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 :(1) حلقة على نظم االنذار واالستجابة المبكرة للنزاعات العنيفة ومضات 

 1متخصص في التغيير والبناء المؤسسي خبير دولي –بقلم خالد سليم 

امؤسسةةةةةة  عةةةةةاوا لتةةةةة  الصةةةةةراعاتاطمممممي  ا)عمممممءا  ممممم  ااتممممم الممممم ااماضمممممجراءاماريبممممم  ءام مممممرم اتممممم  ا 
( www.taawon4youth.orgمارسممممممم   اا–افمممممممنام ممممممميااستممممممم امرسممممممم م ا مر ممممممم  ي  امار  مممممممر  اا

انشةةةةةةاء نظةةةةةةاس لانةةةةةةذار واالسةةةةةةتجابة المبكةةةةةةرة للنزاعةةةةةةات العنيفةةةةةةة فةةةةةةي فمممممنامشممممممي امضممممممر  ا ا،امر ا
 ممممي امممممءالمممم ءا،ا مامممم تا مممميتنافممممنامشممممي امضممممر  المممم ع امممممءامر مممم ام امممم ا يارممممياماسمممم ا ت ا افلسةةةة ي 

)ااما رليممممم اما   اتيمممممم ،اتك  مممممم امةجممممم زا ممممممنامممممممءاما  ي ممممم امممممممءاما  معممممممي اما  يةمممممم مرسضمممممط اما ممممممنات ي ا جمممممميا
 امبمممممميف امامممممم اتك  مممممم اع  مممممم امارةجمممممم م ءاممممممم ا)اما مضمممممم اما يسيمممممم  ا،اماسممممممل امر لممممممنما مضمممممم امر امممممم  

)اما مضمممممممم اا  ضممممممممجرياما  ضممممممممءا ع   جرمممممممميالمممممممم ت امرسمممممممم م ا مر مممممممم  ي  امار  ممممممممر اال  معممممممممي اما  يةمممممممم 
ا اما يا   

 هوس و عريف الوقاية م  النزاعات العنيفة: مف: الومضة االولى

،ا عرمممممنا2ت مممممي اافرامممممتاما رمممممنام   رمبمممممياا ممممم واممممممءاما  راةمممممي اما  ايممممم اال  ي ممممم اممممممءاما  معمممممي اما  يةممممم 
ماةلسممممممط  نافممممممنا يسمممممم ،ا مر  يي ممممممي ااالسةةةةةةيا علمممممم امعمممممميو ايممممممييي جيا تط ار مممممميا رمممممميا مممممم    اممممممم ا

اارؤ س ات ي  ااكناماصرمعي افنا يس املر ات ينافراتاما رناما ام :االتشغيلية  العملية

،ااغيةةةةةةر العنيفةةةةةةة، االسةةةةةةتبا يةما مممممم مل راامنظومةةةةةةة:    ممممممن مفهةةةةةةوس الوقايةةةةةةة مةةةةةة  النزاعةةةةةةات العنيفةةةةةةة
ما  معمممممممي اامنةةةةةةة  نشةةةةةةةوءأ اما   ممممممم  امارممممممم  ،اماجيوفممممممم اماممممممم ا/م ا،اماقراتيممممممم ا البنيويةةةةةةةة/او واالمباشةةةةةةةرة

                                                      

 ليبيا. واشرف على انشاء عدد من نظم االنذار واالستجابة المبكرة للنزاعات العنيفة في كل من اليمن، تونس،  1 
 
تطبيااااا تاااادابير ةياااار متياااادة  تلااااع التااااي ليساااات رساااارية وتعتمااااد علااااى  ساااان نيااااة ا طااااراف المعنيااااة  ، ذات الطاااااب  التعريفااااات   احدددد  2

الدبلوماسااااية الوراهيااااة اااااي تا جااااراءات التااااي يااااتم ات اذاااااا فااااي   اخدددد . تعريااااف  Munuera (1994)الدبلوماسااااي فااااي المتااااام ا ول  
ا ماااااكن وا ورااااات المعر ااااة لل طاااار لتجناااا  التةديااااد  و اساااات دام التااااوة المساااال ة وا شااااكال ذات ال اااالة ماااان ا كاااارا  ماااان رباااال الاااادول  و 

الساااااتترار نتيجاااااة عااااادم االساااااتترار االرت ااااااد  الجماعاااااات لتساااااوية النزاعاااااات السياساااااية التاااااي يمكااااان  ن تنشااااا  مااااان ا  اااااار المزعزعاااااة ل
الدبلوماساااية الوراهياااة ااااي اسااات دام ا ساااالي  الدبلوماساااية لمنااا  نشاااوء   ثالددد . تعرياااف  Lund (1996)واالجتمااااعي والسياساااي والااادولي  

. تعريااااف  Boutros-Ghali (1996)النزاعااااات ، ومنعةااااا ماااان الت ااااعيد .لااااى ناااازا  مساااالن  ...  ومناااا  الناااازا  المساااالن ماااان االنتشااااار  
الةاااادف ماااان العماااال الوراااااهي اااااو مناااا  نشااااوء  اااارا  عنيااااف ، ومناااا  انتشااااار ال ااااراعات الجاريااااة ، ومناااا  عااااودة ظةااااور العنااااف    ابدددد 

 Carnegie Commission (1997)  ا جااااراءات التااااي تمناااا  اناااادال  النزاعااااات المساااال ة  و العنااااف الجماااااعي   خددددا  . وتعريااااف
 Miall, Ramsbotham & Woodhouse (1999)  وساااايلة ايكليااااة  و عباااار رطاعيااااة لمناااا  التااااوترات   سددددا  . تعريااااف   

والنزاعاااات دا ااال الااادول  و باااين الااادول مااان الت اااعيد .لاااى عناااف كبيااار واسااات دام التاااوة المسااال ة ، لتعزياااز رااادرات ا طاااراف فاااي النزاعاااات 
ي مااان المشااااكل ي ، ولل اااد تااادريجيا .  Lund (2002)ا ساساااية التاااي تناااتو تلاااع التاااوترات والنزاعاااات   العنيفاااة الم تملاااة ل ااال نزاعااااتةم سااالميا

اساااتراتيجية تشاااأيلية  و ايكلياااة اساااتبارية متوساااطة وطويلاااة ا جااال تنفاااذاا مجموعاااة متنوعاااة مااان الجةاااات الفاعلاااة ، بةااادف   سددداب تعرياااف 
  Carment &Schnabel (2003)ت ديد و لا الظروف المواتية لبيهة  منية دولية مستترة و ك ر رابلية للتنبؤ  
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 ري مممممم اتك  مممممم ا ااخةةةةةةا ع مممممم ا   عجمممممميامممممممءااانتشةةةةةةار اج ااممممممميا مممممم ا ممممممي  ام ا صةةةةةةاعدب ا،ام اما  يةمممممم 
،امامممم تا   تممممر،اما  معممممي اما  يةممم اماسممممل امر لمممناما ممممناتر مممم اعممم و ا جمممم  بنةةةةى ولياثةةةة  و قافةةةةة ت  اممم ا ا

عممممممم وماممممممممءااكمممممممناماصمممممممرمعي اات مممممممي  امؤ سممممممم ا رممممممم ا ت  اثةةةةةةة  المجتمةةةةةةة متاماسمممممممل امر لمممممممن،امجرممممممم ا)
نظةةةةةم االنةةةةةذار ال  ي ممممم اممممممءاما  معمممممي اما  يةممممم ،اما مممممناممممممءام رجممممميا ملر  ممممميااالمقاربةةةةةات واالسةةةةةترا يجيات

اال  معي اما  ية  ااواالستجابية المبكرة

امع ها ر  اعل :االمفهوسم ا

  اما  معي اما  ية ،اتصيع ،امس ضي اار  اسض بااالستباقيما   ا -
 ي راع ية  ا لري ،اار اتكق تاماسل امر لنارا   امرال  ي نعنيفة: غير مسجيات مل را -
ال   اممممممم تممممممم مل راا صممممممم ر امارممممممم  ام /ا ،ام يشمممممممر :اتممممممم مل رال ممممممم مل رامر ممممممم  ي ي ءاا ممممممميست   ياممممممم ا -

     امار   ا
)امر  ممممميلن ا  كقمممممتا ا  ممممم  اممممممءالممممم ااتك  ممممم ا ت  اممممم امات ممممم ااالسةةةةةلم اال لةةةةةي المسةةةةةتداسم ا -

 عممممم امر  صمممممي اعلممممم ا صمممممراماسمممممل  امر لمممممنافمممممنا يممممميبا)اماسمممممل امر لمممممن،ا ماجييكمممممنا  قيفممممم ا
 ما   امار يشر  ا

  اتكق تاماسل امر لناال  ي  امءاما  معي اما  ية االغاية النهائية -
مةةةةةةة  بةةةةةةةي  مقاربةةةةةةةات  مقاربةةةةةةةة واسةةةةةةةترا يجيةم استممممممم امرسممممممم م ا مر ممممممم  ي  امار  مممممممر ا مممممممنا -

 ق تاما  ي  امءاما  معي اما  ية  ااا كواسترا يجيات 
)امارؤ ممممممم /اي مممممممرااالسةةةةةةةاس السةةةةةةةلبي)امارسممممممم  مزا ا  ممممممم ءااالسةةةةةةةاس االيجةةةةةةةابيلممممممم ءااما ر  ممممممم  -

مارسمممممم قر ،ا  مممممم امارقي  مممممم اما ممممممنا ممممممي الجمممممميا   ممممممي ا مممممميا  س ،امامممممم تا   تممممممرا)امربا اا  م ممممممي ا
 ،ا ما تا ي   ام ب  اما مض اما يسي  اGaltung 1996 3ماس زا)

ريممممممرمماعرممممممنامؤ سمممممم ااجرائةةةةةةي  مممممم ات رامممممماات راممممممااما  ي مممممم امممممممءاما  معممممممي اما  يةمممممم ،ا م ا -
اشةةةةةةياء ،ا  مممممملام اما  ي مممممم امممممممءاما  معممممممي اما  يةمممممم امصممممممطل ا   ممممممنااكممممممناماصممممممرمعي ات ممممممي  ا

  را    امتةيقاعل ات رااا م  ااه اامختلفة الناس مختلفي 

                                                      
3 Galtung, J. (1996). Peace by peaceful means: Peace and conflict, development and civilization. International 

Peace Research Institute Oslo; Sage Publications, Inc.  

khaled J.A Salim
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ما ممممممنات  ممممممهالرمم جمممممميااامممممم  امؤ سمممممم ات ممممممي  ااكممممممناماصممممممرمعي االتغييةةةةةةرات نظريةةةةةةااحةةةةةةد عليممممممهافممممممي ا
ممممممياتممممم ال مممممي ا تة  مممممناستممممم امسممممم م ا م ممممم  ي  ام  مممممر اال  معمممممي اما  يةممممم ،ا ااذا يسمممممها) عرلجمممممياا مضمممممي ا جي

 امممممممياتمممممم ام مممممم اسضمممممم  ام ااذاها)صمممممميع ام امس ضممممممي ا مممممم هاما  معممممممي  ا مسمممممم اذامممممم ا ر مممممم اسضمممممم  ام اتفةةةةةة ا)
ا اذاممممممم ا سمممممممي  افمممممممناتكق مممممممتا ت  اممممممم اماسمممممممل امر لمممممممنفةةةةةةة اتصممممممميع ام امس ضمممممممي اما  معمممممممي ااما  يةممممممم ،ا)

ا امارس  مز

،ا لييممممم اممممممياامممممهاع  ممممم ا ممممميااما  ي ممممم اممممممءاما  معمممممي اما  يةممممم ي  افمممممنامت َ مممممهاعرمممممنامؤ سممممم ات مممممكرممممميا
اع ومامءاماقي ،ام رجي:ل ت امرس م ا مر   ي  امار  ر ا

:ا ك ممممملام ا رممممم ا تكل مممممناماتييسمممممي ،ا لطممممم امر ممممم  ي  ات طلمممممتاالقيةةةةةادة والمليكةةةةةة المتليةةةةةة -
،ا  مممم ماممممميا ر مممم اما تمممميزامامممم تات رممممنامؤ سمممم ات ممممي  ااكممممنامممممءاماسممممييقاماركلممممنا فممممنال م ممممه

مر اا ما مممميسناما ممممنامع رمممم  ااالجيةةةة ماصممممرمعي اعلمممم ال ممممي هامقي سمممم المممم ت امرسمممم م امار  ممممرامممممءا
  اعل ا ر اماتييسي ا تكل لجيامءا تنافيعل ءالي جا ييقا   ي اما  م 

تكل لجممممممي،ا بمممممم افممممممنال مممممي اما تمممممميز،ا رمممممم اماتييسمممممي ،االمشةةةةةةاربة المبكةةةةةةرة ال ةةةةةةتا  العاقةةةةةةة  -
ت مممممم  ناتمممممم ف راما ل  مممممم امارم  مممممم ا رمممممميا سممممممج افممممممنالطمممممم امر مممممم  ي  اال  معممممممي اذم امر ا امممممم ،ا ا

  تط اراما تيزا ض ناوم   ا
  ممممممملام استممممممم امرسممممممم م ا مر ممممممم  ي  امار  مممممممر ات طلممممممم ات يممممممممناعرمممممممناالتنسةةةةةةةيا والت امةةةةةةة :  -

 مؤشمممممرم امارؤ سمممممي اذم اما   ممممم ا لييممممم اتلممممم اما مممممنااممممم  جيالييسمممممي او  اممممم ا ممممم اام ل مممممرم ا
كرممممميام اذامممممم ا ر مممممنابمممممريس اار ممممم اما  مممممرم ا ما ضممممممي با  4ما  معمممممي ا)امار يشمممممر ا /م امات   اممممم  

 فناما ج و ا

للسةةةةةلم مةجممممم زا ت راممممماامؤ سممممم ات مممممي  ااكمممممناماصمممممرمعي ااالثانيةةةةةة(  قةةةةةةلالتما مضممممم ا) ممممم   ي اافمممممنا
،افمممممنا مممممنا يممممميبات راممممماافلسمممممط  نااجممممم مامارةجممممم زاماك ممممم ت،ا  صمممممراماممممم   االرةجممممم زافمممممنااال لةةةةةي
ا  غيا  العنف المباشر، مث  القت  وغيره ييقا ا

                                                      
 التتريااار السااانو  ، كماااا ان مؤسساااة اماااان لاااديةا الم افظاااة  –لاااى المساااتون الاااوطني والم لاااي الشااارطة افلساااطينية لاااديةا بياناااات الجريماااة  4 

بيناااات  اااول مؤشااار الفسااااد، ووزارة شاااؤون المااار ة لاااديةا بينااااات  اااول مؤشااار العناااف  اااد النسااااء   المر اااد الاااوطني للعناااف  اااد النسااااء ، 
ا اااي   ت  اااول مؤشااارات التتواال  ااااء المركاااز  لدياااع بياناااات عااان مؤشااارات م ااال البطالاااة والفتااار، ومجلاااس الت ااااء االعلاااى لدياااع بيناناااا

الفلسااااطينية المسااااتتلة ل تااااو االنسااااان لااااديةا بيانااااات عاااان مؤشاااارات  تااااو  االنسااااان فااااي فلسااااطين وةيراااااا، التترياااار الساااانو  ، والمؤسسااااة 
  لالنااااذار واالسااااتجابة المبكاااارة للنزاعااااات العنيفااااة، علااااى واحدددد مؤسسااااة تعاااااون ل اااال ال ااااراعات علااااى و ااااعةا فااااي نظااااام   تع دددد والتااااي 

 الوطني والم لي. المستويين 

Khaled J.A Salim
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