
 مشروع بیانات مواقع وأحداث الصراعات المسلحة 2018 (ACLED): اإلستعراض السنوي

أنماط یستعرض الذي 2018 لعام السنوي التقریر اصدار (ACLED) المسلحة الصراعات وأحداث مواقع بیانات مشروع                 یسّر
یمكنكم السنة . استعراض :(ACLED) 2018 المسلحة الصراعات وأحداث مواقع بیانات مشروع - المنصرم العام خالل                 االضطراب

 االطالع على التقریر الكامل الذي ُأِعدَّ من ِقَبل مدیرة األبحاث د. رودابة كیشي ومحللة األبحاث میلیسا بافلیك من  هنا .

 الملخص التنفیذي:
الدول أن حیث توسع. في كان نطاقه فإن ,2018 عام في طفیف بشكل السیاسي العنف مستوى انخفض حین في انتشار. في                       االضطراب
التي للمناطق الكلي والعدد المستویات, هذه انخفاض فیها لوحظ التي الدول من أكثر هي واالحتجاجات السیاسي العنف فیها ازداد                     التي
المدنیین, ضد close-proximity)) مقربة عن الناتج العنف حاالت في ازدیاد تسجیل تم العالم. حول بحدة ازداد بالصراعات                   تأثرت

1

 كما أن نصف دول افریقیا, جنوب وجنوب شرق اسیا, والشرق األوسط شهدت ارتفاع في اعداد الوفیات الناتجة عن العنف.

طرأت التي التغیرات بوضوح تظهر ,2018 لعام (ACLED) المسلحة الصراعات وأحداث بیانات مشروع بیانات قاعدة مراجعة                  إن
بیانات مشروع تغطیة مناطق من منطقة كل عبر بارزة تهدیدات أنماط مسجًال الماضي, العام خالل السیاسي للعنف العالمي المشهد                     على
تكاثر عنها؛ المبّلغ الوفیات درجات والمظاهرات؛ المنّظم العنف وأنماط أعداد أن حیث .(ACLED) المسلحة الصراعات                 وأحداث

 الجهات المسلحة؛ واآلثار الجغرافیة للعنف قد اختلفت جمیعها بشكل ملحوظ بحسب المكان والزمان.

مما سیاقها, في األنماط هذه ویضع یستعرض السنة استعراض : (ACLED) 2018 المسلحة الصراعات وأحداث مواقع بیانات                   مشروع
 یوّفر نظرة شاملة على عام كامل من االضطرابات المتطورة.

 النقاط الرئیسیة:

,2018 عام في %15 بنسبة األوسط والشرق اسیا, افریقیا, عبر باالضطراب المتأثرة المناطق أعداد ازدادت توسع. في                   االضطراب
.%24,5 بنسبة الشغب وأعمال المظاهرات ازدیاد مع %11 بنسبة ازدیادًا شهد المنّظم السیاسي للعنف الجغرافي االنتشار أن                   حیث
عام في األقل على جدید موقع في صراعًا شهدت فیها االحداث بتغطیة ACLED تقوم التي الدول من دولة كل حیث تقریبي,                       بشكل
تشهد لم بالنزاع المتأثرة المواقع هذه نصف من أكثر أیضًا. مختلفة مواقع في بل فقط, أكثر مواقع في یحدث لم الصراع أن أي ,2018                        
تمدد على یدل وهذه مسبقًا, نزاعًا شهدت مواقع من مقربة على تقع الجدیدة المواقع من العظمى واألغلبیة ,2018 عام قبل عنف                       أیة

 خطوط الجبهات بدًال من ظهور خطوط جدیدة.

عام من طفیف بشكل انخفضت قد االضطراب نسب إن المظاهرات. ازدیاد مقابل 2018 عام في السیاسي العنف درجات                    استقرار
أعداد الى وباإلشارة تقریبًا. %16 بنسبة انخفضت خاص بشكل المنّظم السیاسي العنف نسب تقریبًا). %2 (بنسبة 2018 لعام 2017                   
,ACLED تغطیة تحت دولة 75 عبر الماضي العام في مظاهرة 36,000 قرابة تسجیل تم ,2018 عام في نسبیًا الكبیر                     المظاهرات
من بأكثر وازدیادها األوسط الشرق في للمظاهرات الكلي العدد تضاعف لوحظ حیث المناطق, كافة عبر %33 بنسبة زیادة یسجل                     مما

 الثلث في جنوب اسیا.

بیانات قاعدة في الدول نصف عبر العنف عن الناتجة الوفیات أعداد ازدیاد لوحظ شاملة, بصورة فتكًا أقل كان الصراع أن حین                       في
لعام 2017 عام من (%22 من (أكثر ملحوظ بشكل انخفضت األحداث كافة عن الناتجة عنها المبّلغ الوفیات أعداد إن .ACLED                    
في ازدیادات هنالك كان بینما سوریا. في األهلیة كالحرب الكبرى, الصراعات في الفتك نسب النخفاض كبیر حد الى ذلك یرجع .2018                     
أفغانستان, السعودیة, العربیة المملكة الیمن, فیها بما العام, خالل ACLED بیانات قاعدة في الدول نصف عبر العنف عن الناتجة                     الوفیات

 مالي, والكامیرون.

1 التي كالغارات  الجویة  أو  المتفجرات   التي  ال  تتطلب  تواجد  الفاعل  على  مقربة ,  الناریة  و البدائیة,  و تستثني  الهجمات   باستخدام  األعیرة   الهجمات   المثال    تشمل  على  سبیل  
 .یمكن  تفجیرها  عن  بعد

https://www.acleddata.com/wp-content/uploads/2019/01/ACLED-2018-The-Year-in-Review_Final_Pub-1-1.pdf
https://www.acleddata.com/wp-content/uploads/2019/01/ACLED-2018-The-Year-in-Review_Final_Pub-1-1.pdf
https://www.acleddata.com/wp-content/uploads/2019/01/ACLED-2018-The-Year-in-Review_Final_Pub-1-1.pdf


 

 
 

حوالي ACLED سجلت المدنیین. یستهدف الذي بعد عن الناتج العنف انخفاض مقابل المدنیین, ضد مقربة عن الناتج العنف                    ازدیاد
واجه شاملة, بصورة .2017 في ُسّجلت التي تلك من 2018 عام في المدنیین ضد مقربة عن الناتجة للهجمات إضافیة حادثة 1,000                     
قبل من االستهدافات و (الفلبین) الحكومات قمع إلى باإلضافة والیمن), أفغانستان, (سوریا, التقلیدیة الحروب في كبیرة تهدیدات                   المدنیین
الشرق في الملحوظ انخفاضه بسبب المدنیین یستهدف الذي بعد عن الناتج للعنف كبیر انخفاض ًسّجل الهند). و (نیجیریا                    المیلیشیات

 األوسط, على الرغم من ازدیاد هذه النسب في مناطق اخرى ودول معینة, بما فیها الیمن ومالي.
 

اسمًا والمعّرفة البارزة الجهات اعداد ازدادت حیث الماضي, العام في الصراع جهات في كبیر ازدیاد ُسّجل تكاثر. في الصراع                     جهات
ظهرت الجهات هذه نصف من أكثر فاعلة. مسلحة جهة 2,271 تسجیل تم المنصرم, العام في و2018. 2017 عامي بین %23                      بنسبة
الكلي العدد من %7 فقط حدیثا ظهرت التي الجهات تمثل ذلك, من بالرغم جدیدة. جهة 1,400 ظهور ُسّجل حیث 2018 عام                       في

 ألحداث العنف المنّظم في 2018, مما یدل على الطبیعة المترًسخة لعدد كبیر من جهات الصراع األكثر فاعلّیة في یومنا هذا.
 

ظهور ازدیاد من بالرغم المدنیین. بحق الوفیات معظم عن المسؤولین وهم عالمیًا عنفًا الفاعلة الجهات أكثر هي الحكومیة                    القوات
من كل في الحكومیة القوات أن حیث ,2018 في عنفًا االكثر كانت الحكومیة القوات فإن المختلفة, الصراعات في الحكومیة غیر                      الجهات
من األكبر العدد عن مسؤولة أیضًا كانت ذلك, الى باإلضافة الصراع. أحداث من األكبر العدد في المعنّیة كانت وأفغانستان سوریا,                      الیمن,
لتحقیق المدنیین استعمال في الوحیدة لیست الحكومیة غیر القوات أن على یدل مما ,ACLED تغطیة مناطق عبر المدنیین بحق                     الوفیات

.(terror tactics) مكاسب عسكریة  
 

 نقاط هامة:
 

تشكل االربع الدول تلك معًا, .ACLED بیانات قاعدة في عنفًا األكثر هي والعراق أفغانستان, الیمن, سوریا, من كل في                     الصراعات
بكونها تستمر سوریا في األهلیة الحرب .2018 في ACLED قبل من ُسّجلت التي المنّظم العنف أحداث جمیع من %60 من                      أكثر
%30 فإن ,2017 عام منذ سوریا في العنف أحداث في الكبیر االنخفاض من الرغم وعلى العالم. في تدمیرًا الصراعات أكثر من                       واحدة

 من جمیع أحداث العنف المنّظم في قاعدة بیانات ACLED لعام 2018 نتجت في سوریا - وبذلك تكون أكثر من أي دولة أخرى.
 

كان عنها المبّلغ الوفیات فعدد ,ACLED تغطیة في دمویة الدول أكثر أفغانستان كانت ,2018 في فتكًا. األكثر هي أفغانستان في                      الحرب
من %30 بالمحصلة, األخیرتین. عن الصراع أحداث من األقل العدد من بالرغم مجتمعتین , والیمن سوریا في الوفیات بعدد                    تقریبًا

 مجموع عدد الوفیات المُسّجل من قبل ACLED نتج في افغانستان.
 
من كل في ذلك یضاهي الماضي العام خالل سوریا في ُقتلوا الذین المدنیین عدد تقریبي, بشكل للمدني. دمویة االكثر المكان هي                       سوریا
أربع هنالك تقریبا, للمدنیین. بالنسبة الدمویة حیث من سوریا بعد تأتي التي االربع الدول - مجتمعین والفلبین افغانستان, الیمن,                     نیجیریا,
فإن (وعلیه المعارك في النار إطالق تبادل خالل ُقِتلوا الذین اولئك یشمل ال وذلك - سوري 10,000 كل مقابل عنها ُبّلغ مدنیة                        وفیات

  العدد النهائي للقتلى المدنیین هو أكبر بكثیر).
 

مما - الكونغو أو الصومال, العراق, في ذلك من أكبر كان 2018 في الفلبین في ُقِتلوا الذین المدنیین عدد مقّنعة. حرب منطقة هي                         الفلبین
الوفیات أعداد العام, نفس خالل دوتیرتي. رودریغو الرئیس بدأها التي المخدرات “ على ”الحرب لحملة الدموي الطابع على الضوء                    یسّلط

  المدنیة التي شهدتها الفلبین والناتجة عن االستهداف المباشر للمدنیین كانت مشابهة لتلك التي حصلت في افغانستان.
 

كانت والتي 2017 عام في حدثت التي المرتفعة العنف احداث اعداد من الرغم على باالزدیاد. یستمر مالي في المدنیین على                      الخطر
بادئ في بدأ ما .%40 بنسبة العنف ازداد حیث 2018 عام في بالتدهور مالي في الوضع استمر الماضیة, سنة العشرین مر على                        قیاسیة
كبیر بشكل تحول قد االنتقام) وعملیات التمرد مكافحة (كعملیات المختلفة بالمجتمعات المرتبطة المسلحة الجماعات بین قتال أنه على                    األمر
االستهداف أسالیب خالل من المباشر االستهداف عن الناتجة المدنیة الوفیات أعداد 2018 عام في ارتفعت وقد المدنیین. استهداف                    نحو

 عن بعد, مما یجعلها واحدة من القلیل من البلدان عبر المناطق المختلفة التي تتبع هذه التوجه, والثانیة بعد الیمن.
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