
االتجاهات السائدة أثناء النزاعات وتداعياتها، العدد 6
 كيفية وضع إطار لتقييم المخاطر

في المنطقة العربية



رؤيتنا
طاقاٌت وابتكار، ومنطقُتنا استقراٌر وعدٌل وازدهار

رسالتنا
ُم المشورة،  بشَغف وعْزم وَعَمل: نبتِكر، ننتج المعرفة، نقدِّ

نبني التوافق، نواكب المنطقَة العربية على مسار خطة عام 2030.
يدًا بيد، نبني غدًا مشرقًا لكلِّ إنسان.



E/ESCWA/ECRI/2019/1 

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا

االتجاهات السائدة أ�ناء النزاعات وتداعيا�ها، 
 6العدد 
وضع إطار لتقييم المخاطر كيفية 

 في المنطقة العر�ية

 المتحدةاألمم 
 �يروت     



 
 األمم المتحدة 2019 ©

 حقوق الطبع محفوظة

 عادة طبع أو تصوير مقتطفات من هذه المطبوعة اإلشارة الكاملة إلى المصدر.تقتضي إ

ه جميع الطلبات المتعلقة بالحقوق واألذون إلى اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  ، )اإلسكوا(   ّ                                                                                  توج 
 .publications-escwa@un.orgالبريد اإللكتروني: 

الواردة في هذه المطبوعة هي للمؤلفين، وال تمثل بالضرورة األمم واآلراء النتائج والتفسيرات واالستنتاجات 
 المتحدة أو موظفيها أو الدول األعضاء فيها، وال ترتب أي مسؤولية عليها.

ليس في التسميات المستخدمة في هذه المطبوعة، وال في طريقة عرض مادتها، ما يتضمن التعبير عن أي رأي 
المركز القانوني ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو لسلطات أي منها، كان من جانب األمم المتحدة بشأن 

 بشأن تعيين حدودها أو تخومها. أو

الهدف من الروابط اإللكترونية الواردة في هذه المطبوعة تسهيل وصول القارئ إلى المعلومات وهي صحيحة 
هذه المعلومات مع مرور الوقت أو عن  في وقت استخدامها. وال تتحمل األمم المتحدة أي مسؤولية عن دقة

 مضمون أي من المواقع اإللكترونية الخارجية المشار إليها.

 جرى تدقيق المراجع حيثما أمكن.

 ال يعني ذكر أسماء شركات أو منتجات تجارية أن األمم المتحدة تدعمها.

ذكر غير ذلك. ُ             المقصود بالدوالر دوالر الواليات المتحدة األمريكية ما لم ي                                                       

تتألف رموز وثائق األمم المتحدة من حروف وأرقام باللغة اإلنكليزية، والمقصود بذكر أي من هذه الرموز اإلشارة 
 إلى وثيقة من وثائق األمم المتحدة.

 تصدر عن اإلسكوا، بيت األمم المتحدة، ساحة رياض الصلح،  مطبوعات لألمم المتحدة
 .لبنان بيروت،، 11-8575صندوق بريد: 

 .www.unescwa.org :اإللكتروني الموقع

 :الصور مصادر
 iStock.com ©صورة الغالف: 

 iStock.com/Joel Carillet ©الفصل األول: 

 iStock.com/Goran Safarek ©الفصل الثاني: 
 iStock.com/Joel Carillet ©الفصل الثالث: 
 iStock.com/RobertoDavid ©الفصل الرابع: 

 iStock.com/piyaset ©الفصل الخامس: 
 iStock.com/ugurhan ©الفصل السادس: 

 

http://www.unescwa.org/


iii 

 

 شكر وتقد�ر

االتجاهات "   ّ                                  يشك ل المنشور الصادر عن اإلسكوا بعنوان 
ثمرة  ،"6السائدة أثناء النزاعات وتداعياتها، العدد 

جهود مجموعة عمل بقيادة يوسف شعيتاني وجورج 
مت أفكار ّ         ويلكوكسون، قد  مة وأجرت عملية   ً ا               ّ                قي   

استعراض النظراء لهذا التقرير بجميع فصوله. 
د جورج  ّ                      أل ف الفصلين األول والثان وقد ّ        ي السي       

ويلكوكسون، من شعبة القضايا الناشئة والنزاعات في 
دة فلورانس غوب، من معهد  اإلسكوا؛ بينما ّ                         قامت السي          

االتحاد األوروبي للدراسات األمنية بتأليف الفصل 
          ّ                                     الثالث؛ وأل ف الفصل الرابع ستيفاني شابان وديفيد 
كريفانيك من مركز المرأة في اإلسكوا؛ وقام بكتابة 

فصل الخامس هافارد موكلييف نيغارد، من المعهد ال
ا الفصل السادس  ّ                الدولي لبحوث السالم في أوسلو؛ أم                                

هم الت وجورج  َ          فقد أل فه يوسف شعيتاني ومنير م    َ                        ّ     
ويلكوكسون، من شعبة القضايا الناشئة والنزاعات في 
م خالد أبو اسماعيل وسليم عراجي، من  ّ                                    اإلسكوا. وقد            

قتصادي في اإلسكوا، شعبة التنمية والتكامل اال
وجون سلون، من شعبة القضايا الناشئة والنزاعات في 

الت قيمة لهذا التقرير. كذلك انكب   خ  د  ْ  َ                               ّ اإلسكوا، م   ُ         
جورج ويلكوكسون على تنقيح مجمل نصوص 

التقرير. وستتاح عبر اإلنترنت سلسلة من األوراق 
 التقنية المساندة.

ل مي، لقد تم تنفيذ هذا المنشور تحت إشراف طارق  َ  َ    ع 
مدير شعبة القضايا الناشئة والنزاعات في اإلسكوا، 
ويوسف شعيتاني، رئيس قسم النزاعات واالحتالل 

مة  ّ    والتنمية في اإلسكوا، اللذين قدما تعليقات قي                                           
وتوجيهات مفاهيمية ومدخالت جوهرية في جميع 

 مراحل البحث.

هوا بالشكر للمشاركين في  ّ                  ّ                        ويود  المؤلفون أن يتوج     
لي لفريق الخبراء الذي انعقد لمناقشة االجتماع  ّ                                     األو    

 18و 17هذا المشروع في بيروت، لبنان، بتاريخ 
. وقد أسهمت المناقشات 2019 أكتوبر/تشرين األول

ّ              التي جرت خالل هذا االجتماع إلى حد  بعيد في شحذ                                
 مفهوم التقرير وبلورة التوصيات الصادرة عنه.

كذلك ال بد من التنويه بالمدخالت الممتازة والمساعدة 
مه بلقاسم عياشي،  ّ                  البحثية والدعم التقني  الذي قد         ّ                     

وجاال العاكوم، وسلمى لبيض، لدعم هذا التقرير.
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 هم المخاطر في المنطقة العر�يةف .1

 اتزمواألعنيفة النزاعات الألف.  
 سياسي الستقرار النسانية وعدم ااإل

 في المنطقة العر�ية

مجموعة تشهد المنطقة العربية تحوالت عميقة بسبب 
العوامل االجتماعية واالقتصادية واإلدارية، من 

اإلنسانية اعات العنيفة واألزمات نزعن ال    ً فضال  
االستقرار السياسي. إن تحديات السالم واألمن  وعدم

على المستوى اإلقليمي تهدد مسارات التنمية 
  ً ا    ّ جد  وستجعل من الصعب  ،االجتماعية واالقتصادية

أهداف التنمية  بلوغعلى العديد من بلدان المنطقة 
. ولكي 2030عام الالمستدامة الخاصة بها بحلول 

أهدافها اإلنمائية، يجب على  يقتحقتتمكن البلدان من 
واضعي السياسات وأصحاب المصلحة أن يفهموا 

لعنف واألزمات المخاطر الحالية والمستقبلية ل
كة لهذه المخاطر              ّ العوامل المحر  كما  -االستقرار  وعدم

االجتماعية  سياساتهمحتى يتمكنوا من تكييف  -
 تؤديبطرق  واألمنية ريةاواإلد البيئيةوواالقتصادية 

ن القدرة على يتحسو ،ز الوقاية والمرونةيتعزإلى 
ّ  إن   .، والتخفيف من اآلثار الضارة المحتملةاالستجابة  

ف في سياق هذا التقرير بأنها فهم المخاطر،  ُ   �                            التي ت عر       
لة النتائج السلبية المحتملة واآلثار الممكنة لتلك     ّ                                                محص 

ّ  عد   ُ ي  النتائج،  ّ  إن  تلك المخاطر. معالجة لالخطوة األولى    
لتقييم المخاطر،   ً ا        ّ إقليمي    ً ا  إطاريقترح هذا المنشور 
اعات العنيفة نزمنهجية لفهم مخاطر ال يشتمل على

واألزمات اإلنسانية وعدم االستقرار السياسي في 
المخاطر  تلكمصادر والمنطقة العربية واإلبالغ عنها؛ 

كاتها ّ      ومحر  وتفاعالتها؛ واتجاهاتها المستقبلية     
دعم المصلحة حتملة. ويهدف هذا اإلطار إلى الم

قليمي من خالل مساعدة العامة على المستوى اإل
، ها بفعالية أكبرموارد استخدامالدول األعضاء على 

، ثار الضارةاآل التخفيف منوقاية وواتخاذ خطوات لل
  ً ا  ض                      ّ ألشخاص واألصول األكثر تعر  ل ةولوياأل إيالءو

تحقيق الرامية إلى  جهودهادعم  ما يؤدي إلى، للخطر
في الموعد المحدد. ويستند التنمية المستدامة  أهداف

التي  حاليةاإلطار المقترح إلى أفضل الممارسات ال
أدبيات المخاطر السياسية  اشتملت عليها

العناصر  كما يتمحور حولواالقتصادية والبيئية، 
 ،والتعرض ،طرللمخاطر، وهي الخ الرئيسية األربعة

 .ف           � ة على التكي  والقدر ،والضعف

ّ  إن   ل يهذا المنشور   ّ   مث  خطوة أولية في عملية تشاور  
. وينبغي فهم  ً ا  نطاقأوسع  مراجعة وصقلتعاون وو

مادة "ها بوصف هالمقترحات والمفاهيم الواردة في
الدول هم و ،نا في المشروعئشركامساعدة ل "للتفكير

، على وضع إطار فعال الجهات المعنيةاألعضاء و
نرحب بالمشاركة وعليه، . لتقييم المخاطروشامل 

البناءة بشأن جميع جوانب هذا المنشور والمشروع 
 . ً ا  األوسع نطاق

منهجية لفهم  إلى وضعإطار تقييم المخاطر  ويهدف
مخاطر النزاعات العنيفة واألزمات اإلنسانية وعدم 

، هاواإلبالغ عناالستقرار السياسي في المنطقة العربية 
ها العناصر التي تشكل تلك المخاطر، ودوافعفهم و

واتجاهاتها المستقبلية المحتملة. وبالنظر إلى  العميقة،
واألزمات وعدم االستقرار في  اتاعنزتعقد وترابط ال

إلى بالضرورة  يهدف اإلطارهذا ربية، فإن المنطقة الع
لألبعاد اإلقليمية أو عبر الوطنية            ّ اهتمام خاص  إيالء 

ٍ     ٍ            ال تحظى بقدر  كاف  من الدراسة لهذه المخاطر، التي            
تصميم المنهجية  فور. ووالفهم مقارنة باألبعاد الوطنية

عدة نواتج  إلى توليد هذا اإلطارؤدي وتنفيذها، سي
ثإنتاج تقييمات م ،  ً وال  أ ، بما فيهارئيسية ّ  حد  ة بانتظام  
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ات العنيفة واألزمات اإلنسانية وعدم نزاعلمخاطر ال
االستقرار السياسي في جميع أنحاء المنطقة العربية، 

سم بأنها  ّ          التي تت  لة م       إلى أقصى حد   ً ا  وزمني  ً ا  مكاني  ّ   فص 
 إلى إنتاج اإلطارهذا يؤدي ، ينبغي أن  ً ا  ثانيوممكن. 

وسع الت الموضوعية األسلسلة منتظمة من التحلي
 التي تنشر كل سنتين لتقييم االتجاهات الناشئة  ً ا  نطاق

،  ً ا  . وأخيرالعربية المنطقة سود فيالتي ت ذات الصلة
سمينبغي أن  ّ   تت  ، ما يتيح فيةاك نةومربالمنهجية   

فيها أن تستخدمها دول األعضاء الها وئوشركا إلسكوال
، حسب الطلبصممة المنتجات التحليلية الم الستحداث

ستجابة لطلبات الدول األعضاء لال ،على سبيل المثالو
 القضايا الناشئة.ب فيما يتعلقالمخاطر تقييم المتعلقة ب

ّ  إن   تزويد الدول األعضاء إلى يهدف هذا اإلطار  
ثة     ُ لة وم                                  ّ ومنظومة األمم المتحدة بتحليالت مفص   ّ   حد    

التي يتفاعل واحدها  ومنتظمة لنقاط الضغط المتعددة
 المشروعيسعى هذا في المنطقة العربية. و مع اآلخر

ةمن إلى إنشاء ح اقترالتبادل المعلومات والتعاون و  ّ ص 
منهجية مشتركة، تستند إلى أفضل الممارسات القائمة 

نشر في مذكرة على أن تونماذج األمم المتحدة، 
 عربية واالنكليزية.توجيهية باللغتين ال

م  ّ   ويقد  زة لهذا الفصل     ّ     العوامل المحف  كما لمشروع،             
 بعض القضايا والمفاهيم والتعاريف الرئيسية تناولي

ُ  ُ ، ويحدد الن ه  ذات الصلة والممارسات الجيدة القائمة ج           
 إلى توصيف الفصل الثانيهدف لتقييم المخاطر. وي
قرار واألزمات وعدم االست نزاعاتاألنماط التاريخية لل

يستعرض التفسيرات كما في المنطقة العربية، 
المشهد  الثالثالرئيسية لهذه األنماط. ويتناول الفصل 

  ً ا  د عدد      ّ ، ويحد  العربية المتطور للمخاطر في المنطقة
                          ً المثيرة للقلق العميق، فضال   "العمالقةاالتجاهات "من 
واألزمات وعدم للنزاعات المحتملة  "اتحفزمال"عن 

ى األهمية الخاصة لالتجاهات في االستقرار. وبالنظر إل
لمخاطر با المساواة بين الجنسين ذات الصلةقضايا 

في المنطقة العربية، يقدم الفصل الرابع لمحة عامة 
رات األخيرة في الظروف االجتماعية               � مفصلة عن التغي  

واالقتصادية والسياسية والقانونية والدستورية 
م الفصل الخامس تقنية حديثة    ّ يقد  وللنساء والفتيات. 

للتعلم اآللي يمكن استخدامها للتنبؤ بالمخاطر 
 العربية، المستقبلية في جميع أنحاء المنطقة

ة يعرض بعض النتائج األولية  كما ّ        ّ  للتثب ت من صح      
. ويختتم الفصل السادس المنشور ذات الصلة ميهاالمف

 .نحو األمام  ً ا  ل المضي قدم ُ ب   ُ س   عنببعض األفكار 

قيادة مشروع يهدف إلى بأفضلية إلسكوا ا وتتمتع
تتمتع  نهاأل، إطار إقليمي لتقييم المخاطر تطوير

ذات الصلة اإلنجازات  طويل وراسخ من    ّ سجل  ب
تحديد أثر النزاعات على نتائج التنمية في المنطقة ب

 هوتحليل االتجاهات الديمغرافية وندرة الميا ،العربية
ر المناخ  ّ          والفقر وعدم المساواة بين الجنسين وتغي                                      

ّ      التي تعد  جميعوانعدام األمن الغذائي،  كة   ً ا          ّ    عوامل محر          
رئيسية للمخاطر المستقبلية في المنطقة العربية. 

مع  مداإلسكوا شراكات طويلة األ تملككذلك 
ألعضاء، وكيانات األمم المؤسسات المعنية في الدول ا

تعتزم ، وومراكز البحوث المتخصصة ،المتحدة
 هذا المشروع إلثراءة منظومهذه ال االستفادة من

   إطار تقييم المخاطر.ودعم 

مخاطر تقييم العن هناك العديد من المؤلفات القائمة 
 العالمية للنزاعات العنيفة واألزمات اإلنسانية

     ّ ستمد  يذا المشروع االستقرار السياسي. إن ه وعدم
كاتمن التركيز على  قيمته المضافة ّ    محر  المخاطر    

التركيز بشكل و ؛ ً ا  تحديد بالمنطقة العربية        ّ   التي تتعل ق 
لمثل هذه  عبر الوطنيةخاص على الدوافع اإلقليمية و

منهجيات التقييم على معظم          ّ  بينما ترك ز المخاطر، 
إلى أقصى حد السعي ؛ وفحسب طري           ُ المستوى الق  

البيانات الجغرافية جمع البيانات الدقيقة وممكن ل
 ها، باستخدام موارد اإلسكوا وعالقاتصدرالم

تحقيق أقصى المؤسسية في المنطقة العربية؛ و
على من قواعد البيانات الجديدة  ممكنة استفادة
النزاعات ب ذات الصلةالحوادث  وقوع مستوى

 العهد حديثة تزال الواألزمات وعدم االستقرار، والتي 
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ّ            إلى حد  بعيد، ما ي وأهدافه هذا المشروع أسس جعل      
 . ً ا      ّ نسبي   جديدة

 االستفادة منخالل هذا المشروع، تعتزم اإلسكوا من 
مع الدول األعضاء  للتواصل يةآليتها الحكومية الدول

 الوعي بالمخاطررفع مستوى و ،ومؤازرتها فيها
وتحسين التعاون  ،التي تواجه العالم العربي المتعددة
داخلي، ال الصعيدوعلى هذه القضايا.  بشأناإلقليمي 

ألمم قدرة ااإلطار لتحسين  هذا استخدام  ً ا  ينبغي أيض
 .على وضع برامج وسياسات تنموية المتحدة

 أهمية تقييم المخاطر  .اءب

ّ                    عد  تقييمات المخاطر وت ُ ت   عات   ّ     وق  نات   ّ     المخاطر مكو            
مجاالت عبر مختلف الة،       ّ ة الفع                      ّ أساسية للسياسة العام  

إدارة الكوارث الطبيعية،  ذلك السياسة العامة، بما في
ذات الصلة  ة العامةوالتخطيط االقتصادي، والسياس

ّ  بقطاع األمن، والحماية االجتماعية، وحتى التعليم. إن                                                  
ف بأنه دال   عر  ُ   �          ّ فهم المخاطر، الذي ي  ة على احتمال حدوث                   

ّ        عد  بمثابة ُ ي  النتيجة،  تلكة سلبية واألثر المحتمل لنتيج   
الحد من تلك المخاطر وإدارتها.  نحوالخطوة األولى 

ويتيح فهم المخاطر لواضعي السياسات تخصيص 
الالموارد ب ّ   شكل فع  ، واتخاذ خطوات للوقاية والتخفيف      

ء األولوية لألشخاص يال، وإالمحتملة من اآلثار السلبية
للخطر. وعالوة على ذلك، فإن   ً ا  عرضواألصول األكثر ت

فهم االتجاهات المحتملة والدوافع الكامنة وراء 
استشراف المستقبل ح لصانعي السياسات تيالمخاطر ي

فالضعف وبناء القدرة على  كامنمعالجة معبر  ّ  التكي       
   ّ عد    ُ وي  .                                 ٍ األحداث السلبية المحتملة بوقت كاف  وقوع قبل 

 اتممارسالأفضل من  صنع السياسات الواعية للمخاطر
 .في هذا المجال دوليةال

المنطقة العربية تحديات عميقة ذات صلة تواجه 
تهدد بدورها مسارات التنمية التي بالسالم واألمن، 

فهم يؤدي ال. كذلك فيها االجتماعية واالقتصادية

فضل لمستويات واتجاهات ودوافع مخاطر األ
االستقرار النزاعات العنيفة واألزمات اإلنسانية وعدم 

حكومات  إلى مساعدة السياسي في المنطقة العربية
المنطقة على تكييف سياساتها االجتماعية 

تعزيز تؤدي إلى بطرق اإلدارية واالقتصادية والبيئية و
فالوقاية والقدرة على  ّ  التكي  التخفيف واالستجابة و     

ة المحتملة ّ           من اآلثار الضار  هذه آثار لحد من إن ا.              
حياة عدد ذ انقإ قد يؤدي إلىل المخاطر بشكل فعا
وتحسين نتائج التنمية وزيادة  كبير من األشخاص

فإن وضع  االرفاه في جميع أنحاء المنطقة العربية. ولذ
يدعم المصلحة العامة على إطار لتقييم المخاطر 

من خالل يساعد الدول األعضاء إذ  ،قليميالمستوى اإل
مة، ماوال معلوماتالتزويدها ب ّ       نصائح القي      ّ      يمك نها من          

 لتصدي للتهديدات المشتركة بطريقة تعاونية.ا

عملية شاملة وتشاركية لتقييم  تنطويكذلك قد 
فقعلى المخاطر  ِ   فوائد أخرى. فو  للمبادئ التوجيهية   ً ا               

بالتقييمات الوطنية لمخاطر  ذات الصلةلألمم المتحدة 
ناجحة لتقييم القليمية اإللعملية تؤدي االكوارث، 
قطاعات وجهات ود عدة إلى توحيد جهالمخاطر 

 هاالمخاطر وأسباب تلكفهم  ، ما يساعد علىمعنية
. ويمكن المختلفة الناجمة عن األخطار ونقاط الضعف

التقييم اإلقليمي الناجح للمخاطر، الذي    ّ شك لأن ي
على  التنمية وتخطيط السياسات ستند إلى خططي

إلدارة المخاطر  المناسب ، األساسالمستوى الوطني
إلى      ً وصوال   المخاطر من الوقاية والحد من  ً ا  بنجاح، بدء

 .1والتعافياالستجابة سرعة التأهب و

ل إحدى السمات الهامة للنماذج التحليلية في  ّ                                           تتمث     
قدرتها على صياغة النتائج التي انتهت إليها في 

قوالب ذات صلة بالسياسات وقابلة للتنفيذ. فال يكفي، 
لمخاطر غير مرنة سبيل المثال، وضع تقديرات على 

النزاعات أو عدم االستقرار، دون إرفاقها بتفسيرات 
عن محركات المخاطر واتجاهاتها على مر الزمن، 

تفسيرات تتم صياغتها عبر مصطلحات سلسة وتهدف 
إلى التأثير على تصميم السياسات العامة وتنفيذها. 
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          ً  تقييم مفيدا  وعلى سبيل المثال، لن يكون إطار ال
للممارسين المعنيين، إذا لم يخلص سوى إلى نتيجة 

ّ     مفادها بأن العراق وليبيا وسوريا واليمن تعد  من                                           
البلدان األكثر عرضة لخطر النزاعات المستمرة على 

من ذلك، ينبغي أن يجتهد اإلطار                    ً المدى القريب. وبدال  
ض للتهذه البلدان  قابليةلتفسير سبب   ً ا  أيض ّ   عر   

ة تغي   ّ      � لمخاطر متزايدة، وكيفي  هذه  )ر          � أو عدم تغي  (ر                     
كاتها على مر  الزمن، والمحطات التي  ّ                       المخاطر ومحر              ّ            

حدة. ذلك أنه  )أو أقل(تكون فيها هذه المخاطر أكثر 
                   ً       ّ                    يمكن لهذا اإلطار مثال  أن يدل  الممارسين المعنيين 

على االستبعاد السياسي، وضعف فرص العمل، 
صفها محركات رئيسية لمخاطر واإلجهاد المائي، بو

                                 ّ               النزاعات في أحد البلدان، بينما يدل هم على تقلبات 
األسعار، وانخفاض قدرة الدولة، واأليديولوجيات 
المتطرفة بوصفها محركات رئيسية في بلد آخر. 

ل إحدى المهام األساسية إلطار تقييم  ّ                                  وبالتالي، تتمث               
ات تحويل تقديراته إلى خبرات ذالسعي لالمخاطر في 

 صديمكن للممارسين استخدامها لر ،صلة بالسياسات
عكيفية تفاعل المخاطر المختلفة وت ّ  جم  ها. بعها وتتا 

على   ً ا  ينبغي أن يكون اإلطار المذكور قادركذلك 
مساعدة صانعي السياسات على تحديد العالجات 

ي للمقايضةالمحتملة و ّ           التصد   بين بدائل السياسات.     

 تع��ف المخاطر  .يمج

ف علماء االقتصاد بشكل عا ّ                 م، يعر   الخطر بأنه      
د أو المنفعة المتوقعة  عة لحدث محد  ّ                       القيمة المتوق             ّ             

 منه، حيث:

 x )احتمال وقوع الحدث( = (EV)القيمة المتوقعة 
 .(1.1) )الخسارة المتوقعة في حالة وقوع ذلك الحدث(

ويمكن في هذا السياق االستشهاد بمثل بسيط عن 
الروليت في الكازينو: فكل مقامر يراهن على النرد أو 

النتائج المحتملة لحجر النرد أو لدوران عجلة 

د ّ  الروليت معروفة جي  بالنسبة لذلك المقامر، وكذلك   ً ا                  
المبالغ التي تتم المراهنة عليها والمكافآت التي 

يقدمها الكازينو لكل نتيجة. ومن خالل هذه 
المعطيات، يمكن للمقامرين حساب القيمة المتوقعة 

ن في لعبة  ّ           الخاصة بهم أو خطر القيام برهان معي                                   
دة. ويمكن توصيف احتمال وقوع بعض  ّ                                 محد    

حدوثها. وفي  "معدل خطر"أو  "خطر"األحداث بأنه 
بعض الحاالت، يمكن تقدير احتمال وقوع أحداث 

مستقبلية باستخدام تواتر األحداث التاريخية، أو، 
كما هو الحال في النتيجة المتساوية لحجر النرد أو 

الدوران المتساوي لعجلة الروليت، من خالل 
ية المعروفة. ّ             الخصائص الماد               

ع في هذا التعريف األساسي للمخاطر             ّ        ويمكن التوس 
باالستناد إلى المخاطر المحددة التي يتم حسابها. فعلى 

ج مماثلة في تقييم مخاطر              ُ       ُ  ُ سبيل المثال، ت ستخدم ن ه  
دة الحجم: ّ          الكوارث الطبيعية، مثل الزالزل المحد                                    

الحجم ( x )احتمال وقوع الزلزال( =مخاطر الزلزال 
ر لألضرار والخسائر ّ                  المقد      ( (1.2). 

. فمنذ  ً ا   حساب مخاطر الزالزل مسألة سهلة نسبي  ّ عد   ُ ي  
أوائل القرن العشرين، تم قياس وتسجيل حجم 

الزالزل وموقعها وتواترها بنجاح عن طريق أجهزة 
قياس الزالزل؛ وقد اتضح أن تواتر وحجم الزالزل 

ة محددة تسمى  بعان عالقة رياضي  ّ              يت                 ّ  ."قانون السلطة" 

اتر التراكمي التو 1 الشكلن وعلى سبيل المثال، يبي
دة الدرجة في كاليفورنيا في أشهر  حد  ّ                                 للزالزل الم    ُ          

وتشرين أكتوبر /وتشرين األول سبتمبر/أيلول
ة  .20182من عام  نوفمبر/الثاني خذ مقياس قو  ّ   ويت             ّ   

، ما يعني أن كل  ً ا           ّ لوغاريتمي                         ً الزالزل بحكم تعريفه شكال  
درجة إضافية على مقياس قوة الزالزل تعادل زيادة 

أو كمية الطاقة  في شدة الزلزال  ً ا  مرة تقريب 32قدرها 
المنبعثة منه، بينما تعادل الدرجتان اإلضافيتان على 

في   ً ا  رة تقريبم 1000مقياس قوة الزالزل زيادة قدرها 



7 

 

شدة الزلزال أو كمية الطاقة المنبعثة منه. وعلى مدى 
     ً    زلزاال  في  1826فترة األشهر الثالثة المذكورة، حدث 

، حيث بلغت  ً ا                                      ّ كاليفورنيا، غالبيتها العظمى صغيرة جد  
ة  ّ   قو       ً                                زلزاال  منها أقل من درجتين. ولم يتجاوز  1558 

سوى عدد الزالزل التي بلغت قوتها أكثر من درجتين 
ت  268 ة تخط  ّ      ّ  زلزاال ، بينما تم تسجيل زلزالين فقط بقو                                 ً     
درجات. ويشار إلى هذه العالقة المسماة بعالقة  4.0

ن  ّ   قانون السلطة من خالل شكل مخطط التشتت المبي                                          
 .1 الشكل في

ة  ّ   وباإلضافة إلى قياس احتمال حدوث زلزال ذي قو                                          
                                         ً  محددة خالل فترة زمنية ما، يمكن للخبراء أيضا  

حساب عدد الوفيات واإلصابات المحتملة التي 
                        ً                    تنجم عن هذا الزلزال، فضال  عن األضرار المحتملة  قد

دث للبنية التحتية، وذلك باستخدام التي قد تح

معلومات عن أنماط البناء، وقوانين البناء، 
والجيولوجيا، والكثافة السكانية، والموقع الجغرافي، 

ا . وبإمكان الخبراء أيضا  تقدير الخسائر  ّ ً                      ً                وهلم جر        
ة محددة  ّ         االقتصادية المحتملة لزلزال ذي قو                                

الصلة. باستخدام البيانات التاريخية عن الخسائر ذات 
          �                              ومن خالل كل  من هذه المدخالت، يمكن للخبراء 

روا مثال  أن  ّ        ً    حساب مخاطر الزلزال. ويمكنهم أن يقد                                   
درجات في لوس  6.7احتمال حدوث زلزال بقوة 

في  60أنجلوس خالل السنوات الثالثين المقبلة يبلغ 
وأن األضرار المحتملة لمثل هكذا زلزال تبلغ  ،3المائة

يكي حسب قيمته المتداولة عام مليار دوالر أمر 35
. وبالتالي فإن خطر الزلزال الناجم عن حدوث 2018

درجة في السنوات الثالثين المقبلة،  6.7زلزال بقوة 
أي بعبارة أخرى القيمة المتوقعة لمثل هذا الزلزال، تبلغ 

 مليار دوالر. 21حوالي 

 ومعدل حدوثه الزلزال قوة . 1 الشكل

 

 .2020الى بيانات من المسح الجيولوجي للواليات المتحدة األميركية، يناير                ً المؤلف استنادا   المصدر:
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ّ                                       إن  هذا التقييم الكمي للمخاطر يجعل صانعي   
األموال التي ينبغي عليهم  حجمالسياسات مدركين ل

إنفاقها للتخفيف من مخاطر الزلزال، عن طريق إعادة 
، والتأهب لحاالت الطوارئ، والتخطيط تأهيل المباني

لمواجهة الكارثة وتجاوزها، ونقل المنشآت، أو غيرها 
من التدخالت. كذلك فإن هذا الشكل يسمح بإجراء 

ية للكوارث الطبيعية  ّ                     مقارنات مع المخاطر الكم                        
األخرى، بما فيها مخاطر األعاصير أو حرائق الغابات، 

ر إيالء األولوية لسياسات ال تخفيف من اآلثار       ّ                         ما ييس 
وإدارة الكوارث، والموازنة بين الضارة للكوارث 

رة لها. ّ        البدائل المتوف                

قابلة   ً ا  إن مخاطر الكوارث الطبيعية ليست جميع
للحساب بطريقة مباشرة مثل مخاطر الزالزل. ذلك أن 

سنوية   ً ا  الحرائق والفيضانات واألعاصير تتبع أنماط
بتواترها  وموسمية محددة، لكن ال يمكن التنبؤ

بالسهولة عينها مقارنة بالزالزل، كما أن هذا التواتر 
ر المناخ.  ض للتغيير في اآلونة األخيرة بسبب تغي  ّ           تعر                                    ّ   
كذلك فإن توقع األضرار والخسائر الناجمة عن مثل 

 . ً ا  هذه األحداث بات أكثر صعوبة أيض

ف مكتب  ّ        باالستناد إلى أفضل الممارسات الدولية، يعر                                         
لحد من مخاطر الكوارث، والمعروف األمم المتحدة ل

باسم استراتيجية األمم المتحدة الدولية للحد   ً ا  سابق
، مخاطر الكوارث بأنها (UNISDR)من مخاطر الكوارث 

احتمال حدوث خسائر في األرواح أو إصابات أو "
تدمير أو إتالف ممتلكات في منظومة أو مجتمع أو 

ذه جماعة ما خالل فترة زمنية بعينها. وتحدد ه
إلى عناصر الخطر   ً ا  المخاطر المحتملة استناد

والتعرض للخطر وقابلية التضرر والقدرة على 
 .4"ف     � التكي  

نات، من  م هذا التعريف المخاطر إلى أربعة مكو  ّ         ويقس                                    ّ    
ف بأنه حدث ضار  كالزالزل أو  ّ             ضمنها الخطر الذي يعر                ّ                    

األعاصير أو الفيضانات أو غيرها من الكوارث 
ديد األخطار من خالل عدة الطبيعية. ويمكن تح

موقعها، وشدتها أو حجمها، "خصائص بما فيها 
د المكونات . 5"وتواترها، واحتمال حدوثها ّ            وتحد     

الثالثة األخرى للمخاطر، وهي التعرض للخطر وقابلية 
ف، مدى تأثير كارثة طبيعية                         � التضرر والقدرة على التكي  

 ما على أحد المجتمعات.

ض  ّ   ويشتمل التعر  للخطر على األشخاص والبنى            
التحتية وأماكن السكن والقدرات اإلنتاجية، وغيرها 
من األصول البشرية الملموسة، التي تقع ضمن نطاق 

المناطق المعرضة للخطر. وقد تشتمل مقاييس 
التعرض للخطر على عدد األشخاص أو أنواع األصول 

 في منطقة بعينها.

تحددها وتقع ضمن قابلية التضرر الظروف التي 
العوامل أو العمليات المادية واالجتماعية واالقتصادية 

والبيئية، والتي تفاقم سهولة تأثر األفراد أو 
 م باألخطار. ُ ظ                                   ُ المجتمعات المحلية أو األصول أو الن  

ف القدرة على التكي   ُ   �                  � وت عر  نة من   ّ       ف بأنها توليفة مكو                   
جميع نقاط القوة والسمات والموارد المتاحة داخل 

د، إلدارة منظمة  ّ          أو مجتمع محلي أو مجتمع محد                           
مخاطر الكوارث والحد منها وتعزيز القدرة على 

ن القدرة على التكي   ف. وتتضم  ّ                   � التكي          ّ ف البنى التحتية،     
والمؤسسات، والمعارف والمهارات البشرية، والسمات 
 الجماعية مثل العالقات االجتماعية والقيادة واإلدارة.

فيها تحديد هذه العناصر وفي الحاالت التي ال يمكن 
األربعة للمخاطر بدقة، يوصي برنامج األمم المتحدة 

لنزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج بإجراء المزيد 
ن مخاطر الكوارث  ّ                 من التقييمات النوعية. كذلك تتضم                                

مختلفة من الخسائر المحتملة التي يصعب   ً ا  أنواع
ة. ومع ذلك، يمك  ً ا  غالب ي  ّ                تحديدها بطريقة كم   ّ ن إجراء                 

ليين لمخاطر الكوارث من خالل  ّ                            تقييم ومسح أو              
معرفة األخطار السائدة وأنماط التنمية السكانية 

واالجتماعية واالقتصادية. ومن األهمية بمكان دراسة 
السياقات االجتماعية واالقتصادية التي تحدث 
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 مخاطر الكوارث ضمنها، ومعرفة أن جميع األفراد 
صورات عينها عن المخاطر ال يتشاطرون بالضرورة الت

كة لها. ّ        وعوامل الخطر المحر                    

ّ   َ إن  ن   هج برنامج األمم المتحدة لنزع السالح والتسريح  
الستخدامه في بناء إطار   ً ا  وإعادة اإلدماج يبدو مناسب

لتقييم المخاطر في المنطقة العربية، وذلك في ضوء 
التحديات التي ترافق تحديد آثار النزاعات العنيفة 

اإلنسانية وعدم االستقرار السياسي على واألزمات 
من محاولة الوصول إلى تحديد                 ً المجتمعات. وبدال  

   ّ                           ّ                 كمي  دقيق للمخاطر، ينبغي أن يرك ز إطار عمل تقييم 
المخاطر على عناصر األخطار والتعرض للخطر 

ف بمفهومها الواسع،                                 � وقابلية التضرر والقدرة على التكي  
 لمنطقة العربية.ناهيك عن محركات هذه العوامل في ا

 المخاطرتع��ف تقييم ال.  د

للنزاعات   ً ا                          ّ من الطابع المستوطن ظاهري    ً ا  انطالق
واألزمات وعدم االستقرار في المنطقة العربية، والطابع 

الة ذات الصلة بالنزاع  ّ                       الشمولي  لنقاط الضعف الفع                  ّ       
د عوامل الخطر وتفاعلها، ستستفيد  وعدم ّ                                 النزاع، وتعق             

الدول األعضاء في اإلسكوا إلى حد بعيد من إطار 
ّ           إقليمي لتقييم المخاطر، إذ إنه يساعد صن اع القرار                                       

لجهات المعنية فيهاعلى فهم ومعالجة احتماالت وا
النزاعات العنيفة واألزمات اإلنسانية وعدم االستقرار 
السياسي وآثارها المحتملة على المجتمع. وإذا سارت 

ّ                      األمور على النحو األمثل، فإن  مثل هذا اإلطار سيكون                           
على تجميع عدد من المدخالت النوعية والكمية   ً ا  قادر

ذات الصلة، ومعالجتها، وإخضاعها لمنهجية عمل، ومن 
ثم اإلبالغ عن تقييمات المخاطر ذات الصلة بهذه 

األخطار على مختلف المستويات اإلقليمية والوطنية 
 والمحلية، وعبر محطات زمنية مختلفة.

المتحدة ومن خالل استلهام توجيهات برنامج األمم 
لنزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج بشأن الكوارث 

م التعريف التالي لتقييم مخاطر  ّ                               الطبيعية، نقد              
 النزاعات واألزمات وعدم االستقرار:

تشتمل تقييمات مخاطر النزاعات العنيفة واألزمات "
ُ  ُ اإلنسانية وعدم االستقرار السياسي على ن ه   ج نوعية                                    

 من خاللهذه المخاطر، وكمية لتحديد طبيعة ونطاق 
الراهنة  ظروفتحليل األخطار المحتملة وتقييم ال

أن تساهم للتعرض للخطر وقابلية التضرر، التي يمكنها 
إلحاق الضرر باألشخاص والممتلكات والخدمات في 
.  ً ا  ل العيش والبيئة، وكذلك بالمجتمع األوسع نطاق ُ ب    ُ وس  

ار، وينبغي أن تشمل التقييمات ما يلي: تحديد األخط
بما في ذلك مواقعها وشدتها وتواترها واحتمالها؛ 

ّ    أث ر بوتحليل التعرض للخطر وقابلية الت ه، بما في ذلك  
األبعاد اإلدارية واالجتماعية والصحية والبيئية 

ف السائدة  ّ           واالقتصادية؛ وتقييم فعالية قدرات التكي                                      
فوالبديلة ومصادر القدرة على  ّ  التكي  فيما يتعلق      

 ."مخاطر المحتملةبسيناريوهات ال

ة أسباب، أبرزها                       ُ إن مثل هذه التقييمات ت   ّ                 عد  مفيدة لعد            ّ  
أنها قد تحدد بوضوح جدول أعمال السياسات 

اإلقليمية للوقاية من المخاطر والتخفيف من حدتها، 
ف، وبالتالي  ما ّ             يساهم بدوره في تعزيز القدرة على التكي                                      

 .تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية المستدامة

 الممارسات الجيدة لتقييم المخاطرهاء.  

   ّ                                             تشك ل أدبيات الممارسين الراهنة نقطة انطالق ممتازة 
لوضع إطار لتقييم المخاطر في المنطقة العربية، الذي 

ينبغي أن يستفيد من المنهجيات القائمة ويالئمها، 
سيما تلك التابعة لمؤسسات األمم المتحدة. إن  وال

معظم المنهجيات الراهنة لتقييم المخاطر تتقاسم بعض 
السمات المشتركة، إذ تشتمل الخطوات األولية فيها 
عادة على تحديد المشكلة، وتعيين نطاقها، وإجراء 

البحوث األساسية والمكتبية، وتخطيط المشاريع 
سطى من التقييمات وتنظيمها. وتشتمل المراحل الو
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ل جوهر التقييمات، على جمع وتوليف  ،عادة ّ                                  التي تمث         
المدخالت النوعية والكمية، والنظر في األسباب 

الجذرية واألسباب المباشرة على حد سواء، ومسح 
التدخالت القائمة في مجال السياسة العامة، واإلشارة 
 إلى التفاعالت بين العمليات، والتأكد من إيالء االهتمام

الالزم لألبعاد ذات الصلة بنوع الجنس وحقوق اإلنسان، 
والموازنة بين السيناريوهات البديلة. وتشتمل المراحل 

النهائية للمنهجيات المذكورة على التحقق من صحة 
النتائج وإجراء عملية استعراض النظراء بشأنها، 

وصياغة التقارير، وتنفيذ االتصاالت االستراتيجية، 
 المنهجية، واستدامة المشاريع.ومتابعة تطبيق 

وتسعى ورقة تقنية تكميلية إلى استعراض عدد من 
المنهجيات المختلفة ذات الصلة بتقييم المخاطر 

وتحديد بعض الممارسات الجيدة التي يمكن االستناد 
وبحسب هذه الورقة، ينبغي أن يتضمن إطار . 6إليها

تقييم المخاطر ممارسات جيدة من مختلف 
وأن يرتكز على أهداف التنمية التخصصات، 

المستدامة، ويأخذ بعين االعتبار العوامل اإلقليمية 
وعبر الوطنية للخطر. وبالنظر إلى الجمهور المستهدف 

والمستخدمين ذوي الصلة، ينبغي أن يكون اإلطار 
ّ          ، حتى يتسن ى لصانعي  ً ا  وشفاف  ً ا  المذكور واضح          

فية القرارات والجهات المعنية أن يفهموا بسهولة كي
  ً ا                                               ّ إصدار التقييمات. وينبغي أن يكون اإلطار احتمالي  

إلى أقصى حد ممكن، أي أن يقوم بإدراج أوجه عدم 
ن بوضوح  ّ         اليقين في منهجياته وإنتاج تقييمات تبي                                      

 أوجه عدم اليقين المالزمة لجميع تقييمات المخاطر.

ن اإلطار  ّ         ومن الناحية الموضوعية، ينبغي أن يتضم                                     
فيها تقييمات الخبراء؛ ومدخالت  مدخالت نوعية، بما

كمية، بما فيها المؤشرات االقتصادية والبيئية 
واالجتماعية والسياسية. وينبغي أن تتضمن المنهجية 

اإلطارية مدخالت تفسيرية أساسية، أي السمات الثابتة 
أو التي ال تتغير للمنطقة العربية، مثل الجغرافيا   ً ا      ّ نسبي  

فة، ومدخالت تفسيرية تتسم أو االنتماء اإلثني أو الثقا
رة زمني   ّ        ّ بأنها متغي  د،  ً ا            ّ    ، أو بأنها تقع ضمن سياق محد                            

فيها النمو االقتصادي أو التدهور أو امتدادات  بما
النزاعات أو التطورات السياسية. وينبغي تنقيح 

إلى   ً ا  المنهجية اإلطارية وتحسينها باستمرار، استناد
األعضاء في  سجل مسارها والفائدة التي تقدمها للدول
، ينبغي أن  ً ا  اإلسكوا ومنظومة األمم المتحدة. وأخير

يؤدي اإلطار المذكور إلى إنتاج تقييمات ذات آثار 
 واضحة وقابلة للتنفيذ على صعيد السياسات.

الخطوات األساسية في تقييم   .اوو
 المخاطر

م ذكره في القسم السابق، استعرضت ورقة  ّ                                      كما تقد        
رنت، بعض المنهجيات المتاحة تقنية تكميلية عبر اإلنت

ّ                                      � عد  األوثق صلة بالموضوع، والتي ال يناسب أي        ُ التي ت    
                  ّ                          منها بشكل قاطع متطل بات وضع إطار شامل لتقييم 

إلى أفضل   ً ا  المخاطر في المنطقة العربية. واستناد
د هذا القسم بعض العناصر األساسية  ّ                                 الممارسات، يحد               

خرى أبرز لوضع منهجية لتقييم المخاطر؛ وبعبارة أ
الخطوات ذات الصلة من المنظورات البرنامجية 

 والتنظيمية والموضوعية. ويهدف ذلك إلى: 
تضمين المنهجية الممارسات والمبادئ الجيدة  )أ(

د،  ّ    إلدارة المشاريع، بما فيها تشكيل فريق عمل جي                                           
وجمع بيانات جيدة، ووضع آليات للتحقق من سالمة 

 ن استدامتها؛ المشاريع ورصدها وتقييمها وضما
تحفيز وتوجيه الجهات الفاعلة اإلقليمية إلنشاء  )ب(
تشجيع التقييمات الشاملة  )ج(م لفهم المخاطر؛  ُ ظ   ُ ن  

        ّ                                  التي تمك ن من فهم األبعاد العديدة والمختلفة 
األخطار والتعرض للخطر وقابلية   ً ا  للمخاطر، وتحديد

ف. ّ   التضرر والقدرة على التكي                          

 التنظيم إلجراء تقييم ناجح 

ق إلى جوهر تقييم المخاطر، يجب اتخاذ  ّ                                     قبل التطر          
عدد من الخطوات التنظيمية لتعزيز مراقبة الجودة، 

مسار وتحسين الفعالية واالتساق، وضمان متابعة 
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ل هذه التدابير . وتشم)عوأو استدامة المشر(ع والمشر
إنشاء آلية للحوكمة، أي المؤسسات والهيئات والمبادئ 
التوجيهية واإلجراءات التي ستحكم تقييم المخاطر؛ 

وتحديد السياسات والنطاق التقني واالتفاق على 
الغرض من التقييم وأهدافه؛ ووضع خطة إلدارة 

البيانات؛ وجمع القدرات اإلدارية والفنية والمالية 
جراء تقييم المخاطر؛ وصياغة إطار مرجعي الالزمة إل

 لتقييم المخاطر.

 إجراء البحوث األساسية الالزمة 

يجب على الخبراء الذين يشرفون على التقييم إجراء 
بحوث أساسية تهدف إلى تشجيع فهم أعمق للعوامل 

المحركة والجهات المعنية والديناميات الرئيسية. 
ليالت الحالة، ويمكن أن تشمل الوثائق التحليلية تح

ل وتحليالت الجهات المعنية، وتقييمات العوام
العوامل المحركة، وتقييمات االتجاهات. وينبغي لهذه و

األدوات أن تأخذ بعين االعتبار العوامل الجذرية 
ّ  عد                                              ُ والهيكلية، والعوامل الوسيطة والمباشرة التي ت    

مظاهر مرئية للظواهر قيد التقييم، والمحفزات التي 
تؤدي إلى آثار تتابعية. وينبغي أن تهدف  يمكن أن

ما البحوث األساسية إلى إنتاج تقييم تركيبي وشامل، 
. وبالنظر إلى السياق                               ً يؤدي إلى بروز تحليل أكثر تفصيال  

الدينامي للمنطقة العربية التي تقع بمحاذاة خطوط 
الصدع الجيوسياسية الرئيسية، وتعرضها لمخاطر 

صادية وقابليتها للتأثر بها، الصدمات االجتماعية واالقت
ّ                               ينبغي أن يتم  تحديث البحوث األساسية بانتظام.             

ض للخطر، وقابلية التضرر،                     ّ                          تقييم الخطر، والتعر 
ف                  ّ  والقدرة على التكي 

ينبغي أن تكون الخطوة التالية في هذه المنهجية 
                   ً                      تحقيق فهم أكثر شموال  للمخاطر من خالل إجراء 

للخطر وقابلية  تحليالت مفصلة لألخطار والتعرض
فالتضرر والقدرة على  ّ  التكي  م      ّ   . وينبغي أن يقد                

التحليل نظرة ثاقبة لتفاعل األخطار مع التعرض 

للخطر واألبعاد المتعددة لقابلية التضرر. كذلك ينبغي 
م أن ّ  يقد  د  ً ا  أثر للمخاطر التفصيلي التقييم    ّ  محد    ً ا    

ن مستوى الثقة ح واحتمالية ّ               دوث هذا األثر، وأن يبي                      
، إن  ً ا  مستوى عدم اليقين ذي الصلة. وينبغي أيضأو 

أمكن، إجراء تقييمات احتمالية للمخاطر. وفي 
الحاالت التي ال تكون فيها مثل هذه التقنية مجدية، 

ر يمكن لتقييم المخاطر أن يستخدم تحليالت أكث
 لى السيناريوهات.إ  ً ا  استنادأو  حتمية

مختلفة   ً ا  التقييمات الشاملة أنواع تضمنينبغي أن تو
من اآلثار المباشرة وغير المباشرة للكوارث الطبيعية 

أو الكوارث البشرية المصدر ذات الطبيعة المادية 
واالجتماعية واالقتصادية والبيئية والمؤسسية. 

م معلومات عن الدوافع   ً ا  وينبغي عليها أيض ّ                      أن تقد       
ر المناخ، والفقر،                                   � الكامنة وراء المخاطر، بما فيها تغي  

ساواة، وضعف الحوكمة، والتوسع الحضري وعدم الم
غير الخاضع ألية ضوابط. وينبغي دراسة كل من 

المتواترة ولكن ذات األثر (األحداث الواسعة النطاق 
العرضية ولكن ذات (واألحداث القصوى  )المنخفض
 ،عن األحداث التتابعية المحتملة      ً ، فضال  )األثر البليغ

ُ         واألحداث المتزامنة التي ت عزى إلى   السبب عينه.                       

وينبغي أن تقوم هذه الخطوة على مجموعة متنوعة 
ن  ّ   من منهجيات تحليل المخاطر التكميلية، التي تتضم                                              

ة،  ّ    تقييمات نوعية كاملة وأساليب شبه كمية وكمية تام                                               
بما فيها التقنيات االحتمالية على أساس االنحدار 

وتقنيات التعلم اآللي، ووضع السيناريوهات، والتحليل 
يخي، وتقييمات الخبراء. ومن أجل الوصول إلى التار

فهم المخاطر   ً ا  إدارة فعالة للمخاطر، من الضروري جد
بالنسبة لجميع أنواع األخطار؛ والروابط بين األخطار 

؛ والمقارنة بين ف           � ة على التكي  وقابلية التضرر والقدر
األنواع المختلفة من المخاطر. وتشمل االعتبارات 

ميع بيانات المدخالت القائمة، الرئيسية تحديد وتج
وتقييم القدرات اإلدارية الحكومية، وتحديد مصادر 
المخاطر ودوافعها، واآلثار المباشرة وغير المباشرة، 

 والمخاطر التتابعية المحتملة.
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 التوليف والتواصل والمتابعة وإ�راء السياسات 

ّ                                        يهدف أي  تقييم للمخاطر إلى التأثير على السياسة        
العامة، وبالتالي ينبغي إعداد نواتج تقييم المخاطر 
للتواصل مع الجهات المعنية وإشراكهم في عمليات 

ستخدمة  ُ        صنع القرار. وقد تشمل بعض األدوات الم                                    
وضع سيناريوهات من أجل  )أ(لهذه الغاية ما يلي: 

 ارات المحتملة؛ تحسين فهم االتجاهات والمس
إجراء عمليات محاكاة يشارك فيها الجهات  )ب(

االستفادة من  )ج(المعنية واضعو السياسات؛ 
إطالق منصات  )د(الخبرات التركيبية والمتكاملة؛ 

  ً ا  تفاعلية عبر اإلنترنت. وقد يسعى المشروع أيض
تقديم المساعدة التقنية إلى الدول األعضاء  إلى
لمساعدتها على صياغة تدخالت في اإلسكوا  في

مجال السياسة العامة، التي تأخذ بعين االعتبار 
 المخاطر القائمة.

 خالصةاي.  ز

زة إلصدار هذا  ّ              لقد أبرز الفصل األول العوامل المحف                                  
ذي الصلة،   ً ا  المنشور والمشروع األوسع نطاق

واستعرض بعض المفاهيم والمصطلحات األساسية، 

الجيدة والخطوات  واقترح بعض الممارسات
األساسية لوضع منهجية لتقييم المخاطر، باالستناد 

 إلى قراءة متأنية لألطر القائمة التي تستخدمها 
م الفصول الثالثة  ّ                 األمم المتحدة وغيرها. وتقد                           
التي تلي بعض الركائز األساسية إلجراء تقييم 

متكامل للمخاطر. يستعرض الفصل الثاني األنماط 
اعات واألزمات وعدم االستقرار في التاريخية للنز

م بعض التفسيرات النظرية  ّ                         المنطقة العربية، ويقد                      
لمثل هذه األنماط. ويدرس الفصل الثالث بطريقة 
استشرافية االتجاهات العمالقة والعوامل الحفازة 
التي ستحدد شكل المخاطر اإلقليمية في العقود 
القادمة، في حين يتناول الفصل الرابع بالتحديد 

اتجاهات ديناميات النوع االجتماعي في المنطقة، 
 باالستناد إلى أهميتها.

بعدئذ، يقوم الفصل الخامس بإجراء تحليل كمي 
ّ                                       وتنب ؤي لألنماط المستقبلية للنزاعات واألزمات     

االستقرار في المنطقة العربية، بينما يختتم  وعدم
  ً ا  ر ببعض األفكار للمضي قدمالفصل السادس التقري

نحو األمام. وتهدف جميع الفصول بمجملها إلى تقديم 
       ّ                                     دليل حي  على فائدة تقييم المخاطر بوصفها أداة 

ج الطريقة  ة استخدام ن ه  ُ           لصنع السياسات وعلى فاعلي   ُ            ّ                        
المختلطة لمثل هذه التقييمات.

 



 األنماط التاريخية
للنزاعات واألزمات 

وعدم االستقرار

.2
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 ألنماط التا��خية للنزاعات واألزمات ا .2
 وعدم االستقرار

مةلف.  أ ّ   مقد     

خذه  ّ     من أجل فهم الشكل الذي سيت  تطور المخاطر                         
المنطقة العربية خالل السنوات القادمة، علينا أن  في

كيفية تطور أنماط النزاعات واألزمات          ً نفهم أوال  
، وأسباب  ً ا  االستقرار في هذه المنطقة سابق وعدم

رت بها. وبعبارة  ر هذه األنماط بالطرق التي تطو  ّ                 تطو                              ّ   
كات التاريخية للنزاعات  ّ                        أخرى، علينا أن نفهم المحر                          
واألزمات وعدم االستقرار في المنطقة العربية. يبدأ 

هذا الفصل بمناقشة األنماط التجريبية المتعلقة 
بمواقع حدوث النزاعات المسلحة وعدم االستقرار 

وبشدة  1946المنطقة العربية منذ عام  السياسي في
هذه النزاعات وتواترها وطول فتراتها، مع التركيز 

، 1989بشكل خاص على المرحلة التي تلت عام 
تتوافر البيانات الكمية المتعلقة بهذه المرحلة على  إذ

، يناقش                            ً نطاق أوسع، وبشكل أكثر تفصيال   ّ         . ومن ثم         
نماط كما وردت هذا الفصل التفسيرات السائدة لهذه األ

     ّ                                       في مؤل فات العلوم االجتماعية، وال سيما العوامل 
االقتصادية والسياسية واالجتماعية والبيئية وتلك 

ت  ّ   العابرة للحدود الوطنية وغيرها من العوامل التي أد                                                 
 . ً ا  وحاضر  ً ا  إلى المخاطر ماضي

يستند هذا الفصل في أسلوب التحليل المنطقي الذي 
بعه على نظام  ّ              يت  مخاطر الكوارث الذي تمت مناقشته  

ويلكوكسون   ً ا  في الفصل األول، والذي تناوله أيض
         ّ         ، حيث ينص  على أنه                ً بشكل أكثر تفصيال   (2019)

ع المخاطر المستقبلية  ّ                      يجب علينا من أجل توق                     
، أن نفهم                                     ً لألعاصير والزالزل أو حرائق الغابات مثال  

تها،                                            ّ مواقع حدوث األخطار قيد التقييم، وشدتها أو قو  "

          ّ      وبينما يرك ز هذا  .7"وتواترها، ودرجة احتمال حدوثها
الفصل بمعظمه على جوانب محددة ألخطار النزاعات 

ي أيض ّ      واألزمات وعدم االستقرار، فقد يؤد  إجراء   ً ا                               
تقييم تاريخي متكامل للمخاطر إلى دراسة االتجاهات 
التاريخية ذات الصلة بالتعرض للخطر وقابلية التضرر 

ل الضغوط. وت   والقدرة على ف وتحم  ّ             ُ التكي        ّ ّ      عد  هذه       
لبنات أساسية بالغة   ً ا  االتجاهات التاريخية أيض

األهمية إلجراء تقييم شامل ومتكامل للمخاطر، ولذا 
ع بها في المراحل                             ّ                 ينبغي دراستها بإسهاب والتوس 

 التالية من هذا المشروع.

حة  . اءب                     ّ    أنماط النزاعات المسل 
 في المنطقة العر�ية

نزاعات   ً ا  صف جميع البلدان العربية تقريبلقد شهد ن
؛ كما شهد ثلث هذه البلدان 1960داخلية منذ عام 

ومنذ نهاية الحرب الباردة،  .8أهلية طاحنة  ً ا  حروب
منذ أوائل العقد األول من القرن الحادي   ً ا  وتحديد

والعشرين، ظهرت مجموعة كبيرة من أبحاث العلوم 
لدراسة  االجتماعية التي تستخدم أساليب كمية

االرتباطات بين النزاعات العنيفة واألزمات اإلنسانية 
ّ                    عد  البيانات المتعلقة                          ُ وعدم االستقرار السياسي. وت    

في الوقت الراهن، ما يسمح   ً ا  بالنزاعات غزيرة جد
ل لألنماط ذات الصلة. وي   ّ         عد  برنامج                 ّ                      ُ بإجراء تقييم مفص   

أوبساال لبيانات النزاعات أحد المصادر الرئيسية ذات 
الصلة، حيث يهدف البرنامج إلى إصدار مجموعات 

مختلفة من البيانات، بما فيها مجموعة بيانات 
جغرافية المصدر بشأن الحوادث، التي يمكن 
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استخدامها لرسم األنماط المكانية والزمانية 
ّ                     كذلك تعد  مجموعة البيانات عن . 9للنزاعات        

 (ACLED)النزاعات واألحداث المرتبطة بها  مواقع
آخر ذا صلة، إذ يشتمل على بيانات   ً ا       ّ رئيسي    ً ا  مصدر

ثة أكثر ولكن ضمن إطار زمني أضيق بالنسبة  ّ                                         محد    
للنزاعات في المنطقة العربية. وتهدف هذه 

إلى نشر بيانات أسبوعية عن مناطق  المجموعة
 .10محددة حول العالم

ن  ّ   يبي  االتجاهات المختلفة النتشار النزاعات  2 الشكل  
. 1946في المنطقة العربية، حسب نوعها، منذ عام 

ّ             وت ظهر االتجاهات ذات الصلة على مر  العقود بعض                               ُ 
        ً وحده مثال   1947األنماط الملفتة لالنتباه، إذ خال العام 

ة نزاعات ّ         من أي  مسلحة. كذلك اكتملت عمليات إنهاء      
االستعمار في المنطقة العربية بحلول منتصف 

                         ّ                      ستينيات القرن الماضي؛ وشك ل االنخراط في النزاعات 
                     ً                             الدولية سمة مالزمة نوعا  ما لنظام الدولة في المنطقة 

العربية من منتصف ستينيات القرن الماضي إلى 
      ً  ة نزاعا  منتصف تسعينياته، إذ شهدت البلدان العربي

    ً                                   ً          واحدا  أو أكثر من هذا النوع كل عام تقريبا  خالل تلك 
الفترة. ومنذ منتصف التسعينيات، أضحت النزاعات 

                 ً                     الدولية أقل شيوعا  في البلدان العربية.

 2018إلى  1946النزاعات في المنطقة العر�ية بحسب نوعها، من   .2 الشكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
م، "، بعنوان (2019)دراسة من تأليف تيريز بيترسون، وستينا هوغبال، وماغنوس أوبيرغ  لمصادر:ا ّ            وات فاقات السالم 2018-1989           ّ   العنف المنظ    ّ   مجل ة  ،"  

، (2002)؛ ودراسة من تأليف نيلز بيتر غليدتش، وبيتر ولنستين، ومايكل إريكسون، ومارغريتا سولنبرغ، وهافارد ستراند )4الجزء ( 56بحوث السالم، العدد 
 . 637إلى  615، الصفحات من )5الجزء ( 39مجلة بحوث السالم، العدد  ،": مجموعة بيانات جديدة2001-1946             ّ    النزاعات المسل حة "بعنوان 
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ّ             وال شك  أن الحروب األهلية الداخلية تعد  أكثر أنواع                               ّ     
ة من   ً ا  النزاعات شيوع ّ      طوال الفترة الممتد  إلى  1946                 

، ولكن حتى الفترة التي أعقبت غزو العراق 2018
، كانت غالبية هذه 2003بقيادة الواليات المتحدة عام 

لة داخلية النزاعات تخاض بواسطة جهات فاع
ن فحسب.  ّ   ويبي  أن عدد النزاعات   ً ا  أيض 2 الشكل   

ة خالل الفترة التي  ل زيادة حاد  لة سج  ّ                   الداخلية المدو            ّ      ّ              
         ّ                        ، حيث يشك ل هذا النوع من النزاعات 2003تلت عام 

دة التي تخاض بالوكالة غالبية النزاعات  ّ                                       المعق      
المتزايدة بشكل درامتيكي، التي اندلعت منذ أوائل 
 العقد األول من القرن الحالي. ومن المثير لالهتمام 

ة من حرب الخليج األولى  ّ                       أن الفترة الممتد                  

 (2003)إلى الغزو األمريكي للعراق  )1990-1991(
على مستوى انخفاض وتيرة   ً ا  كبير  ً ا  شهدت تحسن

النزاعات: فقد خلت هذه المرحلة من النزاعات الدولية 
لة، كما انخفض عدد النزاعات  ّ                            والحروب األهلية المدو                     

لى أكثر من النصف. الداخلية في البلدان العربية إ
الواضح أن الجهات الفاعلة الدولية واإلقليمية  ومن

والوطنية أضاعت خالل تلك الفترة فرصة إرساء آلية 
ديناميكية لسالم إقليمي أكثر متانة، وليس ذلك فقط 

؛ فال تزال آثار الغزو الذي قادته  ً ا  بل حدث العكس تمام
ّ             الواليات المتحدة ضد  العراق عام  د 2003                  ّ  تترد      

أصداؤها في نظام الدولة العربية حتى اليوم. 
 أخرى. عواملبفعل   ً ا  تفاقمت هذه اآلثار راهن وقد

 2018إلى  1989ا�جاهات حوادث النزاعات الشه��ة من   .3 الشكل

 العراق الجزائر

  
 اليمن السودان
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 العر�ية المنطقة

 

 .19، اإلصدار رقم  ً ا  فيجغرا إليها اإلشارة تمت التي األحداث بيانات مجموعة، برنامج أوبساال لبيانات النزاعاتبينات من  الى        ً استنادا  المؤلف  المصدر:

 

فة جغرافي  .4 الشكل  عن النزاعات العنيفة   ً ا           ّ          �يانات مصن 

 
مجلة  ،"المكاني الموحد PRIO-GRIDهيكل بيانات "، بعنوان )2012(دراسة من تأليف أندرياس فورو تولفسون، وهافارد ستراند، وهالفرد بوهاغ  المصدر:

 .374إلى  363، الصفحات من )2الجزء ( 49                ّ   بحوث السالم، المجل د 
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وتتوافر بيانات أكثر دقة عن مستوى الحوادث للفترة 
ن، من خالل يب 3 الشكلن . إ1989التي تلت العام  ّ           ي 

استخدام مجموعة البيانات الجغرافية المصدر بشأن 
، النزاعات الشهرية في أربعة بلدان )GED(الحوادث 

، باإلضافة إلى نمط 2018إلى  1989خالل الفترة من 
النزاعات الشهرية السائد في المنطقة العربية بأسرها. 

ن منحنيات االنحدار المحلي ّ                         وتبي      (Loess)  االتجاهات
ذات الصلة مع مرور الزمن. وعلى الصعيد اإلقليمي، 

للنزاعات الشهرية منذ هناك اتجاه تصاعدي بامتياز 
غزو العراق، وإن كانت األنماط ذات الصلة على 

                        ُ     طري متباينة بشكل واضح. وت ظهر            ُ المستوى الق  
                                ً        ً     الجزائر، على سبيل المثال، انخفاضا  تدريجيا  في 

حوداث العنف الشهرية، بعد أن بلغت هذه الحوادث 
 ذروتها في أواخر تسعينيات القرن الماضي.

ّ                 إن  مجموعة البيانات عينها تتيح لنا توصيف النزاعات   
ع المكاني. ّ           عبر نسق مصن ف حسب التوز             ّ            

ن  ّ   يبي  ، عن طريق استخدام إطار الخاليا 4 الشكل  
التابع لمجموعة بيانات المعهد الدولي لبحوث السالم 

، بيانات جغرافية المصدر (PRIO-GRID)في أوسلو 
عن النزاعات العنيفة في غرب آسيا وشمال أفريقيا 

ّ         عد  مجموعة         ُ فريقي. ت  ومنطقة الساحل والقرن األ  
بيانات المعهد الدولي لبحوث السالم في أوسلو بنية 

ة مكانية موحدة ذات تغطية عالمية بدقة  ّ                                      شبكي      
ر هذه المجموعة     ّ وتوف  . عشرية درجة 0.5 × 0.5

على مستوى خاليا الشبكة   ً ا  بيانات مصنفة مكاني
حول العوامل االجتماعية والديمغرافية 

ة والبيئية. واألهم من كل والتضاريسية واالقتصادي
ذلك أن هذه البيانات ترتبط بشكل مباشر بتلك 
مها برنامج  ّ            المتعلقة بالنزاعات العنيفة التي يقد                                    

أوبساال لبيانات النزاعات، وبتلك المتعلقة باستبعاد 
المجموعات العرقية وبأوجه عدم المساواة األفقية 

     ّ                   ، تدل  الخاليا البيضاء في 4 الشكلاألخرى. وفي 
ة نزاعات عنيفة خالل  ّ                    الشبكة على عدم حدوث أي                       

           ّ        ، بينما تدل  الخاليا 2018إلى  1989الفترة من 

ة.  ّ    الحمراء فيها على حدوث نزاعات متفاوتة الشد                                          
اللون األحمر حدوث عدد أكبر من ويعكس اشتداد 

 .11النزاعات

ة  ّ   ومن هذا الشكل، يمكن استخالص أنماط جغرافي                                        
بينما شهدت غالبية البلدان العربية  َ                                   الطابع بامتياز: ف                  

، لم تشهد 1989نزاعات فعلية منذ عام   ً ا  تقريب
مساحات وأقاليم شاسعة داخل المنطقة العربية أية 

زاعات، في منطقتي                        ّ     نزاعات على اإلطالق. وتترك ز الن
شرق البحر األبيض المتوسط وشمال أفريقيا، في 

بالسكان،   ً ا  المناطق الحضرية والمناطق األكثر اكتظاظ
بينما تنتشر النزاعات في جنوب شرق تركيا والعراق 

ومنطقة الساحل وفي القرن األفريقي في المناطق 
 الريفية بشكل خاص.

 عدم االستقرار السياسي  أنماطيم.  ج
 في المنطقة العر�ية

بخالف ما هو عليه األمر بالنسبة للنزاعات المسلحة 
ّ  العنيفة، ال تشتمل مؤلفات العلوم االجتماعية على أي                                                 

د لعدم االستقرار السياسي. فيما يتعلق  ّ                                     تعريف محد          
بالمفهوم، يشتمل عدم االستقرار السياسي على 

 االنقالبات العسكرية وفشل الدولة واالنهيار المؤسسي
واالحتجاجات الجماهيرية واالنتفاضات الشعبية 
د وانتكاسات المسار الديمقراطي،  ّ                                وحوادث التمر             
وغيرها من الظواهر المماثلة. وفي أدبيات العلوم 

السياسية، يتم قياس هذه الظواهر عادة باستخدام 
ع  ّ   متغيرات ثنائية التفر  حدوث أو عدم حدوث (                   

ّ  . وقد تم  )                     ً االنقالبات العسكرية مثال   إنشاء نماذج متقنة        
بما فيها على (لالحتماالت المتعلقة ببعض األحداث 

سبيل المثال، االنقالبات العسكرية وانتكاسات المسار 
ّ                            ، بينما تم  وضع نماذج أقل جودة لبعضها )الديمقراطي          

ّ      . وال يبدو أن ه تم )                        ً االحتجاجات الجماهيرية مثال  (اآلخر             
دم االستقرار تحديد اآلثار االقتصادية واالجتماعية لع

ية.  ً ا               ّ السياسي منهجي   ّ    بطريقة كم           
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ة أو غير  ُ ت   ّ          عد  االنقالبات العسكرية والتغييرات الشاذ                                     ّ  
الدستورية في قيادات البلدان مظاهر شائعة لعدم 
ي مبك ر، وجد  ّ      ّ       االستقرار السياسي. وفي تحليل كم                               

إلطاحة الباحثان لوندريغان وبول أن احتمال ا
  ً ا                                            ّ بحكومة بلد ما بالوسائل العسكرية يرتبط عكسي  

ل  ، وبمعد  ّ   بنصيب الفرد من الناتج المحلي  اإلجمالي        ّ        ّ                            
ّ                                              النمو  االقتصادي في ذلك البلد: فكلما كان البلد أكثر      

ً      ثراء  قياس على مستوى دخل الفرد فيه، وكلما كان   ً ا     
، كلما تراجعت احتماالت حدوث  ً ا                  ّ اقتصاده أسرع نمو  

ت أو محاوالت انقالبات عسكرية فيه. وتجدر انقالبا
اإلشارة إلى أن العالقة بين االنقالبات الناجحة 

ومستوى دخل الفرد ليست مستقيمة: فمع أن حدوث 
ّ       االنقالبات مستقر  تقريب في الشرائح الخمسية الثالث   ً ا               

                            ّ                 الدنيا من الدخل، يتراجع معدل  حدوثها بشكل حاد 
خطر    ّ عد         ُ تين. وي  في الشريحتين الخمسيتين العلوي

ّ       حدوث انقالب ضمني في البلدان المصن فة في                                 
الشريحة الخمسية العليا للدخل شبه معدوم. كذلك 
يجد لوندريغان وبول أن االنقالبات العسكرية تؤدي 

بدورها إلى انقالبات عسكرية مضادة، ذلك أن احتمال 
وقوع انقالب عسكري يصبح أعلى عندما تكون 

رية أخرى، لكن مع بقاء سبقته انقالبات عسك قد
.12العوامل األخرى ثابتة جميع

 2010إلى  1950االنقالبات العسك��ة في المنطقة العر�ية حسب البلدان من   .1 الجدول

 االنقالبات الناجحة مجموع محاوالت االنقالب البلد
 2 4 الجزائر

 0 0 البح��ن
 4 9 جزر القمر
 0 1 ج�بوتي

 2 2 مصر
 4 12 العراق
 0 2 األردن

 0 0 الكويت
 0 2 لبنان
 1 3 لي�يا

 5 7 مو��تانيا
 0 2 المغرب

 1 1 مان ُ ع  
 0 0 فلسطيندولة 
 2 3 قطر

 0 0 السعوديةالمملكة العر�ية 
 1 3 الصومال
 4 13 السودان

 8 11 الجمهو��ة العر�ية السو��ة
 1 1 تونس

 0 2 المتحدةاإلمارات العر�ية 
 5 9 اليمن 

إلى  1950مجموعة بيانات جديدة عن االنقالبات العسكرية حول العالم من "، بعنوان (2011)دراسة من تأليف جوناثان باول، وكاليتون ثاين  المصدر:
 .259إلى  249، الصفحات من )الجزء الثاني( 48مجلة بحوث السالم، المجلد  ."2010
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ثة باالنقالبات العسكرية  ّ                       يقدم باول وتاين قائمة محد                          
، ويسعيان إلى 1950ومحاوالت االنقالبات منذ عام 

استكشاف أسباب االنقالبات وآثارها على المسارات 
ومن خالل . 13قتصادية لمختلف البلدانالسياسية واال

السعي إلى تفسير تواتر االنقالبات وأنماطها، يخلص 
  ً ا  باول إلى أن التأثيرات العسكرية تبدو أكثر وضوح

على االنقالبات مقارنة بالتأثيرات االقتصادية. كذلك 
يحدد باول استراتيجيتين ناجحتين لمنع حدوث 

انقالبات عسكرية، تقوم أوالهما على سعي األنظمة 
إلى عرقلة أو إحباط التنسيق بين الجهات العسكرية 

الفاعلة، من خالل مضاعفة عدد األجهزة العسكرية 
ا، بينما تقوم الثانية على وإيجاد نوع من التوازن بينه

سعي النظام الحاكم إلى شراء والء المؤسسة 
. 14العسكرية من خالل اإلنفاق العسكري المفرط

على الدور الذي تلعبه التأثيرات  (2010)ويشدد ثاين 
األجنبية في احتمال حدوث االنقالبات، ال سيما أن 

اإلشارات العدائية التي صدرت عن الواليات المتحدة 
ت ّ  أد  إلى زيادة احتمال حدوث االنقالبات في بلدان   

أمريكا الالتينية، بينما كان لإلشارات الداعمة الصادرة 
ب  ً ا  عن الواليات المتحدة أثر ّ  مسب  لالستقرار على أنظمة   ً ا    

 .15بلدان أمريكا الالتينية

 االنقالبات العسك��ة في المنطقة العر�ية   .2 الجدول
 2010إلى  1950من 

 العقد

مجموع 
محاوالت 
 االنقالب

االنقالبات 
 الناجحة

 6 13 خمسينيات الق�ن الماضي

 14 26 ستينيات الق�ن الماضي

 8 21 سبعينيات الق�ن الماضي

 7 12 ثمانينيات الق�ن الماضي

 3 10 تسعينيات الق�ن الماضي

العقد األول من الق�ن 
 2 5       ّ الحالي  

 .2011باول وثاين،  المصدر:

لت االنقالبات العسكرية أحد أكثر أشكال  ّ                                     مث   
في المنطقة العربية،   ً ا  االستقرار السياسي شيوع عدم

لة،  وال                                        ّ    سيما خالل مرحلة الحرب الباردة. وفي المحص 
محاولة انقالب في المنطقة العربية خالل  87جرت 

محاولة  40، من بينها 2010إلى  1950الفترة من 
وهذا يعني . 16)في المائة 46بنسبة (انقالب ناجحة 

محاولة انقالب كل  1.45أنه، في المتوسط، حدثت 
ّ  . ومع ذلك، تعد  2010إلى  1950عام في الفترة من               

ة ظواهر االنقالبات العسكرية في المنطقة العربي
في المائة  62إلى حد بعيد، ذلك أن   ً ا               ّ متكتلة جغرافي  

من جميع االنقالبات في هذه المنطقة وقعت في 
خمسة بلدان فقط، وهي جزر القمر والعراق 

واليمن.  ةوريالجمهورية العربية السوالسودان و
ن ويب التفاوت الملحوظ بين البلدان  1 الجدولّ   ي 

ن الجدول  ّ          العربية في هذا السياق، بينما يبي  ن أ 2                               
االنقالبات العسكرية انتشرت على نطاق أوسع خالل 

ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، وأن تواتر 
حاالت عدم االستقرار هذه قد انخفض بشكل 
 ملحوظ بعد وصول الحرب الباردة إلى ذروتها.

ّ                                          عد  التعبئة الجماهيرية أو االحتجاجات الشعبية       ُ كذلك ت    
من الظواهر الشائعة األخرى لعدم االستقرار السياسي؛ 

ون خالل العقد الماضي                          ّ وقد استحدث الباحثون الكمي  
مجموعات بيانات جديدة عن هذه الظواهر. 

ة أعاله، وضعت وباإلضافة إلى المصادر المذكور
شينويث بمشاركة مؤلفين آخرين مشروع بيانات 

، (NAVCO)الحمالت الالعنفية والعنفية ونتائجها 
توثيق حمالت المقاومة الالعنفية "الذي يهدف إلى 

والعنفية الرئيسية في جميع أنحاء العالم في الفترة 
 18ووضع صالحيان وآخرون. 17"2013إلى  1900من 

ت االجتماعية في أفريقيا، التي قاعدة بيانات النزاعا
ن معلومات عن آالف حوادث االحتجاجات  ّ                                  تتضم     

الشعبية وأعمال الشغب واإلضرابات والعنف الطائفي، 
دولة أفريقية  47وغيرها من أشكال االضطرابات في 

، بما فيها أعمال القمع من جانب 1990منذ عام 
االتجاهات ذات الصلة  5 الشكلن الحكومات. ويبي
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 2009باالحتجاجات الشهرية وأعمال الشغب منذ عام 
 .19أفريقيافي أربعة بلدان في شمال 

كات المخاطر التي يعتقد ال.  د    ّ                        محر 
ة في المنطقة العر�ية           ّ                    بأنها هام 

يرات لمواقع يهدف هذا القسم إلى تقديم تفس
النزاعات واألزمات وحوادث عدم االستقرار في 

المنطقة العربية، وشدتها وتواترها. ومنذ أوائل العقد 
األول من القرن الحالي، استحدث علماء االجتماع 

يون قائمة مشتركة  ّ                  الكم  رات التفسيرية     ّ               بالمتغي        
للنزاعات واألزمات وعدم االستقرار على الصعيد 

الفرد من  على سبيل المثال، نصيب العالمي، بما فيها،
الناتج المحلي اإلجمالي، والنمو في نصيب الفرد من 

خول،  ّ      الناتج المحلي اإلجمالي، والتفاوت في الد                                       
وحجم صادرات السلع األساسية األولية، وعدد 

السكان، والتفرقة أو االستقطاب العرقي، وطبيعة 
األراضي الوعرة، ومدة بقاء النظام في الحكم، 

ستوى الديمقراطية، ووجود قوات حفظ سالم أو وم
قوات عسكرية تابعة ألطراف ثالثة، وغيرها الكثير. 

وقد خلص هذا البحث إلى وجود أدلة قوية على أن 
ض ّ  البلدان تكون أكثر تعر  لخطر نشوب حروب أهلية   ً ا                      

فيها،   ً ا  إذا كان مستوى دخل األفراد منخفض
،  ً ا  كبير ومؤسساتها الحكومية ضعيفة، وعدد سكانها

وتضاريسها وعرة. كذلك توجد أدلة أقل متانة على أن 
عوامل بما فيها إنتاج النفط، واالستبعاد العرقي، 

وتأخر االستقالل، وعدم المساواة بين الجنسين، قد 
وتطغى تفسيرات . 20تؤدي إلى نشوب الحروب األهلية

مماثلة فيما يتعلق بشدة النزاعات وطول فتراتها 
بيل المثال، وجد الباحثون بوهاوغ وتجددها. فعلى س

وغيتس ولوجاال أن العوامل الجغرافية، بما فيها 
الموقع وطبيعة األرض والموارد الطبيعية، قد تؤدي 

إلى جنب مع قدرات   ً ا  إلى إطالة أمد النزاعات، جنب
ظ تحديد. 21المتمردين على القتال َ        ويالح  أن تواجد   ً ا     

ّ  عد                                ُ قوات األمم المتحدة لحفظ السالم ي     ً ا     ّ هام       ً عامال   

وتحظى . 22في النزاعات  ً ا  لتفادي االنزالق مجدد
األبعاد الجنسانية لديناميات النزاعات باهتمام متزايد 

من األهمية الخاصة   ً ا  من جانب الباحثين؛ وانطالق
لعدم المساواة بين الجنسين وعدم التمكين 

واالستبعاد من الحياة السياسية والخدمات التنموية 
في المنطقة العربية، فسيتم تخصيص مساحة أوسع 

 لمعالجة هذه القضية على حدة في الفصل الرابع.

ويبدو أن هناك مجموعة مماثلة من المتغيرات تؤدي 
 من عدم االستقرار السياسي.إلى أشكال مختلفة 

مثل إن المظاهر األخرى لعدم االستقرار السياسي، 
التعبئة الجماهيرية واالحتجاجات الشعبية، تتم 

                       ً                   دراستها على نحو أقل عمقا  باستخدام مثل هذه 
غم أن الباحثين الذين رك زوا في دراستهم  ر  ُ                        ّ               األساليب. ف   َ          

وروبا على مناطق أمريكا الالتينية وأفريقيا وآسيا وأ
ة ودراسات  نة غني  ّ           الشرقية، قاموا بتطوير تحليالت مقار        َ                                 

حالة فردية لتوصيف أحداث التعبئة واالنتقال 
السياسي التي تتصف بالخطورة، إال أنه ال يوجد حتى 

م لتوقيت ومكان حدوث االنتفاضات "اآلن  ّ                               تفسير معم          
ويتمثل أحد التحديات . 23"المحتملة ]الالعنفية[

عم دون  المنهجية ذو الصلة َ     في أن األفراد والجماعات ي    َ                        
د طي  الكتمان حتى آخر  تهم على التمر  ّ     ّ                 غالبا  إلى إبقاء ني               ّ              ً    

لحظة ممكنة، ما يجعل من الصعب تحديد سقف 
 للظروف المؤدية إلى مثل هذه الظواهر.

ما هي العوامل التي حددت وستحدد شكل مخاطر 
 النزاعات العنيفة واألزمات اإلنسانية وعدم االستقرار

السياسي في جميع أنحاء المنطقة العربية؟ رغم وفرة 
، لم 2011األبحاث الجديدة ذات الصلة منذ عام 

ل خبراء المنطقة العربية إلى إي إجماع بشأن      ّ                                          يتوص 
ك االضطرابات العنيفة في جميع  ّ                             العوامل التي تحر                 

أنحاء المنطقة. لقد ركزت معظم التفسيرات في هذا 
                ً  ة األساسية، وغالبا  المجال على الظروف الهيكلي

التكميلية، السائدة في البلدان العربية، بما فيها 
االقتصادات الريعية التي تدعمها عائدات النفط والغاز 
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وغيرها من اإليرادات االستراتيجية، وأنظمة الحكم 
االستبدادية والفساد المستشري، والنمو الديمغرافي 

قة، السريع الذي يفوق بكثير نمو فرص العمل الالئ
ة فيها  ّ        والعالقات بين الجنسين التي ترجح الكف                                    

للرجال، وقوة مؤسسات قطاع األمن ومصالحها، 
 واالنتهاكات الواسعة النطاق لحقوق اإلنسان.

ة هذا، تدهورت حالة الظروف      ً              ّ                          ووفقا  لمسار المحاج 
ت  ّ   الهيكلية هذه ببطء مع مرور الزمن، إلى أن أد                                           

جاجات مجموعة من المحفزات إلى تحريك االحت

. وفور حدوث موجات 2011الجماهيرية عام 
ّ                       االحتجاجات الشعبية، ات خذ كل نظام حاكم بعينه                      

قرارات بعيدة األجل بشأن استراتيجيات البقاء في 
السلطة، التي ارتبطت بإمكانات الدولة والقدرات 

ه النظام الحاكم                                 ّ                اإلدارية المتاحة لها، ومستوى توج 
دت هذه القرارات                             ّ نحو تحقيق مصالح شعبه. وقد حد  

فيما بعد مصير التطورات السياسية الالحقة، التي 
اة، كما حدث في ليبيا أو اليمن،  شظ  ُ   ّ                               حل ت إما عنيفة وم                ّ 

، كما حدث  ة وسلمية الطابع بشكل نسبي  ّ                          ّ          أو تفاوضي          
 في األردن والمغرب وتونس.

 2019إلى  2009ا�جاهات مختارة لالحتجاجات الشع�ية وأعمال الشغب الشه��ة من   .5 الشكل

 مصر الجزائر

  
 تونس السودان

  

 .2020، يناير بها المرتبطة واألحداث النزاعات مواقع عن البيانات مجموعةبيانات من  الى        ً استنادا  المؤلف  المصدر:
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م الباحثة غوب نموذجا  بديال  ذا صلة، إذ تقترح  ّ                    ً      ً                  وتقد     
   ً                                      نهجا  ثالثي األبعاد يقوم على األسباب الجذرية 

لالحتجاجات الشعبية ومحفزاتها ومسبباتها، ويشدد 
على الترابط فيما بينها. وتشير غوب إلى أنه وبينما 

يمكن عزو االنتفاضات الشعبية في معظم البلدان 
سباب الجذرية المشتركة، العربية إلى عدد من األ

زات هذه االنتفاضات بالتباين إلى حد " ّ                                   ات سمت محف         ّ  
وفي نهاية المطاف، فإن هذه . 24"بعيد بين بلد وآخر

زات هي التي تحدد طابع االستعجال فيما  ّ                                     المحف      
يتعلق بالظروف المحيطة باالحتجاجات الشعبية، 

إدارة مصادر اإلحباط هذه "أن قدرة البلدان على  كما
 .25"        ً      ً                        تلعب دورا  حاسما  في إبقائها تحت السيطرة

عت األطر المنطقية االستراتيجية العريضة  ض  ُ  ِ                                     وإذا ما و          
                  ّ                    في هذه القضية، تظل  أسباب وعواقب حوادث   ً ا  جانب

العنف وعدم االستقرار في المنطقة العربية، 
،  ً ا  تحديد 2011واالنتفاضات العربية التي حدثت عام 

َ                     ق ين. وإلى جانب مصادر                          ّ مجاالت للبحث والنقاش المعم  
المخاطر التي تتسم بطابعها الداخلي إلى حد بعيد، يبرز 

ة جد  ً ا  أيض كات الهام  ّ     عدد  من المحر           ّ          ٌ للنزاعات واألزمات   ً ا    
وحوادث عدم االستقرار في جميع أنحاء المنطقة 

العربية، التي تتسم بطابع عبر وطني وإقليمي ودولي. 
كات ال تقل وفي الواقع، يمكن القول إن هذه المح ّ           ر 

أهمية عن تلك التي يغلب عليها الطابع الداخلي، 
يتعلق بتحديد شكل أنماط النزاعات واألزمات  فيما

وحوادث عدم االستقرار. وعند مقارنتها مع تلك القائمة 
في مناطق أخرى حول العالم، فإن مجموعة المحركات 

ة وتباين                             ُ المذكورة في المنطقة العربية ت   ّ         عد  األكثر شد           ّ  ، ً ا   
 على األقل منذ نهاية الحرب الباردة.

 رات والمظالم األفقية                   ّ عدم المساواة والتصو   

ر عن األمم   ً ا    ّ                          ّ أك د منشور بارز مشترك صدر مؤخ 
ج               ُ  ُ مسارات السالم: ن ه  "المتحدة والبنك الدولي بعنوان 

على دور أوجه التفاوت  "شاملة لدرء النزاعات العنيفة
، في خلق وتصورات عدم المساواة والظلم األفقية

وقد . 26المظالم التي تحدد شكل أنماط النزاعات
تفسيرات  28وفيرون واليتين 27استبعد كولير وهوفلر

اندالع الحروب األهلية المستندة إلى المظالم، 
مشيرين إلى أن المظالم السياسية واالقتصادية 

، ومنتشرة في كل مكان  ً ا  واالجتماعية شائعة جد
االعتماد عليها بطريقة مستقلة ، بحيث ال يمكن  ً ا  تقريب

لتفسير أنماط النزاعات الداخلية العنيفة. ومع ذلك، 
يمكن االستناد إلى أوجه عدم المساواة األفقية 

والمظالم الناجمة عنها لتفسير كيفية تعبئة الجماعات 
يمكن لألحاسيس "للقيام بأعمال عنف. ذلك أنه 

عن والذكريات الجماعية ومشاعر اإلحباط الناجمة 
ض  ّ   التوقعات غير الملباة، والخطابات التي تحر                                         

  ً ا  دور  ً ا  الجماعات على ارتكاب العنف، أن تلعب جميع
                                              ّ  في هذه التعبئة. وتزداد فرص اندالع العنف إذا تمك ن 
القياديون من إقناع الجمهور بأن التفاوت القائم بين 
الجماعات ناجم عن ظلم، وإلقاء الالئمة على جهات 

تكون عادة مجموعة سياسية  فاعلة أخرى، التي
خب السياسية هذه            ُ وتستخدم الن  . 29"مناوئة أو الدولة

المظالم بشكل انتهازي لتعبئة ناخبيها وضمان 
استمرارها في السلطة، ما يزيد من مخاطر حدوث 

 النزاعات، ال بل يساهم مباشرة في حدوثها.

وينبغي على جهود الوقاية من اندالع النزاعات 
رات المتعلقة العنيفة إيالء ا ّ              هتمام خاص للتصو                

يحاجج  وفي هذا السياق،. 30المساواة والظلم بعدم
غور في البحث األصيل الذي أجراه عن هذا الموضوع، 

بأن التصورات السائدة بين الجماعات عن الحرمان 
          ّ                             النسبي تشك ل الدافع الرئيسي ألعمال العنف 

في خلق      ً فاعال    ً ا  تلعب التصورات دور" .31الجماعية
عر اإلقصاء وعدم المساواة التي يمكن تعبئتها مشا

للقيام بأعمال العنف. وفي الواقع، تشير األدلة إلى أن 
رات عن اإلقصاء وعدم المساواة تتمتع في  ّ                                      التصو      

الغالب بقدرة أكبر على التعبئة، مقارنة بحوادث 
وبالتالي . 32"اإلقصاء وعدم المساواة القابلة للقياس

اء وعدم المساواة األفقية فإن التصدي لمشاعر اإلقص
ة. لذا، ينبغي لإلطار    ّ عد   ُ ي   ّ                     استراتيجية وقائية هام                      
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الشامل لتقييم المخاطر في المنطقة العربية، أن 
يشتمل، قدر المستطاع، على بيانات عن التصورات 

 بشأن المظالم وعدم المساواة والظلم.

 الحوكمة، والنزاعات وعدم االستقرار عجز 

مة داخل المنطقة العربية إلى يمكن تقسيم عجز الحوك
مجموعتين. فمن ناحية، هناك عدد كبير من الحكومات 

العربية التي تميل إلى صياغة السياسات العامة 
بمفردها، أي من دون العودة إلى السلطة التشريعية، أو 

ة. ومن ناحية  ّ              أخذ رأي الجمهور، أو اتباع إجراءات شفاف                                       
تنفيذ حكومات أخرى، هناك أوجه قصور ترتبط بكيفية 

البلدان العربية للسياسات العامة، إذ يكون تنفيذها 
بالفساد وعدم الفعالية وعدم التكافؤ والنقص.   ً ا  مشوب

وبالتالي، فإن عجز الحوكمة المزدوج في بعض البلدان 
العربية يتعلق باإلدماج والمشاركة والمنافسة من جهة، 

 وبالقدرة المؤسساتية من جهة أخرى.

أشار الري دايموند، وهو أحد الباحثين ، 2010عام 
الرئيسيين في مجال إرساء الديمقراطية، إلى أن نظام 

مفارقة حقيقية، "                            ّ  الحكم في المنطقة العربية يشك ل 
وذلك منذ  ،"والشذوذ الرئيسي عن عولمة الديمقراطية

بداية الموجة الثالثة من انتشار الديمقراطية في 
بعد ثماني و. 33منتصف سبعينيات القرن الماضي

سنوات على بدء االنتفاضات العربية، نجحت تونس 
دون سواها من البلدان العربية في إنشاء مؤسسات 

سياسية تتسم بطابع ديمقراطي إلى حد معقول. وتمتد 
المشكلة إلى ما هو أبعد من االنتخابات المغلقة 

التنافسية، إذ تواجه الشعوب العربية والجهات  وغير
ان العربية صعوبة في الوصول إلى المعنية في البلد

الموارد الحكومية، والتعبير عن الرأي بحرية، ومحاسبة 
السلطات عن تجاوزاتها أو تقاعسها، والقدرة على التأثير 
في عملية صنع القرار الحكومي. وتشير البيانات التابعة 

للبنك الدولي إلى أن المؤسسات في المنطقة العربية 
التأثير والمساءلة، رغم وجود تتسم بعدم قدرتها على 

 تباين واضح بين البلدان العربية في هذا الصدد.

وتشكل النزاعات األهلية وحوادث عدم االستقرار 
السياسي شواهد على الفشل المؤسسي، حيث يؤدي 

إلى المزيد من تدمير مؤسسات الدولة   ً ا  القتال غالب
ة وقدراتها. إن ضآلة القدرة على تنفيذ السياسات العام

            ّ                                   يجعل من التغل ب على النزاعات أو تجاوز فترات عدم 
ّ    بالغ الصعوبة. ويمكن لصن اع   ً ا  االستقرار السياسي أمر                       

السالم وبناة السالم صياغة اتفاقيات سالم ووضع 
خطط سياسية متقنة ومحبوكة ببراعة، إال أن عجز 
فرغ هذه األطر السياسية من  ُ                          الدولة عن تنفيذها سي                     

ضعف الدولة يجعل من الصعب  مضمونها الحقيقي. إن
على الحكومات في مرحلة ما بعد الحرب تقديم   ً ا  جد

التزامات موثوق بها للمتمردين أو المتمردين المحتملين 
 .34بتنفيذ برامج إصالحية أو اتفاقيات سالم

ّ             ال شك  أن هذا النوع من عجز الحوكمة أث ر على أنماط                                ّ    
منذ عام  النزاعات وانتقال السلطة في المنطقة العربية

ى ضعف الدولة في ليبيا واليمن إلى 2011 ّ                                  . لقد أد         
ب السياسية الوطنية من  ُ  َ                      حرمان الن خ  القدرة "        

المؤسسية على وقف تفاقم النزاعات االجتماعية أو، 
ّ  عد                                         ُ ، الحفاظ على وحدة وتماسك المناطق التي ت   ً ا      ّ عملي    

ّ                                في طور النمو  أو تلك التي تعاني من هشاشة في             
هايدمان، ( "ة العنف المتزايدالتركيب، في مواجه

         ّ                    وقد استغل  نظاما القذافي وعلي . 35)197ص، 2016
عبد اهلل صالح، على مدى عقود، مفاهيم إجالل الزعيم 
وضعف الدولة واالستنسابية كاستراتيجيات لممارسة 

الحكم؛ ولذا فمن غير المستغرب أن تؤدي هذه 
إلى جنب مع الظروف الحرجة التي   ً ا  السياقات، جنب

، 2011شهدتها المنطقة العربية، بما فيها انتفاضات عام 
 .36"إلى انهيار نظام الدولة ونشوب نزاعات عنيفة فيها

 العوامل االقتصادية والديمغرافية 

تتمتع االقتصادات السياسية في منطقة الشرق 
عتقد أنها تؤث زة ي  ُ              األوسط وشمال أفريقيا بسمات ممي  ر                              �   
على أنماط النزاعات واألزمات وعدم االستقرار فيها. 

ّ              وخالل مناقشتهم للعوامل المسب بة لالنتفاضات                            
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العربية، عزا كاميت وآخرون األسباب الجذرية لتلك 
نقص فرص العمل، وضغوط سوق "االنتفاضات إلى 

العمل التي تفاقمت بفعل طفرة الشباب، وابتعاد 
ياجات سوق العمل، م التعليمية عن احت ُ ظ           ُ أهداف الن  

ات المياه، واالعتماد بشكل متزايد على  ّ                                     وتضاؤل كمي           
استيراد المواد الغذائية، والتقهقر المستمر للقطاع 

العام، والتفاوت في سجل التحرير االقتصادي، وأزمة 
اإلسكان المتنامية في المناطق الحضرية، وصعود 

فقد . 37"اإلسالم السياسي في جميع أنحاء المنطقة
ى  ّ   أد  استشراء الفساد والمحسوبية، وانحسار أنظمة  

الرعاية االجتماعية، وعدم تكافؤ الفرص، وتصورات 
كت  ّ    انعدام األمن، إلى تفاقم المظالم الشعبية، التي حر                                                

كات 2011االحتجاجات الشعبية عام  ّ     ، أو إلى تحر             
  .38شعبية اجتماعية في عدد من البلدان العربية

د علماء االجتماع بأن م ّ                      لقد حد  ى بطفرة الشباب،       سم  ّ                 ا ي    ُ   
ك ّ  ونقص فرص العمل، يشكالن محر  للنزاعات   ً ا  رئيسي  ً ا                          

ة. وال شك  أن االتجاهات  ّ         ّ             في المنطقة العربي                  
الديمغرافية في المنطقة العربية ملفتة لالنتباه في 

ّ          هذا المجال، ذلك أن  أكثر من  في المائة من السكان  50                 
السكان ، وثلثا هؤالء  ً ا  عام 25العرب تقل أعمارهم عن 

ل فرص العمل ولم يتجا ّ             زوا سن الثالثين. وال يزال معد                            
                                          ّ    المتاحة أمام الشباب في المنطقة العربية أقل  من 

مثيله في جميع المناطق األخرى حول العالم. وعام 
في  28.2، بلغت نسبة البطالة بين الشباب 2014

في المائة في شمال  30.5المائة في الشرق األوسط و
ذكر. 39أفريقيا ُ    وي  أن بطالة الشباب تفاقمت بسبب   

، 2011النزاعات واألزمات وعدم االستقرار منذ عام 
ّ      ّ ولكن المشكلة تمتد  زمني   إلى ما قبل االنتفاضات   ً ا                  

ّ                                  العربية، ذلك أن  منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا                
مت أسوأ أداء إقليمي فيما يتعلق بتوظيف الشباب  ّ                                              قد   

. 40على مدى السنوات العشرين الماضية على األقل
عتقد بأن الشباب العاطل عن العمل، وال سيما الذكور  ُ                                                 وي   

ضون بشكل متزايد لخطر االن ّ                         من بينهم، معر  جرار وراء             
 ،42والتعاطف مع اإلرهاب ،41السلوكيات اإلجرامية

 .43ومفاقمة أخطار الثورات والحروب األهلية

    ّ                                     وترك ز مجموعة أخرى من التفسيرات االقتصادية 
للنزاعات العنيفة واألزمات اإلنسانية وعدم االستقرار 

السياسي في المنطقة العربية على الدور البارز بامتياز 
غاز الطبيعي في اقتصادات عدد من إلنتاج النفط وال

بلدانها، واعتماد اإليرادات الحكومية ودخول األسر 
عتقد أن  ُ         المعيشية على صادرات النفط والغاز. وي                                     
عائدات النفط الكبيرة تؤثر على أنماط النزاعات 

ّ                                 عد  النفط سلعة قابلة للنهب بسهولة،    ُ ، ي               ً بطريقتين. أوال    
دين لتنظيم إنتاج ولذا فإن توافره يخلق دوافع للمتمر

النفط وتأمين الحماية الالزمة له وتصديره بأنفسهم. 
عرف بلعنة الموارد  ً ا  وثاني ُ                   ، تفضي عائدات النفط إلى ما ي                             

                    ّ                             في نظام الحكم. ذلك أن ه من السهل على الدولة تأمين 
ّ                          عائدات النفط التي تدر  عليها الكثير من األرباح؛                      

الثروات وبالتالي، فإن الدول التي تملك مثل هذه 
تحتاج بالفعل إلى تطويرهياكل بيروقراطية وتدخلية  ال

دة لجباية إيرادات الضرائب أو التعريفات على  ّ                                            معق    
الدخل الشخصي أو المبادالت التجارية أو التجارة 

الدولية. وكنتيجة لذلك، فإن اإليرادات التي تحققها 
ّ                     عد  ضئيلة بالمقارنة مع                        ُ الدولة من منتجي النفط ت    

 .44الناتج المحلي اإلجمالي نصيبهم من

 العوامل ال�يئية 

من منظور عالمي، تتسم األدلة التجريبية التي تربط 
ر المناخ بالنزاعات واألزمات وعدم االستقرار    � تغي  

ّ                               بالتباين وعدم االت ساق. وعلى سبيل المثال، استعرض                  
هسيانغ وبيرك وميغيل المؤلفات التي تناولت قضية 

ا أن درجات الحرارة المناخ والنزاعات، ووجدو
فة وأنماط هطول األمطار تؤدي بشكل منهجي  ّ                                       المتطر       

إلى تعزيز مخاطر نشوب النزاعات بين األشخاص 
ة نتائج . 45والمجموعات المختلفة       ّ       ّ        وقد شك ك في صح 

، ممن 46تحليلهم التجميعي بوهاوغ وباحثون آخرون
يحاججون، إلى جانب الهيئة الحكومية الدولية 

المناخ التابعة لألمم المتحدة، بأنه ر             � المعنية بتغي  
بشكل عام البحوث ال تخلص إلى قيام عالقة إيجابية "

 .47"متينة بين االحترار والنزاعات المسلحة
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وبينما لم يتوصل التحليل الكمي للبيانات العالمية 
الشاملة لعدة بلدان إلى وجود صالت واضحة بين 

ر المناخ والنزاعات، تبدو األدلة على  ّ                                    تغي  وجود تأثير   
ر المناخ على النزاعات في المنطقة العربية          � محلي لتغي  

. وترتبط النزاعات في دارفور وجنوب  ً ا  واضحة تمام
ر المناخ والضغوط  ّ                  السودان واليمن بشكل وثيق بتغي                              

البيئية والتنافس على الموارد الزراعية والمائية. 
رة  لقد ّ    شك لت انتفاضات الخبز أحد المظاهر المتكر                                     ّ  

سات الخالفية في المنطقة العربية على مدى للسيا
                                ّ                عقود. ويعتبر بعض المؤلفين بأن تقل ب أسعار المواد 

ك ّ  الغذائية شك ل محر  لالنتفاضات العربية عام   ً ا       ّ رئيسي    ً ا             ّ    
                      ّ                   . وقد أسهم في ظاهرة تقل ب األسعار هذه موجة 2011

على الجمهورية العربية السورية الجفاف التي شهدتها 
ل في حدوث هجرة داخلية مدى أربع سنوات، م     ّ                      ا عج 

 من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية.

ر المناخ مع مرور الزمن،                           � ومع استمرار تفاقم آثار تغي  
ح أن تشهد المنطقة العربية تدهور رج  في   ً ا       ّ مستمر    ً ا  ُ   ّ                               ي 

فق و  ِ   ظروف السالم واألمن والتنمية فيها. ف   َ للهيئة   ً ا                                  
ّ       عد  شمال       ُ ناخ، ت  ر الم                             � الحكومية الدولية المعنية بتغي    

، ثاني أكثر مناطق العالم عرضة  ً ا  أفريقيا، تحديد
ر المناخ ّ         للمخاطر المتصلة بتغي  ّ  وبشكل عام، فإن   48                                 

البلدان النامية ستكون عرضة أكثر من سواها للتأثر 
ة عوامل، بما فيها     � بتغي   ّ                   ر المناخ، وذلك نتيجة لعد                         

ر  ّ   األهمية االقتصادية للقطاعات شديدة التأث ر بتغي        ّ                                     
لمناخ، مثل الزراعة، والقدرات المالية والبشرية ل

ر المناخ         � ف مع تغي                                 � المحدودة لتلك البلدان على التكي  
ة هذه الظاهرة. وتشهد قابلية  ّ                             والتخفيف من حد               

ف  ر المتزايدة وضعف المرونة والقدرة على التكي  ّ   التضر                                            ّ     
 من التدهور في حاالت النزاعات.  ً ا  مزيد

 حوكمة قطاع األمن 

تتمحور مجموعة أخرى من الحجج المتعلقة 
بالنزاعات في المنطقة العربية حول الهبات 

والتفضيالت غير المألوفة التي يتم تقديمها للقوات 

المسلحة والجهات الفاعلة في قطاع األمن. ويحاجج 
بأن الحكم االستبدادي في المنطقة العربية  49بيلين

قطاع بسبب قدرة   ً ا  يتسم بالمتانة، وذلك تحديد
قمع المبادرات الديمقراطية "األمن وتصميمه على 

فمن جهة، تستند قدرة . 50"التي تنشأ في المجتمع
بعض قطاعات األمن العربية على قمع االنشقاقات 
ة التي تتاح  ّ             إلى عاملين، وهما الموارد المالية الهام                                       
ّ                  لألجهزة القمعية، والتي ت ستمد  من عائدات النفط      ُ                       

راتيجية الهائلة؛ والتحالفات والغاز والريوع االست
القائمة مع القوى الغربية. ومن جهة أخرى، يعود 

استعداد بعض قطاعات األمن العربية لقمع 
االنشقاقات إلى الروح المؤسساتية والمهنية الضعيفة 

مه األنظمة الحاكمة  ّ                   لديها، والدعم الوثيق الذي تقد                              
إلى القطاعات األمنية؛ وضعف التعبئة الجماهيرية 

طوة األجهزة األمنية. ا                     َ                   لذي يمنعها من تحدي س 
وتتباين هذه األبعاد األربعة من بلد عربي إلى آخر، 
كما أن شكل هذه العوامل األربعة يحدد التفاعالت 

االستراتيجية التي تؤدي في نهاية المطاف إلى 
 أنماط العنف الداخلي.

كات المخاطر االسترا�يجية اء.  ه    ّ                         محر 
 يميةوعبر الوطنية واإلقل

د هذا الفصل حتى اآلن عدد ّ                        لقد حد  كات   ً ا        ّ     من محر       
المخاطر التي يغلب عليها الطابع الداخلي، بما فيها 

الخصائص االقتصادية واالجتماعية والسياسية 
والجغرافية وغيرها من الخصائص ذات الصلة بالبلد 

الذي يعاني من مخاطر النزاعات واألزمات وعدم 
ادر المخاطر الداخلية االستقرار. وباإلضافة إلى مص

كات البارزة عبر   ً ا  هذه، هناك أيض ّ                 عدد من المحر             
الوطنية واإلقليمية والدولية للنزاعات واألزمات وعدم 

ة. وفي  ّ        االستقرار في جميع أنحاء المنطقة العربي                                      
كات تضاهي في  ج بأن هذه المحر  حاج  ّ              الواقع، ي                َ    ُ         

كات الداخلية، فيما يتعلق بتحديد شكل  ّ                                     أهميتها المحر              
أنماط النزاعات واألزمات وعدم االستقرار. وعند 
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ن أن المنطقة  ّ              مقارنتها بمناطق أخرى حول العالم، يتبي                                      
ة  كات شد  ّ   العربية تعاني من أكثر مجموعات المحر        ّ                                   

     ّ                           ، أقل ه منذ نهاية الحرب الباردة. ً ا  وتنوع

إلى جنب مع أوروبا الوسطى والشرقية   ً ا  وجنب
األوسط                   ّ               وشمال شرق آسيا، شك لت منطقة الشرق 

ة  د  ّ   ساحة لنوع من المنافسة االستراتيجية األكثر ح  ِ                                         
                                       ّ        منذ الحرب العالمية الثانية. ومع ذلك، ظل ت بلدان 

عربية كثيرة، بخالف أوروبا أو شمال شرق آسيا، غير 
تابعة بشكل مباشر لمعسكر نفوذ الواليات المتحدة أو 

عن ذلك،   ً ا                         ّ       االتحاد السوفياتي، بل شك لت، عوض
عليها بين القوى العظمى التي سعت مناطق متنازع 

إلى إقامة التحالفات ومحاربة الخصوم من خاللها. 
زت بعض بلدان المنطقة بأنها أكثر قدرة من  ّ                                         وتمي     
سواها على التملص بذكاء من القوى العظمى، أو 
تحقيق الفوائد من مواقعها االستراتيجية، حيث 

ى الدعم السياسي والعسكري في المقابل.  ّ                                      كانت تتلق          
  ً ا  ولكن هذه المنافسة االستراتيجية كانت تؤدي غالب
إلى نزاعات عنيفة وأزمات إنسانية وعدم استقرار 

ر أزمة  ّ        سياسي. وعلى سبيل المثال، فإن  اندالع وتطو             ّ                            
العراقية، -، والحرب اإليرانية1956السويس عام 

 1977وحرب أوغادين بين الصومال وإثيوبيا عامي 
ّ                ، تأث رت بشدة بالمناف1978و سة االستراتيجية في     

على قائمة  3 الجدولويشتمل الحرب الباردة. 
بالحروب الدولية التي نشبت في المنطقة العربية 

ن انخراط قوى 1946منذ عام  ّ              ، والتي تبي            
استراتيجية وبلدان غير عربية، بشكل مباشر أو 

مباشر في عدة نزاعات داخل البلدان العربية.  غير
  ً ا  وعالوة على ذلك، لعبت جهات فاعلة خارجية أيض

ي في البلدان في عدم االستقرار السياس  ً ا  دور
العربية، إذ يمكن عزو سلسلة من االنقالبات 

ومحاوالت االنقالبات والنزاعات الداخلية بالوكالة 
، إلى المنافسة  ً ا                        ّ      خالل الحرب الباردة، أقل ه جزئي

ظم   القوتيناالستراتيجية بين  ُ   َ الع  الواليات (آنذاك  يني  
أو بين القوى العظمى  )المتحدة واالتحاد السوفياتي

 م االنحياز في المنطقة العربية.ودول عد

 النزاعات الدولية في المنطقة العر�ية   .3 الجدول
 2018إلى  1946من 

 تا��خ ا�تهائه تا��خ بدئه النزاع

 1949 1948 الحرب العر�ية اإلسرائيلية

 1952 1951 نزاع السويس 

 1956 1953 استقالل تونس 

 1962 1954 استقالل الجزائر 

 1956 1956 نزاع السويس 

 1958 1957 النزاع في الصحراء الغر�ية 

 1961 1961 النزاع التونسي الفرنسي 

 1963 1963 النزاع الجزائري المغربي

 1964 1964 النزاع اإلثيوبي الصومالي

 1967 1964 استقالل اليمن الجنوبي

 1967 1967 اإلسرائيليةالحرب العر�ية 

النزاع �ين اليمن الشمالي 
 1972 1972 واليمن الجنوبي

 1973 1973 الحرب العر�ية اإلسرائيلية

 1974 1974 النزاع اإليراني العراقي

 1978 1977 النزاع اإلثيوبي الصومالي

النزاع �ين اليمن الشمالي 
 1979 1979 والجنوب

 1980 1980 الصوماليالنزاع اإلثيوبي 

 1988 1980 الحرب العراقية اإليرانية

 1991 1990 حرب الخلي�

 2003 2003 الغزو األم��كي للعراق

 2008 2008 النزاع �ين ج�بوتي وإ��ت��ا

النزاع �ين السودان 
 2012 2012 وجنوب السودان

 .2013ساندبرغ وميالندر،  المصدر:
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ة بعض أشكال  ت حد  ّ             لقد خف      ّ المنافسة االستراتيجية      
                                      ّ         منذ نهاية الحرب الباردة، وفي المقابل ظل ت أشكال 

ة، وبرزت أشكال جديدة. وتشتمل منطقة  ّ                                    أخرى مستقر           
غرب آسيا على ثالثة من أهم المضائق البحرية في 

العالم، وهي مضيق البوسفور والدردنيل، ومضيق 
ّ  هرمز، وقناة السويس ومضيق باب المندب، التي يعد                                               

بالنسبة ألمن وتجارة   ً ا  جد  ً ا     ّ هام    ً ا      ّ بحري    ً ا        ّ ها ممر  كل من
القوى الكبرى، مثل روسيا وتركيا والمملكة المتحدة 
                      ّ                        والواليات المتحدة. وتشك ل التوترات التي تنشأ من 

ة  اء السعي للتحك م بها سمة جوهرية مستمر  ّ   جر                       ّ               ّ  
                                               ّ للجغرافيا السياسية اإلقليمية. وعالوة على ذلك، يظل  

ة اإل-النزاع العربي ّ   سرائيلي واحتالل فلسطين وقضي                           
  ً ا  مستمر  ً ا  الالجئين الفلسطينيين بال حل، مصدر

للمخاطر اإلقليمية. وفي السنوات األخيرة، ازدادت 
التوترات االستراتيجية بين إيران وجيرانها، وال سيما 

ى النزاع السوري وغيره إلى  ّ                           في منطقة الخليج، وأد                     
لعسكرية ، نتج عن التدخالت ا ً ا  مفاقمتها. وأخير

الدولية آثار كارثية على المنطقة العربية، حيث تسببت 
بأنماط من النزاعات العنيفة واألزمات اإلنسانية 

االستقرار السياسي التي ال تزال تتردد  وعدم
 في المنطقة منذ سنوات. أصداؤها

                         ّ                وستظل المنطقة العربية تشك ل ساحة للمنافسة 
ة في  ّ      االستراتيجية الحاد  المستقبل المنظور، وستستمر                 

مثل هذه المنافسة في تحديد شكل أنماط المخاطر 
بطرق ال يمكن التنبؤ بها. كذلك تعاني المنطقة من 

موطن خلل إضافي، إذ ال توجد فيها منظمات دولية أو 
ّ                               إقليمية قادرة على سد  الفجوات االستراتيجية العميقة.                     

ّ  عد                                         ُ ويختلف هذا الوضع في أوروبا وآسيا، حيث ت    
مؤسسات مثل منظمة األمن والتعاون في أوروبا 
ومنظمة شنغهاي للتعاون، بمثابة منتديات تتيح 

ي للمجاالت ذات  ّ               للمنافسين االستراتيجيين التصد                             
 االهتمام المشترك ومنع النزاعات وإدارتها.

ل تداعيات النزاعات واألزمات وحاالت  ّ                                  كذلك تمث         
  ً ا         ّ أو دولي    ً ا        ّ إقليمي    ً ا  االستقرار القائمة بالفعل، جانب عدم

للمخاطر في منطقة الشرق األوسط وشمال   ً ا  أخير
أفريقيا. ذلك أنه ما إن ينشب نزاع أو أزمة أو حالة من 
ز مخاطر نشوب  ّ              عدم االستقرار في بلد عربي ما، تتعز                                  

النزاعات أو األزمات أو حاالت عدم االستقرار في 
أحد                            ّ                البلدان العربية األخرى. ويشك ل النزاع السوري 

أوضح األمثلة الحديثة على ذلك، حيث امتد هذا 
ق الالجئين 2014النزاع إلى العراق عام  ى تدف  ّ           ، كما أد       ّ        

وفي أوروبا (السوريين إلى أزمات في األردن ولبنان 
م الباحثون ) ً ا  ضمن ّ            . وباالستناد إلى البيانات العالمية، قد                                      
ون آليات مختلفة النتقال المخاطر عبر الحدود،      ّ الكمي  

والرعاية  ،51فيها الروابط العرقية عبر الوطنية بما
دة لحاالت التمرد تعم  ّ                الخارجية الم     ُ وتدفقات  ،52           

        ّ  كذلك يشك ل . 54والصدمات التجارية، 53الالجئين
المقاتلون األجانب العائدون إلى بلدانهم أحد العوامل 

المحتملة األخرى النتقال المخاطر في المنطقة 
عزى مصدر القلق الرئ ُ                    العربية. وي  يسي في منطقة           

خ النزاع على                                   ّ             الشرق األوسط وشمال أفريقيا إلى ترس 
ر الهروب  ّ          المستوى اإلقليمي، ما يجعل من شبه المتعذ                                       

من المخاطر عبر الوطنية الناجمة عن النزاعات 
واألزمات وحاالت عدم االستقرار التي تتسم بطابع 

 تاريخي ومستمر في الوقت عينه.

 خالصةاو.  و

لقد سعى هذا الفصل إلى تقييم أنماط النزاعات 
واألزمات وحوادث عدم االستقرار في المنطقة 

، مع التركيز بشكل خاص على 1946العربية منذ عام 
ّ        . إن  مخاطر 1989الفترة الزمنية التي تلت عام     

النزاعات واألزمات وحوادث عدم االستقرار في 
، وقد قدم هذا  ز بطابعها الحاد  ّ               المنطقة العربية تتمي                 ّ                    

تها وتواترها ومواقع  ّ                     الفصل بيانات عن أنواعها وشد                            
، تصاعدت حدة النزاعات 2003حدوثها. ومنذ عام 

العنيفة في جميع أنحاء المنطقة، كما وقعت أعمال 
الجمهورية لعراق والصومال وعنف شديدة في ا

                             ّ  وليبيا والسودان واليمن. وتترك ز  ةسوريالعربية ال
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النزاعات على امتداد المناطق الساحلية المحاذية 
للبحر األبيض المتوسط، في المناطق الحضرية 

                             ّ              المكتظة بالسكان؛ ومع ذلك، يشك ل العنف ظاهرة 
في العراق ومناطق الساحل وجنوب   ً ا  ريفية أيض

رة العربية والقرن األفريقي. وبينما غرب الجزي
انحسرت االنقالبات بشكل واضح في المنطقة 

ّ                   العربية مقارنة بما كانت عليه إب ان الحرب الباردة،                                

انتشرت التعبئة الجماهيرية واالحتجاجات الشعبية 
من أشكال عدم                           ً على نطاق أوسع، بوصفها شكال  

أن من   ً ا  . وانطالق2011االستقرار السياسي منذ عام 
حوالي نصف النزاعات قابلة ألن تتجدد في نهاية 

  ً ا                                   ّ      المطاف، وأن حاالت عدم االستقرار تول د عموم
ح أن تواجه المنطقة العربية  رج  ُ   ّ                           المزيد من مثيالتها، ي                     

مماثلة على مدى السنوات القادمة.  ً ا  أخطار



االتجاهات العمالقة 
والمحفزات والمخاطر 

المستقبلية

.3
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 التجاهات العمالقة والمحفزات ا .3
 والمخاطر المستقبلية

مةلف.  أ ّ   مقد     

 فالسيناريوهات: طرق بعدة المستقبل استشراف يمكن
 المسارات من متنوعة مجموعة على    ّ تدل   المختلفة
 استكشاف إلى األفقي المسح ويهدف الممكنة،

 وتسعى ملحوظة، غير اآلن حتى ظلت التي التطورات
إلى رسم معالم الطريق  االقتصادية الجدوى دراسات

ّ                عد  تقييم المخاطر                                ُ نحو المستقبل المنشود. وبدوره، ي    
ّ                             ّ             الند  السلبي للمستقبل، ذلك أنه يسل ط الضوء على     

ن تقييم المخاطر  ة في المستقبل. ويتكو  ّ                 العناصر الضار                      ّ             
ّ     ً من مزيج خطوتين على األقل، حيث يتم  أوال    ً ا  دائم                                 

ّ      تحديد الخطر المحتمل، ليتم  ثاني ر إمكانية تقدي  ً ا                          
حدوثه وتأثيره الممكن. وفي خطوة ثالثة محتملة، 

يمكن تطوير تدخالت في مجال السياسة العامة 
 لمواجهة هذه المخاطر.

م، ينبغي على أي  نوع من تمارين التنب ؤ كل قبل  ّ   ما تقد                      ّ                ّ      
ّ  عد                                               ُ تحديد السياق الذي قد يقع ضمنه هذا الخطر. وال ي    

دم اليقين بشكل تلقائي: ذل  ً ا  هذا التمرين مثالي َ           ك أن ع       
ل السمة الرئيسية بالنسبة للمستقبل. ولكن بما أن  ّ                                                يمث    

للحاضر، يمكننا تقليص رقعة   ً ا          ّ        الغد يشك ل امتداد
                 �                       اليقين هذه إلى حد  ما على األقل. وفي جميع  عدم

ع قدرتها على تحديد  رات يمكن توق  ّ                    األحوال، هناك تطو              ّ                
طلق                                              ُ شكل المستقبل، وتعزيز المخاطر أو الحد منها. وي  
على هذه التطورات تسمية االتجاهات، وهي تلك 

التطورات التي يمكن استنتاجها بطريقة استقرائية 
.  ً ا  من الديناميات الجديرة بالمالحظة التي تحدث راهن

ن المستقبل فقط من االتجاهات  ّ                            ومع ذلك، ال يتكو                
التي ال يمكنها في حد ذاتها رصد األحداث المفاجئة 

ل المستقبل، وغير المتوقعة: فاالت ّ             جاهات ال تمث            
 تحدد شكله فحسب. بل

هناك عدد من االتجاهات على المدى المتوسط 
ة  ر قابلي  عتقد أنها تؤثر على تطو  ّ   والطويل، التي ي         ّ                       ُ               

التضرر من النزاعات وعدم االستقرار السياسي في 
المنطقة العربية. ومن شأن هذه االتجاهات أن تلعب 

اال    ً ا  دور ّ   ً فع  إلجراء   ً ا  وسع نطاقفي خلق السياق األ  
 عملية تقييم شاملة للمخاطر اإلقليمية.

يسعى هذا الفصل إلى تحليل االتجاهات العمالقة 
والمحفزات التي ستحدد شكل مخاطر النزاعات 

واألزمات وعدم االستقرار في المنطقة العربية خالل 
ر                                                  � العقود المقبلة. إن بعض هذه االتجاهات، بما فيها تغي  

ّ   عد  م         ُ المناخ، ت   د  ّ  عروفة جي  ّ                     إلى حد  ما، وإن كانت عملية   ً ا               
فهم وتحديد صالتها بالنزاعات واألزمات وعدم 

ّ              عد  دور اتجاهات                                ُ االستقرار ال تزال في بداياتها. وي    
وم أخرى، مثل القدرة المتزايدة على االتصال، غير مفه

للنزاعات واألزمات وعدم       ً محتمال    ً ا  بوصفه محرك
إن هذه االتجاهات االستقرار. وفي جميع األحوال، ف

العمالقة والمحفزات، وارتباطاتها بالنزاعات واألزمات 
وعدم االستقرار، تستحق إجراء المزيد من التحليالت 

المنهجية من جانب العلماء والممارسين على حد 
م األقسام التالية خطة واسعة النطاق  ّ                                   سواء. وتقد           

ألبرز االتجاهات التي يتعين على   ً ا  مبدئي       ً وتحليال  
الدول األعضاء في اإلسكوا أخذها بعين االعتبار. 

ؤمل أن يؤدي ذلك إلى تسريع إجراء عملية رصد  ُ                                           وي   
، التي يمكن للدول  ً ا  وأكثر انتظام                ً وتقييم أطول أجال  

األعضاء في اإلسكوا، والجهات المعنية، ومنظومة 
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ذات الصلة، األمم المتحدة، والجهات الفاعلة األخرى 
 االنخراط فيها.

منهجية االتجاهات العمالقة اء.  ب
 والمحفزات

بأنها المنحى العام   ً ا  يمكن تعريف االتجاهات عموم
ره. وعليه، ت   ر أمر  ما أو تغي  ّ             ُ الذي يتخذه تطو            ٍ      ّ ّ      عد  هذه                

االتجاهات أدوات تحليلية نافعة فيما يتعلق بإنشاء 
 للتفكير في المستقبل.               ً إطار أكثر شموال  

ّ                             عد  االت جاهات قابلة للتحديد بسهولة،           ُ وجه عام، ت  وب     ّ   
إذ يمكن رصدها ومالحظتها في الماضي والحاضر؛ 

وتكون هذه االتجاهات عادة قابلة للقياس ويمكن 
دعمها باألدلة. وبخالف عناصر المستقبل األخرى، 

ز بأنه يمكن التنبؤ بها نسبي   ّ                            ّ تتمي  ، ما يساعد في تقليص  ً ا     
 أوجه عدم اليقين.

ن ليست كل االتجاهات متماثلة: ذلك أنه باإلضافة ولك
  ً ا  إلى تباينها في المحتوى، يشهد تواتر حدوثها تباين

ر بعض االتجاهات البارزة على مدى فترة  ً ا  أيض ّ                                     . وتتطو        
ُ               أطول بكثير مقارنة بغيرها، ولذا ت عرف باالتجاهات                                 

ع أن  ّ      العمالقة، وهي تطورات قائمة بالفعل اآلن، ويتوق                                            
  ً ا  ار فترة العشرين إلى الخمسين عامتنمو على مد

القادمة، ولذا يصعب أو يستحيل التأثير عليها في 
، فإن هذه االتجاهات ستحدد  ً ا  المدى القريب. وحتم

ل الحد  ّ        شكل جميع السيناريوهات المستقبلية، كما تمث                                          
 األقصى الممكن ألوجه اليقين.

ن الفئة الثانية من االتجاهات تلك التي تتطور  ّ                                            وتتضم      
عة أكبر، على مدى فترة تتراوح من خمس إلى بسر

هذه االتجاهات القصيرة  تبرعشر سنوات. وبينما تع
ز  ّ   األجل قابلة في الغالب للتحديد بوضوح، فإنها تتمي                                               
بدرجة أعلى من عدم اليقين، إذ تتحرك بسرعة أكبر 
مقارنة باالتجاهات العمالقة. وبهذا المعنى، تشتمل 

وعوامل التغيير التي  هذه االتجاهات على المحفزات
تؤثر على االتجاهات األخرى، ويمكن وصفها بأنها 
زات  ة. ورغم أن هذه المحف  ّ     أوجه يقين غير مؤكد                      ّ                  

أكثر قابلية  تبر، إال أنها تع ً ا  تصعب معالجتها أيض
 لالستجابة لتدخالت السياسات. 

ً  إن االتجاهات العمالقة والمحفزات تدفع مجتمعة                                           
ولكن الشكل الدقيق  بالمستقبل نحو منحى محدد؛

للمستقبل، والمخاطر التي تالزمه، ترتبط بعدد من 
              ّ          ببساطة غير مؤك دة، والتي  تبرالعناصر األخرى التي تع

تشمل، من جهة، قرارات السياسة التي يتخذها اإلنسان، 
رات التي لم يتم تحديدها بعد. ّ                             ومن جهة أخرى، التطو                     

 التجاهات العمالقة في يم.  اج
 �يةالمنطقة العر

يساعد في   ً ا       ّ أساسي    ً ا  تلعب االتجاهات العمالقة دور
ز بالعديد من  ّ              استشراف المستقبل. ذلك أنها تتمي                                

الخصائص المشتركة التي تساعد على حصر نطاق 
السيناريوهات المستقبلية عن طريق تقليص االحتماالت 

اها، تحدث االتجاهات  ّ                    المتاحة. وكما يوحي بذلك مسم                            
العمالقة على نطاق واسع؛ وهي تؤثر بالتالي على 

لبشر والبلدان والمناطق، وفي مجموعات كبيرة من ا
حاالت عديدة، يشمل تأثيرها العالم بأسره. كذلك تتكشف 

 االتجاهات العمالقة على مدى فترة طويلة من الزمن، 
  ً ا  إذ تتخطى مدة حياتها عادة العقد من الزمن، وتكون غالب

أطول من ذلك. ويالحظ أن هذه االتجاهات ترتبط 
ّ   عد  ظ                         ُ بالوقت الحاضر، وبالتالي ت   واهر يمكن مالحظتها  

                ّ                           بطريقة فعلية. وألن ها قابلة للقياس وتؤثر على   ً ا  راهن
أعداد كبيرة من األشخاص، وعلى امتداد فترات طويلة 

من الزمن، فإن االتجاهات العمالقة تسبغ درجة أعلى من 
 . ً ا                                    ّ قابلية الرؤية على مستقبل كان ضبابي  

االتجاهات العمالقة قوى  تبرع               ُ وبهذا المعنى، ت  
راتيجية تحدد شكل المستقبل كما يفعل است
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الجليد بطيء الحركة، حيث يعجز البشر  جبل
تغيير مسارها بسهولة. وبخالف العديد من  عن

العوامل األخرى المتعلقة بالمستقبل، يمكن مساندة 
هذا النوع من االتجاهات عن طريق بيانات قابلة 
ل االتجاهات العمالقة  ّ                    للتحقق منها. وبالتالي، تمث                           

ساس الذي سيتم تحديد مستقبل المنطقة األ
 باالستناد إليه.

ّ        قابلة للقياس إلى حد  بعيد،  تبرمع ذلك، ورغم أنها تع                   
   ّ                                           تظل  االتجاهات العمالقة عرضة للتفسيرات المختلفة. 

وهنا تبرز أهمية التمييز بين التنبؤ واالستشراف، 
بينما يهدف التنبؤ إلى استكشاف حقيقة مستقبلية  إذ
المثال، عدد األشخاص الذين سيتمتعون  على سبيل(

، يسعى )بإمكانية الوصول إلى شبكة اإلنترنت
االستشراف إلى ترجمة هذه الحقيقة بشكل عملي 

قال مثال  ( ُ        ً كأن ي  إن تعزيز االتصال سيؤدي إلى زيادة      
 .)سرعة التجارة الدولية

 العوامل الديمغرافية 

ت العوامل الديمغرافية إحدى أكثر االتجاها تبرتع
التي يمكن تحديدها بسهولة. ذلك أنه باالستناد إلى 

على قدر                                       ً العدد المؤكد لمواليد اليوم، يمكن بناء  
ؤ بعدد السكان بعد عقدين أو  ّ                            معقول من اليقين التنب                      

ثالثة عقود من الزمن. وعليه، من اآلمن االفتراض أن 
عدد سكان المنطقة العربية سيستمر في النمو بشكل 

عقود المقبلة، رغم أن معدل النمو كبير على مدى ال
توقع أن ينمو عدد  ً ا  السكاني فيها بدأ يشهد تباطؤ ُ                  . وي     

مليون  662مليون نسمة إلى  431سكان المنطقة من 
وبعبارة . 205055إلى  2020نسمة في الفترة من 

 231أخرى، ستبلغ الزيادة في عدد سكان المنطقة 
، 6 الشكل. ويشير 2050مليون نسمة بحلول عام 

باالستناد إلى بيانات شعبة السكان بإدارة الشؤون 
االجتماعية في األمم المتحدة، إلى االقتصادية و

ارتفاع عدد السكان في جميع البلدان العربية، 
باستثناء لبنان، وإن يكن ذلك بمعدالت متباينة بشكل 

ملحوظ. وتشير األرقام المبدئية المتاحة في هذا 
ر سيؤثر تحديد ّ              المجال إلى أن هذا التطو  على مصر،   ً ا                        
واليمن. والعراق، والصومال، والسودان، وسوريا، 

ّ                         النمو  من حيث النسبة المئوية:  7 الشكلويبرز      
في عدد السكان ستكون   ً ا                    ّ فالبلدان األكثر نمو  

، الصومال،  ً ا              ّ إلى األقل نمو    ً ا                        ّ بالترتيب، من األكثر نمو  
، ةسوريالجمهورية العربية الوموريتانيا، و

 والعراق. والسودان،

تجاهان ضخمان سيحددان شكل تطور عدد هناك ا
السكان على مدى عدة عقود قادمة، وهما انخفاض 

ع  ل العمر المتوق  ّ   معدالت الخصوبة وارتفاع معد                ّ                         
، سيكون متوسط العمر 2035للسكان. وبحلول عام 

   ً             عاما ، بالمقارنة  75المتوقع للفرد في البلدان العربية 
سيستمر وباإلضافة إلى ذلك، . 56   ً       عاما  اليوم 71مع 

معدل الوالدات في االنخفاض في المنطقة العربية، 
حيث ينخفض متوسط معدل األطفال لكل امرأة من 

 .2045عام  2.5          ً      أطفال راهنا  إلى  3

ّ                           وبالتالي، يدل  ذلك على أن  المنطقة العربية تقترب من            ّ             
لها الديمغرافي من معدالت والدات ووفيات  ّ                                      نهاية تحو          

ات أقل  ارتفاعا ، مرتفعة إلى معدالت والدات وو ّ       ّ       ً   في   
ل بوتيرة أسرع مقارنة بمناطق  ّ                             وأنها ستنجز هذا التحو                      

أخرى حول العالم، وذلك على مدى فترة تتراوح من 
 50       ً                          سنة بدال  من الفترة التي تتراوح من  40إلى  13

سنة، والتي استغرقتها بلدان منظمة التعاون  150إلى 
ل.  ّ    والتنمية في الميدان االقتصادي إلنجاز هذا التحو                                             

ل الديمغرافي المتسارع على أن  ّ                              ويدل  هذا التحو           ّ    
المنطقة العربية تحتاج إلى تدابير سياسية تأخذ بعين 

 االعتبار هذا الواقع الديمغرافي الفريد.

       ّ            ل، سيظل  تأثير طفرة لكن، وإلى حين اكتمال هذا التحو
           ً                                      الشباب طاغيا  على المنطقة العربية، ما يستتبع وجود 

عدد كبير من الشباب مقارنة بإجمالي عدد السكان. 
وبينما ستنخفض نسبة السكان الذين تقل أعمارهم عن 

في المائة عام  45              ً      في المائة حاليا  إلى  65سنة من  30
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ا  ف2030 ّ ً   ، يظل تأثير طفرة الشباب واضحا  جد  ي                             ً   
ومرة أخرى، فإن األنماط ذات الصلة . 57البلدان العربية

                     ّ                   ً           تبدو متباينة، إذ تترك ز طفرة الشباب تحديدا  في بلدان 
الجمهورية                      ً             المشرق العربي، وتحديدا  في العراق و

 وفلسطين. ةسوريالعربية ال

                    ّ                         وفي الوقت عينه، سيشك ل البالغون شريحة أكبر من 
ل العمر ا ّ          السكان نظرا  الرتفاع معد  ع للسك ان          ً            ّ       ّ  لمتوق      58 .

، سيرتفع إجمالي عدد المواطنين 2050وبحلول عام 

في المائة.  15سنة بنسبة  60الذين تزيد أعمارهم عن 
ة بين البلدان العربية، ذلك  ّ                            وهنا أيضا ، تظهر تباينات هام                    ً        
أن الجزائر ولبنان والمغرب وتونس ستختبر هذه اآلثار 

دن وليبيا ؛ بينما ستختبر مصر واألر2030بحلول عام 
والبلدان األعضاء في  ةسوريالجمهورية العربية الو

؛ 2050مجلس التعاون الخليجي هذه اآلثار قبل عام 
أما العراق وموريتانيا وفلسطين والسودان واليمن، 

ل نحو البلوغ  ّ              فستبدأ مرحلة التحو    )أو الشيخوخة(                 
 .2050بعد عام 

  2050إلى  2020ر في إجمالي عدد السكان من      ُّ التغي    .6 الشكل

 
: منهجية التقديرات واإلسقاطات السكانية لألمم المتحدة، صادر عن شعبة السكان بإدارة 2019تقرير بعنوان التوقعات السكانية العالمية لعام  المصدر:

 .(ST/ESA/SER.A/425). (2019)الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة 

 مصر
 الجزائر
 السودان
 العراق
 المغرب
 المملكة العر�ية السعودية
 اليمن
 الجمهو��ة العر�ية السو��ة
 الصومال
 تونس
 األردن
 اإلمارات العر�ية المتحدة
 لي�يا
 لبنان
مان   ُ   ع 
 مو��تانيا
 الكويت
 قطر
 البح��ن
 ج�بوتي
 جزر القمر

0            5,000        10,000  15,000 



37 

 

ّ                                          إن  للنمو  السكاني مزاياه ومثالبه. ذلك أن وجود قوة        ّ  
قد يؤدي إلى تحقيق عائد ديمغرافي.  عاملة كبيرة الحجم

ّ  وبعبارة أخرى، يؤدي النمو في عدد السكان إلى نمو                                                
ولكن العائد الديمغرافي يرتبط بعدد من . 59اقتصادي

التطورات األخرى، بما فيها الحوكمة الرشيدة؛ واإلدارة 
السليمة لالقتصاد الكلي؛ وتطبيق سياسة تجارية 

الة، وأسواق مالية مدروسة بعناية؛ وتوافر بنية  ّ                   تحتية فع         
وأسواق يد عاملة تتسم بالكفاءة، واستثمارات مجدية 

 .60في قطاعات الصحة والتعليم والتدريب

قدت تلك العناصر، يمكن للشريحة الواسعة          ُ فإذا ما ف  
ل إلى عبء بدال  من  ّ              ً    من السك ان الشباب أن تتحو                  ّ       

                     ّ           تكون فرصة، وذلك في ظل  عدم توافر  أن
وفي هذا السياق، يمكن  كافية لهم. وظائف
اع  للعوامل يا  لصن  ل تحد  ّ    الديمغرافية أن تمث      ً  ّ      ّ                  

العرب، ليس فقط فيما يتعلق بالسعي  القرار
ّ                               ً  تجن ب عدم االستقرار السياسي، بل أيضا   إلى   

تضييع الفرص االقتصادية. وفي الوقت  بعدم
تناضل بلدان المنطقة من أجل توفير  الراهن،

ّ          عمل للشباب. إن  معدل الب فرص طالة بين الشباب              
في المائة،  25البلدان العربية، الذي يبلغ نحو  في

في المائة في بعض البلدان،  30والذي يصل إلى 
ة منطقة أخرى  بما ّ              فيها تونس، يتجاوز مثيله في أي                              
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يتمثل في   ً ا       ّ جوهري    ً ا  ويعني ذلك أن هناك خطر
احتمال حدوث أزمات أو حاالت عدم استقرار في 
البلدان التي ترتفع فيها معدالت البطالة. ومع ذلك، 
.  ً ا  فإن الصلة بين العنف والشباب ليست واضحة تمام

فبينما يرتبط وجود شريحة سكانية واسعة من 
ّ             عد  العالقة بين                                 ُ الشباب بالعنف وعدم االستقرار، ال ت    

إن الرابط بين وجود  .62ل مباشراألمرين سببية بشك
شريحة سكانية واسعة من الشباب وعدم االستقرار 

ال يكتمل إال إذا توافرت مجموعة من الظروف 
األخرى، من ضمنها بطالة الشباب. وحتى في هذه 

على الدوام،   ً ا                                  ّ الحال، ليس الرابط بين األمرين جلي  
ّ              ً عد  بمفردها عامال                            ُ يستتبع أن بطالة الشباب ال ت   ما   

ب ّ  مسب  للعنف أو اإلجرام، بل تحتاج ألن تصاحبها   ً ا    
محركات إضافية، مثل الفساد والظلم والتمييز 

ن العوامل األخرى  ّ                 واإلذالل واختبار العنف. وتتضم                            
ة، مستويات  ّ            ذات الصلة التي تتسم بطابع أكثر فردي                                    

التعليم المتدنية، والعنف داخل األسرة، وضعف 
تويات المتدنية ممارسات األبوة واألمومة، والمس

 لدخل األسرة، والبطالة داخل األسرة. 

وبالتالي، فإن وجود شريحة سكانية كبيرة من 
 إال عندما   ً ا                         ّ     الشباب في المجتمع ال يشك ل خطر

يترافق مع مجموعة من الظروف األخرى، من ضمنها 
ّ     ولكن غير حصري  في   ً ا     ّ هام    ً ا  البطالة التي تلعب دور             

وبعبارة أخرى، فإن وجود شريحة . 63هذا المجال
  ً ا  وأخير                                     ً كبيرة من الشباب بين السكان يرتبط أوال  

 بأساليب الحوكمة.

 النزوح والهجرة 

ً عد  كال    ُ ي   ّ    ّ من النزوح والهجرة اتجاهين عمالقين   
راد  ّ     ّ    وبارزين في المنطقة العربية التي ظل ت تنمو  باط       ّ                                  

خذ الهجرة االقتصادية على مدى العقود الما ّ                     ضية. وتت         
، هجرة المواطنين                               ً في هذه المنطقة ثالثة أشكال: أوال  

العرب من بلدهم األم إلى بلد آخر داخل المنطقة 
، هجرة المواطنين العرب من بلدهم  ً ا  العربية؛ وثاني

، هجرة  ً ا  األم إلى بلد آخر خارج المنطقة العربية؛ وثالث
عمل داخل األجانب الوافدين للبحث عن فرص 

المنطقة العربية. ويتالزم كل شكل من األشكال 
 المذكورة مع مجموعة من التحديات الخاصة به.

ّ                                              إن  النوع األول من الهجرة يرتبط بالمواطنين العرب   
الذين يهاجرون من موطنهم األم للعمل في بلد عربي 

في المائة من إجمالي عدد  37            ّ    آخر؛ وهم يشك لون 
العربية. ويأتي هؤالء  المهاجرين داخل المنطقة

الجمهورية العربية      ّ            أساسي  من فلسطين و بشكل
ران نصف إجمالي عدد ةسوريال ّ                    ، اللتين تصد             

ه أولئك  ً ا  المهاجرين العرب، ومن مصر أيض        ّ        . ويتوج 
بشكل أساسي إلى بلدان مجلس التعاون الخليجي، 

ّ                   ومن ثم  إلى لبنان واألردن.       

ين الوافدين ويتعلق النوع الثاني من الهجرة بالمواطن
من جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا والقرن األفريقي 

وأوروبا للبحث عن فرص عمل داخل المنطقة العربية. 
ويذكر أن إجمالي عدد المهاجرين من النوعين األول 

 35في المائة إلى  25والثاني آنفي الذكر، ارتفع من 
في المائة من مجموع السكان في المنطقة العربية منذ 

ال األجانب 2005عام  ّ           . وفي المتوسط، تبلغ نسبة العم                              
في المائة من مجموع اليد العاملة في المنطقة  10

العربية، وتتركز غالبيتهم العظمى في بلدان مجلس 
التعاون الخليجي. وبشكل عام، ارتفع عدد المهاجرين 

من (في المائة،  150إلى المنطقة العربية بنسبة 
بين  )يون مهاجرمل 35مليون مهاجر إلى  15حوالي 
 .201564و 1990عامي 

ويتعلق النوع الثالث من الهجرة بالمواطنين العرب 
الذين يغادرون المنطقة العربية للبحث بشكل أساسي 

بلدان المشرق    � عد                          ُ عن فرص عمل في أوروبا. وت  
صد   ُ   � العربي أكبر م   57بنسبة (للمهاجرين في المنطقة   ٍ ر              

، تليها بلدان المغرب العربي )في المائة من المهاجرين
في المائة  20. ويأتي أقل من )في المائة 21بنسبة (

من هؤالء المهاجرين من البلدان العربية األقل   ً ا  تقريب
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في المائة فقط من بلدان مجلس التعاون  3و  ً ا  نمو
مليون عربي  11الخليجي. وفي اإلجمال، يعيش 

ر عدد األفراد العرب خارج المنطقة العرب د  ُ  �                   ية. وقد ق          
ً               الذين يعيشون خارج أوطانهم، سواء  داخل المنطقة                                

مليون شخص عام  26العربية أو خارجها، بنحو 
  ً ا  مليون شخص تقريب 5.7، أي بزيادة قدرها 2015

ِ     مقارنة ب عام  مقارنة   ً ا  مليون شخص تقريب 15، و2010       
 .1990ِ     ب عام 

  2018و 2017ط�ق الهجرة الرئيسية من أف��قيا إلى أوروبا عامي   .8 الشكل

 
ت إعادة إنتاج هذه الصورة باالستناد إلى التقرير التقني الصادر عن مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين  المصدر: ّ                                                                                                  تم  رحالت يائسة: "بعنوان  (2019) 

 ."الالجئون والمهاجرون الذي يصلون إلى أوروبا وأولئك الذين يقفون عند حدودها
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ّ   ومع ذلك، فإن  ا ن المواطنين النازحين             ّ                      لهجرة ال تتضم             
بسبب النزاعات، الذين ارتفع عددهم في المنطقة 

 1990في المائة بين عامي  142العربية بنسبة 
. كذلك تستضيف المنطقة العربية أكبر عدد من 2015و

دين قسرا  في العالم، حيث يبلغ عدد هؤالء حاليا   ّ        ً                                   ً  المشر      
مليون شخص  11مليون شخص، من ضمنهم  16

د داخليا  و ّ        ً   مشر  ال تشمل هذه األرقام (ماليين الجئ  3  
مليون  5.2الالجئين الفلسطينيين البالغ عددهم 

       ً          بية نموا  مستويات وتواجه أقل البلدان العر. 65)الجئ
عالية من النزوح الداخلي بسبب النزاعات والعنف. 

                        ً       ، بلغ عدد النازحين داخليا  بسبب 2017ففي نهاية عام 
   ً       شخصا ، وفي  825,000النزاعات في الصومال 

   ً             شخصا ، وفي اليمن  2,072,000السودان 
ّ                  وبينما تعد  النزاعات والعنف . 66    ً شخصا   2,014,000          

ي السودان واليمن، نزح من أبرز أسباب النزوح ف
شخص إضافي في الصومال بسبب  899,000

     ّ وستظل  . 67وحده 2017الكوارث الطبيعية عام 
ة عبور للمهاجرين في                     ّ     ّ                    المنطقة العربية تشك ل منص 

أبرز طرق الهجرة  8 الشكلن                       ّ المستقبل المنظور. ويبي  
لألفارقة الذين يحاولون الهجرة إلى أوروبا، وجميعها 

ّ                   تمر  عبر شمال أفريقيا.    

، فبينما  ً ا  للهجرة االقتصادية فوائدها ومثالبها في آن مع
تؤدي إلى حرمان بلدان المنطقة من ذوي الكفاءات، 

ستمد  من  ل مصدر دعم اقتصادي قوي  لها، ي  ّ     تمث      ُ        ّ                       ّ   
التحويالت المالية التي يرسلها المهاجرون العرب من 

مليون مهاجر عربي يعيشون خارج  11الخارج. ذلك أن 
المنطقة العربية ويرسلون مبالغ كبيرة من المساعدات 

أوطانهم؛ وقد بلغت هذه التحويالت من المالية إلى 
مليار دوالر عام  120،                      ً منطقة الشرق األوسط مثال  

. ويمكن أن يكون لهذه المدفوعات أثر إيجابي 2016
على النمو االقتصادي والتضخم، والواردات والعجز 

التجاري، والودائع المصرفية واالئتمانات المتاحة 
ة لدى للقطاع الخاص، وودائع العمالت األجنبي

المصارف. ومع ذلك، يمكن لهذه التحويالت المالية أن 
ة وأن تفاقم أوجه عدم المساواة داخل  ة مالي  ّ       �                                   تول د تبعي        ّ  

ي. وبالتالي فهي ال تشك ل حال   ناجع ً     البلد المتلق  ّ    ّ                      ّ للقضايا   ً ا             
 االقتصادية واالجتماعية الوطنية.

دين  ّ     ومع األسف، فإن  الالجئين واألشخاص المشر                        ّ             
ون في األصل ضحايا النزاعات ، ال ً ا       ّ داخلي   ّ                           ذين يعد        

العنيفة، قد يتسببون بدورهم في حاالت من عدم 
االستقرار في األماكن التي يقيمون فيها. وقد يحدث 

                                            ً ذلك لعدة أسباب: ففي المجتمعات التي تتسم أصال  
م االجتماعية  ُ ظ                                     ُ بالهشاشة، تعجز الهياكل األساسية والن  
عن إقامة مثل عن استيعاب الضغط اإلضافي الناجم 

هؤالء األشخاص فيها. وبخالف المهاجرين ألسباب 
اقتصادية، يسعى الالجئون جاهدين لالندماج في 

 أسواق العمل في البلدان التي تستضيفهم.

  ً ا                                           ّ تؤدي أزمات الالجئين واألشخاص المشردين داخلي  
إلى تعزيز جوانب الهشاشة التي تتالزم مع التوسع 

النظيفة والخدمات.  الحضري والوصول إلى المياه
                        ّ                      وألن النزاعات والجفاف يشك الن المحركين الرئيسيين 

للنزوح الداخلي، ال تعيش الغالبية العظمى من 
النازحين في البلدان العربية داخل مخيمات لالجئين، 
ة مثل طرابلس  ّ              بل في المدن. وقد استضافت مدن عد                                

ان وصنعاء الالجئين الوافدين إليها، رغم أنها    � وعم  
عى جاهدة لتوفير الخدمات األساسية مثل المياه تس

األثر   ً ا  وحتى إذا وضعنا جانب .68الصالحة للشرب
ّ                            المحتمل للنمو  السكاني الحضري أو االحتباس              

ل مدينة في العالم تستنفد  ّ                          الحراري، ستكون صنعاء أو                        
 2030احتياطياتها من المياه الجوفية بين عامي 

ثة اإلنسانية في ، ما قد يؤدي إلى تعميق الكار2040و
. 69من تفشي وباء الكوليرا                        ً المدينة، التي تعاني أصال  

دين  ّ     وهذا يعني أن خطر الالجئين واألشخاص المشر                                       
ل من مشكلة   ً ا       ّ داخلي   ر بسرعة، حيث تحو  ّ            يتطو                  ّ    

 . ً ا  اقتصادية واجتماعية إلى مشكلة بيئية وصحية أيض

ل التوترات القائمة بين  ّ                        ونتيجة لهذه الضغوط، قد تتحو                            
ضيف من جهة والالجئين واألشخاص المج ُ                             تمع الم        

دين داخلي   ّ          ّ المشر  من جهة أخرى، إلى عنيفة بالفعل.   ً ا      
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ة الالجئين الفلسطينيين أقدم مثال على هذا  ّ                                         وتعد  قضي      ّ    
في النزاعات   ً ا  في المنطقة العربية، إذ لعب هؤالء دور

األهلية في كل من األردن ولبنان، الذي عانى كذلك من 
لهجرة الداخلية من جنوبه إلى عاصمته. اآلثار السلبية ل

 38وفي مسح أجرته األمم المتحدة في لبنان، أعرب 
في المائة من األفراد المشمولين بالمسح عن اعتقادهم 
        ّ                                        بأن التوت ر يتفاقم بسبب التنافس المتزايد على فرص 

ق الالجئين السوريين. وذكر  ّ                          العمل نتيجة تدف                
على الموارد التنافس   ً ا  المشاركون في المسح أيض

 )في المائة 9بنسبة (والخدمات  )في المائة 11بنسبة (
، بوصفها )في المائة 6بنسبة (واالختالفات الثقافية 

             �   وفي األردن، ات هم . 70                     ّ          عوامل أخرى تفاقم التوت ر المذكور
الالجئون السوريون بالمساهمة في رفع معدالت 

الجريمة، وهو ما ينطبق على الوضع داخل مخيمات 
الالجئين السوريين، لكن ليس على مستوى المجتمع 

 األردني ككل.

ونتيجة لهذه التوترات، يعاني الالجئون واألشخاص 
في المنطقة العربية من اإلهمال   ً ا                ّ المشردون داخلي  

ة تتعل ق ليس فقط  رت ب مخاطر هام  ، ما قد ي  ّ      ّ           المستمر             ّ   ُ          ّ       
 .  ً ا  بعدم االستقرار، بل بالنزاعات العنيفة أيض

دين وتشير الد ّ     راسات التي أجريت على السك ان المشر         ّ                         
في أفغانستان والبوسنة وبوروندي إلى عدم احتمال 

 ، ّ   عودة الالجئين بعد انتهاء النزاعات إلى بلدهم األم                                               
التي باتت تفتقر إلى األمن والفرص االقتصادية 

        ّ  ومتى تمك ن . 71والحوكمة الرشيدة والخدمات المالئمة
دون من العودة إلى بلده ّ                       المشر  حتمل أن      ُ         م األم، ي         
عن فرص اقتصادية   ً ا  ينتقلوا لإلقامة في المدن بحث

تعد متاحة في المناطق الريفية، ما يؤدي إلى  لم
 مفاقمة أزمة التوسع الحضري في المنطقة العربية.

 ر المناخ   ُّ تغي   

ة على المنطقة  ر المناخ آثار عميقة ومستمر  ّ               إن لتغي                            ّ       
ة  العربية. بحسب الهيئة الحكومية الدولية ّ   المعني       

ّ                          عد  منطقة شمال أفريقيا تحديد           ُ ر المناخ، ت      � بتغي   ، ثاني  ً ا   
ر المناخ  رضة للمخاطر المتصلة بتغي  ّ          أكثر المناطق ع                          ُ              

توقع أن ترتفع 2050وبحلول عام . 72في العالم ُ               ، ي    
درجات الحرارة خالل فصل الصيف في المنطقة 

ل  1.5إلى  1العربية بمقدار                     ّ  درجة مئوية، وأن تسج 
درجتين مئويتين كاملتين في مناطق ضمن العراق 

ة والجزائر. وسترتفع درجات  ّ                           والمملكة العربية السعودي                         
الحرارة في شبه الجزيرة العربية والعراق خالل فصل 

ل زيادة تتراوح بين الشتاء بد                       ّ                   رجة أقل، ولكنها قد تسج 
 .73درجة مئوية 1.5درجة مئوية و

وباإلضافة إلى االرتفاع اإلجمالي في درجات 
ع أن يتسبب تغي   توق  ّ               � الحرارة، ي     ُ ر المناخ كذلك بظروف          

في المنطقة العربية. فمنذ   ً ا                 ّ مناخية أكثر تقل ب
ستينيات القرن المنصرم، ازدادت وتيرة وشدة 

وجات الجفاف والزالزل والفيضانات ونطاق م
رد في المنطقة العربية، حيث                  ّ                           والعواصف بشكل مط 

بالفيضانات،                                    ً أصيبت المملكة العربية السعودية مثال  
مان باألعاصير، والبحرين بالعواصف الرملية  ُ                                         وع   

ُ     أن البلدان المذكورة كانت ت عرف   ً ا  والترابية، علم                          
ية المتطرفة باألحوال الجو  ً ا  بأنها األقل تأثر  ً ا  سابق

 .74مقارنة بالبلدان األخرى في المنطقة

ّ        إلى أن موجات الحر  ستكون   ً ا  وتشير بعض األدلة أيض                 
في المدن   ً ا  في المنطقة العربية، وتحديد  ً ا  أكثر تواتر

ّ  موجة حر   59الكبرى. فمن المتوقع أن تشهد الرياض        
ط خالل الفترة من  إلى  2010               ّ                سنوية في المتوس 

موجة حر فقط خالل الفترة  12، بالمقارنة مع 2039
توقع أن ترتفع موجات 1990إلى  1961من  ُ                     . كذلك ي         

ّ                الحر  في القاهرة من  ّ     موجة حر  في  22.5إلى  7.5          
 .75السنة خالل الفترة نفسها

وسيقترن ارتفاع درجات الحرارة واألحوال الجوية 
              ّ                                 المتطرفة بالشح  المتزايد في المياه داخل المنطقة 

بالهشاشة في هذا المجال.     ً أصال  العربية التي تتسم 
ّ   ، ت صن ف  ً ا       ّ وحالي   دولة عربية في خانة البلدان التي  13  ُ  
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تعاني من ندرة شديدة في المياه، بمعنى أن كمية المياه 
ب،  500المتاحة للفرد الواحد فيها تقل عن  ّ    متر مكع        

أن عمليات سحب المياه فيها مرتفعة على نحو  كما
جلس التعاون مستدام، وال سيما في دول م غير

توقع أن ينخفض توافر المياه في . 76الخليجي ُ                               وي   
، بسبب 2030في المائة بحلول عام  20المنطقة بنسبة 

انخفاض هطول األمطار وارتفاع الطلب على المياه 
بسبب االرتفاع في درجات الحرارة، والتسرب المتزايد 

 .77لمياه البحر إلى طبقات المياه الجوفية الساحلية

ر  ً ا                     ّ البلدان العربية نمو  وستكون أقل  ّ  األكثر تضر  من   ً ا          
ف وتشكو  ر المناخ، ذلك أنها أقل قدرة على التكي  ّ         تغي                                       ّ   

ر المناخ                                       ّ من مشاكل هيكلية بارزة. كذلك سيكون لتغي  
أثر شديد على البلدان العربية التي تعاني من النزاعات 
أو تداعياتها. إن دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع 

ف مع آثار تغي  بقدرة أكبر من سوا ّ              ّ ها على التكي  ر المناخ،            
ولكنها لن تكون قادرة على تجنب تلك اآلثار بشكل 
كامل. كذلك فإن السكان األكثر هشاشة في جميع 

المجتمعات الريفية، وفقراء   ً ا  البلدان العربية، وتحديد
ّ     المدن، والسكان المهمشين أو المشردين، سيتأث رون                                           

 ر المناخ.                  ّ أكثر من سواهم بتغي  

في المائة  7غم أن مساهمة قطاع الزراعة ال تتجاوز ور
 من الناتج المحلي اإلجمالي لبلدان المنطقة العربية، 
ة بالغة بالنسبة لألمن  ّ                      إال أن هذا القطاع يعد  ذا أهمي          ّ                    

في المائة  40الغذائي في المنطقة، إذ يعتمد حوالي 
، على الزراعة  ً ا  من سكانها، وال سيما الشرائح األكثر فقر

ويمكن أن يؤدي ارتفاع درجات . 78معيشتهم في
ت محاصيل معينة بنسبة تصل                    ّ                         الحرارة إلى خفض غال 

ف  30إلى  ّ   في المائة في بعض المناطق، إذا لم يتكي                                      
ف مع آثار تغي   ّ              ّ المزارعون أو عجزوا عن التكي  ر المناخ.                           

ونتيجة لذلك، ستعاني المنطقة العربية، التي تعتمد 
بشكل كبير على استيراد الحبوب، من تبعات     ً أصال  

هائلة على هذا الصعيد، خاصة وأنها تستورد من 
في المائة من احتياجاتها من القمح  50الخارج 

في  70في المائة من األرز، وحوالي  40والشعير، و

المائة من الذرة، ما يجعلها عرضة للتأثر الشديد 
 بصدمات األسعار ونقص الغذاء. 

د            ّ أن يؤدي تغي    ً ا  ويرجح أيض ّ   ر المناخ إلى زيادة التشر                         
 وتعزيز الهجرة من النوعين المؤقت والدائم إلى المدن. 

ل ارتفاع منسوب مياه البحر خطر ّ                              ويمث  ر     ّ لتغي    ً ا       ّ إضافي    ً ا     
المناخ على المنطقة العربية. ذلك أن العديد من 

رية الرئيسية في هذه المنطقة تقع  ض  َ  َ                                المراكز الح            
ّ                      عد  بلدان، بما فيها قطر           ُ ساحلية. وت  بمحاذاة المناطق ال  

رضة لهذه  ُ          وتونس واإلمارات العربية المتحدة، أكثر ع                                       
المخاطر. كذلك يشكل ارتفاع منسوب مياه البحر 

على مصر، حيث يمكن أن يؤدي ارتفاع   ً ا  كبير  ً ا  خطر
سم فقط إلى تشريد  50منسوب مياه البحر بمقدار 

في مليار دوالر  35مليوني شخص وخسائر بقيمة 
األراضي والممتلكات والبنية التحتية في اإلسكندرية 

وحدها. كذلك ستتأثر منطقة دلتا النيل بارتفاع 
منسوب مياه البحر، ما سيؤدي إلى مفاقمة المشاكل 
الحالية فيها، مثل انخساف طبقات األرض، وتسرب 
المياه المالحة إلى خزانات المياه الجوفية، وضعف 

 .79شبكات الصرف الصحي

رجح أن تؤدي ندرة المياه إلى زيادة التوترات بين   ُ وي  
البلدان المجاورة في المنطقة العربية، وال سيما تلك 

المتعلقة بمصادر المياه العذبة، بما فيها نهر النيل. لقد 
ّ              ببناء أكبر سد  في أفريقيا،  2015بدأت إثيوبيا عام               

، وهما  ى إلى توتر في العالقات مع دولتي المصب  ّ                                     ّ       ما أد      
ان النهر ذا أهمية قصوى  مصر ّ                        والسودان، اللتين تعد                     

بالنسبة ألمنهما المائي. ويحتمل أن تزداد هذه 
 التوترات مع تفاقم ندرة المياه بشكل غير مسبوق.

ومع ذلك، تم إحراز شيء من التقدم على صعيد إدارة 
مخاطر الكوارث في المنطقة العربية خالل السنوات 
األخيرة. لقد أنشأت الجزائر وجيبوتي ومصر ولبنان 

والمغرب واليمن وحدات إلدارة مخاطر الكوارث ضمن 
م على هذا الصعيد ات سم  اتها الحكومية. ولكن  التقد  ّ    آلي                     ّ       ّ                    ّ   
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سيق على المستويين االستراتيجي بالبطء وعدم التن
َ      والتنفيذي، كما أن الجهود ذات الصلة لم تسع  سوى                                          

                    ّ                     إلى استنباط حلول محل ية للقضايا اإلقليمية.

 ع الحضري     ُّ التوس   

د  التوسع الحضري بمثابة اتجاه بارز في  ّ                                     لطالما ع   ُ        
المنطقة العربية على مدار عدة عقود. ويتوقع أن 

مقارنة بالسنوات يستمر كذلك، وإن بوتيرة أبطأ 

األخيرة. لقد بلغ متوسط معدل النمو الحضري بين 
في المائة،  2.98ما نسبته  2010و 2005عامي 

ط إلى  توقع أن ينخفض هذا المتوس  ُ                         ّ      وي  في  1.86 
ورغم هذا  .203080و 2025المائة بين عامي 

االنخفاض، يتوقع أن يرتفع عدد سكان المدن في 
شخص بين عامي  مليون 107.2المنطقة العربية إلى 

رات في      ّ التغي   9 الشكل ويبين. 81فقط 2030و 2010
النسب المئوية للسكان المقيمين في المناطق 

 .2050و 2020الحضرية بين عامي 

ي      ُّ التغي    .9 الشكل  2050و 2020                                                                     َ  رات في النسبة المئوية لعدد السكان المقيمين في المناطق الحض��ة �ين عام 

 
 .2018توقعات التحول الحضري،  المصدر:

  

 جزر القمر
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 اليمن
 مصر
 الصومال
 مو��تانيا
 الجمهو��ة العر�ية السو��ة
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 تونس
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مان   ُ   ع 
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ف ضمن   � صن                                       ُ وبشكل عام، فإن البلدان العربية التي ت  
، مثل 2020   ّ                           أقل  مستويات التوسع الحضري عام 

موريتانيا والصومال والسودان واليمن، ستشهد أكبر 
ع الحضري  الت باتجاه تحقيق المزيد من التوس  ّ                                ّ         التحو      

. وعلى غرار أماكن أخرى حول 2050بحلول عام 
ّ    العالم، سيترك ز هذا النمو  في المدن المتوسطة الحجم               ّ          

التي يتراوح عدد سكانها بين مليون وخمسة ماليين 
                              ّ              نسمة؛ ورغم أن المدن الكبرى تشك ل بالفعل إحدى 

سمات المنطقة العربية، إال أنه من غير المتوقع ظهور 
مدن كبرى جديدة في السنوات المقبلة. وبشكل عام، 

ز المدن في بلدان المشرق العربي ومجلس  ّ                                      تتمي     
                         ً                 ون الخليجي بأنها أكبر حجما  مقارنة بسواها، التعا

ز مدن المغرب العربي عموما  بأنها متوسطة  ّ                         ً               بينما تتمي           
               ً  الحجم وأقل عددا .

يات المدن العربية، مثل  ر  َ                        وبينما ستستوعب ك ب   ْ ُ                
القاهرة والخرطوم وصنعاء، العدد األكبر من 

المجموعات السكانية، ستشهد المدن العربية األصغر 
كال  في اليمن والريان في ، بما ف ً ا  حجم ُ   ّ                     يها إب والم            

، بما يتناسب  ً ا  ملحوظ  ً ا                           ّ قطر ونياال في السودان، نمو  
 .82مع حجمها الحالي

ع الحضري في المنطقة العربية يخضع لعدد  ّ       ّ                                      إن  التوس   
من عوامل الطرد والجذب المترابطة. ففي بلدان 

ت التنمية  ً ا  مجلس التعاون الخليجي تحديد ّ           ، أد     
االقتصادية المتسارعة إلى هجرة كبيرة من األرياف 

عن استقطاب وافدين من الخارج.                ً إلى المدن، فضال  
وفي بلدان المغرب العربي والمشرق العربي وأقل 

ع الحضري أساس ً ا                     ّ البلدان العربية نمو   عزى التوس  ُ          ّ             ، ي  إلى   ً ا    
انعدام الفرص االقتصادية في المناطق الريفية، وأثر 

لى سكان الريف، والنزاعات المستمرة. ر المناخ ع   ّ تغي  
وباإلضافة إلى ذلك، ال تزال معدالت الخصوبة 

المرتفعة في المدن تساهم في زيادة عدد سكانها. 
إلى نزوح   ً ا  وبطبيعة الحال، فإن النزاعات تؤدي أيض

 السكان إلى المدن في الغالب.

وعلى مثال العديد من االتجاهات العمالقة األخرى 
ع                        ُ قشتها في هذا الفصل، ال ي  التي تمت منا ّ       ّ  عد  التوس   

ّ    الحضري في حد  ذاته ات جاه         ّ ؛ بل  ً ا         ّ أو سلبي    ً ا        ّ إيجابي    ً ا             
 على كيفية إدارة هذا االتجاه.   ً ا  يعتمد ذلك كثير

،                  ً في هذا اإلطار: أوال    ً ا     ّ هام    ً ا  وثمة جانبان يلعبان دور
ة األسباب التي دفعت بالسكان إلى االنتقال  ّ                                        ماهي     

، مدى  ً ا  لمقام األول؛ وثانيللعيش في المدن في ا
التحكم بوصول النازحين الجدد والتخطيط إلقامتهم 

 بشكل مالئم.

             ّ                                     وبالتالي، يصح  القول إن المدن األقل مدعاة للقلق تقع 
ّ           عد  التجمعات                                ُ في بلدان الخليج العربي، بينما ت    

الحضرية في بلدان المشرق العربي وأقل البلدان 
لق؛ وبصفة عامة، انتشر األكثر مدعاة للق  ً ا             ّ العربية نمو  

ع  ع الحضري المدروس إلى حد  ما أو التوس  ّ             ّ  التوس                        ّ     
الحضري العشوائي، بوتيرة متسارعة في جميع أنحاء 

دة على النحو  ّ              المنطقة العربية. وحتى في المدن المشي                                     
ّ                       األمثل في الخليج، ال تطب ق قواعد البناء إال نادر ،  ً ا                       

إن انعدام .  ً ا  يتم تجاهل االعتبارات البيئية غالب كما
التخطيط والحوكمة المالئمين يجعل مثل هذه المدن 
الجديدة قابلة للتأثر بشدة باألحوال الجوية المتطرفة 

ة، على سبيل المثال،          � وآثار تغي   ّ                     ر المناخ. وفي جد                 
سوء حالة التخطيط  2011أظهرت فيضانات عام 

بناء الطرق بمحاذاة سهول الوادي           ً إذ تم مثال  (المدني 
ة في هذه المدن ّ               الفيضي  ، كما أظهرت تدهور حالة )     

ة التي لطالما ساهمت في حماية  ّ                              الحواجز البيئي               
 المدينة من الفيضانات.

وتعاني المدن الصغيرة التي تفتقر إلى القدرات 
اإلدارية للمدن الكبرى من صعوبات في توفير 

أعدادهم بسرعة. ففي  الخدمات لسكانها الذين تتزايد
في المائة من سكان المدن  67، يعيش          ً اليمن مثال  

ضمن أحياء فقيرة وفي مستوطنات عشوائية، 
ويفتقرون إلى الخدمات األساسية مثل المياه 

 .83والصرف الصحي وجمع النفايات الصلبة
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 لقد اتخذت بلدان المغرب العربي مثل الجزائر 
جة مشاكل ومصر والمغرب وتونس، إجراءات لمعال

شة.  ّ     السكن غير الالئق، والحد  من األحياء المهم                  ّ                       
ومع ذلك، اقتصرت الجهود في هذا المجال على 

ق، ويبرز التباين  ّ                  تنفيذ الخطط على نطاق ضي                        
بوضوح بين االستثمارات المطلوبة في هذا المجال 

صة للتنفيذ. وستظل األحياء                ّ                         والمبالغ المخص 
شة والحرمان المرتب ّ                   الحضرية المهم  ط بها سمة             

مالزمة للمشهد الحضري العربي لفترة طويلة قادمة. 
 ،  ً ا  وعليه، ال يمثل التوسع الحضري بحد ذاته خطر

إال إذا تقاطع مع عوامل الخطر األخرى، بما فيها الفقر 
 ر المناخ والنزاعات.    ّ وتغي  

 الترابط 

رغم أن المنطقة العربية ال تزال متخلفة عن 
 ق المزيد من الترابط، االتجاهات العالمية التي تحق

إال أنها تلحق بالركب بسرعة كبيرة. وينبغي فهم 
الترابط في هذا السياق من منظور واسع يتجاوز 

د االتصال باإلنترنت، ويشمل أيض ّ                             مجر  الهياكل   ً ا    
األساسية للنقل واالتصاالت التي تربط بين مختلف 

 الشعوب والبلدان والمناطق.

في   ً ا  كبير  ً ا  المنطقة تقدم، أحرزت 1990ومنذ عام 
 معدالت محو األمية، حيث ارتفعت هذه المعدالت 

في المائة بحلول عام  81في المائة إلى  64من 
في هذا   ً ا  ، ما يجعل المنطقة متقدمة كثير2016

المجال على مناطق جنوب آسيا وأفريقيا جنوب 
وسيتيح هذا التقدم للمنطقة . 84الصحراء الكبرى

العربية تحقيق الفائدة من استخدام شبكة اإلنترنت، 
لت معدل انتشار سريع بلغ  في المائة  58       ّ                        التي سج 

 في المائة قبل عقد  15، بالمقارنة مع 2017عام 
كات الهواتف كذلك قفزت اشترا. 85من الزمن

 نسمة  100لكل   ً ا  اشتراك 55.8المحمولة من 
نسمة خالل الفترة  100لكل   ً ا  اشتراك 112.1إلى 

 .86الزمنية نفسها

وباإلضافة إلى ذلك، بذلت حكومات البلدان العربية 
متزايدة لتحسين   ً ا  على مدى العقود الماضية جهود

شبكات الطرق اإلقليمية. وعلى سبيل المثال، إن 
نشاء شبكة طرق المشرق العربي الدولية معاهدة إ

، هدفت إلى تحسين أكثر من 2001التي أبرمت عام 
من الطرق التي تربط بين الدول   ً ا  كيلومتر 31,000

ى تحديث وتحسين الموانئ  ّ                        الموقعة عليها. كذلك أد                       
والمطارات إلى تسريع وتيرة السفر الجوي والبحري، 

منح تأشيرات  م ُ ظ                                   ُ رغم القيود المستمرة التي تفرضها ن  
 السفر في المنطقة العربية.

عند استخدامه بفعالية، يؤدي الترابط إلى تعزيز 
التجارة والنمو االقتصادي. ومع ذلك، وبوصفه عامل 

ازدهار للعديد من األنشطة البشرية، قد يؤدي الترابط 
إلى تسريع انتشار األنشطة غير المشروعة،   ً ا  أيض
المخدرات واالتجار بالبشر، وبطبيعة فيها تهريب  بما

الحال، الترويج لإلرهاب وجمع األموال والحصول 
على المعارف والخبرات لدعم األنشطة اإلرهابية. 

تخاض فيه      ً بديال    ً ا             ّ               كذلك قد يشك ل الترابط ميدان
خصومات الحياة الواقعية: فرغم فوائده التي ال حصر 

ل الفضاء السيبراني راهن ّ                        لها، تحو  مسرح للحرب إلى   ً ا         
 السيبرانية واإلرهاب السيبراني والجريمة السيبرانية.

لمواجهة اآلثار   ً ا                                 ّ ليست البلدان العربية جاهزة حالي  
السلبية للترابط، وفي المقابل تبدو الجهات الفاعلة 
غير الحكومية العنيفة والجماعات غير المشروعة 

مستعدة الستغالل هذه اآلثار السلبية، بل تجيد القيام 
. وقد استخدم ما يسمى بتنظيم الدولة         ً بذلك فعال  

،  ً ا  اإلسالمية، وجماعات أخرى مماثلة أصغر حجم
قدرات اإلنترنت من أجل الوصول إلى جمهور واسع 
لتشجيع الهجمات اإلرهابية، حتى في مناطق بعيدة 
ستخدم المجال  ة. كذلك ي  ُ              عن مواقع إقامتهم المادي           ّ                       

مثل البرنامجين السيبراني لممارسة أنشطة التجسس، 
إلى                                         ً الخبيثين فالم وغاوس. وهدف برنامج فالم مثال  

استهداف الجامعات والشركات في لبنان والمملكة 
، ةسوريالجمهورية العربية الالعربية السعودية و
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هدف برنامج غاوس بشكل أساسي إلى  بينما
 استهداف المؤسسات المالية في لبنان.

منطقة العربية كذلك يستهدف المجرمون الماليون ال
بشكل متزايد، وذلك بسبب ضعف الوعي في هذه 

ففي . 87المنطقة على المستويين المؤسسي والفردي
، استهدفت    ً مثال   2013وأوائل عام  2012أواخر عام 

مان واإلمارات   ً ا  عصابة دولية عدد ُ              من المصارف في ع                
العربية المتحدة، حيث نجحت في اختراق أنظمتها 

مليون دوالر عن طريق سحبها  45اإللكترونية وسرقة 
 . ً ا  مختلف  ً ا  بلد 27من أجهزة الصراف اآللي في 

ولجني فوائد هذا الترابط، يتعين على البلدان العربية 
من اإلجراءات االحتياطية التي تتراوح   ً ا  اتخاذ عدد

 بين التوعية والتدابير التنظيمية.

 ا�تشار األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة 

ّ                       عد  من أكثر المناطق تسليح         ُ العربية ت   رغم أن المنطقة   ً ا   
في العالم منذ الحرب العالمية الثانية، شهدت البلدان 

لألسلحة   ً ا       ّ إضافي    ً ا  العربية خالل العقد الماضي انتشار
ب  ل مسار األسلحة وتسر  ّ   ضمن ثالثة أبعاد، وهي تحو                    ّ                       

مخزوناتها في مراحل ما بعد النزاع؛ ونقل األسلحة 
إلى جهات غير حكومية فاعلة؛ والجهود المستمرة 

 لبناء القدرات العسكرية للدولة.

في هذا السياق، فهي   ً ا       ّ رئيسي    ً ا  وتلعب النزاعات دور
العربية لكي تبيح  تخلق الظروف المالئمة للحكومات

لألفراد استخدام األسلحة في مجتمعاتها، وتسمح 
للحكومات غير العربية بتزويد عمالئها المحليين 
بالسالح بطريقة غير قانونية، أو بنهب مخزونات 

إلى انتقال حوالي                                ً األسلحة. وقد أدى غزو العراق مثال  
مليون قطعة سالح من األسلحة الصغيرة  4.2

ة إلى جهات غير حكومية فاعلة، أو واألسلحة الخفيف
إلى أيدي السكان المدنيين على نطاق أوسع، التي 

د    ُ است   ّ   خدم بعضها في نهاية المطاف لدعم تمر                                   

يسمى بتنظيم الدولة اإلسالمية. وفي ليبيا، لم  ما
ة  15تنتقل أكثر من  ّ   مليون قطعة سالح إلى أيدي عام                            

في   ً ا  الشعب فحسب، بل انتشرت هذه األسلحة أيض
دولة أخرى. وتشتمل هذه األسلحة على  14حوالي 

منظومات محمولة للدفاع الجوي يمكنها إسقاط 
ّ  عد                                                 ُ طائرات مدنية نفاثة، وأنواع أخرى من الطائرات. وت    
األسلحة المذكورة مسؤولة عن حالة عدم االستقرار 

، والتي أدت 2012التي سادت في شمال مالي عام 
و. وفي لبنان بدورها إلى حدوث انقالب في باماك

واليمن، تلقت  ةسوريالجمهورية العربية الوليبيا و
جهات فاعلة غير حكومية أسلحة من بلدان أجنبية، 

 .88وذلك إما بشكل مباشر أو غير مباشر

 وباإلضافة إلى هذه األسلحة التي تتسم بطابع
تعزيز   ً ا  تواصل البلدان العربية أيض ،"رسمي غير"

طقة الشرق األوسط ترسانتها العسكرية. وتشتمل من
ل  ّ   على سبعة من البلدان العشرة التي تمتلك أعلى معد                                               

إنفاق عسكري كنسبة من ناتجها المحلي اإلجمالي. 
كذلك تشتمل منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

  ً ا  على خمسة من البلدان العشرة األكثر استيراد
إلى  2013لألسلحة الرئيسية في العالم في الفترة من 

ل كل هذه المساعي ات جاه. ول2017 ّ                   ّ    سوء الحظ، تمث    ً ا              
على مدى عقود من الزمن، وبالتالي يصعب   ً ا       ّ مستمر  

             ّ       تفكيكه والتخل ص منه.

    ّ                                                وغني  عن البيان أن النزاعات العنيفة التي تسفر عن عدد 
ذ حتى في ظل  ّ             كبير من اإلصابات يمكن أن تحدث وتنف                                  

الجماعية                            ّ         عدم وجود أسلحة متطورة، وتشك ل اإلبادة 
على ذلك. وبينما   ً ا  واضح                         ً التي حصلت في رواندا مثاال  

ّ            عد  األسلحة سبب ُ ت   ال للنزاعات، إال أنه يمكنها أن   ً ا  مباشر  ً ا   
ع حدوثها بطريقة دراماتيكية، وأن تضاعف القدرة  ّ                                              تسر    

التدميرية للقتال، وتجعل تسريح المقاتلين وإعادة 
ثر األمور إلى طبيعتها عملية ذات كلفة أعلى وأك

. ويصح ذلك بدرجة أكبر، ألن غالبية النزاعات  ً ا  وتعقيد
األسلحة   ً ا  تحدث داخل الدولة، وتستخدم فيها تالي

 الصغيرة واألسلحة الخفيفة في غالب األحيان.
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اك بطريقة مباشرة فحسب،  ّ                        وليس لألسلحة أثر فت                    
، إذ يمكن أن تؤدي إلى  ً ا  سياسي  ً ا  دور  ً ا  بل تلعب أيض

ل إلى نزاعات عنيفة. إن انتشار                     ّ مفاقمة المظالم لتتحو  
إلى خلق مشاكل أمنية تساهم في   ً ا  السالح يؤدي أيض

تشريد األفراد، وخنق األنشطة التجارية، والحد من 
فرص الحصول على الرعاية الصحية والتعليم، 

 وتدمير البنى التحتية أو إلحاق الضرر بها.

هناك عدة طرق للتخفيف من اآلثار الضارة لهذه 
منها ال يتم تنفيذه بشكل كامل في   ً ا        ّ لكن أي   المشكلة،

المنطقة العربية. وعندما تنتشر األسلحة التابعة للدولة 
بين السكان المدنيين، تصبح إدارة مخزونات األسلحة 

. فلو ات خذ كل  من العراق وليبيا                ّ       ّ      ّ                  مبعث قلق حقيقي 
إجراءات أكثر جدوى إلدارة مخزونات األسلحة قبل 

منهما، لما انتشرت األسلحة  حدوث النزاعات في كل
                             ّ               فيهما بمثل تلك السهولة. ويتعل ق أحد االتجاهات 

األخرى الباعثة على القلق في المنطقة العربية بتزويد 
الجهات الفاعلة غير الحكومية بالسالح عن عمد، رغم أن 

هذه الجهات ال تضع أية ضوابط على تدفق األسلحة. 
ف بين الدول وباإلضافة إلى ذلك، ال يوجد تعاون كا

األعضاء في اإلسكوا للحد من انتشار األسلحة الصغيرة. 
حتى إلى القدرة على صياغة   ً ا  وتفتقر هذه الدول غالب

 احتياجاتها فيما يتعلق بطلب المساعدة في هذا الصدد.

زات المخاطر في المنطقة ال.  د    ّ                       محف 
 العر�ية

ة    � عد   ُ ت   ّ   االتجاهات العمالقة آنفة الذكر بمثابة ظواهر قوي                                             
ر على مدى عقود من الزمن، وتستلزم بالتالي  ّ                                          تتطو     

كبيرة ومستمرة لتحديد شكلها. وتصبح هذه   ً ا  جهود
االتجاهات العمالقة أكثر عرضة للتسبب بالمخاطر 

ى                                       ً عندما تترافق مع اتجاهات أخرى أقصر أجال   ّ   ت سم    ُ
زات. وتتفاعل هذه ّ                 بالمحف  المحفزات مع االتجاهات       

العمالقة بطرق معقدة: ذلك أن بإمكانها مفاقمة 

االتجاهات العمالقة وتسريع وتيرتها، وإسباغ طابع 
لقصر   ً ا  اإللحاح عليها، أو مضاعفة تهديد قائم. ونظر

عمرها، الذي يتراوح بين ستة أشهر وعشر سنوات، 
زات دور ح أن تلعب هذه المحف  ّ        يرج  ي  ف ً ا  أكثر جوهري  ً ا     ّ                  

صنع القرارات المتعلقة بالسياسات مقارنة باالتجاهات 
ز  ّ   العمالقة. وفي بعض الحاالت، قد يؤدي ظهور محف                                          

د  ّ   محد  إلى صرف انتباه  )      ّ               مثل تقل ب أسعار الغذاء(  
المجتمعات العربية عن معالجة االتجاهات العمالقة 

التي تشكل تهديدات أكثر خطورة  )ر المناخ       ّ مثل تغي  (
أو منعها من التصدي لها. وفي  على المدى الطويل،

الحقيقة، قد تؤدي االستجابة للمحفزات، في ظل 
غياب سياسة حكيمة وقصيرة األجل التخاذ القرارات، 

إلى مفاقمة اآلثار السلبية لالتجاهات العمالقة. ومن 
هذا المنطلق، فإن أفضل طريقة لمعالجة االتجاهات 

زات تكون من خالل النظر إل ّ                         العمالقة والمحف  يهما              
 .89بوصفهما عاملين متكاملين

ر بشكل أسرع بكثير مقارنة  ّ                          وبما أن المحفزات تتطو                      
عها بدرجة عالية من                     ُ باالتجاهات العمالقة، ي   ّ                    عد  توق      ّ  

اليقين أكثر صعوبة. ومع ذلك، يمكن تحديد المحفزات 
ّ                            عد  مالئمة لعملية صنع السياسات                   ُ وقياسها إلى درجة ت    

نة في المنطقة العربية. حس  ُ   ّ                      الم     

 ب أسعار المواد الغذائية   ُّ تقل   

على مدى العقود الثالثة الماضية، رفعت المنطقة 
،  ً ا                                                ّ العربية حجم وارداتها الغذائية بشكل كبير؛ وحالي  

يتم استيراد نصف إجمالي المواد الغذائية األساسية 
أن   ً ا  في جميع أنحاء المنطقة العربية، ويتوقع أيض

بحلول عام في المائة  64ترتفع هذه الواردات إلى 
. وينجم ذلك عن اتجاهين متقاطعين، إذ حافظ 2030

إنتاج الحبوب، وإلى حد ما، إنتاج اللحوم والحليب، 
على استقراره منذ تسعينيات القرن الماضي، وفي 

المقابل ارتفعت معدالت استهالك هذه السلع بسبب 
 .90ارتفاع عدد السكان



48 

 

ّ                            عد  واردات األغذية مشكلة في حد           ُ وبينما ال ت   ذاتها،  
ض السكان على حد  ّ                 فإن االعتماد المفرط عليها يعر                             

سواء لخطر صدمات عرض المواد الغذائية وصدمات 
أسعارها في السوق العالمية. ومن الناحية الجوهرية، 

فإن االعتماد على استيراد المواد الغذائية يجعل األمن 
ي ّ  الغذائي تحد  . فالسكان  ً ا               ّ أكثر منه بيئي    ً ا         ّ اقتصادي    ً ا            

ضون بشكل خاص الفقرا ّ              ء، وال سيما فقراء المدن، معر                            
لخطر هذه الصدمات. إن درجة االعتماد على الواردات 

الغذائية في المنطقة العربية مرتفعة: فرغم أن هذه 
المنطقة ال تضم سوى خمسة في المائة من مجموع 

سكان العالم، إال أنها تستورد ثلث منتجات لحوم 
حليب والقمح في األغنام وأكثر من ربع منتجات ال

 .91السوق العالمية

من   ً ا  كبير  ً ا  وبينما تستورد جميع بلدان المنطقة قسم
المواد الغذائية التي تستهلكها، يتفاقم الخطر بشكل 

ملحوظ عند تجاوز نفقات الواردات الغذائية الفائض 
ّ                     المالي اإلجمالي للبلد. إن  بلدان مجلس التعاون                         

الخليجي تنفق نحو خمسة في المائة من عائدات 
صادراتها الوطنية على الواردات الغذائية، بينما ترتفع 

الغذائية في البلدان العربية األخرى معدالت الواردات 
 90أكثر من ذلك. وتستورد المملكة العربية السعودية 

  ً ا  في المائة من احتياجاتها من الحبوب، ولكن نظر
ع  ّ   للفائض الذي تتمتع به في ميزانيتها المالية، تتمت                                                

بالقدرة على الحد من تضخم أسعار المواد الغذائية أو 
اع أسعار المواد رفع األجور للتعويض عن ارتف

ّ        عد  قادرة                                         ُ الغذائية. وفي المقابل، تعاني مصر، التي ت    
، من عجز  ً ا  على تلبية نصف احتياجاتها الغذائية تقريب

في المائة من ناتجها المحلي  10مالي يبلغ نحو 
اإلجمالي. إن هذا العجز يعني أن المصريين، وال سيما 

 13الشريحة السكانية الفقيرة التي يبلغ عددها 
ليون نسمة ممن ال تتجاوز أجورهم دوالرين م

أميركيين في اليوم الواحد، أكثر عرضة للتأثر 
 .92بتضخم أسعار المواد الغذائية

كذلك تتأثر المجتمعات المحلية الفقيرة بارتفاع أسعار 
ض أنظمة  ّ         المواد الغذائية أكثر من سواها، حيث تتعر                                        

ء الحماية االجتماعية القائمة فيها لالهتزاز أثنا
م بلدان عديدة في  ة لألسعار. وتقد  ّ                  االرتفاعات الحاد                ّ               
المنطقة العربية إعانات شاملة للتشجيع على إنتاج 

  ً ا  األغذية، ولكن فعالية هذه اإلعانات تتضاءل كثير
 .93 ً ا                                         ّ عندما ترتفع أسعار المواد الغذائية عالمي  

ّ                         ّ عد  أقل البلدان العربية نمو    ُ وت   ّ      األشد  تأثر  ً ا    بارتفاع   ً ا     
أسعار المواد الغذائية، إذ تتسم نفقات وارداتها 

الغذائية بأنها مرتفعة ومتقلبة. وقد بلغ حجم الواردات 
الغذائية لجيبوتي أربعة أضعاف قيمة إجمالي 

صادراتها عدة مرات في السنوات األخيرة، بينما بلغ 
هذا الحجم ثمانية أضعاف قيمة إجمالي صادرات 

ان البلدان بشكل كبير على المنح الصومال. ويعتمد هذ
عن التحويالت المالية                      ً والقروض الدولية، فضال  

ة عليه. و94لتغطية نفقات الواردات الغذائية ّ   ، فإن أي         
صدمات مستقبلية في أسعار المواد الغذائية قد تؤدي 

 إلى كارثة بالنسبة لكال البلدين.

وتتفاقم جوانب الضعف المرتبطة بصدمات العرض 
من   ً ا  ين تعتمد الدولة على عدد محدود نسبيواألسعار ح

دين لتأمين وارداتها الغذائية. ويشك ل القمح أحد  ّ                                   ّ            المور      
 5أن   ً ا  أبرز الواردات الغذائية في المنطقة العربية، علم

في المائة من  66بلدان فقط حول العالم تقوم بتصدير 
مخزونه العالمي، وأن غالبية الدول العربية تستورده 

 .95من دولتين فقط، وهما روسيا وفرنسابشكل أساسي 

                            ّ           وقد تحدث صدمات العرض بسبب شح  المحاصيل، 
بسبب تدخالت السياسة، بما فيها القيود   ً ا  لكن أيض

ل غالب ّ       المفروضة على التصدير، التي تمث  نتيجة   ً ا                               
ّ          عد  الصدمات                                      ُ لمشاكل العرض المحلية. وبعبارة أخرى، ت    

يس ل كنول –مفاجئة من الصعب   ً ا  في الغالب أحداث
 .توقعها –ستحيل ممن ال
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وعلى سبيل المثال، تحاجج دراسة حديثة بأن قيام 
روسيا بفرض حظر على صادراتها من القمح قد يؤدي 

إلى خفض إمدادات الحبوب بنسبة تناهز خمسة في 
مليون شخص حول العالم يعيشون  18المائة لحوالي 

تحت خط الفقر الدولي. ويتزايد احتمال حدوث مثل 
مي وإمكانية إعادة هذا السيناريو بسبب االحترار العال

توجيه صادرات القمح الروسية من الشرق األوسط 
 .96إلى الصين

واسعة   ً ا                             ّ       إن صدمات أسعار األغذية قد تخل ف آثار
النطاق. ويربط بعض الباحثين بين تراجع محاصيل 

، والقيود 2010و 2008القمح في روسيا بين عامي 
رضت على صادرات القمح الروسية نتيجة  ُ                                    التي ف       

رتفاع أسعار القمح في جميع أنحاء المنطقة لذلك، وا
 .201197العربية، واالنتفاضات العربية التي تلتها عام 

ة تأثر أسعار  ز شد  ّ              وفي هذا التحليل، يتفاعل محف      ّ                           
المواد الغذائية مع االتجاهات العمالقة القائمة وغيرها 

من المحفزات مثل الركود االقتصادي، وارتفاع 
ب، وأنظمة الحكم الفاسدة معدالت البطالة بين الشبا

وغير الخاضعة للمساءلة، من أجل التسبب بعدم 
االستقرار السياسي والنزاعات العنيفة. وبالنظر إلى 

ضآلة عدد االتجاهات العمالقة وغيرها من المحفزات 
     ّ     ، يظل  عدم 2011التي تمت معالجتها منذ عام 

                                            ّ    استقرار أسعار المواد الغذائية مبعث قلق حقيقي  في 
 طقة العربية.المن

ة اتخاذها  ّ           وهناك بالطبع خطوات يمكن للبلدان العربي                                       
من أجل مكافحة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بما 

فيها السعي إلى زيادة اإلنتاج المحلي عن طريق 
،                                              ً االستثمار في إنتاج المحاصيل وتكثيف الزراعة مثال  

 . ّ   وال سيما من خالل اتباع األساليب الحديثة في الري                                             
ن الدراسات أن زيادة المحاصيل الزراعية بنسبة وت ّ                                             بي   

ل االكتفاء الذاتي  25 ّ                  في المائة ستؤدي إلى رفع معد                            
في  41في المائة إلى  34في المنطقة العربية من 

  ً ا  ولكن ذلك لن يكون ممكن .203098المائة بحلول عام 
ّ                                     من دون ات باع الحكومات استراتيجية طويلة األجل،          

أو   ً ا  غير المستدامة بيئي تتجنب الحلول السريعة
، مثل تحلية مياه البحر أو استخراج المياه  ً ا  اقتصادي

الجوفية من اآلبار العميقة. وال توجد سوى شواهد 
ضئيلة تشير إلى وجود إقبال في المنطقة العربية على 

 مثل هذا األسلوب في التفكير طويل األجل.

وكخيار بديل، يمكن للحكومات االستثمار في بلدان 
خرى للحصول على اإلمدادات الغذائية بطريقة أ

مباشرة. وقد اتخذت المملكة العربية السعودية 
واإلمارات العربية المتحدة بعض الخطوات في هذا 

االتجاه، حيث تستثمران في إنتاج األغذية في مناطق 
ز بخصوبتها في السودان. ولكن هذه االستثمارات  ّ                                            تتمي     

األمن الغذائي التي لتحديات   ً ا  أثارت بعض الجدل نظر
وحتى إن كانت بعض . 99يواجهها السودان نفسه

د مثل هذا الخيار،  ّ                   بلدان مجلس التعاون الخليجي تؤي                               
ّ      عد  مجدي ُ ي   فال من منظور التكلفة بالنسبة للعديد من   ً ا   

 البلدان األخرى.

وكخيار نهائي، يمكن إنشاء مخزونات احتياطية من 
صدمة مفاجئة الحبوب الستخدامها في حالة حدوث 

في األسعار. ويذكر أن المملكة العربية السعودية 
مخزونات احتياطية من القمح تكفيها   ً ا  تمتلك حالي

لمدة ثمانية أشهر، كما تهدف إلى رفع حجم هذه 
المخزونات في المستقبل القريب بحيث تكفيها لمدة 

       ّ                           ولو تمك نت جميع البلدان العربية من . 100 ً ا  شهر 12
ياطية من الحبوب تكفيها لمدة إنشاء مخزونات احت

ثالثة أشهر فقط، قد يؤدي ذلك إلى الحد من آثار 
ومرة . 101في المائة 50إلى  30صدمة األسعار بنسبة 

أخرى، ال يحتمل أن تقوم دول عربية أخرى سوى 
 بلدان مجلس التعاون الخليجي باتباع هذا النهج.

   ّ       شح  المياه 

خية، لطالما لطبيعتها الجغرافية وخصائصها المنا  ً ا  نظر
                              ّ                  واجهت المنطقة العربية مشكلة شح  المياه. ولكن هذه 

زعز عة  ِ    المشكلة باتت تهدد بالوصول إلى مستويات م     ُ                                       
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لالستقرار بشكل خطير في العقود المقبلة، ال سيما 
ّ                             عد  قضية شاملة تؤثر على مجموعة                  ُ وأن األمن المائي ي    

من القطاعات المختلفة، بما فيها الزراعة واألمن 
 ئي والصحة والمستوطنات البشرية.الغذا

في خانة البلدان التي   ً ا      ّ عربي    ً ا  بلد 12، يصنف  ً ا       ّ وحالي  
ة المياه  ّ                   ّ   ّ         تعاني من شح  حاد  في المياه، إذ تقل  حص     ّ           

متر مكعب في العام. كذلك  500للفرد الواحد فيها عن 
          ّ                                  فإن المعدل  اإلقليمي لحصة الفرد من المياه ليس 

للفرد الواحد   ً ا  مكعب  ً ا  متر 650أفضل بكثير، إذ بلغ 
. وفي المقابل، يبلغ المتوسط العالمي 2014عام   ً ا      ّ سنوي  

 .102متر مكعب من المياه للفرد الواحد 6,000

ر بأن يؤدي تغي  2030وبحلول عام  قد  ّ               � ، ي    ُ  ر المناخ   
إلى تخفيض إضافي في موارد المياه المتجددة 

كذلك سيؤدي ارتفاع . 103في المائة 20بنسبة تبلغ 
درجات الحرارة ونقص هطول األمطار إلى إلحاق 

 الضرر بنوعية وكمية إمدادات المياه، والتسبب 
في زيادة حاالت الجفاف في جميع أنحاء المنطقة 

 .104العربية

بعه معظم ه                             َ وستتفاقم ندرة المياه بسبب الن   ّ          ج الذي تت          
بلدان المنطقة فيما يتعلق باستخراج المياه على نحو 

ذكر أن المنطقة تستخدم  ُ                       غير مستدام. وي  في  85             
ّ           المائة من إجمالي مياهها العذبة لري  المحاصيل                                   

الزراعية، مع اإلشارة في هذا السياق إلى أن 
ُ       المخزونات االحتياطية للمياه الجوفية ت ستخدم                                     

إن استخراج  .105متكاملة ذات صلةبغياب أية خطط 
المياه الجوفية على نحو يفوق المعدالت الطبيعية 

د مخزونها يؤدي إلى استنزاف المخزونات  ّ                                      لتجد     
االحتياطية للمياه الجوفية بسرعة. ويذكر في هذا 

ّ                                  السياق أن  منسوب المياه الجوفية في المنطقة          
العربية قد انخفض بمقدار متر في السنة على مدى 

كذلك فإن المناطق . 106ات الثالثين الماضيةالسنو
ّ           عد  غنية نسبي      ُ التي ت   بالموارد المائية السطحية تعتمد   ً ا   

بشكل متزايد على المياه الجوفية لتلبية الطلب   ً ا  أيض

ع أن يتجاوز العرض بمقدار  ّ                          على المياه، الذي يتوق                      43 
ب  ً ا  كيلومتر ّ  مكع   .2030و 2020بين عامي   ً ا    

ع الحضري بشدة في وباإلضافة إلى ذلك،             ّ                 يساهم التوس 
االستهالك المفرط للمياه في المنطقة العربية، وال سيما 

  ً ا  في دول مجلس التعاون الخليجي التي تتمتع عموم
بفائض في ميزانياتها. ويتم تلبية نسبة كبيرة من 

استهالك المياه في هذه الدول عن طريق تحلية مياه 
ع تكلفة المياه البحر، وهي الوسيلة التي تؤدي إلى رف

 وستساهم في زيادة عدم التكافؤ في توزيع المياه.

ضة أكثر من سواها   ً ا                            ّ إن أقل البلدان العربية نمو   ّ                  معر    
من البلدان العربية للتأثر بمشكلة شح المياه، 

تستطيع حكوماتها عادة اتخاذ اإلجراءات الكفيلة  ال إذ
بتلبية الطلب على المياه. كذلك فإن فقراء المدن 

المهمشة،  وغيرهم من الفئاتمجتمعات الزراعية وال
في الغالب عن الوصول إلى مياه                  ً الذين يعجزون أصال  

حسنة،  ُ       الشرب النظيفة ومرافق الصرف الصحي الم                                     
                   ّ                      سيتضررون بشدة من شح  المياه. ونتيجة لذلك، 

ستنتشر األمراض المنقولة بواسطة المياه على نطاق 
ع أن تك ّ        واسع. وكما سبق ذكره، يتوق  ون صنعاء أول                         

مدينة في العالم تستنفد مخزوناتها االحتياطية من 
أن   ً ا  ، علم2040و 2030المياه الجوفية بين عامي 

ضة لهذه المخاطر  ّ                 المناطق األخرى في اليمن معر                           
 بنفس الدرجة.  ً ا  تقريب

للنزاعات بين البلدان   ً ا       ّ رئيسي    ً ا      ّ    ّ            سيشك ل شح  المياه مصدر
د سواء، إذ يعتمد العربية وداخل كل بلد عربي على ح

على األنهار أو طبقات المياه   ً ا  كل بلد عربي تقريب
الجوفية التي يتقاسمها مع جيرانه، بينما تهدد الحوكمة 

السيئة للموارد المائية المشتركة استقرار المنطقة 
 العربية، وال سيما في حوضي النيل ونهر األردن.

ل بناء مشروع سد النهضة اإلثيوبي الكبير عل ّ                                         ويمث  ى    
ّ  النيل األزرق مبعث قلق رئيسي  لمصر، إذ يهدد بالحد                      �                          

ي هذا النهر. وتحصل  ق مصادر المياه التي تغذ  ّ                    من تدف                         ّ      
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في المائة من احتياجاتها من المياه  90مصر على 
  ً ا  العذبة من النيل، وترى في المشروع اإلثيوبي تهديد

ألمنها القومي. وبالمقابل، يدعم السودان هذا   ً ا       ّ منطقي  
                  ّ                   ع، إذ يأمل أن يتمك ن بواسطته من توسيع المشرو

إنتاجه الزراعي وتأمين الطاقة الكهربائية بأثمان 
زهيدة. وبينما تم إحراز بعض التقدم باتجاه حل النزاع 

على مدى السنوات األخيرة، تبرز الحاجة المستمرة 
لبناء الثقة بين البلدان الثالثة المعنية لتجنب عودة 

 .107بينهاا التوتر إلى العالقات فيم

                    ّ                     ّ          وبغية الحد من أثر شح  المياه، ينبغي أن ترك ز الحوكمة 
الرشيدة على استخدام المياه بطريقة مستدامة، 

واستخدام الطاقة بفعالية، واالستثمار في البحوث 
والتطوير في مجال تكنولوجيا المياه. ومع ذلك، تميل 
الحكومات العربية إلى التركيز على التدابير القصيرة 

، بما  ً ا  واقتصادي  ً ا                            ّ والحلول غير المستدامة بيئي   األجل
في المائة من  70فيها تحلية مياه البحر؛ ويذكر أن 

محطات تحلية مياه البحر في العالم تقع داخل 
وال تحظى مساعي الحد من فرط . 108المنطقة العربية

استخراج المياه بشعبية سياسية، ورغم أن 
  ً ا  المعنية تدرك غالبالمستويات العليا في الوزارات 

ترجم إلى اتخاذ   ً ا  مخاطر شح المياه، فذلك نادر ُ                ما ي     
 .109تدابير عملية على المستوى السياسي العام

 الحوكمة والسياسات االقتصادية 

دون قصد   ً ا  يمكن للسياسات الحكومية أن تقوم أيض
ك للنزاعات واألزمات وعدم االستقرار.  ّ                                   بدور المحر           

ت مناقشته في ال ّ                وحسبما تم  فصل الثاني، تعاني بعض         
المؤسسات الحكومية في المنطقة العربية من عدد من 

أوجه الخلل التي تساهم في زيادة مخاطر نشوب 
النزاعات واألزمات وعدم االستقرار، بما فيها انعدام 

المساءلة، وارتفاع معدالت اإلقصاء وانخفاض 
المشاركة فيها، وتدني مستويات الفعالية اإلدارية 

التنظيمية، وعدم احترام حقوق اإلنسان  والجودة
وسيادة القانون، والفساد. ونتيجة لذلك، ستظل 

الت االستياء الشعبي من المؤسسات السياسية  ّ                                        معد    
ك المحتمل  ّ           مرتفعة، وستستمر في لعب دور المحر                                 

للنزاعات واألزمات وعدم االستقرار في المنطقة 
في في الجزائر والسودان   ً ا  العربية، كما حدث مؤخر

 .2019أوائل عام 

ل الهيكلي ي   ّ            ُ إن انعدام التحو  ّ     عد  سبب                  ّ   لتقل ب   ً ا       ّ رئيسي    ً ا   
ّ  النمو  االقتصادي والعالقة الضعيفة بين النمو                                      ّ     

                                                � والتوظيف والفقر في معظم البلدان العربية. ولم يؤد  
ل النمو االقتصادي المرتفع نسبي ّ                              معد  في المنطقة على   ً ا    

دية العالمية مدى العقود التي سبقت األزمة االقتصا
، واالنتعاش البطيء الذي تال هذه األزمة 2008عام 

ن كبير في مداخيل                             ّ                 في السنوات التالية، إلى تحس 
الفقراء، وال إلى خلق فرص عمل كافية والئقة للشباب 
المتعلمين الذين يتزايد عددهم باستمرار. لقد أسفرت 

عن خلق وظائف معظمها غير   ً ا  عملية النمو سابق
ن إنتاجية     ّ     رسمي  ومنخ                       ّ          فض األجور. كذلك لم تتحس 

ّ  اليد العاملة إال بشكل طفيف، وات سم النمو  االقتصادي            ّ         ّ                              
بالبطء، ولم يتم تقاسم الفوائد على نحو متكافئ. 
ر التباينات في األجور  ّ                      وفي هذا السياق، فإن تطو                        

واتجاهات اإلنتاج في عمليات النمو االقتصادي، وأثر 
لى إعادة توزيع الموارد، السياسات المالية التي تقوم ع

ف عندهما. تين ينبغي التوق  ان قضيتين هام  ّ          يعد                 ّ              ّ    

ومن منظور واسع، لم تقم حكومات البلدان العربية 
                                  ٍ           بوضع سياسات تهدف إلى إدرار دخل كاف  لمواطنيها 

 من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، وينشأ خطر
االستياء المحتمل من التباعد المتزايد بين اتجاهات 

 اليد العاملة وحصة رأس المال في الدخل.

كذلك يميل عبء الضرائب المباشرة التي تفرضها 
البلدان العربية على السكان ذوي الدخل المتوسط إلى 

أن يكون أعلى مقارنة بالشريحة السكانية العشرية 
بفعل الحقيقة   ً ا  األكثر ثراء. ويتضاعف هذا العبء ضمن

عام يستفيدون من التي مفادها أن موظفي القطاع ال
التأمينات االجتماعية، التي تقوم في جزء منها على 
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المساهمات المادية التي يدفعها المشتركون مقابل 
ّ  الخدمات، وفي جزء آخر على الموارد الضريبية. إن                                               

ُ                الضريبة غير المباشرة التي ت ستخدم في الدول                            
نسبة الضريبة (، تتسم بطابعها التنازلي  ً ا  النامية عموم

، وتشكل مع ذلك المصدر )قص كلما تعاظم الدخلتتنا
الرئيسي لإليرادات الضريبية بالنسبة لمعظم البلدان 

العربية متوسطة الدخل، وقد ارتفعت حصة هذه 
ذكر أن  ُ        الضرائب غير المباشرة مع مرور الزمن. وي                                       

دول مجلس   ً ا  اإلصالحات الضريبية التي أجرتها مؤخر
           ّ  ة أخرى، ترك ز التعاون الخليجي وعدة بلدان عربي

بشكل متزايد على الضريبة على القيمة المضافة لجني 
 اإليرادات الضريبية.

ز عموم ّ       إن  منطقة الشرق األوسط تتمي                         ّ بتركيبة   ً ا   
في   ً ا  اجتماعية ثنائية، تقوم على مجموعة ثرية جد

القمة، تضاهي مستويات دخلها إلى حد بعيد مثيالتها 
من السكان األكثر في البلدان المرتفعة الدخل، وأكثرية 

من ذوي الدخل المحدود. ويمكن تفسير التفاوت   ً ا  فقر
الشديد بين السكان األكثر ثراء والشرائح المتبقية من 

السكان من خالل الطابع الريعي الذي يغلب على 
اقتصادات البلدان العربية، والذي تقوم على االستئثار 

ّ                        عد  الطبقة المتوسطة، التي                    ُ بالريوع النفطية. وت      ّ  تشك ل  
في المائة من السكان في بلدان الشرق األوسط،  40

مقارنة بمثيلتها في الواليات المتحدة   ً ا  أكثر فقر
في  30وأوروبا الغربية، إذ تقل حصتها من الدخل عن 

في المائة في الواليات  45و 40المائة، بينما تبلغ 
 المتحدة وأوروبا الغربية على التوالي.

يبقى أن التحديات االقتصادية المذكورة واالستياء 
ل فرصة يمكن االستفادة منها، إذ  ّ                               الناجم عنها، تمث                 

يمكنها، وقد فعلت ذلك في السابق، أن تخلق الزخم 
ز  ّ   الالزم إلجراء اإلصالحات المؤسسية التي ت جه    ُ                                   

عربية لالنخراط في الثورة الصناعية المنطقة ال
رجح أن تستفيد بلدان الخليج  ً ا                ّ القادمة. وحالي   ُ                            ، ي    

فقط، ومصر بدرجة أقل، من تكنولوجيات الذكاء 
االصطناعي وغيرها من االبتكارات التكنولوجية، 

ولكن هناك بلدان عربية أخرى يمكنها أن تستفيد من 
ر أهمية       ّ          . ولعل  األمر األكث ً ا  هذه التكنولوجيات أيض

ل في النظر إلى األداء االقتصادي ال بوصفه  ّ                                       يتمث     
يسهم بشكل إيجابي                           ً نتيجة رقمية فحسب، بل عامال  

في تعزيز الهوية الوطنية وتحسين رفاه مواطني 
 البلدان العربية.

 ف العنيف        ُّ د والتطر       ُّ التشد   

د والتطر   ّ         � رغم أن عناصر التشد  ف العنيف على حد                  
بية منذ عقود من الزمن، سواء قائمة في المنطقة العر

َ          إال أن هذه المشكلة تفاقمت على مستوي ي النطاق                                   
ّ                                  واالت ساع منذ الغزو األميركي للعراق عام  . ومع 2003   

د والتطر          ُ ذلك، ال ي   ّ         � عد  التشد        ّ ف العنيف مشكلة مالزمة  
للبلدان العربية التي تعاني من النزاعات واالحتالل 

العربية  فحسب، إذ واجهت بلدان بما فيها المملكة
السعودية ولبنان المشاكل المتعلقة بالتشدد رغم أنها 

من النزاعات العنيفة خالل   ً ا  نسبي     ً ضئيال    ً ا  اختبرت قدر
 الفترة عينها.

إن نجاح ما يسمى بالدولة اإلسالمية في تجنيد 
ّ      المقاتلين في المنطقة العربية يعد  مؤشر على أن   ً ا     ّ قوي    ً ا                                 

د ما يزال حقيقي   ّ                ّ خطر التشد  أن التنظيم المذكور  : ذلك ً ا          
لم ينجح فقط في تجنيد مواطنين سوريين وعراقيين 

  ً ا  يشكلون حوالي نصف عدد منتسبيه، بل تمكن أيض
مواطن من بلدان عربية  12,000من اجتذاب أكثر من 

من منطقة الشرق األوسط  7,000من ضمنهم (أخرى 
ويعني ذلك أنه، رغم . 110)من المغرب العربي 5,000و

ة التجنيد لم تنضب،  ً ا              ّ التنظيم رسمي  هزيمة  ّ                    ، فإن عملي           
 بل أدت إلى إنشاء تنظيمات جديدة.

 الج��مة المنظمة والشبكات غير المشروعة  
 عبر البلدان في المنطقة العر�ية

في السنوات األخيرة، برز عدد من المخاطر الجديدة 
العابرة للحدود الوطنية في منطقة الشرق األوسط 
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تي ترتبط باالتجار بالبشر والتهريب وشمال أفريقيا، ال
والجريمة المنظمة. وتلعب قضايا الحوكمة وانعدام 

ها  ُ    األمن والنزاعات والفقر والتفاوت االقتصادي جميع                                             
في ظهور االتجار غير المشروع بالمهاجرين   ً ا     ّ هام    ً ا  دور

ّ              والمخدرات واألسلحة واألموال. إن  المخاطر ذات                              
افية: ذلك أن المنطقة ألسباب جغر  ً ا                 ّ الصلة تنشأ جزئي  

ردين الرئيسيين  ّ                العربية تقع على مفترق طرق بين المو                                   
لألسلحة والمخدرات واأليدي العاملة المهاجرة من 
جهة، وبين أسواقهم االستهالكية النهائية من جهة 

ه جزئي   ّ       ّ أخرى. وذلك مرد  إلى أن النزاعات واألزمات   ً ا               
وعدم االستقرار في المنطقة قد أوجدت ممرات 

نشطة االقتصادية غير المشروعة. وفي بعض لأل
الحاالت، تؤدي النزاعات بحد ذاتها إلى إنتاج الطلب 

على المخدرات واألسلحة والعمالة غير المشروعة. 
وفي المحصلة، تتقاطع طرق التهريب واالتجار 

الرئيسية، إحداها مع األخرى داخل المنطقة العربية، 
حلية واألزمات ما يسهم في إذكاء نار النزاعات الم

 وعدم االستقرار.

.  ً ا                                         ّ إن نطاق هذه الظواهر عبر الوطنية واسع جد  
ر مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات  لقد ّ                                      قد   

وحده، تم تهريب حوالي  2016والجريمة أنه في عام 
من أفريقيا جنوب الصحراء   ً ا          ّ مهاجر بر   480,000

بين من ج ّ         الكبرى إلى شمال أفريقيا، ما مك ن المهر  ني                               ّ      
مليار دوالر  1.5أرباح تتراوح قيمتها بين مليار و

مهاجر من  117,000كذلك تم تهريب  .111أمريكي
القرن األفريقي إلى شبه الجزيرة العربية عبر الطرق 

بين من جني   ً ا         ّ     ، ما مك ن أيض2016البحرية عام  ّ            المهر      
مليون دوالر.  22و 9أرباح تتراوح قيمتها بين 

ف العديد من المهاجر ّ                    ويتوق  ين في المنطقة العربية     
ليقيموا فيها بصورة دائمة، بينما يمضي آخرون في 

، تم تهريب حوالي 2016طريقهم باتجاه أوروبا. وعام 
مهاجر إلى أوروبا عبر الطرق الرئيسية  375,000

ّ                               ّ  الثالثة التي تمر  في البحر األبيض المتوسط، ما مك ن                
بين من جني أرباح تتراوح قيمتها بين  ّ                                    المهر      320 

 مليون دوالر. 550و

ل مشكلة  ّ         إن  االتجار غير المشروع بالمخدرات يمث                                   ّ  
ة عابرة للحدود الوطنية في المنطقة  لح  ُ   ّ                                  أخرى م       

ّ                                    عد  شمال أفريقيا منطقة عبور ذات أهمية            ُ العربية. وت    
متزايدة لتهريب الكوكايين من أمريكا الجنوبية إلى 

 2018لتقرير المخدرات العالمي لعام   ً ا  أوروبا. ووفق
الصادر عن مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات 
والجريمة، تضاعفت كمية الكوكايين المضبوطة في 

، حيث ارتفعت بمقدار ستة أضعاف 2016أفريقيا عام 
في المائة  69في بلدان شمال أفريقيا لتبلغ ما نسبته 

  ِ     ا ل عام من جميع مضبوطات الكوكايين في أفريقي
كذلك يتم تهريب المخدرات إلى المنطقة  .2016112

العربية ألغراض االستهالك المحلي، الذي يبدو أنه آخذ 
في االرتفاع، وال سيما فيما يتعلق باالستخدامات 

الطبية للمستحضرات الصيدالنية األفيونية،  غير
 والمنشطات األمفيتامينية، والقنب.

وين إلى أوروبا أ ب الهير  هر  ُ                 وي        �   ُ عبر ما يسمى   ً ا  ساس 
بإيران   ً ا  بطريق البلقان، الذي يمتد من أفغانستان مرور

ب   ص  َ  ُ � وتركيا وبلدان البلقان، والذي ي  في أسواق أوروبا                               
ّ  ورغم أن طريق البلقان ال يمر  . 113الغربية والوسطى                          

مباشرة داخل البلدان العربية، فإن مروره بمحاذاة هذه 
واألزمات  البلدان يؤدي إلى خلق مخاطر النزاعات

 وعدم االستقرار فيها.

  ً ا                      ّ                       وعلى سبيل المثال، شك ل االتجار بالمخدرات مصدر
لتمويل الجماعات المسلحة غير الحكومية   ً ا       ّ رئيسي  

العاملة على طول المناطق الحدودية في العراق 
وتركيا منذ أوائل  ةسوريالجمهورية العربية الو

ر قيمة تجارة . 114ثمانينيات القرن الماضي ّ              وتقد     
لهيروين على طول طريق البلقان وحده بعشرات ا

 . ً ا                                ّ مليارات الدوالرات األمريكية سنوي  

لألدوية   ً ا  متزايد  ً ا  كذلك تشهد المنطقة العربية استهالك
التي تسبب اإلدمان، بما فيها أقراص الكابتاغون. ويبدو 

متنامية في الشرق األوسط لألدوية التي   ً ا  أن هناك سوق
تحتوي على مادة األمفيتامين، إذ تزايدت الكميات 
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المضبوطة من هذه األدوية في المنطقة العربية على 
ّ     ويسعى المور دون . 115مدار السنوات القليلة الماضية           

في المنطقة العربية عادة إلى تلبية الطلب المحلي على 
ر المتعلقة بتهريب األدوية هذه المواد، إذ تشير التقاري

ب غالب بين بلدان   ً ا                             ُ   �      إلى أن األدوية األمفيتامينية ت هر 
عتقد أن غالبية هذه األدوية  ُ                           منطقة الشرق األوسط، وي                      

التي يتم ضبطها داخل منطقة الشرق األوسط تأتي من 
ويبدو أن . 116ةسوريالجمهورية العربية اللبنان و

التوسع في  أسواق األدوية األمفيتامينية آخذة في
ما أن مضبوطات هذه األدوية  ً ا  شمال أفريقيا أيض ّ                          ، سي     

في اآلونة األخيرة، ما يشير إلى   ً ا     ّ حاد    ً ا  شهدت ارتفاع
تزايد القدرة على تهريبها بين شمال أفريقيا وبلدان 

 .117الشرق األوسط

    ّ                                      ويشك ل االتجار باألسلحة عبر الوطنية أحد أبرز 
ية. ذلك أن عوامل الخطر األخرى في المنطقة العرب

 ةسوريالجمهورية العربية الالنزاعات في ليبيا و
ت إلى زيادة الطلب على األسلحة  ّ                              واليمن وغيرها، أد                  

والذخائر بجميع أنواعها؛ وتقوم الشبكات العابرة 
للحدود الوطنية بسرقة هذه األسلحة، أو االستيالء 
عليها، أو شرائها من السوق السوداء، وبيعها من ثم 

ت مناقشته أعاله، نتج عن إلى العمالء ّ                        . وحسبما تم            
انهيار سلطة الدولة في ليبيا قيام جماعات محلية 

بنهب ترسانة األسلحة الهائلة التابعة للرئيس الليبي 
ر القذافي؛ وقد انتشرت هذه األسلحة على  ّ                                      السابق معم           

نطاق واسع، وتدفقت على سبيل المثال إلى جهات 
ى إلى غير حكومية عنيفة في شمال مالي، م ّ       ا أد     

تأجيج النزاع وعدم االستقرار السياسي في تلك 
عتقد أن ه يتم تهريب  ّ             المنطقة. ومن منظور إقليمي، ي         ُ                            

األسلحة عبر نفس الطرق المستخدمة لتهريب 
المهاجرين واالتجار بالمخدرات، وفي الغالب من 

 جانب الجماعات عينها.

وفي اإلجمال، تؤدي هذه الظواهر عبر الوطنية إلى 
يد شكل مخاطر النزاعات واألزمات وعدم تحد

االستقرار في المنطقة العربية عبر ثالث طرق على 

، تشارك الجماعات غير الحكومية العنيفة          ً األقل: أوال  
كجهات فاعلة رئيسية في هذه األنشطة غير   ً ا  غالب

المشروعة المربحة. وهناك ميليشيات كثيرة في ليبيا 
ر في تهريب النفط ، تعد إما متورطة بشكل مباش   ً مثال  

والمهاجرين، أو تقوم بفرض ضرائب على إيرادات 
ل نفسها جزئي   ّ             ّ شبكات التهريب، لتمو  . 118من خاللها  ً ا                    

، تنخرط العديد من الشبكات اإلجرامية عبر  ً ا  وثاني
الوطنية في الفساد المنهجي عند المعابر الحدودية، 

وفي المرافق الجمركية، واألجهزة المعنية بإنفاذ 
ّ            إلى كسب ود  السياسيين   ً ا  وتسعى أيض ن،القواني          

الفاسدين. وعليه، يؤدي وجود هذه الشبكات عبر 
الوطنية في المنطقة العربية إلى تقويض الحوكمة 

الرشيدة، ويحول دون توفير الخدمات األساسية 
ز بدوره مخاطر نشوب نزاعات عنيفة  ّ                                 بشفافية، ما يعز                

،  ً ا  وأزمات إنسانية وعدم استقرار سياسي. وأخير
ة لألرباح الوفيرة  ّ                  سرعان ما تتطور هذه األسواق المدر                                

إلى اقتصادات حرب، تكتسب بواسطتها الجهات 
الفاعلة حوافز قوية إلدامة النزاعات واألزمات 

مواتية   ً ا  االستقرار، أو تعزيزها بوصفها ظروف وعدم
لتطوير مؤسساتها اإلجرامية المربحة للغاية. وفي 

بأسرها تحت وطأة الجريمة  أسوأ الحاالت، تقع الدولة
المنظمة، ما يؤدي إلى إفراغ المؤسسات، وجعل 

الحكومة غير فاعلة، وتعزيز عدم االستقرار. وعندها، 
 الدولة نفسها إلى عامل خطر. تحولت

 رات الجغرافية واالقتصادية     ُّ التغي   

إن األهمية الجيوستراتيجية القتصاد المنطقة 
عنه، ستتغيران في النفطي، والثروة التي تنتج 

المستقبل المنظور. وبينما سيظل الطلب اإلجمالي على 
على مدى العقد القادم بسبب التصنيع   ً ا  النفط شديد

المتزايد، وخاصة في منطقة جنوب شرق آسيا، 
يحتمل أن ينخفض الطلب األوروبي على النفط بنفس 

توقع أن ينمو بها الطلب على   ً ا  الوتيرة تقريب ُ                            التي ي       
وسيتراجع عدد سكان . 119الصين والهند النفط من

ح أال تشهد نمو   ،  ً ا  كبير  ً ا  اقتصادي  ً ا                 ّ             ّ أوروبا التي يرج 
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والتي تسعى إلى تأمين مصادر بديلة للطاقة تكون 
خالية من الكربون. كذلك يتوقع أن تستهلك المنطقة 
العربية نفسها كمية أكبر من النفط لتلبية احتياجات 

رار، ما يساهم في سكانها الذين ينمو عددهم باستم
تقليص حجم الموارد النفطية المتاحة للتصدير؛ 

وستؤدي خطوط أنابيب الغاز الجديدة التي يخطط 
لمرورها عبر روسيا وتركيا إلى المزيد من خفض 

 صادرات النفط إلى أوروبا.

وفي الوقت نفسه، فإن النمو االقتصادي في الصين 
ة ومنطقة جنوب شرق آسيا الكبرى سيجعل المنطق

العربية عرضة لمزيد من االنكشاف السياسي والتبعية 
إلى أن الشرق                       ً . وقد أشارت الصين فعال   ً ا  للصين تحديد

ة في مبادرة طريق        ُ األوسط ي   ّ                  عد  حلقة وصل هام               ّ  
دت بضخ   ّ       ّ الحرير الجديدة التي أطلقتها، وتعه                                  

استثمارات كبيرة في البنية التحتية، وتقديم قروض 
ينما ال يبدو أنها تنوي إنشاء ضخمة للمنطقة العربية. وب

ّ                                     وجود عسكري  لها في هذه المنطقة، يرجح أن تتجاوز           
واردات الصين من الطاقة مثيالتها األوروبية بحلول 

. وبالتالي، ستظل المنطقة العربية عرضة 2040عام 
للتأثر بالصراعات الجيوستراتيجية الدولية على النفوذ 

 فيها خالل السنوات المقبلة.

حتمل أن تستنفد البلدان المنتجة للنفط ورغم  ُ                                      أنه ال ي        
في المنطقة العربية مخزونها النفطي في العقد القادم، 

ال بد لهذه البلدان من االنتقال إلى اقتصاد ال يعتمد 
                           ً               على النفط، وذلك لسببين: أوال ، يمكن أن يحدث 

التحول في أوروبا نحو مصادر للطاقة خالية من 
ا ، ما الكربون بوتيرة أسرع م ّ ً      ما هو مخطط له حالي                   

رة للنفط عرضة للتضرر  ّ                      يجعل البلدان العربية المصد                           
                                              ً   من اعتمادها المفرط على الصادرات النفطية. وثانيا ، 
ل بوتيرة منتظمة نحو اقتصاد خال  ّ                                سيتطلب التحو             

من الكربون إجراء تغييرات في أنظمة التعليم 
                                         ً    واالستثمار وأنماط التفكير، قد تستغرق عقودا  من

الزمن. وفي حال عدم حدوث هذه التغييرات، فإن 
البلدان العربية ستعاني من نوع من عدم االستقرار، 

وستعجز عن تلبية االحتياجات االجتماعية 
 واالقتصادية لسكانها.

 2030و 2004الموارد الط�يعية �ين  نصيب الفرد من ��وع  .10 الشكل
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 انحسار ال��وع النفطية 

ت عائدات الموارد الطبيعية وتبعاتها االقتصادية إلى  ّ                                                  أد   
تحديد شكل جزء كبير من مشاريع التنمية االجتماعية 

واالقتصادية في المنطقة العربية على مدى العقود 
ى ارتفاع نصيب الفرد من ريوع  ّ                             الماضية. كذلك أد                 

 9ـ في البلدان العربية ال  ً ا  الموارد الطبيعية، وتحديد
للنفط، إلى تمكين الدولة من تقديم   ً ا  األكثر تصدير

إعانات حكومية، كما سمح بخفض معدالت الضرائب 
وأفضى إلى توظيفات غير متناسبة في القطاع العام. 

ّ                                                  وأث رت ثروة الموارد على مسار التنمية بالنسبة للبلدان    
إلى جنب مع االستثمارات   ً ا  للنفط، جنب  ً ا  األكثر تصدير

 ة.والتحويالت المالية والسياح

سم الموارد الطبيعية غير المتجددة  ّ                                  ومع ذلك، تت            
  ً ا  بطابعها المتناهي والمحدود، وستستتبع انخفاض

في نصيب الفرد الواحد من الريوع في األجلين   ً ا  كبير
المتوسط والطويل، كما ستجعل االقتصادات اإلقليمية 
ن من  ّ      شديدة التأثر بتقلبات أسعار النفط. وحسبما يتبي                                              

ع أن ينخفض نصيب الفرد الواحد من 9 الشكل توق  ّ                                 ، ي     ُ   
الريوع النفطية في البلدان الغنية بالنفط وتلك الفقيرة 

ويعزى هذا االتجاه إلى . 120بالنفط على حد سواء
، وارتفاع النمو 2008انخفاض أسعار النفط بعد عام 

معظم بلدان المنطقة العربية. وسيؤثر  السكاني في
بطريقة غير مباشرة على البلدان الفقيرة   ً ا  ذلك أيض

ف على  ّ       بالنفط، التي يعتمد الكثير منها بشكل مكث                                        
المصادر الخارجية للعمالت األجنبية، من خالل 

ال  ّ    انحسار التحويالت المالية التي يرسلها العم                                         
تثمارات المغتربون إلى وطنهم األم، وانخفاض االس

 ل. ُ ب                                                ُ األجنبية المباشرة في تلك البلدان، وغيرها من الس  

 خالصةهاء.  

تواجه البلدان العربية في العقد المقبل تحديات 
ونتيجة لذلك، ستكون عرضة لمخاطر كبيرة  صعبة،

فيما يتعلق بعدم االستقرار السياسي واالقتصادي. 
ً         وترتبط جميع هذه األخطار الوشيكة مباشرة  بمشاكل                                      

حتمل أن  ُ ت          ً ئمة أصال  قا ُ         عد  بمثابة مخاطر أساسية. وي                          ّ  
يؤدي تأجيل اإلصالحات، وانعدام الرؤية الطويلة 

ه   ي لقضايا مفردة           � ُ األجل، والن  ّ                ج القائمة على التصد                    
بعينها لمعالجة المشاكل االقتصادية، على سبيل 

في األجلين   ً ا  إلى جعل الوضع أكثر سوء المثال،
 المتوسط والطويل.

وفي المقابل، يمكن النظر إلى هذه التحديات بوصفها 
سانحة يمكن للمنطقة العربية االستفادة منها.   ً ا  فرص

ذلك أنه يمكن تحويل اإلصالحات االقتصادية وخلق 
فرص العمل إلى زخم يحقق التغيير؛ كما يمكن أن 

والتحديات األمنية المشتركة ر المناخ    ّ     � يشك ل تغي  
لمزيد من التعاون الذي يمكنه أن   ً ا  والترابط منطلق

طة، ال يهدف    ّ                                 ّ           يول د بدوره ثقة متبادلة. وبعبارة مبس 
الوعي بالمخاطر إلى خنق العمل، بل على العكس من 

ذلك، إلى تعزيزه.



االتجاهات المتعلقة 
بالنوع االجتماعي 

 والمخاطر في
المنطقة العربية

.4
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التجاهات المتعلقة بالنوع االجتماعي ا .4
 والمخاطر في المنطقة العر�ية

 مقدمةألف.  

مؤلفات نظرية وتجريبية تؤكد بصورة متزايدة هناك 
وجود عدد من الروابط المباشرة وغير المباشرة بين 
الديناميات السائدة بشأن العالقة بين الجنسين في 

المنطقة العربية من جهة، والنزاعات واألزمات 
االستقرار من جهة أخرى. وتعمل هذه الروابط  وعدم

دة: فقد  دة ومعق  ّ         في اتجاهات متعد         ّ ت النزاعات                ّ            أد   
واألزمات وعدم االستقرار إلى تآكل وضع النساء 

ّ            والفتيات في المنطقة العربية، ما تسب ب في زيادة                                    
معدالت زواج األطفال والخصوبة، والوفيات 

المتناسبة، وتدهور النتائج الصحية، وانخفاض  غير
معدالت االلتحاق بالمدارس، وانحسار الوصول إلى 

ي اال ، وابتعاد                ّ    سوق العمل، وتفش                   ّ          تجار بالجنس والرق 
المواقف العامة عن المساواة بين الجنسين. وفي 

ّ                                عتقد أن  المواقف الراسخة التي تقوم على           ُ المقابل، ي         
هيمنة الرجل في المجتمع، وانعدام التمثيل السياسي 

للمرأة، وعدم كفاية مشاركة المرأة في عمليات 
دي السالم والحوار الوطني، وتباطؤ النمو االقتصا

بسبب استبعاد المرأة من النشاط االقتصادي، تساهم 
بمجملها في تزايد مخاطر النزاعات واألزمات 

ّ                             االستقرار، وتحد  من فعالية التسويات السلمية  وعدم              
 ومبادرات بناء السالم.

وعلى الصعيد العالمي، اعترفت األمم المتحدة 
األعضاء فيها، من خالل عدد من القرارات  والدول
قيات، باألبعاد الجنسانية للنزاعات والعنف. واالتفا

وعليه، ينبغي تضمين هذا الفصل مناقشة مستقلة 
لالتجاهات المستقبلية الحديثة والمحتملة ذات الصلة 

ف تصنيف  ّ         بنوع الجنس في المنطقة العربية. ويتوق                                     
هذه االتجاهات في خانة االتجاهات العمالقة أو 

عطى له  ً ا  المحفزات وفق ُ       للتعريف الم  ا في الفصل           
رها مع مرور الزمن. وبينما  ّ                           السابق، على سرعة تطو                     
ر عادة  ز المعايير المتعلقة بالجنسين بأنها تتطو  ّ        تتمي                                         ّ    

، شهد العالم وكذلك المنطقة العربية، فترات من      �                                             بتأن 
في الحقوق الدستورية   ً ا  رات المتسارعة جد     � التغي  

والقانونية للنساء والفتيات، وكذلك في أوضاعهن 
تصادية واالجتماعية. وتجدر اإلشارة إلى أن هذا االق

د االتجاهات األوسع  ّ                  الفصل يهدف إلى توثيق مدى تعق                             
ذات الصلة في جميع أنحاء المنطقة العربية،   ً ا  نطاق

ن عدد كما ّ      يبي  من المكاسب الهامة التي تحققت في   ً ا    
هذا اإلطار، والتي تتوازى وتتفاعل مع آثار النزاعات 

 ستقرار.واألزمات وعدم اال

وعلى غرار االتجاهات العديدة التي تمت مناقشتها 
في الفصل السابق، قد يكون لالتجاهات المؤثرة على 

حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في المنطقة 
العربية تأثيرات إيجابية وسلبية في الوقت عينه على 

ة   ً ا  عناصر الخطر األساسية، وتحديد ّ   على تواتر وشد              
مات وحاالت عدم االستقرار؛ وقابلية النزاعات واألز

النساء والفتيات للتأثر بهذه المخاطر؛ وهشاشة النساء 
والفتيات إزاء آثار األخطار؛ وقدرة الحكومات 
والمجتمعات المحلية على منع هذه المخاطر 

ة، والتصدي لها  ة آثارها الضار  ّ                والتخفيف من حد                ّ              
  ً ا  دور بفعالية. وتلعب اإلرادة السياسية في هذا الصدد

في ترجمة النصائح ذات الصلة بالسياسات   ً ا  بارز
المراعية الحتياجات الجنسين إلى إصالحات دائمة 

 وتدخالت إنسانية وإنمائية فعالة.
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يبدأ هذا الفصل باستعراض المشهد المعقد لالتجاهات 
المتعلقة بالعالقات بين الجنسين وحقوق المرأة في 

ي بالدعوة إلى جميع أنحاء المنطقة العربية، وينته
االهتمام عن قرب باألبعاد الجنسانية للمخاطر، 
ة الدور المحوري للمساواة بين  ّ                              ويحاجج بأهمي             

ة منهجية لتقييم للمخاطر. ّ                         الجنسين في أي               

االتجاهات المتعلقة باإلدماج اء.  ب
 االجتماعي والسياسي واالقتصادي

خالل العقد الماضي، شهدت المنطقة العربية بشكل 
فيما يتعلق بوضع المرأة على   ً ا  ملحوظ  ً ا  م       ّ عام تقد  

المستويين السياسي واالقتصادي. وبحسب التقرير 
ه المنتدى  عد  ّ           العالمي للفجوة بين الجنسين الذي ي    ُ                                 

االقتصادي العالمي، والذي يهدف إلى قياس التقدم 
حرز على صعيد تحقيق التكافؤ بين الجنسين عبر  ُ                                            الم    

جتمعات في أربعة أبعاد مواضيعية، استطاعت الم
ّ  منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا أن تسد   في  60                                     

ومع ذلك، . 121المائة من إجمالي الفجوة بين الجنسين
              ّ                            ورغم أنه ال يصح  االنتقاص من أهمية بعض جوانب 

ر ّ    ، ات سم  ً ا                                      ّ التقدم ذات الصلة التي تم إحرازها مؤخ     
التقدم العام نحو تحقيق المساواة بين الجنسين 

حجم التحديات ذات الصلة. وبحسب بالبطء مقارنة ب
ّ             المنتدى االقتصادي العالمي، فإن سد  الفجوة بين                                 

إذا استمرت معدالت   ً ا  عام 153الجنسين سيستغرق 
سبب   ً ا                                           ّ التقدم الحالية على وتيرتها. وال يوجد ظاهري  

وجيه لتوقع حدوث تغيير إيجابي في هذا االتجاه 
خالل العقد المقبل. وعالوة على ذلك، ورغم أن 

التباينات في األداء بين مختلف المؤشرات المتصلة 
بين   ً ا                                        ّ بالعالقة بين الجنسين قد تكون كبيرة نسبي  

البلدان العربية، فال توجد تباينات ملحوظة في 
اإلقليمية. ويمكن عن االتجاهات بين المناطق دون 

طريق المقارنة، وبحسب المؤشر المستخدم، تصنيف 
مت أداء  مرتفع ً       البلدان العربية إلى بلدان قد         ّ وأخرى   ً ا                             

مت أداء  ضعيف ً      قد         ّ ذي صلة في المغرب العربي   ً ا   
والمشرق العربي، وفي منطقة دول مجلس التعاون 

 . ً ا                                          ّ الخليجي، وحتى في أقل البلدان العربية نمو  

م في هذا ورغم الم ّ          عطيات آنفة الذكر، حدث تقد                          
المجال، إذ نجحت المرأة في جميع البلدان العربية في 

توسيع رقعة تمثيلها في المؤسسات السياسية، 
فيها البرلمانات والحكومات واإلدارات الرسمية  بما

ّ  كذلك تم  . 122والهيئات القضائية والمجالس المحلية       
ّ                      إلى حد بعيد سد  الفجوات بين الجنسين  فيما يتعلق              

بمعدالت االلتحاق بالتعليم ومحو األمية بالنسبة 
كذلك . 123لألجيال الجديدة في معظم البلدان العربية

قامت عدة بلدان عربية بإزالة القيود المفروضة على 
كاتها،  ّ        عمل المرأة، بما في ذلك تلك المفروضة على تحر                                            
واألنشطة والوقت المسموح لها به، كما اتخذت بلدان 

الة لتشجيع مشاركة المرأة في أخرى  ّ                             خطوات فع         
أسواق العمل، بما في ذلك وضع برامج لرفع مستوى 

 .124مهارات المرأة ومطابقتها مع متطلبات سوق العمل

ومع ذلك، ال يزال حضور المرأة في المؤسسات 
ى هذا   ً ا  السياسية والعامة ضعيف ّ       وغير متكافئ، وحت                 

لى الحضور الضعيف وغير المتكافئ يمكن عزوه إ
في  )الكوتا النسائية(استخدام نظام الحصص 

مؤسسات محددة، بما فيها البرلمانات، وليس إلى 
ّ                                        اعتراف تام  بقيمة مساهمة المرأة في الحياة العامة.           

أدلة   ً ا  وناهيك عن التمثيل العددي للنساء، ال توجد أيض
ٍ                  ثابتة على قيام المرأة بدور متساو  مع الرجل في صنع                                 

ها على التأثير الجوهري على هذه السياسات، أو قدرت
وتمثل المشاركة المتدنية للمرأة في . 125العملية

ي ّ  القطاعات االقتصادية تحد  آخر ينبغي   ً ا       ّ رئيسي    ً ا                       
ي له راهن ّ          التصد  في معظم البلدان العربية. ورغم   ً ا      

وجود تباينات ملحوظة بين البلدان العربية في هذا 
كة المرأة المجال، فإن متوسط المعدل اإلقليمي لمشار

في المائة  20.9في قوة العمل الرسمية لم يتجاوز 
 48.7، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 2017عام 
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له الرجال،                                        ّ           في المائة، وبأقل من ثلث المعدل الذي سج 
كذلك يبرز تباين واضح بين . 126في المائة 75وهو 

الجنسين على مستوى نوعية الوظائف ومتوسط 
ل تعليم المرأة ولم ينعكس ا. 127األجور ّ                رتفاع معد          

زيادة في التمكين االقتصادي لها، بسبب عدة عوامل، 
بما فيها التوزيع غير المتكافئ بين الجنسين ألعمال 

 .128الرعاية غير المدفوعة األجر

ورغم جوانب التقدم المذكورة، تظل التباينات بين 
الرجل والمرأة كبيرة في المنطقة العربية، التي تبقى 

ن جميع المناطق األخرى في العالم فيما    ّ     متخل فة ع
يتعلق بمعظم المؤشرات العالمية ذات الصلة بالمساواة 
بين الجنسين. وال تزال المرأة في هذه المنطقة تواجه 

تمييزية متنوعة ومتعددة األبعاد ومتقاطعة       ً أشكاال  
وذاتية التعزيز في المجاالت القانونية واالجتماعية 

ما يؤدي إلى التمييز بين  واالقتصادية والسياسية،
الجنسين فيما يتعلق بمجموعة متنوعة من المؤشرات. 

ّ                             وبصفة عامة، فإن  أشكال التمييز هذه تؤدي إلى                
الوضع المتدني للمرأة في المجتمعات العربية.  إدامة

وتظل الحكومات العربية، بشكل عام، غير راغبة، أو 
غير قادرة على تنفيذ إجراءات السياسة الشاملة 

المطلوبة لتحقيق المساواة الكاملة بين النساء 
ح أن يظل االتجاه السائد ذو  رج  ُ   ّ                          والرجال. وعليه، ي                  

م تدريجي  يترافق مع   ً ا  الصلة قائم ّ         ّ           على تحقيق تقد              
اختراقات محددة. ويختلف نوع وحجم هذه 

لسياق كل منها   ً ا  االختراقات باختالف البلدان، تبع
يل المثال، إلغاء وأولوياته، ويمكن أن يشمال، على سب

األحكام القانونية التمييزية، وتعزيز االمتثال لألطر 
الدولية ذات الصلة، والعمل اإليجابي الذي يهدف إلى 

 . ً ا        ّ وسياسي    ً ا                      ّ تمكين المرأة اقتصادي  

وفي المنحى اإليجابي، أصبح باإلمكان رصد إرادة 
سياسية أكثر صالبة في السنوات األخيرة لتحسين 

المرأة والعمل على تحقيق المساواة بين حقوق 
الجنسين في معظم البلدان العربية، حيث بات القادة 

                   ّ       أن تهميش المرأة يشك ل عقبة                     ً المعنيون يدركون فعال  

رئيسية أمام التنمية االقتصادية واالجتماعية. 
  ً ا  أن تؤدي المكاسب التي تحققت سابق  ً ا  ويحتمل أيض

تصلة بالحقوق في هذا المجال، بما فيها تلك الم
القانونية والتعليم والتمكين السياسي واالجتماعي 

ف، وتعزيز الضغط  ِ                 للمرأة، إلى إحداث أثر متضاع                            
االجتماعي على الحكومات إلجراء المزيد من 

ح أن تستمر األولويات                       ّ                    اإلصالحات. ومع ذلك، يرج 
األخرى لصنع السياسات، وثقل المؤسسات االجتماعية 

ز الممنوح              ّ       ّ المحافظة، وتقل ص الحي  التقليدية والمعايير 
لمنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق 

في إضعاف وتيرة  )يرجى مراجعة القسم زاي(المرأة 
مالحظة عمليات   ً ا  التقدم في هذا المجال. ويمكن أيض

رفض للمساواة بين الجنسين، ال سيما في حاالت 
 االستقرار والنزاعات. عدم

مات القانونية مراعاة االلتزايم.  ج
 والدستو��ة والتعاهدية

 2010منذ موجة االحتجاجات العارمة عامي 
ّ                                     ، تم  بذل جهود ملحوظة في المنطقة العربية 2011و    

للتأثير على اإلصالحات الدستورية والقانونية 
المراعية الحتياجات الجنسين، وإلنفاذ االمتثال 

لألطر والمعايير الدولية، كما سعت الناشطات في 
ل حقوق المرأة إلى التأثير على مثل تلك مجا

ّ                       العمليات. ومع ذلك، ات سمت اإلصالحات التشريعية                      
أة وغير مرتبطة بشكل جوهري  ّ                           ذات الصلة بأنها مجز                    

باإلصالح الشامل للسياسات. وباإلضافة إلى ذلك، 
تزال التشريعات ضعيفة وكذلك إنفاذها. وفي  ال

ردود  بعض الحاالت، أدت مثل هذه اإلصالحات إلى
فعل عكسية وتراجع في حقوق النساء والفتيات 

وغيرهن من الفئات السكانية المهمشة. ورغم 
                                               ً اإلصالحات، ال تزال جميع البلدان العربية تعتمد شكال  

من أشكال التمييز القانوني في أحكامها الدستورية 
وفي قوانينها الجنائية أو قوانين العمل أو الجنسية 

 .129أو األحوال الشخصية
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ّ                            وعلى مستوى الدولة، تقر  الغالبية العظمى من دساتير                       
هار بالمساواة بين الرجل والمرأة   ً ا                   ِ   البلدان العربية ج 

بوصفهما مواطنين. ومع ذلك، تعلن دساتير بلدان 
أن الشريعة اإلسالمية هي   ً ا  عربية أخرى كثيرة أيض

هج التكميلي                             ّ         َ أساس التشريعات الوطنية، وترك ز على الن  
ت عليه معظم (ين الجنسين في العالقة ب       ّ            كما نص 

، )قوانين األحوال الشخصية في البلدان العربية
يؤدي إلى إلغاء احتماالت تحقيق المساواة بين  ما

الجنسين. وباإلضافة إلى ذلك، ال تعترف سوى 
قليلة في المنطقة بالتزام الدولة بتحقيق  دساتير

ذلك المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بما في 
ضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين، والمشاركة 

السياسية للمرأة، والتصدي للعنف ضد المرأة، وتقديم 
 .130الرعاية للنساء الضعيفات

سم  ّ    إن  إصالح قوانين العقوبات في البلدان العربية يت                                             ّ  
بالتجزئة وعدم التكامل، ومع ذلك، تبرز إلى الواجهة 

دة بلدان في هذا المجال التعديالت التي أجرتها ع
عربية على المواد التي تلزم المرأة بالزواج من الرجل 

، ألغى المغرب المادة 2014الذي اغتصبها. ففي عام 
من قانون العقوبات إثر حادثة انتحار الفتاة  475

، والتي  ً ا  عام 16أمينة الفياللي التي تبلغ من العمر 
 �                                               ا جبرت على الزواج من الرجل الذي اغتصبها. وتال ذلك 

قيام األردن ولبنان وتونس بإلغاء قوانين  2017 عام
مماثلة، ثم لحقت بهم فلسطين بعد عام واحد، عبر 

ذي الصلة. ومع ذلك،  2018لعام  5إصدار القانون رقم 
لقوانين                                        ً تبرز الحاجة إلى إجراء إصالحات أكثر شموال  

العقوبات في البلدان العربية من أجل تعزيز مراعاة 
 الجنسين.القوانين الحتياجات 

ّ                وقامت ست بلدان عربية فقط بسن  قوانين مستقلة                             
من ضمنها تونس التي يشتمل  ،131للعنف األسري

قانون العنف األسري لديها على أنواع مختلفة من 
العنف، بما فيها العنف الجسدي والعنف المعنوي 

والعنف الجنسي والعنف السياسي والعنف االقتصادي، 
النساء. وتعالج معظم ناهيك عن التمييز الشامل ضد 

هذه القوانين العنف الجسدي والنفسي والجنسي 
واالقتصادي بدرجات متباينة؛ وتدخل تعديالت على 

مواد قانون العقوبات التي تتعلق بالعنف؛ وتحدد 
الخطوات التي ينبغي اتخاذها من جانب منظومة 

يقوم على    ٍ هج                                  َ العدالة الجنائية من خالل اعتماد ن  
               ّ           عنف األسري؛ وتنص  على إصدار مساعدة ضحايا ال

 .132أوامر بتوفير الحماية المدنية والجنائية للضحايا
ّ             ومع ذلك، فإن  هذه القوانين تطب ق بصورة غير                   ّ            

متكافئة، كما أن تأثيرها أو إنفاذها غير واضحين، 
تقوم بعض البلدان العربية فقط بجمع بيانات شاملة  إذ

 القوانين      ّ ، فإن   ً ا  ذات صلة في الوقت المناسب. وتحديد
المذكورة مشوبة ببعض الثغرات، إذ ال تسبغ قوانين 

العنف األسري أو قوانين العقوبات في البلدان العربية 
بطريقة واضحة وصف الجرم على فعل االغتصاب في 

  ً ا  إطار الزواج، رغم أن قوانين العقوبات تنزل غالب
عقوبات شديدة بحق الشخص اآلخر سوى الزوج الذي 

صاب امرأة متزوجة. وتمتلك عدة بلدان يقدم على اغت
عربية قوانين تعاقب على التحرش الجنسي في 

وفي المقابل،  .133األماكن العامة أو في أمكنة العمل
اكتفت بلدان عربية أخرى بإدراج أحكام عامة عن 

 .134التحرش الجنسي في قوانين العقوبات

ّ                                        إن  قوانين األحوال الشخصية في جميع البلدان   
ند إلى نوع من التفسير للقوانين الدينية العربية تست

الخاصة بالطوائف المسيحية واإلسالمية بشكل (
؛ وقد تم تدوين معظمها. وتهدف هذه )أساسي

 القوانين إلى تنظيم القضايا المتعلقة باألسرة، 
بما في ذلك الزواج والميراث والطالق والنفقة، وهي 

مسائل تؤثر على النساء والفتيات بشكل غير 
ناسب مقارنة بالرجال. وقد سعت المنظمات مت

النسائية والناشطات على مدى عقود إلى إصالح أو 
إلغاء قوانين األحوال الشخصية المرتبطة بالقوانين 

الطائفية، لكن دون أي نجاح يذكر. وفي عدة 
عربية، عندما ينشأ تضارب بين قانون  بلدان

ُ             وقوانين األحوال الشخصية، ت منح األفضلية  ما                         
 التطبيق للثانية. في
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وال تزال قوانين الجنسية في المنطقة العربية تعتمد 
التمييز بين الجنسين، إذ تمنع المرأة المتزوجة من نقل 

جنسيتها إلى زوجها األجنبي أو إلى زوجها األجنبي 
وأطفالها في حالة وجود أطفال. وتستمر تسع دول في 

من  9المنطقة في وضع تحفظات محددة على المادة 
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 

التي تطالب بالمساواة بين الجنسين فيما يتعلق 
بحقوق الجنسية، ما يجعل المرأة مواطنة منقوصة 

ّ            عد  ذلك انتهاك                          ُ الحقوق مقارنة بالرجل. وال ي   لحقوق   ً ا   
ض للخطر أيض ّ            اإلنسان فحسب، بل يعر  النساء   ً ا                    

ّ                المتأث رات بالنزاعات و أطفالهن. فعلى سبيل المثال،      
أصبح األطفال المولودون تحت حكم الدولة 

 ةوريالجمهورية العربية الساإلسالمية في العراق و
لنساء محليات ومقاتلين أجانب، عديمي الجنسية، 

   � عد                                           ُ لم تتمكن أمهاتهم من نقل جنسيتهن إليهم. وي   إذ
هؤالء األطفال اآلن غير قادرين على الوصول إلى 

ات الضرورية، بما فيها تأمين أوراق الهوية الخدم
الخاصة بهم واالستفادة من الخدمات الصحية 

والتعليمية، ما قد يؤدي إلى وضع مستقبل جيل كامل 
 في مهب الريح.

سم بأنها أكثر  ّ               إن  قوانين العمل في البلدان العربية تت                                     ّ  
تقدمية على هذا الصعيد، إذ تحمي المرأة من أن 

ة بسبب الحمل، ف من عملها  َ ر  ُ  ْ ت ص   ّ               بطريقة تعسفي             
ها في الحصول على إجازة أمومة مدفوعة  ّ                                     وتؤكد حق         

األجر، وذلك رغم عدم االلتزام بالضرورة بتوصية 
منظمة العمل الدولية، التي تنص على منح المرأة 

ن  ً ا  أسبوع 14الحامل إجازة أمومة لمدة  ّ   . كذلك تتضم            
يز قوانين عدد قليل من البلدان العربية فقط مواد تج

ٍ                      للمرأة الحصول على أجر  متساو  مع الرجل عند قيامها        ٍ                     
بعمل متكافئ معه. وتفرض جميع البلدان العربية 

                                       ً قانونية على عمل المرأة، فيما يتعلق مثال    ً ا  قيود
بالمهن التي يجوز لهن ممارستها، وساعات العمل، 

 .135ومكان العمل

وعلى المستوى الدولي، انضمت غالبية البلدان العربية 
ى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد إل

المرأة، وأعلنت التزامها بعملية اإلبالغ التي تنص عليها 
هذه االتفاقية. ومع ذلك، تستمر عدة بلدان عربية في 

وضع تحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال 
 16و 9و 2على المواد   ً ا  التمييز ضد المرأة، وتحديد

قضايا التمييز بين الجنسين، ، التي تتعلق ب29و
 .136واألسرة، والجنسية، وسيادة الدولة

وفي منطقة شديدة التأثر بالنزاعات، لم تنضم سوى 
خمس بلدان عربية فقط إلى نظام روما األساسي 

ئت المحكمة الجنائية الدولية على        �  ِ                                الذي ا نش 
ما يجعل من الصعب مالحقة مرتكبي  ،137أساسه

ّ  جرائم الحرب والجرائم ضد   اإلنسانية القائمة على                       
التمييز بين الجنسين في البلدان العربية على الصعيد 

على المواقف الحكومية الحالية،               ً الدولي. وبناء  
ستبعد أن تقوم بلدان عربية جديدة باالنضمام إلى  ُ                                              ي 

المحكمة الجنائية الدولية. كذلك يبدو أن الزخم 
تضاءل فيما يتعلق بوضع آلية للمساءلة القانونية  قد

على المستوى اإلقليمي، كما تم تداوله بعد 
. وبالتالي، 2011و 2010االنتفاضات العربية عامي 

ح أن تظل خيارات المساءلة اإلقليمية والوطنية  رج  ُ   ّ                                           ي 
معدومة إلى حد بعيد، ما يؤدي إلى خطر اإلفالت من 

دث العنف من العقاب وحرمان الناجين من حوا
تحقيق العدالة، وال سيما النساء والفتيات الالتي 

تعرضن لإلساءة واالغتصاب واالسترقاق الجنسي 
 واإلكراه على الزواج.

المشاركة في الحوكمة الرشيدة ال.  د
 وعمليات السالم والحوارات الوطنية

يستمر تهميش دور المرأة في عمليات السالم 
ة العربية. وبشكل عام، والحوارات الوطنية في المنطق
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ّ                                      عد  األمم المتحدة، من خالل قرار مجلس األمن  ُ ت     
وجدول أعمال المرأة والسالم واألمن،  1325رقم 

اإلطار المالئم لترشيد مشاركة المرأة في عمليات صنع 
السالم وبناء السالم، ومواجهة العنف ضد النساء في 

و أن النزاعات، وال سيما العنف الجنسي. ومع ذلك، يبد
 ّ                                              قل ة من البلدان العربية تنخرط بشكل مباشر في هذا 
اإلطار، وال تزال قوى المجتمع المدني المؤيدة للمرأة 
طب ق بنجاح على  ّ             تشك ك في مدى قابلية اإلطار ألن ي    ُ                          ّ   

النزاعات في المنطقة العربية. وتشير بعض الناشطات 
في مجال حقوق المرأة وقوى المجتمع المدني 

لى أن جدول أعمال المرأة والسالم المؤيدة للمرأة إ
واألمن ال يعالج بدقة قضايا االحتالل والتشرد طويلة 

ّ                     عد  التوصية العامة رقم         ُ األمد. وت   بشأن وضع المرأة  30 
في سياق منع نشوب النزاعات وفي حاالت النزاعات 
وما بعد انتهاء النزاعات، التي أصدرتها لجنة اتفاقية 

ييز ضد المرأة، بمثابة القضاء على جميع أشكال التم
الرابط بين اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز 

 ضد المرأة وجدول أعمال المرأة والسالم واألمن.

، بصياغة 2015وقد قامت جامعة الدول العربية عام 
خطة العمل التنفيذية بشأن االستراتيجية اإلقليمية 

ولكن  ."حماية المرأة العربية: األمن والسالم"المعنونة 
ضح بعد حجم أثر هذه االستراتيجية على  ّ                                    لم يت      

البلدان العربية. وبحسب اإلطار االستراتيجي، فإن 
خطة العمل التنفيذية المذكورة تهدف إلى تحديد 
األولويات بالنسبة للسنوات المقبلة، وضمان تنفيذ 

القرارات اإلقليمية والدولية المتعلقة بالمرأة والسالم 
شاركة المرأة في صنع القرار، واألمن، وتأمين م

 ومكافحة العنف القائم على التمييز بين الجنسين. 
وال توجد دالئل واضحة على أن البلدان العربية 
تتفاعل مع اإلطار االستراتيجي أو خطة العمل 

التنفيذية المذكورين، أو ما إذا كان لهذا اإلطار وتلك 
ّ                              الخطة أي  تأثير على خطط العمل الوطنية   إن --       

وجدول  1325بشأن قرار مجلس األمن  --وجدت 
أعمال المرأة والسالم واألمن. وفي الوقت الراهن، 

تمتلك خمس بلدان عربية فقط خطط عمل وطنية 

لكن يبدو أن هذه الخطط تستند إلى  ،138ذات صلة
 توجيهات مانحين أجانب وليس إقليميين.

        ّ                                    كذلك يظل  تمثيل المرأة في بعثات حفظ السالم في 
بامتياز. وبحسب بيانات شهر   ً ا  المنطقة العربية منقوص

الصادرة عن إدارة عمليات  2019 سبتمبر/أيلول
ّ           السالم التابعة لألمم المتحدة، تضم  قوة األمم                                

  ً ا  عنصر 589 )اليونيفيل(المتحدة المؤقتة في لبنان 
ّ                            فقط، بينما تضم  هيئة األمم المتحدة لمراقبة   ً ا  نسائي              

عمليات األمم المتحدة (فقط   ً ا  ئينسا  ً ا  عنصر 16الهدنة 
ّ           وفي المقابل، ات سمت أعداد  .139)2019لحفظ السالم،                

النساء العربيات اللواتي يشاركن بصفة رسمية 
كمراقبات عسكريات أو ضابطات أركان في بعثات 

 أبريل/من شهر نيسان  ً ا  وهيئات األمم المتحدة اعتبار
ل مشاركة  ً ا  باالنخفاض أيض 2018 ّ          ، حيث بلغ معد              

في  10.5نساء فيها مقارنة بالرجال من تونس ال
في  2.4في المائة، ومن مصر  4.5المائة، ومن المغرب 
 .140في المائة 2المائة، ومن األردن 

وقد كافحت البلدان العربية في مراحل ما بعد 
نتقالية لضمان مشاركة المرأة االالنزاعات أو المراحل 

جراء بطريقة جوهرية في الحياة العامة، وكذلك إل
إصالحات قانونية تراعي احتياجات الجنسين. وبينما 

يستمر االعتقاد النمطي عن النساء بأنهن صانعات 
                        ّ                   للسالم وبانيات للسالم، يظل  إدماجهن بشكل رسمي 

أو   ً ا  في عمليات السالم والحوارات الوطنية محدود
ق  ً ا  معدوم ّ   . وبشكل خاص، تتطر  اتفاقية للسالم  32                

في  )ة تمت فهرستهااتفاقي 119من أصل (فقط 
حتى اآلن، إلى العنف  1990المنطقة العربية من عام 

ضد المرأة أو العنف القائم على التمييز بين الجنسين 
ن أحكام ّ        أو العنف الجنسي، أو تتضم   . 141ذات صلة  ً ا                         

ة دقيقة لمشاركة المرأة في  ّ                           وال توجد قياسات كمي                   
االتفاقيات أو العمليات اإلقليمية. وفيما يتعلق 

لعمليات االنتقالية، اعتمدت بعض البلدان العربية با
ة نظام توزيع الحصص بين الجنسين  ّ                                بصورة مبدئي            

، بحيث يمكنها أن تنسحب منها عند )الكوتا النسائية(
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، تم  ً ا  فشل العمليات المذكورة. وفي حاالت أحدث عهد
.  ً ا  استبعاد النساء من هذه العمليات أو تهميشهن تمام

مرأة في هذه العمليات، يحدث وعندما يتم إشراك ال
بفضل الناشطات في مجال حقوق المرأة   ً ا  ذلك غالب

، نتيجة      ً تاليا  والقوى النسائية في المجتمع المدني، أو 
الضغوط التي تمارسها قوى خارجية، بما فيها الجهات 

 .142) ً ا  اإلسكوا، يصدر قريب(المانحة أو األمم المتحدة 

انخراط المرأة في وفي الظاهر، تبدو إمكانيات 
اآلليات الرسمية لصنع السالم وبناء السالم محدودة، 

                              ّ          إذ يسود االعتقاد بأن النساء يشك لن مجموعة 
هامشية ذات مصالح ترتبط بقضية بعينها. وقد 

حاجج بعض المراقبين بأن مشاركة النساء 
، وممكنة أكثر  ً ا  كوسيطات صلح قد تكون أكثر وضوح

للروابط التي تجمع   ً ا  ظرعلى الصعيد المحلي، وذلك ن
ة، وإمكانية حصولهن على  ّ                        النساء بمجتمعاتهن المحلي                         

مكاسب من القادة المحليين. ويالحظ المراقبون 
أن صالت المرأة بعشيرتها أو بعائلتها المباشرة   ً ا  أيض

ر هذه المشاركة، وإن كانت الفرص المتاحة        ّ                                       قد تيس 
                  ّ        في هذا المجال تظل  محدودة.

ذات الصلة بالصحة حقوق المرأة اء.  ه
 اإلنجا�ية والجنسية والرفاه، والعنف 

 ضد المرأة

ن في   ً ا                                      ّ بشكل عام، تشهد مؤشرات صحة المرأة تحس 
المنطقة العربية. وعلى المستوى اإلقليمي، ارتفع 

متوسط العمر المتوقع لإلناث، وانخفضت معدالت 
إصابتهن باألمراض المعدية، وارتفعت معدالت صحة 

ل ملحوظ. ومع ذلك، ال تزال هناك األم والطفل بشك
تباينات كبيرة بين البلدان العربية على هذا الصعيد، 

ت إلى عرقلة التقدم ذي     ً فضال   ّ                       عن أن النزاعات أد                  
ة بلدان عربية، وال سيما في البلدان  ّ                                   الصلة في عد            

التي تأثرت بالنزاعات، بما فيها الصومال   ً ا          ّ األقل نمو  
 والسودان واليمن. 

بحقوق الصحة اإلنجابية والجنسية وفيما يتعلق 
للمرأة، تركز البلدان العربية على الحقوق اإلنجابية 

المتصلة باألمومة أكثر من تركيزها على الحقوق 
ذكر أن إجمالي معدل  ُ                    الصحية األخرى للمرأة. وي                        

 2.8في المنطقة العربية بلغ  2017الخصوبة لعام 
وقد أصبحت معدالت الخصوبة . 143طفل لكل امرأة

للمساواة بين المرأة والرجل في المجتمع   ً ا  هام  ً ا  قياسم
وللفرص المتاحة للمرأة خارج نطاق األمومة؛ وقد 

ترتبط معدالت الخصوبة المرتفعة بزيادة احتماالت 
وقد انخفض معدل وفيات . 144نشوب نزاعات داخلية

األمهات في العقود األخيرة ضمن بلدان المشرق 
، وي  العربي والمغرب العربي بشكل تد ّ      عد  هذا     ّ    ُ ريجي   

المعدل في بلدان مجلس التعاون الخليجي من بين 
األدنى في العالم. ويبلغ متوسط معدل وفيات 

 100,000وفاة لكل  81األمومة في المنطقة العربية 
والدة حية، بينما يبلغ معدل خطر تعرض المرأة للوفاة 

أثناء الوالدة طيلة فترة حياتها امرأة واحدة من كل 
حالة  8,000، تم تسجيل 2013وعام  .145امرأة 400

، 2014عام  8,200وفاة نفاسية في المنطقة، مقابل 
ل معدالت وفيات  .2015146عام  8,000و     ّ              وتسج 

وتي، حيث تبلغ األمومة أعلى مستوياتها في جيب
والدة حية، وفي  100,000وفاة لكل  200من  أكثر

والدة  100,000وفاة لكل  100اليمن حيث تبلغ 
وتحظر جميع البلدان العربية اإلجهاض  .147حية

 باستثناء تونس.

على صحة ٌ  ة  مدمر  ٌ ر  اثله آلعنف ضد النساء والفتيات وا
المرأة وتعليمها وقدرتها على العمل وممارسة دورها 

واطنة؛ ويؤثر هذا العنف بالتالي على رفاه المجتمع كم
ككل، ويؤدي إلى إدامة أوجه عدم المساواة بين 

الجنسين. وال تقوم معظم البلدان العربية بجمع بيانات 
شاملة وفي الوقت المناسب عن العنف ضد المرأة. 

ر منظمة الصحة العالمية أن  ّ                           ومع ذلك، تقد  في  37           
الشرق األوسط وشمال  المائة من النساء في منطقة

ضن لشكل من أشكال العنف الجسدي أو  ّ                                  أفريقيا تعر            
من جانب شريكهن أو   ً ا  الجنسي أو كال الشكلين مع
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ل في العالم          ُ زوجهن؛ وي   ّ             عد  هذا ثاني أعلى معد                    ّ منظمة ( 
 .148)2013الصحة العالمية، 

كذلك تبدو متباينة نتائج اإلجراءات المتعلقة بالحد 
ة بالمرأة أو القضاء عليها في من الممارسات  ّ                              الضار      

أحرزت  ،149المنطقة العربية. وبحسب اليونيسف
م على مستوى الحد  من  ّ     المنطقة العربية أسرع تقد                  ّ                        

الته من  ّ        زواج األطفال، الذي انخفضت معد  في  34                           
في المائة على مدار العقود الثالثة  18المائة إلى 

ج فتاة واحد ّ            الماضية. وفي الوقت الراهن، تتزو  ة من                               
أو يتم (كل خمس فتيات في المنطقة العربية 

ّ              قبل سن  الثامنة عشرة )تزويجها ت . 150      ّ   ومع ذلك، أد            
النزاعات الناشئة في المنطقة العربية إلى عرقلة 

م المذكور. وتستمر ممارسة تشويه األعضاء  ّ                                       التقد      
التناسلية لإلناث في بعض البلدان العربية. وقد 

هذه الممارسة  حاولت البلدان التي تنتشر فيها
ي لها عبر إقرار اإلجراءات القانونية المناسبة.  ّ                                              التصد      

ذكر أن جيبوتي ومصر والسودان حظرت هذه  ُ                                      وي   
ها ال تزال تؤثر على حياة  ، ولكن  ّ                         الممارسة بشكل رسمي       ّ                  

 .151عدد كبير من الفتيات في المنطقة العربية

لقد أحرزت الجهود التي تبذلها الدول العربية لمعالجة 
ذات الصلة بالصحة الجنسية واإلنجابية للمرأة  القضايا

ما ملحوظ ، وذلك على الرغم من أن النزاعات  ً ا     �        تقد 
الدائرة في عدد من البلدان تستمر في إعاقة مساعيها 

لتحقيق أهدافها في هذا المجال، أو تفاقم المشاكل 
. لقد نالت صحة األم القسط األكبر  ً ا  القائمة لديها سابق
المقابل لم تنل حقوق الصحة  من االهتمام، وفي

الجنسية للمرأة سوى القليل من االهتمام. كذلك 
م العمل بات جاه توثيق ومعالجة العنف  لم ّ                         يتقد             ّ    

ق، بل ترك زت الجهود  ضد ّ        ّ         ّ          المرأة بشكل جوهري  أو منس                  
بشكل رئيسي على إجراء إصالحات قانونية من 

تغيير جذري في المواقف والممارسات. وعليه،  دون
تو ال م كبير ذي صلة في المستقبل ُ   ي  ع أن يتم إحراز تقد  ّ                           ق                    ّ

ة للنزاعات. ّ            القريب، وال سيما في ظل  التأثيرات السلبي                  ّ                      

العنف الجنسي والجنساني او.  و
 بالنزاعات المرتبط

سم استجابة  ّ            رغم االرتفاعات المتداولة ذات الصلة، تت                                      
المنطقة العربية فيما يتعلق بتوثيق ومعالجة العنف 

نساني المرتبط بالنزاعات، بطابع الجنسي والج
ل المنطقة العربية أداء                         ّ                      ً محدود. وبشكل عام، تسج 

 2019في مؤشر المرأة والسالم واألمن لعامي   ً ا  ضعيف
، وذلك بسبب المستويات المرتفعة من العنف 2020و

والنزاعات، والقوانين التمييزية، ومعدالت اإلدماج 
المؤشر إلى ويهدف هذا . 152المنخفضة للنساء فيها

قياس األبعاد األساسية الثالثة التالية لرفاه المرأة، 
؛ ) ً ا        ّ وسياسي    ً ا          ّ واجتماعي    ً ا         ّ اقتصادي  (وهي إدماج المرأة 
عبر قياس التمييز في القوانين (ومعاملتها بإنصاف 

؛ ومدى شعورها )الرسمية والتمييز غير الرسمي
على مستوى األسرة والمجتمع المحلي (باألمان 

. ويرمي هذا المؤشر إلى ) ً ا  األوسع نطاقوالمجتمع 
 11رصد وتقييم األبعاد الثالثة المذكورة من خالل 

م مقياس ً ا      ّ فرعي    ً ا  مؤشر ّ        ، كما يقد  لرفاه المرأة.      ً شامال    ً ا          
 2019وبحسب مؤشر المرأة والسالم واألمن لعامي 

   ّ                                  ، حل ت ثمانية بلدان عربية ضمن البلدان 2020و
رين، وجميع هذه المصنفة في المراتب السفلى العش

البلدان العربية تأثرت بالنزاعات بشكل مباشر أو 
مباشر. كذلك أظهر مؤشر المرأة والسالم واألمن  غير

 .153     ً مماثال    ً ا  سيناريو 2018و 2017لعامي 

قد تؤدي حاالت النزاعات وما بعد النزاعات والتشريد 
                                               ٌ إلى مفاقمة العنف القائم، كما قد ينتج عنها أشكال  

ّ  عد                                   ُ نف ضد المرأة. وعلى سبيل المثال، ي  جديدة من الع  
العنف الجنسي والعنف القائم على التمييز بين 

الجنسين، اللذين ارتكبتهما جهات فاعلة حكومية 
وأخرى غير حكومية في العراق، سمة مركزية للنزاع 

الذي أدى إلى بروز ما يسمى بتنظيم الدولة اإلسالمية. 
هى هذا التنظيم وفي إطار الترويج أليديولوجيته، تبا

بنشر أشكال مختلفة من العنف الجنسي والعنف القائم 
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على التمييز بين الجنسين، بما فيها االغتصاب 
والتحرش الجنسي؛ والزواج القسري والزواج المبكر 
وزواج األطفال؛ واالسترقاق الجنسي؛ واالتجار غير 

المشروع. وبالمثل، قامت حركة الشباب في الصومال 
 من سياستها العسكرية.  ً ا  األطفال جزءبجعل زواج 

ال تزال البلدان العربية تعاني من العنف الجنسي 
                                              ً والجنساني المرتبط بالنزاعات، ال سيما وأن أشكاال  

               �                              جديدة أو أخرى ا عيد تشكيلها من هذا العنف برزت 
إلى الواجهة من جديد. وتبذل الدول األعضاء في 

ع من العنف. ضئيلة لتوثيق هذا النو  ً ا  اإلسكوا جهود
                       ّ                وفي كثير من الحاالت، يشك ل العنف المرتبط 

للعنف الذي تواجهه النساء في   ً ا  بالنزاعات امتداد
أوقات السلم أو االستقرار، ولذا يتم التساهل معه 

م القانونية للدول األعضاء في  ُ ظ             ُ . وتشكو الن   ً ا  غالب
اإلسكوا من الهشاشة، ما يجعلها غير قادرة على 

من العنف ومعالجته بطريقة تراعي تحديد هذا النوع 
بدي استعدادها     ُ ما ت    ً ا  احتياجات الجنسين، كما أنها نادر

للسماح للمجتمع الدولي بالتدخل إلحقاق العدالة في 
هذا المجال. وبالمثل، لم يتم تفعيل سوى قدر قليل 

بقي   ً ا  جد ُ     من آليات وعمليات العدالة االنتقالية، ما ي                                         
بالنسبة للرجال والنساء تحقيق العدالة بعيد المنال 

 على حد سواء.

ويسعى قدر قليل من آليات وعمليات العدالة 
االنتقالية التي تم تطبيقها في المنطقة العربية، إلى 

تعويض الناجين والضحايا أو إعادة تأهيلهم أو إلى كال 
 2010. وفي أعقاب انتفاضات عامي  ً ا  الخيارين مع

، تم تطبيق العمليات المذكورة في مصر وليبيا 2011و
وتونس واليمن. ومع ذلك، فإن تونس لوحدها نجحت 

في تحقيق نتائج رسمية ذات صلة، من خالل إنشاء 
. وفي إطار هذه 2014هيئة الحقيقة والكرامة عام 

الهيئة، أنيط بلجنة المرأة مسؤولية ترشيد مراعاة 
إحقاق العدالة احتياجات الجنسين في عمل اللجنة، و

للنساء اللواتي عانين من العنف الجنسي على أيدي 
 .154النظام السابق

ص الحي  اي.  ز ز المتاح للمجتمع المدني   ّ       ّ تقل 
 وحقوق اإلنسان

م عمل المنظمات                              ّ               لطالما سعت القوانين التي تنظ 
الحكومية في المنطقة العربية إلى فرض قيود  غير

ماضي، كانت على طريقة عمل المجتمع المدني. وفي ال
عن   ً ا  بعيد  ً ا  منظمات غير حكومية عديدة تعمل غالب

األنظار، أو تهدف إلى تحديد الثغرات في التشريعات 
ذات الصلة، واستطاعت بالتالي لعب دور رئيسي في 

الدعوة إلى تمكين المرأة والقضاء على مختلف أشكال 
ها. وقد ارتفع عدد المنظمات التي ت صن ف  ّ   التمييز ضد    ُ                                  ّ          

من قوى   ً ا  من المجتمع المدني، وتحديد  ً ا  زءبوصفها ج
المجتمع المدني الداعمة للمرأة، بعد االنتفاضات 

. واستجابة لذلك، عمدت 2011و 2010العربية عامي 
ة بلدان عربية إلى تحصين وتشديد القوانين التي  ّ                                              عد   

ى إلى  ّ       تحكم عمل المنظمات غير الحكومية، ما أد                                      
تمع المدني، فرض المزيد من القيود على عمل المج

وجعل من شبه المستحيل على المنظمات غير 
الحكومية العمل مع الجهات المانحة الدولية والوصول 

 إلى المحافل الدولية.

ضت المدافعات عن حقوق اإلنسان  ّ                             كذلك تعر         
حيث واجهن في بعض الحاالت  ،155           ّ الستهداف مرك ز

، أو  ّ      عقوبة السجن، أو تم فرض قيود على سفرهن                                      
ّ                               تجميد أصولهن  أو إغالق حساباتهن المصرفية أو             

ين. وقد ربطت  ضن لكال الخيارين األخيرين مجتمع  َ              تعر                               ّ   
بعض القوى النسائية في المجتمع المدني والمدافعات 

عن حقوق المرأة بين تركيز الدولة على مكافحة 
ز المتاح                                 ّ يل اإلرهاب واالنحسار المتزايد للحي  تمو

لبروز   ً ا  ونظر. 156للمجتمع المدني في المنطقة العربية
عدد من منظمات المجتمع المدني الجديدة في 

السنوات األخيرة والهامش المتاح للناشطات في 
ة أكبر، يبدو أن قوى  ث بحري  ّ                     مجال حقوق المرأة للتحد        ّ                      

ز في المنط ّ           المجتمع المدني تتعز  قة العربية، ومع ذلك                   
فنة من المدافعات عن حقوق                َ                         ال تستطيع سوى ح 

المرأة إعالء الصوت بوجه انتهاكات حقوق اإلنسان. 
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كذلك تتضاءل باستمرار قدرة منظمات المجتمع 
المدني النسائية والمدافعات عن حقوق المرأة على 

االنخراط في المحافل الدولية، ما يؤدي إلى الحد من 
مويل والمشاركة في العمل التضامني إمكانيات الت

وتوسيع الشبكات وزيادة القدرات، األمر الذي قد 
ّ                                             يتسب ب بركود وضع حقوق المرأة في المنطقة العربية،     

 أو حتى بتقهقره.

 عد المتعلق بالمساواة          ُ أهمية الب  اء.  ح
 �ين الجنسين في تقييم المخاطر

متنوعة                                     ً تواجه المرأة العربية باستمرار أشكاال  
متعددة األبعاد ومتقاطعة وذاتية التعزيز من التمييز و

ها في المجاالت القانونية واالجتماعية  ّ                                    ضد   
واالقتصادية والسياسية، ما يؤدي إلى تباينات قائمة 

على نوع الجنس. وعندما تشتد هذه التباينات، فإن 
آثارها ال تظهر على المستوى الشخصي واألسري 

طري              ُ المستويين الق  على   ً ا  والمجتمعي فحسب، بل أيض
زها أو  ّ        واإلقليمي. وذلك ألن بروز هذه التباينات أو تعز                                            

قد يؤدي إلى مفاقمة عدم االستقرار   ً ا  كال األمرين مع
على الصعيدين الوطني واإلقليمي. وقد الحظ 

الباحثون أن ارتفاع مستويات المساواة بين الجنسين 
قد يترافق مع انحسار السلوكيات العدوانية على 

 .157طري والدولي            ُ الصعيدين الق  

      ّ                                 ما تشك ل التباينات القانونية واالجتماعية   ً ا  غالب
سياسية األسباب الجذرية للنزاعات، واالقتصادية وال

  ً ا  ما يجعل من تشجيع التنمية المستدامة والشاملة أمر
لمنع نشوب النزاعات. وفي المنطقة العربية،   ً ا      ّ حيوي  

تباينات المتجذرة بين الجنسين، التعاني المرأة من 
تترافق مع انخفاض كبير في معدالت المشاركة 

  ً ا  نساء قيوداالقتصادية والسياسية. كذلك تواجه ال
إضافية بارزة تمنعهن من تحقيق العدالة عندما 

ض حقوقهن األساسية لالنتهاك ّ                         تتعر  وفي كثير من . 158   
ّ                                       عد  انتهاكات حقوق النساء والفتيات بمثابة          ُ الحاالت، ت    

مة الحتمال حدوث المزيد من انتهاكات حقوق  ّ                                        مقد    
وقد . 159اإلنسان على نطاق أوسع، أو نشوب نزاع

والفتيات والتباينات المتزايدة في    ّ             يشك ل وضع النساء 
ر على حدوث نزاعات   ً ا                          ّ المساواة بين الجنسين مؤش 

وشيكة بين البلدان العربية وداخلها أو على حدوث 
ر                                           ّ  اضطرابات سياسية. وعلى سبيل المثال، قد تؤش 

الزيادة في حوادث العنف ضد المرأة إلى عجز 
فإن المؤسسات األمنية والقضائية في بلد ما. وبالمثل، 

ّ                                       ّ     تدن ي معدالت التحاق الفتيات بالمدارس قد يدل  على    
البيئة التي يعشون فيها غير آمنة.  تبرونأن أسرهن يع

كذلك يشير ارتفاع عدد األسر المعيشية التي تعيلها 
ّ                     نساء إلى التجنيد اإلجباري  للرجال أو سجنهم أو                         
  ً ا              ّ                                قتلهم. وقد ول دت مثل هذه الرؤى الثاقبة اهتمام

ع القلق المتعلقة بأمن النساء وسالمتهن بإدماج مناب
م اإلنذار المبكر، إلبراز المخاطر المحددة التي  ُ ظ      ُ في ن  

                                                 ً يواجهنها قبل النزاعات وأثناءها وبعدها. ويمكن مثال  
للمعلومات الموثوقة والمالئمة عن تحركات الجماعات 

المسلحة أو قربها من المراكز المدنية، أن تحول دون 
م اإلنذار  ُ ظ                     ُ جماعي. كذلك يمكن لن  حوادث االغتصاب ال

  ً ا  المبكر المراعية الحتياجات الجنسين أن تعكس أيض
 وضع حقوق المرأة وفاعلية آليات المساءلة.

م اإلنذار المبكر المراعية الحتياجات  ُ ظ               ُ ويمكن تقييم ن  
ة.  ة والقانوني  ة والنوعي  ّ    الجنسين على المستويات الكمي             ّ          ّ                           

نات االستراتيجية عن ة، يمكن للبيا                 ّ فمن الناحية الكمي  
                         ّ                     وضع النساء والفتيات أن تسل ط الضوء على اتجاهات 
ة. ومن الناحية النوعية، يمكن للتحليل ذي الصلة  ّ                                               هام    

أن يحدد اتجاهات، مثل بروز بعض المعايير 
ظة في المجتمع أو تجارب النساء  ِ                               االجتماعية المحاف                 

والفتيات، بما فيها تكاثر حوادث التحرش الجنسي في 
ن الشا ّ   رع. وفيما يتعلق بالتحليل القانوني، قد يتبي                                           
أن االتجاهات المتعلقة بعملية إصالح القوانين   ً ا  أيض

المراعية الحتياجات الجنسين وتطبيقها، أو االتجاهات 
                                             ّ  المتعلقة بعدم إصالح هذه القوانين وتطبيقها، تشك ل 

مة على إدماج المساواة أو عدم المساواة  ّ                                       مؤشرات قي          
ّ                عمل المؤسسات. إن  هذه المؤشرات،  بين الجنسين في                
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إلى جنب مع عناصر نظام اإلنذار   ً ا  عندما تؤخذ جنب
المبكر األخرى، قد تساعد في تسليط الضوء على خلل 
وشيك في عمل المؤسسات أو تقهقر الدولة. وبالتالي، 

فإن دراسة مؤشرات المساواة وعدم المساواة بين 
ة جد   ّ     ّ الجنسين تعتبر هام   لمخاطر.عند تقييم ا  ً ا                  

ّ                                   ّ   إن  االتجاهات المذكورة في هذا الفصل تسل ط   
على الدور البارز الذي يمكن أن تلعبه النساء  الضوء

والفتيات في منع نشوب النزاعات وإدامة السالم. 
وتشير أدلة متزايدة إلى أن إدماج المرأة في المجتمع 

ّ      ً عد  عامال                ُ بطريقة مجدية ي   في منع نشوب   ً ا       ّ رئيسي    
النزاعات وإضعاف أسبابها الجذرية، إذ تميل 

للمساواة بين الجنسين   ً ا  المجتمعات األكثر احترام
والمؤسسات األكثر مراعاة الحتياجات الجنسين إلى 

ل الضغوط. وفي الوقت  ّ                     أن تكون أكثر قدرة على تحم                          
في صنع   ً ا  ممتاز                             ّ      ً نفسه، أثبتت المرأة بأنها تشك ل عامال  

تؤدي مشاركتها في عمليات السالم إلى  السالم، إذ
تعزيز جودة نتائج تلك العمليات واستدامتها، 

في دوامة   ً ا  يساعد على تجنب االنزالق مجدد ما
ّ                         كذلك فإن  إشراك المرأة في عمليات  .160النزاعات        

السالم قد يؤدي إلى تعزيز شرعية هذه العمليات 

ر السائد عن نزاهتها لدى عام ّ                            ونتائجها ودعم التصو  ة                   
مت النساء في عدة بلدان عربية،  ّ                               السكان. وقد قد               

 ةسوريالجمهورية العربية الفيها العراق وليبيا و بما
واليمن، مساهمات إيجابية في عمليات بناء السالم 

طري في السنوات األخيرة، رغم أن                ُ على المستوى الق  
ش ّ  دورهن ال يزال مهم  في المفاوضات الرسمية ذات   ً ا                 
األدلة على مساهمة المرأة الصلة. كذلك تتزايد 

بفعالية في نزع فتيل التوترات. وعلى سبيل المثال، 
نت دراسة أجريت في األردن قدرة المرأة على  ّ                                         بي   

 .161إحباط عمليات نشر التطرف

  ً ا                                        ّ      إن وضع النساء والفتيات في مجتمع ما يشك ل مؤشر
على أوجه عدم المساواة البنيوية التي قد تؤدي 

بدورها إلى تعزيز النزاعات وحاالت عدم االستقرار. 
وعليه، يجب على الدول األعضاء في اإلسكوا أن تنظر 

ة إلى القضايا المتعلقة بالمساواة بين الجنسين  ّ                                              بجدي     
ّ                            وتمكين المرأة. إن  ضمان المساواة بين الجنسين                  

ة تتعل ق بحقوق اإلنسان   ّ عد                   ُ وتمكين المرأة ال ي   ّ      ّ                 قضي     
م الدولة وسكانها   ً ا  فحسب، بل يسهم أيض ّ                  في تقد       

بصفة عامة، ما يساعد على صيانة حقوق اإلنسان 
وتعزيز األمن واالستقرار للجميع.



 

 



 استخدام َنهج
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ؤ بالنزاعات         ُّ هج التعل           َ استخدام ن   .5            ّ             م اآللي للتنب 
 واألزمات وعدم االستقرار

 مقدمةألف.  

الة من دون التوصل إلى فهم  توفير يمكن ال ّ                           وقاية فع         
صحيح للمخاطر الحالية والمستقبلية للنزاعات 

العنيفة واألزمات اإلنسانية وعدم االستقرار السياسي. 
ولتحقيق هذه الغاية، يهدف هذا الفصل إلى تطوير 

أداة لتقييم المخاطر الكمية في المنطقة العربية. ومن 
ّ                      أجل التثب ت من صحة هذه الفكرة،  سيتم تقديم أداة         

لتقييم المخاطر قائمة على البيانات وذات سمة 
إلى المؤشرات االقتصادية   ً ا  إحصائية بحتة، استناد

واالجتماعية واإلدارية والبيئية والجغرافية وغيرها 
من المؤشرات المتاحة على نطاق واسع. ويطلق على 
الطريقة المستخدمة تسمية نموذج الغابة العشوائية، 

ة للتعلم اآللي مفيدة بشكل خاص ألغراض وهي تقني
ّ                                      التنب ؤ وتقييم المخاطر. ويهدف نموذج الغابة      

ر االستجابة، أي النزاعات في  ع متغي  ّ                            العشوائي إلى توق        ّ                
رات                                          ّ هذه الحال، باستخدام شجرة القرار وبعض متغي  

ع. وقد ثبت أن مثل هذه األدوات الكمية تنتج  ّ                                          التوق      
ول للنزاعات تقييمات مخاطر دقيقة إلى حد معق

واألزمات وعدم االستقرار. وبينما ينصب التركيز على 
تطوير هذه األداة الكمية، ال بد من اإلشارة إلى أن هذه 

ّ         عد  ضرورية                              ُ ليست سوى واحدة من عدة أدوات ت    
لتقييم المخاطر بشكل فعال ودقيق. وبالحد األدنى، 

ينبغي أن تؤدي المعلومات النوعية والسياقية العميقة 
الصلة إلى تعزيز هذه األداة الكمية، على ذات 

 طرية والمحلية.                       ُ المستويات اإلقليمية والق  

ستقاة من بعض المؤلفات  م هذا الفصل تفاصيل م  ُ                       يقد                      ّ   
ّ              القائمة عن نماذج المخاطر الكمية، أو التنب ؤ بالنزاعات،                                          

في األدبيات ذات   ً ا  التي يتم االستشهاد بها غالب
ى بعض البحوث بعدئذ، يتطرق الفصل إل. 162الصلة

عن عوامل الخطر المؤدية إلى النزاعات واألزمات 
وعدم االستقرار، ثم يناقش اتجاهات وعوامل محددة 

للنزاعات واألزمات وعدم االستقرار في المنطقة 
العربية. ويسعى الفصل فيما بعد إلى تعليل النموذج 

ر نتائجه.   ً ا  جوانبه التقنية وعارض  ً ا              ّ اإلحصائي، مفس 
اقش الفصل بعض اآلثار المترتبة على هذه ، ين ً ا  وأخير

األداة والعمل المستقبلي الذي ينبغي القيام به لجعلها 
ة منها. ّ        تحقق األهداف المرجو                    

ع اء.  ب                              ّ  استعراض األد�يات المتعلقة بتوق 
 النزاعات واألزمات وعدم االستقرار

تناولت بحوث السالم والنزاعات منذ زمن بعيد وبشكل 
بالنزاعات واألزمات وعدم                 ّ  مسهب مسألة التنب ؤ

االستقرار. وأشار ديفيد سينغر، أحد مؤسسي البحوث 
هه                               ّ               ّ   الحديثة عن النزاعات، في مستهل  الخطاب الذي وج 

                               ّ              إلى جمعية علوم السالم بمناسبة تول يه منصب رئيس 
الجمعية، أن المهمة األساسية للبحوث الحديثة عن 

ّ              تقديم تنب ؤات ذات مصداق"النزاعات تقوم على  ية         
حتمل على األرجح ظهورها                         ُ مرتفعة عن النتائج التي ي  

دة من األوضاع األساسية واألحداث  ّ                              من مجموعة محد              
بوضوح إلى أن ذلك   ً ا  وأشار سنغر أيض .163"السلوكية

مساعدة أولئك الذين يمسكون اآلن بزمام "يهدف إلى 
القرار في قضايا الحرب والسالم، ودعمهم، أو تجاوزهم 

لي بشأن التنب ؤ  .164"   ّ     وكف  يدهم ّ             ّ   بعد هذا الحماس األو                   
ّ                            وقدراتنا على التنب ؤ في األيام األولى من البحوث                   
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ّ     الحديثة عن النزاعات، تراجعت شعبية التنب ؤ بس رعة.                                       
وخالل سبعينيات وثمانينيات وتسعينيات القرن 

ّ             المنصرم، ات سمت المحاوالت المنتظمة للتنب ؤ بالنزاعات                             ّ          
دد الزمنية التي تفصل بين   ّ                   ُ بقل ة عددها وتباعد الم  

ر ذلك بشكل دراماتيكي  ّ                      الواحدة منها واألخرى. وقد تغي                             
                                              ّ   في أواخر تسعينيات القرن المنصرم، حتى أصبح التنب ؤ 

ّ            ً عد  اليوم مجاال      ُ ات ي  بالنزاع في بحوث   ً ا  مزدهر  ً ا      ّ فرعي    
النزاعات. وتبني هذه الموجة الجديدة من البحوث عن 

ي تم إنجازها في تالنزاعات على المؤلفات ذات الصلة ال
العقود السابقة، وتستقي منها إلى حد بعيد. إن هذا 

القسم يهدف إلى مراجعة المؤلفات المذكورة وتنظيمها 
          ّ   ما من التنب ؤ   ً ا  متمايزة نوع في ثالثة أجيال

 .165بالنزاعات

ولكن قبل الخوض في التفاصيل، تجدر اإلشارة إلى 
ّ                  ّ                 ُ أن أنظمة التنب ؤ أو اإلنذار المبك ر الموثوقة التي ت   ّ  عد                 

قادرة على اإلشارة إلى المخاطر قبل اندالع النزاعات 
ك ن  تبرت لفترة طويلة بمثابة وسيلة ت م  َ  ّ  أو تفاقمها، اع   ُ                                ُ              

ل من التحضير                                    ّ  لمواجهة النزاعات القاتلة، أو التدخ 
ي لها ّ      فيها، أو تطوير القدرة على التصد  ولكن هذا  ،166                              

ّ  الهدف يظل مع ذلك موضع جدل أكيد. فلطالما تم                                            
ّ            التشكيك بموثوقية التنب ؤ، كما أنه  ر                      ب  ِ  أعت   ُ غير   ً ا  غالب   

ه بعض المؤلفين نقد . وقد وج  للتنبؤ، إذ   ً ا  محدد  ً ا      ّ        ّ                  عملي 
واألزمات وحاالت عدم حاججوا بأن النزاعات 

، بحكم طبيعتها، أحداث          ُ االستقرار ت   ّ                      عد  نادرة، أو   ً ا   
ّ       وال يمكن بالتالي التنب ؤ بها  ،167"بجعات سوداء"                     

ُ            باستخدام التقنيات اإلحصائية التي ت ستخدم عادة                                  
ى بشكل خاص لهذا  ّ                 لهذه الغاية. إن هذا القسم ال يتصد                                 

ن أن هناك محاوالت قائمة  ّ                        النقد بعينه، ولكنه يبي                       
بالفعل ألخذ هذا النقد على محمل الجد، وخاصة من 

 .168الظاهرةخالل التعامل مع العواقب الهائلة لهذه 

ؤ بالنزاعات                     ّ            الجيل األول من التنب 

ّ                    يستلهم الجيل األول من التنب ؤ بالنزاعات كتابات                           
ين ريتشاردسون ث  َ              الباح  ر  ،170ورايت 169     ِ ّ   وقد تطو        

م  ّ   بشكل خاص بفضل البحث األساسي الذي تقد                                     
به ديفيد سينغر ومشروع ارتباطات الحرب 

(Correlates of War)لقد شك ل هذا المشروع محاولة .                    ّ         
 .171منهجية أولى لجمع المعارف العلمية عن الحرب

ّ              وفي هذا الجيل األول من التنب ؤ بالنزاعات،  ر                           ب  ِ  أعت   ُ    
  ً ا  ر إليه بوصفه غرض   ُ  ِ ، ون ظ   ً ا  واضح  ً ا  اإلنذار المبكر هدف

وقد شملت هذه الجهود المبكرة . 172في حد ذاته  ً ا     ّ هام  
المحاوالت األولى الستخدام بيانات مالئمة لنوع   ً ا  أيض

  ً ا  ي بيانات تكون في الغالب شاملة جدالحدث، وه
وتدرس المعلومة ذات الصلة من جميع جوانبها، 

من الذي فعل "                                ٍ فتجيب على السؤال التالي بشكل واف  
وهي نوع من البيانات التي  ،"ماذا لمن، وأين، ومتى

ّ      ت عد  راهن مفيدة بشكل خاص لإلنذار المبكر قصير   ً ا  ُ  
 الحقيقي. األمد، وحتى لإلنذار المبكر في الزمن 

م البحث الرائد الذي أل فه عازار وماكليالند  ّ                      ّ                    وقد قد       
 وهوغارد نماذج لجمع بيانات دقيقة تكون مجدية 

بما يكفي في اإلنذار المبكر للنزاعات في الزمن شبه 
 .173،174الحقيقي

لي للتنب ؤ  ّ   ولكن سرعان ما تالشى هذا الحماس األو          ّ                                 
ح جيد اة من هذا   ً ا                   ّ     بالنزاعات، إذ اتض                   ّ          أن النتائج المتوخ 

ل قت  ُ ّ    التنبؤ لم تتطابق مع الطموحات الكبيرة التي ع                                            
عليه في البدء، وطوال سبعينيات القرن المنصرم 

ر ت نسبي   َ       ّ وأوائل ثمانينياته، ن د   ُ  َ الجهود الواضحة من   ً ا                     
ّ             أجل استخدام النماذج اإلحصائية للتنب ؤ بالنزاعات                                   

 .175المسلحة أو التحذير منها

ؤ بالنزاعاتالجيل ا                ّ            لثاني من التنب 

  ّ                                          شك لت فترة أوائل ثمانينيات القرن الماضي موعد 
ّ              االنطالق الفعلي للجيل الثاني من التنب ؤ بالنزاعات.                                    

وهناك ابتكاران اكتسبا أهمية خاصة خالل هذه 
ل على الربط بشكل واضح بين  ّ                           الفترة: يقوم األو                 
ّ                                النظرية والتنب ؤ، وال سيما فيما يتعلق بتطوير نم اذج              
قائمة على نظرية لعبة الربح والخسارة، تهدف 

يص ّ                         إلى إنتاج التنب ؤات؛ ويقوم الثاني، الذي   ً ا    ّ  خص                
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يرتبط بعلم االجتماع، على إدخال وتطوير أساليب 
ّ      عد  غالب        ُ حسابية ت   ّ               أكثر مالءمة للتنب ؤ. وعلى مستوى   ً ا                   

ّ     ُ الربط بين النظرية والتنب ؤ، ت   ّ                    عد  مؤلفات بروس بوينو                          
                    ّ                 لفتة لالنتباه. وقد رك ز الباحثون بوينو             ُ دي ميسكيتا م  

دي ميسكيتا ونيومان ورابوشكا على الرابط الذي 
ة والتنب ؤ بالنزاعات من خالل  ّ                    يجمع بين النظري          ّ               

ّ   استخدام نماذج نظرية لعبة الربح والخسارة للتنب ؤ                                              
بأحداث السياسة الخارجية   ً ا                ّ        بالنزاعات المسل حة وأيض

بتطوير أساليب  وفيما يتعلق. 176والداخلية األخرى
ّ                                  عد  مؤلفات شرودت وزمالءه ملفتة للنظر          ُ حسابية، ت    

في هذا اإلطار. ومنذ أواخر ثمانينيات القرن المنصرم، 
قام فيليب شرودت ببناء نماذج إحصائية تستند إلى 

ّ   بيانات شاملة قائمة على مصادر األخبار للتنب ؤ                                          
               ّ    بالنزاعات المسل حة.

عي والتعلم وقد استخدم أساليب الذكاء االصطنا
ّ             اآللي، بما فيها الشبكات العصبية، للتنب ؤ بالنزاعات                                      

ويجري اآلن استخدام هذه . 177القائمة على الدول
ّ     األساليب على نحو متزايد للحصول على تنب ؤات                                      

                                      ّ       دقيقة ذات صلة. ومن أجل تحقيق إنذار مبك ر أكثر 
ة، ات ضح أيض ّ       فعالي       ّ ن على نظام التنب ؤ   ً ا       ّ   أن ه يتعي                  ّ       ّ  

ّ  عد        ُ كذلك ي   .178تخدام بيانات أكثر دقةبالنزاعات اس  
على مستوى االبتعاد عن استخدام   ً ا  شرودت رائد

مجموعات البيانات واسعة االنتشار التي تقوم على 
ي البلدان والسنوات، والتي تستند إلى عملية جمع  َ                                               ب عد    ُ

البيانات التابعة لمشروع العوامل المترابطة للحرب 
(COW) من             ً اللجوء، بدال  والمصادر األخرى المماثلة، و

ذلك، إلى استخدام المزيد من محاوالت الحصول على 
ع الفاعل                                     � بيانات عالية الدقة من نوع الحدث لتتب  

والفعل والمفعول به ومكان الفعل وتوقيته، على 
م بأكبر قدر                                      ّ            المستويات المكانية والزمنية التي تتس 

ة. ّ   ممكن من الدق              

ات وقد استحدث شرودت وديفيس وويدل خوارزمي
لتصنيف األحداث السياسية وترميزها بشكل تلقائي 

إلى كميات كبيرة من نصوص المواد   ً ا  استناد

ومنذ ذلك الحين تم تحسين هذه  .179اإلخبارية
ّ   التقنيات التي باتت تسمح اآلن لنماذج التنب ؤ                                         

ة لترميز  ّ          باستخدام المزيد من البيانات األكثر دق                                     
سواء. وبينما رات التابعة والمستقلة على حد       ّ المتغي  

ُ                          أدى النسق القائم على ب عدي البلدان والسنوات إلى                       
م د  ُ  دفع نظام التنب ؤ ق   ُ    ّ يتم إجراء  ،180إلى األمام  ً ا               

ّ       التحليالت التجريبية والتنب ؤات مع بشكل متزايد   ً ا                          
. 181على المستوى اليومي أو األسبوعي أو الشهري

ويظهر ذلك من خالل الطلب المتزايد على بيانات 
 .182 ً ا       ّ وزمني    ً ا           ّ نفة مكاني  األحداث المص

ؤ بالنزاعات                       ّ            الجيل الثالث من التنب 

لقد أدى التركيز على اإلنذار المبكر والطموح للحصول 
ّ              عليه، الذي ظهر في الجيل الثاني من التنب ؤ بالنزاعات،                                        

إلى اهتمام كبير بالسياسات. ومن العالمات الفارقة في 
ولة هذا المجال إنشاء فرقة العمل المعنية بفشل الد

باسم فرقة العمل المعنية بعدم   ً ا  المعروفة الحق(
لها حكومة الواليات  )                ّ االستقرار السياسي   ّ                   التي تمو         

المتحدة، والتي تالزمت مع ظهور الجيل الثالث من 
ّ   التنب ؤ بالنزاعات. وقد هدفت فرقة العمل هذه إلى التنب ؤ                                                ّ     

بمجموعة أكبر من أحداث عدم االستقرار السياسي، 
إلى النزاعات                      ً نقالبات والثورات وصوال  من اال  ً ا  بدء

المسلحة، وذلك قبل عامين من تاريخ حدوثها. ويخلص 
ّ                    غولدستون وآخرون إلى القول إن  دراسات فرقة العمل                             

نجحت في تحقيق "المعنية بعدم االستقرار السياسي 
  183،184"                    ّ هذا الهدف بشكل جوهري  

وتقوم إحدى الرؤى الجوهرية التي ابتكرتها فرقة 
المعنية بعدم االستقرار السياسي على أن العمل 

م، جنب ّ       النماذج البسيطة تقد  إلى جنب مع عدد قليل   ً ا                    
الة، أداء           ّ من المتغي   ّ          ً رات الفع  يضاهي أداء النماذج         

ي البلدان  َ           المعقدة، على األقل على مستوى ب عد    ُ                             
ً                               والسنوات. وابتداء  من منتصف العقد األول من القرن                  

ل ا ّ    الحالي وحتى أواخره، تحو  ّ                 لتنب ؤ بالنزاعات إلى                           
عد    ً ا  ط جد         ّ   ِ مجال فرعي  نش   ّ  ضمن بحوث النزاعات، وي    ُ                     
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اآلن بشكل متزايد مسعى ذا أهمية جوهرية تقوم به 
      ّ      وقد شك ل هذا . 185 ً ا  األوساط العلمية األوسع نطاق

ر نتيجة مباشرة للطموح إلى التنب ؤ بحد  ذاته،  ّ        التطو       ّ                                ّ     
ّ            ولكن ه اكتسب أيض اء   ً ة              ّ قيمة أكاديمي    ً ا      ّ    مضافة من جر            

ة الباحثون وارد، وغرينهيل  ّ                           اإلدراك، الذي عب ر عنه بدق           ّ               
ّ   والذي يقوم على أن التنب ؤ  186،187وباكه وشرودت،                       

ّ                                            عد  في الغالب طريقة فضلى لتقييم البحوث مقارنة  ُ ي    
ة القائمة على الداللة والقيمة  ج األكثر تقليدي  ه  ّ                              بالن                ُ �    

ّ     االحتمالية. وباختصار، يتيح إطار التنب ؤ لل باحثين                                    
تقييم مدى قدرة نماذجهم، أو متغيراتهم الفردية، على 
إعادة إنشاء البيانات المرصودة. ويمكن القول إن هذا 

ّ       عد  مقياس ُ ي   أفضل لتقييم نقاط قوة أحد النماذج   ً ا   
 وجدواه مقارنة باالختبار التقليدي ألهمية التقديرات.

ّ                                         إن  هذا اإلدراك لبعض مواطن الضعف األساسية في   
ج القيمة االحتمالية يشك ل منعطف ُ                       ّ       ن ه  في مسار   ً ا  بارز  ً ا  ُ 

ّ                   ُ الجيل الثالث من التنب ؤ بالنزاعات، كما ي   ّ       عد  نقلة                       
عن اختبار الفرضيات باستخدام القيم   ً ا  بعيد نوعية

االحتمالية نحو استخدام متزايد لألساليب التي تقوم 
على عينات افتراضية. ويشتمل التقييم القائم على 

ضية على توزيع البيانات الخاصة بفرد عينات افترا
محدد إلى عدة مجموعات فرعية، ومن ثم استخدام 

مجموعة فرعية واحدة لمحاكاة النموذج، 
والمجموعات الفرعية األخرى لتقييمه. إن األساليب 

القائمة على عينات افتراضية، التي قام بتطويرها 
، 188الباحثون هاستي وتيبشيراني وفريدمان  ً ا  تحديد

 مالئمة بشكل خاص لتالفي فرط التناسب، وهو   ّ عد   ُ ت  
                                                ً الميل إلى مطابقة البيانات مع الضجيج اإلحصائي بدال  

من قياس اإلشارة. وفيما يتعلق بالعمل الذي يهدف 
ّ                عد  ضمان عدم وجود                          ُ فقط إلى اختبار النظرية، ي    

بارز. لكن     ٍ قلق                              َ تناسب مفرط بين النماذج مصدر  
ّ   مباشر إلى التنب ؤ  بالنسبة للجهود التي تهدف بشكل               

ّ                      عد  مثل هذا الضمان أساسي                 ُ واإلنذار المبكر، ي   .  ً ا  تمام  ً ا   
وعليه، أضحت األساليب القائمة على عينات 

ّ            عد  اليوم عنصر          ُ افتراضية ت   في المنهجية   ً ا       ّ أساسي    ً ا   
 بالنسبة للباحثين في مجال التنبؤ بالنزاعات.

دت الفترة نفسها ظهور ابتكارات بارزة على        ِ كذلك شه  
ن هذه االبتكارات،  . وتتضم  ّ                  المستوى المنهجي        ّ               

، استخدام األساليب ذات الخوارزميات  ً ا  تحديد
دة والن   ّ        ُ المتعد  ج القائمة على نماذج األشجار. وتقوم  ُ ه       

ُ       األساليب ذات الخوارزميات المتعددة، التي ت ستخدم                                         
عات األحوال الجوية، على االستفادة  ّ                                 بانتظام في توق               

ّ              عد  في حد ذاتها     ُ تي ت  من مجموعة من النماذج ال  
د من ظاهرة  ّ            مالئمة بشكل خاص لنمذجة جانب محد                               

ها، عند تقديرها بشكل  ُ                      معقدة، والتي تؤدي جميع                       
عات أكثر موثوقية للظاهرة  ّ                          مالئم، إلى إنتاج توق                    

ة موضوع البحث مقارنة بأي  نموذج فردي  بحد   ّ  الكلي      ّ            ّ                         ّ     
ُ                            ذاته. وت ستخدم هذه األساليب في مشروع         ViEWS 

ه  كذ. 189   ً مثال   ج القائمة على األشجار،               � ُ لك تبين أن الن 
تسمية أشجار القرار، تلعب   ً ا  طلق عليها غالب      ُ التي ي  

ّ                           في مهام  التنبؤ، إذ تعتمد النتيجة   ً ا    ّ جد    ً ا  مفيد  ً ا  دور       
ّ      النهائية لهذه المهام  غالب على مجموعة من   ً ا                     

ُ       ُ رات المختلفة. وقد ث ب ت أن ن                     ّ التفاعالت بين المتغي    َ ج  ُ ه                    
ة قائمة الغابات العشوائي ج خاص  ُ      ّ        ة، وهي عبارة عن ن ه   ُ                 

طري، تؤدي إلى                                 ُ على األشجار للتنبؤ على الصعيد الق  
تحسين األداء التنبؤي بشكل كبير مقارنة بالنماذج 

ج القائمة على األشجار . 190الخطية العامة ه  ُ                      ولكن الن  �        
ّ                                        ُ عد  مالئمة بدرجة أقل لتطوير النظرية، إذ يصع   ُ ت   ب  

ر أ  ً ا  غالب ّ    اإلشارة إلى المتغي  رات                  ّ     و مجموعة المتغي                
ة للتنب ؤ بالنتيجة.              ُ المحددة التي ت   ّ            عد  هام         ّ     ّ   

ّ       ويستخدم التنب ؤ راهن نظام العالم في جميع أنحاء   ً ا              
بحوث السالم والنزاعات. وبفضل التقدم الكبير الذي 

لجمع البيانات   ً ا                               ّ طرأ على األساليب المكثفة حسابي  
بعون بشكل متزايد  ّ                  وتحليلها، بات الباحثون يت  طريقة                         

  ً ا                              ّ استخدام البيانات المشفرة آلي  بشرودت فيما يتعلق 
للحدث، التي يستقونها من وكاالت األنباء، ليدرسوا 

ة تأثير الرأي العام على الصراع اإلسرائيلي    ً مثال   ّ                                         كيفي     -
أو ما إذا كان باإلمكان استخدام  ،191الفلسطيني

بيانات األخبار للتنبؤ باندالع الحرب العالمية 
 يقتصر تركيز نماذج التنبؤ على وال. 192األولى

ع القضايا ذات  ّ               النزاعات المسلحة، بل يمتد إلى توق                                  
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الصلة بانهيار الحوكمة، بما فيها عمليات نقل القيادة 
 ،194واالنقالبات العسكرية ،193بطريقة غير شرعية

والحركات  ،195باإلضافة إلى العنف من طرف واحد
 االجتماعية، والعديد من أشكال العنف السياسي

 .197وعواقبها 196األخرى

هناك قاسم مشترك يجمع بين كل هذه الدراسات، 
وهو أنها تستخدم بيانات على المستوى الدقيق، 

من                                ً على القياس باأليام أو األشهر بدال    ً ا  تعتمد أحيان
ؤ بالنزاعات على المدى القصير.  ّ                               السنوات، للتنب               

وتستند دراسات أخرى إلى البيانات التي تقوم على 
ي ا َ    ب عد  لبلدان والسنوات إلنتاج تنبؤات بعيدة المدى. ُ  

ؤ بالنزاعات األهلية  ّ                    واستطاع هيغري وآخرون التنب                           
ة عقود مقبلة ّ             لعد   ،199وكذلك فعل ويتمر وآخرون ،198  

كما نجحوا في استكشاف كيفية تأثير السيناريوهات 
المختلفة لعمليات نشر األمم المتحدة لقوات 

حة السالم، على حدوث النزاعات المسل حفظ
 .200العالم حول

ي لتقييم المخاطريم.  ج               ّ                بناء نموذج كم 

لقد استعرض الفصل الثاني والثالث والرابع، بعض 
الدوافع الرئيسية للمخاطر في المنطقة العربية. 

ة، تهدف الخطوة التالية  ّ                        وباالستناد إلى هذه الخلفي                         
ة لتقييم المخاطر، واختبار هذه  ّ                               إلى بناء أداة كمي                  

تها. هناك، في األساس، طريقتان لبناء األداة  ّ                                    لقياس دق         
نموذج تنبؤي، أو نموذج لتقييم للمخاطر. تنطلق 

الطريقة األولى من نموذج مفاهيمي أو نظري للظاهرة 
ّ                       المعنية، لتحاول من ثم  بناء نموذج يطابق هذا                      

النموذج النظري أو المفاهيمي إلى أبعد حد ممكن. 
  ً ا  استنتاجي  ً ا  هج   َ ة ن  وبعبارة أخرى، تتبع هذه الطريق

لبناء النماذج. وعندما يقوم الباحثون في   ً ا  صريح
مجال النزاعات ببناء نماذج إحصائية ليختبروا، على 

سبيل المثال، تداعيات النموذج النظري للعبة الربح 
 .201والخسارة، فذلك يكون هدفهم عادة

يستند    ٍ هج                                           َ وتقوم الطريقة الثانية البديلة على اتباع ن  
ة. وفي هذه الحال، يتم بناء  إلى أسلوب ّ                            أكثر استقرائي              

النموذج من خالل سلسلة من تمارين االختبار القائمة 
من التركيز على      ً وبدال  . 202على عينات افتراضية

               ّ رات أو تلك، يظل                              ّ أهمية هذه المجموعة من المتغي  
بشأن الشكل النهائي يدري  الهج                  َ الباحث في هذا الن  

بأن تسترشد عملية من ذلك                    ً للنموذج، ويسمح بدال  
اختيار النموذج بتدابير قائمة على عينات افتراضية، 

ّ                   أو أخرى مماثلة ذات دقة يمكن التنب ؤ بها. ولكن هاتين                                  
 ما تتعارضان من الناحية العملية،   ً ا  الطريقتين نادر

وال بد أن تنطوي معظم المشاريع العملية على مزيج 
بعو ّ    من الطريقتين. وال شك  أن الباحثين سيت  ن سوابق                    ّ               

رات التي ينبغي استخدامها في                  ّ نظرية بشأن المتغي  
ه عملية اختيار النموذج. ومع ذلك،                  ّ                                 النموذج، ما سيوج 

ينبغي استخدام التمارين القائمة على عينات 
ل  ّ   افتراضية إلثراء هذه العملية، إذا كان الهدف يتمث                                               

 في مضاعفة الدقة التي يمكن التنبؤ بها.

صل بهذه الدر ّ             وألغراض تت  اسة، سيتم اعتماد ما يلي         
ّ   المؤلفات القائمة بشأن التنب ؤ  )أ(كنقطة انطالق:                            

ات المتعلقة بمحركات النزاعات آنفة  ّ                                   بالنزاعات واألدبي                 
نموذج مؤشر  )ب(الذكر ذات الصلة بالبلدان العربية؛ و 

ألمم اإلدارة المخاطر التابع لمنظومة  "إنفورم"
ورقة تقنية  المتحدة الذي تمت مناقشته بالتفصيل في

إلى   ً ا  ، يستند هذا النموذج أيض ً ا  وتحديد .203موازية
ّ              حد بعيد على نموذج قائم للتنب ؤ، وهو نموذج                             

ViEWS204 .  هذا النموذج الجهد النشيط األكثر    � عد    ُ وي
موح ّ                  للتنبؤ بالنزاعات، كما أن ات خاذه كنقطة انطالق   ً ا   ُ   ط                            

  ViEWSرين. ولكن نموذج ايضمن جودة هذه التم
 ال يالئم المنطقة العربية على النحو األمثل، إذ إنه 
زة للمنطقة  مي  ُ   �           ال يأخذ بعين االعتبار الخصائص الم                                

ه في األساس الستخدامه كأداة   ً ا                   ّ العربية، وليس موج 
ّ                          ُ لصن اع السياسات والقرار، ويصل   ح بالتالي فقط   

كأساس للبدء في بناء نموذج لتقييم المخاطر. 
د على التقييم المستند إلى وبالتالي، سيتم االعتما

عينات افتراضية لزيادة تحديد النموذج، واختيار 
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رات                                      ّ سمات محددة، وبعبارة أخرى، اختيار متغي  
 محددة إلدراجها ضمن النموذج كمؤشرات أساسية.

 النموذج اإلحصائي 

ّ                                              عد  النموذج اإلحصائي بمثابة العمود الفقري لنموذج  ُ ي    
ي. ويتمثل اال ّ             تقييم المخاطر الكم  هتمام الرئيسي لهذا                  

ر تبعي  قاطع، وتحديد ّ       ّ             النموذج في متغي  وجود أو   ً ا                
عدم وجود نزاع مسلح. وبالتالي، تبرز الحاجة إلى 
نموذج إحصائي يتم تحسينه للتعامل مع مثل هذا 

رحت مجموعة من التقنيات       ّ المتغي   ُ                        ر. وقد اقت           
اإلحصائية وتقنيات التعلم اآللي لبناء نماذج تنبؤية 

القطعية، بما فيها نماذج االنحدار  رات      ّ للمتغي  
والغابات  ،206والشبكات العصبية ،205اللوجستي
رات مواطن . 207العشوائية                     �          وتملك جميع هذه المقد 

ة بها، لكن برز مؤخر       ٌ إجماع    ً ا                   ّ                   قوة ونقاط ضعف خاص 
ٍ                            ُ متنام  على أن الغابات العشوائية ت   ّ             عد  مفيدة بشكل       

ويستند  .208خاص ألغراض التنبؤ وتقييم المخاطر
وهو تقنية للتعلم اآللي،  ،209موذج الغابات العشوائين

إلى مزيج من أشجار التصنيف واالنحدار واختيار 
المعالم العشوائية. ويهدف نموذج الغابات العشوائية 

ر االستجابة، أي النزاع في هذه الحالة،  ع متغي  ّ                                      إلى توق        ّ       
ّ  رات التنبؤ. إن                              ّ باستخدام شجرة قرار وبعض متغي                

على عدد من الفروع، ويتمحور  شجرة القرار تشتمل
الشطر الرئيسي للنموذج حول كيفية تجزئة الشجرة 
إلى هذه الفروع. ويمكن العثور على هذه األجزاء من 

ع حتى يتم          � رات التوق                        ّ خالل البحث عبر قيم متغي  
 البحث أغراض بحسب –إيجاد النقطة التي تفصل 

 تجزئة ويتم. السالم أو النزاع بين – بنا الخاصة
 إلى وصولها حتى فروع إلى باستمرار الشجرة

 . ً ا  دة مسبقمحد إنجازات

         ّ      تقنية ترك ز على  وويقوم نموذج الغابة العشوائية، وه
المجموعات، على تقدير سلسلة من النماذج المتمايزة، 

. 210ليتم دمجها بعد ذلك في نموذج متكامل
وتستخدم تقنيات المجموعة هذه على نطاق واسع 

ن أنها تؤدي أجل الت من ة، وقد تبي  ّ             نبؤ باألحوال الجوي            ّ                 
ة في التنب ؤ. إن  نموذج  ّ        بشكل ملحوظ إلى تحسين الدق       ّ           ّ                         

ن من مجموعة من أشجار  ّ                      الغابة العشوائية يتكو                      
القرار؛ وبالنسبة لكل شجرة منها، تسعى الخوارزمية 
إلى البحث عن الطريقة المثلى لتجزئة البيانات عبر 

عظيم قدرتها على التنبؤ قيم المؤشرات، وذلك بهدف ت
ر التابع. ويتم القيام بذلك عدة مرات، ما يسمح        ّ بالمتغي  

رات. كذلك                                        ّ للنموذج بالتعامل مع التفاعالت بين المتغي  
ز نماذج الغابة العشوائية بمرونتها وتعد   ّ                                       � تتمي  د جوانبها،    

وبعدم حاجتها لكميات هائلة من القدرة الحاسوبية 
ستخدم ُ      لكي تعمل. وبالتالي، ي  نموذج الغابة العشوائية                      

ز( ‘العمل صان ِ ح  ’بوصفه نموذج  جه  ّ  الم    ُ لتصدي ل   
في أداة تقييم المخاطر هذه. كذلك  )للمهمات الشاقة

ومن أجل ضمان فاعليتها، يتم التعامل مع جميع 
النماذج باستخدام نموذج االنحدار اللوجستي 

القياسي؛ وبشكل عام، ال تتأثر النتائج باستخدام هذا 
النموذج أو ذاك، ولكن االختالفات بين النتائج قد 

.                 ّ تحدث بشكل طبيعي 

من أجل بناء النموذج، يتم االعتماد على التصديق 
ّ  المتقاطع القائم على تقنية البيانات االفتراضية. إن                                                  

التصديق المتقاطع يتضمن تجزئة هيكل البيانات إلى 
عدة مجموعات أو ثنيات. ويهدف ذلك بشكل أساسي 

ستخدم                                     ُ تجزئة البيانات إلى قسمين على األقل، ي  إلى 
 الذي (ستخدم الثاني                       ُ لبناء النموذج، بينما ي   األول

لم يسمح للنموذج اإلحصائي بإلقاء نظرة خاطفة 
لقياس  )أثناء بناء النموذج --إذا جاز التعبير  --عليه 

، تصبح  ّ        قدرة النموذج على التنب ؤ بدقة. ومن ثم                ّ                      
بار بمثابة بيانات افتراضية البيانات المخصصة لالخت

فعالة بالنسبة للنموذج، ويصبح من األصعب على 
النموذج تقديم تنبؤات دقيقة لهذه البيانات التي 

  ّ                                    ظل ت غير مرئية حتى اآلن. ويكتسي مثل هذا 
ّ  عد                                              ُ التقييم للبيانات االفتراضية أهمية خاصة، بل وي    

اال   ّ   ً فع  وعند بناء نموذج . 211للوقاية من فرط التناسب  
حصائي، يتمثل أحد مصادر القلق الرئيسية في أن إ

 إضافة السمات وتعزيز قدرة النموذج على التنبؤ، 
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ال تؤدي إلى جعله أكثر قدرة على اختيار االتجاهات 
كات الهامة والمركزية للنزاعات مثال   ّ                                  ً والمحر         ً . وبدال       

من ذلك، يقوم المرء من خالل إضافة المزيد من 
تند إلى مجموعة من التفاصيل، ببناء نموذج يس

التفاصيل والضجيج، التي ترتبط بالحاالت الفردية 
دة.   ً ا  نوع ّ     ما، والتي حدثت قبل نزاعات سابقة محد                                    

كات أساسية  ّ            ومع ذلك، فهذه التفاصيل لم تشك ل محر      ّ                             
ر في المستقبل. وفي  ح أن تتكر  رج  ّ                    للنزاعات، وال ي          ّ   ُ              

الجوهر، يصبح النموذج غير قادر على مالحظة الغابة 
ا يتعلق بجميع األشجار. إن مثل هذا النموذج قد فيم

على مستوى الدقة   ً ا                         ّ يحصل على عالمات عالية جد  
جاب ه ببيانات جديدة وغير  َ                      في العينة، ولكن، ما إن ي     ُ                        

مرئية ويسعى إلى الكشف عن األنماط العشوائية 
عينها، تظهر قدرته الضعيفة أو المعدومة على إنتاج 

ن الوصول إلى هذه تنبؤات دقيقة. وللحيلولة دو
هج هاستي، وتيبشيراني وفريدمان،                 َ النتيجة، سنتبع ن  

مستخدمين أسلوب التصديق المتقاطع القائم على 
نيات، وتشير  kعدد  ّ             من الث       k  في هذه الدراسة إلى

عدد الثنيات التي تم الحصول عليها من جراء تجزئة 
ونستخدم المقياس المعياري المؤلف من . 212البيانات

ما يستتبع تجزئة البيانات بطريقة  ثنيات، 10
ثنيات، على أن يتم تناول كل ثنية  10عشوائية إلى 

 بمفردها على نحو متكرر الختبار دقة النموذج.

 مصادر ال�يانات ونهجها 

ّ                              من أجل التثب ت من صحة المفهوم، يتم اعتبار             
ر تابع في نموذج                                ّ النزاعات المسلحة الداخلية كمتغي  

العشوائية، والتخطيط العتبار عدم االستقرار الغابة 
ر تابع في التجارب المستقبلية لهذا              ّ السياسي كمتغي  

النموذج. وإلجراء تقييمات تنبؤية بشأن خطر نشوب 
نزاعات داخلية في المنطقة العربية، تم إنشاء قائمتين 

شاملتين لمختلف القطاعات، وتقعان ضمن تسلسل 
حدد. وتضم  القائمة ا ّ           زمني م           ُ في   ً ا  عضو  ً ا  بلد 22ألولى      

؛ 2018إلى عام  1946جامعة الدول العربية من عام 
ّ                                            بينما تضم  الثانية الدول المتاخمة للبلدان آنفة الذكر.          

وقد تم تضمين الدول المجاورة للبلدان العربية في 
شتبه في وجود عوامل خطر قوية  ُ                             هذا التحليل، ألنه ي                   

ّ  عابرة للحدود الوطنية واإلقليمية تؤث ر على البلدان                                   
العربية. ومن الغرب إلى الشرق، تشتمل الدول 

المذكورة على السنغال، ومالي، والنيجر، وتشاد، 
وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجنوب السودان، 

وقد تم  .213وإثيوبيا، وإريتريا، وكينيا، وتركيا، وإيران
اقتباس قائمة الدول المستقلة وتواريخ دخولها في 

ين غليديتش وواردالنظام الدولي من ا َ                 لباحث      214. 

ستخدم مؤشر ثنائي  ُ                  وفيما يتعلق بالقائمة األولى، ي                              
ر ع في حاالت النزاع بوصفه متغي  ّ  التفر                             ّ  .  ً ا  تابع  ً ا      

ّ            ّ عد  هذا المتغي    ُ وي   في السنوات  (1)لواحد   ً ا  ر مساوي 
التي تشهد فيها البلدان المعنية نزاعات مسلحة 

ة، ولصفر  ّ          داخلي    في السنوات التي ال تشهد (0)    
ة.  ّ    فيها البلدان المعنية أية نزاعات مسلحة داخلي                                             

 1946وقد تم اقتباس قائمة النزاعات منذ عام 
من مجموعة  19.1وتواريخها المحددة من النسخة 

بيانات النزاعات المسلحة التابعة لبرنامج أوبساال 
لبيانات النزاعات والمعهد الدولي لبحوث السالم في 

ّ                 عد  قائمة النزاعات         ُ ، التي ت  (UCDP/PRIO)أوسلو   
المسلحة المستخدمة على أوسع نطاق في مجال 

العلوم االجتماعية. وبحسب مجموعة البيانات هذه، 
ف النزاع المس عر  ّ              ي  لح الداخلي بأنه تعارض شديد ُ  

،  ً ا  تنخرط فيه حكومة أو إقليم ما أو كال الخيارين مع
حيث يؤدي استخدام القوة المسلحة بين طرفين، 
، إلى مصرع                               ّ           أحدهما حكومي واآلخر غير حكومي 

 على األقل في معارك تجري خالل   ً ا  شخص 25
 .215سنة واحدة

فة مكاني ّ         وبغية استكشاف األنماط المصن  ر لمخاط  ً ا                           
النزاعات، تم إنشاء قائمة ثانية ذات صلة بالسنة 

. PRIO-GRIDالشبكية تستند إلى مجموعة بيانات 
ّ                                       وتعد  مجموعة البيانات هذه بنية شبكة مكانية     

دة مع تغطية عالمية بدقة   درجة 0.5 × 0.5   ّ                        موح 
بيانات  PRIO-GRID بيانات مجموعة وتوفر. عشرية
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بكية بشأن على مستوى الخاليا الش  ً ا  مصنفة مكاني
العوامل االجتماعية والديمغرافية والتضاريسية 

واالقتصادية والبيئية ذات الصلة، وهي ترتبط 
مباشرة، وبشكل جوهري، بالبيانات المتعلقة 

بالنزاعات العنيفة التي يقدمها برنامج أوبساال 
لبيانات النزاعات، وكذلك البيانات المتعلقة باستبعاد 

من التفاوتات األفقية.  المجموعات اإلثنية وغيرها
ّ        ّ ويعد  المتغي     ً ا  ر التابع في قائمة السنة الشبكية مؤشر   

ع، في حال اختبار خلية شبكية ألحد  ّ                                 ثنائي التفر            
حوادث النزاعات في سنة معينة. وقد تم اقتباس 

ر من النسخة  ّ             هذا المتغي  لمجموعة بيانات  19.1         
األحداث الجغرافية المصدر التابعة لبرنامج أوبساال 
لبيانات النزاعات، التي تهدف إلى تقديم بيانات عن 

حوادث النزاعات على المستوى الشبكي لجميع 
، منذ ةسوريالجمهورية العربية الالبلدان، باستثناء 

 .1989عام 

 وقد تم دمج عدد من المؤشرات التي تعكس العوامل
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والجغرافية 

والبيئية وغيرها، والتي قد تؤثر على أنماط مخاطر 
النزاعات، ضمن القائمتين المذكورتين. كذلك تم إيالء 

عتقد أنها تختص   ُ               ّ اهتمام خاص للعوامل التي ي                          
بالمنطقة العربية، والتي تم استعراضها أعاله. 

ن ّ  وتتضم  لنفطية، واالعتماد هذه العوامل الريوع ا     
المساعدات، واالستبعاد العرقي، وحجم القوات  على

ّ  العسكرية، وعدم تمكين المرأة، واالستبداد، والنمو                                                
 الديمغرافي، وبطالة الشباب، والركود االقتصادي.

كذلك تم اقتباس هذه المؤشرات من مصادر البيانات 
المستخدمة على أوسع نطاق والخاضعة الستعراض 

ز بأنها األكثر جودة، بما فيها تلك النظراء،  ّ                                  والتي تتمي           
ولمؤشرات التنمية العالمية  التابعة لألمم المتحدة،

 التابعة للبنك الدولي، ومشروع نظام الحكم 
(Polity project) ومشروع أصناف الديمقراطية ،

(Varieties of Democracy project) ومشروع ،
غيرها. ، و(Correlates of War)ارتباطات الحرب 

م مؤلفو هذه الدراسة قائمة كاملة بالمؤشرات  ّ                                           وقد    
 ضمن كتاب مقتضب للرموز.

 طري ُ ق  ال�يانات على المستوى ال 

 العوامل االقتصادية (أ)

تم قياس مستويات الدخل بطريقتين، حيث تقوم 
األولى على استخدام نصيب الفرد من الناتج المحلي 

اإلجمالي حسب قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العالمية 
التابعة للبنك الدولي، وتقوم الثانية على استخدام 

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي حسب قاعدة 
قاس نمو     ُ . وي  2018ام بيانات مشروع ماديسون لع

ر في نصيب الفرد من الناتج                  � الدخل بوصفه التغي  
المحلي اإلجمالي، حسب قاعدة بيانات مؤشرات 

م أيض ّ      التنمية العالمية، التي تقد  بيانات عن الريوع   ً ا                           
النفطية كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي، وعن 
معدالت التضخم، والنسبة المئوية لإلنتاج الزراعي في 
رمز إلى ريوع البلدان النفطية بالرقم صفر  ُ                                         االقتصاد. وي            

بالنسبة إلى جميع السنوات التي سبقت أول عام تم في 
 .216خالله إنتاج النفط في تلك البلدان

العوامل السياسية والعسك��ة واألخرى  (ب)
 المتعلقة بالنظام الحاكم

ّ                                               تم  استقاء السمات السياسية وتلك المتعلقة بالنظام   
ة من مشروع نظام الحكم  ّ                       الحاكم للبلدان المعني                      

(Polity project)  ومشروع أصناف الديمقراطية
(Varieties of Democracy) كذلك تم  تبيان مدى .            ّ         

ت السياسية لبلد ما سمات تشاركية إبراز المؤسسا
وشاملة وتنافسية من خالل مجموع النتائج الخاص 

وتم إدراج قياسات بديلة . Polity2217بها في مشروع 
ألبرز سمات المؤسسات السياسية، عن طريق 
استخدام بيانات مستقاة من مشروع أصناف 

الديمقراطية؛ كما تم قياس مستوى الديمقراطية 
ل مؤشر البوليارشية أو تعددية االنتخابية من خال
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، وحجم المشاركة (polyarchy index)مراكز القرار 
 من  )باستثناء المشاركة االنتخابية(السياسية 

 ، (participation index)خالل مؤشر المشاركة 
ومقدار التحرر السياسي من خالل المؤشر الليبرالي 

(liberal index)218. 

مسلحة بعملية صنع                 ّ           وتم قياس مدى تحك م القوات ال
القرار التنفيذي في بلد ما من خالل مؤشر النظام 
العسكري. كذلك تم قياس حجم القوات المسلحة 

إلى   ً ا  على أساس نصيب الفرد من الدخل، استناد
مجموعة البيانات الوطنية للقدرات المادية 

(National Material Capabilities dataset)219 ،
وكذلك  ،220ارتباطات الحربوهي جزء من مشروع 

إلى األرقام الواردة في قاعدة بيانات مؤشرات 
التنمية العالمية. وتم حساب قيم مستوى الدخل 

الفردي ألفراد القوات المسلحة باستخدام عدد أفراد 
القوات المسلحة وعدد السكان، كما وردا في كل 

، تم قياس  ً ا  مصدر من المصادر المذكورة. وأخير
بعمره بالسنوات، أي  (durability)صالبة بلد ما 

السنوات التي انقضت منذ استقالله وحتى اليوم، 
ة، استناد       ُ والتي ت   ّ          حسب، ألغراض تتعلق بالدق  إلى   ً ا                       

تواريخ االنضمام إلى النظام السياسي الدولي بحسب 
 .221الباحثين غليديتش ووارد

العوامل االجتماعية والديمغرافية واألخرى  (ج)
 اة �ين الجنسينالمتعلقة بالمساو

تم حساب أعداد السكان وطفرة الشباب باالستناد إلى 
حة لعام  ّ         النسخة المنق  من التوقعات السكانية  2017           

ُ          العالمية الصادرة عن األمم المتحدة. وت حسب طفرة                                     
الشباب بوصفها النسبة المئوية من السكان الذكور 

سنة. وتم اقتباس  29و 15الذين تتراوح أعمارهم بين 
ة المئوية للسكان المستبعدين أو المهمشين النسب

من مجموعة بيانات عالقات القوة بين   ً ا       ّ سياسي  
، (Ethnic Power Relations dataset)اإلثنيات 

النسب المئوية للسكان الذين يعيشون في المناطق  أما

ّ           الحضرية ومعدالت وفيات الرضع، فتم  أخذها من                                
 قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العالمية.

ويستخدم في هذا التقرير مؤشر التكافؤ بين 
الجنسين في نظام التعليم االبتدائي الذي يصدره 
معهد اليونسكو لإلحصاء لقياس االستبعاد وعدم 

التمكين بين الجنسين. ويتم الحصول على نتيجة 
مؤشر التكافؤ بين الجنسين من حساب نسبة الفتيات 

البتدائي إلى الفتيان المسجلين في مرحلة التعليم ا
في المدارس العامة والخاصة. وعندما يبلغ مؤشر 

          ّ        ، فذلك يدل  على أن 1التكافؤ بين الجنسين أقل من 
                        ّ      ّ             الفتيات يحصلن على فرص تعل م أقل  من الفتيان، 

، فذلك يعني أن 1عندما يزيد هذا المؤشر على  أما
وتقوم  .222                         ّ      ّ الفتيان يحصلون على فرص تعل م أقل  

مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين 
بنشر العدد السنوي لالجئين وغيرهم من األشخاص 

ضية في كل بلد بعينه. ّ                     المشمولين بعناية المفو                        

 العوامل ال�يئية والجغرافية (د)

 ُ                                          خل ص عدد من الدراسات البحثية إلى أن العوامل 
مخاطر                �                         الجغرافية المحب ذة للتمرد تؤدي إلى تعزيز 

وفي هذه الحال، . 223نشوب نزاع مسلح في بلد ما
ّ                     تقاس العوامل التضاريسية المحب ذة للتمرد باعتبارها                              

  ً ا  النسبة المئوية من األراضي الجبلية في ذلك البلد، وفق
لمنشور رصد الجبال الصادر عن برنامج األمم المتحدة 

 .PRIO-GRIDللبيئة، من خالل مجموعة بيانات 

 متعلقة بالنزاعات وعدم االستقرارالالعوامل  )ه(

د التعبئة الشعبية واالحتجاجات   ً ا  غالب ّ                              ما تمه       
الجماهيرية وغيرها من أشكال عدم االستقرار 

ّ          السياسي لحدوث النزاعات المسلحة. إن  النموذج                                   
ين يهدفان إلى ضبط هذه  ر  ن متغي  َ                       الوارد أدناه يتضم   ّ       ّ                 

ول ر األ                                        ّ المؤشرات الرئيسية المحتملة. ويرمي المتغي  
إلى قياس عدد االحتجاجات السلمية وأعمال الشغب 
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، بحسب إحصاء مجموعة  ً ا  العنيفة في بلد ما سنوي
 بينما  ؛224بيانات أحداث النزاعات المسلحة وموقعها

ر الثاني إلى عدد  ّ                  يشير المتغي  ة في "           ّ      التغييرات الشاذ                
من  4.1، بحسب اإلصدار  ً ا                ّ في بلد ما سنوي   "القيادة

رمز إلى التغييرات . 225مجموعة بيانات أرشيغوس ُ                   وي   
القيادية في مجموعة بيانات أرشيغوس بوصفها 

ة  ّ   شاذ  عندما تتم إقالة قائد ما بشكل يتعارض مع "  
 ،226"األنظمة الواضحة واالتفاقيات الراسخة

ن هذه التغييرات أحداث ّ                      وتتضم  ، بما فيها االنقالبات  ً ا      
االغتياالت. العسكرية واالنتفاضات الشعبية و

إلى هيكل التسلسل الزمني للبيانات  وبالنظر
  ً ا  واحتمال الترابط التسلسلي بينها، تم أيض

عدد من متغيرات التحكم بالنزاعات  استحداث
والوقت، بما فيها المدة الزمنية التي انقضت منذ آخر 

           ّ                ّ                  نزاع، وتخل ف النزاعات، ودال ة اضمحالل النزاعات.

 �يانات على مستوى الشبكة 

رات التالية على مستوى                          ّ تم الحصول على جميع المتغي  
الشبكة من خالل الموقع اإللكتروني لقاعدة بيانات 

GRID-PRIO227. 

 العوامل الديمغرافية واالجتماعية (أ)

نة من اإلصدار  ة معي  ّ              تم استقاء عدد سكان خلية شبكي       ّ                            
ّ        لمجموعة البيانات السكانية العالمية المشب كة. إن  3                                        

ة،  ّ    عدد المجموعات العرقية المستبعدة في خلية شبكي                                             
أي عدد المجموعات العرقية التي تتعرض للتمييز أو 

 2تعاني من العجز السياسي، مقتبس من التحديث 
 .2014228لعام  GeoEPRلمجموعة بيانات 

 عوامل التنمية والعوامل المتعلقة  (ب)
 باستخدام األراضي

ة  ة شبكي  ّ   يقاس مستوى التنمية االقتصادية لخلي        ّ                                 
ّ                              محددة بطريقتين. يتم  قياس الناتج اإلجمالي للخلية،                    

الذي يماثل الناتج المحلي اإلجمالي، بالدوالر 
من مجموعة  4.0األمريكي، ويستند إلى اإلصدار 

رهاG-Econبيانات ّ    ، التي طو  ويليام نوردهاوس، عالم          
االقتصاد الحائز على جائزة نوبل، وزميله شي 

ر األضواء الليلية إلى قياس           ّ ويهدف متغي  . 229تشين
ل انبعاث األنوار الليلية من خلية الشبكة، ما ي   ّ                                             ُ معد  ّ  عد      

ر على مستوى البيئة المبنية لتلك الخلية   ً ا     ّ مؤش 
رها. وتمت معايرة قيم األضواء  ّ                             الشبكية ودرجة تطو                  

 .1و 0الليلية تلك بحيث تتراوح بين 

ة  ّ   ويتم  قياس النشاط االقتصادي على مستوى الخلي                                       ّ    
ّ        . إن  توافر  ً ا  رات أخرى أيض                   ّ الشبكية من خالل متغي      

ر وهمي     � عد                             ُ الموارد النفطية في بلد ما ي   ّ       ّ بمثابة متغي            
يشير إلى احتمال العثور على رواسب نفطية على 

ة المحدد ّ         الشاطئ ضمن الخلية الشبكي  إلى   ً ا  ة، استناد                       
من مجموعة البيانات النفطية  1.2اإلصدار 

(Petroleum Dataset)230.  ويتم قياس استخدام
األراضي، وبالتالي النشاط االقتصادي واسع النطاق 

رات،                                      ّ داخل خلية شبكية ما، عن طريق ثالثة متغي  
ر النسبة المئوية لمساحة الخلية المشمولة  ّ                                         وهي متغي         

ر باألراضي  ر المراعي، ومتغي  ّ   الزراعية، ومتغي                  ّ               
 .231التجمعات الحضرية

 العوامل الجغرافية والتضا��سية (ج)

تقاس الخصائص الجغرافية والتضاريسية الوعرة 
واستحالة الوصول إلى أماكن محددة بأربع طرق 

مختلفة. يشتمل المقياس األول على النسبة المئوية 
ن تضاريس جب ة التي تتضم  ّ            للخلية الشبكي             ّ لية، بحسب             

قياس منشور رصد الجبال الصادر عن برنامج األمم 
المتحدة للبيئة. ويشتمل المقياس الثاني على متوسط 

وقت السفر في الخلية الشبكية إلى أقرب مدينة 
 50,000ينبغي أن يتجاوز عدد سكانها (رئيسية 

؛ ويتم تقديم وقت السفر بالدقائق. ويشتمل )نسمة
افة الكروية بالكيلومترات المقياس الثالث على المس

ة إلى عاصمة  ّ             من النقطة المركزية في الخلية الشبكي                                    
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هذه  PRIO-GRIDالبلد؛ وتحسب مجموعة بيانات 
المسافة باالستناد إلى أزواج إحداثيات العواصم 

 لمجموعة بيانات 2-0.4وردت في إصدار  كما
cShapes232 .يتم حساب المسافة من الخلية  ً ا  وأخير ،

حدود بلد ما بوصفها المسافة الكروية الشبكية إلى 
بالكيلومترات من مركز الخلية إلى الحدود المتاخمة 

ألراضي أقرب بلد مجاور، باالستناد إلى بيانات 
من مجموعة  2-0.4طرية بحسب إصدار           ُ الحدود الق  

. وقد يشتمل هذا المقياس األخير cShapesبيانات 
 على عوامل خطر النزاعات ذات الصلة بالحدود،

 فيها تداعيات مواقف البلدان المجاورة. بما

 العوامل ال�يئية (د)

قاس شدة الجفاف من خالل عدد األشهر من أصل  ُ ت  
 من أطول فترة من   ً ا  التي تشكل جزء  ً ا  شهر 12

 أشهر الجفاف المتتالية. وتقتبس مجموعة بيانات
PRIO-GRID  األرقام ذات الصلة من المعهد الدولي

 .233لبحوث المناخ والمجتمع التابع لجامعة كولومبيا

ط درجات الحرارة  ر الحرارة متوس  م متغي  ّ               ّ                ويقد        ّ    
السنوية على مقياس سلسيوس، ضمن الخلية، بحسب 

إحصاءات األرصاد الجوية الشهرية المستمدة من 
ة لعلم نظام تحليل ورصد المناخ التابع للشبكة العالمي

رته اإلدارة (GHCN/CAMS)المناخ التاريخي  ّ            ، الذي طو          
ومركز  (NOAA)الوطنية للمحيطات والغالف الجوي 

التنبؤ بالمناخ ودائرة األرصاد الجوية الوطنية في 
 كية.يالواليات المتحدة األمر

 النتائج األولية ومناقشة إطار ال.  د
 تقييم المخاطر

ن بعد توصيف النموذج اإلحصائي الذ ّ   ي يتعي       
استخدامه، وبعد تفصيل البيانات التي يجب أن 

سيتناول البحث اآلن مدى  ،234يتضمنها هذا النموذج
جودة النموذج وكيفية استخدامه كجزء من إطار 

 لتقييم المخاطر.  ً ا  أوسع نطاق

 النماذج 

ن أن هناك سلسلتين من النماذج التي يمكن  ّ                                        تبي    
ع في دراسة عوامل الخطر                      ّ                       االعتماد عليهما للتوس 
المرتبطة بالنزاعات في المنطقة العربية. تشتمل 

طرية موجهة نحو  ُ ق  السلسلة األولى على أربعة نماذج 
البحث في مجموعات مختلفة من عوامل الخطر 

ة. ويستند المرتبطة بالنزاعات في المنطقة العربي
النموذج األول، وهو النموذج األساسي، إلى نموذج 

ViEWSرات   ً ا  . ويتضمن هذا النموذج عدد ّ     من المتغي          
ي في معظمها المسائل الهيكلية وتلك          ّ                                  التي تغط 

،  ً ا  المتعلقة بتاريخ النزاعات. وبشكل أكثر تحديد
ا يلي: ن النماذج المذكورة معلومات عم  ّ       تتضم                               ّ     

هذه المجموعة من  تاريخ النزاع: تشتمل )أ(
               ّ                رات على مؤشر تخل ف النزاع، وعدد       ّ المتغي  

ة  ّ   السنوات منذ اندالع النزاع، ودالة انحسار المد                                            
عن قياس السنوات التي                    ً الزمنية للسالم، فضال  

 انقضت منذ استقالل البلد؛
العوامل الديمغرافية: وتشمل مجموع السكان،  )ب(

 اب؛والنسبة المئوية لسكان المدن، وطفرات الشب
التنمية االجتماعية واالقتصادية: تشتمل هذه  )ج(

رات على الناتج المحلي اإلجمالي، ونمو       ّ المتغي  
الناتج المحلي اإلجمالي، والريوع النفطية، 

واإلنفاق العسكري، والناتج المحلي اإلجمالي 
الناشئ عن استخراج الموارد الطبيعية، وحجم 

 القطاع الزراعي، والتضخم، ووفيات الرضع؛
رات على حجم                                ّ معالم الدولة: وتشتمل هذه المتغي   )د(

المؤسسات العسكرية، والنظام السياسي، 
والسكان المستبعدين، والالجئين، واألشخاص 

 ، والتضاريس الجبلية. ً ا                ّ المشردين داخلي  
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ت إضافة ثالثة نماذج إلى هذا النسق األساسي،  ّ                                          وتم    
ز بأنها أكثر جوهرية، وهي نموذج عدم االستقرار  ّ                                             تتمي     

 السياسي، الذي يهدف إلى قياس التظاهرات 
ة في القيادة؛ ونموذج الحوكمة الذي       ّ والتغي   ّ                                   رات الشاذ          

يشتمل على مقاييس لنوعية الحوكمة تم اقتباسها من 
للبنك الدولي؛ ونموذج مسح  مؤشرات الحوكمة التابعة

يشتمل على تدابير تتعلق بالمسح، تم اقتباسها من 
 البارومتر العربي.

وبالنسبة لجميع النماذج، تم تأخير تاريخ جميع 
، بحيث يتم إجراء التنبؤات  ً ا  واحد  ً ا  المؤشرات عام

 بشكل تكراري بعد عام في المستقبل.

ن السلسلة الثانية من النماذج تحليال   ّ                                   ً وتتضم    ً ا       ّ مبدئي       
وتقوم . GRID-PRIO235على مستوى مجموعة بيانات 

على نظام خاليا شبكية  PRIO-GRIDمجموعة بيانات 
ي العالم بأسره.  0.5في  0.5عشرية بقياس     ّ                تغط 

تجاوز  PRIO-GRIDويتيح استخدام مجموعة بيانات 
لي على البلدان واالقتراب أكثر من م   ّ                                  َ التركيز األو  ن  َ م   ْ ك            

ّ                     الخطر الحقيقي. ومع ذلك، فإن  توافر البيانات على                            
د ّ  مستوى الخلية الشبكية أصبح مقي  أكثر في الوقت   ً ا                              

الراهن. ويتألف التحليل على مستوى الشبكة من 
رات النموذج األساسي، ولكن مع                 ّ نموذج يتضمن متغي  

رات على مستوى الشبكة عند االقتضاء،  ّ ي  قياس المتغ
 طري.              ُ من المستوى الق      ً بدال  

ؤقدرة على ال   دقةب     ّ  التنب 

قبل الخوض في الجوانب الجوهرية لتقييمات 
المخاطر ذات الصلة بالنماذج الخمسة المذكورة، ال بد 

من مناقشة األداء التنبؤي الفعلي للنموذج. ولتقييم 
ّ         األداء التنبؤي، يتم ات باع نظام التصديق المتبادل                      

من الثنيات، الذي تم تبيانه أعاله.  kالقائم على عدد 
إلى اإلدراك   ً ا  إلى أنه، واستناد  ً ا  وتجدر اإلشارة أيض

المتنامي على مدى السنوات القليلة الماضية في 
بحوث النزاعات، بأن الداللة اإلحصائية في حد ذاتها 

ة ّ  قد ال تصلح لتقييم جودة النموذج بدق   وفق  ،236                                
ما تمت مناقشته أعاله، ال يبحث هذا التقرير في اآلثار 

 .237رات الفردية                                   ّ المحددة للبارامترات أو أهمية المتغي  
مع آراء عدد متزايد من   ً ا  عن ذلك، وتماشي  ً ا  وعوض

الباحثين، وال سيما أولئك الذين يدرسون النماذج من 
دة، ينصب تركيز هذه         ّ خالل متغي   ّ                    رات النتائج غير المقي                      

ّ   ق من قدرة النموذج على التنب ؤ                  � الدراسة على التحق                             
 من تقييم النموذج.  ً ا  وجعل ذلك جزء

، ينبغي عليه  ً ا  جدي                        ُ لكي يكون نموذج المخاطر م  
، وبأعلى مستوى ممكن من  ً ا  أن يكون قادر بالضرورة

ة                                       � الدقة، على تصنيف البلدان القابلة للتعر   ّ   ض بشد      
ض بدرجة أقل، في الحالة التي                   � وتلك القابلة للتعر  

بين أيدينا، لخطر نشوب نزاعات مسلحة. وبالتالي، 
ة المتغي   ّ         ّ فإن السؤال الرئيسي هنا ال يتعل ق بماهي  رات                              ّ      

بالنزاع، بل بالنموذج الذي   ً ا  المحددة األكثر ارتباط
م باإلجمال أفضل أداء على مستوى تصنيف  ّ                                     يقد    

                            ّ                     المخاطر. ولهذه الغاية، ال ترك ز هذه الورقة البحثية 
                                    ً على الداللة اإلحصائية، بل تستخدم، بدال    ً ا  إطالق

جمل النموذج  من ُ             ذلك، مقاييس األداء التنبؤي لم                             
ير ، أو غ ً ا  مجدي  ً ا         ّ       لما يشك ل نموذج  ً ا  بوصفها معيار

ٍ      مجد  تمام  ، للمخاطر. ً ا    

من الطرق التي يمكن من   ً ا  وال غرابة في أن هناك عدد
ّ           خاللها قياس قدرة النموذج على التنب ؤ. واستناد إلى   ً ا                                  

البحوث الرائدة التي أجراها كينغ وتسنغ في هذا 
ل إحدى أبرز الطرق باستخدام  ،238المجال ّ                            تتمث     

. وتهدف (ROC)منحنى خاصية التشغيل المتلقي 
هذه الخاصية إلى رصد العالقة بين المعدل اإليجابي 

 (FP)والمعدل اإليجابي غير الحقيقي  (TP)الحقيقي 
فيما يتعلق بجميع توليفات هذه القيم في البيانات. 

إن النموذج المثالي هو ذاك الذي يستطيع إنتاج 
مخطط تبلغ فيه قيمة المنطقة الواقعة تحت منحنى 

. كذلك فإن خط العالقة 1متلقي خاصية التشغيل ال
في منحنى خاصية التشغيل المتلقي المثالي ينبغي 

أن يتجه من الركن السفلي األيسر للمنحنى إلى أعلى 
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اليسار، وبعدئذ مباشرة إلى ركنه العلوي األيمن. 
وبشكل جوهري، فإن المنطقة الواقعة تحت منحنى 

خاصية التشغيل المتلقي تفيد بأن احتمال قدرة 
نموذج على التنبؤ بحالة إيجابية تم اختيارها ال

أكبر من احتمال قدرته على التنبؤ بحالة   ً ا  عشوائي
ّ      . وفي سياقنا، فإن  ذلك  ً ا  سلبية تم اختيارها عشوائي                 

يعكس احتمال أن يكون خطر نشوب نزاع متوقع 
ّ                عام نزاع تم  اختياره عشوائي في أكبر من خطر   ً ا            

ّ  نشوب نزاع متوقع في عام سالم تم   اختياره                             
. ومع ذلك، فإن المناطق الواقعة تحت  ً ا  عشوائي

، شائبتينمنحنى خاصية التشغيل المتلقي تشكو من 
رات                                       ّ فهي متفائلة بإفراط عند التعامل مع متغي  

ُ     شديدة االنحراف مثل النزاعات، كما أنها ت غفل                                       
األهمية النسبية للموجبات الحقيقية مقارنة 

 بالموجبات الكاذبة.

بالغ عن دقة وحساسية وخصوصية وعليه، يتم اإل
 . )4 الجدول( فرديالنماذج بشكل 

ف الحساسية، أو المعدل اإليجابي الحقيقي، بأنها  ّ                                              وت عر    ُ  
الحقيقية على حصيلة قسمة المعدالت اإليجابية 

المعدالت اإليجابية الحقيقية زائد المعدالت السالبة 
المعدالت اإليجابية ( =الحساسية [غير الحقيقية 

المعدالت  +المعدالت اإليجابية الحقيقية )/(الحقيقية
ف الخصوصية )]السالبة غير الحقيقية ّ            ، بينما ت عر    ُ         

حصيلة قسمة المعدالت السالبة الحقيقية  بأنها
الت السالبة الحقيقية زائد المعدالت المعد على

المعدالت ( =الخصوصية [اإليجابية غير الحقيقية 
 +المعدالت السالبة الحقيقية )/(السالبة الحقيقية

ّ  عد            ُ . وبينما ت  )]المعدالت اإليجابية غير الحقيقية  
دا  لمدى ح   ّ  ً        ُ حساسية النموذج مقياسا  جي  سن أداء                     ً   
جمعها، تهدف النموذج في اكتشاف النزاعات الفعلية و

الخصوصية إلى تقديم معلومات عن مدى إنتاج 
 النموذج لإلنذارات الكاذبة.

ة بأنها حصيلة قسمة المعدالت  ف الدق  ّ                            وت عر        ّ   ُ  
الحقيقية زائد المعدالت السالبة الحقيقية  اإليجابية

على المعدالت اإليجابية الحقيقية زائد المعدالت 
غير  السالبة الحقيقية زائد المعدالت اإليجابية

الدقة [الحقيقية زائد المعدالت السالبة غير الحقيقية 
المعدالت السالبة  +المعدالت اإليجابية الحقيقية ( =

المعدالت  +المعدالت اإليجابية الحقيقية )/(الحقيقية
المعدالت اإليجابية غير  +السالبة الحقيقية 

، )المعدالت السالبة غير الحقيقية +الحقيقية 
ع القياس الشامل. وتهدف الدقة عليها طاب ويغلب

تبيان كيفية أداء النماذج عبر عدد محدد من  إلى
التكرارات المختلفة، وبعبارة أخرى، مدى قرب 

النماذج من إعادة إنتاج المعدالت الملحوظة 
 والسالم. للنزاع

وترد في الجدول الرابع مقاييس األداء التنبؤي هذه 
ُ   للنماذج األربعة التي تستند إلى ب عد ي البلد والسنة.                               

ّ                   وتجدر اإلشارة إلى أنه وبينما تم  تقدير جميع نماذج                               
القاعدة وعدم االستقرار والحوكمة باالستناد إلى 

ّ                نفس مجموعة وعدد المالحظات، فإن  كمية البيانات                              
ّ           ً          المتاحة لنموذج المسح تعد  أضيق نطاقا . ولذلك،                         

ينبغي توخي الحذر عند مقارنة نموذج المسح 
 خرى.بالنماذج األ

م أداء   ّ       ً وباإلجمال، فإن  جميع النماذج األربعة تقد                          ّ دا                ّ  ً  جي   
في التنبؤ بالنزاعات المسلحة الداخلية. ويحرز خط 

د للغاية معدالت مرتفعة فيما يتعلق             �                                 األساس المقي 
بالمنطقة الواقعة تحت منحنى خاصية التشغيل 

ّ  عد                                       ُ المتلقي، والحساسية، والخصوصية. كذلك ت    
ة عبر ّ      مقاييس الدق  دة             د من الشطور جي  ّ    عدد محد                ّ       

م نموذج خط األساس  بدورها. ط، يقد  ّ                  وفي المتوس       ّ          
ّ  أسوأ أداء مقارنة بالنماذج الثالثة األخرى، ولكن                                              

االختالفات في أداء النماذج األربعة ضئيلة وليس لها 
 أية قيمة فعلية.
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 القدرة على التنبؤ بدقة  .4 الجدول

 الدقة النموذج

منطقة 
واقعة تحت 

منحنى 
خاصية 

التشغيل 
 الخصوصية الحساسية المتلقي

 0.884 0.873 0.932 7170. األساس

عدم 
 0.888 0.869 0.933 7130. االستقرار

 0.886 0.871 0.937 7190. الحوكمة

 0.897 0.936 0.955 9050. المسح

 حسابات المؤلف. المصدر:

النماذج الثالثة التي تم تقويمها من خالل ومن بين 
مجموعة المالحظات عينها، وهي خط األساس وعدم 
ن أن نموذج الحوكمة يقدم  ّ                         االستقرار والحوكمة، يتبي                        
ّ                    األداء األفضل. هناك قدر هام  من البحوث حول عجز                          

الحوكمة في العالم العربي، وبالتالي فإن قدرة هذا 
د ت ّ    النموذج على تقديم أداء جي  ؤكد أهمية المحاور ذات                         

فإن متوسط جودة  ،239الصلة. وبحسب هيغري ونيغارد
اإلسكوا أدنى من مثيله  بلداننظام الحكم في منطقة 

في المناطق النامية األخرى حول العالم؛ ذلك أن بعض 
ّ                   ً                  عد  من أكثر الدول قمعا  في العالم، وذلك                ُ بلدان المنطقة ت    

فسة السياسية نتيجة الستمرار انعدام المشاركة والمنا
فيها، واشتمال هذه المنطقة على مقدار غير متناسب 
من النزاعات المسلحة مقارنة بالمناطق األخرى حول 

د من                               � العالم، رغم ثرائها النسبي وتمت   ّ      ع مواطنيها بقدر جي                   
سم أداء المنطقة بالنسبة لمعظم هذه  ّ                                   التعلم. كذلك، يت                 

إن  المؤشرات، إما بالجمود أو باتخاذ منحى سلبي.
البلدان التي شهدت نزاعات مسلحة في الماضي 
ضة أكثر من سواها لمخاطر تجدد النزاعات.  ّ                                        معر    

د النزاعات في البلدان التي  ومع ّ                            ذلك، فإن  خطر تجد          ّ        
تتمتع بنظام حكم رشيد ينخفض بسرعة بعد انتهاء 

وفي المقابل، تستغرق عملية انحسار . 240النزاعات
د النزاعات وقتا  أطول ف ّ               ً        خطر تجد  سم        ّ    ي البلدان التي تت                  

بضعف الحوكمة. وعليه، يلعب تحسين نظام الحكم 
ا  في الحد  من النزاعات في منطقة اإلسكوا،  ّ                               دورا  هام          ً ّ     ً    

ال سيما وأنه يؤدي إلى تخفيض احتماالت نشوب 
النزاع. في المقابل، تؤدي النزاعات بدروها إلى تراجع 

رد. ويبدو أن   ّ  جودة الحوكمة بشكل مط     ّ       فخ  الصراع"                    ّ           
هذا أكثر صالبة في منطقة بلدان اإلسكوا  "السياسي

  .241مقارنة بالبلدان النامية األخرى

                     ّ                      وقد يبعث على الدهشة رب ما أن إضافة سمات عدم 
االستقرار السياسي إلى النموذج ال تؤدي إلى تحسين 

أداء هذا النموذج بشكل جوهري. وتجدر اإلشارة إلى أن 
                ً  مجموعة محدودة جدا  هذه الدراسة لم تبحث إال في 

ة في        ّ من متغي   ّ      رات عدم االستقرار والتغييرات الشاذ                                  
القيادة والتظاهرات. لذا، قد يؤدي إجراء بحث أكثر 

رات إلى الكشف عن سمات هامة                     ّ منهجية عن هذه المتغي  
تعزز قدرة النموذج على التنبؤ. كذلك قد يؤدي تضمين 

مة نموذج المزيد من المعلومات عن طريقة عمل األنظ
 السياسية من الداخل إلى تحسين األداء التنبؤي.

م أفضل  ّ        وأخيرا ، من الواضح أن نموذج المسح يقد                                ً     
أداء مقارنة بجميع النماذج األخرى. وقد يكون ذلك 

    ً                                               ناجما  إلى حد ما عن ندرة البيانات، ال سيما أن بيانات 
ومع  .242المسوح متاحة فقط لعدد محدود من البلدان

ذلك، فإن الحقيقة التي مفادها أن النموذج بشكله 
م أداء   ّ       ً الحالي  يقد  دا ، تشير على أقل تقدير إلى        ّ    ّ  ً                          جي   

الفائدة المحتملة إلدراج المقاييس المستندة إلى 
ر في نماذج المخاطر الكمية، وكذلك  ّ                                  المسح والتصو             

 إلى فوائد االستمرار في استكشاف مثل هذه النماذج.

ع  في مناقشة نتائج النماذج األربعة            ّ  وسيتم التوس 
ي البلد والسنة في ورقة بحث تقنية  َ                                  القائمة على ب عد    ُ             

نشر عبر اإلنترنت. ُ                 ست    

التحليل على مستوى مجموعة �يانات المعهد  
 )PRIO-GRIDالدولي لبحوث السالم في أوسلو (

سم نتائج التحليل على مستوى مجموعة  ّ                                   تت   
  بطابعها التجريبي، PRIO-GRID البيانات
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الدقة في التنبؤ بالنسبة للنموذج على   .5 الجدول
  PRIO-GRIDمستوى مجموعة ال�يانات 

 الدقة النموذج

المنطقة 
الواقعة تحت 

منحنى 
خاصية 

التشغيل 
 الخصوصية الحساسية المتلقي

خط 
 0.824 0.843 0.902 0.789 األساس

 .حسابات المؤلف المصدر:

وينبغي إجراء المزيد من البحوث من أجل جعل هذه 
النتائج موثوقة. ومع ذلك، تشير النتائج بوضوح 

إمكانية بناء نموذج مفيد لتقييم المخاطر على  إلى
جموعة الم 5 الجدولن                           ّ مستوى الخاليا الشبكية. ويبي  

نفسها من األرقام ذات الصلة بالقدرة على التنبؤ بدقة 
بالنسبة للنموذج على مستوى الشبكات. وفيما يتعلق 

م هذا النموذج أداء   ة، يقد  ّ                   ً بالدق        ّ         ً             أسوأ نوعا  ما، مقارنة      
لكن بفارق بسيط. طري،                         ُ بالنماذج على المستوى الق  

ب في الواقع، ال سيما أنه بدال                      ّ                           ً ويبعث ذلك على التعج 
من االكتفاء بالتنبؤ بمستوى النزاع لعدد محدود من 
البلدان، يتعين على هذا النموذج أن ينتج تقديرات 

 خلية شبكية. 180,000يقرب من  لما

ع في مناقشة نتائج النموذج                 ّ                          كذلك سيتم التوس 
نشر  مستوى الشبكات في على ُ     ورقة بحث تقنية ست                  

 عبر اإلنترنت.

 خالصةهاء.  

ة إنشاء نموذج كمي لتقييم  ن هذا الفصل كيفي  ّ                          لقد بي                  ّ      
المخاطر في العالم العربي، كما ناقش قضايا مختلفة 

تتعلق بطريقة إنشاء مثل هذا النموذج، واألهم من 

ن أنه يمكن تطوير نموذج لتقييم  ّ                               ذلك كل ه أنه بي          ّ     
الية والدقة إلى حد معقول. المخاطر يتسم بالفع

فرض نطاق هذه الدراسة أن يتم استبعاد العديد  وقد
من القضايا والمحاور ذات الصلة. وبالتالي، ينبغي أن 

ّ                                              ت عد  هذه الدراسة بمثابة خطوة أولى في سياق الجهود    ُ
الرامية إلى وضع نموذج كمي متكامل لتقييم المخاطر 

ثير من العمل الذي في العالم العربي. وال يزال هناك الك
ينبغي القيام به في هذا الصدد، ولكن هذه الدراسة 

ثبتة، أن الجهود المذكورة  نت، من خالل جدواها الم  ُ                          بي                       ّ  
ينبغي أن تستمر، وأنه ينبغي تخصيص الموارد 

 لمواصلة تطوير هذا اإلطار.

، ينبغي القيام بعمل  ي والتقني  ّ          ّ                    ومن المنظور الكم                 
            ً        التالية: أوال ، ينبغي       ّ                  إضافي  في المجاالت الثالثة

صقل النموذج بشكل جوهري فيما يتعلق  زيادة
بطريقة تعامله مع ديناميات النزاعات والحوكمة 

                       ً                االستقرار السياسي؛ وثانيا ، ينبغي مواصلة  وعدم
استكشاف الطريقة المثلى إلدماج بيانات المسوح 

                           ً                    والتصورات في النموذج؛ وثالثا ، من الضروري إجراء 
لتحليالت واستكشاف كيفية إدراج آراء المزيد من ا

الخبراء في النموذج. ويمكن، من ضمن الخيارات 
المتاحة، استخدام نموذج بايزي، حيث يمكن من 

  .243خالله إثراء السوابق المستنيرة بآراء الخبراء

وتتمثل إحدى المسائل المتكررة في جميع العمليات 
االنتقال من نموذج المنظمة لتقييم المخاطر في كيفية 

لتقييم المخاطر إلى إطار يمكن من خالله لتقييمات 
المخاطر إثراء السياسات، وتستخدم فيه تقييمات 

المخاطر بطريقة فعلية للقيام بتدخالت مالئمة في 
مجال السياسات. وهناك الكثير من العمل الذي ال يزال 
 يتعين القيام به في هذا المجال، والذي تتمتع اإلسكوا،

من خالل بنيتها وحضورها في المنطقة العربية، بالقدرة 
ة فيه. ّ       على تقديم مساهمة هام                      



 

 



الطريق إلى األمام .6
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 لط��ق إلى األماما .6

 تطو�ر إطار لتقييم المخاطر ألف.  
 في المنطقة العر�ية

سم ّ   تت  كاتها المخاطر   ّ      ومحر   بتعدد العربية المنطقة في    
ق د وتداخلها، أبعادها َ  ف  ة تكون َ  ّ  محلي  وطنية أو  أو    

إقليمية؛ كما قد يغلب عليها الطابع االقتصادي أو 
االجتماعي أو السياسي أو االستراتيجي؛ وقد تتميز 

رة مع الزمن، أو بطيئة الحركة، أو               ّ بأنها غير متغي  
رة بسرعة؛ أو بأنها قابلة للقياس بسهولة؛ أو بأنها  ّ                                                  متغي     

نوعية بالكامل. وينبغي أن يتم بانتظام رصد عوامل 
جهاد العديدة للنزاعات العنيفة واألزمات اإلنسانية اإل

وعدم االستقرار السياسي، بما فيها التشرد واالعتماد 
على المعونة، وانعدام األمن المائي والغذائي، وأوجه 
القصور في الحوكمة، والعنف ضد النساء والفتيات، 
                      ّ                    وتحليل مضاعفاتها في ظل  سياق إقليمي متشابك 

، تفسده المصالح الجيوسياسية  ً ا  وغير مستقر إطالق
المتنافسة. وفيما يتعلق بمخاطر النزاعات واألزمات 

وعدم االستقرار في المنطقة العربية، فإن بعض 
  ً ا  المحركات الهامة لتواتر األخطار وشدتها ستؤدي أيض

إلى تحريك أنماط الهشاشة والقدرة. وعلى سبيل 
ّ                                  المثال، إن  انخفاض مستوى الدخل الفردي سيؤثر           

ٍ                              بشكل متواز  على معدل خطر نشوب النزاعات،           
ر السكان من النزاعات، وقدرة الحكومات  ّ                                      وقابلية تضر            

ي للنزاعات. ّ            على التصد           

لقد حاجج هذا المنشور من أجل تطوير إطار شامل 
لتقييم المخاطر في المنطقة العربية. ولكي تتمكن 

ن على  ّ       البلدان العربية من بلوغ أهدافها اإلنمائية، يتعي                                               
اضعي السياسات والجهات المعنية فهم المخاطر و

الحالية والمستقبلية للعنف وعدم االستقرار، 
كات هذه المخاطر، ليتمكنوا من مالءمة  ّ                                    ومحر     

سياساتهم االجتماعية واالقتصادية والبيئية 
وسياسات الحوكمة واألمن بطرق تعزز الوقاية، 

ن                                              ّ  وتخفف من اآلثار الضارة للمخاطر المحتملة، وتحس 
ل وسرعة االستجابة. إن  فهم  ّ      القدرة على التحم                      ّ                

ّ                                  عد  بمثابة الخطوة األولى لمعالجة تلك          ُ المخاطر ي    
المخاطر، وهذا الفهم يحتاج إلى إطار إقليمي لتقييم 

           ّ                            المخاطر يشك ل منهجية متكاملة لفهم مخاطر 
النزاعات العنيفة واألزمات اإلنسانية وعدم االستقرار 

ة، وإدراك مصادر هذه السياسي في المنطقة العربي
المخاطر ودوافعها واتجاهاتها المستقبلية المحتملة، 

واإلبالغ عنها. ويهدف هذا اإلطار إلى مساعدة الدول 
األعضاء في اإلسكوا على تخصيص مواردها بطريقة 

أكثر فاعلية، واتخاذ اإلجراءات المالئمة للوقاية 
والتخفيف من اآلثار الضارة للمخاطر المحتملة، 

ضوإع ّ  طاء األولوية لألشخاص واألصول األكثر تعر   ،  ً ا                                    
      ّ                                       ما يمك نها من تحقيق أهدافها المتعلقة بالتنمية 

المستدامة في الوقت المحدد. وينبغي أن يستند 
اإلطار المقترح إلى أفضل الممارسات القائمة في 
أدبيات المخاطر، وال سيما فيما يتعلق بالحد من 

حور حول العناصر مخاطر الكوارث، كما ينبغي أن يتم
الرئيسية األربعة للمخاطر، وهي األخطار والتعرض 

ف. ل والتكي  ّ   والهشاشة والقدرة على التحم          ّ                           

ج المحاور البحثية التي إلى إدما 11 الشكلهدف ي
تناولها هذا المنشور ضمن إطار واسع النطاق لفهم 

المخاطر في المنطقة العربية، مع اإلشارة إلى القضايا 
والدوافع والمفاهيم التي تمت مناقشتها في الفصول 

م هذا النموذج، كنقطة انطالق للمناقشات  ّ                                      السابقة. ويقد              
ف عن   ً ا  والتنقيحات المستقبلية، إطار ّ      تم نقله بتصر             

، ليتالءم مع سياقات المنطقة INFORMنموذج 
. 244العربية
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  إطار فهم المخاطر في المنطقة العر�ية  .11 الشكل

 القدرة على التحمل عوامل الضعف التعرض الخطر

مة نزاع عنيف
أز

 

عدم 
االستقرار 
ص  السياسي

خا
ش

األ
ول

ص
األ

و
 

عوامل الضعف 
 االقتصادية

عوامل 
الضعف 

 ال�يئية
 عوامل الضعف االجتماعية

السياسة 
وحقوق 
 اإلنسان

أخطار 
البنية  المؤسسات سابقة

 التحتية
القدرة على 

التحمل 
 االجتماعي

ي
ول

 د
اع

نز
ي 

هل
ع أ

نزا
 

ب
ها

إر
 

شر
الب

ع 
صن

ن 
 م

ية
سان

 إن
مة

أز
 

�ة
ك�

س
 ع

ت
البا

نق
ا

 

�ة
هي�

ما
 ج

ت
جا

جا
حت

وا
ة 

عبئ
ت

 

ة 
ول

لد
ل ا

ش
ف

ت
سا

س
مؤ

وال
 

ان
سك

ال
 

ي
بان

لم
ة، ا

حتي
الت

ة 
بني

ال
 

اة
او

س
لم

م ا
عد

 

خم
ض

الت
 

ي
كل 

 ال
رار

تق
س

اال
م 

عد
 

 ّ 
   

   
  

 
  

  
  

 

قر
لف

ا
لة 
طا

الب
 

اخ
من

 ال
ر غي 

ت
  

  
   

  ّ 
 

 

ي
ذائ

لغ
ن ا

ألم
م ا

دا
نع

ا
 

اه
مي

 ال
رة

ند
 

ي
اف

غر
يم

لد
د ا

ها
إلج

ا
 

دة
شر 

لم
ة ا

اني
سك

 ال
ت

عا
مو

مج
ال

  
 ّ 

  
   

   
  

   
 

  
  

  
  

 

ب
شبا

وال
اء 

س
الن

د 
عا

ستب
ا

 

ية
فق

األ
ة 

وا
سا

لم
م ا

عد
ه 

وج
أ

 

ن 
كا

س
ال

ون
زح

لنا
ا

 

ف
طر

الت
 و

ب
طا

تق
س

اال
 

ي
يم

عل
الت

ى 
تو

س
لم

ف ا
ضع

 

اد
س

لف
ا

 

ان
س

إلن
ق ا

قو
 ح

ام
حتر

م ا
عد

 

ي
س

سيا
 ال

اد
بع

ست
اال

ت 
عا

نزا
 لل

ق
ساب

ض 
عر

ت
 

قة
ساب

 ال
ي

س
سيا

 ال
رار

تق
س

اال
م 

عد
ث 

اد
حو

 

�ة
دا�

اإل
ة 

در
لق

ا
 

نة
عو

لم
ى ا

عل
د 

ما
عت

اال
 

�ة
ك�

س
لع

ة ا
در

لق
ا

 

مة
عا

 ال
ال

مو
األ

 و
رد

وا
لم

ا
 

صل
وا

الت
 

ية
صح

 ال
ية

عا
الر

 

طر
ال

ية
صح

 ال
فة

ظا
الن

 و
ف

صر
وال

ه 
ميا

وال
ت 

قا
 

ط
شي

الن
ي 

دن
لم

ع ا
تم

مج
ال

 

حة
صال

لم
ت ا

ليا
عم

 

ية
يد

قل
الت

ت 
عا

مو
مج

ال
 

ة 
ام

تد
س

لم
ة ا

مي
لتن

ف ا
هد

16 
ة 

ام
تد

س
لم

ة ا
مي

لتن
ف ا

هد
16 

ة 
ام

تد
س

لم
ة ا

مي
لتن

ف ا
هد

16 

ة 
ام

تد
س

لم
ة ا

مي
لتن

ف ا
هد

16 

ة 
ام

تد
س

لم
ة ا

مي
لتن

ف ا
هد

16 

ة 
ام

تد
س

لم
ة ا

مي
لتن

ف ا
هد

16 

ة 
ام

تد
س

لم
ة ا

مي
لتن

ف ا
هد

16 

ف
دا

أه
ة 

عد
ة ل

مل
شا

ة 
ضي

ق
 

ة 
مل

شا
ة 

ضي
ق

ف
دا

أه
ة 

عد
ل

ة  
ام

تد
س

لم
ة ا

مي
لتن

ف ا
هد

5 ،
10 

ة 
ام

تد
س

لم
ة ا

مي
لتن

ف ا
هد

1 ،2 ،8 

ة 
ام

تد
س

لم
ة ا

مي
لتن

ف ا
هد

8 

ة 
ام

تد
س

لم
ة ا

مي
لتن

ف ا
هد

1 

ة 
ام

تد
س

لم
ة ا

مي
لتن

ف ا
هد

8 

ة 
ام

تد
س

لم
ة ا

مي
لتن

ف ا
هد

13 

ة 
ام

تد
س

لم
ة ا

مي
لتن

ف ا
هد

2 

ة 
ام

تد
س

لم
ة ا

مي
لتن

ف ا
هد

6 

ة 
ام

تد
س

لم
ة ا

مي
لتن

ف ا
هد

3 

ف 
دا

أه
طع

فا
مت

 ة

ة 
ام

تد
س

لم
ة ا

مي
لتن

ف ا
هد

4 ،5 ،
10 

ة 
ام

تد
س

لم
ة ا

مي
لتن

ف ا
هد

10 

ف 
دا

أه
طع

قا
مت

 ة

ة 
ام

تد
س

لم
ة ا

مي
لتن

ف ا
هد

16 

ة 
ام

تد
س

لم
ة ا

مي
لتن

ف ا
هد

4 

ة 
ام

تد
س

لم
ة ا

مي
لتن

ف ا
هد

16 

ة 
ام

تد
س

لم
ة ا

مي
لتن

ف ا
هد

16 

ة 
ام

تد
س

لم
ة ا

مي
لتن

ف ا
هد

16 

ة 
ام

تد
س

لم
ة ا

مي
لتن

ف ا
هد

16 

ة 
ام

تد
س

لم
ة ا

مي
لتن

ف ا
هد

16 ،
17 

لتن
ف ا

هد
ة 

ام
تد

س
لم

ة ا
مي

8 ،
16 

ة 
ام

تد
س

لم
ة ا

مي
لتن

ف ا
هد

8 ،
16 

ة 
ام

تد
س

لم
ة ا

مي
لتن

ف ا
هد

16 ،
17 

ة 
ام

تد
س

لم
ة ا

مي
لتن

ف ا
هد

9 

ة 
ام

تد
س

لم
ة ا

مي
لتن

ف ا
هد

10 

ة 
ام

تد
س

لم
ة ا

مي
لتن

ف ا
هد

3 ،9 

ة 
ام

تد
س

لم
ة ا

مي
لتن

ف ا
هد

6 ،9 

ة 
ام

تد
س

لم
ة ا

مي
لتن

ف ا
هد

5 ،
10 ،

16 

ة 
ام

تد
س

لم
ة ا

مي
لتن

ف ا
هد

5 ،
10 ،

16 

ة 
ام

تد
س

لم
ة ا

مي
لتن

ف ا
هد

5 ،
10 ،

16 

 . INFORMاقتبس المؤلفون هذا الشكل من نموذج  المصدر:



93 

 

ن فرعي  11 الشكلويحدد  ّ        كيفية ارتباط كل مكو                     
نات الخطر بأهداف التنمية المستدامة،  ّ                                     من مكو        
ن أن الروابط القائمة بين إطار المخاطر  ّ                                       كما يبي         
 هذا وأهداف التنمية المستدامة وجدول أعمال 

    ً        ونظرا  لتعقد ، قوية ومتعددة األوجه. 2030عام 
وترابط النزاعات واألزمات وعدم االستقرار في 
المنطقة العربية، حسبما تم تبيانه بالتفصيل في 

 الفصول من الثاني إلى الخامس، فال بد ألي إطار 
             ً                                  أن يتناول أيضا  األبعاد اإلقليمية والعابرة للحدود 

 الوطنية للمخاطر.

 عند تطبيقه، سيؤدي هذا اإلطار إلى استحداث 
 ، ينبغي أن يفضي هذا                      ً عدة نواتج رئيسية. أوال  

اإلطار إلى إنتاج تقييمات يتم تحديثها بانتظام 
 لمخاطر النزاعات العنيفة واألزمات اإلنسانية 

وعدم االستقرار السياسي في جميع أنحاء المنطقة 
لة مكاني سم بأنها مفص  ّ             ّ        العربية، التي تت  إلى   ً ا  وزمني  ً ا                 

بغي أن يؤدي هذا اإلطار ، ين ً ا  أقصى حد ممكن. وثاني
إلى إنتاج سلسلة منتظمة من التحليالت الموضوعية 

ها كل سنتين لتقييم            ً األكثر شموال   ُ                    التي يتم نشر             
االتجاهات الناشئة التي تسود في المنطقة العربية. 

سم المنهجية آنفة الذكر بما  ً ا  وأخير ّ                            ، ينبغي أن تت              
دول يكفي من المرونة، ما يتيح لإلسكوا وشركائها وال

األعضاء فيها استخدامها في المنتجات التحليلية 
صة، وعلى سبيل المثال يمكن لإلسكوا  ص  خ  َ  �                                 الم   ُ   
استخدامها من أجل االستجابة لطلبات الدول 

األعضاء فيها إلجراء تقييمات للمخاطر ذات الصلة 
 بالقضايا الناشئة.

 الخطوات األساسية لتقييم اء.  ب
 المخاطر

مارسات والتعاريف السائدة، إلى أفضل الم  ً ا  استناد
            ّ                                 ينبغي أن تشك ل العناصر الفرعية التالية النواة 

الجوهرية لتقييم شامل ومتكامل للمخاطر في 
 .المنطقة العربية

 تقييم المخاطر 

يشتمل تقييم المخاطر على احتمال اندالع حوادث 
العنف وعدم االستقرار المستقبلية في جميع أنحاء 

دف إلى تحديد مواقعها المنطقة العربية، كما يه
َ             وشدتها ومدتها المحتملة. وينبغي أن ي ستخدم تقييم                                    

                                                ّ   المخاطر منهجيات كمية مبتكرة، بما فيها تقنية التعل م 
اآللي التي تم استعراضها في الفصل الخامس، وأن 

ّ         يستخدم البيانات العالية الجودة والمصن فة مكاني   ً ا                                      
فيها تلك التي يتم إنتاجها في المنطقة العربية، بما 

مها اإلسكوا، بشأن المناخ والنشاط االقتصادي  ّ                                          التي تقد         
ن  ّ   والمؤشرات االجتماعية وغيرها. وينبغي أن يتضم                                           

دخالت نوعية من الخبراء.   ً ا  تقييم المخاطر أيض ُ                        م 
ن األوراق البحثية التقنية ذات الصلة تقييم ّ                                         وتبي    ً ا     

م معلومات عملية  ّ                 للمخاطر على مستوى الشبكات يقد                              
 طر المستقبلية.عن المخا

ض             ّ  تقييم التعر 

ض على حالة األشخاص والبنية التحتية  ّ                                   يشتمل التعر            
واإلسكان والقدرات اإلنتاجية، وغير ذلك من األصول 

ضة  ّ    البشرية الملموسة التي تقع ضمن المناطق المعر                                            
ن مقاييس التعر   ّ               ّ للخطر. وقد تتضم  ض عدد األشخاص               

ييم أو أنواع األصول في منطقة محددة. ويهدف تق
ض إلى تقدير موقع وكثافة وقيمة األشخاص      ّ التعر  

ضة للخطر في جميع أنحاء المنطقة             ّ واألصول المعر  
العربية. ويمكن االستفادة من هذا التقدير ليس فقط 

  ً ا  في تقييم النزاعات والمخاطر السياسية ولكن أيض
في تقييم المخاطر المتعلقة بالمناخ ومخاطر انعدام 

اطر المتعلقة بنوع الجنس، األمن الغذائي، والمخ
وغيرها من القضايا اإلنمائية الهامة في المنطقة 

ض على مستوى                                    ّ العربية. ويهدف التقييم البسيط للتعر  
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ن  بي  ّ   الشبكات الم    ُ إثبات جدوى مثل  ، إلى12 الشكلفي           
هذا التمرين في المراحل المقبلة من المشروع. وفي 

ّ       ّ عد  التعر                ُ هذه الخريطة، ي        ّ                     ض دال ة على عدد سكان خلية  
ّ    ّ   عد  دال ة                                            ُ الشبكة، ومن زاوية البنية التحتية الحالية، ي    

، كما تقاس              ً ت الضوئية ليال  على متوسط االنبعاثا
ل التظليل األكثر قتامة . 245بالسواتل المدارية مث  ّ                       وي    ُ  

ض ّ  المناطق األكثر تعر  ع   ً ا  . ونظر ً ا                                        ّ  لكثافة سكانهما والتوس 
ّ                الحضري فيهما، ال غرابة في أن تعد  منطقتا المشرق                                

للمخاطر   ً ا  ض                                    ّ العربي ودلتا النيل، أكثر المناطق تعر  
سم الصحراء ّ           المحتملة، بينما تت  الكبرى وأجزاء من                   

ض،         ّ من التعر    ً ا                                 �   شبه الجزيرة العربية بمستوى متدن  جد
بسبب انخفاض كثافتها السكانية ومحدودية الهياكل 

 األساسية فيها.

 تقييم جوانب الضعف 

يهدف تقييم جوانب الضعف إلى تقدير الظروف 
الناجمة عن العوامل أو العمليات المادية واالجتماعية 

ض األفراد  ز قابلية تعر  ّ          واالقتصادية والبيئية، التي تعز              ّ                             
أو المجتمعات المحلية أو األقاليم آلثار النزاعات 

واألزمات وحاالت عدم االستقرار. وقد تنشأ 
ماط القائمة للتهميش، الضعف هذه عن األن جوانب

وعدم تمكين المرأة والشباب، والفقر، وانعدام األمن 
الغذائي، وندرة المياه، وحالة التوظيف، وغيرها. 

وبشكل خاص، ينبغي أن يؤدي تقييم أوجه الضعف 
إلى تحديد األفراد والمجتمعات المحلية المعرضين 
لمخاطر كبيرة، مثل الجماعات العرقية أو الطائفية 

قين والمهاجرين والنس ّ                اء والشباب والفقراء والمعو                           
ا.                   �  والمشردين األقل حظ 

على خريطة افتراضية لعوامل  13 الشكلل ويشتم
                                    ّ         الضعف على مستوى الشبكة، تستند إلى دال ة بسيطة 

ض للجفاف، وكذلك إلى عدد الفئات اإلثنية          ّ وهي التعر  
ات الرضع. وفي هذه الخريطة  ّ                           المستبعدة، ومعدل وفي                     

           ً                               المخصصة حصرا  ألغراض المناقشة، يمثل التظليل 
 األكثر قتامة المناطق األكثر هشاشة. 

ضون للخطر في المنطقة العر�ية  .12 الشكل                    ّ                             األشخاص واألصول المعر 

 
 .المؤلف المصدر:
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ض، ت   ّ     ُ وبالمقارنة مع البيانات المتعلقة باألخطار والتعر  ّ  عد                                                 
البيانات ذات الصلة بعوامل الضعف شحيحة باألحرى 

ومتاحة بشكل عام على الصعيد الوطني فحسب. 
مة في  ّ       وبإمكان اإلسكوا وشركائها تقديم مساهمة قي                                        
هذا المجال من خالل القيام بجمع ومعالجة بيانات 

نة ذات صلة من مصادر إقليمية ووطنية. ويمكن  حس  ُ   ّ                                          م 
الجنسين وعدم  أن تشمل هذه المؤشرات تمكين

ن (المساواة، والهشاشة االجتماعية واالقتصادية  ّ   وتتضم      

على سبيل المثال مؤشر التنمية البشرية، ومؤشر الفقر 
                                 ّ         المتعدد األبعاد، ومعامالت جيني، واالت كال على 

ة )المساعدات اإلنسانية مثل (                       ّ  ، والفئات واألقاليم الهش 
ة، األشخاص المشردين، والمجموعات السكانية الشاب

وانتشار فيروس نقص المناعة البشرية، وانتشار السل، 
ومعدل الوفيات بسبب المالريا، ونقص الوزن لدى 

األطفال، ومعدل وفيات األطفال، وانعدام األمن 
.)الغذائي، والمخاطر المتصلة بالمناخ

 الهشاشة في المنطقة العر�ية.  13 الشكل

 
 .المؤلف صدر:الم

    ّ                                                           يدل  التظليل الخفيف في جنوب السودان على نقص البيانات ذات الصلة. مالحظة:
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مؤشر التنمية البش��ة في المنطقة العر�ية   .14 الشكل
(بالمقارنة مع بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان 

 االقتصادي، والبلدان المتأ�رة بالنزاعات)

 
 
 
 
 
 

حسابات المؤلف باالستناد إلى مؤشرات التنمية البشرية التابعة  المصدر:
 .لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 ف             ُّ ل وسرعة التكي                        ُّ تقييم القدرة على التحم   

إلى تحليل   ً ا  ينبغي أن يؤدي تقييم المخاطر أيض
ف.  ّ    القدرات المؤسسية ومصادر سرعة التكي                                   

ن ّ  وتتكو  ف من       ل وسرعة التكي  ّ      القدرة على التحم               ّ                
ة والسمات والموارد المتاحة       َ جميع م   ّ                            واطن القو          

مجتمع ما، التي تهدف إلى إدارة النزاعات  داخل
ّ                     والمخاطر السياسية والحد  منها. ويمكن للقدرة                        

ل أن تشتمل على الهياك على ّ                      التحم  ل األساسية     
والمؤسسات والمعارف والمهارات البشرية والسمات 

الجماعية، بما فيها العالقات االجتماعية والقيادة 
واإلدارة. ويهدف هذا التقييم إلى تقويم قدرة 

الجهات الفاعلة المحلية والوطنية والمصادر غير 
ف في المجتمع المدني، بما  ّ                          الحكومية لسرعة التكي                     

يدية والمؤسسات غير الرسمية م التقل ُ ظ          ُ فيها الن  
ي للنزاعات  ّ            والتماسك االجتماعي، وذلك بغية التصد                                   

ن على هذا  ّ           واألزمات وحاالت عدم االستقرار. وسيتعي                                   
معالجة التدخالت الدولية الراهنة،   ً ا  التقييم أيض

سيما تلك التي تقوم بها مؤسسات األمم المتحدة،  وال
الصلة.  وتحديد الثغرات الرئيسية في البرامج ذات

وينبغي أن تسعى هذه التقييمات إلى تحديد قدرات 
الحوكمة، وتقديم الخدمات، والموارد المالية، 

ّ                                      واالت كال على المساعدات، والقدرات العسكرية     
واألمنية، ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات 

الحكومية، والموارد السياسية، وغيرها،  غير
 ومحاولة وضع رسوم بيانية لها.

ك عدد من الطرق التي يمكن استخدامها لقياس وهنا
قدرة جميع الدول األعضاء في اإلسكوا على تلبية 

 احتياجات مواطنيها.

 مؤشر التنمية البش��ة (أ)

مع مرور السنوات، تم رصد معدالت متدنية للتنمية 
ل اإلقليمي  ّ           البشرية في المنطقة العربية. وقد بلغ المعد                                          

ن منظمة التعاون والتنمية لمؤشر التنمية البشرية لبلدا
 0.69، مقابل 2017عام  0.89في الميدان االقتصادي 

فقط للبلدان العربية في العام نفسه. كذلك فإن اتجاه 
هذا المؤشر في البلدان العربية المتأثرة بالنزاعات 

أسوأ من نظيره في البلدان العربية غير المتأثرة 
جل تدهور في الظروف                         ُ                   بالنزاعات؛ ففي األولى، س 
المعيشية، مع انخفاض مؤشر التنمية البشرية من 

 .2017عام  0.59إلى  2012عام  0.62

 الفئات السكانية المحتاجة وا�جاهات التمو�ل (ب)

ة من األزمات، ارتفع بشكل كبير حجم  ّ                                  بعد سنوات عد             
االحتياجات اإلنسانية لألفراد في البلدان العربية 
المتأثرة بالنزاعات، كما ال يتوافر تمويل كاف من 

جانب الجهات المانحة لتلبية هذه االحتياجات. ورغم 
 2019تراجع االحتياجات اإلنسانية المقدرة عام 

في   ً ا  حاد  ً ا  ام نفسه انخفاضبشكل طفيف، فقد شهد الع
 الموارد المالية المتاحة.

 المؤشرات العالمية للحوكمة  (ج)

عند مقارنتها مع بقية البلدان في مناطق أخرى حول 
م البلدان العربية أداء ضعيف ّ                            العالم، تقد  فيما يتعلق   ً ا            

البلدان 
المتأ�رة 

 بالنزاعات
المنطقة 

 العر�ية

منظمة التعاون 
والتنمية في الميدان 

 االقتصادي

0.8 

0.6 

2005  2010  2015 
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باألبعاد المختلفة للمؤشرات التي تهدف إلى قياس 
العالقة بين الدولة  الحوكمة، بما فيها إحدى خصائص

والمجتمع في البلدان العربية، أال وهي انعدام القدرة 
فين العامين،                                    ّ             على التعبير عن الرأي ومحاسبة الموظ 

ل ب عدا القدرة 2017واالستقرار السياسي. وعام  ُ            ، سج    ّ    
فين العامين                                    ّ            على التعبير عن الرأي ومحاسبة الموظ 

 (1.05-)واالستقرار السياسي في المنطقة العربية 
ل هذان (1.01-)و                               ّ       ، على التوالي. وفي المقابل، سج 

عدان مستوى أعلى بشكل ملحوظ في بلدان    ُ الب  
منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي، 

 حيث بلغ مؤشر القدرة على التعبير عن الرأي 
في هذه  0.60ومؤشر االستقرار السياسي  1.07

م البلدان العربية ا ّ                    البلدان. كذلك تقد   لتي تعصف                 
ى، حيث تسجل                  ً بها األزمات أداء   ّ            ّ أسوأ من ذلك حت               

ال   ّ  ً جميع األبعاد الستة للحوكمة معد  أضعف من                              
ل اإلقليمي. ّ           المعد       

 احتياجات المساعدة التعليمية واألداء  (د)
 المنخفض للطالب

، بلغ عدد األطفال في سن المدرسة الذين 2019عام 
احتاجوا إلى مساعدة تعليمية لمواصلة دراستهم في 

من أزمات، وهي  يتعانالبلدان العربية السبعة التي 
العراق وليبيا وفلسطين والصومال والسودان 

.  ً ا  مليون 16,163واليمن،  ةسوريالجمهورية العربية الو
ّ                   عد  ضعف األداء التعليم          ُ ومع ذلك، ي   ي مشكلة مستمرة  

ن ّ  في جميع أنحاء المنطقة العربية. ويبي   16 الشكل                                   
ل األداء التعليمي في مهارات الرياضيات  ّ                                      ضعف معد        
لدى الطالب في المنطقة العربية مقارنة بمثيله لدى 

الطالب في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان 
م . 2018246االقتصادي لعام  ّ   وتقد  رب بلدان المغ   

على مقياس يمتد في هذا المجال ء أداأسوأ  العربي
 .1000 النقطة العلياإلى  1 النقطة الدنيا من

 االحتياجات اإلنسانية والتمو�ل . 15 الشكل
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 ً          ما  في مادة عا 15ء الطالب بعمر أدا 17 الشكلن     ّ ويبي  
طري، الذي ي   ُ            ُ القراءة على مستوى ق  ّ       ً        عد  مماثال  ألداءهم                     

 في مادة الرياضيات.

وضع الرسوم و ل         ُّ على التحم   قياس القدرة )ه(
 ذات الصلةال�يانية 

ة على قياس القدرإلى   ً ا  لمشروع أيضا قد يسعى
 الشكل. ويشتمل ةدون الوطني ياتالمستو في ف  � كي  الت
 ف  � كي  ة على التلقدرترصد اعلى خرائط افتراضية  18

؛ وهذا الشكل 2014لعام  اتعلى مستوى الشبك
وضع رسوم بيانية للقدرة         ّ ثبات أن  مخصص فقط إل

ة القادمخطوة بوصفه ال  ً ا  قد يكون مجديف          � على التكي  
على  القدرة   ّ عد     ُ ، ت  أدناه المشروع. وفي الشكل في

عدد الجنود (دالة على القوة العسكرية  ل بمثابة     � التحم  
، وفعالية الحكومة )البنك الدولي أرقامفرد حسب كل ل
أو عدم وإمكانية الوصول  )البنك الدولي أرقامحسب (

وقت  بتم قياسها حسكما (ة يإلى خلية شبكالوصول 
 50,000يبلغ عدد سكانها السفر إلى أقرب مدينة 

 مناطقال قتامة األكثر الشبكة خالياتمثل و. )نسمة
شبكة الخاليا ، بينما تمثل ل     � التحم   على قدرة األقل

. ل         ّ على التحم   قدرة األكثرضاءة المناطق إاألكثر 
تعزيز وشركائها سكوا ، يمكن لإل ً ا  أيض سياقهذا ال فيو

ف و ل         ّ على التحم   المكاني للقدرةالفهم  ّ   سرعة التكي  في          
جديدة تطوير مصادر من خالل المنطقة العربية، 

هة  بياناتلل  .إلى المستوى المحلي   ّ   موج 

  ف  ّ كي  على الت ويبرز تحسين القدرات المؤسسية
اعات بوصفه نزالمتأثرة بالبيروقراطيات البلدان في 

 تعزيزومن أجل  في التصدي للمخاطر.  ً ا  حاسم  ً ا  عنصر
التأكيد على أهمية وأثر  تم، يف  ّ كي  على الت ةالقدر

 التقييمات الذاتية للمؤسسات والبيروقراطيين، 
لمقترحات أفضل لفهم  اكتساب على  ّ ض  حما ي

هج    َ الن  وذلك بخالف المتعلقة بالسياسات وملكيتها، 
أعلى  من أكثر، والذي يتجه الذي يفرضه المانحون

هج الذي                َ من جديد على الن   ذلك إلى أسفل. ويؤكد
 يركز على الجهات الفاعلة في تعزيز القدرات اإلدارية

.ذات الصلة

 في المنطقة العر�ية ف  ّ كي  على التالقدرة .  18 الشكل

 
 .2020، يناير بها المرتبطة واألحداث النزاعات مواقع عن البيانات مجموعةلى بيانات من إ        ً استنادا  المؤلف  المصدر:
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 التنظيم إلجراء تقييم ناجحيم.  ج

لمخاطر على المستوى ا عملية تقييمنجاح ضمان بغية 
اإلقليمي، ينبغي أن يوفر إطار تقييم المخاطر في 

 يالتعاونالعمل المنطقة العربية عدة نواتج في إطار 
منصة للدول  إنشاء بما فيهمع مؤسسات أخرى، 

 لخبراء لمناقشة المعلوماتلاألعضاء في اإلسكوا و
خيارات السياسات التحليلية دراسة و ،وتبادلها
المساعدة التقنية للدول األعضاء ديم تقو ،الدورية

 المخاطر راعي عملية تقييمتوبرامج تطوير خطط ل
للمخاطر تقييمات المنتظمة ال كتسي. وتوالوقاية منها

للتحديات غير الجامدة للطبيعة   ً ا  ة خاصة نظر    ّ أهمي  
ذلك أن االجتماعية واالقتصادية والبيئية واإلدارية. 

ى للتحدياتا ّ           إلنسان يتصد  ، ما يؤدي هامع ف     ّ ويتكي            
مثالي، بشكل ر المخاطر األساسية باستمرار. ويإلى تغي

 إطار تقييم المخاطر الجوانب التالية: راعيينبغي أن ي

 في سياق أهداف التنمية المستدامة؛ندرج أن ي •
المقايضات الممكنة عن طريق حصر أن يؤدي إلى  •

 ؛اتالسياس
 ؛وتوقيتهاماهية المخاطر د يحدأن يؤدي إلى ت •
 بعمليات صنع القرار؛  ً ا  كون مرتبطيأن  •
 ب الخطر.  ّ سب  محول نقاش إطالق أن يؤدي إلى  •

ّ        عد  تقييم           ُ االعتبار، ي   فيهذه الجوانب ومع وضع   
ن               ً المخاطر تحليال   ّ   يتضم  ة العوامل    ّ  األكثر أهمي   إنه؛          

 ، ةدينامييتسم بموازاة ذلك بالمتكامل وتفاعلي، و
 ألحداث والصدمات عنداهدف إلى إبراز يما يعني أنه 

ّ  عد   ُ ي  ، الجوهر فيو. حدوثها عملية تستند  تقييم المخاطر 
ر علىجميع العوامل المذكورة، لى إ ّ      وهو ما يتعذ     ّ أي             

. وفي هذا الصدد، ال يمكن القيام به نموذج كمي
 القدرة على ، أو باألحرىالبشري االستعاضة عن الذكاء

النظر عن مستوى تطور المنهجية  صرفالتحليل، ب
بع          ُ الكمية الم   المنهجية على من ذلك، ينبغي         ً ة. وبدال  ّ   ت 

منهجية.  طريقةالمسائل ب النظر إلىلسياق ومراعاة ا
تحتاج ،  ً ا  تحديد منطقة العربيةفيما يتعلق بسياق الو

متسارعة الوالتطورات األحداث  الوتيرة المرتفعة من
ذلك، وعلى عن     ً فضال  . وارها باستمرإلى إعادة تقييمفيها 

غرار مبادرة الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا، 
ن علىي ّ      تعي  سياسي لمناقشة إيجاد فضاء سكوا إلا   

ضمن قابلية أن ت  ً ا  أيض عليها تقييمات المخاطر. وينبغي
ز يعزت قدرتها علىتكرار منهجية تقييم المخاطر و

السياسات بشأن األخطار   ّ   صن اع بينالتفكير الجماعي 
 سياساتالقدرات والالضعف، من أجل تعزيز جوانب و

 .المحتملة بالحد من اآلثار الضارة ذات الصلة

االتجاهات العمالقة الذي تلعبه             ّ الدور الهام   إلى  ً ا  ونظر
ازة في تحديد شكل المخاطر، يجب أن              ّ والعوامل الحف  

سمي ل مع لتعاملبمرونة كافية إطار تقييم المخاطر  ّ   ت 
يجب أن يكون وبعبارة أخرى، ، متفاوتةأبعاد زمنية 

  ً ا  على إنتاج مجموعة متنوعة من النواتج تبع  ً ا  قادر
حسبما . وتقييمهإلى العمالء  سعىيلألفق الزمني الذي 

ر  ك  ِ   ذ  ّ  عد   ُ ت  في الفصل الثالث، ُ  مختلفة  العمالقةاالتجاهات  
زات عن الحيث المفهوم  من ّ     محف   ف  ّ عر    ُ وت   .   ً أجال  األقصر   

حدث على تط تغيير امأنبأنها العمالقة  هذه االتجاهات
أكثر العمالقة االتجاهات  ي ِ ح   ْ ض                    ُ مدى عقود وأكثر. وت  

 .   ً أجال   قصرزات أ    ّ بمحف   هاتأثر عندمخاطر لل  ً ا  إنتاج
زات يمكن و ّ     للمحف  ة عمالقمع االتجاهات الأن تتفاعل     

 ةعمالقاالتجاهات ال ضخيمتمعقدة، ما يؤدي إلى    ٍ رق    ُ بط  
. وبالنسبة للمنطقة  ً ا  أحيانها مسار وإعادة توجيه،  ً ا  حين

زات ة والعمالقالعربية، تشكل االتجاهات ال ّ     محف  على حد   
حاسمة في تقييم المخاطر، ذات أهمية جوانب سواء 

دوافع  في ضوءوينبغي رصد كليهما وتقييمهما بانتظام 
كات ااألخرى الخطر ّ      ، بما فيها محر    اوآثاره اتاعنزل             

،  ً ا  مباشر  ً ا  أثرهذه الصدمات لمثل  إنغير المباشرة. 
على أن يركز بانتظام التقييم على يجب بالتالي و

زات  ّ     المحف   .الصدمات  ّ  ول دالتي ت    

 االعتبارات الكمية 

ّ            التثب ت من صحة الفي سبيل  ، اقترح الفصل مفهوم    
 لمن أج للتنبؤ الكمي، وهو التعلم اآللي،  ً ا  الخامس نهج
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 اتالنزاعأال وهو ، خطارتقييم نوع واحد من األ
، في جميع أنحاء المنطقة العربية ةالداخلي ةالمسلح

نالبلدان والشبكات. و ىعلى مستو ّ  قد بي   الفصل     
مت يمكنها أن تلكأن نماذج التنبؤ  المذكور ّ  قد  رؤى   
ذات صلة بالسياسات بشأن األخطار في ودقيقة 

باإلمكان ؛ وعلى المدى القريب ه                    ّ المنطقة العربية، أقل  
أحد المدخالت الرئيسية وصفه هج ب       َ هذا الن  ة االستفاد

أوسع تقييم للمخاطر تتسم بأنها عملية للولوج إلى 
لتحقيق أقصى و. مختلطةأساليب ستخدم  َ ت  و  ً ا  نطاق

تضمن تعملية التنبؤ، يجب أن  ممكنة من فائدة
 ما يلي: منها قادمةال النسخة

 إدماج بيانات اإلسكوا مباشرة في النموذج،  •
بيانات الجغرافية المصدر، والبيانات بما في ذلك ال

ر المناخ في المنطقة       ّ عن تغي    ً ا                ّ المتسلسلة زمني  
العربية، ومؤشرات الفقر متعددة األبعاد، وبيانات 

المستوى الجزئي عن الصحة والرفاه والتعليم. 
لتنسيق عمل داخلي فريق  إنشاءسكوا ويمكن لإل

 مع الشركاء الخارجيين؛ تلكمصادر البيانات 
ر وبحوث الرأي العام في النموذج،        ّ ج التصو  ادمإ •

مسح البارومتر العربي لالموجات المتعددة   ً ا  وتحديد
ة بلدانللقيم مسح العالميالو ّ        ، التي تشمل عد   ؛             

في الشعبية إدماج البيانات المتعلقة باالحتجاجات  •
النموذج، وال سيما تلك المستقاة من مجموعة 

البيانات عن مواقع النزاعات واألحداث المرتبطة بها 
)ACLED(شك لأن ت الشعبية . ويمكن لالحتجاجات ّ   

ّ       على حد  سواء  نموذج  في، واتاعنزعلى ال  ً ا  مؤشر     
س عدم اقيهدف إلى ي  ً ا  تابع  ً ا  ر           ّ منفصل، متغي  

سيتم الحصول بالنتيجة، االستقرار السياسي. و
 اتأ بالنزاعنموذجين للتعلم اآللي، أحدهما يتنبعلى 

 واآلخر يتنبأ باالحتجاجات ،ةالداخلي ةالمسلح
إطار تقييم  ؤدي إلى إثراءي ، وكالهماالشعبية

 المخاطر؛
إدراج التحليالت القائمة على الجهات الفاعلة في  •

العنصر الكمي لتقييم المخاطر. وقد ينطوي ذلك 
على إضافة مجموعة قائمة على الجهات الفاعلة 

رت إلى تقنية التعلم اآللي التي  ك  ِ    ذ  في الفصل ُ 
موازية،  إنشاء نماذجالخامس، أو قد ينطوي على 

 .ولكن تكميلية، قائمة على االنحدار

 عتبارات النوعيةاال 

ّ  عد   ُ ت  هذا التقرير، يالحظ في ثنايا  كما االعتبارات  
ية إلطار تقييم                   ّ أهمية الجوانب الكم  بنفس ة       ّ النوعي  

، من الضروري ا. لذتكن أكثر أهمية منهاالمخاطر، إن لم 
المنهجيات النوعية  يتم بإسهاب استكشاف أن

مللمرحلة التالية من المشروع. وي ّ  قد   االختصاص  
ع بشأن الناشئ  ّ   التوق  من هذه األساليب النوعية   ً ا  عدد    

 يشمل، على سبيل المثال، ما يلي: قدو

رات  • ّ     أساليب السيناريو، وهي تهدف إلى وضع تصو                                       
وتحديد  ةالبديل يةالمستقبلالسيناريوهات عن 

تؤدي إلى فد األحداث والتطورات واالتجاهات التي 
 ؛ةالمحتمل تاه السيناريوهمثل هذ

آراء  في توافق نتاجإتهدف إلى  التي أساليب دلفي •
تستخدم والخبراء بشأن مسائل بحثية محددة. 

أساليب دلفي جوالت متكررة ومستقلة من 
يتم ، مناقشةاالستبيانات المنظمة أو مجموعات ال

وإبالغها  ةمجموعكل جمع آراء في خاللها 
تهدف للمشاركين بعد كل جولة من المقابالت. و

للوصول  الخبراءقريب بين التإلى  األساليبهذه 
 المتعلقة راءممكنة من اآل مجموعةأضيق  إلى

ألغراض  ئذيمكن استخدامها بعدالتي المستقبل، ب
 التخطيط؛

ح ات ُ ي   ،عقد حلقات عمل ومؤتمراتبانتظام ينبغي  •
ونشر المعرفة  توليدللخبراء والممارسين من خاللها 

بشأن تطور المخاطر في المنطقة العربية، 
نتائج النشرة الرئيسية التي تصدرها  واستعراض

االتجاهات السائدة "اإلسكوا كل سنتين بعنوان 
هذا  يؤديوينبغي أن  ."أثناء النزاعات وتداعياتها

يتم تحديثها  تقييمات إقليمية إنتاجإلى  اإلطار
الرئيسي عملية صنع القرار في المقر  ثراءإل ،بانتظام
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،  ً ا  المتحدة. وأخيروفي المراكز اإلقليمية لألمم 
سمينبغي أن  ّ   يت  بمرونة كافية،  تقييم المخاطر إطار  

من السياقات على     ٍ عدد   ما يتيح نشره عبر
بحيث المستويات اإلقليمية والوطنية والمحلية، 

استخدامه لالستجابة لطلبات الدول األعضاء يمكن 
لحصول على المساعدة التقنية بشأن ا لمن أج

 ة.كمووالح اتاعنزالمسائل المتصلة بال

المشروع على إلطار التقييم، ينبغي   ً ا  بوصفه منطلقو
هج  َ ن   تطويرلجنة من الخبراء والممارسين لتعيين 
عن طريق  نواتج التقييمومراجعة ، نظامينوعي 

بشأن  ةالخبراء النوعي آراء، وتقديم استعراض النظراء
كاتالمخاطر و ّ    محر  ال بد أن . والعربية في المنطقة ها  

متنوعة،  نظاميةخلفيات منهجية ومن الخبراء أتي ي
ة في النموذج مذكورتغطي على األقل المواضيع ال

. وينبغي أن يكون فريق الخبراء 11 الشكلفي الوارد 
األداة  استحداث مؤتمنة علىالجهة ال بمثابةهذا 

مذكرة عبارة عن المنهجية المركزية في اإلطار، وهي 
في  اتاعنزتوجيهية جديدة بشأن تقييم مخاطر ال

باللغتين العربية واالنكليزية، تصدر المنطقة العربية، 
ة  د  ع  ّ   م   َ في اإلسكوا الدول األعضاء  من مهااستخدالُ 

خرى في ومنظومة األمم المتحدة والجهات الفاعلة األ
ة   ً ا  . وينبغي أيضالعربية المنطقة لجمع  ةي  ّ كم           ّ  إنشاء منص 

ومعالجة تيارات متنوعة من البيانات المتصلة 
 نتاجبالمخاطر، وتطبيق منهجيات صارمة عليها، وإ

سم بأنها تقييمات للمخاطر  ّ          تت  ،  ً ا       ّ وزمني    ً ا          ّ فة مكاني     ّ مصن   
كرالمقترح الذي على غرار   في الفصل الخامس. ُ   ذ 

 التآزر مع العمليات الحالية لألمم المتحدةأوجه  

ركائز االستعراضات خذ بعين االعتبار يجب األ
 ،الشهرية اإلقليمية للدول األعضاء في األمم المتحدة

ّ  عد    ُ وت  .         ّ              الرئيسي  لألمم المتحدة         ّ مها المقر          ّ التي يقد   هذه  
جهود األمم المتحدة في   ً ا       ّ رئيسي    ً ا  عنصراالستعراضات 

الرامية إلى تقييم المخاطر السياسات  ستخالصال
  ً ا  حصر ه                  ّ وهو ناتج عملي وموج   ،اعاتنزومنع نشوب ال

تشتمل ألمم المتحدة. وفي الإلدارة العليا 
ثالثة عناصر  االستعراضات الشهرية اإلقليمية على

االتجاهات التاريخية التي تغطي  )أ(هي: و ،رئيسية
ية مستقبلالتنبؤات ال )ب(و ؛ مضت ثالث سنوات

دة من مصادر                      َ د إلى المؤشرات المستم  استناالب
 مقابالتالإلى   ً ا  آراء الخبراء استناد )ج(و خارجية؛ 

ألمم ل التابعة مؤسساتالداخل  هؤالء أجراها التي
 ،ن االستعراضات الشهرية اإلقليميةتنشأ عوالمتحدة. 

التوصيات التالية لبناء إطار لتقييم المخاطر في 
 :المنطقة العربية

 بحوثإثراء المن أجل ف اإلطار ينبغي تكيي •
 ؛ةنشوب النزاعات اإلقليمي منع عنالجديدة 

إلى  اإلقليميةلمخاطر اتقييم  ؤديينبغي أن يكذلك  •
، االستعراضات الشهرية اإلقليميةعملية إثراء 

 ؛صحيحوالعكس 
لست • ّ  تمث  في تقديمه القيمة المضافة لإلطار    

احتياجات  يتم تصميمها حسب سياسيةتوصيات 
 .في اإلسكوا كل من األمم المتحدة والدول األعضاء

تقييم لل  ً ا  إطار 2018وقد أطلقت اإلسكوا عام 
ثالثة مع حكومات لغاية اآلن تم تنفيذه  ،مؤسسيال

يهدف عربية، وهي العراق وفلسطين واليمن. وبلدان 
تلبية احتياجات تقييم إلى إطار التقييم المؤسسي 

ّ  عد                      ُ درات المؤسسية التي ت  الق في حاالت  بالغة األهمية 
والرائجة ألولويات المحددة ابما يتوافق مع الطوارئ و

 الهشاشة.بشأن 

استخدام  ترشيدوعلى الرغم من أنه يستهدف 
للحاجة الماسة   ً ا  ، ونظرالحدود القصوىالموارد إلى 

ؤمل في أن يشك ل في مثل هذه الحاالت،  لذلك إطار ُ              ّ  ي 
، استراتيجية للتأهب الوقائي  ً ا  التقييم المؤسسي أيض

استباق الكوارث المتزايدة من  أنيثبت قد  حيث
  ً ا  ، يلعب دورلثغرات المؤسسيةلتقييم  خالل إجراء

قد ؛ والمحتمل لتخفيف من أثرهابالغ األهمية في ا
ذات الصلة أكد المشاركون في حلقات العمل السبع 
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 عالوةعد. و       ُ هذا الب  على أهمية عقدتها اإلسكوا  التي
نلى ذلك، ع ّ  تبي  أن التنسيق مع اإلدارات العامة    

األخرى والمنظمات المدنية والجهات المانحة الدولية 
تعزيز االستجابة والتأهب في يساعد إلى حد بعيد 

 الشاملين في أوقات األزمات.

ر و ّ   بما أن ه تم تصو          ّ  تهوصياغ إطار التقييم المؤسسي     
حتى اآلن  لهمن خالل التنفيذ التجريبي والمشجع 

د ت     َ ، ف  التي تعاني من أزماتللبلدان العربية    ّ  شك ل َ    ُ ق 
طار التقييم االستنتاجات والسمات التالية إل

واعد طار إنشاء ح إل ُ ل   ْ ص   َ ت  منصة صلبة  ،المؤسسي
 المنطقة العربية:في مخاطر اللتقييم 

، على سعيه إطار التقييم المؤسسي تقوم فلسفة •
 الفعاليةبطريقة عملية، إلى تعزيز فرضية بناء 

ب  ّ   المؤسسية لإلدارة العامة فيما يتعلق بالتأه                                         
أن لدولة يمكن لللمخاطر والتعامل معها. وبذلك 

أصولها، بما فيها الشرعية وحماية المجتمع تستعيد 
 المحلي ورفاهه؛

لمؤسسي يساعد، إن تنفيذ منهجية إطار التقييم ا •
مثل هذا  صياغةبطريقة مباشرة وعملية، على 

كات التنسيق  َ ل   َ م  تعزيز التوافق في اآلراء، و
ة،  ّ    والتخطيط بفعالي  ّ    عد  ذا ُ ت  التي و               في أهمية بالغة  ت 

 ؛رالتعامل مع األخطا
 تطورتي تلاإطار التقييم المؤسسي تشير طبيعة  •

لمؤسسة ما أو داخل اإلدارة العامة  ذاتي بشكل
ة إلى استثمار ضئيل ولكن حددم ةأزممجال حول 

من أجل  ،لتدريب واالرتقاء بالقدراتل كفاءةعالي ال
ض والضعف،            ّ وقياس التعر   باستمراربناء القدرات 

والتعامل  خطاروبالتالي تعزيز مشاريع التنبؤ باأل
 معها؛

ّ                             يكفل ات ساق المنهجية ومرونة أدواتها  • وجود آلية       
ويشيران متينة للتنسيق عبر اإلدارة وعبر الحدود، 

 عد إقليمي عملي إلطار التنفيذ. ُ ب  وجود  إلى

 خالصةال.  د

مما على      ً بناء   ّ  تقد  التدخالت في  على، ينبغي   
معالجة على       ّ  أن ترك ز السياسة العامة  مجال

كاتال ّ    محر  االكتفاء من     ً بدال   ،الكامنة وراء المخاطر   
كاتهذه ال آثاربتحسين  ّ    محر  . وعالوة على ذلك،   

ّ     ات باع ينبغي لهذه التدخالت  ه    شاملة لبناء   ٍ ج  ُ  ُ ن 
 ،السالم تحقيق واسعة النطاق من أجل شراكات

لى تحالفات واسعة النطاق. وينبغي أن إ  ً ا  استناد
 توقفيأال و ،األزمة ءنشوتقديم الدعم قبل  يبدأ

ّ  إن  . ة النزاعحدانحسار بعد  إال التابعة مؤسسات ال 
مثل باع  ّ ت  الجوهرية تتمتع بأفضلية ألمم المتحدة ل

ّ               عد  الوحيدة التي  ُ ت   إذهذه االستراتيجية،  ع   ّ   تتمت     
في جميع مجاالت السياسة العامة على بتفويض 

هامش  كذلك هناك. ة       ّ المركزي   ةالحكومييات المستو
مجاالت  فيز    � تحي  ضئيل فيما يتعلق باحتمال الخطر 

السياسة العامة التي تتمتع فيها الحكومات 
والمنظمات الدولية بخبرة أقل. وينبغي أن تهدف 

ذا نتائج تقييم المخاطر والعملية المرتبطة به
ينبغي أن التنفيذ، كما باتجاه إلى الضغط  ،التقييم

اع القرار على االنتقال إل ز صن  ّ                         تحف      ّ ى مرحلة الفعل   
.الكارثة وقوع ب   � تجن  ل
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 حواشيال

 الفصل األول
المبادئ التوجيهية لالنتقال من الكالم إلى العمل: نظام الحوكمة، والمنهجيات، واستخدام النتائج المتعلقة بالتقييمات الوطنية "تقرير تقني بعنوان  .1

 .(2017)صادر عن مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث  ،"لمخاطر الكوارث

 ./https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/search. فهرس الزالزل. متاح عبر: (2019a)مؤسسة الواليات المتحدة للمسح الجيولوجي  .2

سان  . كم يبلغ احتمال حدوث زلزال في منطقة لوس أنجلوس؟ وفي منطقة خليج(2019b)مؤسسة الواليات المتحدة للمسح الجيولوجي  .3
-https://www.usgs.gov/faqs/what-probability-earthquake-will-occur-los-angeles-area-sanفرانسيسكو؟ متاح عبر: 
francisco-bay-area. 

 .(UNISDR)استراتيجية األمم المتحدة الدولية للحد من مخاطر الكوارث  .4

 المرجع نفسه. .5

فهم المخاطر في المنطقة العربية: تقييم النزاعات "، بعنوان (2019)ورقة بحث تقنية صادرة عن اإلسكوا من تأليف جورج فريدريك ويلكوكسون  .6
كاتهاالعنيفة وعدم االستقرار السياسي  ّ      ومحر     ". 

 الثانيالفصل 
 .2019ويلكوكسون،  .7

 .57إلى  3، الصفحات من 48مجلة البيانات االقتصادية، العدد  ،"الحرب األهلية". مقالة بعنوان (2010)كريستوفر بالتمان وإدوارد ميغيل  .8

بيانات األحداث جغرافية المصدر التابعة لبرنامج أوبساال اإلضاءة على مجموعة "، بعنوان (2013)دراسة من تأليف رالف ساندبرغ وإيريك ميالندر  .9
كتاب "، بعنوان (2019)؛ ودراسة من تأليف ستينا هوغبال 532إلى  523، الصفحات من )4الجزء ( 50مجلة بحوث السالم، العدد  ،"لبيانات النزاعات

 .19.1النسخة  ،"ال لبيانات النزاعاتالرموزالخاص بمجموعة بيانات األحداث جغرافية المصدر التابعة لبرنامج أوبسا

اإلضاءة على مجموعة البيانات عن مواقع النزاعات "، بعنوان (2010)كليونا راليغ، وهافرد هيغري، وجواكيم كارلسن، وأندرو لينك  دراسة من تأليف .10
. متاح عبر: 660إلى  651، الصفحات من )الجزء الخامس( 47مجلة بحوث السالم، العدد  ،"(ACLED)واألحداث المرتبطة بها 

https://doi.org/10.1177/0022343310378914. 

                                                      ٍ                                        من مجموعة البيانات الجغرافية المصدر بشأن الحوادث لدواع  تتعلق بجودة البيانات. وقد تم تعديل عدد  ةسوريالجمهورية العربية التم استثناء  .11
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ّ                           عد  الفضلى لقياس التكافؤ بين                                                                                                     ُ المساواة بين الجنسين وعدم التمكين. وبشكل عام، فإن األرقام المتعلقة بمعدالت االلتحاق بالمدارس الثانوية ت   عدم  
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تخضع المنطقة العربية لتحوالت عميقة ناجمة عن عوامل اجتماعية واقتصادية وإدارية، فضاًل 
عما تشهده من نزاعات عنيفة وأزمات إنسانية وعدم استقرار سياسي. وتهدد تحديات السالم 
واألمن في المنطقة مسارات التنمية االجتماعية واالقتصادية، وستجعل من الصعب جّدًا على 
العديد من البلدان بلوغ أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. ولكي تتمكن البلدان من 

تحقيق أهدافها اإلنمائية، على واضعي السياسات وأصحاب المصلحة أن يفهموا المخاطر الحالية 
والمستقبلية للعنف واألزمات وعدم االستقرار، كما العوامل المحّركة لهذه المخاطر، حتى يتمكنوا 

من تكييف السياسات االجتماعية واالقتصادية والبيئية واإلدارية واألمنية بطرق تؤدي إلى 
تعزيز الوقاية والمرونة، وتحسين القدرة على االستجابة، والتخفيف من اآلثار الضارة المحتملة. 

ف في سياق هذه الدراسة بأنها محّصلة النتائج السلبية المحتملة  ويشّكل فهم المخاطر، التي ُتعرَّ
واآلثار الممكنة لتلك النتائج، الخطوة األولى للمعالجة.

 
وُيقترح في هذه الدراسة إطار إقليمّي لتقييم المخاطر، يتضّمن منهجية لفهم مخاطر النزاعات 

العنيفة واألزمات اإلنسانية وعدم االستقرار السياسي في المنطقة العربية واإلبالغ عنها، ومصادر 
المخاطر ومحّركاتها وتفاعالتها، واتجاهاتها المستقبلية المحتملة. ويهدف هذا اإلطار إلى دعم 

المصلحة العامة على المستوى اإلقليمي من خالل مساعدة الدول األعضاء على استخدام 
مواردها بفعالية أكبر، واتخاذ خطوات للوقاية والتخفيف من اآلثار الضارة، وإيالء األولوية 
لألشخاص واألصول األكثر تعّرضًا للخطر، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية 

المستدامة في الموعد المحدد. ويستند اإلطار المقترح إلى أفضل الممارسات التي تشتمل عليها 
أدبيات المخاطر السياسية واالقتصادية والبيئية، ويتمحور حول العناصر الرئيسية األربعة 

ف. للمخاطر وهي األخطار، والتعرض للخطر، وقابلية التضرر، والقدرة على التكيُّ
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