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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 23 و24 نوفمبر 

2010 في 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.





مقدمة:

أقرت حكومة جمهورية مالي يوم 20 أكتوبر 2010 وثيقة 
إطارية لسياسة األمن القومي الداخلي وحلماية املدنيني. 

جتمع السياسة القومية لألمن الداخلي وحماية املدنيني بني 
ومت  ينفصالن.  ال  فاالهتمامني  األفراد،  وأمن  الدولة  أمن 
إعداد هذه السياسة بعد مسيرة طويلة من املشاوات الوطنية 
حتت اسم الدول العامة لألمن والسالم التي عقدت في شهر 
اإلدارات  األمة.  طوائف  كل  فيها  واشتركت   2005 نوفمبر 
شركاء  اخلاص،  القطاع  املدني،  املجتمع  البلديات،  العامة، 

التنمية.

بني  اجلمع  ضرورة  هو  السياسة  لهذه  األساسي  واحملور 
واحلقوق  البشري  واألمن  جهة  من  الدولة  وأمن  السالم 
اإلنسانية والتنمية البشرية من جهة أخرى، ومنها ظهر مبدأ 

األمن ذو الوجه اإلنساني.

وزارة  مبعرفة  الداخلي  لألمن  القومية  السياسة  إعداد  مت 
الداخلي وحماية املدنيني حسب منهج مشاركة أقرته  األمن 

برنامج  به.  اخلاصة  التطبيق  وأداة  عمل  خطة  مع  احلكومة 
دعم احلكم املتشارك لألمن والسالم.

ومبا أن األمن هو مسألة تخص عدة قطاعات، فإن سياستنا 
العامة لألمن تأخذ في اعتبارها السياسات العامة التالية التي 

ترتبط بها في إطار تشجيع األمن اإلنساني:

االستراتيجية القومية ملكافحة الفقر؛ · 

االستراتيجية القومية لألمن الغذائي؛ · 

السياسة القومية حلماية البيئة؛ · 

االستراتيجية القومية للمساواة بني اجلنسني؛ · 

السياسة القومية ملكافحة املالريا؛ · 

واإلنحراف  الفساد  ملكافحة  القومية  االستراتيجية  · 
املالي.

وهذه القائمة ليست حصرية.

5

مالي
مالمح عن الدولة

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

جمهورية منط احلكم                               
 14517176 نسمة

)وفقا لتقديرات يوليو2010(
السكان:

 1200 دوالر أمريكي
)وفقا لتقديرات2009(

إجمالي الناجت احمللي:

1241238 كيلومتر مربع املساحة:
50% ماند)بامبرا، مالينك، 
سونينكي(، 17% فوالني، 

12% فولتايك، %6 
سوجنهي، 10% طوارق 

ومغاربة، 5% آخرون.

اجلماعات العرقية

90% مسلمون، 9% معتقدات 
تقليدية، 1% مسيحيون

الديانات

0.371 
املرتبة 178 على 182 دولة 

)عام 2007(    

 مؤشر التنمية البشرية            
و املرتبة

 - 0.21 )عام 2008(
يشير سلم القياس حلالة 

احلكم على سلم قياس من - 
2.5 إلى 2.5، والرقم 2.5 

هو أفضل درجة.

مؤشر احلكم:    
االستقرارالسياسي 

وغياب العنف



مالي

األمن  لسياسة  أفضل  بشكل  السكان  استيعاب  أجل  من 
طريقها  في  وهي  اتصال  استراتيجية  إعداد  مت  الداخلي، 

لتقوم احلكومة بإقرارها.

املتزايد  التهديد  وملواجهة  اإلنساني  األمن  توفير  إطار  في 
  2010 يونيو  شهر  في  احلكومة  أقرت  البالد،  شمالي  في 
التهديد واإلرهاب في شمالي مالي،  سياسة قومية ملكافحة 
واألمن  للسالم  اخلاص  البرنامج  السياسة  هذه  ويدعم 
وصاية  حتت  البرنامج  وهذا  الشمال.  مناطق  في  والتنمية 

رئيس اجلمهورية.

املصالح

ميثل األمن القومي بال شك مزايا بشرط أن يكون متجانس 
ومتوافق مع التهديدات وبطريقة عامة متوافق مع الرهانات 
والتحديات التي تعترض السيادة الوطنية. األمن القومي هو 

قبل كل شيء مال مشترك يجب صونه والعناية به. 

استراتيجية األمن القومي في مالي هي قبل كل شيء شفافة 
ومتوافقة مع البيئة القومية والدولية. وهي تسهل التجانس 
املشتركة )األمن  التهديدات  الوطني في مواجهة  والتضامن 
للواحد"؛  والكل  للكل  "الواحد  مبدأ  املؤسس على  اجلماعي 
إليها  الوصول  يجب  ألهداف  القومي  القبول  حتفز  وهي 
وأعمال يجب القيام بها. وتضطلع الدولة باملسئولية األولية 
أن  لكنها ال ميكن  التوجيه والتشجيع واملتابعة،  فيما يخص 
تقوم بذلك بفاعلية إال إذا كان هناك تقاسم واضح للمسئوليات 
ولكي  األعمال.  وتكامل  األمن  على  القائمني  مختلف  بني 
قناعة  على  يكونوا  أن  فالبد  السياسة  لهذه  السكان  ينضم 
إعالمهم  من  فالبد  إقناعهم،  ميكن  ولكي  السليم؛  بأساسها 
التي  واملعركة  واملخاطر  والتحديات  بالرهانات  وتوعيتهم 

سيخوضونها، مما يظهر أهمية وجود خطة إعالم جيدة.

بقاء  ملسائل  األبعاد  وتعدد  املجاالت  تعدد  سمة  وبسبب 
)التعليم،  يواجهوا  أن  يجب  احلياة  قيد  على  فقراء  سكان 
الصحة، البيئة، مكافحة الفقر املدقع، العمل، اإلسكان، الخ(، 
فإن مالي ال تستطيع أن تكتفي بحل مشاكل العنف فقط طاملا 
أن سكانها لم يتحرروا من انشغالهم باحتياجاتهم احلياتية 
األساسية. وهذه الضرورة بأن نأخذ في االعتبار ملسائل بقاء 
السكان على قيد احلياة مرتبطة أيضا باتساع أراضي مالي 
مؤشر  وضعف  دول(  سبع  )مع  حلدودها  املرتفع  وبالعدد 
وتشجيع  كرمية  حياة  ضمان  بها.  اخلاص  البشرية  التنمية 

حقوق اإلنسان يكمالن ترسانة مسؤوليات الدولة.

أية  وال  واضح  توجه  أي  حتديد  يتم  لم  االستقالل  منذ 
استراتيجية ملنع وإدارة انعدام األمن. فكل كل شخص فاعل 

رؤية  وحسب  الشخصية  مببادرته  األمر  في  ميضي  كان 
القومي  األمن  سياسة  تتيح  النهاية،  وفي  الوقت.  ذلك  في 
لتجنب  األولويات  بني  استراتيجية  خيارات  إلى  اخللوص 
االرجتال وتبديد اجلهود. وتؤدي هذه اخليارات إلى تركيز 
اجلهود على األمر الهام. وفيما يخص مالي، فإن تفعيل هذ 

اخليارات يرتكز على مكونني أساسيني:

سياسة  تساند  التي  االستراتيجية  احملاورر  حتديد  · 
األمن القومي على أساس التهديدات؛

للمساعدة  األخرى  العامة  السياسات  مع  االنضمام  · 
على إدارة املشاكل القومية األولية التي لها تأثير على 

األمن.

التي  للتحديات  والكلية  الشاملة  املعاجلة  فائدة  هذا  ميثل 
تواجه األمة. هذا املذهب يتم تطبيقه بواسطة برنامح احلكم 
مؤسسات  مع  باالشتراك  يعمل  الذي  لألمن  املتشارك 
الثقافة  مثل  متنوعة  مجاالت  في  حكومية  وغير  حكومية 
النوع، حقوق اإلنسان، األسلحة اخلفيفة، شرطة  والسالم، 

البلديات، والصراعات الداخلية بني السكان.

ومبا أن اجلرمية عبر احلدود أصبحت متزايدة، فإن التعاون 
دون اإلقليمي والدولي يظل الركيزة األساسية ملكافحتها. 

التهديدات

مستوى  على  التهديدات  من  فئات  ثالثة  حاليا  مالي  تواجه 
األمن القومي: تهديدات لألمن الداخلي واخلارجي وتهديدات 

للتنمية البشرية.

وبسبب انخفاض النزاعات بني الدول، فإن التهديدات املرتبطة 
اجلاليات  بني  حوادث  أساسي  بشكل  هي  اخلارجي  باألمن 
باألراضي  مرتبطة  )صراعات  احلدود  على  تعيش  التي 

الزراعية( لكنها مع ذلك قد تتحول إلى نزاعات بني الدول.

تهديدات األمن الداخلي تخص: 

بتفجر  مرتبط  الداخلي  العام  النظام  على  اعتداء  · 
املظاهرات على الطريق العام، نتيجة حتول للدميقراطية 

غير مراقب بشكل كاٍف.

تزايد جرائم العنف خاصة في املدارس؛ · 

مرتبطة  )صراعات  اجلاليات  وبني  الداخلية  التوترات  · 
باستغالل املوارد الطبيعية، بالتقسيم اإلداري في إطار 
إنشاء بلدات، صراعات على الزعامة، على املسجد، على 

اإلمامة، الخ(.
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ازدياد عدم التسامح الديني؛  · 

انتشار املجموعات السياسية الصغيرة املسلحة خاصة  · 
هذا  يدعم  البالد.  شمالي  في  الصحراوية  املناطق  في 
اخلفيفة  األسلحة  انتشار  السابق  والتهديد  التهديد 
من  )اآلتية  احلروب  في  املستخدمة  أو  الصنع  محلية 

بؤر الصراعات(.

واألسلحة  والسجائر  والكحوليات  املخدرات  نقل  · 
النارية.؛

الزيادة الكبيرة في انعدام األمن على الطرق..  · 

أن  في  التهديدات  تتلخص  البشرية،  التنمية  مستوى  وعلى 
أهداف األلفية من أجل التنمية لن تتحقق بالتأكيد في مطلع 

عام 2015. واملشاكل القائمة هي: 

الفقر العام وأحوال احلياة الصعبة خاصة في الريف؛ · 

اتخاذ  هيئات  في  سيما  وال  املرأة  استقاللية  ضعف  · 
القرار؛

نسبة الوفيات بني األمهات واألطفال حديثي الوالدة؛ · 

املالريا والسل؛ · 

)القطع  اإلنسان  أنشطة  بسبب  للبيئة  املقلق  التدهور  · 
استغالل  عن  املتخلفة  النفايات  للغابات،  اجلائر 

املناجم(؛

اجتماعي وتقليل  ما يالزمه من ظلم  العام مع  الفساد  · 
جوهري ملوارد الدولة.

ومختلف هذ التهديدات مرتبطة بعضها ببعض، لهذا البد من 
معاجلتها بطريقة شاملة.

السياسات العامة 

رؤيتها  من  مالي  بها  تقوم  التي  العامة  السياسات  تنتج 
الدراسة  الرؤية  هذه  توضح  البعيد.  املدى  على  للتنمية 
القومية "توقعات مالي 2025"، التي تظهر ضرورة إدراج 
تنمية  شروط  وتوفير  املدى  بعيد  إطار  في  التنمية  إدارة 
مجتمع تقدم وتضامن وسالم لألجيال القادمة. تترجم هذه 
الرؤية املتفق عليها واالختيارية آمال شعب مالي وحرصهم 

على الرخاء االقتصادي واالجتماعي وحكم أفضل.

ملكافحة  قومية  استراتيجية  تصور  إلى  الدراسة  هذه  تقود 
أجل  من  األلفية  ألهداف  الوصول  تسريع  أجل  من  الفقر 

التنمية مطلع عام 2025.

ومن أجل الوصول لذلك، مت إعداد: 

إطار استراتيجي للنمو وتقليل الفقر؛ · 

السياسة القومية للتطهير؛ · 

سياسة الغابات القومية؛ · 

االستراتيجية القومية لإلسكان؛ · 

السياسة القومية لإلعداد املهني؛ · 

السياسة القومية للمساواة بني اجلنسني؛ · 

خطة العمل القومي لفاعلية املساعدة؛ · 

للمساعدة؛ املشتركة  لالستراتيجية  العمل   · خطة 
)إعالن باريس حول فاعلية املساعدة في التنمية(؛

برنامج االستثمار في قطاع التعليم؛ · 

برنامج احلكم املتشارك؛ · 

االستراتيجية القومية لألمن الغذائي؛ · 

البرنامج العشري لتطوير التعليم؛ · 

الصحي  القطاع  لتطوير  العشري  البرنامج  · 
واالجتماعي؛

البرنامج العشري لتطوير قطاع العدالة؛ · 

برنامج التنمية املؤسسية.. · 

أدوات تطبيق السياسات العامة

أو  تطبيق  لبرامج  أساس  تعد  العامة  السياسات  هذه  كل 
أو  سنوات،  ثالث  كل  هي  هذه  العمل  وخطط  عمل.  خلطط 
ونتائج  محددة  أهداف  مع  سنوات  عشر  أو  سنوات  خمس 
وللتقييم  للمتابعة  ومؤشرات  أنشطة  وأجندة  متوقعة 
كل  وتشمل  عليها.  القائمني  مختلف  ملسؤوليات  وحتديد 
املوارد  غالبا  تتحملها  التي  التكلفة،  عمل  برنامج  أو  خطة 
التنمية. وتتولى خاليا  القومية واجلماعات احمللية وشركاء 
تخطيط وإحصاء على مستوى كل وزارة التخطيط ومتابعة 
املشروعات والبرامج. وخلية الوزارة املختصة باألمن تعمل 
على متابعة خطة أعمال تطبيق سياسة األمن القومي املتعلقة 
أساس  على  والسالم،  لألمن  املتشارك  احلكم  ببرنامج 
برمجة كل ثالث سنوات محددة في إطار النفقات على املدى 

املتوسط.
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املصادر:

أ( على املستوى القومي:

لرئيس  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  مشروع  · 
اجلمهورية؛

ورئيس  الوزراء  لرئيس  العامة  السياسة  إعالن  · 
احلكومة؛

توصيات الدولة العامة لألمن والسالم؛ · 

أعمال املنتدى األول للمجتمع املدني عن حكم األمن؛ · 

في  الصراع  حل  في  والشركات  املدني  املجتمع  أدوار  · 
املتحدة  األمم  )برنامج  التجربة  من  دروس  الشمال: 

اإلمنائي، 1999(؛

املستدامة  التنمية  حتدي  لألمن:  الدميقراطي  احلكم  · 
)دكتور زيني موالي(؛

واجلبهات  واحلركات  مالي  حكومة  بني  الوطني  امليثاق  · 
املوحدة لصحراء أزواد )11 أبريل 1992(؛

الكتاب األبيض حول مشكلة الشمال - · 

(؛ مالي )األمانة العامة للحكومة، 1994 ·

)وزارة  واألمن  املسلحة  للقوات  السلوك  قواعد  مدونة  · 
الدفاع وقدامى احملاربني، 1997(؛

مناطق  في  السالم  مسيرة  تدعيم  أجل  من  عمل  خطة  · 
الشمال )وزارة االقتصاد واملالية، 1994(؛

خطة العمل احلكومية ملكافحة الفساد. · 

ب( على املستوى الدولي:

ميثاق األمم املتحدة؛  · 

آليات األمم املتحدة لقمع اإلرهاب؛  · 

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد؛  · 

أدوات األمم املتحدة ملكافحة املخدرات؛  · 

ميثاق االحتاد اإلفريقي؛  · 

مجلس السالم واألمن في االحتاد اإلفريقي؛ · 

ميثاق املجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا؛ · 

آلية منع وإدارة وتسوية النزاعات وحفظ السالم واألمن  · 
في املجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا.     
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