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االمير الحسن :حان الوقت لترتيب البيت العربي والتركيز على قوة الهوية بعيدا
عن القضايا المادية
الدستور
بدأ اجتماع الخبراء الذي تنظمه لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي اسيا « االسكوا»
امس في عمان  ،لبحث ديناميات النزاعات المزمنة في الشرق االوسط واثار النزاعات واالحتالل على
قضايا التنمية فيها وخيارات الحد من االزمات المتعلقة بالدول االقل نموا في المنطقة العربية .ويهدف
االجتماع ،الذي يستمر يومين وينظم بالشراكة مع معهد اسيا وشمال افريقيا(وانا) ،الى البحث في اسس بناء
القدرة على الصمود والتحول وبحث توجهات التفكير الحالي حول ديناميات النزاع ومناقشتها وايجاد فهم
عميق بأثار النزاع والعنف في المنطقة وتراجع التنمية .وكان موضوع الصمود والتحول ما بعد النزاعات
المستمرة الموضوع األساسي في الجلسة االفتتاحية لالجتماع ،الذي عرض فيه نخبة من الخبراء الدوليين
في الصراعات والنزاعات المزمنة وقضايا الالجئين ،للسياسات والنظريات والمنهجيات المتبعة لفهم اوجه
الضعف الناتجة عن النزاع من خالل اجراء قياس كمي لها وتحديد سبل االستجابة لها بالتزامن واعادة
النظر في وضع اسس للتعافي والتغيير من االزمة .ودعا سمو االمير الحسن بن طالل ،رئيس مجلس ادارة

معهد اسيا وشمال افريقيا واضعي السياسات للبحث في إنشاء إطار موسّع وشامل ومتعدد التخصصات
ومنهجي من أجل تعزيز الوعي بتبعات النزاعات المزمنة والعنف في منطقة غرب آسيا .وقال سموه  « :آن
األوان للحديث عن مسار جديد في مجال تعزيز األمن والتعاون في غرب آسيا ،أي لنهج متعدد التخصصات
يشمل البعدين البيئي واالجتماعي»  .واضاف سموه انه  »:آن األوان من أجل إحالل السالم واالستثمار في
قدرات األفراد ،انطالقا ً من هويتنا اإلنسانية المشتركة» ،داعيا لالستثمار في احالل السالم واالمن في
منطقتنا العربية التي باتت تعاني مظاهر االستقطاب الديني والمذهبي وانتشار الكراهية لتجنب مزيد من
االزمات وانشاء بنك عربي للتنمية إلعادة اإلعمار بعد الحروب .واكد اهمية ايجاد نظام انساني جديد في
االمم المتحدة هدفه الحفاظ على تعزيز الكرامة االنسانية في سياق بناء اقليمي جديد ،مبينا ان النزاعات تحتم
علينا اعادة رسم رؤيتنا من جديد .وقال سموه انه حان الوقت لترتيب البيت العربي في المنطقة والتركيز
على قوة الهوية بعيدا عن القضايا المادية ،مبينا ان الخطر ال يكمن في اعداد الالجئين ،بقدر ما هو غياب
قاعدة معلومات احصائية ديمغرافية ومكانية وتحليلية عن اوضاع الالجئين وقدراتهم االبداعية وامكاناتهم.
ودعا الى اهمية ايجاد هوية وطنية اوسع واكثر شمولية تحافظ على خصوصية الالجئ العربي بغض النظر
عن جنسيته وطائفته الدينية والمذهبية ،والتركيز على االمن االنساني في ظل هذا الواقع ،وتكييف الموارد
الذاتية في ظل نقص الفرص الريادية والموارد .وقال سموه ان قضية الشباب والتطرف في المنطقة
محورية ،ما يدعو الى اهمية التفكير باإلنسانية واعادة بناء مجتمعنا في غرب اسيا وتحسين الفرص للمجتمع
والشباب للمساهمة في االستقرار االقليمي والعالمي رغم العوائد المتضائلة ونفاد الوظائف .وقال نائب
االمين التنفيذي لإلسكوا عبد هللا الدردري ،ان اللجنة الدولية ،تحاول ان تفهم دورها في المنطقة وسط
المتغيرات الهائلة التي تشهدها .وتسعى اللجنة االممية بحسب الدردري للوصول الى منهج عمل متعدد
االنظمة ومترابط بين الصراعات في المنطقة وقضايا التنمية فيها وتحويلها الى سياسات قابلة للتطبيق من
قبل الحكومات وتؤثر على السياسات من خالل اجراء مقاربة متعددة االختصاصات توفر اجابات لمواضيع
الصمود والمصالحة وتتخطى المقاربات االقتصادية او العسكرية الضيقة .واكد ان الدول التي اختارت الحل
العسكري للخروج من الحراكات الشعبية لن تجد طريقا امنا للخروج من هذه االزمات والنزاعات ما يهدد
االنظمة فيها باالنهيار ،ما يدعو الى التفكير في المفاوضات والتسوية من خالل الحس السياسي المنفتح
واالخذ بوجهات النظر الدولية واالقليمية .واعتبر البروفيسور بول كولييه من كلية بالفاتنيك لشؤون الحكم
في جامعة اكسفورد ،ان هناك ضرورة ملحة لفهم جديد لقضايا الالجئين يركز على مرونة هذه القضايا
ومحركاتها ومحدداتها .وبين ان العالم شهد نزوح ما يزيد على  61مليون شخص عن بالدهم وديارهم منذ
الحرب العالمية الثانية ،في وقت غاب فيه المنهج االنساني في التعامل مع الكثير من هؤالء الالجئين
والتحديات التي تواجههم .واكد كولييه ان هناك فرصا كبيرة للبناء على الريادة والقدرات االبداعية لدى
الكثير من الالجئين في العالم وبما يعود بالنفع على الدول والمجتمعات المضيفة وبناء اقتصادها .واوضح
مدير مركز ابحاث اللجوء في جامعة اكسفورد واالستاذ المشارك في دراسات اللجوء والهجرة القسرية في
الجامعة ،البروفيسور الكساندر بيتز ،ان النزعات التي تشهدها المنطقة هي نزاعات محلية وليست دولية وان
النزاعات في المنطقة ذات الدخل المتوسط عادة ما تكون قصيرة االمد .وقال «إن الفرصة سانحة اليوم
لتفكير جديد يتخطى الحدود الحالية وغير المستدامة لمقاربة مساعدات التنمية ولتحمل الدول المضيفة الجزء
األكبر من مسؤولية اللجوء وأعبائه ،وإتاحة الفرصة أمام الالجئين كي يعتمدوا على أنفسهم واستحداث

فرص العمل ،والسماح لهم بالمساهمة في إعادة إعمار الدول التي استضافتهم كما إعادة إعمار أوطانهم».
وكانت المدير التنفيذي لمعهد «وانا» الدكتورة إريكا هاربر ،بينت في بداية االجتماع ان مؤشر الصمود
بوجه النزاعات يؤدي إلى فهم قائم على األدلة لمسببات النزاعات في منطقة اسيا وشمال افريقيا ،ما يسهّل
تنفيذ برامج للمساعدة اإلنسانية تكون أكثر دقة واستجابة للحاجات .وقالت ان المعهد يسعى من خالل التركيز
على اإلنذار المسبق للمشاكل المحتملة إلى تعزيز القدرة على منع النزاعات ،فيما توقعت ان يطلق المعهد
بحثه حول مؤشر الصمود بوجه النزاعات في شهر كانون األول من العام 6161
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بترا
بدأ اجتماع الخبراء الذي تنظمه لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي اسيا « االسكوا»
امس في عمان  ،لبحث ديناميات النزاعات المزمنة في الشرق االوسط واثار النزاعات واالحتالل على
قضايا التنمية فيها وخيارات الحد من االزمات المتعلقة بالدول االقل نموا في المنطقة العربية .ويهدف
االجتماع ،الذي يستمر يومين وينظم بالشراكة مع معهد اسيا وشمال افريقيا(وانا) ،الى البحث في اسس بناء
القدرة على الصمود والتحول وبحث توجهات التفكير الحالي حول ديناميات النزاع ومناقشتها وايجاد فهم
عميق بأثار النزاع والعنف في المنطقة وتراجع التنمية .وكان موضوع الصمود والتحول ما بعد النزاعات
المستمرة الموضوع األساسي في الجلسة االفتتاحية لالجتماع ،الذي عرض فيه نخبة من الخبراء الدوليين
في الصراعات والنزاعات المزمنة وقضايا الالجئين ،للسياسات والنظريات والمنهجيات المتبعة لفهم اوجه
الضعف الناتجة عن النزاع من خالل اجراء قياس كمي لها وتحديد سبل االستجابة لها بالتزامن واعادة
النظر في وضع اسس للتعافي والتغيير من االزمة .ودعا سمو االمير الحسن بن طالل ،رئيس مجلس ادارة
معهد اسيا وشمال افريقيا واضعي السياسات للبحث في إنشاء إطار موسّع وشامل ومتعدد التخصصات
ومنهجي من أجل تعزيز الوعي بتبعات النزاعات المزمنة والعنف في منطقة غرب آسيا .وقال سموه  « :آن
األوان للحديث عن مسار جديد في مجال تعزيز األمن والتعاون في غرب آسيا ،أي لنهج متعدد التخصصات
يشمل البعدين البيئي واالجتماعي»  .واضاف سموه انه  »:آن األوان من أجل إحالل السالم واالستثمار في
قدرات األفراد ،انطالقا ً من هويتنا اإلنسانية المشتركة» ،داعيا لالستثمار في احالل السالم واالمن في
منطقتنا العربية التي باتت تعاني مظاهر االستقطاب الديني والمذهبي وانتشار الكراهية لتجنب مزيد من
االزمات وانشاء بنك عربي للتنمية إلعادة اإلعمار بعد الحروب .واكد اهمية ايجاد نظام انساني جديد في
االمم المتحدة هدفه الحفاظ على تعزيز الكرامة االنسانية في سياق بناء اقليمي جديد ،مبينا ان النزاعات تحتم
علينا اعادة رسم رؤيتنا من جديد .وقال سموه انه حان الوقت لترتيب البيت العربي في المنطقة والتركيز
على قوة الهوية بعيدا عن القضايا المادية ،مبينا ان الخطر ال يكمن في اعداد الالجئين ،بقدر ما هو غياب
قاعدة معلومات احصائية ديمغرافية ومكانية وتحليلية عن اوضاع الالجئين وقدراتهم االبداعية وامكاناتهم.

ودعا الى اهمية ايجاد هوية وطنية اوسع واكثر شمولية تحافظ على خصوصية الالجئ العربي بغض النظر
عن جنسيته وطائفته الدينية والمذهبية ،والتركيز على االمن االنساني في ظل هذا الواقع ،وتكييف الموارد
الذاتية في ظل نقص الفرص الريادية والموارد .وقال سموه ان قضية الشباب والتطرف في المنطقة
محورية ،ما يدعو الى اهمية التفكير باإلنسانية واعادة بناء مجتمعنا في غرب اسيا وتحسين الفرص للمجتمع
والشباب للمساهمة في االستقرار االقليمي والعالمي رغم العوائد المتضائلة ونفاد الوظائف .وقال نائب
االمين التنفيذي لإلسكوا عبد هللا الدردري ،ان اللجنة الدولية ،تحاول ان تفهم دورها في المنطقة وسط
المتغيرات الهائلة التي تشهدها .وتسعى اللجنة االممية بحسب الدردري للوصول الى منهج عمل متعدد
االنظمة ومترابط بين الصراعات في المنطقة وقضايا التنمية فيها وتحويلها الى سياسات قابلة للتطبيق من
قبل الحكومات وتؤثر على السياسات من خالل اجراء مقاربة متعددة االختصاصات توفر اجابات لمواضيع
الصمود والمصالحة وتتخطى المقاربات االقتصادية او العسكرية الضيقة .واكد ان الدول التي اختارت الحل
العسكري للخروج من الحراكات الشعبية لن تجد طريقا امنا للخروج من هذه االزمات والنزاعات ما يهدد
االنظمة فيها باالنهيار ،ما يدعو الى التفكير في المفاوضات والتسوية من خالل الحس السياسي المنفتح
واالخذ بوجهات النظر الدولية واالقليمية .واعتبر البروفيسور بول كولييه من كلية بالفاتنيك لشؤون الحكم
في جامعة اكسفورد ،ان هناك ضرورة ملحة لفهم جديد لقضايا الالجئين يركز على مرونة هذه القضايا
ومحركاتها ومحدداتها .وبين ان العالم شهد نزوح ما يزيد على  61مليون شخص عن بالدهم وديارهم منذ
الحرب العالمية الثانية ،في وقت غاب فيه المنهج االنساني في التعامل مع الكثير من هؤالء الالجئين
والتحديات التي تواجههم .واكد كولييه ان هناك فرصا كبيرة للبناء على الريادة والقدرات االبداعية لدى
الكثير من الالجئين في العالم وبما يعود بالنفع على الدول والمجتمعات المضيفة وبناء اقتصادها .واوضح
مدير مركز ابحاث اللجوء في جامعة اكسفورد واالستاذ المشارك في دراسات اللجوء والهجرة القسرية في
الجامعة ،البروفيسور الكساندر بيتز ،ان النزعات التي تشهدها المنطقة هي نزاعات محلية وليست دولية وان
النزاعات في المنطقة ذات الدخل المتوسط عادة ما تكون قصيرة االمد .وقال «إن الفرصة سانحة اليوم
لتفكير جديد يتخطى الحدود الحالية وغير المستدامة لمقاربة مساعدات التنمية ولتحمل الدول المضيفة الجزء
األكبر من مسؤولية اللجوء وأعبائه ،وإتاحة الفرصة أمام الالجئين كي يعتمدوا على أنفسهم واستحداث
فرص العمل ،والسماح لهم بالمساهمة في إعادة إعمار الدول التي استضافتهم كما إعادة إعمار أوطانهم».
وكانت المدير التنفيذي لمعهد «وانا» الدكتورة إريكا هاربر ،بينت في بداية االجتماع ان مؤشر الصمود
بوجه النزاعات يؤدي إلى فهم قائم على األدلة لمسببات النزاعات في منطقة اسيا وشمال افريقيا ،ما يسهّل
تنفيذ برامج للمساعدة اإلنسانية تكون أكثر دقة واستجابة للحاجات .وقالت ان المعهد يسعى من خالل التركيز
على اإلنذار المسبق للمشاكل المحتملة إلى تعزيز القدرة على منع النزاعات ،فيما توقعت ان يطلق المعهد
بحثه حول مؤشر الصمود بوجه النزاعات في شهر كانون األول من العام 6161

الحسن يدعو واضعي السياسات إلى تعزيز الوعي بتبعات النزاعات في غرب آسيا
الرأي

دعا األمير الحسن بن طالل امس واضعي السياسات إلى البحث في إنشاء إطار موسّع وشامل ومتعدد
التخصصات ومنهجي من أجل تعزيز الوعي بتبعات النزاعات المزمنة والعنف في منطقة غرب آسيا.
وقال سموه في الكلمة الرئيسية خالل اجتماع للخبراء نظمته لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية
لغربي آسيا (اإلسكوا) ،امس بالشراكة مع معهد غرب آسيا وشمال أفريقيا (وانا).
« آن األوان للحديث عن مسار جديد في مجال تعزيز األمن والتعاون في غرب آسيا ،أي لنهج متعدد
التخصصات يشمل البعدين البيئي واالجتماعي .لقد آن األوان من أجل إحالل السالم واالستثمار في قدرات
األفراد ،انطالقا ً من هويتنا اإلنسانية المشتركة».
وفي ختام كلمته للوفود الحاضرة ،قال الحسن »:بعضهم يقول إن غياب االستقرار في المنطقة العربية يحول
دون إرساء هذه األسس المرجوّ ة ،أما أنا فأقول إن النزاعات هي التي تح ّتم علينا إعادة رسم رؤيتنا».
وقد افتتح سموه االجتماع إلى جانب خبراء في مجال النزاعات المزمنة ومنهم الدكتور عبدهللا الدردري،
نائب األمين التنفيذي لإلسكوا ،والبروفيسور ألكساندر بيتس ،مدير مركز أبحاث اللجوء في جامعة أكسفورد
وأستاذ مشارك في دراسات اللجوء والهجرة القسرية في الجامعة ،والبروفيسور السير بول كولييه من كلية
بالفاتنيك لشؤون الحكم في جامعة أكسفورد.
ومن جهته ،قال الدردري « سوف نستفيد من النقاش الستخالص أفكار عملية حول سبل استخدام الصالحية
الموكولة إلينا بعقد االجتماعات مع الحكومات ،من أجل وضع بحث قابل للتنفيذ من شأنه التأثير على
السياسات؛ أي مقاربة متعددة االختصاصات توفر إجابات لمواضيع الصمود والمصالحة وتتخطى المقاربات
االقتصادية أو العسكرية الضيقة».
وقد كان موضوع الصمود والتحول ما بعد النزاعات المستمرة الموضوع األساسي في الجلسة االفتتاحية
الجتماع اإلسكوا ومعهد وانا حول «ديناميات النزاعات المزمنة والصمود في المنطقة العربية» .ويستعرض
االجتماع السياسات والنظريات والمنهجيات المتبعة من أجل فهم النزاع وإجراء قياس كمّي له وتحديد سبل
االستجابة له.
وقال البروفسور بيتس في كلمته« :إن الفرصة سانحة لتفكير جديد يتخطى الحدود الحالية وغير المستدامة
لمقاربة مساعدات التنمية ولتحمل الدول المضيفة الجزء األكبر من مسؤولية اللجوء وأعبائها .من شأن إتاحة
الفرصة أمام الالجئين كي يعتمدوا على أنفسهم وحثهم على ذلك عبر استحداث فرص العمل ،أن تسمح لهم
بالمساهمة في إعادة إعمار الدول التي استضافتهم كما إعادة إعمار أوطانهم».
وقد شرح البروفسور السير بول كولييه من جهته أنه« :ال يمكن مقاربة النزاعات عبر التركيز على كل ما
يتطلب عالجه .بل يجب التركيز على ما هو ضروري إنجازه في الوقت الحالي وما يمكن إنجازه في الوقت
الحالي .ويجب إعطاء األولية للحلول القصيرة المدى ذات األثر المحسوس ،أي للوظائف ،ويجب أن نبدأ
بذلك فوراً ،أي بوضع األسس إلعادة اإلعمار فيما النزاع ال يزال قائما ً».

وقد ق ّدم االجتماع لبحث يقوم به معهد وانا لوضع مؤشر للصمود بوجه النزاعات ،وهو مؤشر متعدد
التخصصات يسعى إلى تحديد مسببات عدم االستقرار ،بما في ذلك الكرامة اإلنسانية .والهدف من هذا
المؤشر هو أن الدالئل يجب أن تؤدي إلى اتخاذ خطوات عملية ،.عبر تحديد مسببات النزاع ومنهجياته بدقة.
وقالت المدير التنفيذي لمعهد وانا الدكتورة إريكا هاربر أ ّنه« :من شأن مؤشر الصمود بوجه النزاعات أن
يؤدي إلى فهم قائم على األدلة لمسببات النزاعات في منطقة وانا ،مما يسهّل تنفيذ برامج للمساعدة اإلنسانية
تكون أكثر دقة واستجابة للحاجات .ونسعى من خالل التركيز على اإلنذار المسبق للمشاكل المحتملة إلى
تعزيز القدرة على منع النزاعات».
ومن المتوقع أن يطلق معهد وانا بحثه حول مؤشر الصمود بوجه النزاعات في شهر كانون األول .6161

األمير الحسن يدعو إليجاد هوية وطنية أشمل تحافظ على خصوصية الالجئ
العربي
الغد األردني
دعا سمو األمير الحسن بن طالل ،رئيس مجلس إدارة معهد آسيا وشمال افريقيا ،اليجاد هوية وطنية أوسع
وأكثر شمولية ،تحافظ على خصوصية الالجئ العربي ،بغض النظر عن جنسيته وطائفته الدينية والمذهبية،
والتركيز على األمن االنساني في ظل هذا الواقع.
وطالب سموه واضعي السياسات للبحث في إنشاء إطار موسّع وشامل ومتعدد التخصصات ومنهجي،
لتعزيز الوعي بتبعات النزاعات المزمنة والعنف في منطقة غرب آسيا.
جاء ذلك في اجتماع الخبراء الذي تنظمه لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (االسكوا)
الذي عقد بعمان أمس ،لبحث ديناميات النزاعات المزمنة في الشرق االوسط ،وآثار النزاعات واالحتالل
على قضايا التنمية فيها ،وخيارات الحد من األزمات المتعلقة بالدول االقل نموا في المنطقة العربية.
ويشارك في تنظيم االجتماع معهد آسيا وشمال افريقيا (وانا) ،اذ تبحث فيه اسس بناء القدرة على الصمود
والتحول ،وبحث توجهات التفكير الحالي حول ديناميات النزاع ومناقشتها ،وايجاد فهم عميق بآثار النزاع
والعنف في المنطقة ،وتراجع التنمية.
وقال سمو االمير الحسن "آن األوان للحديث عن مسار جديد في مجال تعزيز األمن والتعاون في غرب
آسيا ،أي لنهج متعدد التخصصات يشمل البعدين البيئي واالجتماعي".
وقال سموه "حان الوقت لترتيب البيت العربي في المنطقة ،والتركيز على قوة الهوية ،بعيدا عن القضايا
المادية" ،مبينا ان الخطر ال يكمن في اعداد الالجئين ،بقدر ما هو غياب قاعدة معلومات احصائية ديمغرافية
ومكانية وتحليلية عن اوضاعهم.

نائب االمين التنفيذي لـ"اإلسكوا" عبد هللا الدردري ،قال ان "اللجنة الدولية ،تحاول ان تفهم دورها في
المنطقة وسط المتغيرات الهائلة التي تشهدها".
واعتبر البروفيسور بول كولييه من كلية بالفاتنيك لشؤون الحكم في جامعة اكسفورد ،ان "هناك ضرورة
ملحة لفهم جديد لقضايا الالجئين ،يركز على مرونتها ومحركاتها ومحدداتها".
واوضح مدير مركز ابحاث اللجوء في جامعة اكسفورد واالستاذ المشارك في دراسات اللجوء والهجرة
القسرية في الجامعة ،البروفيسور الكساندر بيتز ،ان نزاعات المنطقة محلية وليست دولية ،وأنها في
المناطق ذات الدخل المتوسط عادة ما تكون قصيرة األمد.
وكانت المدير التنفيذي لمعهد "وانا" الدكتورة إريكا هاربر ،بينت ان مؤشر الصمود بوجه النزاعات يؤدي
لفهم قائم على األدلة لمسببات النزاعات في آسيا وشمال افريقيا ،ما يسهّل تنفيذ برامج للمساعدة اإلنسانية.

إطار للتعاون في المنطقة العربية لمعالجة النزاعات القائمة
عمّون
دعا صاحب السمو الملكي األمير الحسن بن طالل اليوم واضعي السياسات إلى البحث في إنشاء إطار
موسّع وشامل ومتعدد التخصصات ومنهجي من أجل تعزيز الوعي بتبعات النزاعات المزمنة والعنف في
منطقة غرب آسيا ،وذلك في اجتماع للخبراء نظمته لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
(اإلسكوا) ،بالشراكة مع معهد غرب آسيا وشمال أفريقيا (وانا).

وفي الكلمة الرئيسية التي وجهها لإلجتماع ،قال صاحب السمو الملكي ورئيس مجلس إدارة معهد وانا ":آن
األوان للحديث عن مسار جديد في مجال تعزيز األمن والتعاون في غرب آسيا ،أي لنهج متعدد التخصصات
يشمل البعدين البيئي واالجتماعي .لقد آن األوان من أجل إحالل السالم واالستثمار في قدرات األفراد،
انطالقا ً من هويتنا اإلنسانية المشتركة".

وفي ختام كلمته للوفود الحاضرة ،قال صاحب السمو الملكي ":بعضهم يقول إن غياب االستقرار في المنطقة
العربية يحول دون إرساء هذه األسس المرجوّ ة ،أما أنا فأقول إن النزاعات هي التي تح ّتم علينا إعادة رسم
رؤيتنا".

وقد افتتح صاحب السمو الملكي االجتماع إلى جانب خبراء في مجال النزاعات المزمنة ومنهم الدكتور
عبدهللا الدردري ،نائب األمين التنفيذي لإلسكوا ،والبروفيسور ألكساندر بيتس ،مدير مركز أبحاث اللجوء
في جامعة أكسفورد وأستاذ مشارك في دراسات اللجوء والهجرة القسرية في الجامعة ،والبروفيسور السير
بول كولييه من كلية بالفاتنيك لشؤون الحكم في جامعة أكسفورد.

ومن جهته ،اعتبر الدردري أ ّنه "على مدى اليومين القادمين ،سوف نستفيد من النقاش الحالي الستخالص
أفكار عملية حول سبل استخدام الصالحية الموكولة إلينا بعقد االجتماعات مع الحكومات ،من أجل وضع
بحث قابل للتنفيذ من شأنه التأثير على السياسات؛ أي مقاربة متعددة االختصاصات توفر إجابات لمواضيع
الصمود والمصالحة وتتخطى المقاربات االقتصادية أو العسكرية الضيقة".
وقد كان موضوع الصمود والتحول ما بعد النزاعات المستمرة الموضوع األساسي في الجلسة االفتتاحية
الجتماع اإلسكوا ومعهد وانا حول "ديناميات النزاعات المزمنة والصمود في المنطقة العربية" .ويستعرض
االجتماع السياسات والنظريات والمنهجيات المتبعة من أجل فهم النزاع وإجراء قياس كمّي له وتحديد سبل
االستجابة له.
وقال البروفسور بيتس في كلمته" :إن الفرصة سانحة اليوم لتفكير جديد يتخطى الحدود الحالية وغير
المستدامة لمقاربة مساعدات التنمية ولتحمل الدول المضيفة الجزء األكبر من مسؤولية اللجوء وأعباءها .من
شأن إتاحة الفرصة أمام الالجئين كي يعتمدوا على أنفسهم وحثهم على ذلك عبر استحداث فرص العمل ،أن
تسمح لهم بالمساهمة في إعادة إعمار الدول التي استضافتهم كما إعادة إعمار أوطانهم".

وقد شرح البروفسور السير بول كولييه من جهته أنه" :ال يمكن مقاربة النزاعات عبر التركيز على كل ما
يتطلب عالجه .بل يجب التركيز على ما هو ضروري إنجازه في الوقت الحالي وما يمكن إنجازه في الوقت
الحالي .ويجب إعطاء األولية للحلول القصيرة المدى ذات األثر المحسوس ،أي للوظائف ،ويجب أن نبدأ
بذلك فوراً ،أي بوضع األسس إلعادة اإلعمار فيما النزاع ال يزال قائما ً".
وقد ق ّدم االجتماع لبحث يقوم به معهد وانا لوضع مؤشر للصمود بوجه النزاعات ،وهو مؤشر متعدد
التخصصات يسعى إلى تحديد مسببات عدم االستقرار ،بما في ذلك الكرامة اإلنسانية .والهدف من هذا
المؤشر هو أن الدالئل يجب أن تؤدي إلى اتخاذ خطوات عملية ،.عبر تحديد مسببات النزاع ومنهجياته بدقة.

وقالت المدير التنفيذي لمعهد وانا الدكتورة إريكا هاربر أ ّنه" :من شأن مؤشر الصمود بوجه النزاعات أن
يؤدي إلى فهم قائم على األدلة لمسببات النزاعات في منطقة وانا ،مما يسهّل تنفيذ برامج للمساعدة اإلنسانية

تكون أكثر دقة واستجابة للحاجات .ونسعى من خالل التركيز على اإلنذار المسبق للمشاكل المحتملة إلى
تعزيز القدرة على منع النزاعات".
ومن المتوقع أن يطلق معهد وانا بحثه حول مؤشر الصمود بوجه النزاعات في شهر كانون األول/ديسمبر
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االمير الحسن يدعو لتعزيز الوعي بتبعات النزاعات والعنف بغرب اسيا
المدينة نيوز
بدا اجتماع الخبراء الذي تنظمه لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي اسيا " االسكوا" اليوم
الخميس في عمان  ،لبحث ديناميات النزاعات المزمنة في الشرق االوسط واثار النزاعات واالحتالل على
قضايا التنمية فيها وخيارات الحد من االزمات المتعلقة بالدول االقل نموا في المنطقة العربية.

ويهدف االجتماع ،الذي يستمر يومين وينظم بالشراكة مع معهد اسيا وشمال افريقيا(وانا) ،الى البحث في
اسس بناء القدرة على الصمود والتحول وبحث توجهات التفكير الحالي حول ديناميات النزاع ومناقشتها
وايجاد فهم عميق بأثار النزاع والعنف في المنطقة وتراجع التنمية.

وكان موضوع الصمود والتحول ما بعد النزاعات المستمرة الموضوع األساسي في الجلسة االفتتاحية
لالجتماع ،الذي عرض فيه نخبة من الخبراء الدوليين في الصراعات والنزاعات المزمنة وقضايا الالجئين،
للسياسات والنظريات والمنهجيات المتبعة لفهم اوجه الضعف الناتجة عن النزاع من خالل اجراء قياس كمي
لها وتحديد سبل االستجابة لها بالتزامن واعادة النظر في وضع اسس للتعافي والتغيير من االزمة.

ودعا سمو االمير الحسن بن طالل ،رئيس مجلس ادارة معهد اسيا وشمال افريقيا واضعي السياسات للبحث
في إنشاء إطار موسّع وشامل ومتعدد التخصصات ومنهجي من أجل تعزيز الوعي بتبعات النزاعات
المزمنة والعنف في منطقة غرب آسيا.

وقال سموه  ":آن األوان للحديث عن مسار جديد في مجال تعزيز األمن والتعاون في غرب آسيا ،أي لنهج
متعدد التخصصات يشمل البعدين البيئي واالجتماعي" .

واضاف سموه انه  ":آن األوان من أجل إحالل السالم واالستثمار في قدرات األفراد ،انطالقا ً من هويتنا
اإلنسانية المشتركة" ،داعيا لالستثمار في احالل السالم واالمن في منطقتنا العربية التي باتت تعاني مظاهر
االستقطاب الديني والمذهبي وانتشار الكراهية لتجنب مزيد من االزمات وانشاء بنك عربي للتنمية إلعادة
اإلعمار بعد الحروب.

واكد اهمية ايجاد نظام انساني جديد في االمم المتحدة هدفه الحفاظ على تعزيز الكرامة االنسانية في سياق
بناء اقليمي جديد ،مبينا ان النزاعات تحتم علينا اعادة رسم رؤيتنا من جديد.

وقال سموه انه حان الوقت لترتيب البيت العربي في المنطقة والتركيز على قوة الهوية بعيدا عن القضايا
المادية ،مبينا ان الخطر ال يكمن في اعداد الالجئين ،بقدر ما هو غياب قاعدة معلومات احصائية ديمغرافية
ومكانية وتحليلية عن اوضاع الالجئين وقدراتهم االبداعية وامكاناتهم.

ودعا الى اهمية ايجاد هوية وطنية اوسع واكثر شمولية تحافظ على خصوصية الالجئ العربي بغض النظر
عن جنسيته وطائفته الدينية والمذهبية ،والتركيز على االمن االنساني في ظل هذا الواقع ،وتكييف الموارد
الذاتية في ظل نقص الفرص الريادية والموارد.

وقال سموه ان قضية الشباب والتطرف في المنطقة محورية ،ما يدعو الى اهمية التفكير باإلنسانية واعادة
بناء مجتمعنا في غرب اسيا وتحسين الفرص للمجتمع والشباب للمساهمة في االستقرار االقليمي والعالمي
رغم العوائد المتضائلة ونفاد الوظائف.

وقال نائب االمين التنفيذي لإلسكوا عبد هللا الدردري ،ان اللجنة الدولية ،تحاول ان تفهم دورها في المنطقة
وسط المتغيرات الهائلة التي تشهدها.

وتسعى اللجنة االممية بحسب الدردري للوصول الى منهج عمل متعدد االنظمة ومترابط بين الصراعات في
المنطقة وقضايا التنمية فيها وتحويلها الى سياسات قابلة للتطبيق من قبل الحكومات وتؤثر على السياسات
من خالل اجراء مقاربة متعددة االختصاصات توفر اجابات لمواضيع الصمود والمصالحة وتتخطى
المقاربات االقتصادية او العسكرية الضيقة.

واكد ان الدول التي اختارت الحل العسكري للخروج من الحراكات الشعبية لن تجد طريقا امنا للخروج من
هذه االزمات والنزاعات ما يهدد االنظمة فيها باالنهيار ،ما يدعو الى التفكير في المفاوضات والتسوية من
خالل الحس السياسي المنفتح واالخذ بوجهات النظر الدولية واالقليمية.

واعتبر البروفيسور بول كولييه من كلية بالفاتنيك لشؤون الحكم في جامعة اكسفورد ،ان هناك ضرورة
ملحة لفهم جديد لقضايا الالجئين يركز على مرونة هذه القضايا ومحركاتها ومحدداتها.

وبين ان العالم شهد نزوح ما يزيد على  61مليون شخص عن بالدهم وديارهم منذ الحرب العالمية الثانية،
في وقت غاب فيه المنهج االنساني في التعامل الكثير من هؤالء الالجئين والتحديات التي تواجههم.

واكد كولييه ان هناك فرصا كبيرة للبناء على الريادة والقدرات االبداعية لدى الكثير من الالجئين في العالم
وبما يعود بالنفع على الدول والمجتمعات المضيفة وبناء اقتصادها.

واوضح مدير مركز ابحاث اللجوء في جامعة اكسفورد واالستاذ المشارك في دراسات اللجوء والهجرة
القسرية في الجامعة ،البروفيسور الكساندر بيتز ،مؤكدا ان النزعات التي تشهدها المنطقة هي نزاعات
محلية وليست دولية وان النزاعات في المنطقة ذات الدخل المتوسط عادة ما تكون قصيرة االمد.

وقال "إن الفرصة سانحة اليوم لتفكير جديد يتخطى الحدود الحالية وغير المستدامة لمقاربة مساعدات التنمية
ولتحمل الدول المضيفة الجزء األكبر من مسؤولية اللجوء وأعبائه ،وإتاحة الفرصة أمام الالجئين كي
يعتمدوا على أنفسهم واستحداث فرص العمل ،والسماح لهم بالمساهمة في إعادة إعمار الدول التي
استضافتهم كما إعادة إعمار أوطانهم".

وكانت المدير التنفيذي لمعهد "وانا" الدكتورة إريكا هاربر ،بينت في بداية االجتماع ان مؤشر الصمود بوجه
النزاعات يؤدي إلى فهم قائم على األدلة لمسببات النزاعات في منطقة اسيا وشمال افريقيا ،ما يسهّل تنفيذ
برامج للمساعدة اإلنسانية تكون أكثر دقة واستجابة للحاجات.

وقالت ان المعهد يسعى من خالل التركيز على اإلنذار المسبق للمشاكل المحتملة إلى تعزيز القدرة على منع
النزاعات ،فيما توقعت ان يطلق المعهد بحثه حول مؤشر الصمود بوجه النزاعات في شهر كانون األول من
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إطار للتعاون في المنطقة العربية لمعالجة النزاعات القائمة
البلقا نيوز
دعا صاحب السمو الملكي األمير الحسن بن طالل اليوم واضعي السياسات إلى البحث في إنشاء إطار
موسّع وشامل ومتعدد التخصصات ومنهجي من أجل تعزيز الوعي بتبعات النزاعات المزمنة والعنف في
منطقة غرب آسيا ،وذلك في اجتماع للخبراء نظمته لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
(اإلسكوا) ،بالشراكة مع معهد غرب آسيا وشمال أفريقيا (وانا).

وفي الكلمة الرئيسية التي وجهها لإلجتماع ،قال صاحب السمو الملكي ورئيس مجلس إدارة معهد وانا ":آن
األوان للحديث عن مسار جديد في مجال تعزيز األمن والتعاون في غرب آسيا ،أي لنهج متعدد التخصصات
يشمل البعدين البيئي واالجتماعي .لقد آن األوان من أجل إحالل السالم واالستثمار في قدرات األفراد،
انطالقا ً من هويتنا اإلنسانية المشتركة".

وفي ختام كلمته للوفود الحاضرة ،قال صاحب السمو الملكي ":بعضهم يقول إن غياب االستقرار في المنطقة
العربية يحول دون إرساء هذه األسس المرجوّ ة ،أما أنا فأقول إن النزاعات هي التي تح ّتم علينا إعادة رسم
رؤيتنا".

وقد افتتح صاحب السمو الملكي االجتماع إلى جانب خبراء في مجال النزاعات المزمنة ومنهم الدكتور
عبدهللا الدردري ،نائب األمين التنفيذي لإلسكوا ،والبروفيسور ألكساندر بيتس ،مدير مركز أبحاث اللجوء
في جامعة أكسفورد وأستاذ مشارك في دراسات اللجوء والهجرة القسرية في الجامعة ،والبروفيسور السير
بول كولييه من كلية بالفاتنيك لشؤون الحكم في جامعة أكسفورد.

ومن جهته ،اعتبر الدردري أ ّنه "على مدى اليومين القادمين ،سوف نستفيد من النقاش الحالي الستخالص
أفكار عملية حول سبل استخدام الصالحية الموكولة إلينا بعقد االجتماعات مع الحكومات ،من أجل وضع
بحث قابل للتنفيذ من شأنه التأثير على السياسات؛ أي مقاربة متعددة االختصاصات توفر إجابات لمواضيع
الصمود والمصالحة وتتخطى المقاربات االقتصادية أو العسكرية الضيقة".

وقد كان موضوع الصمود والتحول ما بعد النزاعات المستمرة الموضوع األساسي في الجلسة االفتتاحية
الجتماع اإلسكوا ومعهد وانا حول "ديناميات النزاعات المزمنة والصمود في المنطقة العربية" .ويستعرض
االجتماع السياسات والنظريات والمنهجيات المتبعة من أجل فهم النزاع وإجراء قياس كمّي له وتحديد سبل
االستجابة له.

وقال البروفسور بيتس في كلمته" :إن الفرصة سانحة اليوم لتفكير جديد يتخطى الحدود الحالية وغير
المستدامة لمقاربة مساعدات التنمية ولتحمل الدول المضيفة الجزء األكبر من مسؤولية اللجوء وأعباءها .من
شأن إتاحة الفرصة أمام الالجئين كي يعتمدوا على أنفسهم وحثهم على ذلك عبر استحداث فرص العمل ،أن
تسمح لهم بالمساهمة في إعادة إعمار الدول التي استضافتهم كما إعادة إعمار أوطانهم".

وقد شرح البروفسور السير بول كولييه من جهته أنه" :ال يمكن مقاربة النزاعات عبر التركيز على كل ما
يتطلب عالجه .بل يجب التركيز على ما هو ضروري إنجازه في الوقت الحالي وما يمكن إنجازه في الوقت
الحالي .ويجب إعطاء األولية للحلول القصيرة المدى ذات األثر المحسوس ،أي للوظائف ،ويجب أن نبدأ
بذلك فوراً ،أي بوضع األسس إلعادة اإلعمار فيما النزاع ال يزال قائما ً".

وقد ق ّدم االجتماع لبحث يقوم به معهد وانا لوضع مؤشر للصمود بوجه النزاعات ،وهو مؤشر متعدد
التخصصات يسعى إلى تحديد مسببات عدم االستقرار ،بما في ذلك الكرامة اإلنسانية .والهدف من هذا
المؤشر هو أن الدالئل يجب أن تؤدي إلى اتخاذ خطوات عملية ،.عبر تحديد مسببات النزاع ومنهجياته بدقة.

وقالت المدير التنفيذي لمعهد وانا الدكتورة إريكا هاربر أ ّنه" :من شأن مؤشر الصمود بوجه النزاعات أن
يؤدي إلى فهم قائم على األدلة لمسببات النزاعات في منطقة وانا ،مما يسهّل تنفيذ برامج للمساعدة اإلنسانية
تكون أكثر دقة واستجابة للحاجات .ونسعى من خالل التركيز على اإلنذار المسبق للمشاكل المحتملة إلى
تعزيز القدرة على منع النزاعات".

ومن المتوقع أن يطلق معهد وانا بحثه حول مؤشر الصمود بوجه النزاعات في شهر كانون األول/ديسمبر
.6161

Broader identity needed to ensure region’s resilience — Prince
Hassan
Jordan times
An inclusive, interdisciplinary approach is needed to ensure resilience in the
region, in a manner that disregards differences and highlights common benefits,
HRH Prince Hassan said Thursday.

Speaking at the opening of the Economic and Social Commission for Western
Asia’s (ESCWA) expert group meeting on “Protracted Conflicts Dynamics and
Resilience in the Arab Region”, he called for a “two way conversation” between

the different contributors to the mobilisation triangle, which consists of political,
socio-economic and civil society leaderships in the region.

“What we need to develop is a broader identity, a broader patriotism,” Prince
Hassan said, adding that as long as fragmentation is a cause and effect of human
insecurity, the region witnesses a “polarity of hatreds”.

The two-day meeting is organised by ESCWA and the West Asia-North Africa
(WANA) Forum.

The prince, who is chairman of the WANA Institute, also warned against alienating
the refugee community, as this will contribute to “friction” between them and
their hosts, especially since temporary
crises have long-term effects on the region.

Furthermore, he highlighted the region’s shortcomings in providing education
that promotes innovation as well as entrepreneurial and business skills.

UN ESCWA Deputy Executive Secretary Abdullah Dardari said the purpose of the
meeting is to discuss the agency’s role in the region in the near future, employing
an inter- and cross-disciplinary approach.

Participants are scheduled to look into utilising ESCWA’s convening power with
governments in the region to boost resilience, reconciliation and negotiation.

Dardari called for looking at the needs of people in the region, regardless of
borders, but without disrespecting the sovereignty of countries.

Also speaking at the conference, Alexander Batts, director of the Refugee Studies
Centre and an expert in refugee and forced migration studies, noted that the
humanitarian approach to conflicts is crucial only in early phases, but not for the
long term.

He noted that refugees’ freedom of movement and employment are often
restricted, citing the example of refugees in Uganda who were able to create
businesses and projects that hired nationals.

Batts highlighted the refugees’ need to receive proper education, as well as the
ability to network with inhabitants of other camps and areas.

He called for providing an enabling environment for refugees with well-developed
infrastructure, including basic services and access to Internet and mobile phones.

Paul Collier, professor of economics and public policy, however, sees the Middle
East conflict as an internationalised middle class income conflict.

He explained that it is a group of domestic and internal conflicts that are not likely
to result in big structural breaks similar to the one that followed the Cold War,
citing a general trend of decline in peace worldwide.

Based on the current situation, Collier predicted how the Syrian crisis will unfold
in the future.

He said Daesh is a long-term phenomenon and President Bashar Assad will also be
a long-time ruler of Syria, while battles between the conventional and nonconventional armies will “degrade” the conventional army and cause great
casualties.

This will prompt Assad’s supporters to reconsider their support, pushing the two
parties to reach a peace settlement, a matter that Collier described as “not a
glorious end for the crisis”.

He noted that post-conflict elections would have no winner, but “ambiguous
cooperation and power sharing among all parties” and from there, reconstruction
efforts must be given priority.

