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إصالح قطاع الشرطة

تشرين أول/اكتوبر 2009

ما هي أهداف إصالح قطاع الشرطة وملاذا يتم
تغييرها؟
ما هي استراتيجيات عمل الشرطة الرئيسية؟
أي املعايير الدولية حتكم عمل الشرطة؟
ما هي التحديات الرئيسية؟
ما هي التحديات اخلاصة بأوضاع ما بعد
النزاع؟

ما هي أهداف إصالح قطاع الشرطة وملاذا يتم
تغييرها؟
إن الهدف من إصالح قطاع الشرطة هو أن يتسم عملها باإلنسانية
واملسائلة واالستجابة والكفاءة ،وكما هو احلال في إصالح القطاع
األمني بشك ٍل عام ،يفترض إصالح قطاع الشرطة أن توفير األمن الفاعل
والدميقراطي سببا رئيسيا في تقليل الفقر وفي حتقيق تنمية اقتصادية
واجتماعية وسياسية مستمرة.
لقد كانت جهود إصالح قطاع الشرطة تنصب على املساعدة التقنية
والتدريب على مهارات فنية معينة مثل اإلجراءات اخلاصة بالتحقيقات
وإدارة مسرح اجلرمية وحفظ السجالت ،ولكن في أوائل التسعينات،
تغيرت تلك األولويات .فبينما يختلف التوازن بني بناء املهارات الفنية
والتركيز اجلديد على تعزيز املعايير الليبرالية باختالف الدولة املعنية
واجلهاز الذي ينفذ تلك البرامج والبرامج اإلصالحية ،فإن إصالح قطاع
الشرطة الناجح يركز حاليا بشك ٍل أكبر على األمن اإلنساني ،ويرتبط
باملعايير والقيم مثل حقوق اإلنسان واحلماية املتساوية مبوجب القانون.
وكما يحاول القسم أدناه اخلاص بعمل الشرطة املجتمعية أن يثبت ،فإن
إصالح قطاع الشرطة بصدد تغيير جوهري من كون الشرطة ״قوة״ إلى
كونها ״خدمة״ ،والذي به يصبح الهدف األساسي إلصالح قطاع الشرطة
هو إعادة توجيه أهداف عمل الشرطة إلى خدمة املجتمع واالستجابة
الحتياجاته ،ويرجع هذا التغير في التركيز إلى عدة عوامل والتي تتضمن
محاوالت إرساء الدميقراطية وعمليات حفظ السالم واحلاجة إلى وجود
تعاون وتنسيق أفضل ملواجهة اإلرهاب واجلرمية املنظمة.
يتطلب اإلصالح أن يكون ذا أهداف عملياتية قصيرة األجل يتم دمجها مع
أهداف طويلة األجل خاصة باحلكم الدميقراطي والرقابة الفعالة وامللكية
احمللية ،وبالتالي البد من اتباع نهج استراتيجي لتحقيق تلك األهداف.
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مركز جنيف
للرقابة الدميقراطية
على القوات املسلحة
تش ّكل هذه الوثيقة جزءا ً من سلسلة التقارير املوجزة
التي يصدرها مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية
وتزود هذه التقارير املختصني
على القوات املسلحة.
ّ
مبقدمات محددة حول العديد من املسائل في مجال
حكم القطاع األمني وإصالحه.

وتركز هذه النشرة على التحديات التي تواجه إصالح قطاع الشرطة في
الدول النامية والدول التي متر باملرحلة االنتقالية ومرحلة ما بعد النزاع،
وبالرغم من ذلك تشبه العديد من القضايا التي يجب التعامل معها في
مثل هذه األجواء تلك التي تدخل فيها الشرطة في األنظمة الدميقراطية
الناضجة حيث تكون املشاكل أقل حدة ولكن ال يقل مستوى االهتمام
والوعي بها من قبل أفراد الشرطة واملجتمعات التي تقوم الشرطة على
خدمتها.

إصالح قطاع الشرطة
املربع  .1مبادئ إصالح قطاع الشرطة
املعاملة املتساوية :يجب أن يهدف اإلصالح إلى حتقيق
املساواة في فرص احلصول على األمن والعدالة جلميع أفراد
املجتمع.
الشمولية :يجب أن يعكس تأليف أجهزة الشرطة التي مت
إصالحها التنوع العرقي والثقافي للمجتمعات التي تقدم لها
اخلدمة ،باإلضافة إلى احلاجة إلى القدرة على التصدي لقضايا
األمن املختلفة التي تواجه النساء والرجال واألقليات داخل
املجتمع.
املهنية :يجب أن تكون أجهزة الشرطة التي مت إصالحها قادرة
على تأدية واجباتها مبعايير مهنية عالية.
اإلدارة اجليدة :يجب أن يهدف إصالح قطاع الشرطة إلى إقامة
تسلسل قيادي وهيكل إداري متماسك ،باإلضافة إلى ضمان
االستفادة الفعالة من املوارد املتاحة.
الشفافية واملساءلة :يجب على السلطات املدنية املشكلة
على أساس دميقراطي أن تراقب سياسات وأنشطة ونفقات
وعمليات قطاع الشرطة الذي مت إصالحه ،ويجب أن يحكم إطار
قضائي محكم ممارسات الشرطة ،وتعتبر الرقابة املستقلة من
قبل املجتمع املدني ذات أهمية قصوى.
التعاون :يجب أن يسعى اإلصالح إلى حتقيق تنسيق متكامل
بني الشرطة وأطراف األمن احملليني ،باإلضافة إلى تعزيز
مشاركة الشرطة احمللية في أطر التعاون اإلقليمي والدولي
(مثل اتفاقية تعاون الشرطة جلنوب شرق أوروبا واليوروبول
واإلنتربول) ويعتبر التعاون األخير مهما بشكل خاص نظرا
لطبيعة العديد من التهديدات العابرة للحدود (مثل اجلرمية
املنظمة واإلرهاب واالجتار في األسلحة والبشر واملخدرات).

ما هي استراتيجيات عمل الشرطة
الرئيسية؟
تعكس االستراتيجيات األولويات الوطنية و/أو توافق
اآلراء الدولي دائما ،كما توظف مزيجا من املكافآت
والعقوبات دامجة للمثالية والبرجماتية ،وفي بعض
احلاالت  -كما هو في البلقان  -يكون اإلصالح جذابا
حيث من املمكن أن يكون شرطا مسبقا للحصول على
املوارد والتكامل واالعتراف الدولي .ولكن غالبا يجب
أن يتم الضغط على الشرطة التباع إجراءات وعادات
جديدة.
وثمة ثالث استراتيجيات رئيسية إلصالح عمل الشرطة.
الشرطة املجتمعية .تعمل الشرطة املجتمعية بشكل
أساسي على دمج اهتمامات املواطنني واملجتمعات داخل
كل مستوى من مستويات سياسة عمل الشرطة وإدارتها
وتوفيرها لهم ،فعلى سبيل املثال في اململكة املتحدة
والتي كانت من الدول األولى التي طبقت منوذج الشرطة
املجتمعية ،حددت وزارة الداخلية خمسة عناصر أساسية
حاسمة لتحقيق النجاح لها:
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حتسني خبرة الذين يقومون بالتواصل مع الشرطة
إدراج أحياء عمل الشرطة داخل املجتمعات احمللية
ضمان مشاركة مجتمعية فعالة  -والتي تتضمن
املشاورة والتسويق واالتصال واملشاركة العامة
تعزيز إدراك العامة واملساءلة احمللية لعمل الشرطة
إجراء تغييرات تنظيمية وثقافية لتعزيز خدمات
االستجابة املطردة والتي تستفيد من آراء ونقد أفراد
الصف األمامي والعامة باستمرار
مربع  .2إصالح قطاع الشرطة في البوسنة
والهرسك
لقد اعتبر إصالح قطاع الشرطة في البوسنة والهرسك ذو أولوية
ملحة ملرحلة ما بعد النزاع ،حيث تورط العديد من أفراد األمن في
التطهير العرقي وجرائم احلرب ،وبالرغم من ذلك فقد أعيقت
جهود اإلصالح ألن احلرب قد خلفت في اجلمهورية ثالث قوى
مختلفة ومنفصلة :البوسنيني والكروات والصرب ،فقد قاومت
القوات الصربية االندماج وجهود اإلصالح داخل جمهورية
صربيا ( )RSبشدة ،ورغم سرعة اندماج القوات البوسنية
والكرواتية فقد ظلت كل منهما مستقلة عن األخرى في كثير من
املناطق املهمة.
كما ظل تسييس أجهزة الشرطة ميثل مشكلة ،فقد ظلت العديد من
القوات تشكل جزءا من شبكات احملسوبية القدمية والتي تيسر
تورطهم في اجلرائم املنظمة والفساد ،وقد أعاقت أيضا تنفيذ
اتفاق دايتون للسالم ومحاكمة مجرمي احلرب والعودة اآلمنة
لالجئني.
وقد أعدت اإلصالحات للنظر في املشكلة املركزية بشأن لتكامل
الذي مت التباطؤ فيه لعدة سنوات ،و بالرغم من ذلك مت حله
جزئيا في شهر أبريل  2008عندما أدى الضغط الهائل لالحتاد
األوروبي على البرملان البوسني إلى مترير خطة لتأسيس أجهزة
تنسيق أمني جديدة على مستوى الدولة دون التأثير مباشرة
على احلكم الذاتي لكال القوتني ،وأدى اخلروج من األزمة إلى
توقيع عضوية مسبقة مع االحتاد األوروبي.

قيادة االستخبارات .تشمل إستراتيجية عمل الشرطة
استخدام جمع املعلومات والتحليل االستخباراتي إلطالع
متخذي القرار على كل من املستوى التكتيكي العملياتي
وعلى املستوى اإلستراتيجي املشترك ،وهي في جوهرها
عبارة عن أربعة عناصر مرتبطة هي :استهداف املجرمني
باستخدام اإلجراءات السرية واملعلنة ،وحتديد وإدارة
״املناطق الساخنة״ للجرائم ،وتتبع الصالت بني اجلرائم
املختلفة ،والوقاية من خالل الشراكة احمللية.
أسلوب عدم التسامح/النوافذ احملطمة .يعد نهج عدم
التسامح مثيرا للجدل إلى حد كبير ،ويرتبط في بعض
األحيان بنهج النوافذ احملطمة  -وهو مثل عمل الشرطة
بقيادة املخابرات  -يتم تكوينه عن طريق البحث الذي
يرى أن عددا صغيرا من املجرمني هم الذين يرتكبون
مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة
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األغلبية الضخمة من اجلرائم ،وقد اُختبِر ألول مرة
على نحو كبير في مدينة نيويورك ،ويتلخص عمل
عدم التسامح للشرطة في اقتباس من مقال عام 1992
جليمس كيو ويلسون وجورج إل كيلنج بعنوان’النوافذ
احملطمة‘.
״تخيل أن هناك مبنا له بعض النوافذ احملطمة ،إن لم
يتم إصالحها فإنه سيكون من السهل على املخربني أن
يقوموا بكسر القليل من النوافذ األخرى ،وفي النهاية،
قد يقوموا باقتحام املبنى ،وإذا لم يكن مأهوال بالسكان
فقد ميتلكونه بوضع اليد أو يصبح مكانا إلطالق النار .أو
تخيل أن هناك رصيفا عليه بعض أكوام النفايات ،سريعا
ستتراكم ،وأخيرا ،سيبدأ الناس في ترك أكياس قاذورات
مطاعم الوجبات السريعة هناك ،أو يقوموا باقتحام
السيارات״.

ويشير هذا األسلوب إلى أن اجلرائم الصغرى ترتبط
باجلرائم الكبرى ،وأن إصالح األولى ميكن أن يكون ذا
أثر بالغ على األخيرة.
وتشدد بعض األساليب األخرى على أهمية عمل
الشرطة الذكي التي يشمل عملها استخدام تلك
التقنيات مثل استخدام خرائط احلاسب اآللي والتي يتم
عمل إحصائيات اجلرمية الفورية بها ،ويرى الشرطي
الشهير وليام براتون  -الذي كان رئيسا للشرطة
في بوسنت ونيويورك ولوس أجنلوس  -أن الشرطة
التنبؤية أو حتديد املشكلة قبل حدوثها هي التوجه
الكبير القادم.
إن اإلصالح عملية معقدة ومكلفة وطويلة األجل ،وتتطلب
رؤية واضحة وخطة تطوير واقعية ،ويعتبر تدريبا
رئيسيا في عملية بناء الدولة ،وميكن اكتساب بعض
األفكار اخلاصة بالتكلفة من برنامج اململكة املتحدة
احلالي ’برنامج الوصول إلى العدالة‘ في نيجيريا حيث
تصل ميزانية البرنامج القطاعي الشامل ذو السبع سنني
إلى  37مليون جنيه إسترليني ،وبشكل جزئي تتسبب
هذه النفقات في اتسام العديد من املشروعات اإلصالحية
بالسمة الدولية وتتطلب شراكات إستراتيجية.
إن الغرض من الكثير من املشروعات احلالية هو دعم
البرامج الشمولية لإلصالح اإلستراتيجي طويل األجل
بينما يتم تقدمي مساعدة فورية لضمان أمن العمليات
الدميقراطية.
ويعد األسلوب املرحلي أسلوبا مألوفا .وفي جمهورية
الكونغو الدميقراطية يعني ذلك أن:
املرحلة األولى :بناء القدرات العملياتية لدعم
انتخابات دميقراطية
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مربع  .3أستراليا في جزر سليمان
كونت أستراليا عام  2004املجموعة الدولية لنشر الشرطة
( )IDGاملؤلفة من  500من الضباط الدائمني ،ويتم توفير
ميزانية ضخمة لهم والقاعدة األساسية اخلاصة بهم وتسهيالت
التدريب ،وقد قصد من املجموعة الدولية لنشر الشرطة ()IDG
على األقل جزئيا ،التصدي لالنتقاد الشائع بأن مهام الشرطة
الدولية أصبحت مخصصة لغرض ما وال يخطط لها جيدا وتعاني
من نقص املوارد.
و قد مت نشر مائتي ضابط من املجموعة الدولية لنشر الشرطة
( )IDGكجزء من بعثة املساعدة اإلقليمية إلى جزر سليمان
( )RAMSIحتت قيادة أستراليا ،وكان لتكوين الشرطة في
هذه البعثة هدفان :األول هو استعادة القانون والنظام ،والثاني
هو بناء القدرات واإلصالح اجلوهري للشرطة امللكية في جزر
سليمان ( ،)RSIPوقد حتقق الهدف األول منهما سريعا إلى حد
ما ،ومت استعادة القانون األساسي والنظام في األرخبيل ،إال أن
الهدف الثاني واجهته بعض الصعوبات في حتقيقه لعدة أسباب.
إن الشرطة امللكية في جزر سليمان ( )RSIPقد ُفضحت بشكل
واضح أثناء احلرب األهلية ،فقد تورط أفرادها في إعدامات خارج
نطاق القانون وفي التعذيب والتهديدات وإطالق النار العشوائي،
وكانت قوات الشرطة تعاني من تدهور منذ فترة طويلة حتى
قبل حدوث النزاع .كما كانت العديد من املناطق في الدولة تعاني
من غياب هياكل القيادة واإلدارة ،وظل الضباط لفترات طويلة ال
يتقاضون رواتبهم ،إضافة إلى افتقار العديد من مراكز الشرطة
إلى اإلمدادات األساسية (كاألقالم واألوراق).
و مبجرد وصولهم ،أدى ضباط املجموعة الدولية لنشر الشرطة
( )IDGاليمني على أن يكونوا أفرادا في الشرطة امللكية في جزر
سليمان( )RSIPممثلني نسبة  %20من القوات ،وشمل دورهم
القيام بأعمال الشرطة اليومية واإلرشاد وإعادة الهيكلة وبناء
القدرات ،وعلى الرغم من كون ضباط املجموعة الدولية لنشر
الشرطة ( )IDGيعملون نظريا في نفس الوحدات كأفراد الشرطة
امللكية في جزر سليمان ( )RSIPإال أنه كان من الصعب جتاوز
احلاجز الثقافي ،وكان ذلك باألخص مبثابة مشكلة نظرا لطبيعة
البرنامج اإلصالحي بعيد املدى .وقد مت القبض على عدد كبير من
أفراد الشرطة امللكية في جزر سليمان ( )RSIPأو فصلهم ،ومت
تطبيق نظام إداري وتخطيطي جديد والذي اتخذ موقفا صارما
جتاه املمارسات السابقة ،كما جتاهل برنامج اإلصالح بشكل
كبير كيانات النفوذ غير الرسمية القائمة والعدالة اإلصالحية
وممارسات حل اخلالفات ،مما يعكس حقيقة أن ضباط الشرطة
 مع كونهم على درجة عالية من التخصص لكنهم قليلو املهاراتفي أغلب األحيان – ليسوا دائما األفضل للقيام بإصالح قطاع
الشرطة ،وتُظهر حالة بعثة املساعدة اإلقليمية إلى جزر سليمان
( )RAMSIأن جهود اإلصالح في حاجة إلى أن حتدث ضمن
سياق إصالحي أكبر في التنمية واحلكم ،وأن تشمل الناس ذوي
املهارات املتخصصة في بناء القدرات وامللكية احمللية بجانب أي
نشر دولي أو إقليمي للشرطة.

املرحلة الثانية :التخطيط التعزيزي والتنظيمي
املضطلع به بالتزامن مع املرحلة األولى.
املرحلة الثالثة :بناء القدرات التنظيمية واإلصالح
االستراتيجي طويل األجل.
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ولقد حققت جنوب أفريقيا على سبيل املثال أهدافها
اإلستراتيجية األولية عن طريق دورات تدريبية في مجال
إدارة احلشود ،وجمع املعلومات اجلنائية ،والتحليل
العملياتي ،وتعقب األسلحة النارية ،وحماية كبار
الشخصيات ،وصيانة االتصاالت واملعدات الالسلكية.
وقد بلغت تكلفة دوراتها التدريبية  3,250,000راند
جنوب أفريقي ( 620,000دوالر أمريكي).
وتقدم طرق اإلصالح متعددة اجلنسيات مزايا مالية
وسياسية إال أن لها عيوب أيضا .فعلى سبيل املثال
ميكن أن تكون مشاكل التعاون والتنسيق عقبة في
طريق حتقيق هذه األهداف ،وتصبح النتيجة غالبا عدم
الترابط اإلستراتيجي ،وقد حدث هذا في جمهورية
الكونغو الدميقراطية حيث دربت أجنوال وزودت فرق
مكافحة الشغب باألسلحة على نفقتها اخلاصة ،إال أن
أساليبها كانت تتعارض مع تلك التي تدعو إليها الشرطة
التابعة لالحتاد األوروبي ( )EUPOLوفرنسا وجنوب
أفريقيا.

األطراف اخلارجية

النوع

الطرف

منظمات دولية

االحتاد األوروبي ()EU

ترسيخ استقرار مرحلة ما بعد النزاع؛
نزع األسلحة وتسريح املقاتلني وإعادة
اندماجهم في املجتمع ()DDR؛
دعم جهود اإلصالح الدميقراطي؛
إعادة هيكلة وبناء الشرطة؛ تعزيز التنمية
البشرية واألمن؛
تقدمي املشورة السياسية والقانونية

شرطة األمم املتحدة ( )UNPOLفي
مرحلة ما بعد النزاع؛ بعثات االحتاد
األوروبي في البلقان والدول األطراف؛ بعثة
االحتاد األوروبي في أفغانستان؛ مجلس
أوروبا ) (CoEفي مقدونيا؛ برنامج األمم
املتحدة اإلمنائي ( )UNDPفي كوسوفو

التعليم الفني والتدريب؛ بناء القدرات

الواليات املتحدة في العراق ،أفغانستان،
ليبريا ،وأمريكا اجلنوبية؛ جنوب أفريقيا
في جمهورية الكونغو الدميقراطية؛ اململكة
املتحدة في سيراليون؛ وأستراليا في آسيا
واحمليط الهادي

الرقابة على عمليات اإلصالح؛ تقدمي
املدخالت إلستراتيجيات اإلصالح؛
حتديد االحتياجات

مؤسسة فريدم هاوس ،هيومان رايتس
ووتش ،مركز جنيف للرقابة الدميقراطية
على القوات املسلحة ( ،)DCAFمؤسسة
راند ( ،)RANDمعهد بروكنجز

حكومات
أجنبية

أطراف املجتمع
املدني الدولية

األطراف الداخلية

وقد مت إضفاء الصفة الرسمية على املعايير املتعلقة
بعمل الشرطة من خالل سلسلة من التصريحات
والقوانني واملعايير املتشابكة والتي مت تفعيلها من قبل
أطراف متعددة ،وتشمل مواثيق ذات أهمية واسعة مثل
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،واالتفاقيات املناهضة
للتعذيب واملناهضة للتمييز اجلنسي أو العرقي .ليس
هذا فحسب بل تضمنت تلك املعايير املواثيق التي تتناول

الدور

األمم املتحدة ()UN
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تعتبر املعايير هي قواعد للسلوك (أو مقاييس) محددة من
حيث احلقوق وااللتزامات .لقد مت تطوير وتدوين املعايير
الدولية املتعلقة بجهود إصالح قطاع الشرطة من قبل
األطراف الدولية (مثل االحتاد األوروبي ( ،)EUمنظمة
التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي (،)OECD
منظمة األمن والتعاون في أوروبا ( ،)OSCEواألمم
املتحدة ( ،)UNواجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا
( ))ECOWASباإلضافة إلى بعض الدول (كما هو
احلال مع وزارة التنمية الدولية ( )DFIDفي اململكة
املتحدة) واملنظمات غير احلكومية (( )NGOمثل منظمة
العفو الدولية ،ومركز تعليم إنفاذ القانون ()CLEEN
في نيجيريا و( )IDASAفي جنوب أفريقيا).

أمثلة

مجلس أوروبا ()CoE

DCAF

أي املعايير الدولية حتكم عمل الشرطة؟

احلكومات
الوطنية
أطراف املجتمع
املدني الداخلية

منظمة األمن والتعاون
في أوروبا ()OSCE
وزارات الدفاع
وزارات الداخلية
وكاالت التنمية
وزارات العدل
وزارات اخلارجية
املنظمات غير احلكومية
اإلعالم
املؤسسات األكادميية
وزارات الدفاع
وزارات الداخلية
وزارات العدل
اإلعالم
املنظمات غير احلكومية
املؤسسات األكادميية

إعداد بيان مهام واضح؛ إزالة التسييس؛
تقدمي سياسات جتنيد جديدة؛ حتسني
التدريب وظروف العمل؛ تعزيز حقوق
اإلنسان؛ ترميم مراكز الشرطة
الرقابة على عمليات اإلصالح؛ تقدمي
املدخالت إلستراتيجيات اإلصالح؛
حتديد االحتياجات

مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة

إصالح قطاع الشرطة

عمل الشرطة بشكل صريح مثل مدونة األمم املتحدة لعام
 1979اخلاصة بقواعد السلوك للموظفني املكلفني بإنفاذ
القانون والتي أكدت على وجوب احترام الشرطة حلقوق
اإلنسان.
وأما املعايير املرتبطة بالرقابة الدميقراطية واملساءلة
املتَّبعة في منتصف التسعينيات والتي جددت االهتمام
بقضايا األمن العام من جانب الدول واملنظمات احلكومية
الدولية فقد أدت إلى سلسلة من احملاوالت لتدوين معايير
ٌ
بعض منها تلبية ملشكالت
جديدة لعمل الشرطةُ ،كتِب
السياسة في هذا الوقت ،مثل احلاجة إلى إضفاء الشرعية
على إصالح قطاع الشرطة في البلقان ،بينما اهتم
آخرون بوضع املعايير الدائمة ،فعلى سبيل املثال في عام
 1998وضعت منظمة العفو الدولية سلسلة من املبادئ
التوجيهية اخلاصة مبعايير حقوق اإلنسان األساسية
للموظفني املكلفني بإنفاذ القانون.
ولقد كانت توصيات مجلس أوروبا اخلاصة مبدونة
أوروبية آلداب مهنة الشرطة (املعتمدة في )2001
مؤثرة بشكل خاص في املنطقة األوروبية واسعة
النطاق ،وتناولت ״القيم واملعايير التي يجب أن حتكم
عمل الشرطة في املجتمع الدميقراطي احلديث״ (مذكرة
إيضاحية  ،)1-1وحددت املساءلة على أنها معيار حاسم،
معززة هذه النتيجة في سلسلة من التوصيات ،وتضمنت
العمل املشترك لعام  2001اخلاص ببعثة شرطة االحتاد
األوروبي  /210/2002السياسة اخلارجية واألمنية
املشتركة ( )CFSPوتوصيات  1713لعام 2005
بشأن الرقابة الدميقراطية على القطاع األمني في الدول
األعضاء ،وبحلول عام  2006عندما نشر دليل 2006
ملنظمة األمن والتعاون في أوروبا ( )OSCEبشأن
عمل الشرطة الدميقراطي ،كان من الصعب العثور على
مطبوعات بشأن اإلصالح لم تستخدم مصطلحات عمل
الشرطة الدميقراطي على املستوى الدولي.
وأصبح اآلن تعريف جلنة املساعدة اإلمنائية ملنظمة
التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي ( )OECDعام
 2007لعمل الشرطة الدميقراطي هو التعريف املعياري،
إن القيام بأعمال الشرطة التي تستخدم احلد األدنى من
القوة هي الشرطة غير الفاسدة وهي التي تقدم مساعدة
نزيهة بشكل معقول وتقوم باإلصالح من خالل إطار
مسؤول من العدالة اجلنائية.
ويعد حتديد املعايير الدولية من األهمية مبكان ،حيث يزيل
الغموض ويجعل األمور واضحة ،وينزع الشرعية عن
القمع واإلقصاء االجتماعي ،كما يقدم إمكانية تطوير فهم
مشترك مبني على توافق آراء سياسي وتطابقات مهنية
والتي ميكنها تيسير التعاون الدولي .ولكن تعد املعايير
الدولية مثيرة للجدل أيضا وتختلف تفسيراتها من طرف
إلى آخر ،فاملنظمات مثل منظمة التنمية والتعاون في
مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة

امليدان االقتصادي ( )OECDتتعامل مع املعايير الدولية
وكأنها محايدة أيديولوجيا ،بينما غالبا ما ترى احلكومات
اجلنوبية والضباط التركيز على املجتمع املدني على
سبيل املثال أو املسؤولية الفردية على أنهما غير مالئمني
ثقافيا أو ُينذران باخلطر ،وبعبارة أخرى تعكس املعايير
الدولية القيم الليبرالية والتي ال ميكن تعميمها على العالم
كله بشكل تلقائي.
وقد يؤدي هذا  -كما تبني حالة أفغانستان  -إلى وجود
حلفاء يتبنون مناهج مختلفة ،حيث تتمتع دول مثل كندا
وإيطاليا وأملانيا واململكة املتحدة والواليات املتحدة بأفكار
مختلفة فيما يتعلق بطول فترة ونوع التدريب املالئم
لضباط الشرطة الوطنية األفغانية ( ،)ANPالسيما أن
الصراع اجلاري قد أدى إلى أن تعطي كثير من األطراف
اخلارجية األولوية ملهمة مكافحة التمرد أو مكافحة
اإلرهاب للشرطة الوطنية األفغانية ( )ANPبدال من نهج
أكثر تركيزا على املجتمع أو نهج ذي طابع استخباراتي.

ما هي التحديات الرئيسية؟
يواجه اإلصالحيون عوائق سياسية وعملية متعددة،
ميكن أن تكون معقدة كالفساد أو بسيطة كعدم حتدث
األجانب باللغات احمللية.
تعتبر أهم التحديات وأكثرها شيوعا هي التي تتعلق
باآلتي:
االفتقار إلى توافق اآلراء حول معايير عمل الشرطة
وتوفيرها.
التقييم الضعيف لالحتياجات احمللية.
طبيعة عمل الشرطة ومؤسساتها.
االفتقار إلى توافق اآلراء حول املعايير .غالبا ما ُي َق ّوض
إصالح قطاع الشرطة عن طريق االفتقار إلى توافق اآلراء،
وتظهر صحة هذا األمر على مستويني ،األول هو أنه قد ال
يكون لألطراف الدولية رؤية مشتركة في نفس مشروع
اإلصالح ،فعلى سبيل املثال قد يؤيد أحد األطراف الدولية
قوات الدرك ولكنها قد تكون مبثابة لعنة بالنسبة ملبادئ
عمل الشرطة اخلاضعة للرقابة الدميقراطية والتي يؤيدها
طرف آخر ،وميكن أن يضر ذلك بالتعاون على املستوى
التكتيكي باإلضافة إلى تقويض اجلهود املبذولة إلصالح
التنسيق االستراتيجي.
والثاني هو أنه قد ال تكون املعايير الدولية مالئمة دائما
في سياقات محددة ثقافيا ،فعلى سبيل املثال غالبا ما
حتدد الدول املانحة األهداف دون إشراك الدول املستفيدة،
وبالتالي تتجاهل مبدأ امللكية احمللية ،وفي بعض األحيان
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وبعيدا عن قوات الشرطة وحدها ،قد تكون بعض
املمارسات مثل الفساد واسعة االنتشار جدا مما قد يجعل
اإلصالح خارج إطار عمل منهجي واسع النطاق مستحيال،
ومن ثم يجب أن تأخذ جهود إصالح قطاع األمن رؤية
شاملة تنظر إلى (وتعمل على مواجهة) مشاكل اجلرمية
والفساد في كل من القطاع األمني (مبفهومه العام) وفي
احلكومة بشكل أعم ،ووجود شبكات قوية من احملسوبية
جتعل األطراف احلكومية تستجيب فقط إلى اهتمامات
عمالئهم وزبائنهم ،فمن الضروري تفكيك تلك الشبكات
أثناء عمليات اإلصالح لضمان وصول املواطنني للعدالة
واألمن بطريقة فعالة وغير متحيزة.

يقلل اإلصالحيون من أهمية احلقائق االجتماعية والثقافية
في الدول املستفيدة.
اإلفتقار إلى تعريف مشترك للمشكلة .تقيّم الدول
املانحة والشرطة احمللية والنخب السياسية اإلصالح
بشكل متباين ،فعلى سبيل املثال قد يكون اإلصالح
فرصة للدول املانحة ولكنه ميثل تهديدا للنخب ،وفي
أغلب األحيان تُبنى املشروعات على تقييمات غير واقعية
ال تأخذ في اعتبارها قيود احلكم في الدولة املعنية.
ويفترض اإلصالحيون أن الوكالء اخلارجيني بإمكانهم
فرض أو تسهيل تغيير اجتماعي رئيسي وأن الشرطة
ميكن استخدامها في حتقيق الهندسة االجتماعية الالزمة
لتحقيق اإلصالح.

ما هي التحديات اخلاصة بأوضاع ما بعد
النزاع؟

وعلى النقيض ،قد ترى بعض النخب اإلصالح على أنه
ميثل تهديدا ألنه يحد من فرصهم في حتقيق مكاسب غير
مشروعة أو أنه يهدد معاييرهم وقيمهم الثقافية ،فوجود
شرطة فعالة وغير متحيزة من شأنه أن يهدد سلطة كثير
من السياسيني أو األجهزة األمنية.

ميكن أن يساعد النزاع في اإلصالح أو يعيقه ،وميكن
للحرب أن تدمر املؤسسات وتقوض هياكل السلطة
القائمة ،مما يوفر فرصة جيدة جلهود اإلصالح ،وعلى
العكس ميكن أن تقوض حتديات أوضاع ما بعد النزاع
اإلصالح بشكل خطير ،وبصفة خاصة ميكن أن تضر
انتهاكات حقوق اإلنسان في زمن احلرب بالثقة في
املؤسسات األمنية بشكل ال ميكن إصالحه ،وكذلك قد
تزيد عمليات نزع األسلحة وتسريح املقاتلني وإعادة
اندماجهم في املجتمع من تعقيد جهود التجنيد.

املرونة املؤسسية .تقوم الشرطة بالتكيف مع إجراءات
اإلصالح أو التالعب بها أو إفسادها أو الترحيب بها (كما
في سيراليون) ،فعلى مستوى الضباط األفراد ،قد تواجه
جهود اإلصالح مصاعب في تغيير الرؤى الراسخة
بشأن العمليات أو املجتمع ،وعلى املستوى االستراتيجي،
قد يكون اإلصالح مجرد مناورة تكتيكية ملواجهة ضغط
سياسي ال مفر منه ،ومن ثم قد تعاود املؤسسات ممارسة
األساليب القدمية مبجرد زوال هذا الضغط.

التحديات

الدول املانحة

فهم لغوي /ثقافي غير ٍ
كاف
فهم غير ٍ
كاف ملعوقات احلكم
ادعاء أن اإلصالحيني بإمكانهم تيسير تغييرات اجتماعية رئيسية
األهداف احملدودة إلصالح قطاع الشرطة التي تتجاهل احلاجة إلى تغييرات منهجية
األهداف املتعارضة (مكافحة التمرد مقابل الشرطة املجتمعية) والنماذج املتعارضة من الشرطة التي مت إصالحها.
التكاليف املتزايدة باإلضافة إلى جداول زمنية قصيرة جدا بالنسبة لتحقيق مشاركة فعالة والتزام من الدول املانحة.

الدول املستفيدة

الفساد
تهديد سلطة النخب وتقويض شبكات احملسوبية
تقويض شبكات احملسوبية وتقليل فرص الكسب غير املشروع
رؤى راسخة بشأن العمليات أو املجتمع
استخدام اإلصالح كمناورة تكتيكية ملواجهة الضغط السياسي؛ االرتداد إلى األسلوب القدمي مبجرد إزالة الضغط
طرق التدريب مفرطة الطموح والتي تتجاهل مستويات الثقافة وتخفق في التعامل مع األسس.
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مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة

إصالح قطاع الشرطة

وقد تؤدي وفاة الضباط في القتال باإلضافة إلى التورط
احملتمل لقوات الشرطة في األعمال الوحشية إلى نقص
في املجندين أصحاب الكفاءة العالية والذين مت تقييمهم
بالشكل املناسب ،وقد يعني ذلك أن املناصب يتم شغلها
على أساس العرق أو االتصاالت السياسية بدال من
الكفاءة.
وحتى عندما يتم جتنيد مجندين جدد ،فإن العوامل
اخلاصة مبرحلة ما بعد النزاع جتعل من الصعب التأكد
أنهم سيتصرفون أو يفكرون بطريقة مختلفة عن
أسالفهم ،السيما عندما يعامل التجنيد كمشروع خللق
فرص عمل للمقاتلني السابقني (ليبريا) ،أو كإغراء بهدف
تسوية انضمام األقلية في عملية السالم (البوسنة)،
أو كمؤشر سياسي (العراق) ،كما أن إدراج امليليشيات
السابقة في الشرطة يحمل ذات القدر من املشكالت ،وقد
وقع مثال جدير بالذكر في أفغانستان حيث تالعب زعماء
احلرب بعمليات التجنيد لصالح أنصارهم بشكل ناجح.
وثمة عامل آخر يؤدي إلى تعقيد اإلصالح في بيئات
مراحل ما بعد النزاع وهو أن الشرطة غالبا ما تكون
واحدة فقط من عديد من املجموعات التي متارس ’عمل
الشرطة‘ ،وعادة ما يشيع استخدام العدالة غير الرسمية
وآليات عمل الشرطة الطائفية أو احمللية بعد النزاع
ويجب على اإلصالحيني أخذ هذا في االعتبار ،وغالبا ما
تقوم القوات العسكرية غير النظامية احمللية (وفي كثير
من األحيان الدولية) باملشاركة في مهام عمل الشرطة،
مثل إنفاذ القانون والسيطرة على احلشود في مراحل
ما بعد النزاع ،ومبرور الوقت البد أن يحدث حتول تتم
إدارته حيث يقلص اجليش من وجوده وتكتسب قوات
الشرطة قدراتها.
وفي نفس الوقت هناك ضغط على الشرطة للتعامل مع
اجلرمية املرتبطة مبرحلة ما بعد النزاع ،حيث تتوفر
األسلحة اخلفيفة وتنتشر املعارك بني عصابات الشوارع
ما بني اعتداء أو انتقام ،وسرعان ما ينتشر اخلطف
والعنف اجلنسي والسرقة حتت تهديد السالح ،وال
تتضح أيضا الفروق بني القضايا اجلنائية والسياسية،
فعلى سبيل املثال ،تداخلت اجلرمية والسياسة في
بريشتينا وبلجراد بعد نزاع كوسوفو عام  1999كان
سيء السمعة وسرعان ما تقوض اإلصالح.
وميكن أن تؤدي جرائم احلرب إلى تعقيد جهود إصالح
قطاع األمن ،حيث حتتاج العدالة االنتقالية (سواء من خالل
العمليات القضائية أو غير القضائية ،مثل جلان الصدق
واملصاحلة) أن تأخذ في االعتبار الدعاوى التنافسية
(غالبا) للقانون الدولي وحقوق الضحايا .وداخل هذا
السياق حتتاج قوات األمن إلى أن تعطي األولوية للموارد
وتخصصها لتوفير األمن الفوري للمواطنني باإلضافة
إلى حتديد مجرمي احلرب وتقدميهم للعدالة.
مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة

ملزيد من املعلومات
منظمة العفو الدولية ( )1998عشرة معايير حلقوق
اإلنسان األساسية للضباط املكلفني بإنفاذ القانون.

http://www.amnesty.org/en/library/info/
POL301998/004/

مبادرة الكومنولث حلقوق اإلنسان

http://www.humanrightsinitiative.org/
publications/

مجلس أوروبا ( )2001املدونة األوروبية آلداب مهنة
الشرطة.

www.coe.int/.../Legal_cooperation/
Police_and_internal_security/Documents/
Rec(2001)10_ENG48317-.pdf

اإلحتاد األوروبي ( )2005العمل املشترك بشأن الرقابة
الدميقراطية على القطاع األمني.

http://assembly.coe.int/Documents/
AdoptedText/ta05/EREC1713.htm

هيومن رايتس ووتش
www.hrw.org

مركز احلكم وموارد التنمية االجتماعية.
http://www.gsdrc.org/go/topic-guides/
security-and-development/crime-and-policing

منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي
( ،)OECDجلنة املساعدة اإلمنائية ( :)DACدليل
منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي وجلنة
املساعدة اإلمنائية حول إصالح القطاع األمني :تدعيم
األمن والعدالة
www.oecd.org/dac/conflict/if-ssr

منظمة األمن والتعاون في أوروبا ()2006( )OSCE
دليل بشأن أعمال الشرطة الدميقراطية

_http://polis.osce.org/library/details?doc
id=2658

شكر وتقدير:

قام بإعداد املواد الالزمة لهذه النشرة بيير ايبلي ،وبنيامني
بوكالند ،وأليس هيلز ،وويليام أوسترفيلد .وقام مبراجعة
النص كل من روبرت ايفريت وبيير ايبلي .وقدم بنيامني
بكالند مساعدة حتريرية.
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سلسلة التقارير املوجزة الصادرة عن مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة
حول حكم وإصالح القطاع األمني
تقدم سلسلة موجز مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة مداخل موجزة حول قضايا معاصرة في حكم وإصالح
القطاع األمني .وقام بتحرير هذه السلسلة الزميل دافيد لو الذي يعمل في موقع رفيع املستوى في قسم العمليات ،ومستشارا ً
ملشروع إصالح القطاع األمني في مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة ،إضاف ًة لعمله كمستشار رفيع املستوى
للمركز ضمن فريق مستشاري القطاع األمني ملركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة .ميكنكم إرسال تعليقاتكم،
وإقتراحاتكم على العنوان التاليbackgrounders@dcaf.ch :

التقارير املوجزة الصادرة
اجلنود األطفال

الرقابة البرملانية على أجهزة املخابرات

التحديات املعاصرة ملجتمع املخابرات

دور البرملان في وضع ميزانية الدفاع

ملحقي الدفاع

دور البرملان في التوريد اخلاص بالدفاع

إصالح قوات الدفاع

إصالح الشرطة

الرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة

الشركات العسكرية اخلاصة

إصالح القطاع األمني والنوع اإلجتماعي

إصالح القطاع األمني ،واحلكم في هذا القطاع

أجهزة املخابرات

إصالحالقطاعاألمني،واملنظماتذاتالصلةباحلكومة

القضاء العسكري

إصالح القطاع األمني ،وبناء السالم في مرحلة ما
بعد الصراع

الرقابة العسكرية

إرسال قوات عسكرية إلى اخلارج

القوات املسلحة متعددة العرقيات

حاالت الطوارئ

مجالس األمن القومي

التجارة في البشر

سياسة األمن القومي
اللجان البرملانية اخلاصة بالدفاع واألمن.

تدقيق وضع القطاع األمني

www.dcaf.ch/backgrounders

DCAF

يعمل مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على القوات املسلحة ( )DCAFعلى تعزيز حكم وإصالح القطاع األمني حيث
ينفذ أبحاثا ً حول املمارسات الفضلى ،ويشجع تطوير املعايير الوطنية على املستويني الوطني والدولي ،ويضع توصيات
سياسية ،كما يقدم برامج في مجال املساعدات واإلستشارة تتالءم والبلد املعني .شركاء مركز جنيف للرقابة الدميقراطية
على القوات املسلحة هم احلكومات ،البرملانات ،املجتمع املدني ،املنظمات الدولية ،ومؤسسات القطاع األمني مبا في ذلك
األجهزة العسكرية ،والشرطة ،والقضاء ،ووكاالت املخابرات ،وأجهزة حرس احلدود.
ميكنكم زيارتنا على املوقع التاليwww.dcaf.ch :

