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قة علق بالتنمية المستدامة في المنطالخطاب المتب اع العنيفوالنز وكمة الحضعف الع��قة بين �� يمكن فصل 

لتي اتجريد العديد من البلدان من مكاسبها ا��نمائية بالنتيجة إلى يين فضِ مُ ا��خر من ينهل منهما  فكلّ العربية، 
بل  فحسبمنطقة أمن الس��م و دفرغة �� ُيهدّ استمرار هذه الحلقة المُ  إن. 1مؤ�� التنمية الب��ية وفق تحققت

موجز  تحليلٌ يليه  هذه الّديناميّاتعن السياق الذي يحكم هذه الورقة لمحة وفر تُ   .اما يتعّداهوالجوار  ودول
 ييمبرنامج ا��قللمقترحة ضمن عملية بلورة إطار عمل لمداخل عمٍل  إلى بالنتيجة ، وتخُلصالصلةلقضايا ذات 

 .2021-2018لفترة ل ا��نمائي المتحدة امج ا��ممنالتابع لبر 

 

 عامة خلفية
نف عُ زاع والنتصاعد ال من جرّاءالسنوات ا��خيرة في عربية منطقة الالطويلة ا��مد في �نمائية تفاقمت التحديات ا�

الموارد  قصلنفط، وركود التجارة العالمية، ونتراجع أسعار ا ،بينها من دةأخرى متعدّ عوامل وا��ستقطاب و
أثر ضعف ث البحأثبت فقد  إلى أوجه القصور في الحوكمة؛ ياتهذه التحدالعديد من جذور تعود و  .2الطبيعية

خنق القدرة التنافسية والدولة والمساواة أمام القانون،  ��عية مؤسساتتقويض  في وكمةالح
أو  بصورة ن حياة الم��يينيحسلخدمات والمشاريع التي من شأنها تاعن  بعيداً الموارد وتحويل  ا��قتصادية،

مستقبل ل اً دائم اً هديدت الحوكمةفي  قصورأوجه ال ُتشكّلالوضع الراهن، وراء  جذرياً  اً سببإلى جانب اعتباره  .بأخرى
لبيئية االديموغرافية وتصادية وا��جتماعية وضغوط السياسية وا��قفي مواجهة الصمودها ل اً وتقويض المنطقة،

 في تاريخها الحديث.لها  مثي��ً المنطقة شهد تالتي لم الحاسمة، 

كانت في الضعف مواطن إ�� أن  ،20113عام القبل في فترة ما  أقل نيفةعنزاعات  تدأن المنطقة قد شه ورغم
، 4بابخاصة بالنسبة للنساء والش تزايد البطالةعدم المساواة ا��جتماعية وا��قتصادية، ولتشمل من بينها،  تزايد

 نقطة ا��نهيار هذا الوضع الهشّ  صلوقد ل .السيا�� ا��قصاءانتهاكات حقوق ا��نسان والفساد، ورقابة عدم و
ع من الت�� قد يكون ؛ المنطقةة في مناطق عدّ في واسعة ا��حتجاجات ا��جتماعية الاند��ع  ست سنوات مع منذ

هذا  ه حتى، أقلّ أكثر من نجاحاتخيبات بن هذه ا��حتجاجات جاءت أغير  ،هارجاتخن مُ أبشإصدار حكم نهائي 
م��  ، كما فيإص��حات في بلدان أخرى تونس، والدفع نحوحول ديمقراطي تاريخي في تذلك ب �لقد ب�ّ  .الوقت

إلى ذلك ب ضيفاليبيا وسوريا واليمن، مُ كل من كلفة في مُ و طويلة ل إلى نزاعاتإ�� أنه بالمقابل تحوّ والمغرب، 
من  48.8 وما نسبته، 5اً ��جئ 57.5لما نسبته  اً المنطقة مصدر جاع��ً والدائرة في العراق والصومال، النزاعات 

ضحايا لعدد  �� أعلىللبلدين الذين سجّ  وقعاً م ، إلى جانب كونها6على مستوى العالم دين داخلياً ��ّ السكان المُ 
 (سوريا والعراق).في العالم الحرب 

 ففها العنلمنطقة مع الخسائر الفادحة التي خلّ ومستدام عبر امؤثر  درة على إحداث تغييرعدم القُ تتضاعف 
التشكيك في مفاهيم الديمقراطية عها أدت إلى يجم تهم وتماسكهم ا��جتماعي.حياة الب�� واقتصادابحق 

ة، نفي حا��ت معيّ  جاءت كما أنها .ومكافحة ا��رهاب الس��مة وا��منمفاهيم بمقاربتها ا��فراط في مع دية، والتعدّ 

                                                 
ام تراجع مؤ�� التنمية الب��ية في عكما هو الحال في سوريا وليبيا، حيث  المتنازعة،تتركز معظم الخسائر في البلدان  1 

عاني المنطقة من متوسط .  بوجه عام، تُ عاما 15مه ما قبل النزاع، لينحدر إلى مستويات شوهدت منذ يَ إلى أدنى قِ  2017
 ية الب��ية من جانب عدم المساواة.لدى تعديل مؤ�� التنم 24.9خسائر بنسبة 

: الشباب وآفاق التنمية في واقع متغيّر، برنامج ا��مم المتحدة ا��نمائي. 2016تقرير التنمية ا��نسانية العربية للعام   2
 hdr.org-http://www.arab على الرابط  ]عبر ا��نترنت[متوفر 

ا��قتصادية وا��جتماعية  ة ا��مم المتحدةالحوكمة والنزاع: قياس أثر دول الجوار في المنطقة العربية. لجن وراءما 2014 3 
  على الرابط ]عبر ا��نترنت[. متوفر "ا��سكوا" لغربي آسيا

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/e-escwa-ecri-2014-wp-
1_en.pdf. 

لمزيد من   ).%31.1الشباب (و) %21.9بين المرأة ( صّنفةم %5.7مقارنة بمتوسط العالم  %10.7قف نسبة البطالة عند ت 4 
على الرابط  ]عبر ا��نترنت[توفر ، تقديرات نموذجية، منظمة العمل الدولية. م2016المعلومات يرجى مراجعة 

http://www.unhcr.org/.  
ل��مم المتحدة لشؤون ال��جئين المتوفرة ة السامية ، ا��رقام جاءت بناء على قاعدة البيانات ا��حصائية للمفوضيّ 2016 5 

  ./http://www.unhcr.org على الرابط ]عبر ا��نترنت[، وكالة ا��مم المتحدة ل��جئين. متوفر 2016عبر ا��نترنت لعام 
عبر [ر . متوف، ا��رقام جاءت بناء على تقارير الشؤون ا��نسانية لمكتب ا��مم المتحدة لتنسيق الشؤون ا��نسانية2017 6 

  ./http://www.unocha.orgعلى الرابط  ]ا��نترنت

http://www.arab-hdr.org/
http://www.arab-hdr.org/
http://www.unhcr.org/
http://www.unhcr.org/
http://www.unocha.org/
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التي  ةالقويّ رسائل تلك ال تفادة منسالدروس المُ ة على حساب ة والقوى الرجعيّ ��ستبداديّ اظم نُ الز عزّ يُ  ابخطب
 . 2011عبر المنطقة في عام اها أحدثت صد

على جبهات بعض التقدم لراز هناك إحاً حتم ؛وإن ليس في مجملها 2017في عام  الصورة العامة قاتمةتبدو 
لجهود المبذولة لتحقيق التنمية ل ينضقوّ مُ عاملين مازا��  العنيفوالنزاع وكمة الحضعف  غير أن، متعددة

 .كما هو موضّح ��حقاً ، 2030خطة التنمية المستدامة لعام في إطار  المستدامة

اليوم  قةلمنطتتمتع افعلى سبيل المثال،  جا��ت؛في بعض الم بطيئاً  اً مالمنطقة تقدّ حرز تُ  ،ةكمومنظور الحمن 
ت انتخابية نحو عملياطريقها ستكشف تأخرى بلدان ، في حين مازالت 2010مقارنة بعام  أكثر تمثي��ً  برلماناتب

عنها  رالمحرمات، بل على رأس ا��ولويات التي عبّ من الفساد كما لم يعد الحديث عن  .أكثر شفافية وتنافسية
مع بقاء النتائج  ،7المؤسسية �جراءاتعلى نحو متزايد في ا��ستراتيجيات الوطنية وا�انعكست رؤساء الحكومات و

  التوقعات.دون 

، بما في ذلك حكم القانوندرتها على تعزيز حيث قُ باطئة من تأجهزة القضاء وال��طة مُ مازالت ، من جانب آخر 
في  سبياً ن كبيرال��عة في توفير العدالة للجميع والحماية الناجعة لحقوق ا��نسان، على الرغم من ا��ستثمار ال

، في بعض البلدان 2011في أعقاب عام  الوضع قد ازداد سوءاً يبدو أن . هذا المجال على مدى العقود ا��خيرة
 يحاكي هذا .تهدف إلى تعزيز استق��ل القضاء ة جادةإص��حات هيكليّ ب بلدان أخرى أخيراً قيام على الرغم من 

 تمات، حيث يّ الرغم من جهود ا��ص��ح الجارية منذ أوائل التسعينعلى باطئ تالمُ ��دارة العامة الحال إص��ح ا
لة، المساءشفافية وة اليّ محدودة المالية العامة وتقديم الخدمات مع في مجال ا��دار  لقدرات التقنيةتحسين ا

 للتنمية الشاملة والمستدامة. �ً ا�فعّ  وسيطاً قدرة الحكومة على أن تكون قّوض ا��مر الذي يُ 

ة تاح للمشاركالمُ  الفضاءفي السنوات ا��خيرة، ما زال  متكافئاً  ترافقياً  مساراً اتخاذه في ا��ثناء، وعلى الرغم من 
، وذلك بفضل وسائل التواصل 2010مع عام  م نسبياً مقارنةً متقدّ في موضع  بصورة عامة قائماً  المدنية

 صٌ خصّ مُ واقعاً إ�� أنه قد يبدو هذا الفضاء أكبر ظاهرياً في بعض البلدان، . �كثر انفتاحاً ا�ا��جتماعي والسياسات 
 الوضع الراهن.استمرار لصالح شبكات المحسوبية التي تعّزز 

وات ا��خيرة مع وجود تأثرة بالنزاعات حول العالم في السنمناطق المُ القة من أكثر ُتعّد المنط ،نزاعال من منظور
أمام  رى صامدة نسبياً بلدان أخ تبقىبينما ، 8وأزمات إنسانية شديدةطويلة  عنيفة نزاعاتتشهد سبعة بلدان 

 في تفسير واقع العنف في محوراً بذلك ا����ائيلي لتكون  ا��حت��لفلسطين رازحة تحت ومازالت النزاع؛ هذا 
 تجري، بينما "داعش" طلق عليه تنظيميُ في مكافحة ما  ماً تقدّ وسوريا العراق ق حقّ يُ من جانب آخر، المنطقة. 

  .متفاوتةٍ  وآفاقٍ  بخطواتٍ  وإن كان ذلك بين الفصائل المتحاربة في بلدان أخرى،��قامة الس��م محاو��ت الوساطة 

 جؤجّ يُ  هوف ،حالة حرب مفتوحةعلى البلدان التي ليست في بذلك حتى  راً ؤثّ في ا��زدياد مُ  آخذٌ  عنيفف الالتطّر إن 
زمة أ فيه تواصلفي الوقت الذي  يد الس��م؛وتهد بالظلمشعور ال �لستغ�شأنه االذي من  التطرّف مسارات

خلق توترات اجتماعية داخل الموارد الطبيعية، والخدمات العامة وة والتحتيّ ة يّ نعلى البُ الضغط ��جئين ال
 وضعففي المنطقة،  دعقَّ السيا�� المُ  - الوضع الجغرافيكله ة ذلك وما يزيد من حدّ  ضيفة.المجتمعات المُ 

 بالنزاع.فراغ ال��عية في البلدان المتأثرة ها، وأوجه حدوث النزاعات وحلّ  ا��ليات ا��قليمية لمنع

ينهما ب إ�� أن الرابَط  منطقة العربيةالالعنيف في  نزاعوراء الذاته  بحدّ السبب الوحيد ليس  ةكموالح ضعفإن 
يد ت تهدكونه يؤدي عملياً إلى زوال العقد ا��جتماعي ووضع ا��ستقرار تح أحد الدوافع الرئيسة له، فهو واضحٌ 

لحوكمة درات اقُ من لى حد كبير ضت إوّ قَ الحروب قد  العنيف سيما وأننزاع أحد النتائج الرئيسة لل؛ بل إنه مستمر 
 منيةا�� اتمقاربلعلى اا��هتمام  تركيزلنتيجة غير مبا��،  أم بشكل مبا��سواء ، عربية بلدانة كما ُشوهد في عدّ 

ومع  .قصاء�ا��ستقطاب وا�تعزيز بوتنتهي  ،ات العامة وحقوق ا��نسانريّ اب الحُ على حسما تكون غالباً التي 
يما ، �� سونتيجًة له لضعف التماسك ا��جتماعي وجود هذا الرابط، يبقى ضعف الحوكمة والنزاع العنيف سبباً 

مواطنة مما يجعل من قضية التماسك الع في إطار حيث �� يتم التعامل مع هذا التنوّ  في المجتمعات المتنوعة
 ا��جتماعي وثيقة الصلة بمستقبل المنطقة. 

ين لمحليان يا��طراف المعني بين فاع��ً  اً عاوننزاع العنيف) توال الحوكمةضعف فرغة (هذه الحلقة المُ  ك�� يتطلب
ي البلدان ة بشأن النزاع الطويل فإلى تسويات سياسيّ بالدرجة ا��ولى ين للوصول الدوليين وا��قليميين ووالوطني

على  وذلك با��عتمادلس��م وا��من في بلدان أخرى، ا ونة لصَ مع تعزيز الحوكمة الشاملالتي تعاني منه 
                                                 

، في الوقت الذي أنشئت 2017وطنية لمكافحة الفساد مقارنة بعام  ��ستراتيجيات، تبّنت أربعة بلدان فقط 2010في عام  7 
سبقا وتعزيز دورها من بينها المغرب وتونس، حيث سة مُ ؤسّ فيه هيئات جديدة متخّصصة مع تطوير مثي��تها المُ 

 تستخلص ص��حياتها من دساتيرها الجديدة. 
  العراق وليبيا وفلسطين والصومال والسودان وسوريا واليمن.   8
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تفيد من لحالة كل بلد، ويمكن أن تس تبعاً ا��ستجابات تتفاوت بالتأكيد   الممارسات الجيدة والدروس المستفادة.
 ات قائمة علىصّ نتوفير مَ  مع تطوير القدرات ال��زمةمن أجل  اقتصادات الحجم وّظفا��طر ا��قليمية التي تُ 

 كلما أمكن ذلك.معاً والعمل التحفيزي، نظائر م التعلّ المعرفة لتعزيز 

 

 تحليل
مع العن��  2011عام في  اختبارع وضِ مَ في المنطقة العربية واستقرارها النسبي المكاسب ا��نمائية عت ضِ وُ 

عرب أكما  .9من ا��جيال السابقةكثر وارتباط أكبر أتعليم صحة أفضل ويتمتع بالذي السكان الشبابي الغالب على 
 وقد اعية، ووضع حد للفساد وا��ستبداد؛عمل والعدالة ا��جتمص َر مظالمهم مطالبين بتوفير فُ عن  الناس

ان للتحرك في بلدة عدّ دفع بإلى جانب عوامل داخلية وخارجية أخرى، تفاوته، المُ استجابة حكوماتهم أسهمت 
زيادة هشاشة إلى بالنتيجة مؤّديًة ومفاقمة ا��ستقطاب،  ةوالتضحية بالمكاسب ا��نمائي فةاتجاهات مختل

 المنطقة.

بشأن الخطاب ا��قليمي في  بارزةً  ةً مَ سِ  كادت أن تكونالتي  محوراً لهذه الهشاشة مةكوة الحقضيّ ُتشكّل 
على في الوضع الراهن  جوهريأي تغيير دون "، /أيلولسبتمبر 11في أعقاب "هجمات والديمقراطية ��ح �صا�

، ةلعامامالية لمعظمها باالتي ارتبطت في نجاحات بعض التحقيق من على الرغم  .مدى السنوات الع�� ال��حقة
جراءً إ في كثير من ا��حيانبل اعتبر  نسبياً م العام بطيئا ًالتقدّ كان وحقوق المرأة، وتمكين المجتمع المدني، 

تماعية جيزيد من التفاوتات ا��و  قم الفجوة بين المواطنين والدولةيفايّا أو بعيداً عن الواقع المحلي، مما تجميل
الحوكمة هيكليات فشل زاد كما  .على ذلك �ً ا مثا�مباعتبارهيا وسور الحال في م�� هو وا��قتصادية، كما 

 ي ب��دهم.وهم فزلة عُ من شعورهم بالالفئات ا��جتماعية المختلفة في استهداف الع��قات ا��فقية بين  عملياتهاو

 بتجنّ تعادة ما  تقنيةمقاربات إلى اعتماد  أكثر مي��ً  2011-2001في الفترة من  ةكموإص��ح الح مبادرات دتقد بَ ل
نع ي صُ فة المشاركة المجتمعيتقييد و الفسادانتشار يها لهيكلي والقضايا السياسية بما فمع القصور اتصادم ال

 أجز مُ وفي إطار امتثال شكلّي ز معظم ا��هتمام لقد تركّ   العام.أن لمشاركة في الشلالرسمية  القرار والقنوات
دون أن تزيد من الشمولية تشمل عمليات ا��نتخاب والحكم المحلي ل ،"الحكم الديمقراطي"ضوابط قائمة ب
ل لّ ح، دون أن تُ في "تحديث" مؤسسات ا��دارة العامة والعدالة �أسا� ل فّعال. كما تم ا��ستثمار بشكلكشب

س حمّ تفإن ع��وة على ذلك،  التحديات الناجمة عن ضعف المساءلة المؤسسية وا��حتكار السيا��. بشكل كافٍ 
تمرارية اسمع القانون  ُحكمفي ضمان  همسيُ ل��طة والنيابة العامة والقضاء لم دعم ال ��كاء التنمية الدوليين

التي �� يمكنها شة همّ العديد من الفئات المُ وجود و، 10والفساد التدخل السيا��المؤسسات المعنية من تعانيه ما 
 .العدالةإلى الوصول 

ي ف ةكموة في الحصورة أوضح عن أوجه القصور الرئيسالدولية ذات الصلة ا��ستط��عات ر المؤ��ات ووفّ تُ 
، 2016لعام  قتصادي العالميللمنتدى ا��لت المنطقة في إطار مؤ�� التنافسية حيث سجّ  ؛عربيةمنطقة الال

أن  علماً  ،4.0711العالمي البالغ "جودة المؤسسات" مقارنة بالمتوسط نقاط في جانب  7نقطة من أصل  4.22
ح من ضكما يتّ  الفساد"الرقابة على نظر إلى الجوانب المتعلقة "بالتعبير والمساءلة" و"ها يتراجع عندما يُ أداء

 ينطبقو  العالمي.أقل بكثير من المتوسط  نقاطاً المنطقة لت سجّ ، حيث 520112 لعامالعالم مؤ��ات الحكم في 
 32.71المنطقة أحرزت حيث  2016لعام لمنظمة الشفافية الدولية مدركات الفساد  أيضا عند دراسة مؤ��ذلك 

حيث  2015ومؤ�� الموازنة المفتوحة لعام ، 42.94 العالمي البالغنقطة مقارنة بالمتوسط  100من أصل نقطة 
ذلك الموجز  عّززيو .  45 بالمتوسط العالمي البالغنقطة مقارنة  100نقطة من أصل  19.91المنطقة لت سجّ 

                                                 
، برنامج ا��مم 16-14الصفحات  –: الشباب وآفاق التنمية في واقع متغيّر 2016تقرير التنمية ا��نسانية العربية للعام  9 

  .hdr.org-http://www.arabعلى الرابط  ]عبر ا��نترنت[المتحدة ا��نمائي. متوفر 
 على  ]عبر ا��نترنت[، منظمة الشفافية الدولية. متوفر 2015/2016باروميتر الفساد العالمي 10

     http://www.transparency.org/research/gcb/gcb_2015_16الرابط
 /http://www.weforum.org ا��قتصادي العالمي. متوفر على الرابط ، المنتدى 2017-2016تقرير التنافسية العالمي  11 
. متوفر عبر الرابط ]عبر ا��نترنت[، البنك الدولي 2017قاعدة بيانات مؤ��ات الحكم في العالم 12 

 indicators-governance-catalog/worldwide-http://data.worldbank.org/data 

http://www.arab-hdr.org/
http://www.weforum.org/
http://www.weforum.org/
http://data.worldbank.org/data-catalog/worldwide-governance-indicators
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من المستجيبين في المنطقة ��  ٪50) الذي يشير إلى أن حوالي 2010-2014العالمي ( السادس من مسح القيم
  .13أن الحكومة �� تفعل ما يكفي لمحاربة الفسادبيعتقدون منهم  ٪32، بينما يثقون بحكومتهم

ة مكوالحات كليتعتبر هي ؛ملة واحدةلعُ ن يجهبران وتعيداعمين مشتركين و وبناء الس��م  ةالشامل ةكموالح
جتماعي ��العقد ا استمرارلضمان  أساسياً  ��اً القصور عنأوجه للفساد و ةرض�قل عُ ا��كثر تشاركية وا� عملياتهاو

 نمصامدة مؤسسات وسياسات وجود ز عزّ يُ بدوره هذا  ؛مع احتياجات الدوائر ا��نتخابية باً تجاوِ ومُ  ��ً مّثِ القائم مُ 
ملية ومع فشل هذه الع. بما في ذلك تعزيز التماسك ا��جتماعي العنيف التعرض للنزاعرص فُ ل من قلّ شأنها أن تُ 

تصالح النزاعات و على فضّ عمل بناء الس��م، الذي ي وهو�� أ، ملةلعُ من التركيز إلى الوجه ا��خر ال تحوّ ي
اتير ��ص��ح الدسّصات منر وفّ ما يُ  غالباً أنه وسيما ، هاعملياتوكمة والحات إعادة بناء هيكلي المجتمعات، وتعزيز

 .ات الشاملةوإدخال المزيد من الت��يع

حول ا��ص��حات التي تعالج أوجه  ةكموالح مقارباتمحور تت العنيف،النزاع نخرطة في في البلدان غير المُ 
اسك التمشجيع بهدف ت ا��جتماعية وا��قتصادية وعدم الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة التفاوتات

��حات م من فشل إصلّ مهم بمكان التعوتحقيقا لهذه الغاية، من ال .لقبّ توالالتسامح و ةا��جتماعي وتعزيز التعدديّ 
 لدعما ات طابع تقني، بما فيهاذحلول ي نّ بإمكانية تفي معظمها حول افتراض كّلت شُ ة السابقة التي كموالح

ة ثيليّ إنشاء مؤسسات تمما هو مطلوب  .جيّدبشكل  والتدريب والقوانين التي �� تتما�� مع السياق والتجهيزات
بقوانين شاملة وممارسات تضمن العدالة بغض النظر عن ا��رتباط زة عزَّ المركزي والمحلي، مُ صعيدين على ال

الخدمة المدنية القائمة أمور أخرى،  د وأوجه القصور؛ ويشمل ذلك من بينمخاطر الفساقلل من السيا��، وتُ 
ة طة، والضوابط الداخليبسّ ات المُ ، وحرية المعلومات، وا��جراءوتنافسيتهاالمشتريات شفافية على الجدارة، و

لعدالة لبرلمانات وسلطات اافي لة تمثّ مُ الة تكاملة والفعّ أطر المساءلة المُ  وتقديم الخدمات، وأخيراً  ةالعامية لمالل
  الحسابات.وأجهزة مراقبة 

ومة ��عادة بناء وظائف الحكأولوية إلى إي��ء وكمة الح اتمقاربحتاج ت العنيف، اعنز عاني من الفي البلدان التي تُ 
تصدي البمكان وتحقيقا لهذه الغاية، من المهم  �� يتجزأ من جهود بناء الس��م الشامل. جزءاً باعتبارها ا��ساسية 

ع التنوّ سين ح، وتعزيز المشاركة المدنية، وتعةو�� مالمنافسة للفتح المجال السيا�� من خ��ل ل��قصاء السيا�� 
؛ هذا مع تعزيز مشاركة تنوعة للسكاننع القرار بحيث تعكس على نحو أفضل ا��حتياجات المُ صُ واقع في م

سين ة، وتحة وغير الرسميّ الرسميّ كمة وليات الحكهيإيجاد روابط بين في إدارة الشأن والمال العام بالمواطنين 
من شأنها تهميش الفئات ويتطلب ذلك أيضا معالجة أوجه عدم المساواة التي  الدولة.والمواطنين ع��قة 

نظرة  تبّنيستدعي ا��مر ، يختاماً و .وسياسية واجتماعية، �� سيما النساء والشبابا��جتماعية ��سباب عرقية 
باب معالجة ا��س، من أجل ةة ا��حاديّ المقاربة ا��منيّ عن  بعيداً  ،وحساسية النزاع ف العنيفمنع التطّر بشأن شاملة 
� �و والتماسك ا��جتماعي؛ صالحةودعم الم ،وقائيةوعمليات حوكمة  ات، وإعادة بناء هيكليللتطرّفة الجذريّ 

م من تقدي نلعنف، وتحسّ ا��ستبداد في اوالفساد من  تحدّ افة دون وجود ضوابط قانونية شفّ  ذلكتحقق ي
 .ديةً وتعدّ  ز حرية التعبير نحو حوار اجتماعي أكثر انفتاحاً الخدمات ا��جتماعية، وتعزّ 

 فتاحاً نيتطلب اهذا و ؛الواسعةشبكات الال��اكات وإقامة  وبناء الس��م ةكموالحنجاح الجهود في إطار يستلزم 
حة لاريع، ومشاركة عميقة وحقيقية من أصحاب المصالمشون دير ذين يالكافة ا��طراف المعنيين بين  وحواراً 

 .ودعم متعاونوطويل ا��مد هادف نحو عمل جهات المانحة التزام ال، إلى جانب ا��خرين

 

  ومداخل العمل  خطوات المستقبليةال
ة وعادلة في بناء مجتمعات سلميّ  مةكوللحبالدور المحوري  2030عام خطة التنمية المستدامة ل�� تعترف 

التشجيع " إلى 16هدف دعو اليالغاية؛ حيث  هذهها السبعة ع�� لأحد أهداف كرس أيضاً وشاملة فحسب، بل إنها تُ 
التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول سالمة �� ُيهّمش فيها أحٌد من أجل تحقيق على إقامة مجتمعات مُ 

ما  يف ".الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فّعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات
رنامج ا��مم المتحدة لبرنامج ا��قليمي التابع لبا بلورة إطار عمل من أجل بهاو�� يُ  عملمجموعة مداخل يلي 

 .2021-2018لفترة ل ا��نمائي

ى بفعالية وكفاءة علقادرة الرضة للفساد و�قل عُ وا�شاملة ال الةمؤسسات ا��دارة العامة والعد على التركيز .1
 ، مع إي��ءوبإنصاف هاينمواطإلى  – ��منامن التعليم والصحة إلى  –الخدمات  وتقديم ا��يراداتتحصيل 

                                                 
عبر [ مستجيب من الجزائر والعراق وفلسطين وم�� ولبنان والكويت وا��ردن والمغرب وقطر واليمن 11886تشمل العينة   13

 www.worldvaluesurvey.org .  متوفر على الرابط ]ا��نترنت

http://www.worldvaluesurvey.org/
http://www.worldvaluesurvey.org/
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إيجاد حوافز في التصميم  يستدعي هذا. إليها شةهمّ المُ اهتمام خاص لوصول النساء والفئات 
 ةيوالحكم المحلي والعمليات ا��نتخاب ستدامة وفّعالة من خ��ل البرلماناتوضوابط وتوازنات مُ  ،المؤس��
 الفساد. وأجهزة الرقابة ومكافحة القضائية والسلطة

ن وذلك م، الضعيفةخاصة تلك  ،لمجموعات مختلفة ستجابةً ا أكثر السيا�� النظام جعل على التركيز .2
معالجة ل ع القرارنقع صُ موالمرأة في تعزيز فهم ذلك يشمل . و فةستهدِ مُ  ومساءلة شفافية آليات ��لخ

كما أن تعزيز مشاركة الشباب  لمشاركة والتمثيل في هذه ا��دوار.في عملية اها عيقات التي تواجهالمُ 
 . ��ورياً وتمثيلهم الفّعال في عمليات الحوكمة وبناء الس��م سيكون 

عزيز ت ة وا��قليمية من خ��لنزاع على ا��صعدة المحلية والوطنيا��ستثمار في التماسك ا��جتماعي ومنع ال .3
، وبذل الجهود في سبيل تحسين توطين القدرات ا��منية والحوار الوطني ،وحوار المجتمعات ،�ديانحوار ا�

عزيز سياق، �� بد من تالثقة.  في هذا ال وبناءدية وتعزيز التعدّ  ف العنيفوالوطنية لمنع حدوث النزاع والتطّر 
جميع تدابير وقائية على صقل ف العنيف على الصعيد المحلي والوطني وا��قليمي، والوعي بالتطّر 
غيير بهدف التشجيع نحو التذوي النفوذ ا��ستثمار في إ��اك قادة المجتمع  كما يستدعي ا��مر المستويات. 

 س��م.إدامة الو  ةشامل ةكموحمن أجل  نع القرارعلى مستوى صُ 

لعنف البواعث نحو احد من ها للتحكيم فيالوشأنها فض النزاعات من التي  ةكموا��ستثمار في مؤسسات الح .4
�دامة �ستنيرة بالمخاطر المُ فة وستهدِ المُ مسارات الحلول الوقائية  ستدام، مع تشجيعوبناء الس��م المُ 

 .هزاتحفّ ومفعه ادووالنزاع ا��ستثمار في تحليل مشترك ��سباب من خ��ل وذلك الس��م 

الباحثة ات حوار من شأنها تيسير الالتي  وتعزيزها،تشاركية إقليمية ات منصّ ات وشبك في إنشاءا��ستثمار  .5
وا��وساط ا��كاديمية لعمل الجماعي بين الحكومة وقطاع ا��عمال والمجتمع المدني وتشجيع ا ،الحلولعن 

 إطار فيوإدامة الس��م  المناخ روتغيّ  الفسادمكافحة التجارة وبما فيها مشترك، بشأن قضايا ذات اهتمام 
ال فعّ ��عي وهتمام خاص لتمكين المجتمع المدني ك��يك اإي��ء  مع ،2030 خطة التنمية المستدامة لعام

بتعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب ات والشبكات ا��قليمية م هذه المنصّ هسستكما  في هذا الصدد.
  وتبادل المعرفة والممارسات الجيدة.

 

   أسئلة نقاشية 
 جهودال من معلّ من التأيضاً �� بد  ،المستدامة التنمية أهداف لتحقيق الجهود فيه بذلتُ  الذي الوقت في -

 تعزيزل الراهنة وا��قليمية الوطنية الجهودفي  هالواجب إحداثالتغيير  مامن هنا،  ؛ةكموالح ص��ح�السابقة �
دين الصعي على ا��يجابي التغيير تحقيق لضمان تنفيذها ينبغيالُمداخ��ت التي هي  ما؟ ةكموالح ظمنُ 

 ؟والمحلي المركزي

وظائف الحكومة ا��ساسية  بناء ��عادة ولويةأإي��ء إلى  الحوكمة اتقاربمُ حتاج ت ،تنازعةالمُ  البلدان في -
 يللتصدّ  فعاليةُسبل ال أكثر هي ما، الغاية لهذه تحقيقاً ؛ عاّمةً  الس��م بناء جهود من يتجزأ �� اً جزءباعتبارها 

 بين ةالع��ق وتحسين، ةالرسميّ  وغير ةالرسميّ  ةكموالحهيكليات  بين روابط وإقامة ،السيا�� ل��قصاء
 ؟والدولة المواطنين

؛ بعيداً عن ةعوامل عدّ ل نتيجةً  العربية البلدان من العديد في ا��جتماعي التماسك قويضتَ رّجح من المُ  -
 ةالجذريّ ا��سباب  لمعالجة بها القيام ينبغيما هي المداخ��ت ا��نمائية التي ، ةالمقاربة ا��منيّة ا��حاديّ 

 ؟والتمييز  والطائفية والعنف فللتطّر 

 عاً م ةالمحليّ  والمجتمعات المدني والمجتمع الحكومات تعمل أن�� بد  والشمول والعدالة الس��متحقيق ل -
 لةالشام المشاركة وضمان الفساد ومكافحةتطبيق العدالة و العنف من للحدّ  دائمة حلول تنفيذ أجل من

 ؟وتعزيزها ال��اكات هذه بناء يمكن كيف ؛للجميع
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