
 اله﮳ح﮵�﮲�ة ﮲�﮵ى الدول العر﮳�﮵�ة
﮲

ٕاصالح ﮴�ّوات االٔمں

ٕال﮵�و�﮲ورا أرد﮵�ما﮲ع﮲�﮵ى وأ�﮲در﮵�ا س﮵�ل﮵�﮲�و

﮲
الم﮶ساع إال﮳�داع﮵ى-ال﮳ح﮵�ش االٔمر﮵�ك﮵ىصورة مں

 اله﮳ح﮵�﮲�ة واس﮴�﮴�رار الدول العر﮳�﮵�ة
﮲

 ال﮳�﮶سري وم﮴�دم﮵ىس﮵�﮴�طلب ٕاصالح ﮴�ّوات االٔمں
﮲

الم﮴�صدعة ال﮴�رك﮵�﮲ر على االٔمں

.
﮲

 ال﮲حدمات االٔم﮲�﮵�ة المحل﮵�﮵�ں

الس﮵�اس﮵�ةالد﮵�﮲�ام﮵�ات�﮶﮴سك﮵�لكورو�﮲ا﮲�﮵�روسو﮳حا�ٔحة2011عام﮳�عدإال﮴�ل﮵�م﮵�ةاالٔهل﮵�ةال﮲�﮲راعاتأعادت

﮲
﮲�﮵ى الم﮲�ط﮴�ة ال﮵�وم ٕالى و﮳حهات �﮲ظر ﮳حد﮵�دة. �﮴س﮴�﮲�دوالعسكر﮵�ة ﮲�﮵ى الدول العر﮳�﮵�ة. ﮵�ح﮴�اج ٕاصالح ﮴�طاع االٔمں

 ﮴�مة الهرم ٕالى أس﮲�له ﮲�﮵ى �﮲﮲رعالم﮴�ار﮳�ات ال﮴�﮴�ل﮵�د﮵�ة ٕالصالح ال﮴�طاع االٔم﮲�﮵ى   ٕالى �﮲موذج
﮲

﮵�ط﮳�ق إالصالح مں

االٔم﮲�﮵ى   �﮴رك﮲ر على ال﮴�ّوات العسكر﮵�ة الرسم﮵�ة. ل﮴�دالسالح وال﮴�سر﮵�ح وٕاعادة إالدماج وٕالى ﮴�راءة �﮲﮶�ا�﮵ٔ�ة للم﮶سهد

﮲�﮶سلت م﮶�ل هذه االٔسال﮵�ب ﮲�﮵ى �﮴ح﮴�﮵�ق االس﮴�﮴�رار على المدى
﮲

الطو﮵�ل وأص﮳�حت م﮲�﮲�صلة ﮳�﮶سلك م﮴�﮲را﮵�د عں

أرض الوا﮴�ع.
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�﮴حر﮵�ره�﮴م،2020أالول/د﮵�سم﮳�ر��﮲ون﮲�﮵ىصدرم﮶س﮴�رك�﮴﮴�ر﮵�ر﮵�﮴�﮴�رح
﮲

وأ�﮲ال﮵�﮲راس﮵�ل﮵�﮲�وأ�﮲در﮵�ا﮴�﮳�لمں

، م﮳حموعة
﮲

﮳�﮵�ر�﮵﮴�﮳ح﮵�ال و�﮶﮲سره المعهد إال﮵�طال﮵ى للدراسات الس﮵�اس﮵�ة الدول﮵�ة ومرك﮲ر ﮳ح﮲�﮵�ف لحوكمة ﮴�طاع االٔمں

، كما ﮵�﮲حوض ﮲�﮵ىأدوات س﮵�اس﮵�ة ﮳حد﮵�دة ٕالصالح ال﮴�طاع االٔم﮲�﮵ى. ﮵�حلل هذا
﮲

ال﮴�﮴�ر﮵�ر حاالت العراق ول﮵�﮳�﮵�ا وال﮵�مں

﮲
 ﮴�ّوات االٔمں

﮲
 االٔم﮲�﮵ى ﮳�﮵�ں

﮲
الرسم﮵�ة و﮲ع﮵�ر الرسم﮵�ة والط﮳�﮵�عة الم﮴�﮲ع﮵�رة ل﮴�و﮲�﮵�راالع﮴�﮳�ارات ال﮲�ظر﮵�ة حول ال﮴�ه﮳ح﮵�ں

 على ﮲حل﮲�﮵�ة ﮳حا�ٔحة ﮲�﮵�روس كورو�﮲ا. ﮳�﮲�اء على ذلك،
﮲

﮵�ؤكد ال﮴�﮴�ر﮵�ر أن الم﮴�ار﮳�ات ال﮴�﮴�ل﮵�د﮵�ة لعمل﮵�ة ٕاصالحاالٔمں

مس﮴�دامة ﮲�﮵ى الس﮵�ا﮴�ات الم﮴�ٔ��﮶رة ﮳�الصراعال﮴�طاع االٔم﮲�﮵ى أ�﮳﮶�﮴�ت عدم ﮲�عال﮵�﮴�ها ﮲�﮵ى �ٔ﮴�س﮵�س عمل﮵�ات ٕاصالح

.واله﮳ح﮵�﮲�ة ﮲�﮵ى الم﮲�ط﮴�ة

 ﮴�مة الهرم ٕالى أس﮲�له وال﮴�﮵ى﮲�﮵ى الس﮵�ا﮴�ات ال﮴�﮵ى ﮲�﮶سلت ﮲�﮵�ها م﮴�ار﮳�ات ٕاصالح ال﮴�طاع االٔم﮲�﮵ى
﮲

ال﮴�﮴�ل﮵�د﮵�ة مں

 اع﮴�ماد م﮴�ار﮳�ات المرك﮲ر﮵�ة
﮲

ومصممة ﮲حص﮵�ًصا لصالح أ﮶س�ل الر﮴�ا﮳�ة المد�﮵﮲�ة�﮴﮴�محور حول المؤسسات، ﮵�مكں

لٕالصالح ال﮶سامل والواسع على م﮶ساركة الم﮳ح﮴�مع﮲ع﮵�ر الرسم﮵�ة. ﮵�وص﮵ى ال﮴�﮴�ر﮵�ر ﮳�﮴�ٔ�ك﮵�د المحاوالت المس﮴�﮴�﮳�ل﮵�ة

 ﮲حالل م﮶سارك﮴�ها ﮲�﮵ى الحوكمة االٔم﮲�﮵�ة.على المس﮴�وى المحل﮵ى ل﮳حعل ال﮳حهات ال﮲�اعلة اله﮳ح﮵�﮲�ة مسؤولة
﮲

مں

ا أن ﮵�﮲�سق الما�﮲حون الر�﮵ٔ�سون ﮳حهودهم ﮲�﮵ى الدعم أو رعا﮵�ة ﮳حهود ٕاصالح ال﮴�طاع االٔم﮲�﮵ى.و﮵�﮴�﮴�رح ال﮴�﮴�ر﮵�ر أ﮵�﮲صً

 ال﮳�﮶سري
﮲

 واالٔمں
﮲

ال﮴�ه﮳ح﮵�ں

  ﮳�س﮳�باالٔم﮲�﮵ىال﮴�طاعٕاصالح﮳حهود﮲�﮵ى﮳�ارزةم��﮲ةاله﮳ح﮵�﮲�ةاالٔم﮲�﮵�ةال﮳حهاتاك﮴�س﮳�ت،2011ا�﮴﮲�﮲�ا﮲صات﮳�عد
﮲�﮵ى ﮲�صله حول �﮴حدي ال﮳حهات اله﮳ح﮵�﮲�ة﮵�﮶س﮵�ر ﮳ح﮵�روم در﮵�﮲�ونمؤسسات الدولة الم﮴�صدعة أو الم﮲�﮴�سمة.

 لل﮳حهات اله﮳ح﮵�﮲�ة أن �﮴دعم الحكومات
﮲

ال﮴�ا�ٔمة أو �﮴﮴�وازى معها أو �﮴﮴�عامل معها."للحوكمة االٔم﮲�﮵�ة: "﮵�مكں

وأ﮲صاف: "السمة االٔساس﮵�ة المحددة للم﮳حموعات اله﮳ح﮵�﮲�ة ه﮵ى
﮲

الحوكمة،" و�﮴﮴�راوح صالح﮵�ا�﮴ها الموسعة االٓن ﮳�﮵�ں

اال﮳ح﮴�ماع﮵�ة. و﮳�هذه الطر﮵�﮴�ة، ﮲�ٕان ﮳حا�ٔحة كورو�﮲ا�﮴و﮲�﮵�ر ال﮲حدمات اال﮳ح﮴�ماع﮵�ة وآل﮵�ات ال﮴�﮴�ا﮲ص﮵ى و﮲ص﮳�ط االٔعراف

االٔم﮲�﮵ى و�﮲﮶عرا�﮴ه ﮲�﮵ى الم﮳ح﮴�معات ال﮴�﮵ى �﮴مر ﮳�مرحلة"أ﮲صا﮲�ت ﮶سعوًرا ﮳�ال﮲صرورة الملّحة" لمعال﮳حة ٕاصالح ال﮴�طاع

ا�﮴﮲�﮴�ال﮵�ة، كما ﮵�﮶س﮵�ر
﮲

.را�﮲ح� عالء الد﮵�ں

 كو�﮲ها م﮳حرد أزمة صح﮵�ة،
﮲

 ال﮲ص﮲عط على الحكومات: كما أن المظالمل﮴�د وّلدت ال﮳حا�ٔحة، ﮳�ع﮵�ًدا عں
﮲

م﮲ر﮵�ًدا مں

ا م﮳حاًال ﮳حد﮵�ًدا لعمل ال﮳حهات االٔم﮲�﮵�ة اله﮳ح﮵�﮲�ة. ﮲�﮵ى م﮶�ل هذااال﮴�﮴�صاد﮵�ة واال﮳ح﮴�ماع﮵�ة الم﮴�﮲�﮶س﮵�ة �﮴و﮲�ر أ﮵�﮲صً

  "﮵�﮴�﮳ح﮲�ب ﮲�رض �﮴صام﮵�م ﮳�د﮵�لة ال �﮲﮴�ط﮳�ق علىالس﮵�اق، ﮲�ٕان �﮳﮴�﮲�﮵ى م﮴�ار﮳�ات محل﮵�ة ٕالصالح ال﮴�طاع االٔم﮲�﮵ى
" ﮳�طر﮵�﮴�ة أوسع.د﮵�﮲�ام﮵�ات الحوكمة وال﮲حال﮲�ات الس﮵�اس﮵�ة،" مع ٕام��﮵﮲�ة "ٕا﮵�﮳حاد

﮲
ٕا﮳حماع حول حوكمة ﮴�طاع االٔمں

 كوس﮴�ا�﮴﮲�﮵�﮲�﮵ى
﮲

 ال﮳�﮶سري،﮲�﮴�ذكر ٕا﮵�ر﮵�ں
﮲

 للمصالح الم﮴�﮲�ا﮲�سة أن �﮴﮴�﮵�ّد ٕاصالحأ�﮲ه ﮳�دون و﮳حود م﮲�ظور لٔالمں
﮲

﮵�مكں

.2003عام﮳�عدالعراق﮲�﮵ىحدثكمااالٔم﮲�﮵ى،ال﮴�طاع

 ول﮵�﮳�﮵�ا
﮲

﮴�﮲�﮲�﮵�ذ ٕاصالحات ال﮴�طاع االٔم﮲�﮵ى   ﮲�﮵ى ال﮵�مں

 ال﮴�رن الواحد�﮴م﮵�ّ﮲ر ٕاصالح ال﮴�طاع االٔم﮲�﮵ى   ﮲�﮵ى الدول الم﮲�﮴�سمة م﮶�ل
﮲

 ول﮵�﮳�﮵�ا، ﮲�﮵ى الع﮴�د ال﮶�ا�﮵﮲ى مں
﮲

ال﮵�مں

، ﮳�ٓ�ل﮵�ات م﮴�﮴�ار﮳�ة و﮲ع﮵�ر ﮲�عالة: �﮴س﮵�﮵�س واسع ال﮲�طاق
﮲

، و﮳حهودوالع﮶سر﮵�ں
﮲

 وإال﮴�ل﮵�م﮵�﮵�ں
﮲

 المحل﮵�﮵�ں
﮲

 ﮴�﮳�ل الالع﮳�﮵�ں
﮲

مں
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 ل﮵�س ﮲�ردي)، و﮴�درة محدودة على ال﮴�ك﮵�ف مع ال﮴�ع﮴�﮵�دات،
﮲

ٕادماج على مس﮴�وى مؤسس﮵ى أو ﮳حماع﮵ى (ولكں

 ٕالى
﮲

والد﮵�﮲�ام﮵�ات المحل﮵�ة. ﮳�هذا المع﮲�ى، "�﮴ح﮴�اج ال﮵�مں
﮲

ٕاعادة ال﮴�رك﮵�﮲ر على الم﮳ح﮴�معات المحل﮵�ة ﮳�دًال مں

 عمل﮵�ة المرك﮲ر﮵�ة ٕالعادة ﮳�﮲�اء
﮲

. ٕان ال﮲�هح� ال﮴�ا�ٔم�﮴ذكر ٕال﮵�و�﮲ورا أرد﮵�ما﮲ع﮲�﮵ىالدولة،" كماال﮲�﮲حب العسكر﮵�ة ك﮳ح﮲رء مں

على ال﮶س﮳��ت، ول﮵�س المر�﮴ك﮲ر على ال﮳ح﮵�ش، ٕازاء ٕاصالح ال﮴�طاع
﮲

االٔم﮲�﮵ى" ﮵�﮴�ّر ﮳�أالولو﮵�ات االٔم﮲�﮵�ة الم﮴�﮳�ا﮵�﮲�ة ﮳�﮵�ں

.المحا﮲�ظات ال﮵�م﮲�﮵�ة،" و﮵�دعم ال﮳حهود الم﮳�ذولة ٕال﮲ص﮲�اء الطا﮳�ع
﮲

المد�﮵﮲ى والمحل﮵ى على ﮴�طاع االٔمں

المع﮴�دة ٕالى �﮲﮴�ا﮴�م �﮲مو ال﮴�ّوات اله﮳ح﮵�﮲�ة. ﮲�﮵ى ﮳�﮵�ٔ�ة ما﮲�﮵ى ل﮵�﮳�﮵�ا، أدى ال﮴�د﮲حل ال﮲حار﮳ح﮵ى والد﮵�﮲�ام﮵�ات الدا﮲حل﮵�ة

﮲
(﮲ع﮵�ر) الرسم﮵ى ﮲�﮵ى ال﮳�الد وأّدت ٕالى ٕا﮲ص﮲�اء﮳�عد ال﮶�ورة، ا�﮴﮲�﮶سرت م﮳حموعات مسّلحة م﮴�عددة ﮲�﮵ى ﮴�طاع االٔمں

 ا�﮲دالع ال﮶�ورة،
﮲

﮲�﮶سلت م﮳�ادرات ٕاصالح ال﮴�طاع االٔم﮲�﮵ى   ﮲�﮵ى ل﮵�﮳�﮵�ا ﮲�﮵ىالطا﮳�ع العسكري عل﮵�ه. ﮳�عد ع﮶سر س﮲�وات مں

 إالرادة الس﮵�اس﮵�ة لل﮴�﮲�﮲�﮵�ذ
﮲

 ذلك، كماالوصول ٕالى ال﮴�در الالزم مں
﮲

ا عں ﮵�ذكر ﮳حل﮵�لال﮲�ا﮳حح وال﮶سامل. وعو﮲صً

 ال﮴�وى اال﮳ٔح﮲�﮳�﮵�ة ﮲�﮵ى دعم الم﮳�ادراتحر﮶ساوي
﮲

ال﮶�﮲�ا�﮵ٔ�ة ذات الطا﮳�ع إالصالح﮵ى ل﮴�طاع االٔم﮲�﮵ى،، ﮳�دأت العد﮵�د مں

 ﮳�﮲�اءوال﮴�﮵ى �﮴رك﮲ر ﮳�﮶سلك أساس﮵ى على ﮳حهود ال﮴�در﮵�ب وال﮴�﮳حه﮵�﮲ر و�﮴ح﮴�﮵�ق
﮲

االس﮴�﮴�رار على المدى ال﮴�ص﮵�ر، ﮳�دًال مں

واح﮴�را﮲�﮵�ة ال﮴�طاع االٔم﮲�﮵ى. و�﮴﮲�﮵�﮳حة لذلك، ﮲�ٕانالسالم المس﮴�دام على المدى الطو﮵�ل على أساس آل﮵�ات ر﮴�ا﮳�ة

 المحاوالت الم﮲�﮲�صلة
﮲

 ﮲�﮵ى أن و﮳حود "عدد ك﮳�﮵�ر مں
﮲

ٕالصالح ال﮴�طاع االٔم﮲�﮵ى،" ال﮴�﮵ى �﮴رك﮲ر على "أ﮳ح﮲راءال﮲حطر ﮵�كمں

 أن ﮵�ؤدي ٕالى
﮲

 أالرا﮲ص﮵ى ﮳�طرق ﮲ع﮵�ر م﮲�س﮴�ة" ﮵�مكں
﮲

 الع﮲�ف.محدودة مں
﮲

م﮲ر﮵�د مں

الس﮵�اس﮵�ة، ﮴�ادًرا على �﮴ك﮵�﮵�ف أدوا�﮴ه ل﮴�ح﮴�﮵�ق﮵�﮳حب أن ﮵�كون ٕاصالح ال﮴�طاع االٔم﮲�﮵ى، ﮳�اع﮴�﮳�اره مرآة لل﮴�واز�﮲ات

﮲
المحل﮵�ون والحوكمة االٔم﮲�﮵�ة اله﮳ح﮵�﮲�ة هو الو﮲صعاالٔهداف الم﮶س﮴�ركة. ﮲�ع﮲�دما ﮵�كون و﮳حود م﮴�دمو ﮲حدمات االٔمں

مع هذه ال﮲حصوص﮵�ات الس﮵�ا﮴�﮵�ة وأن ﮵�هدفالسا�ٔد—ول﮵�س االس﮴�﮶�﮲�اء—﮵�﮳حب أن ﮵�﮴�الءم ٕاصالح ال﮴�طاع االٔم﮲�﮵ى

ٕالى ٕاعادة ﮳�﮲�اء ٕاطار وط﮲�﮵ى م﮴�ماسك.

للدراسات الس﮵�اس﮵�ة الدول﮵�ة ومساعدة �﮴در﮵�س ﮲�﮵ىٕال﮵�و�﮲ورا أرد﮵�ما﮲ع﮲�﮵ى زم﮵�لة أ﮳�حاث م﮶ساركة ﮲�﮵ى المعهد إال﮵�طال﮵ى

ال﮳حامعة ال��﮶ول﮵�ك﮵�ة ﮲�﮵ى م﮵�ال�﮲و.

، ح﮵�ث ﮵�د﮵�ر العمل﮵�ات ﮲�﮵ىأ�﮲در﮵�ا س﮵�ل﮵�﮲�و ر�﮵ٔ�س مك﮴�ب ﮶سمال ٕا﮲�ر﮵�﮴�﮵�ا ﮲�﮵ى مرك﮲ر ﮳ح﮲�﮵�ف
﮲

لحوكمة ﮴�طاع االٔمں

االٔم﮲�﮵ى. و﮳حهات ال﮲�ظر المذكورة ﮲�﮵ى هذه الم﮴�الةمصر ول﮵�﮳�﮵�ا والم﮲عرب و�﮴و�﮲س، مع ال﮴�رك﮵�﮲ر على ٕاصالح ال﮴�طاع

ه﮵ى ﮲حاصة ﮳�ه.
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