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 اهأمنو مدنالسالمة تعزيز 
 ترجمة بتصرف
  أ.د. مضر خليل عمر

 
يعالج ثالثة تهديدات لسالمة وأمن البلدات والمدن  2007التقرير العالمي عن المستوطنات البشرية   

هذا المنشور .  الكوارث الطبيعية واالصطناعية؛ و أمن الحيازة واإلخالء القسري؛  الجريمة والعنف  : ، وهي
من النسخة المختصرة من التقرير العالمي  ، يركز على الجريمة والعنف ، هو أول مجلد من ثالثة مجلدات

بشأن  2007. والغرض الرئيسي من هذا المجلد هو تقديم النتائج الرئيسية للتقرير العالمي لعام 2007 لعام 
قتراح توجهات سياسية للحد من الجريمة والعنف ، وعلى أساس ذلك ، ا.  ، في شكل موجز والعنفالجريمة 

   . داخل المستوطنات الحضرية
لطالما تم االعتراف بمشكلة الجريمة والعنف في المدن على أنها تحد متزايد وخطير في جميع أنحاء 

الح صك - الخوف وانعدام األمنبما في ذلك  -. يتزايد االعتراف دوليًا بالسالمة من الجريمة والعنف  العالم
. على الرغم من وجود الجريمة والعنف في جميع  حقًا أساسيًا من حقوق اإلنسانعام ، فضالً عن كونه 

أن معظم األماكن آمنة ومعظم المواطنين ليسوا مرتكبي الجريمة والعنف المدن في جميع أنحاء العالم ، إال 
لشرطة معروفة لسكنية المدينة وفي أحياء تميل الجريمة إلى التركز في أجزاء معينة من . بل  وال ضحايا لها

. الخوف من الجريمة ، سواء كان مرتبًطا بهذه "النقاط الساخنة" المحددة أو ذات الطبيعة األكثر  والمواطنين
عمومية ، غالبًا ما يتم تضخيمه بواسطة وسائل اإلعالم وقد ينتشر بسرعة عندما يتم توصيل المعلومات عبر 

  . بريد اإللكتروني وعبر اإلنترنتالهواتف المحمولة وال
 :  وقد اشتملت دراسات الجريمة والعنف على القضايا التالية

 التوزيع والحوادث عبر البلدان ومستويات التنمية ؛  -
توزيع وحدوث تأثير الجريمة والعنف على فئات مختلفة من الناس ، وتحديداً حسب الجنس والعرق  -

 المدينة ؛ والعمر ؛ موقع العنف حسب حجم 
 أنواع العنف والجناة والضحايا ؛  -
 التكاليف االقتصادية والمالية للعنف ؛  -
من النموذج اإليكولوجي للعنف ، من خالل المزيد من التفسيرات النفسية  -ونظريات متنوعة للسببية  -

  . والثقافية ، إلى األطر االقتصادية الكلية والتنموية األوسع
ها المسؤولية نكوة "التقليدية" لمشاكل الجريمة والعنف ، والتي تتمثل في وضح هذا التقرير أن المقاربي

 الظواهرجة معالاألساسية للشرطة ونظام العدالة الجنائية ، يتم استبدالها بشكل متزايد بنهج يقر بأن تعقيد 
ية "مناسبين . ومع ذلك ، من المهم أن تكون الشرطة ونظام العدالة الجنائ تتطلب استجابة واسعة النطاق

للغرض" في عالم حديث وسريع التحضر ، ويُنظر إليهما على أنهما مساهمان رئيسيان في مكافحة الجريمة 
. التحسينات واإلصالحات في هذه المجاالت "التقليدية" ضرورية وينبغي النظر إليها على أنها مكملة  والعنف

 . قليدية"للمناهج األحدث التي يتم تطويرها في المجاالت "غير الت
عزيز السالمة تتشمل المناهج "غير التقليدية" الرئيسية أو األحدث التي تم استكشافها في هذا التقرير 

 : واألمن الحضريين من خالل 
 التخطيط الحضري الفعال والتصميم والحوكمة ؛  -
 تطوير مناهج مجتمعية لتعزيز السالمة واألمن الحضريين ؛  -
 خالل التركيز على الفئات األكثر عرضة للجريمة ؛ الحد من عوامل الخطر الرئيسية من  -
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وتقوية رأس المال االجتماعي من خالل المبادرات التي تسعى إلى تنمية قدرة األفراد والمجتمعات  -
 .  على االستجابة لمشاكل الجريمة والعنف
ى المحلي وبشكل خاص للتنفيذ على المست اوجميعها مناسب -يبدو أن الجمع بين العديد من هذه األساليب 

يكون وفي برنامج منهجي ، مدفوًعا باستراتيجية واسعة النطاق وقائًما على فهم دقيق للسياق المحلي ،  -
. يمكن أن يساعد الدعم الدولي بمختلف أنواعه  أكثر نجاًحا من التطبيق المخصص للمبادرات الفردية

يذ انتقالية ، على تحسين قدرتها على التنف المدن ، ال سيما في البلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة
وينبغي أن تكون هذه المساعدة المباشرة جزًءا من .  الفعال للتدابير التي تعالج مشاكل الجريمة والعنف

حزمة تشمل أيًضا استمرار التعاون الدولي وتعزيزه في التصدي لمختلف أنواع الجريمة المنظمة ، مثل 
  . وكلها لها أبعاد دولية -واألشخاص االتجار بالمخدرات واألسلحة 

 . يلخص األول إطاًرا مفاهيميًا لفهم ومعالجة قضايا األمن والسالمة الحضرية بشكل عام جزءقدم الي
الظروف واالتجاهات العالمية الرئيسية في الجريمة والعنف الحضريين ، بما في ذلك العوامل التي  2جزءال

 3 جزءليفحص ا  . ف ، وتأثيرات الجريمة والعنف على البلدات والمدنتحدد مستوى التعرض للجريمة والعن
استجابات السياسات المصممة للحد من حدوث الجريمة والعنف المعتمدة حتى اآلن على المستويات الحضرية 

 الرابع أكثر توجهات السياسة الواعدة للحد من الجريمة والعنف جزء. أخيًرا ، يستكشف ال والوطنية والدولية
 :  . وتشمل هذه في المناطق الحضرية

 التخطيط الحضري الفعال والتصميم والحوكمة ؛  -
 النهج المجتمعية التي تأخذ فيها المجتمعات زمام المبادرات المختلفة لمنع الجريمة والعنف ؛  -
والحد من عوامل الخطر من خالل التركيز على الجماعات التي يحتمل أن تكون مرتكبي الجريمة ،  -

  . بابمثل الش
آمل أن يجد صانعو السياسات على مستوى الحكومة المركزية والمحلية ، ومنظمات المجتمع المدني وجميع ن

المشاركين في صياغة السياسات واالستراتيجيات للحد من الجريمة والعنف في المناطق الحضرية هذا المنشور 
  . مفيًدا

 لنتائج الرئيسيةا
. على سبيل المثال ، خالل الفترة  تشير االتجاهات العالمية إلى أن معدالت الجريمة آخذة في االزدياد

 100000جريمة لكل  3000إلى  2300ائم المسجلة من ، ارتفع إجمالي الجر 2000إلى  1980من 
. في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية ،  . ومع ذلك ، ال يتم تكرار هذا االتجاه في جميع مناطق العالم شخص

انخفض إجمالي معدالت الجريمة بشكل ملحوظ على مدى العقدين ، بينما في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر 
 . وأوروبا الشرقية وأفريقيا ، ارتفع إجمالي معدالت الجريمة( LACالكاريبي )

 . تكون االختالفات اإلقليمية في الجريمة والعنف أكثر وضوًحا عند فحص أنواع معينة من الجرائم
في حالة جرائم القتل ، التي تشير إلى جرائم االتصال العنيف ، أبلغت أفريقيا وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر 

عن أرقام مكونة من رقمين ، في حين تم اإلبالغ عن معدالت أقل بكثير في جنوب شرق آسيا  الكاريبي
. وعلى الصعيد الوطني ، فإن معدالت  وأوروبا وشرق البحر األبيض المتوسط ومنطقة غرب المحيط الهادئ

ن أن معدالت في حي جرائم القتل في كولومبيا وجنوب أفريقيا وجامايكا وغواتيماال وفنزويال مرتفعة للغاية ،
 . جرائم القتل في اليابان والمملكة العربية السعودية وقطر وإسبانيا وقبرص والنرويج أقل بكثير

أظهرت  . عادة ما تكون الجريمة والعنف أكثر شدة في المناطق الحضرية وتتفاقم بفعل نموهما السريع
النامية والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية كانوا ضحايا من سكان الحضر في البلدان  %60دراسة حديثة أن 

في أجزاء من أمريكا الالتينية والكاريبي  %70للجريمة على مدى خمس سنوات ، وبلغت معدالت اإليذاء 
ة عمن السكان حضريون ، تمثل المناطق الحضرية المتوسعة بسر %80. في أمريكا الالتينية ، حيث  وأفريقيا

تضاعف  . في ريو دي جانيرو وساو باولو ومكسيكو سيتي وكاراكاس أكثر من نصف جرائم العنف في بلدانهم
معدل جرائم القتل في ريو دي جانيرو ثالث مرات منذ السبعينيات ، بينما تضاعف المعدل في ساو باولو أربع 
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ئم باستمرار الغالبية العظمى من جرا . في منطقة البحر الكاريبي ، تمثل كينغستون ، عاصمة جامايكا ، مرات
 . القتل في البالد

في إفريقيا ، تمثل مدن مثل الغوس وكيب تاون وجوهانسبرغ وديربان ونيروبي نسبة كبيرة من 
. كما أن المناطق الحضرية في أفريقيا لديها أعلى مستويات السطو المبلغ عنها ، حيث  الجرائم في بالدهم

جريمة غير عنيفة ، فإن السطو جريمة  ا. على الرغم من كونه من السكان%8تجاوزت معدالت اإليذاء 
ى الرغم ، عل يميل السطو إلى أن يكون مدفوًعا جزئيًا بالفقر. هنا ،  خطيرة في المناطق النامية مثل أفريقيا

 . من أن الممتلكات المادية أقل
 يؤدي . هذا ألنه ال لعديد من البلدان الناميةتشكل السرقة أيًضا تهديًدا كبيًرا للمناطق الحضرية في ا

في  . يزيد أيًضا من الخوف العام من الجريمة والشعور بعدم األمانفقط إلى اإلصابة وفقدان الممتلكات ، بل 
 % 30ألف شخص ، وذكر  100عملية سطو لكل  460،  2000جنوب إفريقيا ، سجلت الشرطة في عام 

. على المستوى اإلقليمي ، معدالت اإليذاء للسطو أعلى بكثير  كانوا ضحايا للسطومن سكان جوهانسبرج أنهم 
  . في أمريكا الالتينية وأفريقيا منها في مناطق أخرى من العالم

. تُظهر استطالعات الرأي  الخوف من الجريمة والعنف منتشر في كل من البلدان المتقدمة والنامية
أن الناس يصنفون الجريمة من بين أهم اهتماماتهم المتحدة مراًرا وتكراًرا العام في الواليات المتحدة والمملكة 

في نيروبي ، أكثر من نصف المواطنين قلقون من الجريمة طوال الوقت أو في كثير من  . في الحياة اليومية
ن يكونوا من المجيبين في مسح على مستوى المدينة يخشون أ %70. وبالمثل ، في الغوس ، كان  األحيان

 . خائفين من احتمال تعرضهم للقتل في هجوم إجرامي %90ضحايا للجريمة ، مع 
باإلضافة إلى ما سبق ، يتعين على سكان المدن في البلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية 

ال وانتشار عصابات الشباب مواجهة المستويات المتزايدة من العنف المنزلي وإساءة معاملة األطفوالمتقدمة 
. تشمل  أصبحت المدن بشكل متزايد أهدافًا للهجمات اإلرهابية . والفساد ومختلف أشكال الجريمة المنظمة

، وتفجيرات مدريد  2001سبتمبر  11األمثلة البارزة الهجوم على مركز التجارة العالمي في نيويورك في 
، وتفجير قطارات الركاب في مومباي في  2005يو ، وتفجيرات لندن في يول 2004المنسقة في مارس 

التقرير العالمي إلى أن وقوع الهجمات اإلرهابية ضئيل للغاية مقارنة بالجرائم العادية . يشير  2006يوليو 
 حادثة إرهابية في 13أفاد مركز مكافحة اإلرهاب عن وقوع . على سبيل المثال ،  وأنواع العنف األخرى

وفي نفس الفترة تقريبًا ، حدد مكتب التحقيقات الفيدرالي  2005ومايو  2004الواليات المتحدة بين فبراير 
. ومع ذلك ، كانت آثار اإلرهاب على  مليون جريمة عنيفة 1.36مليون جريمة ملكية وأكثر من  10.32

. كما أدى إلى تدمير أو  لقتي 3500. على سبيل المثال ، خلف الهجوم على نيويورك حوالي  المدن هائلة
مليون متر مربع من المساحات المكتبية في مانهاتن السفلى وألحق أضراًرا بمحطة قطار  2.8إتالف حوالي 

 . هيئة ميناء ترانس هدسون في مركز التجارة العالمي
اعية اجتم عوامال. وتشمل هذه  متعددة وراء االتجاهات الملحوظة في الجريمة والعنفعوامل تكمن 

ي على سبيل المثال ، في مدن مثل كابول وكراتش  . ثقافية التي قد تؤدي إلى تفاقم الجريمة أو التوسط فيهاو
لسكنية ا يتشابك العنف في نسيج الحياة اليومية لدرجة أنه أصبح هو القاعدة للعديد من سكان األحياءوماناغوا ، 

القيم األسرية  دتعق وجنوب شرق آسيا ، . من ناحية أخرى ، في هونغ كونغ وأجزاء أخرى من شر الفقيرة
القائمة على الكونفوشيوسية والسكان "المؤيدين للمجتمع" من العوامل الرئيسية في إبقاء الجريمة والعنف 

؛  اواةعدم المس؛  البطالة؛  الفقر. وتشمل العوامل األخرى المرتبطة بالجريمة والعنف الحضريين  منخفضة
لوتيرة اكما ينعكس في المشاهدة المستمرة إلساءة الوالدين أثناء الطفولة ؛  لانتقال العنف من جيل إلى جي

ة السياسية وتركز السلط؛  نمو السكان الشباب؛  سوء التخطيط والتصميم واإلدارة الحضرية؛  السريعة للتحضر
 . مما يسهل الفساد

يعاني ضحايا الجريمة  . بصرف النظر عن اإلصابة والوفاة ، آثار الجريمة والعنف متعددة األبعاد
. على المستوى الوطني ،  والعنف من صدمة نفسية طويلة األمد ويعيشون باستمرار في خوف من الجريمة
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 ، هروب رؤوس األموال وهجرة األدمغة، وتسهم في  أمام االستثمار األجنبي اتشكل الجريمة والعنف عوائق
را ل ، أثرت المستويات المرتفعة من جرائم القتل تأثي. ففي جامايكا ، على سبيل المثا تعوق السياحة الدوليةو

م وص. على المستوى المحلي ، تؤدي الجريمة والعنف إلى  سلبيا على السياحة وساهمت في هجرة األدمغة
في نهاية . تصبح هذه المناطق مناطق "محظورة" وتخسر  أو حتى أجزاء كاملة من المدينةالسكنية األحياء 

 . التحتية والخدمات العامة ىتوفير البنالمطاف من حيث االستثمار أو 
. على المستوى المحلي ،  عدة فئات واسعة السياسات المصممة للحد من الجريمة والعنف تقع في

يشمل ذلك التخطيط والتصميم والحوكمة الحضرية الفعالة ؛ النهج القائمة على المجتمع ، حيث تأخذ المجتمعات 
عوامل الخطر من خالل التركيز على الجماعات التي يحتمل أن تكون  ملكية المبادرات المختلفة ؛ الحد من

متطرفة وضحايا للجريمة ؛ وتقوية رأس المال االجتماعي من خالل المبادرات التي تسعى إلى تنمية قدرة 
 -أن الجمع بين العديد من هذه األساليب . يبدو  األفراد والمجتمعات على االستجابة لمشاكل الجريمة والعنف

لها مناسبة بشكل خاص للتنفيذ على المستوى المحلي في برنامج منهجي ، مدفوًعا باستراتيجية واسعة وك
يبدو أكثر احتماال للنجاح من البرنامج المخصص تطبيق المبادرات  -وتستند إلى فهم دقيق للسياق المحلي 

   . الفردية
يمكن للسلطات .  آلية الشراكةهي عادة ما تكون اآللية المفضلة لدعم مثل هذا النهج واسع القاعدة 

المحلية أن تلعب دوًرا مهًما في تنظيم مثل هذه الشراكات ، بينما توفر الحكومات المركزية الموارد ، والبيئة 
. من المرجح أن تكون أفضل الهياكل المؤسسية لتنفيذ مثل هذه البرامج  التمكينية ، وإطار السياسة الضروري

لمحلية . غالباً ما تكون السلطات ا الالعبين الرئيسيين بطرق تلزمهم بالبرنامج في إشراكهي تلك التي تنجح 
. تحتاج المجتمعات المحلية إلى المشاركة الكاملة قدر اإلمكان في هذه العمليات  هي أنسب قادة مثل هذه الهياكل

 .  كمولدين ومنفذين لمثل هذه المبادرات، ليس فقط من حيث التشاور ، ولكن أيًضا 
لمستوى المحلي ومن منظور المستوطنات البشرية ، يمكن للتخطيط الحضري أن يحدث فرقاً على ا

إن دور التخطيط الحضري في تقليص فرص الجريمة والعنف أمر بالغ .  من حيث منع / الحد من الجريمة
. يركز هذا النهج ،  يةمن الجرائم لها مكونات التصميم واإلدارة البيئ %15إلى  10، بالنظر إلى أن  األهمية

( ، على اإلعداد المكاني للجريمة ويربط CPTEDالمعروف باسم منع الجريمة من خالل التصميم البيئي )
  : . إنه يعالج عدًدا من القضايا مثل عمرانيمنع الجريمة والحد منها بالتغييرات في التصميم ال

 تجاور استخدام األراضي ،  -
 وتخطيطات الشوارع ،  -
 لموقع ، والبناء وتصميم ا -
 وتخطيط نظام النقل  -
 خاصة إنارة الشوارع والمساحات المفتوحة ،  -التحتية  ىوتحسين البن -
 ، ظاهر االرضية وصيانة المرافق والم -
 .  فضالً عن جدولة النشاط والمساحة -

يتم تصميم األماكن وإدارتها    أين تحدث الجرائم وكيفمن وجهة نظر التخطيط والسياسة العامة ، 
. حتى اآلن ، ومع ذلك ، فإن معظم الخبرة في تطبيق هذا النهج  بنفس أهمية هوية مرتكبي الجرائمعلى األقل 

. ولكن مع مراعاة شرطين مهمين ، ال يوجد سبب لعدم نجاح نهج من هذا النوع في  كانت في العالم المتطور
إنشاؤها بين مجتمعات التنمية . أول هذه الشروط هو الحاجة إلى دعم هذه األساليب التي سيتم  البلدان النامية

 . في هذه المحليات بحيث ال تصبح محاوالت تطبيقها معركة مستمرة بين المطورين والمخططين والشرطة
الشرط الثاني هو أن الموظفين المدربين بشكل مناسب يجب أن يكونوا متاحين من أجل وضع هذه األساليب 

 . موضع التنفيذ
 . من المهم أن تعزيز العدالة الجنائية الرسمية ونظم الشرطةلى لى الصعيد الوطني ، هناك حاجة إع

اهمين مس متكون الشرطة وأنظمة العدالة الجنائية "مناسبة للغرض" في العالم الحديث ويُنظر إليها على أنه
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رطة في أن الش ثقة الجمهورفي الحاجة إلى . تتمثل إحدى القضايا الحيوية  رئيسيين في مكافحة الجريمة
العدالة الجنائية ستلعب دورها في هذه العملية بشكل فعال ، وحيث لم يكن األمر كذلك ، يجب أن تكون  وأنظمة

. وستشمل العناصر الرئيسية لهذا اإلجراء  المشاكل التي تؤدي إلى انعدام الثقة هذا نشطة وجوب تناولها
والموارد والدعم السياسي ،  المشاركة النشطة لكبار المديرين في الشرطة ومنظمات العدالة الجنائية ،

  . واالستعداد لتجربة نهج جديدة عندما ال تعمل النهج القائمة
فاهيتهم روينبغي أن تعالج البرامج التي تهدف إلى تعزيز الشرطة ، وال سيما في البلدان النامية ، 

إلى  غالبًا ما تفتقر. في العديد من البلدان األفريقية ، تكسب الشرطة أجًرا زهيًدا و وظروف خدمتهم السيئة
. في بلدان مثل بوتسوانا وليسوتو وسوازيالند وجنوب أفريقيا وكينيا  الموارد والمعدات الالزمة ألداء واجباتها

. عالوة على ذلك ، فإن  ، لم يسلم أفراد قوة الشرطة من جائحة فيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز
  . ة الحالية مروعةالظروف المعيشية في معظم أماكن إقامة الشرط

أحد مجاالت السياسة الرئيسية التي يمكن للحكومات المركزية من خاللها  إصالحات السجونتعد 
ن ، يمك إعادة التأهيل. من خالل تحسين ظروف السجون وزيادة التركيز على  المساهمة في معالجة الجريمة

من الممكن أن تنخفض معدالت العودة .  منع الحالة التي تصبح فيها السجون مدارس أو "جامعات" للجريمة
ى الجريمة ألن عل امفيد ا. سيكون لهذا تأثير إلى اإلجرام بشكل كبير كنتيجة لزيادة التركيز على إعادة التأهيل

 . نسبة عالية يرتكبها الجناة السابقون
تمر  ييمكن أن يساعد الدعم على المستوى الدولي المدن ، ال سيما في البلدان النامية والبلدان الت

يجب أن يُنظر  . بمرحلة انتقالية ، على تحسين قدرتها على التنفيذ الفعال للتدابير التي تتصدى للجريمة والعنف
إلى هذا النوع من المساعدة على أنه جزء من حزمة ، والتي تشمل أيًضا استمرار وتقوية التعاون الدولي في 

. على سبيل المثال ،  ن أسوأ آثارها محسوسة في المدنمعينة من الجريمة ، حيث غالبًا ما تكو امعالجة أنواع
اك . هن االتجار بالمخدرات واألسلحة واألشخاص من األمور التي يكون فيها التعاون الدولي مهًما للغاية ديع

. على سبيل المثال ، كانت  العديد من األمثلة على الدعم الدولي التي كانت ذات أهمية كبيرة لمدن معينة
ً في الجهود األخيرة لمعالجة الجريمة والعنف في كينغستون المساعدة م ن الواليات المتحدة عامالً رئيسيا

 . )جامايكا(. وبالمثل ، ساهمت كندا وهولندا والسويد في مشاريع مدن أكثر أمانًا في عدة مدن أفريقية
هناك  . الموظفينالتدريب وتطوير نوع معين من الدعم الدولي يمكن أن يكون مفيًدا للغاية في مجال 

 2000. كجزء من دعمها إلصالح قوة شرطة جامايكا منذ عام  بالفعل العديد من األمثلة على هذه الممارسة
، كانت حكومة المملكة المتحدة توفر الموارد المالية لدعم ضباط الشرطة الدوليين الذين يعملون جنبًا إلى جنب 

باط شرطة العاصمة الذين يعملون مباشرة مع نظرائهم . وشمل ذلك ض مع قوة جامايكا في معالجة الجريمة
  . الجامايكيين ، فضالً عن التدريب الذي تقدمه شرطة العاصمة لقوة شرطة جامايكا

 

 فهم األمن والسالمة الحضرية
. وتتراوح هذه  يشمل موضوع "األمن والسالمة الحضرية" مجموعة واسعة من االهتمامات والقضايا

، من خالل الحماية من الجريمة وآثار المخاطر  المأوىو الصحةو الغذاء، مثل  من االحتياجات األساسية
. ومع ذلك ،  الحماية من اإلرهاب الحضريالتكنولوجية والطبيعية ، إلى احتياجات األمن الجماعي ، مثل 

ة ، وبشكل يفإن القليل فقط من هذه الشواغل والقضايا تم تناولها ويمكن معالجتها من منظور المستوطنات البشر
 . لهذا السبب ، يركز التقرير رئيسي من خالل السياسات الحضرية المالئمة والتخطيط والتصميم واإلدارة

على ثالثة تهديدات رئيسية فقط لسالمة وأمن المدن التي ساهم  2007العالمي عن المستوطنات البشرية لعام 
 لجريمة والعنفا:  السنوات األخيرة بحلول مفيدة منظور المستوطنات البشرية فيما يتعلق بها بشكل متزايد في

 انعدام أمن الحيازة واإلخالء)وهو تركيز هذا اإلصدار األول من الطبعة الثالثة المختصرة للتقرير العالمي( ؛ 
تنبع هذه التهديدات إما من عملية النمو الحضري .  الكوارث الطبيعية والتي من صنع اإلنسان؛ و القسري
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ها ومن تفاعل السلوك االجتماعي واالقتصادي والمؤسسي داخل المدن ، وكذلك مع العمليات أو تتفاقم بسبب
  . البيئية الطبيعية

 بإيجاز إطار عمل مفاهيمي لفهم قضايا األمن والسالمة الحضرية على أساس مفهومين جزءيقدم هذا ال
قبل  . مفهوم الضعفا ، ، وعلى مستوى أكثر تحديدً  مفهوم األمن البشري: على مستوى أكثر عمومية ، 

وقعوا ضحية  - االنتقال إلى هذه القضايا المفاهيمية ، من المهم التأكيد على أن فقراء الحضر غير مناسبين
: 2007 للتهديدات الثالثة للسالمة واألمن التي تم فحصها في التقرير العالمي للمستوطنات البشرية لعام 

لكوارث الطبيعية والتي من صنع اإلنسان هذا على خلفية التحضر الجريمة والعنف ، وعدم ضمان الحيازة ، وا
. أصبح عدد سكان العالم في اآلونة األخيرة أكثر من نصف سكان  صفة التحضر من الفقر - هالسريع وعواقب

و  2000مليار شخص بين عامي  1.2الحضر ، مع النمو الحضري المتوقع في البلدان النامية في حدود 
حتية تال ىويزيد هذا النمو من الضغط على فقراء الحضر لكسب الدخل وتأمين المأوى المالئم والبن. 2020

 . تعد األعمال المتراكمة الحالية من األساسية والخدمات االجتماعية األساسية ، مثل الرعاية الصحية والتعليم
قدرة  مؤشرات قوية على ضعف -كما يتجلى في مليار شخص يعيشون بالفعل في األحياء الفقيرة  -الخدمات 

 . كل من المؤسسات العامة والخاصة على تقديم مثل هذه الخدمات
لذلك يجب وضع التهديدات التي تهدد السالمة واألمن الحضريين ، بما في ذلك الجريمة والعنف ،  

. يمكن استكمال القول المأثور في العصور الوسطى بأن "هواء المدينة يجعل  في سياق الفرص والمخاطر
ب . ومع ذلك ، يج ية أكبرأن الحياة الحضرية توفر أيًضا احتماالت رفاهية اقتصادالرجال أحراًرا" بمالحظة 

التحتية  ىتخفيف هذه المالحظة بواقع تزايد أعداد سكان الحضر الذين يعيشون في فقر ، ويفتقرون إلى البن
 . والخدمات األساسية ، واإلسكان والتوظيف ، ويعيشون في ظروف تفتقر إلى السالمة واألمن

. إنه جزء مما  ياة الحضرية اليوميةهذا التوزيع للمخاطر والضعف هو عنصر مهم ومتزايد في الح
اء الفقيرة األحي" وغالبًا ما يرتبط بوجود ماليين من سكان المدن في جغرافية الخطر والضعفيشار إليه باسم "

آمنة ، وهي عرضة للكوارث  ، وهي بيئات تحدث فيها الكثير من الجرائم والعنف ، حيث تكون الحيازة أقل
    . من أنواع كثيرة

 
 ن البشري للسالمة واألمن في المناطق الحضريةمنظور األم

يجب وضع السالمة واألمن الحضريين ضمن االهتمام األوسع باألمن البشري ، والذي حظي باعتراف 
 أمن الناس وليس. يركز هذا القلق بشكل خاص على  المجتمع الدولي بشكل متزايد في السنوات األخيرة

لتفصيل من قبل لجنة األمن البشري التابعة لألمم المتحدة ، التي شارك . تم تناول مفهوم األمن البشري با الدول
في رئاستها ساداكو أوغاتا ، المفوض السامي السابق لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ، والحائز على جائزة 

و تناولت مجموعة و من  2003. وأصدرت هذه اللجنة تقريرها في عام  نوبل واالقتصادي أمارتيا سين
ح أن هذه التغطية الواسعة تشمل العديد من السمات المميزة الهامة ذات الصلة بالسالمة واألمن الواض

  : الحضريين
يركز األمن البشري على الناس وليس الدول ألن االفتراض التاريخي بأن الدول سوف تحتكر الحقوق  -

ل الدول في فشا المتمثل في والوسائل لحماية مواطنيها قد عفا عليه الزمن بسبب الواقع األكثر تعقيدً 
 . كثير من األحيان في الوفاء بالتزاماتها لتوفير األمن

كما أن التركيز على الناس يضع المزيد من التركيز على دور حقوق اإلنسان لألفراد في تلبية هذه  -
  . من حقوق الدول إلى حقوق األفراد تحوال. وبالتالي هناك  االحتياجات األمنية المتنوعة

االعتراف بحقوق األفراد وتعزيزها جزًءا هاًما من توسيع األدوار والمسؤوليات المتعلقة باألمن  ديع -
 . بما يتجاوز حدود الدولة نفسها
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يجب تحديد الحلول التي تركز على الناس ودعمها للتعامل مع نطاق اسعة من أبعاد األمن البشري ،  -
 : بما في ذلك

  األخطار والمخاطر التي يواجهونها+ 
 األمن البشري ،  + 
 . بالتالي ، يتجاوز أمن الحدود إلى حياة الناس والمجتمعات داخل وعبر تلك الحدود+ 

يعتمد نهج األمن البشري على األفكار السابقة لألمم المتحدة بشأن االحتياجات األساسية ، كما نوقش 
، والذي أشار إلى ما  2005لعام  في إعالن كوبنهاغن ، المعتمد في مؤتمر القمة العالمي للتنمية االجتماعية

 : يلي
القضاء على الجوع وسوء التغذية ؛ توفير األمن الغذائي والتعليم والتوظيف وسبل ينبغي أن تشمل الجهود  ...

العيش وخدمات الرعاية الصحية األولية ، بما في ذلك رعاية الصحة اإلنجابية ومياه الشرب اآلمنة والصرف 
هناك إطار قانوني دولي آخر ساعد .  والمشاركة في الحياة االجتماعية والثقافية الصحي والمأوى المناسب ؛

في تعزيز نهج األمن البشري وهو العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ، والذي 
  : يبرز الحاجة إلى

 ، بما في ذلك الغذاء والملبس والمسكن الكافي رتهبحق كل فرد في مستوى معيشي الئق له وألساالعتراف  ...
من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية  2.1تتناول المادة . ، وفي التحسين المستمر لظروف المعيشة 

وجب مأن الحكومات ملزمة قانونًا ، بواالجتماعية والثقافية اإلعمال التدريجي لهذه الحقوق ، وتشير ضمنًا إلى 
 . القانون الدولي ، باتخاذ خطوات لتحسين ظروف المعيشة

من منظور األمن البشري ، من الواضح أن التهديدات للسالمة واألمن الحضريين مرتبطة بأنواع 
أ من ، الذي ينش الضعف المزمن:  . ويمكن تقسيم هذه إلى ثالث فئات عريضة الضعف البشريمختلفة من 

يات ، الناشئة عن العمل مواطن الضعف السياقية.  في ذلك الغذاء والمأوى والصحةاالحتياجات األساسية ، بما 
،  ونقاط الضعف الناشئة عن األحداث المتطرفةاالجتماعية واالقتصادية والسياسية وسياقات الحياة البشرية ؛ 

ل لى عم. إن منظور األمن البشري يؤثر بشكل متزايد ع مثل األخطار الطبيعية والتي من صنع اإلنسان
، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أساس حقوق اإلنسان وتأكيده وكاالت األمم المتحدة ، بما في ذلك موئل األمم المتحدة 

  . على االحتياجات األساسية
 

 القابلية للتأثر والمخاطر والمرونة
صات د من التخصتم استخدام الضعف ، كإطار تحليلي ، خالل السنوات األخيرة بشكل متزايد في عد

، بما في ذلك االقتصاد )خاصة في دراسة الفقر وسبل العيش المستدامة واألمن الغذائي( وعلم االجتماع 
ا . في هذه التخصصات ، غالبًا م واألنثروبولوجيا االجتماعية وإدارة الكوارث وعلوم البيئة والصحة والتغذية

نتائج ، وهي المخاطر واالستجابة وال -"لسلسلة المخاطر"  يتم تقليل القابلية للتأثر إلى ثالثة عناصر أساسية
بينما يتم تحديد العنصرين األخيرين ، على وجه الخصوص ، من خالل مدى المرونة على مستويات مختلفة 

 . )أي الفرد واألسرة ، المجتمع والمدينة والمستوى الوطني(
مع دون الحد األدنى من مستوى على أنه احتمال سقوط فرد أو أسرة أو مجت تعريف الضعفيمكن 

الرفاهية )مثل خط الفقر( ، أو احتمال المعاناة من العواقب المادية واالجتماعية واالقتصادية )مثل التشرد أو 
اإلصابة الجسدية( نتيجة ألحداث وعمليات محفوفة بالمخاطر )مثل اإلخالء القسري أو الجريمة أو الفيضانات( 

  . عالية مع مثل هذه األحداث والعمليات الخطرةوعدم قدرتها على التعامل بف
ف الذي )الضعالضعف االجتماعي )الضعف في البيئة المبنية( و الضعف المادييمكن التمييز بين 

تشير  . وتشكل هذه معًا ضعف اإلنسان.  يعاني منه الناس وأنظمتهم االجتماعية واالقتصادية والسياسية(
على سبيل المثال ، األخطار الطبيعية مثل  -وف لتوزيع األحداث المخاطر إلى احتمال معروف أو غير معر
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 عن ، فضالً . يعتمد مدى تأثير المخاطر على قابلية التأثر على حجمها وانتشارها  الفيضانات أو الزالزل
 . تواترها ومدتها

و إدارة مدن ، أتشير االستجابة للمخاطر إلى الطرق التي يستجيب بها األفراد واألسر والمجتمعات وال
أي اتخاذ إجراء وقائي قبل الحدث  - قد تكون إدارة المخاطر في شكل إجراءات مسبقة أو الحقة.  المخاطر

المحفوف بالمخاطر ، واإلجراءات المتخذة للتعامل مع الخسائر التي تم التعرض لها بعد الحدث المحفوف 
قًا من أجل التخفيف من العواقب غير المرغوب . اإلجراءات المسبقة المتخذة مسب بالمخاطر ، على التوالي

فيها لألحداث الخطرة قد تشمل شراء تأمين شخصي أو تأمين على المنزل لتقديم تعويض في حالة السرقة أو 
اإلصابة أو اإلضرار بالممتلكات ؛ بناء شبكات اجتماعية قوية قادرة على التعامل مع األحداث أو األخطار 

ر التحتية القادرة على تحمل األخطا ىال الستخدام األراضي وتصميم المباني والبنالخطرة ؛ والتخطيط الفع
. قد تشمل اإلجراءات الالحقة إجالء األشخاص من  الطبيعية مثل الفيضانات والعواصف االستوائية والزالزل

مان شبكات األالمناطق المتضررة ؛ بيع أصول األسرة من أجل التعامل مع الخسارة المفاجئة للدخل ؛ توفير 
 . التحتية المتضررة ىفي القطاع العام ، مثل برامج الغذاء مقابل العمل ؛ أو إعادة بناء المباني والبن

من وجهة نظر صنع السياسات ، يتمثل التحدي فيما يتعلق باالستجابة للمخاطر في إيجاد طرق لمعالجة 
قد تكون هذه القيود مرتبطة .  ي إدارة المخاطرالقيود التي يواجهها األفراد واألسرة والمجتمعات والمدن ف

بضعف المعلومات ، ونقص التمويل أو األصول ، وعدم القدرة على تقييم المخاطر ، والمؤسسات العامة غير 
  . . كل هذه القيود هي من بين محددات المرونة الفعالة ، وضعف الشبكات االجتماعية

سرة أو المجتمع على التكيف مع التهديدات ، وتجنب أنها قدرة الفرد أو األعلى  المرونةتم تعريف 
. تعتمد المرونة جزئيًا على فعالية  الضرر أو تخفيفه ، فضالً عن التعافي من األحداث أو الصدمات الخطرة

ر من . يجب أن تتناول السبل نحو قدر أكب االستجابة للمخاطر ، فضالً عن القدرة على االستجابة في المستقبل
 . الفعالية المؤسسية ، وتطبيق القانون الدولي لحقوق اإلنسان ، وإشراك المجتمع المدني المرونة قضايا

النتيجة هي الخسارة أو الضرر الفعلي الذي يتعرض له األفراد واألسر والمجتمعات بسبب وقوع 
قدان وفعلى سبيل المثال ، اإلصابة الجسدية والوفاة  -حدث محفوف بالمخاطر أو عملية محفوفة بالمخاطر 

األصول الناتجة عن الجريمة والعنف ؛ الوقوع تحت خط فقر معين وفقدان الدخل نتيجة اإلخالء القسري من 
السكن غير الرسمي أو من المباني التي توجد فيها المشاريع غير الرسمية ؛ وكذلك األضرار التي لحقت 

لمحفوف . يتم تحديد نتيجة الحدث ا ع اإلنسانالتحتية الناتجة عن األخطار الطبيعية أو من صن ىبالمباني والبن
بالمخاطر من خالل كل من طبيعة المخاطر وكذلك درجة فعالية استجابة األفراد واألسر والمجتمعات والمدن 

  . لألحداث الخطرة
. بل إنه تم اقتراح أنه بسبب تطابقهما  الفقر من أهم المحددات االجتماعية واالقتصادية للضعف ديع
 . كما أشرنا سابقاً ، فإن فقراء الحضر أكثر عرضة بشكل استخدام الفقر كمؤشر على الضعفنبغي الوثيق ، ي

عام لألحداث الخطرة )مثل الجريمة أو اإلخالء القسري أو الكوارث( من األغنياء ، ويرجع ذلك جزئياً إلى 
الباً ن األغنياء ألنهم غ. وفيما يتعلق بالكوارث ، فإن فقراء الحضر أكثر عرضة للخطر م موقعهم الجغرافي

. كما أن وصول فقراء الحضر  يتواجدون في مواقع معرضة للفيضانات واالنهيارات األرضية والتلوثما 
إلى األصول محدود نسبيًا ، مما يحد من قدرتهم على االستجابة لألحداث الخطرة أو إدارة المخاطر )على 

، فمن غير المرجح أن يحصلوا على  ل لهم وال قوة سياسيًاالفقراء ال حوسبيل المثال من خالل التأمين(. ألن 
باإلضافة إلى ذلك ،   . الخدمات االجتماعية الضرورية في أعقاب الكوارث أو غيرها من األحداث الخطرة

فإن فقراء الحضر أكثر عرضة للنتائج غير المرغوب فيها لألحداث المحفوفة بالمخاطر ألنهم بالفعل أقرب 
 . فقر الدخل أو انعدام أمن الحيازةهذه النتائج أو أقل منها ، على سبيل المثال  إلى مستويات عتبة

. يؤثر هذا على عناصر االستجابة والنتائج  قدرة المؤسساتمن المحددات الهامة األخرى للضعف 
ر . ألغراض اإلطا من حيث الفعالية والشدة ، على التوالي -في سلسلة المخاطر التي تمت مناقشتها أعاله 

المفاهيمي قيد المناقشة حاليًا ، يشير مصطلح المؤسسة إلى أي نمط منظم للسلوك ، بما في ذلك المؤسسات 



9 
 

غير الرسمية أوالسلوكيات التي قد تستخدمها المجتمعات واألسر للحفاظ على توازنها في مواجهة الظروف 
استخدام الضعف كإطار عام لتصور يمكن  . الديناميكية مثل الجريمة والعنف أو اإلخالء القسري أو الكوارث

وتحليل العالقات السببية بين المخاطر واالستجابات ونتائج األحداث والعمليات المحفوفة بالمخاطر ، كما هو 
ار . وهو إط الحال في الكثير من العمل على سبل العيش المستدامة وأيًضا كما هو مستخدم في هذا التقرير

ث المحفوفة بالمخاطر ، وآثار أو نتائج األحداث المحفوفة بالمخاطر ، فضالً مفيد لفهم طبيعة المخاطر واألحدا
عن االستجابات لألحداث الخطرة على مستويات مختلفة ، بما في ذلك األسرة والمجتمع والمدينة والمستويات 

 . الوطنية
بيعية خاطر الطفي سياق هذا التقرير ، تشير المخاطر إلى كل من األحداث المحفوفة بالمخاطر )مثل الم

والتي من صنع اإلنسان( ، وكذلك العمليات االجتماعية واالقتصادية المحفوفة بالمخاطر )مثل الجريمة والعنف 
. إن نتائج األحداث  ونوع االستبعاد االجتماعي الذي يؤدي إلى انعدام أمن الحيازة و اإلخالء القسري(

وب فيها للجريمة والعنف )مثل فقدان األصول واإلصابة والعمليات المحفوفة بالمخاطر هي النتائج غير المرغ
والوفاة( ، وانعدام أمن الحيازة واإلخالء القسري )مثل التشرد وفقدان سبل العيش( ، وكذلك النتائج الطبيعية 

 . الكوارث )مثل اإلصابة والوفاة واألضرار التي لحقت بالممتلكات والبنية التحتية( -والبشرية
ن م في تعزيز السالمة واألمن الحضريين السياسة الحضرية والتخطيط والتصميم والحوكمةدور 

بشأن   منظور كل من التهديدات الثالثة العريضة للسالمة واألمن الحضريين التي تناولها التقرير العالمي
، هناك حاجة واضحة لتحسين التأهب ، لتقليل المخاطر ونقاط الضعف ، وزيادة  2007لبشرية المستوطنات ا

فادة من فرص اإلصالح الحضري اإليجابي والتغيير القدرة على االستجابة من خالل تحسين المرونة ، واال
طنات البشرية )أي : ما هو دور منظور المستو . ومع ذلك ، يجب أن يُسأل االجتماعي أثناء عملية االنتعاش

تُفهم   ؟ السياسة الحضرية والتخطيط والتصميم والحوكمة( في توجيه هذه الخطوات نحو التغيير اإليجابي
السياسة الحضرية على أنها جميع تلك القرارات الصريحة التي تهدف إلى تشكيل الشكل المادي والمكاني 

ة واألمن . فيما يتعلق بتحسين السالم والمؤسسي للمدنواالقتصادي واالجتماعي والسياسي والثقافي والبيئي 
الحضريين ، يتم ترجمة السياسة الحضرية إلى التخطيط الحضري والتصميم والبرامج وإجراءات التشغيل 

 . واإلجراءات التي يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على كل من البيئة المادية والسلوك االجتماعي
لها ، وصياغة األهداف والغايات ، وتطوير تدخالت محددة ، هو تجميع المعلومات وتحلي التخطيط

 . بما في ذلك تلك التي تهدف إلى تحسين السالمة واألمن الحضريين ، والعمليات التنظيمية الالزمة لتحقيقها
ضمن التصميم يت.  يأخذ التخطيط قرارات صانعي السياسات الحضرية ويحولها إلى استراتيجية وتدابير للعمل

في البلدات والمدن ، من أجل ظاهر االرضية صميم المباني ومجموعات المباني والمساحات والمالحضري ت
. يقتصر على الهيكل المادي المفصل وترتيب  خلق بيئة مبنية مستدامة وآمنة وممتعة من الناحية الجمالية

لسالمة في أدنى تكون مستويات األمن وا  . هذه المباني وأنواع أخرى من التطور المادي داخل الفضاء
استخدام قوانين البناء ، على سبيل تضمن  مستوياتها في األحياء الفقيرة وهناك حاجة ماسة إلى التخطيط الفعال

سن تصميم أنظمة النقل بطرق تح. وقد يستلزم أيًضا  المثال لفرض المباني المقاومة للزالزل أو الفيضانات
التصميم  . ني لتقليل فرص الجريمة من خالل تحسين الرؤيةسالمة النساء ، أو الشوارع فيما يتعلق بالمبا

 . الحضري أضيق من التخطيط الحضري ، وغالبًا ما يُنظر إليه على أنه جزء من األخير
تعد كل من عمليات السياسة الحضرية ، كما تم تعريفها على نطاق واسع ، والتخطيط جزًءا ال يتجزأ 

: إنها عملية  ، سواء في شكل مؤسسات أو سلطات عامة حكومةالحوكمة أكثر من مجرد .  من عملية الحكم
شاملة تساهم من خاللها الجهات الفاعلة الرسمية وغير الرسمية في إدارة الصراع ، ووضع القواعد ، وحماية 

. تعد مشاركة المجتمعات في منع الجريمة أو في  المصلحة المشتركة والسعي لتحقيق الرفاهية المشتركة
قضايا الحوكمة المحددة في هذا    الت الطوارئ لألخطار الطبيعية من أهم المناطق الحضريةاالستجابة لحا

 . التقرير
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تتمثل إحدى المساهمات المهمة لهذا التقرير العالمي في تحديده للوسائل أو المناهج ، مع العديد من 
يز مة بشكل متزايد في تعزاألمثلة ، التي تساهم من خاللها السياسة الحضرية والتخطيط والتصميم والحوك

 السالمة واألمن الحضريين ، بما في ذلك في مجال الجريمة والعنف .
 
 
 


