتصادي؛
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· ·تقوية أواصر التعاون اإلقليمي والعاملي؛

على الصعيد الوطني:

· ·األمن الغذائي

· ·خروج معدالت النمو السكاني عن السيطرة؛

· ·حماية البيئة؛

· ·تزايد نسبة النزوح إلى املدن ؛

· ·حتقيق عملية االنفتاح؛

· ·ديناميات االقتصاد

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

· ·التدخالت األجنبية واملكائد التخريبية؛
· ·التهديدات اإلرهابية :إذ يشكل اإلرهاب أحد أخطر

التهديدات التي تواجه السالم ،واألمن ،والتنمية .وقد
يستفيد من العوامل املدرجة في النقاط الثالثة التالية:

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

· ·مسامية احلدود البرية التي تتيح التسلل عبر األراضي،
إلى جانب جتارة األسلحة التي تزايدت في املناطق دون
اإلقليمية مع ظهور أزمات في بعض الدول؛

· ·الدستور الذي مت اعتماده وفقا الستفتاء  2يونيو1991
والذي متت مراجعته خالل األعوام ،1997،2000
و .2009وتوضح الديباجة الركائز األساسية لسيادة
القانون التي تضمن ممارسة احلقوق اجلماعية و
الفردية ،واحلريات ،والكرامة ،واألمن ،والرخاء،
والعدالة.

· ·ازدياد اللصوصية بشكل كبير ،متمثال في الهجمات
املسلحة ،التي من شأنها أن تهيئ الظروف ألنشطة
اجلماعات اإلرهابية؛
· ·البطالة والفقر اللذان قد يدفعان الطبقات األكثر ضعفا
إلى االستجابة ألفكار وأيديولوجيات اجلماعات
اإلرهابية ،فضال عن االجتار بالبشر؛
· ·غسيل األموال
· ·التجارة غير املشروعة وتعاطي املخدرات؛
· ·انعدام األمن في املدن؛
· ·انعدام األمن على الطرق؛
· ·النزاعات داخل اجلماعات وبينها البعض ؛
· ·الفساد؛
· ·غياب االنتماء للوطن؛
· ·تدهور البيئة الناجت عن التدخل البشري؛
· ·اجلرائم االلكترونية والتأثير السلبي لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت على املجتمع؛
· ·تداول املنتجات سيئة اجلودة؛
· ·جرائم التحرش (االغتصاب ،العنف اجلنسي ،البغاء،
سفاح احملارم ،املواد اإلباحية ،االعتداء اجلنسي
على األطفال ،املثلية اجلنسية ،نشر املواد واألغراض
والصور املنافية لآلداب ،الخ)

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

· ·اإلطار االستراتيجي ملكافحة الفقر الذي مت اعتماده
في عام  .2000وقد مت إعداده عن طريق التشاور كما
خضع لعدة قراءات؛
· ·القانون رقم  2003-32بتاريخ  14مايو 2003
حول األمن الداخلي .ويحدد النص الرئيسي اخلاص
باالستراتيجية الداخلية لبوركينافاسو املبادئ العامة
إلى جانب مسالة األمن الداخلي .ووفقا للمادة 2
من هذا القانون ،فإن األمن الداخلي ،الذي يعد من
اختصاص الدفاع املدني ،يهدف إلى تأمني احلماية
الدائمة لألشخاص واملمتلكات في جميع أرجاء
األراضي الوطنية ،والسهر على أمن املؤسسات
والدولة ،واحترام القانون ،وحفظ السالم والنظام
العام؛
· ·سياسة الدفاع اخلاصة ببوركينافاسو املعتمدة
وفقا ملرسوم رقم  PRES/PM/DEF/2004-146بتاريخ
 19ابريل  .2004و من خالل هذه السياسة اخلاصة
بالدفاع ،يتم أيضا تناول مسألة األمن الداخلي ،خاصة
في اجلانب اخلاص بالدفاع املدني ،إذ تهدف إلى تأمني
احلماية للمواطنني واملمتلكات ،واحلفاظ على النظام
العام ،وحماية استمرارية العمل احلكومي؛
· ·البرنامج اخلمسي للحكومة ( )2010-2006
لرئيس بوركينافاسو " التقدم املستمر من أجل
مجتمع آمل " والذي يقوم بصياغة التوجهات اخلاصة
بأمن املمتلكات واألشخاص في بوركينافاسو خالل
الفترة املرجعية .كما يدعو إلى دولة قوية من خالل
قوانينها وجهاز الشرطة اخلاص بها ونظام العدالة
بها ،من أجل احلفاظ على األمن والسالم والرخاء
في السياق العاملي .ومن هذا املنظور ،وفيما يتعلق
بالسياسة األمنية ،يشير هذا البرنامج إلى اخلطوط
العريضة اخلاصة بتحسني الغطاء األمني ،وبناء
القدرات التنفيذية اخلاصة بالقوات املسلحة والدفاع
وإشراك املواطنني في إدارة األمن.

لذلك ،ومن أجل إبراز التزام الدولة بتأمني الظروف املالئمة
من أجل النهوض باملواطنني ،فقد مت اعتماد عدد من النصوص
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· ·وثيقة االستراتيجية الوطنية املتعلقة بالنوع
املعتمدة وفقا ملرسوم رقم PRES/PM//2009-672
 MEFبتاريخ  7أكتوبر .2009
· ·وثيقة االستراتيجية الوطنية لتشجيع ثقافة
التسامح والسالم املعتمدة وفقا ملرسوم رقم
 PRES/PM/MPDH/2008-899بتاريخ  24ديسمبر
2008؛
كما جتدر اإلشارة أيضا إلى وثيقة "التقارب من خالل
املزاح" وهي عادة قدمية األزل في املجتمعات املختلفة في
بوركينافاسو ،والتي تقضي ببناء عالقات التواصل القائمة
على الدعابة ،والغرض منها هو إيجاد التقارب والتسامح
والوفاق بني املجتمعات .وقد وطدت هذه العادة العالقات بني
املجتمعات بشكل جيد ،كما أتاحت الفرصة إليجاد احللول
لبعض املنازعات بني األفراد وإزالة األحقاد والتهديدات.

أدوات تنفيذ السياسات العامة
في سياق عاملي ،ودون إقليمي ووطني ،يتميز بوجود
تهديدات متنوعة ،مت حتديد احملاور التالية ،من أجل حتقيق
األمن الداخلي في بوركينافاسو:
· ·بناء القدرات املؤسسية والتنظيمية والتنفيذية لقوات
األمن الداخلي؛
· ·تعزيز دور االستخبارات؛
· ·تعزيز االتصاالت التي من شأنها الوصول إلى أكبر
مشاركة جماعية إلرساء مناخ أمني؛
· ·بناء اجلهاز الوقائي والقمعي؛
· ·تعزيز التعاون الدولي واإلقليمي؛
· ·حماية الهياكل األساسية العامة؛
· ·التشغيل اجليد للمنظومة احلكومية.
و بعد حتديد احملاور االستراتيجية سيتم ترجمتها عمليا من
خالل إعداد خطط العمل كالتالي :
· ·خطة عمل ملكافحة اللصوصية والتي تهدف بوجه
عام إلى محاربة هذا الوباء في جميع أنحاء األراضي
الوطنية؛
· ·خطة عمل ملكافحة انعدام األمن املدني والتي تهدف
إلى إرساء الشعور بالطمأنينة واألمن في جميع املدن
الكبيرة؛
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· ·خطة عمل تتعلق بأعمال الشرطة احمللية والتي سيكون
هدفها احلث على املشاركة بشكل أفضل في إدارة
املشاكل املتعلقة باألمن ،بعد إعادة حتديد مفهومها
ومراجعة النهج اخلاص بها ؛
· ·خطة عمل ملكافحة املخدرات ،والتي يتمثل هدفها في
القضاء على انتشار جتارة املخدرات وتعاطيها؛
· ·قانون املالية ،والذي يعد أداة أساسية في تخطيط
امليزانية ملجمل النفقات املتعلقة بتنفيذ خطط العمل.

ملحوظات إضافية:
متثل التحديات والتهديدات التي يواجهها العالم ،الشاغل
األكبر لبوركينافاسو مثلما تشغل الدول األخرى.
وباختيار احملاور االستراتيجية التي يتعني اعتبارها من
ركائز االستراتيجية الوطنية لألمن الداخلي ،سوف تلتزم
بوركينافاسو بخلق بيئة آمنة ومالئمة للتنمية .ومن املفترض
أن تكون عملية تنفيذ هذه السياسة اجلديدة لألمن الداخلي
هي الضمان لنجاح احللول املطروحة ملشكالت األمن العام.
غير أن عملية النهوض بسكان بوركينافاسو تظل متأثرة
بالنهوض بسكان دول اجلوار والشعوب األخرى .ومن هذا
املنطلق ،سيكون النهج الذي يتم تنفيذه على املستويني دون
اإلقليمي والعاملي ،نهجا واعدا.
و يتعني مساندة هذا النهج ،ليس على املستوى امليداني
فحسب ،من خالل التدابير املشتركة ،خاصة على مستوى
مناطق احلدود ،بل وأيضا من خالل سياسات مشتركة
وأفكار موجهة على ضوء الندوة احلالية.

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

