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 وتقد�ر  شكر 

 اإلقتصادية الّلجنة في أبحاث فريق البحث هذا أعدّ 
  رئيس بإشراف )اإلسكوا( آسيا لغربي واإلجتماعية

  كالً  وضمّ  أيوب، أبو يونس الدولة، وبناء الحكم قسم
  ماركوس، ساليدو جواكين يتاني،عالش يوسف من

  أنس محماالت، منير يزبك،-غانم  داليا طويل، ردوانه
 شيودي فيرا غوب، فلورانس الزغبي،  منى بوهالل،

  من مجموعة إلى إضافة غريغورياديس، وتيوكاريس
  إعداد في المشاركين والمتدّربين المساعدين الباحثين

 تيرمين تيمرمانس،-لونكو أنجيال ضّمت التقرير هذا
  ونيكي إسبينوزا ألزات  جوليانا أراكيليان، هايجو تاي،

  متواصل  بحث إلى التقرير هذا يستند .سياماكي

 على الخبراء فريق عقدها  إجتماعات وسلسلة
 وممارسين وأكاديميين خبراء مع ياإلقليم المستوى

.  خارجها  من أم العربية المنطقة داخل من واءس
  األمين نائب بها أدلى التي التعليقات ساهمت قدو

  القضايا سمق ومدير  تابت، منير لإلسكوا، فيذيالتن
  إغناء في علمي،ال طارق  بالّنزاعات، والمتعلقة الناشئة

 نائبة ليندشتيدت، لناتاشا أيضاً  والّشكر. التقرير هذا
  بالحكومة، اإلجتماعية العلوم قسم في التعليم عميد

  إسيكس، جامعة راد، تغديسي سحر إسيكس، جامعة
 مساهماتهم على اإلسكوا في آخرين وزمالء

 .القّيمة  ومراجعاتهم وتعليقاتهم



   عالمنا اليوم هو عالم واحد أكثر من أي �وم مضى. فضعف 
الفرد هو ضعف الجميع، وقوة الفرد – وال ُيقصد بها القوة 

العسك��ة، بل القوة الحقيقية أي القوة اإلقتصادية واإلجتماعية 
وسعادة اإلنسان – هي قّوة الجميع بشكل غير مباشر."

داغ همرشولد، 1956. األمم المتحدة – إيد�ولوجيتها 
وأنشطتها. خطاب أمام المجلس الهندي للشؤون الدولية،

3 شباط/فب�ا�ر.
"إّن األمن البشري والحوكمة الرشيدة والتنمية العادلة 

واحت�ام حقوق اإلنسان هي أمور مت�ابطة يعّ�ز كّل منها 
اآلخر. إذا كانت الحرب العدو األسوأ للتنمية، فإّن التنمية 

الصحية والمتوازنة هي أفضل وسيلة لمنع نشوب الن�اعات."
كوفي عنان، 1999. الّسالم والتنمية – كفاح واحد وجبهتان.  

رسالة إلى موظفي البنك الدولي.
"تساهم الّن�اعات المميتة وأزمة المناخ والعنف الجنساني 
وت�ايد الجوع واستم�ار عدم المساواة في تقويض الجهود 

الّ�امية إلى تحقيق األهداف بحلول عام 2030 […] نحن 
بحاجة إلى إعادة توجيه أنظمتنا اإلقتصادية والمالية ونظم 

الحوكمة بحيث يفيد النمو الجميع ويدعم �يئة صحية.

أنطونيو غوتي��ش، 2019
رسالة إلى منتدى الّتنمية

المستدامة، 24 تش��ن األول/أكتوبر 
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 �نفيذي ملخص

أمام عثرة حجر يقفمن المعروف أّن قصور الحوكمة 
تحقيق إمكاناتها  المنطقة العربية وشعوبها ل جهود

وقد سّلط برنامج األمم   التنموية وتطّلعاتها السياسية.
ي في تقريره  المّتحدة اإلنمائي الضوء على هذا التحدّ 

ربية عام األّول حول الّتنمية البشرية في المنطقة الع
، توالت التقارير التي تناولت الحين. ومنذ ذلك 2002

ومنها تقارير اإلسكوا الثالثة األولى   الموضوع، اهذ
 حول الحوكمة في المنطقة العربية. 

فما هي الغاية من تقرير جديد حول الحوكمة؟ 
هي الرسالة الجديدة التي يمكن أن يحملها هذا  وما 

التقرير؟ الجواب على هذين السؤالين يفتح باب 
تي الجدال حول عدم معالجة أوجه قصور الحوكمة ال 

التقارير كثرة   غم ر   على المنطقة  تعاني منها  
من المهّم التأكيد . وبالتالي،  ليليةالتح   الدراسات و 

المزمنة   هيكلية رورة معالجة أوجه القصور ال على ض 
دون هذه المعالجة سيكون من من    إذ  ؛ في الحوكمة 

المستحيل عمليًا تحقيق تطّلعات شعوب المنطقة 
على  2030خطة التنمية المستدامة لعام    وضع و 

. وتأتي الحركات االجتماعية في سكّة التنفيذ
والنزاعات التي أعقبتها تذكيرًا   المنطقة العربية 

بضرورة اّتخاذ إجراءات شجاعة على مستوى 
الحوكمة حتى تتمكّن المنطقة من الخروج من المأزق 

كشفت   بعد أن   سيما  ال   ، الذي تغرق فيه   التنموي 
 جهوزية واألزمات الّسابقة عدم    19- حة كوفيد جائ

المؤّسسات العاّمة لمواجهة الّتحديات المزمنة 
الضوء على فجوة   وألقْت الوافي    بالشكل والناشئة 

الثقة المتزايدة بين الدولة ومواطنيها. إزاء هذا 
بد من إصدار تقرير آخر حول عواقب  النقص، كان ال 

عربية. ضعف هيكليات الحوكمة في المنطقة ال 
 التوّسع   إلىالحاجة   ويجّدد هذا التقرير التأكيد على 

مفهوم األمن البشري والتركيز على أهميته   في 
لجميع إصالحات الحوكمة في   أساس  كحجر 

 العربية. المنطقة 

 الّدول فيالحوكمة  حول الّرابعتقرير ال هذايبني 
خاذ ابقة، ويدعو إلى اتّ على نتائج التقارير الّس  العربية

في مجال الحوكمة،  ةعدّ  جبهات إجراءات عاجلة على 
 منهجةمساواة المال عدماإلقصاء و  عوامل بأنّ  حاّج وي
 في جميعها ساهماإلمكانات البشرية ت اكتساب عدمو

ساتها ويمكن أن ولة ومؤّس تأجيج االستياء من الدّ 
إلى مزيد من االضطرابات  المطافي في نهاية تؤدّ 

  صوالً عدم االستقرار السياسي وواالجتماعية 
ركت ت�  ماإذا  ، ةخطيرال اتاع نزالنشوب  إلى
 معالجة.  دون من

التقّدم الملحوظ في  ويشير التقرير إلى أنه على رغم
ي قطاعي سيما األساسي منها ف مجال الخدمات، ال

 النمو الّشامل والتحّسن الصّحة والتعليم، وعلى رغم
التقّدم في   يزال الفي مستويات المعيشة عمومًا، 

، ولألسف، دون مستوى إمكاناتها.  المنطقة العربية
مشكلة البطالة   مع حال تنامي نسبة الفقر  فقد

تزال معالجتها  المستعصية ونقص فرص العمل التي ال
مساواة  ال  عدمدون المستوى المطلوب، وتزايد 

ل الوصول إلى العدالة والفرص  بُ انعدام ُس الممنهجة و
االقتصادية بالشكل الوافي واإلقصاء وتجاهل حقوق  

اإلنسان وضيق المساحة السياسية وتزايد القمع  
وتقييد الحريات، بما في ذلك حرية التعبير  

دون ر المتسامحة للقيم الدينية والتفسيرات غي
  2030تحقيق التقّدم المطلوب على مسار خطة عام 

ضعف  ذلك إلى وُيضافي معظم الّدول العربية.  ف
والفساد وغياب الشفافية الوافية واستيالء  المساءلة 
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النخبة على موارد الدولة المخّصصة لخدمة جميع 
  اتاإلدار هابما في ،ؤّسسات الدولةالمواطنين وضعف م

تطّور األنظمة   ويضقت إلى أّدى هذا وكّل  ،العامة
الالزمة لقيام أنظمة حوكمة   ساتيةمؤسالسياسية وال

 تستجيب لمتطّلبات المجتمع.

ابقة التي التحذيرات الّس  على اً التقرير أيض شّدديو
ه من دون معالجة نّ أ مكّرراً ، حتى اآلن استجابة تلَق  لم

اع، حتى  ّنزال ح أن يستمرّ ، فمن المرّج الجذرية اأسبابه
خافتة.   اً وأحيان بها التنبؤ يمكن الوإن كان بطريقة 

العدالة االجتماعية والديمقراطية وسيادة   غياب ففي
واحترام حقوق اإلنسان  ةالرشيد ةكموالقانون والح

، عادلةوال دماجيةاإلنمية المستدامة األساسية والت
  تشعلسو ،تستشريسو  اعالنز أسبابجذور  تتعّمقس

في الشارع  حتجاجاتاالجتماعية واالحركات الفتيل 
، وفي نهاية  عنفال أعمالسياسي والستقرار االوعدم 

وقد طالبت اع شامل ومدّمر. نز  إلى تتحّولسالمطاف 
بالرغيف  2011شعارات الحركات االجتماعية لعام 

والعدالة االجتماعية والكرامة مرّددًة مطالب  
سبب   تجّسدواجتماعية وسياسية وثقافية  اقتصادية

، ذلك إلى في المنطقة. اً ال سائديز االستياء الذي ال
بالعنف  ينحصراناع والعنف ال لنزا التقرير أنّ  يؤكّد

عدم المساواة   يشمالن بل فحسب، الجسدي
  التي الضّيقة اآلفاقو صاء والقمع واإلق تهميشوال

في   الناشئين نوغيرهم من الفاعلي(ب لشباا يواجهها
ها أشكال من العنف تحرم األفراد من  كلّ  ،)المجتمع

كرامتهم وتحّد من قدرتهم على تحقيق كامل  
إمكاناتهم وتجعلهم يفقدون مكانتهم كأعضاء منتجين 

أن يصيروا نتيجة ذلك  احتمالية وتعّززفي المجتمع، 
 في المجتمع نفسه.  اً إنتاجية وأكثر عنف أقّل 

 القصيرة و المقاربات المجّزأة    أنّ يحاّج التقرير    وأخيرًا، 
 ، ت قد تكون أسهل في التنفيذ إلصالحا ا   جراء األجل إل 

تحقق نتائج مستدامة على المدى الطويل.   لن   أنها   إال 
لمدى صالحات عميقة وبعيدة ا إ   جراء ة إل حاجة ملّح ال ف 

قتصادية جتماعية واإل واإل   مؤسسية على المستويات ال 
األمن   مفهوم   من   تنطلق   التي   مقاربة ال إّن    والسياسية. 

 ية اتية لتحقيق رفاه ؤ لخلق بيئة م   ةالبشري ضروري 
بيئة ال  هذه   قوام   يستند   ، التقرير  هذا على   بناءً اإلنسان. و 

 واالستدامة   دماج المساواة واإل ركائز أساسية هي    إلى 
واالستخدام األمثل للتكنولوجيا الحديثة من أجل 

يات والمخاطر التحدّ تقرير ال د  وال يحدّ   . العام الح  الّص 
 الرئيسية األولويات    كذلك   يتناول  المحتملة فحسب، بل 

 .فّعال  على نحو   زاعاتالنّ   نشوب   لمنع 



   للبشر جميعًا، بصرف الّنظر عن العنصر أو 
العقيدة أو الجنس، الحق في العمل من أجل 

رفاهيتهم المادية وتقدمهم ال�وحي في 
ظ�وف توفر لهم الح��ة والك�امة واألمن 

االقتصادي وتكافؤ الفرص."
"ينبغي الحكم على جميع السياسات والتدا�ير 

الوطنية والدولية، وال سيما تلك ذات الطابع 
االقتصادي والمالي، في ضوء ذلك 

والموافقة عليها بشرط أن تساهم في تع��ز 
تحقيق هذا الهدف األساسي وليس إعاقته."

إعالن فيالدلفيا
(المادة الثانية أ.ج)
1944



 

 

  

ال ي�ال ضعف الحوكمة واالفتقار إلى 
المؤّسسات اإلدماجية من التحديات القائمة في 
المنطقة. فقد شّكلت أوجه القصور الممنهجة في 
الحوكمة عقبات رئيسية أمام تحقيق خطة عام 
2030 وأهداف التنمية المستدامة والشاملة في 

المنطقة العر�ية.

تعاني مؤسسات الدولة من أزمة متنامية من 
حيث الهيكلية والتمو�ل والقدرة على 

االستجابة الحتياجات المواطنين وتوقعا�هم، 
ما �ؤّدي إلى تآكل الثقة بهذه المؤسسات. 

وإلى جانب الشعور بانعدام العدالة 
(االقتصادية واالجتماعية)، �رى المواطنون 

أّن مؤسسا�هم قد استولت عليها نخب 
منقطعة عن احتياجات ناخ�يها يستفيد منها 

أصحاب النفوذ حص��ًا على حساب المواطنين.

النتائج األساسية

أّدت سياسات التنمية غير الفّعالة إلى اضط�ابات اجتماعية وعدم 
استق�ار سياسي، وفي بعض الحاالت، إلى ن�اعات كانت �تيجتها الت�اكمية 
وقف مكاسب التنمية بل تبديد ما تحقق منها في العقود القليلة الماضية 

في الكثير من دول المنطقة العر�ية.



كشفت جائحة كوفيد-19 عن نقاط 
الضعف البنيوية على مستوى المؤّسسات، 

وأ�رها اإلجتماعي واإلقتصادي الذي 
فاقم الوضع السلبي القائم، على 

الصعيد�ن الوطني واإلقليمي.

تفتقر الشفافية والجهود ال�امية إلى مكافحة  
الفساد والمساءلة والكفاءة إلى وجود عناصر 

في مؤسسات الدولة وذلك على رغم أهميتها في 
ضمان التنمية اإلدماجية في دول المنطقة وازدهار 

شعوبها. لهذا األمر أهمية قصوى عندما يتعلق 
األمر بالفساد، الذي يضعف الثقة بالحكومة 

ويقّوض العقد االجتماعي ومكاسب التنمية.

تمثل ��ادة اإلنفاق العسكري على حساب 
االس�ثما�ات اإلجتماعية ا�جاهًا مقلقًا يغّذي 
عسكرة وأمننة بعض السياسات العامة في 
المنطقة في حين تبعد الموارد عن خيا�ات 

السياسات العامة التي يمكن أن تلّبي توقعات 
المواطنين  لإلزدهار والعدالة اإلجتماعية 

واآلفاق الواعدة لألجيال الصاعدة.

لم تحّدد إدارة السياسات اإلقتصادية 
واإلجتماعية وال�يئية وركائزها المؤسسية 

األولوية المالئمة لمسائل العدالة االجتماعية 
والتمكين والتخصيص العادل وإعادة تو��ع 

الموارد.



التوصيات األساسية
المتعّلقة بالسياسات العامة

 

 

 

 

على الحكومات بذل جهود جّدية وحقيقية إلعادة 
بناء الثقة �ين المواطنين والدولة. تأ�ي 

الشفافية والمساءلة المؤسسيتان في المرتبة 
االولى بالنسبة إلى المواطنين ليشع�وا بأنهم 

ممثلون بشكل حقيقي وبأّن حكوما�هم ت�اعي 
حقوقهم واحتياجا�هم األساسية بفعالية إلى جانب 

تشجيع الحكومات على تبني نهج الحكومة 
المفتوحة الستعادة ثقة مواطنيها. 

لتعويض الخسائر التي تكّبدتها التنمية 
في العقد الماضي وبغية االستخدام 

األمثل للعقد القادم لتحقيق خطة عام 
2030، يجب أن يكون التمكين 

والتخصيص العادل للموارد وإعادة 
تو��عها في صلب أولويات الحكومات. 

يقع على عا�ق الحكومات تصميم الب�امج 
اإلدماجية للجميع و�نفيذها والعمل مع 

جميع الجهات االجتماعية المعنية 
لتمكين الفئات المستبعدة واألكثر 

حرمانًا في المجتمع بهدف وقف 
الديناميات الخ�يثة التي تعيق الّسير بعجلة 

التنمية ومنع نشوب الن�اعات العنيفة. 

يجب أن تكون إصالحات الحوكمة وتع��ز المساءلة وتفعيل مؤسسات 
الدولة في صلب جهود الحكومة للمضي قدمًا في تحقيق خطة عام 2030 

وأن تأخذ الجهود ال�امية إلى منع نشوب الّن�اعات في االعتبار األبعاد 
السياسية واإلجتماعية واإلقتصادية وأن تكون شاملة في نطاقها ومداها 
إلى جانب تشجيع الحكومات على إنشاء هيكلية للحوكمة ودعمها لدفع 

عجلة التنمية البش��ة الصلبة والمستدامة والعادلة.



 

تشجيع الحكومات على التخفيف من وطأة اإلنفاق 
العسكري على حساب االس�ثما�ات االجتماعية 
والتنمية البش��ة والتوّجه إلى اس�ثمار الم��د من 
الموارد في خيا�ات السياسات التي تضمن رفاهية 

المواطنين وتستجيب لتوقعا�هم في ما يتعلق 
باالزدهار والعدالة االجتماعية واآلفاق الواعدة 
للجميع فضًال عن تشجيع الحكومات على الّنظر في 

خيا�ات السياسات المتاحة كالموازنة التشاركية.

في سياق مواجهة تحديات الشفافية والمساءلة 
الممنهجة وتحطيم ديناميات الّسلطة الظالمة 

المؤثرة على العالقة �ين الدولة والمجتمع والتي 
تساهم في نشوب الن�اع، يدعو التق��ر إلى تشجيع 

الحكومات على تبّني سياسات استباقية 
للتصّدي لسوء سلوك الموظفين العموم�ين ووضع 

آليات لمكافحة الفساد في المشت��ات العامة 
وحماية المبّلغين عن المخالفات ومحاربة 

الفساد من خالل إنشاء مؤسسات وطنية مستقّلة 
�تمتع بالصالحيات والتمو�ل الجيد لمكافحة الفساد.

على الحكومات أن تسعى جاهدة للقضاء على السياسات 
والممارسات التم�ي��ة التي تضّر بشكل خطير باإلدماج االقتصادي 
والسياسي واالجتماعي للمواطنين، وال سيما الفئات الضعيفة منهم. 

ويتطّلب ذلك صياغة قوانين جديدة قائمة على احت�ام حقوق 
اإلنسان تكون شاملة وال تقصي أحدًا مع تشجيع الحكومات على 

الّنظر في تعميم العدالة االجتماعية والسياسات المؤيدة 
للمساواة، وتع��ز المشاركة الفعّالة والحماية االجتماعية التشاركية 

وتمكين الشباب والحوكمة الرشيدة، من �ين أمور أخرى، من خالل 
ب�امج بناء القد�ات.

استخدام مرحلة التعافي من جائحة 
كوفيد-19 كفرصة إلعادة النظر في 

الهيكليات المؤسسية السابقة والسياسات 
االجتماعية واالقتصادية لمعالجة أوجه 
القصور الهيكلية في الحوكمة وتفعيل 

المؤسسات العامة الضعيفة، التي كشفت 
عنها جائحة كوفيد-19. فإعادة البناء 

بشكل أفضل لم تعد �تماشى بعد اآلن مع 
العمل المعتاد.
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 المصطلحات مسرد 

قرار اعتمدته  :2030التنمية المستدامة لعام  خطة
 سبتمبر/ أيلول 25حدة في الجمعية العامة لألمم المتّ 

القضاء على "من خالل  "لتعزيز السالم العالمي" 2015
، من بين أهداف أخرى  "الفقر بجميع أشكاله وأبعاده

 متعلقة بالتنمية.

مسح للرأي العام  اروميتر العربي:لبل الخامسة الدورة
 2018أواخر عام  فيدولة عربية   12إجراؤه في  تمّ 

 . 2019وأوائل عام 

ره خل، طوّ مقياس التفاوت في الدّ  جيني: مؤّشر
 اإلحصائي اإليطالي كورادو جيني.

الدولة اإلسالمية في العراق والشام،   :داعش
باسم الدولة اإلسالمية في العراق  اً والمعروفة أيض

. داعش هو االسم المختصر العربي  )داعش(والشام 
 حة.السم الجماعة المسلّ 

،  2030في جدول أعمالها لعام    هدف التنمية المستدامة: 
لتحقيقها بحلول عام    اً هدف   17حدة  دت األمم المتّ حدّ 

يات العالمية مثل الفقر  ن أجل مواجهة التحدّ م   2030
 . ّنزاعات ر المناخ والتدهور البيئي وال وعدم المساواة وتغي� 

في  فريضةالصدقات التي تعتبر   أشكالمن  :الّزكاة
 اإلسالم. 



مقّدمة



   ال يمكن أن تكون هناك �نمية 
مستدامة من دون سالم، وال سالم 

من دون �نمية مستدامة.



3 

مقدمة

طرس بطرس غالي  تقرير األمين العام ب صدور منذ
 ايالء ، تمّ "المخطة للّس " بعنوان 1992لعام  ساسياأل
ف أدوات جديدة وتطوير  مزيد من االهتمام الستكشاال

وتخصيص موارد متزايدة  المبكرآليات اإلنذار 
 ، فإنّ زاعات. ومع ذلكنشوب النّ  دون لحؤولل
إليها   ، كما أشار"حدةاإلمكانات الكاملة لألمم المتّ "

ا  ، لم ُتستغل بعد عندماألمين العام داغ همرشولد
. من خالل خطة عام ّنزاعاتيتعلق األمر بمنع نشوب ال

حدة ببناء ، التزمت الدول األعضاء في األمم المتّ 2030
خالية من الخوف   إدماجيةلة ومجتمعات سلمية وعاد

القضاء على الفقر والجوع إضافة إلى  والعنف
وحماية حقوق   عدم المساواةو التمييز ناهضةوم

 خطةال الم، تنّص ما يتعلق بالّس   . فياإلنسان واحترامها
  منمكن أن تكون هناك تنمية مستدامة ال ي"ه أنّ  على

ز يركّ  ."دون تنمية مستدامة منوال سالم  ،دون سالم
لى ع، اً تحديد ،عشر السادسهدف التنمية المستدامة 

المجتمعات   دعمبعض عناصر الحوكمة الرئيسية ل
  المثال، سبيل على منها  نذكر، دماجيةالسلمية واإل

القانون على المستويين الوطني والدولي  حكمتعزيز 
وضمان المساواة في الوصول إلى العدالة للجميع؛  

من الفساد والرشوة بجميع   ،بشكل كبير ،الحدّ 
تكون   وشفافةلة سات فعاّ أشكالهما؛ تطوير مؤّس 

خاذ على جميع المستويات؛ ضمان اتّ لة خاضعة للمساء
على    كية وتمثيليةة وتشارإدماجيو  تجاوبةقرارات م

؛ ضمان وصول الجمهور إلى  جميع المستويات
 اً طبق يات األساسيةمعلومات وحماية الحرّ ال

للتشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية؛ دعم  
عاون  من خالل التّ و، سات الوطنية ذات الصلةالمؤّس 

بناء القدرات على جميع المستويات،  ، لأيضاً  الدولي
العنف  ممارسة منع؛ سيما في البلدان النامية وال
القوانين   دعم؛ اإلرهاب والجريمة ناهضةوم

تحقيق بغية هاوإنفاذوالسياسات غير التمييزية 
 التنمية المستدامة.

م تحديد أوجه القصور في الحوكمة في المنطقة  تّ 
،  العربية من خالل العديد من المنشورات والتقارير 

  إلنمائي لبرنامج األمم المتحدة ا األول    تقرير ال   ها في  بما 
عام    حول التنمية البشرية في الدول العربية الصادر 

ابقة من  دات الّس دت المجلّ ، أكّ مماثل   نحو   على و   . 2002
العربية على األهمية القصوى   في الدول   تقرير الحوكمة 

أهداف التنمية    تحقيق ل لحوكمة  ا يها  تكتس التي  
عة التي  المتنوّ   هيكلية التحديات ال   ت د المستدامة وحدّ 

.  العربية   ة كم و ة ونماذج الح تواجهها المؤسسات العامّ 
  ة كم و الح وناقش التقرير، من بين أمور أخرى، مفهوم  

المقترحة في    ية الت المؤسس والتحوّ   ها ومبادئ   ة الرشيد 
د  ، وحدّ زاعات رة من النّ العربية المتضرّ   دول ال 

،  إصالحها   واجب لويات للمؤسسات ال األو من   مجموعة 
بعد  ليبيا واليمن  من    كّل الطريق ل ذلك خرائط   في  بما 

. ) حول الحوكمة في الدول العربية   الثالث تقرير  ال ( ع  نزا ال 
الدول العربية    في   التقرير الرابع حول الحوكمة   تناول ي و 

  ة كم و استكشاف قضايا الح ب   المتعلق الموضوع نفسه  
  حالياً   السائد والمؤسسات وبناء الدولة في ضوء الوضع  

على    اً ة أيض ركز هذه المرّ ي   ه أنّ   بيد في المنطقة العربية.  
دة في  زاعات بما يتفق مع األنشطة المحدّ منع نشوب النّ 

لس األمن بشأن الحفاظ  قرارات الجمعية العامة ومج 
ة التي تهدف إلى منع اندالع  ؛ أي األنشط م ل على الّس 

استمراره وتكراره. واألهم من ذلك،  ع وتصعيده و ّنزا ال 
أكثر فاعلية لمنع نشوب    نحو سياسات   قاً طر   يستطلع ه  أنّ 
  ساسي الموضوع األ   يندرج ول  في المقام األ ، و زاعات النّ 

خاضعة  و   ة إدماجي   ية المتمثل في بناء أنظمة سياس 
ولة  إعادة بناء الثقة بين الد   طريق   عن للمساءلة  
رفع و   الحوكمة   تحسين من خالل    ذلك   ويكون   ، والمجتمع 
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المساواة    تحقيق و   ية المساءلة والفعالية المؤسس   مستوى 
 . فراد واإلدماج وتمكين األ 

تحقيق   لمحاولةحمالت إطالق  الماضية العقود شهدت
 على رغموة الفقر. النمو االقتصادي والتخفيف من حدّ 

زاعات. لم تمنع اندالع النّ أّنها  إال ،الحمالت هذه ةأهمي
السياسات  هل يتطلب منع العنف االبتعاد عن ف

  اً االقتصادية واالجتماعية التي ُينادى بها تقليدي
  اعتمادمن خالل  ر فعالية وشموليةحلول أكث إليجاد

واإلصالحات   عّدلةي المُ ياسات االقتصاد الكلّ س
وسياسات  الدولة األساسية وظائففي  سيةّس المؤ

إعادة التوزيع األكثر عدالً؟ ما هو الدور الذي يمكن أن 
المجتمع المدني في منع نشوب   مات تلعبه منظ
؟ ما هو نوع العقد االجتماعي والعالقات بين النزاعات 

في المنطقة العربية؟  نزاعاتالمجتمع والدولة لمنع ال
كيف يمكن لتجديد العقد االجتماعي على أساس  و

إنشاء أنظمة    إلى ترمي ،ةإدماجيندة إنمائية عادلة وأج
 إدماجيةللمساءلة ومؤسسات اضعة سياسية خ

وضمان المساواة واإلدماج والعدالة  اعلةوف
  لبناءوالتمكين الحقيقي للمواطن  االجتماعية

 نشوب منع في يساعد أن ،مجتمعات أكثر سلمية
 المزيد من النزاعات العنيفة فى المستقبل؟

يتّم   الذيتوزيع الموارد  ،بيانه سبق ما إلى يضافو
 ؛دوعلى نحو متزاي في المجتمع متفاوتبشكل 

خل بشكل كبير نحو توزيع الدّ  منحنىيميل  إذ
الخدمات  تتوّفر  الو ، العليا من المجتمعات طبقاتال

على بعض  قتصرت حيثي مناطق معينة ف إالالعامة 
ما ُتترك قطاعات كبيرة من السكان  ، بينالمجموعات

  نّ ا، سيما في األطراف. واألسوأ من ذلك الوشة، مهمّ 
ة سلطة تقرير توزيع الموارد العامة محتكرة لصالح قلّ 

  اً سوءثيرين. ويزداد هذا الوضع على حساب الك
خاصة في أوقات ب، والهّشةفئات ال إلىبالنسبة 

  اً غالبحيث  ،زاعاتنّ وال 19-كوفيدجائحة كاألزمات، 
يكون المحرومون من رأس المال االجتماعي  ما

 ألنّ  ،ضحايا األوقات العصيبة ىوالسلطة الرمزية أول
  اً نظر بقوةالمختلفة تميل إلى الترابط  مظاهر العنف 
عض في  الببها ربطها ببعضها  يتمّ للطريقة التي 

 االجتماعية. هيكليةال

ال يتجزأ من تاريخ البشرية.   والعنف جزء نزاعال
مفهوم ضيق  ،طويلة ولفترة ،سيطر فقد ذلك، ومع

،  المفهوم لهذا وفقاً على الخطاب السياسي. للعنف  
خذ شكل ويتّ  حصراً  اً جسدي اً ايالم العنف يسّبب

جسدية لشخص أو الحرمان من الصحة والسالمة ال
 قصودمالمع كون الحرمان ، مجموعة من األشخاص

 يصدر. أقصى أشكال العنف يمثلالحياة  من دمتعمّ الو
شخص   عنو أ األفراد من  مجموعة أو فرد نع  العنف

 العنف نّ أ  فتراضاال، فإن معنوي مثل الدولة. ومع ذلك
، حيث ُينظر إلى لعنفل الشكل الوحيد  هو الماّدي

إغفال  يعني ،لهالم على أنه مجرد نقيض أو نفي الّس 
خطورة   ال تقّل  من العنف  أخرىالوجود المزمن ألشكال 

  نظمةاأل  من مقبولة غيرو في الحياة اليومية ،ناعةوش
بيئة ُيقال   مع بانسجام موجودة تظّل س ،إلجتماعيةا

. على هذا النحو، ال غنى عن  النزاعإنها خالية من 
 .1ع للعنفمفهوم موّس 

جسديًا،   ايالماً  يسّبب لماّديالعنف ا كان ولّما
ذلك القتل، فمن األهمية بمكان البحث في   في بما

الذي  وأيضًا،  "الالشعوري"مفهوم العنف الرمزي أو 
قتصادية  جتماعية واإليحدث على المستويات اإل

والسياسية. فالشكل األخير من العنف مسؤول عن  
من القدرات البشرية لتحقيق اإلمكانات الكاملة   الحدّ 

ية واألمن البشري. يحدث ذلك عندما  للتنمية الذات
الوصول إلى الخدمات األساسية بجودة عالية   يقتصر

  ،والعدالة والتعليمالرعاية الصحية كوكلفة مقبولة، 
ترقى هذه الخدمات إلى ف ،من األشخاص قّلةعلى 

أكثر خطورة   األمر ويصبحاالمتيازات وليس الحقوق. 
  اتبدرجقتصادية توزيع الفرص اإل عندما يتمّ 

كان على  بقي شرائح كبيرة من الّس ، مما يُ متفاوتة
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هامش إمكانيات التنمية البشرية، ويصبح الكثير منها  
 .ةة مختارحكرًا على قلّ 

عدم المساواة حيث  ل متزايداً  نمواً عصرنا الراهن   يشهد
قتصادية اآلخذة في جتماعية واإلاإل تفاوتاتال تشكّل 
 الحكمأنظمة و ةكموساع وأوجه القصور في الحاالتّ 

السريعة والمتنازع عليها والمؤسسات الضعيفة 
الت السياسية غير المؤكدة والتنافس على  والتحوّ 

جتماعية الموارد وموروثات العنف والتوترات اإل
ب هذه  تتطلّ  لذا،ر. المتكرّ  نزاعال الندالع اً األخرى أسباب

الظواهر المعقدة والمترابطة في كثير من األحيان  
مسألة بناء السالم ومنع نشوب النزاعات من  تناول

تعدد  مع األخذ في االعتبار ود األبعاد. منظور متعدّ 
، يمكن تصنيف األسباب الجذرية إلى النزاعات أسباب 

بما (ثالث فئات كبيرة: األسباب الداخلية أو الوطنية 
لحوكمة وعدم المساواة واإلقصاء ا ضعففي ذلك 
الخارجية أو تلك المتعلقة  األسباب؛ )وغيرها

بالجغرافيا السياسية الدولية والتحديات المالزمة  
 ،الدولي؛ أخيرًا وليس آخراً  ةكموالتي تواجه نظام الح

ر المناخ، الكوارث الطبيعية، تغيّ (األسباب الطبيعية 
التقرير حصريًا   ز هذايركّ و. )ر وغيرهااألوبئة، التصّح 

معالجة السببين  تاركاً   ،على األبعاد الداخلية للمشكلة
 تقارير المقبلة.لل الجذريين اآلخرين 

جاهات والمخاطر التي تواجه  هذا التقرير االتّ   يستعرض 
عدم المساواة    قضايا المنطقة العربية ويناقش    دول 

  نشوب ل   محّفزة واإلقصاء وعدم التمكين كعوامل  
  متكّرر   بشكل األحداث األخيرة    ظهرت أ   ا مثلم . و النزاعات 

تقارير  ال من المؤلفات و   واسعة ونوقش في مجموعة  
  البشرية   الكلفة عن األمم المتحدة، فإن    الّصادرة 

  إذا جدًا    باهظة   ستكون االقتصادية  و واالجتماعية  
تدابير    اتخاذ ،  ك واألهم من ذل   ، إجراءات عاجلة   تخذ تُ  لم 

اع  لنز الدخول في حلقة من ا   منع أّن    ذلك الة  وقائية فعّ 
ب خسائر فادحة في  على إمكانية تجنّ   ينطوي العنيف  

  في .  نزاع ل ا   عن   ستنجم رأس المال البشري واالقتصادي  
لة في تاريخ البشرية.  متأّص   نزاعات ال   إنّ   الحقيقة 

وخلق    لقائم الوضع ا ب   اإلخالل يؤّدي إلى   قد تغيير    أيّ و 
وهو وضع يمكن أن    –   متصّورين فائزين وخاسرين  

منع    يمّثل ذلك،    رغم عنيف. و   نزاع إلى    بدوره ي  يؤدّ 
ها في نهاية المطاف  نشوب النزاعات وإدارتها وحلّ 

،  النهاية   ففي مجتمع.    بالطرق السلمية تحديًا أساسيًا لكّل 
ذاتها بل هي    الديمقراطية غاية في حدّ   ليست 
لتحقيق غاية. إنها في األساس طريقة إلدارة   وسيلة 

العنف الذي    ثبت يُ و زاعات االجتماعية وحّلها سلميًا.  الن 
اندلع في العقد الماضي في المنطقة العربية الحاجة  

ة إلى االستثمار أكثر من أي وقت مضى في منع  الملّح 
 نشوب النزاعات. 

للحوكمة القائمة    شامل على الموضوع ال   تقرير ز هذا ال يركّ 
  ة وخاضعة للمساءلة تضمن إدماجي على أنظمة حكم  

  لحؤول المساواة واإلدماج والعدالة االجتماعية ل 
لمقاربات  ا على ّأّن    ويشّدد   ة، العنيف   النزاعات نشوب   دون 

أن تقّدم   يمكن لإلصالحات    اة قصيرة األجل والمجزّ ال 
تحقق االستقرار السياسي    ال حلوالً سريعة لكنها مؤقتة و 

م على المنطقة  يتحتّ   لذا، والسلم االجتماعي المستدامين.  
إصالحات  ب   القيام   إلى دون تأخير    ومن   تبادر العربية أن  

عميقة وبعيدة المدى على المستويات المؤسسية  
واالجتماعية واالقتصادية والسياسية ُيضاف إليها نهج  

اتية  ؤ يئة م لخلق ب   ة يعتبر ضرور   الذي األمن البشري  
  إلى البيئة    هذه على أن تستند    ألفراد ا   ية لتحقيق رفاه 

مبادئ المساواة واإلدماج والتمكين الحقيقي للمواطنين  
د التقرير  يحدّ و لمجتمع ككل.  ا   في   العام من أجل الصالح  

التحديات والمخاطر المحتملة واألولويات    كذلك 
 . النزاعات   نشوب   لمنع كوسائل فّعالة    ألساسية ا 

 ر،من التفكي جديداً  نهجاً  الفعّالة الوقاية  وتقتضي هذا
 حسمتآليات  تصميمقادرة على  اً ينتج أفكار اً نهج

والدبلوماسية   ئيةدوات والوسائل الوقااأللمختلف 
لتنمية ا، أساسي وبشكلوالوساطة،  يةواألمن

 التعاونعمل بقدر أكبر من بال، دماجيةالمستدامة اإل
على  ةالعنيف نزاعات، لمنع نشوب الاستباقية بطريقةو

. نحو مستدام 
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  السياسي االستقرار  عدم  مخاطر  مصادر . 1
 العر�ية  المنطقة في

ي إلى مزيد من عدم أن تواجه المنطقة العربية تحديات خطيرة في العقد المقبل قد تؤدّ  المرّجح من
إذ إّن غياب  ؛القائمة والقضايا الناشئة هيكليةلمشاكل ال لهذه التحديات نتيجة  وتأتياالستقرار السياسي. 

القانون وبطالة  حكمإضافة إلى شبه غياب لمبادئ  يةالمؤسس والفعاليةإصالحات الحوكمة وضعف المساءلة 
بشكل متزايد على اتجاهات التنمية  و مة كلها عوامل تؤثر سلباً ف العنيف والجريمة المنّظ الشباب والتطرّ 

ية  األزمة الحال إلى الّنظرالهائلة. ومع ذلك، يمكن  المنطقةهذه التحديات إمكانات  تبّدد بينماونتائجها 
يمكن للتحديات   كذلكلي. ال والتحوّ ز للتغيير الفعّ محفّ كو حقيقيةالتي طال أمدها كفرصة ومتعددة األبعاد ال
بدوره أن   يستطيع، وسعساس لبناء تعاون أاألحجر   تشكّلالمنطقة العربية أن  دولالتي تواجهها  متعّددةال

تتمثل إحدى نقاط القوة في المنطقة في إنتاج  وبناءها على الصعيدين الوطني واإلقليمي.  ويعيدد الثقة يولّ 
يحافظ  فهو ،خل لمنتجي النفط في المنطقةيوّفر مصدرًا مهمًا للدّ  كونه جانب إلىالذي و، وتصديرهلنفط ا

دة  للطاقة المتجدّ أزمة المناخ والمصادر التنافسية الناشئة  أنّ  غيرالجيوسياسية.  اأيضًا على أهميته
 ن هذا المورد الوحيد. ع المبتكرة تزيد من أهمية االنتقال التدريجي اقتصاديًا بعيدًا   كنولوجياتوالت

المتوقع أن تواجه الدول العربية تحديات خطيرة  من
 لجهةدرجة المخاطر  من سترفعفي العقد المقبل، 

القتصادي. هذه المخاطر االستقرار السياسي وا عدم
جميعها ارتباطًا   رتباطهاهي أكثر إلحاحًا مما قد تبدو، ال

  خطل التي تشكّ والقائمة،  الهيكلية اكلمباشرًا بالمش
تأجيل إصالحات  شأن من إذ للمخاطر؛ األساس

ب تعزيز المساءلة  ى وتجنّ الحوكمة إلى أجل غير مسمّ 
  اؤثريالقانون أن  حكمومبادئ  كفاءاتوال يةالمؤسس

على تبديد   ويعمالسلبًا على مسارات التنمية 
يمكن لإلصالحات   لذا،لمنطقة.  ا فياإلمكانات الهائلة 

  الّزخمالسياسية واالجتماعية واالقتصادية أن تحمل 
ر المناخ تغيّ  مسائللو ،يجابيإالمطلوب إلحداث تغيير 

والتحديات األمنية المشتركة والتكامل االقتصادي 
لتعزيز  األساس حجر تشكّلى المستوى اإلقليمي أن عل 

بناءها على   ويعيدد الثقة يولّ  قدالتعاون، والذي بدوره 
الوعي   كتسيي وبالتالي،الصعيدين الوطني واإلقليمي. 

 . لنزاعاتا نشوبلمخاطر أهمية قصوى لمنع ل

مختلفة. و   ة عدّ   طرقاً التفكير في المستقبل   يسلك 
من المسارات الممكنة   ر كثيد السيناريوهات ال تحدّ 

 تمّ ت رات التي لم ويكشف مسح األفق التطوّ 
دراسات الجدوى الطريق   ترسم مالحظتها حتى اآلن و 

يم المخاطر ي مسار تق   أما نحو مستقبل مرغوب فيه.  
يشير إلى تلك العناصر   إذ  ، فهو، بدوره، نظيره السلبي 

المستقبل ومدى ب التي يمكن أن تلحق الضرر  
 خالل  من يم المخاطر  ي تق  تمّ احتمالية حدوثها. ي 

خطوتين: أوالً، تحديد الخطر المحتمل؛   بين  الجمع 
ساب تأثيره واحتمالية حدوثه. ت ح اوثانيًا،  
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خطوة ثالثة محتملة، يمكن تطوير تدابير  في و 
 .لمواجهة هذه المخاطر

  تنبؤعلى أي نوع من تمارين ال يتعّينذلك،  تحقيق قبل
د المستقبل الذي ستقع فيه هذه المخاطر. هذه يحدت

ممارسة غير كاملة بحكم الضرورة: عدم اليقين هو 
مة الرئيسية للمستقبل وجزء ال يتجزأ من تاريخ الّس 

  من أصبح، حاضرالغد هو امتداد لل  أنّ  وبماالبشرية. 
ما على  إلى حدّ  هاليقين هذ عدم درجة ليصتق الممكن

ح أن تظهر  المخاطر الموجودة اليوم من المرّج ف. األقّل 
الذي يطلق عليه خط   ،مرة أخرى في المستقبل

 التنبؤهناك تطورات يمكن  أخيرًا،األساس للمخاطر. 
بشيء من اليقين، لتشكيل المستقبل وزيادة   بها

. يمكن تسمية هذه التطورات هاالمخاطر أو تقليل 
باالتجاهات، التي تستنبط من ديناميات ملحوظة  

من أكثر  المستقبلن أخرى، يتكوّ  بعبارةتحدث اليوم. 
  رؤية عن عاجزةد اتجاهات هي نفسها من مجرّ 

االتجاهات ليست فاألحداث المفاجئة وغير المتوقعة: 
من عدم  اً ل المستقبل انطالقالمستقبل، لكنها تشكّ 

 د حتمية في تاريخ البشرية.وجو

طة  ح أن يؤثر عدد من االتجاهات المتوّس من المرّج و
المنطقة العربية  قابليةر طويلة المدى على تطوّ الإلى 

هذه فوعدم االستقرار السياسي.  للنزاعات لتعّرضل
السياق األكبر   لياً فع  ؤّسساالتجاهات هي التي ست

 تحليلها هنا. يم المخاطر وسيتمّ يلتق

 المساواة  وعدم  اإلقتصادي األداء لف.أ

قتصادية التي  هناك سلسلة من المؤشرات اإل 
  فاجىء بعدم االستقرار والمخاطر. من الم  ترتبط 

  ثباتاً هذه المؤشرات هي أقل    ما أنّ   حدّ  إلى 
في طبيعتها. على سبيل المثال،    ةً نسبي  وأكثر 
من ارتباطه    بعدم االستقرار بدرجة أقّل   الفقر  يرتبط 

  به بدرجة أقّل   ة البطالة العام   وترتبط بعدم المساواة؛  
يرتبط نمو الناتج المحلي  و   ؛ الشباب   بطالة من  

  ه بعدم االستقرار من ارتباط   اإلجمالي بدرجة أقّل 
ستقرار  عدم اال   فإنّ ،  ذلك   ومع م والفساد.  التضّخ ب 

دائمًا نتيجة لهذه التطورات مجتمعة    يكون 
من هذه المؤشرات بمفرده    أيّ   يتسّبب ال   وبالتالي، 

 . 2عدم االستقرار ب 

  فعاليةالفقر ب تقليصيمكن للدول  يعني ذلك أّنه
ع بمستويات قوية من نمو الناتج المحلي  والتمتّ 

اإلجمالي وزيادة الرواتب، ومع ذلك تستمّر في 
وهي ظاهرة  –عدم االستقرار  مشكلة  مواجهة

الشرق األوسط   أحجيةعليها البنك الدولي  أطلق
جميع   أصابتحيث  )المينا (فريقيا أوشمال 

ة  ات اقتصادية عدّ هتمامفي ا  نجاحاً  الدول

فترات من عدم  تشهدتزال  ، لكنها ال2010 عام
 سبب  إلىاألمر  هذا ُيعزى. و2011عام  منذاالستقرار 

  نفسي واجتماعي: حيث ال يرى المواطنون أنّ 
ال يلعب أداء االقتصاد الكلي والرفاهية الذاتية تزداد، 

المنطقة غير متكافئة  فتبقى .3أي دور في استيائهم 
حيث يمتلك  بمن الناحية االقتصادية،  بعيد إلى حدّ 

في المائة من   64المجتمع  أفرادفي المائة من  10
في المائة في أوروبا  37بالمقارنة مع ( الوطنيةالثروة 

من   .4)في المائة في الواليات المتحدة  47الغربية و
في الغالب من  قد تعافت دول المنطقة الواضح أنّ 

، ومع ذلك 2011عام االنكماش االقتصادي الذي أعقب 
م وال  بطالة الشباب والفساد والتضّخ  نسب شهدلم ت

هذا   وفيتحّسن.  نسب عدم المساواة أيّ  حتى
  2018ر مدركات الفساد لعام السياق، يرسم مؤّش 

ط  مع متوّس و صورة قاتمة للوضع في المنطقة العربية.
من   أدنىالمنطقة العربية مرتبة  ، تحتّل 39درجة يبلغ 

 هيآسيا والمحيط الهادئ، و اطقومناألمريكتين 
أفضل من أفريقيا جنوب الصحراء وبعض   بالكاد

  أنّ ُيضاف إلى ذلك  .5البلدان في أوروبا الشرقية
من أحد أعلى معدالت بطالة   تعانيالمنطقة العربية 
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الشباب على مستوى العالم على رغم التحسينات في  
ر معدل بطالة الشباب  يقدّ والتحصيل التعليمي.  مجال

في المائة مقارنة   26.1في المنطقة العربية بنحو 
في المائة.  12.8بمعدل بطالة الشباب العالمي البالغ 

ف  ختلف درجات تفاوت عدم تكافؤ الفرص باختالتو

بنسبة  فتياتر معدل البطالة بين القدّ الجنس حيث يُ 
. ويؤكّد  فتيانفي المائة لل  22.5في المائة مقابل  38.2

إلقاء نظرة فاحصة على هذه الفجوة على المستوى  
أعلى بكثير من معدل   الفتياتمعدل بطالة  القطري أنّ 

 .6فتيانبطالة ال

 المستهلك أسعار لمؤّشر  الدرجة اإلقليمية .1الشكل  

. Transparency International, 2019 المصدر: 
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 متشائمة  معّدل التضّخم االستهالكي (النسبة المئوية سنويًا) توقعات . 2الشكل  

 
 . ESCWA, 2020a المصدر: 

 العر�ية المنطقة في الّشباب بطالة . 3الشكل  

 
 . ILO, 2019. Modelled estimates (November) المصدر: 
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 2030 المنطقة، بحسبإجمالي النا�ج المحلي،  في  االصطناعي الذكاء مساهمة . 4الشكل  

 
 

 هي المخاطر؟  ما

عن أداء الحكومة االقتصادي دورًا مهمًا    ا لعب عدم الرض ي 
  معدالت   خفض   في بداية التظاهرات. ومع ذلك، فإنّ 

كلها مهام    هي م  بطالة الشباب وعدم المساواة والتضّخ 
ب التزامًا طويل األجل وسياسات اقتصادية كلية  تتطلّ 

  ض . تتمثل المخاطر التي يتعرّ ملّحة سليمة وإصالحات  
آليات قصيرة األجل لتخفيف    وضع القرار في    ُصناع لها  

على سبيل المثال، خلق فرص  ( كان  الضغوط على الّس 
ودعم    الضخمة التحتية    ى عمل من خالل مشاريع البن 

تأجيل    إلى   تؤّدي   ) الوقود والمواد الغذائية األساسية 
 اإلصالح والتحسينات المستدامة. 

 – مع ذلك، يمكن أن تعمل التحديات االقتصادية و 
خم على توليد الزّ   – كما فعلت في الماضي  

الثورة الصناعية  نحو لدفع المنطقة   الالزم 
ح أن في الوقت الحالي، من المرّج  القادمة. 
، بدرجة أقّل   مصر، و وحدها دول الخليج   تستفيد 

الذكاء االصطناعي واالبتكارات التكنولوجية  من 
دول أخرى ل أّن اإلمكانات موجودة   األخرى مع 

ه ال ينبغي النظر ، أنّ ما في األمر أهم   ولعّل  . 7أيضاً 
  ، األداء االقتصادي باعتباره عامالً عددياً  إلى 
عامالً يتميز بمعنى إيجابي في   باعتباره  بل 

الوطنية والرفاهية بين مواطني  الهوية 
 عمومًا. المنطقة 

 التشّدد والتعّصب العنيف .اءب

سلمًا في  المنطقة األقّل  هذهتزال  لسوء الحظ، ال
 فيشهدتها  التيرات األخيرة العالم على رغم التطوّ 

 األحداثالجماعات العنيفة وانخفاض  مكافحة
  تشّددال مستوى د، تصاع 2002. منذ عام 8اإلرهابية 

ألسباب سياسية وف العنيف بشكل خطير والتطرّ 
  تزامن وقد. ماوانتشاره ماسع نطاقهوجيوسياسية اتّ 

أصابت بشكل  ف ،الظاهرة مع غزو العراق هذه نمو
،  2011رات عميقة عام التي شهدت تغيّ  دولخاص ال
ضربت دوالً مثل ف ،أوسع نطاقاً  كظاهرةأيضًا  وبرزت

شهد تحين لم  فيربية السعودية أو لبنان، المملكة الع
رات سياسية معطلة على مدار الخمسة تغيّ  كلتاهما

 عشر عامًا الماضية.
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ى بالدولة اإلسالمية في  نجاح تجنيد ما يسمّ  وليس
  أحدفي المنطقة سوى  )داعش(العراق والشام 

فة حقيقية:  على أن اإلمكانات المتطرّ  اتمؤشرال
والعراقيين، الذين بصرف النظر عن السوريين 

نت داعش أيضًا  تمكّ  فقدنصف التنظيم،  زهاءيشكلون 
مواطن من الدول    12,000أكثر من  اجتذاب من

  5,000من الشرق األوسط و  7,000(العربية األخرى 
المملكة العربية   أ. وكانت أكبر بلدان المنش)من المغرب
، )3,000كالهما (واألردن وتونس  )3,250(السعودية 

وليبيا  )1,660(جاءت أعداد كبيرة أيضًا من المغرب و
. ويعني ذلك أنه على رغم  9)600كالهما (ومصر 

التجنيد لم تنضب؛ وبدالً من   قاعدة هزيمة داعش، فإنّ 
 ويأتيتشكيل منظمات إرهابية جديدة.  ذلك، تمّ 

لمثال،  تصاعد النشاط اإلرهابي في مصر، على سبيل ا
في سياق هزيمة داعش في العراق والجمهورية 

 ظاهرة تكونمن المتوقع أن و. 10العربية السورية
ف من سمات المستقبل على المدى  التطرّ والتشّدد 

 .المتوسط على األقّل 

أو ( فالتشّددجب التمييز هنا بين المصطلحين: ي
،  )بعد(حيث التعريف ليس عنيفًا  من )الراديكالية

راء تختلف عن آراء األغلبية. آلي ة تبنّ هو عملي بل
العنف هو أداة  ى الفرد القناعة بأنّ أن يتبنّ  ما لكن

عن   الحديث يبدأشرعية لفرض هذه اآلراء حّتى 
 .11فالتطرّ 

 

 

فون من الناحية السياسية واألمنية، يعتبر المتطرّ 
 شّدديناألفراد المت ، لكنّ كبير العنيفون مصدر قلق 

 نحو علىفين. لديهم القدرة على أن يصبحوا متطرّ 
د  متعدّ  مسارل إلى اإلرهاب هو إن التحوّ ف مماثل،

 المراحل. 

  موسالسياسي والظلم المل  تهميشوال معلقا إن
واألنظمة السياسية غير المستجيبة وغير الخاضعة 

اع، كلها عوامل تبرز في العملية  نزال ،بالطبعو ،للمساءلة
ل بموجبها األفراد إلى استخدام العنف  التي يتحوّ 

عناصر  من تتألفلظاهرة اهذه  وألنّ كأداة سياسية. 
ح أن اقتصادية وسياسية ونفسية، فمن غير المرّج 

لمعالجتها بفعالية   كافياً األمني وحده  الحّل  يكون
 مستدامة. 

 هي المخاطر؟  ما

ة  قلّ  لكنّ ف العنيف؛ على مخاطر التطرّ   شّددينطوي الت
ى لهذه الظاهرة في هذه منطقة تتصدّ المن دول 

آليات وقائية بين  غياب وفي. مسارالمرحلة من ال
خطر ظهور األخير   يصبحف، والتطرّ  التشّدد حلتيمر

ف العنيف أو اإلرهاب بدوره التطرّ  ترافقأكبر بكثير. ي
االنكماش   هامع مجموعة كاملة من المخاطر، بما في
والتكاليف االقتصادي وعدم االستقرار السياسي 

قطاعي األمن والرعاية   على المترتبةالمرتفعة 
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الصحية، ناهيك عن اآلثار النفسية واالجتماعية.  
المجموع، بلغ األثر االقتصادي للعنف في   في 

وحده.    2018تريليون دوالر عام    1.79المنطقة  
، ازداد األثر االقتصادي لإلرهاب  2008منذ عام  و 

األسوأ من ذلك كله،    . ولعّل 12المائة  في   74بنسبة  
،  هاّمة مشاريع اإلصالح ال   تنفيذ   إعاقة اإلرهاب في   أثر 
خلق حلقة مفرغة يصعب    إلى أّدى بالتالي    ما 
 منها.  خروج ال 

 المنّظمة  الج��مة .يمج

مات  بكات اإلرهابية، استفادت منّظ على غرار الّش 
مة العاملة في جميع أنحاء المنطقة من  الجريمة المنّظ 

ها االضطرابات السياسية في السنوات األخيرة، رغم أنّ 
،  مثالً المنطقة،  كانت موجودة قبل ذلك بكثير. تعدّ 

فة من  نقطة إنتاج وعبور مهمة ألنواع مختل 
ب شماالً عبر  جه طريق القنّ رات، حيث يتّ المخدّ 

طريق الهيروين من الشرق إلى الغرب.   المغرب ويمرّ 
بشكل متزايد،   مخّدراتالمنطقة تستهلك أيضًا ال لكنّ 

في عام  وسيما الحبوب المخّدرة مثل الكبتاغون.  الو
في المائة من حاالت   62، ارتبط أكثر من 2015

ادة التأهيل السعودية بتعاطي  الدخول إلى عيادات إع 
 .13طات الشبيهة باألمفيتامينالمنّش 

ون  رات الذين يستغلّ ال يقتصر األمر على تجار المخدّ و
عاون عبر  حدود المنطقة المليئة بالثغرات وضعف التّ 

 سنرى الحقًا في هذا التقرير، يتمّ  ومثلماالحدود. 
في جميع   ضخمةتهريب األسلحة والذخائر بكميات 

شبكات  رواج اً المنطقة أيض وتشهدأنحاء المنطقة. 
من أفريقيا جنوب الصحراء   ذلك أكان –تهريب البشر 
 .جمن جنوب شرق آسيا إلى الخلي مإلى أوروبا، أ

 عبر األراضي الهّشة الّته��ب

 
. سوق أدوية الّشرق  Robins, P.، 2015مكتب األمم المّتحدة المعني بالمخّدرات والجريمة؛ صندوق الّسالم؛ قاعدة بيانات اإلرهاب العالمي؛  : المصادر

  . )يناير/ كانون الثاني(األوسط: اإلنتاج والوقاية واالستهالك. هيرست وشركاه 
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 هي المخاطر؟  ما

ألي دولة   ضمنياً  اً ية تحدّ يرع بكات غير الّش ل الّش شكّ ت
  تجّسدذاتها  حدّ بأنها  رغم وعلى. متعّددةألسباب و

القانون،  حكمأحد عوارض ضعف سيطرة الدولة و
الموجودة أيًا كانت بسبب  كلياتض الهيفإنها تقوّ 

ع المساحات غير  الفساد وتوّس  مستوىارتفاع 
بها االقتصادات  تلتّف والطريقة التي  ّسلطةالخاضعة لل 

األمر األكثر   موارد الدولة. ولعّل  علىغير المشروعة 
  تعملة يبكات غير الشرع الّش  إثارة للقلق هو أنّ 

  مدخول لتوفيررهابية، اإلشبكات المع  بالتواطؤ
 ات.بسهولة إلى رواتب أو معدّ  هلتحوّ 

 الجيواقتصادية التغّيرات . الد

تتمثل إحدى نقاط القوة الرئيسية في المنطقة في 
ذلك على   يقتصرال و، هعملية إنتاج النفط وتصدير

  أهميته على ولكنتوفير أهم مصدر للدخل، 
 الجيوسياسية أيضًا. 

خضع  يح أن أنه من المرّج  فيهمية هذا المورد أ تكمن
لبعض التغييرات في المستقبل. من المتوقع أن يزداد 

الطلب على النفط خالل العقد القادم بسبب زيادة  
 سيما في جنوب شرق آسيا.  التصنيع، ال

في الوقت نفسه، من المتوقع أن ينخفض  و 
ما بالمعدل عينه    من أوروبا إلى حدّ  الطلب 

طلب من الصين  ال فيه    يرتفع ُيتوقع أن   الذي 
حجم    انخفاض   إلى ذلك  عزى  يُ . و 14والهند 

على    اً في أوروبا الذي سيؤثر سلب  السكان 
قتصادي ويترافق ذلك مع  اال النمو   حجم 

لنزع الكربون من احتياجاتها من   التخطيط 
ح أن تستهلك المنطقة  أنه من المرّج   كما  الطاقة. 

العربية نفسها المزيد من النفط مع استمرار نمو  
المتاحة  الموارد    حجم   قلّص ي س سكانها، مما  

خطوط    تخّفف أن    توقع للتصدير. أخيرًا، من الم 
بناؤها عبر    التي سيتمّ   ، أنابيب الغاز الجديدة 

صادرات النفط من المنطقة    من   ، وتركيا  روسيا 
 العربية إلى أوروبا. 

 المقصد منطقة/ الدولة بحسب األوسط، الّش�ق صادرات . 5الشكل  

 
 . 2016- 2002المراجعات اإلحصائية لشركة بريتيش بتروليوم،  المصدر: 
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 المرجعية الحالة في النفط على األجل طو�ل طلب . 1الجدول  

  Mb/d 

2016 2020 2025 2030 2035 2040 
Growth 

2016-2040 
منظمة التعاون  

االقتصادي  
 والتنمية أم��كا

24.7 25.2 24.2 23.0 21.6 20.2 4.4- 

منظمة التعاون  
االقتصادي  

 والتنمية أوروبا
14.0 14.3 13.6 12.9 12.2 11.5 2.6- 

منظمة التعاون  
االقتصادي  

 والتنمية أوقيانوسيا
8.1 8.0 7.6 7.1 6.7 6.2 1.9- 

منظمة التعاون  
االقتصادي  

 والتنمية 
46.8 47.5 45.5 43.0 40.5 37.9 8.9- 

 1.6 7.3 7.0 6.8 6.4 6.0 5.7 أم��كا الالتينية

الش�ق األوسط  
 2.6 6.4 5.8 5.2 4.6 4.1 3.8 وأف��قيا 

 5.9 10.3 9.1 7.7 6.4 5.1 4.4 الهند

 6.0 17.8 16.8 15.7 14.5 13.2 11.8 الصين 

دول أخرى في  
 4.4 12.8 12.2 11.3 10.3 9.4 8.5 آسيا

 3.3 12.4 12.0 11.5 10.7 9.8 9.1 األوبك 

 23.8 67.0 63.0 58.2 52.8 47.5 43.2 دول في طور النمو 

 0.3 3.7 3.8 3.8 3.7 3.6 3.4 روسيا

دول أخرى في  
 0.7 2.5 2.5 2.5 2.3 2.1 1.9 أوراسيا

 0.9 6.2 6.3 6.2 6.0 5.7 5.3 أوراسيا 

 15.8 111.1 109.7 107.4 104.3 100.7 95.4 العالم 

نمو االقتصادي  الز أن يعزّ  توقعي غضون ذلك، من المف
بالفعل، وأهمية المنطقة.  منالذي تشهده الصين 

  هامعنصر  هورق األوسط الّش  أشارت الصين إلى أنّ 
دت باستثمارات  في مبادرة الحزام والطريق وتعهّ 

بكين  اهتمام بغيا فيو وقروض في البنية التحتية. 
  توقعبتطوير أي بصمة عسكرية في المنطقة، من الم

ق وارداتها من الطاقة على واردات أوروبا  أن تتفوّ 
من المّرجح أن   ه. ويعني ذلك أن2040بحلول عام 

تحافظ نقاط االختناق الضعيفة في المنطقة 

  )هرمز وقناة السويس وباب المندب مضيق(
 أهميتها الجيوستراتيجية. على

 هي المخاطر؟  ما

النفط في دول  عدم احتمال نفادغم من الرّ على 
 أصبح، مقبلالمنتجة للنفط في العقد ال المنطقة

ن هذا المورد  ل االقتصادي التدريجي بعيدًا ع التحوّ 
في أوروبا تحّوال أسرع   الطاقة تشهد قد. أوالً، اً ضروري
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يترك الدول سالذي   األمرط له حاليًا، مما هو مخّط 
العربية عرضة لالعتماد على الصادرات. ثانيًا،  

تغييرات في   إحداثالمنتظم  تحّولسيتطلب هذا ال
سيستغرق  و، ذهنيةمجاالت التعليم واالستثمار وال

هذه  حدوث عدم حال وفيود لتحقيقه. عق عدةذلك 
الدول المنتجة للنفط نحو مستقبل  سّتتجهالتغييرات، 

تتقاتل المجموعات المتنافسة على سمقلق، حيث 
 ص باستمرار.الوصول إلى مورد يتقلّ 

 رسائل أساسية .اءھ
 المخاطر اإلقتصادية 

1 
يرتبط عدم    إذ ؛االستقرار السياسي في المنطقة العربية من بعض العالقات االقتصادية غير البديهيةتنبع مخاطر عدم 

  هابطالة الشباب بنمو الناتج المحلي اإلجمالي أكثر من ارتباط ترتبطالمساواة بعدم االستقرار أكثر من ارتباطه بالفقر، و
أو العالقات بين العوامل االجتماعية  رتباطائج المتعلقة باالم هذه النتتقدّ وم والفساد. البطالة اإلجمالية والتضّخ ب

 السياسات.  صّناعواالقتصادية وعدم االستقرار دليالً ل 

2 
على   قدرتها غياب  فيمن عدم المساواة، حتى  في الحدّ  نجاحها على  دولمخاطر عدم االستقرار لدى ال تقليل  يعتمد

مستدامة للشباب، حتى لو لم تكن البطالة  وعمل الئقة  فرص تتقليل المخاطر كذلك إذا خلق هايمكنوالقضاء على الفقر. 
م وكبح الفساد  فيها السيطرة على التضّخ  تمّ تالمخاطر في المجتمعات التي  وتقّل اإلجمالية عند المستوى المطلوب. 

 معدل نمو معقول للناتج المحلي اإلجمالي.  غياب فيحتى 

3 
ف  عدم االستقرار ولكنه ال يخفّ  تبعات  تأجيل في البنية التحتية  في العمالة الكبرى   شاريعباب في مالش وظيفت يساهم 

مشروع طويل األجل يرتبط ارتباطًا وثيقًا   هوخلق وظائف الئقة ومستدامة للشباب في المنطقة العربية ف. وطأتهامن 
  عجلة دفعبمكان  رة ه من الضرو، إال أنّ ةكون مكلفتقد  اأنه رغم  وعلى. ساسيةاالقتصادية األ  هيكلية باإلصالحات ال

 عدم االستقرار السياسي. وتبعات  مخاطر من تقليل الالتنمية المستدامة و

4 
فرصة إلجراء اإلصالحات االقتصادية   اً أزمة فحسب، بل إنه قد يشكّل أيض عن عبارةالوضع االقتصادي الحالي  ليس

 ،ي تسمح لالقتصادات العربية باالستفادة من الثورة الصناعية والرقمية الوشيكةسيما تلك الت الضرورية، ال هيكليةال
 المنطقة مهيأ تكنولوجيًا لالستفادة من هذه الفرصة.  دولعددًا قليالً فقط من   هناكأّن   علماً 

5 
  فيقنيات المبتكرة دة والتالضغط العالمي للتعامل مع أزمة المناخ والمصادر التنافسية الناشئة للطاقة المتجدّ  يساهم 

رة للنفط  الدول العربية المصدّ  إلى  بالنسبةمخاطرة  ذلك يمثل و . اقابلية للتنبؤ به جعل الطلب على النفط وأسعاره أقّل 
 . اً المحتمل فوري  ظهورها يكنلم  لوتحتاج إلى معالجة عاجلة حتى 

 مخاطر التشّدد والتطّرف العنيف والج��مة المنّظمة 

سيما عندما   ال ،المنطقة دول من   كثيرف العنيف يشكل خطرًا حقيقيًا على االستقرار السياسي في الالتطرّ يزال  ال 6
 عبر الحدود.  تأثيره متدّ وي  اً هذا العنف على نطاق واسع ويصبح منظم يستشري 

  بشكل صحيح، تقّل  مامبكرًا ومعالجته مااكتشافه ف العنيف. إذا تمّ لتطرّ ابوادر  من شّدداأليديولوجي والت لتزاماال يعدّ  7
 ف العنيف بشكل كبير. ل إلى التطرّ مخاطر التحوّ 

واألنظمة السياسية غير المستجيبة وغير الخاضعة  تصّور السياسي والظلم الم تهميشالقمع وال مثل عوامل  إنّ  8
 عنف كأداة سياسية. ال استخدامل األفراد نحو في العملية التي تحوّ  جميعها تبرز س نزاعاتالوللمساءلة 

9 
تأثير الدولة.  وجه في يتزايد بما يتناسب مع قوتها وتأثيرها النسبيين   اً واضح اً مة خطرل شبكات الجريمة المنّظ تشكّ 

بين الشباب وتواطؤ هذه   اهخاصة مع تزايد استهالكوبرات في المنطقة العربية تزداد قوة شبكات تهريب المخدّ و
 رات واألسلحة. بين تجارة المخدّ  جمعال فين حيث يتمّ فين العنيالشبكات مع المتطرّ 
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 العر�ية المنطقة حالة: الّنزاعات نشوب منع .2

. فقد  2030خطة عام  نفيذيكون في صلب ت أنينبغي و ،التنمية بركب الّسير أمامزاع عقبة رئيسية يمثل النّ 
م الذي أحرزته التنمية في العقود السابقة في واالضطرابات السياسية إلى توقف مسار التقدّ  النزاعات  تأدّ 

زيد من الفقر  يعلى جميع جوانب التنمية و  النزاعؤثر يعكس مسارها.  إلىإن لم يكن  ،المنطقة العربية
برفع منسوب   مصحوباً من الوصول إلى التعليم والخدمات األساسية األخرى   حدّ يوالجوع وسوء التغذية و

طويلة األجل على التنمية البشرية بينما  وعواقب وخيمة  مباشرةهذه اآلثار الل. اإلجتماعي قصاءالتمييز واإل
سات  يجعل المؤّس  ما ، والتمويل والقدرات هيكليةمزمنة من حيث ال يةسيات مؤّس واجه المنطقة العربية تحدّ ت

عشر من   السادسهدف الإدراج  يرتديالعامة غير قادرة على االستجابة الحتياجات المواطنين وتوقعاتهم. 
 برىك ة أهميةدماجيلمية واإلالمجتمعات الّس  دعم إلى الرامي 2030أهداف التنمية المستدامة في خطة عام 

التنمية المستدامة.  عجلة دفعواألمن أمران حاسمان للقضاء على الفقر و مبأن السل  دراكألنه يشير إلى اإل
الهدف السادس   ضعيو. 2030أن يكون في طليعة الجهود المبذولة لتحقيق خطة عام  يجبإنهاء النزاع ف

االنتقال من النهج التقليدي إلنهاء بلم واألمن وعالقتهما بالتنمية على بساط البحث، نطاق الّس  هذا عشر
 دماجيب هذا النهج اإليتطلّ ولنزاع. ا نشوبمن العنف إلى التركيز على الدوافع المحتملة ل الحروب والحدّ 

تضع األسباب التي  بل فحسب، نزاعأو حاالت ما بعد ال نزاعاستجابة متكاملة ال تتعامل مع نتائج وتحديات ال
 ح في المقام األول. ت إلى نشوب النزاع المسلّ أدّ 

  لذا ،النزاع عقبة رئيسية تعوق مسار التنمية يشكّل
.  2030ينبغي أن يكون في صلب تحقيق خطة عام 

ف  واالضطرابات السياسية إلى توقّ  النزاعات  تأدّ 
إحرازه في العقود    اإلنمائي الذي تمّ م مسار التقدّ 

السابقة في المنطقة العربية إن لم يكن إلى عكس  
جوانب التنمية،   مختلفمسارها. يؤثر النزاع على 

من   زيادة الفقر والجوع وسوء التغذية والحدّ  هافي بما
الوصول إلى التعليم والخدمات األساسية األخرى 

هذه ل. قصاءإلإلى زيادة التمييز االجتماعي وا إضافة
طويلة األجل على واآلثار المباشرة عواقب وخيمة 

فقر وتزيد البراثن  في األفراد وقعالتنمية البشرية، ت
كان المتأثرين بشكل مباشر  من عدم المساواة بين الّس 

 . النزاعوغير مباشر ب

عشر الرامي إلى    السادس إدراج الهدف    كتسي ي هنا،    من 
في خطة عام    اجية دم تعزيز المجتمعات السلمية واإل 

د على أهمية السلم واألمن  ألنه يؤكّ   رى أهمية كب   2030
القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة    في 

خالل توسيع نطاق السلم واألمن    من ،  وبالتحديد 
هج  الهدف من النّ   هذا نطلق  ي وعالقتهما بالتنمية.  

  مستوى   خفيض التقليدي المتمثل في إنهاء الحروب وت 
  التي دوافع المحتملة  ال نف ويعيد التركيز على  انتشار الع 
، بما فيها عدم الوصول إلى  النزاع   نشوب أّدت إلى  

المؤسسات الضعيفة وغير الخاضعة للمساءلة،    ، العدالة 
الحريات األساسية    غياب الفساد والرشوة، الشفافية و 
ب هذا النهج الشامل  وصنع القرار التشاركي. يتطلّ 

نتائج وتحديات الصراع أو    ناول استجابة متكاملة ال تت 
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حاالت ما بعد الصراع فحسب، بل تتعامل أيضًا مع  
  هنا،   من في المقام األول.    نزاع دت ال األسباب التي ولّ 

منع    مسألة حاجة إلى وضع أطر جديدة لمعالجة  ال 
نشوب النزاعات وتحديات التنمية بطريقة متكاملة  

ي  على المستويين المؤسس   مراجعة وكذلك إلى إجراء  
والعملي لنظام الحوكمة الدولي مع التركيز على فهم  

يات الناشئة والخصائص الكامنة وراء  التعقيدات والتحدّ 
لحفظ    ة الفعال   هيكلية النزاعات باعتبارها سمات حيوية لل 

 السالم ومنع نشوب النزاعات. 

هذا النموذج الجديد، يلعب تحسين الحوكمة  في ظّل 
عزيز السلم المستدام  مًا في تهاوقدرات الدولة دورًا 

المطلوب وصوالً إلى   دماجيوالنهوض بالنهج اإل
في المنطقة ف. تالممارسة الفعالة لمنع نشوب النزاعا

  كلياتتحديد ضعف الهي العربية، غالبًا ما يتمّ 
العقبات الرئيسية  إحدىه المؤسسية والحوكمة على أنّ 

ي إلى  ب على الحلقات المفرغة التي تؤدّ أمام التغلّ 
عة ر مجموعة متنوّ رغم توفّ  وعلىالعنيف.  زاعنال
المتعلقة ببناء المؤسسات   درايةغنية من الخبرات والو

،  كّررةالمبادرات مجزأة وم تبقى، نزاعاتال نشوبلمنع 
ل حاجة الحكومات إلى لة فيما تشكّ مكمّ  غيروالجهود 

مناسب الشكل التحديد أولويات الموارد وتخصيصها ب
 على المستويين التقني والسياسي. عقبة ذات وجهين 

، هناك قدرة محدودة تقني على المستوى ال 
بين الوكاالت الحكومية   للتنفيذ  رة متكرّ و 
وبيانات لتصميم السياسات والقوانين  أدوات ( 

يضاف إلى ذلك نقص التمويل    ) واللوائح ورصدها 
عن عدم كفاية الموارد   ينالناتج  تقنية والمهارات ال 

ر للموظفين الذي يقّلل من المتكرّ   البشرية أو التناوب 
منع نشوب ل   ة ز عزّ لم القدرة على تنفيذ نماذج التنمية ا 

 على المستوى السياسي، يتمّ و النزاعات ورصدها.  
استبعاد العديد من أصحاب المصلحة من عمليات 

 يترك   ا الحوكمة وصنع القرار، من بين أمور أخرى، م 
 دوائر وال   فراد مساحة محدودة أو معدومة لأل 

من مختلف قطاعات المجتمع للمساعدة   االنتخابية 
نشوب   منع متماسكة ل ال حلول ال في تحديد  

 وتنفيذها. النزاعات 

 االعتبارات  بعض: العر�ية المنطقة في النزاعات نشوب منع ألف.

  واالفتقار الضعيفة الحوكمة أداء 
من التحديات    اإلدماجية المؤّسسات  إلى

 المنطقة  تواجهها التي الرئيسية

ل عالمي نحو تفويض السلطات  هناك تحوّ 
العالم بسبب   مستوى  على واالستقالل   واالنفصال 

ختالفات سات السياسية في إدارة اإلفشل المؤّس 
د  جّس ت ، االقتصادية والثقافية والعرقية والدينية 

المنطقة العربية باالنتفاضات التي وقعت  في 
 انبثق التي  و ،  2011عام   خالل و  2010عام   أواخر 

ت الوضع الراهن عنها حركات وطنية تحدّ 
 الهدف   أنّ   وبما السياسية السائدة.   والترتيبات 

على العالقات بين الدولة   يركّز   عشر   سادس ال 
يرتدي أهمية قصوى النتفاضات   فهو والمجتمع،  

رات الالحقة التي أبرزت طوّ ت وال   2011 عام 
في المنطقة في مواجهة   ة كم و أنظمة الح قصور 

التحديات السياسية واالقتصادية المتراكمة. 
رجات الضعيفة تنعكس أوجه القصور هذه في الدّ و 

المنطقة على مؤشرات قياس   دول التي حققتها  
 . )6الشكل ( ةكموالح
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 2017و 2014و 2010 لألعوام العر�ية المنطقة في  العالمية الحوكمة مؤشرات . 6الشكل  

 
 حسابات اإلسكوا استنادًا إلى بيانات البنك الدولي.  المصدر: 

 .)قوي(  2.50إلى   ) ضعيف( تقريبًا  2.50-المؤشرات هي عبارة عن متوّسطات بسيطة، وتتراوح تقديرات األداء من  مالحظة: 

 

بشكل خاص العالقة بين   توضحومن المؤشرات التي  
  حقطقة العربية ضعف أداء الدولة والمجتمع في المن

 شيروالمساءلة العامة واالستقرار السياسي. يُ  التعبير
من األساليب غير التشاركية للحكومة  نمط إلى ذلك

 التي ال تترك مجاالً للشفافية والمساءلة.

سات الدولة وتآكل الثقة بها:  أزمة مؤّس  
 دينامية خطيرة في المنطقة العر�ية 

بموجة من   2011ر الحركات التي بدأت عام  تبّش 
الت إلى األنظمة السياسية القائمة على التحوّ 
 لكن القانون في جميع أنحاء المنطقة.   حكم 

العراق   مثل ، دول النظام القديم في بعض ال  انهيار 
ى وليبيا والجمهورية العربية السورية واليمن، أدّ 

ح الذي طال أمده. الفوضى والنزاع المسلّ  إلى 
أماكن أخرى، كانت النتائج متواضعة  في و 

قامت في أحسن األحوال  حيث ما،  حدّ  إلى 
مجموعة محدودة من اإلصالحات  على 

تونس من أكثر  تكون   وقد الدستورية.  والتعديالت 
التحديات   غم كّل ر  على األمثلة نجاحًا حتى اآلن  

التي تواجهها، حيث انخرط المجتمع التونسي 
القانون وبناء  حكم حو ن ة عملية انتقال سلمي  في 

في حين   .)7الشكل (للمساءلة مؤسسات خاضعة  
 كليات تتميز بهي  والتي  ، األكثر استقراراً  دول ال  أن 
،  اً بموافقة شعبية واسعة ظاهري  حظى كمة ت و ح 

الة لإلكراه تعمل بمثابة تستخدم أيضًا أدوات فعّ 
 تعميق  إلى  تؤّدي  أنها  غير   ، دعائم لالستقرار النسبي 
 االنقسامات االجتماعية.

 شرطاً  والفعّالة   القادرة   اإلدارية   المؤّسسات   تمثل 
 وجهة  من .  النزاعات   نشوب  لمنع   مسبقاً  أساسياً 

 توفير   ضمان   المؤسسات   هذه  على   مثالية،  نظر 
 التعليم   فيها   بما  األساسية،  العامة  الخدمات 
 والصرف   والمياه   الجودة  العالية   الصحية  والرعاية 
 على   التأكيد   مع   السكان،  لجميع   والكهرباء   الصحي 

 لإلدارة   يمكن   الطريقة،   بهذه .  الفئات  جميع  شمل 
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 توفير   خالل  من   النزاع   حّدة   من  التخفيف  العامة 
 عن   النظر  بصرف   للجميع   ومتساوية   عادلة   معاملة 
 أو  الجنس   أو   السكن   منطقة  أو  الدين   أو   العرق 
 األمنية   األجهزة   مهمة  تقوم  أن  يجب   كما  . العمر 

 وتوفير  الخدمات   تقديم  على   والشرطة   والجيش 
 المحتملة،   التهديدات  من  السكان  لجميع   الحماية 

 الحّل   وضمان   سواء،  حدّ   على   والخارجية  الداخلية 
 نزاهة  وتعدّ .  محايدة  بطريقة   للنزاع   السلمي 

 المتطلبات   أبرز   من  القضائية   والّسلطة  المحاكم 
 واالقتصادية  االجتماعية  للتنمية   األساسية 

 على   األفراد  جميع   معاملة  يضمن   مما  المستدامة، 
 إدماجي  حكم   نظام   في  القانون  أمام   المساواة  قدم 
 .القانون  سيادة   على   قائم 

  بشكل   متدنية   المؤّسسات   بهذه   المواطنين   ثقة   لكنّ 
  الموجة   تقّدم .  العربية   الدول   معظم   في   عام 

  دراسة   وهي   العربي،   الباروميتر   من  الخامسة 
  عربية   دولة   12  في   أجريت   العام   للرأي   استقصائية 

  تقييماً   ، 2019  عام   وأوائل   2018  عام   أواخر   في 
  بمحاكمهم   العرب   المواطنين   ثقة   لمدى   حديثاً 

  أن   االستطالع   يظهر .  المسلحة   وقواتهم   وشرطتهم 
  أجابت   حيث   خاص،   بشكل   متدنية   القضاء   في   الثقة 

  ولبنان   العراق   في   المشاركين   من   العظمى   الغالبية 
.  به   " اإلطالق   على   ثقة   ال "  بـ   فلسطين   ودولة   وليبيا 
  واليمن   والمغرب   والكويت   واألردن   مصر   في   فقط 
  كبيرة   ثقة "   لديهم   الفردية   األجوبة   متوّسط   كان 
 . القضاء   في   " جداً 

 2018 العر�ية، المنطقة في والمساءلة التع�ير  لحق العالمية الحوكمة مؤشرات تقديرات . 7الشكل  

 
 حسابات اإلسكوا استنادًا إلى بيانات البنك الدولي.  المصدر: 

 . ) قوي(  2.50إلى   ) ضعيف( تقريبًا  2.50-المؤّشرات هي عبارة عن متوّسطات بسيطة، وتتراوح تقديرات األداء من  مالحظة: 
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 القوات   تعتبر   المنطقة،  أنحاء  جميع  وفي 
 مستوى  بأعلى   تحظى   التي  المؤّسسة المسّلحة 

 وتونس،   ولبنان   األردن   ففي .  )8الشكل  (   الثقة  من 
 " كبيرة   ثقة "   لديه   إما  بأنه  العادي   المستجيب  أفاد 

. المسّلحة القوات  في   " الثقة  من  كبير   قدر "  أو 
 المسّلحة   القوات   حظيت  العراق،   في  وكذلك 
 في  الثقة   انحدرت   بينما  الثقة،   من  كبيرة  بدرجة 

 للدولة   األخرى   والسياسية  اإلدارية   المؤّسسات 
 يتمّ   الدول،   من  الكثير  في . األدنى   الحدّ  إلى 

 تماماً  طائفية   غير   بطريقة   المسلحة   القوات  تنظيم 
 القصور   أوجه   من   خالية  أنها   على   إليها   فُينظر 
 مؤسسات  من   الكثير   تضعف  ذلك،   بخالف  والتي، 
  فقد   ، فلسطين   دولة   في   أما .  األخرى الدول 

 منخفضة   درجة  على   المسلحة   القوات  حصلت 
 إجراءاتها  أّدت   حيث  الثقة،   من   ملحوظ بشكل 

 ضد   الموّجه  التحّيز  تمييز  إلى  التعّسفية  األمنية 
 .الّسكان مطالب 

 عنسات السياسية عمومًا،  المؤّس  حظيت بالمقابل،
مصالح المواطنين في إعداد ل كممثلةوظيفتها 

 ، بثقة أقّل وصياغتهاالسياسات العامة والتشريعات  
في العراق ولبنان ف .)9الشكل (من اإلدارات الوطنية 

وليبيا والمغرب وتونس، أفاد األفراد بأغلبية ساحقة 
ليس لديهم ثقة "أو  " ال يثقون على اإلطالق"هم بأنّ 

سات السياسية المركزية األربع في المؤّس  "كبيرة
األحزاب السياسية  األولى في دولهم فيما ُنظر إلى 

أنشئت بغرض خدمة   قدبالتحديد على أنها ضعيفة و
  يأتي. ّشعبخب القيادية بدالً من مصالح المصالح النّ 

نتيجة عقود من الحكم االستبدادي، حيث ك ذلك
م برامج سياسية  ُمنعت األحزاب القوية التي تقدّ 

ة من اكتساب األهمية أو حتى من الوجود  يتنافس
البرلمانات غير   أنّ  ستجيبونثل، رأى المالقانوني. وبالم

 لجهةقادرة على االضطالع بمسؤولياتها بفعالية 
الحكومة والمالية العامة وتنظيم النقاش  عملمراقبة 

 حول التشريعات على الصعيد الوطني. 

 والنظام القانون مؤسسات في الثقة . 8الشكل  

 
 الباروميتر العربي، الموجة الخامسة. المصدر: 
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 السياسية المؤّسسات في الثقة . 9الشكل  

 
 الباروميتر العربي، الموجة الخامسة. المصدر: 

 2018 العام، القطاع  في  المتصّور الفساد  مستوى . 10الشكل  

 
 . Transparency International, Corruption Perception Index 2018 المصدر: 

،  100إلى  0يصّنف المؤّشر الدول واألقاليم بموجب المستويات المتصورة لفساد القطاع العام وفقًا للخبراء ورجال األعمال ويستخدم مقياسًا من   مالحظة: 
 نظيف للغاية.  )100(ئة اشديد الفساد والم )0(حيث تكون درجة الصفر 
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 اإلجتماعية   تقويض القيم   على   الفساد   يعمل 
القانون ويضعف الثقة   حكم ويهّدد   األساسية 

 أعمال  بيئة   يخلق   أنه بالمؤسسات السياسية. كما  
عدم كبح الفساد   ويتجّلى . الفساد  سوى  فيها يزدهر   ال 

 يشكّل الذي   األمر   المحلية   لموارد ل   الكبير   الهدر   في 
 بالتنمية  للنهوض   المبذولة أمام الجهود   رئيسية   عقبة 

المنطقة بأّن   في   شائع  مفهوم . هناك  المستدامة
. لذلك، من ) 10الشكل (مستويات الفساد مرتفعة  

األهمية بمكان تقديم نهج أكثر تماسكًا تجاه تعميم 

من القطاعين العام   لفساد في كّل مكافحة ا ل جهود  ال 
 ية والخاص والعمل على تعزيز اإلصالحات المؤسس 

وإعادة توظيفها في اتجاه التنمية المستدامة 
صعبًا ينطوي   تحدياً معالجة الفساد   وتشكّل الشاملة.  

على عدد كبير من المخاطر والممارسات على  
مستويات مختلفة. على هذا النحو، يجب أن تستند 

 تصاحبها جهود مكافحة الفساد إلى تحليالت جريئة 
مة خصيصًا لمعالجة مشاكل  مصمّ   إجراءات 
 محددة. وسياقات 

تحقيق هدف التنمية المستدامة السادس عشر  مرحلة صعبة ل 2018–2010 باء.
الّنزاع المسّلح   جّراءالمنطقة العر�ية، مع خسائر غير مقبولة في التنمية البش��ة  في

 وعدم االستقرار 

من تعقيد  ةضاعفالم في دوراً هذه العوامل  لعبت
الديناميات    جانب  إلىالوضع في المنطقة 

مستوى النزاع  ارتفاع حّتم ما  وهوالجيوسياسية، 
العنف الذي شهدته المنطقة العربية  تفاقمح والمسلّ 

. من الناحية  )11الشكل ( 2018و 2010بين عامي 
اع في المنطقة واسعة  نزتحليلية، فإّن أسباب الال

 أوجه ،عة. وهي تشمل، من بين أمور أخرىومتنوّ 
والمؤسسات   الحوكمة ضعفو ةالديمقراطي القصور

وقضايا حقوق اإلنسان وبطالة الشباب وعدم المساواة  
أهمية  رغم وعلىالت األجنبية. بين األقاليم والتدّخ 

التحليل بشأن  ضييقتظر في األسباب الجذرية، النّ 
من العوامل المحفزة  كّل المنطقة التركيز على 

األسباب  فدوافع التي تؤّدي إلى نشوب النزاعات. الو
بينما   )عاماً  25-20(الجذرية هي ظواهر طويلة المدى 

المحفزات هي عبارة عن صدمات قصيرة المدى تطلق  
عات والمطالب واإلحباطات والغضب وما إلى  التطلّ 

  التيمن األسباب الجذرية  كثيرال حّل  يتمّ ذلك. لم 
ح أن  . لذلك، من المرّج 2011وراء انتفاضات  وقفت

 تشهدر أحداث مماثلة في المنطقة إذا لم تتكرّ 
قد يساعد  و. تغيير أيّ  المذكورة الجذرية األسباب

فهم المحفزات والدراية بها في تقديم المزيد من 
طويلة الالحات صاإلة أثناء تنفيذ اتيخيارات السياسال

 تقتضيها معالجة األسباب الجذرية بفعالية. التياألجل 

ح والعنف الذي  اشتداد النزاع المسلّ  نتائج ظهرت
شهدته المنطقة خالل العقد الماضي اقتصاديًا على 

رة هي تكون تكلفة األصول المدمّ  قدمستويات عّدة. 
التكاليف   رة، فإنّ األكثر وضوحًا، ولكن رغم كونها مدمّ 

اع ليست سوى غيض من فيض. وتشمل لنزلمباشرة ل ا
األشكال األخرى للخسارة االقتصادية ما يلي:  

الفرص  ،ن هروب رأس المالمالناجمة  الخسائر
تحويل الموارد االقتصادية   ،االقتصادية الضائعة

من ذلك كله، تدمير رأس   المنتجة إلى العسكرة واألهمّ 
يوضح والمال البشري الذي يصعب كسبه واستعادته. 

الكلفة االقتصادية للعنف كنسبة   حجم 12الشكل 
منطقة ال دولمئوية من الناتج المحلي اإلجمالي ل

دت الجمهورية العربية السورية تكبّ  قدالعربية. و
لعنف كنسبة  لوالعراق والصومال أكبر تكلفة اقتصادية 

مئوية من ناتجها المحلي اإلجمالي، حيث بلغت هذه 
  في المائة على التوالي. 26و 32و 67الكلفة 
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 2018-2010نوية المرتبطة بالقتال في النزاعات: المنطقة العر�ية مقابل العالم، الوفيات الّس  . 11الشكل  

 
 . 19.1 (UCDP)أوبساال لبيانات النزاعات  حسابات اإلسكوا استنادًا إلى البيانات المتعلقة بالوفيات الناجمة عن المعارك وفقًا لبرنامج المصدر: 

 أفضل تقديرات البرنامج للوفيات المرتبطة بالمعارك في النزاعات في السنوات المحددة أعاله. األرقام هي  مالحظة: 

 ) اإلجمالي المحلي النا�ج من المئوية النسبة(  2018 العر�ية، المنطقة في للعنف االقتصادية الكلفة . 12الشكل  

 
 

 : قياس السالم في عالم معقد. 2019. مؤّشر السالم العالمي 2019معهد االقتصاد والسالم،  المصدر: 
ة.  تشمل الكلفة االقتصادية للعنف تكاليف العنف المباشرة وغير المباشرة. فالتكاليف المباشرة هي كلفة العنف على الضحية والجاني والحكوم مالحظة: 

تي تتكبدها الشرطة للحفاظ على القانون والنظام والنفقات العسكرية والطبية. أما التكاليف غير المباشرة فتتراكم بعد  وتشمل النفقات المباشرة، مثل الكلفة ال
  الحدث العنيف وتشمل الخسائر االقتصادية غير المباشرة والصدمات الجسدية والنفسية التي تصيب الضحية وفقدان اإلنتاجية.
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 الّنزوح  .يمج

في المنطقة العربية، بمن فيهم   لّسكاننزوح ا يعتبر
داخليًا، من بين أكثر النتائج  ّنازحونالالجئون وال

نما العدد  فقدوعدم اليقين.  المأساوية للنزاع المستمرّ 
  12.7اإلجمالي للنازحين قسرًا في المنطقة العربية من 

ال شك   .201615مليون عام  29إلى  2010مليون عام 
عب الحصول على بيانات موثوقة  من الّص في أنه 

في كثير من  ،حديثة على المستوى اإلقليمي، لكنو
على   ارتفاعاً ازحين النّ  فرادعدد األ سّجل ،الحاالت

 ثابت بشكل اً مرتفع بقيالمستويات الوطنية أو 
عمليات   شهدته الذياالرتفاع  جانب. إلى )13الشكل (

النزوح في الفترة األخيرة، فقد استضافت المنطقة 
منذ فترة طويلة أعدادًا كبيرة من الالجئين  

  يمثل، 2016اعتبارًا من عام و ؛الفلسطينيين
في المائة من الالجئين   64.3الفلسطينيون 

 .16المستضافين في المنطقة العربية

من المنطقة  داخلياً  زحونالالجئون والنا . 13الشكل  
 2016- 2010العر�ية، 

 
حسابات اإلسكوا، بناًء على بيانات من إحصاءات مفوضية األمم    المصدر: 

تشرين    31المتحدة السامية لشؤون الالجئين التي تّم التوّصل إليها في  
؛ مرصد النزوح الداخلي  2017- 2011؛ األونروا في أرقام  2017أكتوبر  / األول 

 )IDMC (    2011نظرة عالمية عامة لعام   ) العربية    للنازحين داخليًا في الجمهورية
، منذ أن بدأت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون  2011السورية في عام  

 . ) فقط   2012الالجئين في دعم النازحين داخليًا في البالد في عام  

ة ي العسكرة وأمننة السياسات العاّم جاه مقلق يغذّ اإلنفاق العسكري: ا�ّ  . الد
 األخرى  اتل الموارد عن خيارات السياسالمنطقة ويحّو  في

اع إلى ارتفاع اإلنفاق على األمن في جميع  لنزى اأدّ 
على حساب اإلنفاق التنموي  وتناميهأنحاء المنطقة 

المنطقة العربية   حظىاألخرى. ت اتوأولويات السياس
لعالم كنسبة بأعلى نسبة من اإلنفاق العسكري في ا

  ىمئوية من الناتج المحلي اإلجمالي، حيث بلغت حوال
أعلى نسبة  ثانيمقارنة ب 2016في المائة عام  6.2

.  )9الشكل (في المائة في جنوب آسيا  2.06البالغة 
اإلنفاق العسكري من   حّصة توفي الوقت نفسه، ارتفع

في   14.7إجمالي اإلنفاق الحكومي بشكل طفيف، من 
،  2016في المائة عام  17.5إلى  2010المائة عام 

.  2015في المائة عام   19.5عند عتبة  اذروته توبلغ

ط واردات  ، زاد متوّس 2016إلى  2010من عام و
للبيانات   طبقاً  ،الضعفاألسلحة في المنطقة بأكثر من 

جمعها من قبل معهد ستوكهولم الدولي  التي تمّ 
 . )SIPRI(ألبحاث السالم 

طر المرسومة لمنع األ تحتاج المنطقة إلى تحسين 
باع  باتّ  اتيةخيارات السياسالتطوير ف. اتاع نزنشوب ال

ووضع التنمية البشرية في   نزاعلمنع ال إدماجينهج 
هذا الهدف، أي   أمر حيوي. لتحقيق هو صدارةال

، فإن تعزيز فعالية  دماجيةالتنمية المستدامة اإل
. ماال غنى عنه  ان المؤسسات ومساءلتها شرط
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أن تلعب دورًا هامًا في هذا التقاطع   اإلسكوا تستطيع
  خالل من. العامة اتالقائم بين السياسة والسياس

ساعد في تأطير  تأن  أيضاً  ها، يمكنذلك تحقيق

سيما الهدف   ، وال2030المناقشات حول خطة عام 
من أهداف التنمية المستدامة، ما  عشر  السادس

 يجعلها أكثر استجابة الحتياجات المجتمعات العربية.

 مئوية من إجمالي النا�ج المحلي) النسبة ال( 2017-2010حسب المنطقة، بالعسكري  اإلنفاق . 14الشكل  

 
 . SIPRIوبيانات اإلنفاق العسكري  )إجمالي الناتج المحلي(حسابات اإلسكوا، استنادًا إلى بيانات البنك الدولي  المصدر: 

 أساسية رسائل هاء.

 الّنزاع 

إحرازه في العقود السابقة في   اإلنمائي الذي تمّ م ف مسار التقدّ ح واالضطرابات السياسية إلى توقّ اع المسلّ نزى الأدّ  1
 المنطقة العربية إن لم يكن إلى عكس مسارها. 

2 
  فقدوخيمة وطويلة األمد على التنمية البشرية.  وتداعياتفورية فحسب، بل  نتائجلم يكن للنزاع في المنطقة العربية 

وحّد من الوصول إلى التعليم  نسب الفقر والجوع وسوء التغذية من اداع على جميع جوانب التنمية وزنزر الأثّ 
 . قصاءعن زيادة التمييز االجتماعي واإل  فضالً والخدمات األساسية األخرى 

اع إلى ارتفاع اإلنفاق على األمن ونموه في جميع أنحاء المنطقة على حساب اإلنفاق التنموي وأولويات  نزى الأدّ  3
 األخرى.  اتالسياس

 . 2030لتحقيق خطة عام  مرسومةأي استراتيجية  صلبوضع معالجة النزاع في  الضروري من 4
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 المؤسسات  في   والثقة   الحوكمة   ، 16  لهدف ا 

والتمويل وقدرتها على االستجابة الحتياجات   ية بشكل متزايد من حيث الهيكل األزماتتواجه مؤسسات الدولة  5
 . وتطلعاتهم همالمواطنين وتوقعات

ى االفتقار إلى الشفافية والمساءلة والممارسات الفاسدة وعدم الكفاءة إلى خلق دينامية خطيرة في المنطقة العربية  أدّ  6
 جوانب العقد االجتماعي. من  كثيرض اليقوتو ة كمو ت إلى تآكل الثقة في المؤسسات العامة ونظام الحأدّ 

7 
  تحقيقل مالئمةبمثابة خارطة طريق أولية  2030خطة التنمية المستدامة لعام   في المدرجعشر  السادس الهدف  ُيعدّ 

السلم واألمن شرطان ال غنى عنهما للقضاء   أنّ  باعتبار حالل السالم، إلإصالحات الحوكمة المطلوبة في المنطقة العربية 
 .التنمية المستدامةعلى الفقر وتحقيق 





مساواة،
إدماج وتمكين 3
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 تمكين  إدماج، مساواة، .3

األخيرة حول   نقاشاتال صلبعدم المساواة في  مسألةأحداث الربيع العربي وتداعياته الصعبة  وضعت
 تؤّديمن الدراسات والتقارير.  كثيرل لمستقبل المنطقة العربية، وهي المنطقة األكثر تفاوتًا في العالم وفقًا 

رهابيين،  اإل وتعبئةتجنيد   إلىف وتطرّ العنيفة والنزاعات الالمستويات المرتفعة من عدم المساواة إلى نشوب 
الوصول إلى   يها العامة، بما ف خدماتتوفير اللل تهديدات طويلة األجل للتنمية المستدامة وما يشكّ  وهو

بين عدم  القائمةتشير الدروس العالمية واإلقليمية المستفادة من الروابط والموارد الطبيعية والتعليم. 
 سياسة طّبقإعادة التوزيع والتي ت سياسةالحكومات القائمة على  المساواة والنزاع والتنمية إلى أنّ 

د معدالت نمو  تولّ  قدة سياسيًا وتكون مستقرّ  قدبين تنمية القطاع الخاص وإصالح القطاع العام  المفاضالت
المساواة في الحصول على الخدمات االقتصادية واالجتماعية   بأنه  تفسيره فيمكن ،اإلدماج مفهوم أماأعلى. 

األمن والعدالة للجميع والموارد  توفيروالفرص االجتماعية واالقتصادية والتمثيل والمشاركة السياسيين و
د األبعاد لكيفية تقاسم المجتمع  ر متعدّ دون استبعاد أو محاباة. وهو مؤّش  منالطبيعية لصالح المواطنين 

لظروف وفي لمن أوجه عدم المساواة القائمة والتفاوتات الهيكلية  لحدّ لوالسلطة وعائدات النمو  للموارد
اإلثني أو السياسي أو   اإلنتماءأو العرق أو  عمرالفرص على جميع المستويات، سواء على أساس الجنس أو ال

مؤسسية  يةاإلدماج إلى هيكل يشير  ،في المجال السياسيو .17ي أو اإلقليمي أو الحضري مقابل الريف يالدين
الة في عمليات صنع القرار بقدرة األفراد على المشاركة الفعّ   مرتبط  وهوالسلطة.  مشاركة امن خالله تمّ ت

 .مالعا الشأنالسياسي و

معدالت البطالة   ضمّ  المفّجرة العوامل من  خليط 2011ل فتيل الربيع العربي عام إشعا وراء وكان هذا
سمت مؤسساتها بالفساد واألنظمة القمعية المرتفعة وانتشار عدم المساواة واألنظمة السياسية التي اتّ 

التأكيد بشكل متزايد على مفهوم التمكين باعتباره ضرورة حتمية  واالستبدادية. وفي هذا الصدد، يتمّ 
في   منخرطون بأنهمالذين يشعرون  فراداأل أنّ  ربتجالتحقيق السالم والتنمية المستدامة. تظهر األبحاث وال

للمساهمة في إنشاء وبناء مجتمعات  قابليةفرص المشاركة هم أكثر ب حظونمنظومة الحقوق والواجبات وي
تعتبر مشاركة المواطنين في  لذلك،إحساس بالرفاهية.  معنوعية حياة أفضل  عيش ىأفضل ويميلون إل

يجابية تجاه مستقبلهم وقدرتهم على العمل معًا إلدارة  اإلنظرة الز يعلى تعز  مساعداً  عامالً الحياة المدنية 
سياسات األكثر شموالً التي تهدف إلى تمكين  ال وتعتبر. ةالعنيف اتاع نزمنع اندالع اللوبالتالي  ،التحديات

 دولة في الضرورية لتحقيق إمكانات التنمية البشري كذلكجميع المواطنين اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا  
 . ةكموالعربية ومعالجة أوجه القصور المزمنة في الح
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 المساواة .لفأ

 والتنمية   المساواة عدم  

دور المساواة في التنمية االقتصادية والتغيير  يشكّل
السياسي مسألة مركزية في تحديد أنماط النمو  

في جميع أنحاء العالم.  يةالمتفاوتة والنتائج المؤسس
السنوات األخيرة عدد من  فيوقد تناول هذه المسألة 
دوا على أهمية عدم المساواة  العلماء البارزين الذين أكّ 

 يتمّ ؛ إذ 18ك للتغيير السياسيمحرّ النامية ك دولفي ال
على الحكم االستبدادي عندما تكون درجة عدم   بقاءاإل

من الكلفة التخمينية للثورة، بينما   المساواة أقّل 
على  .19رط المعاكستحدث الثورة عندما ينطبق الّش 

العلماء نموذجًا للدمقرطة كشكل من وضع ، نحو مماثل
اه المواطنين، عندما  ام تجنازل من قبل الحكّ أشكال التّ 

دهم بثورة؛ ترتبط  خير أن يهدّ األ طرفيمكن لل 
ة العامّ  خدماتالدمقرطة بالمستوى األمثل لتوفير ال

لطة مع قدرة  ام في الّس للمواطنين وتضمن بقاء الحكّ 
 ، فإنّ بالتاليو. 20الّريع منخفضة على استخراج 

  للهزيمةالسياسيين االستخراجيين هم أكثر عرضة 
إلطاحة بهم من خالل التعبئة لأو  صواتاأل بأغلبية

د عدم  إلى الريع تولّ  هادفةة ألن أنشطتهم الالعامّ 
هناك فرق بين المساواة في الرفاه وتكافؤ   المساواة.

الفرص. لذلك، فإن قياس التنمية االقتصادية على  
  ويقصد بذلك ،21تهله أهمي بعدال ةثنائي مساحةأساس 
األكثر حرمانًا في المجتمع،  خل للفئات ط الدّ متوّس 

خل نتيجة للجهود والمهارات  والتفاوت الكلي في الدّ 
  ينهج القياساللهذا  وفقاً التفاضلية بدالً من الظروف. 

شكل  بأنهااالستدامة   تعريف تمّ  ، للتنمية االقتصادية
وزيع المتكافئ من األغنياء إلى  من أشكال إعادة التّ 

اع إلى  نزاع وما بعد النزمجتمعات ال تميل والالفقراء. 
ر ثروة األسرة المؤّش  اعتبار  عدم حالة في إّال النمو 

المسافة بين طرفي  وتقليص فرديخل الالرئيسي للدّ 
 خل. توزيع الدّ 

ة، الالعب في نموذج النزاع عامّ  مكاسبعندما تكون 
 .22اعنزفإن عدم المساواة واالستقطاب يفضيان إلى ال

لة صعبة البلوغ في  افعّ التعبئة المستويات فتصبح 
بينما يحدث العكس في  شّدد،ظروف عرضة للت ظّل 
 . 23خل المرتفع ظروف عدم المساواة في الدّ  ظّل 

 الدورة في  اإلنسان وحقوق المدقع بالفقر  المعني الخاص المقّرر فيليب، ألستون البروفسور �يان .1اإلطار  
 2015 �ونيو/ح��ران 22 اإلنسان، حقوق لمجلس والعش��ن التاسعة

ليس بين   وذلكالزيادة الهائلة في مستويات عدم المساواة،  كانالعقود األخيرة   شهدتهالذي   األكبر المجتمعي التغيير لعّل "
 3.5ثروة أغنى ثمانين شخصًا في العالم ثروة أفقر  وازيبين فاحشي الثراء والبقية. إنه لمن العار أن ت إنمااألغنياء والفقراء، و
خل إال بنسبة  في المائة الذين يشكلون الفئة األدنى من حيث توزيع الدّ  40ستفد ي . في الوقت نفسه، لم اً مليار شخص تقريب

هذه   تنا الحالية، وتستمرّ ااء. هذا هو العالم الذي أوجدته خيارات سياسإلى الور  هؤالء تراجعقليلة، وفي كثير من الحاالت 
،  فقطخل عدم المساواة في الدّ  من يس مصدر القلق ل إلى االعتراف بأنّ   بحاجة نأوالً، نح )...(االتجاهات في الزيادة بشكل كبير 

  ال رعاية الصحية والسكن وما إلى ذلك. ثانيًا، الثروة والحصول على التعليم وال لجهة صارخةمجموعة من التفاوتات ال  نولكن م
بحقيقة أن   بل، فحسبينبغي أن تكون استجابتنا مدفوعة بهذه التهديدات العميقة للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

خاذ خطوات  ن اتّ كان سيتعيّ   إذا. ثالثًا، المفرطالمساواة  انعدام ا ضهالتمتع بمجموعة كاملة من الحقوق المدنية والسياسية يقوّ 
عامًا،  25. ألكثر من منّمقة  خطاباتي أكثر من مجرد تبنّ ب  القيامالتفاوت الشديد، فإن المجلس بحاجة إلى  هذاوقف لكثيرة   جّبارة

 . "فعل شيء بالمقابل  رون فيها من عواقب عدم المساواة، ولم يتمّ مون تقارير يحذّ الخبراء المستقلون يقدّ  ظّل 
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في الحالة األخيرة، تكون تكلفة فرصة عدم المشاركة  و
إعادة   تعانزااالستقطاب يزداد مع فبكثير.  أقّل 

زداد التجزئة مع  تالعامة، بينما  الخدمات علىتوزيع ال
 .24الخاصة خدماتتوزيع على الالاعات إعادة نز
ؤ واالستقطاب، من التجزّ  كّل بشكل عام، يؤثر  و

مساواة  ال عدم إلى منه أكثر التصّورإلى  باإلستناد
على مطالب المواطنين بإعادة التوزيع، ما   ،الحقيقية

بين الفقراء   يسوديشير إلى مستوى عالٍ من الجهل 
لكّن  .25ندرة الثورة النسبيةل اً حول دخل األغنياء نظر

  كعلى أهمية عدم المساواة كمحرّ تحافظ  هذه النتيجة
تطرح القضية المركزية للقياس  والم والتنمية، للّس 

خل  الدّ  عناصرعندما يتعلق األمر باستكشاف 
 والرفاهية واالختالفات الثقافية داخل المجتمع. 

الحكومات في المنطقة العربية تحديات كبيرة   تواجه
اإلصالحات  إطالقاع ولنزتتعلق باالنتقال السلمي من ا

ك االجتماعي والتنمية التي من شأنها تحقيق التماس
دور  فاالجتماعية واالقتصادية على المدى الطويل. 

كذلك   .26اً حاسم يعتبردة للمساواة السياسات المؤيّ 
الة  مؤسسات فعّ  بوجود ،الحكومات القويةتعتبر 

وخاضعة للمساءلة ومستويات عالية من إنفاذ 
والالمركزية المالية   التنظيمية واإلجراءات القوانين

،  الجدارة معيار إلى تستند تيالمدنية الوالخدمة 
الم واألداء االقتصادي على المدى الطويل  مفتاح الّس 

 في المنطقة العربية. 

  واسترا�يجيات األدّلة: الّدخل  في المساواة عدم  
 العالمية   القياس

العربية وتداعياتها  2011انتفاضات عام  وضعت
المناقشات   صلبعدم المساواة في  قضيةالصعبة 

  هورق األوسط لّش فااألخيرة حول مستقبل المنطقة. 
  إحصاءالمنطقة األكثر تفاوتًا في العالم من خالل 

والجمع بين بيانات  27عةالموزّ  وطنيةالحسابات ال
وعائدات ضريبة  وطنيةمسح األسر والحسابات ال

سب المئوية األعلى  النّ ب المتعلقة البياناتخل والدّ 
مالحظة عدم المساواة على  . تّمت للمداخيل

تحديد التوزيع  وتمّ  ؛وعبرها دولالمستويين: داخل ال
الجغرافي لموارد النفط وانحراف توزيع الدخل نحو  

  منا مالعربية على أنه دولأقصى الحدود في بعض ال
ل تسهّ  .28اعلنزف وارئيسية للتخلّ التنبؤية العوامل ال

ف العنيف التطرّ عدم المساواة ل المستويات العالية 
ل هم، األمر الذي يشكّ حشدوتجنيد اإلرهابيين و 

العامة، بما   خدماتتهديدات طويلة األجل لتوفير ال
تشير والوصول إلى الموارد الطبيعية والتعليم.  يهاف

  العالقةالدروس العالمية واإلقليمية المستفادة من 
بين عدم المساواة والنزاع والتنمية إلى أن  الترابطية

إعادة التوزيع والتي   سياسةكومات القائمة على الح
  طويرسياسات العامة بين تال فيتمارس مقايضات 

ح أن  القطاع الخاص وإصالح القطاع العام من المرّج 
معدالت  ل انتاجاً بشكل مستدام و استقراراً  أكثرتكون 

 نمو عالية.

الموارد إلى التوزيع المتساوي   في المساواتيةشير ت
بالسياسات   ربطها إمكانية إلىجتمع وللموارد في الم

ض عدم المساواة  يالعامة التي تقوم إما على تعو
مة.  العامة المقدّ  خدماتجودة ال  تعزيز علىالسابقة أو 

على استراتيجيات التكافؤ  يةز في الرفاهتركّ  وهي
  بصورةض بشكل متماثل على المواطنين التي تعوّ 
  .29عن ظروفهم المادية أو االجتماعية األولية  منفصلة

يرتبط إدخال  نزاع،ما بعد الو النزاعفي مجتمعات 
مفهومي التوزيع   حدسياسات مؤيدة للمساواة بأ

  تيةالمساوا ؤسسكليهما. تبالقائم على المساواة أو 
ع والمفاوضات  نزافي موارد األرض المناسبة إلنهاء ال

. زعةالمتنا الطوائفحكومات ائتالفية بين  إلطالق
في الرفاهية   تية، توفر المساوانفسهفي االتجاه و
ض الحوافز الدافعة  السلم وتقوّ  توطيدحوافز لال

  كمياتللتعبئة العنيفة بين المجموعات التي تمثل ال
  أنّ  ورغمخل في مجتمع معين. توزيع الدّ ل متدنيةال

القائمة على الموارد   تيةالهدف من سياسات المساوا
بين النخب،   مدوطويل األ قيق إجماع مستقرّ هو تح 

ز على  المدفوعة بالنتائج تركّ  تيةسياسات المساو فإنّ 
 أنّ . ويعني ذلك للمداخيلاألدنى  المئوية النسب

تحقيق السالم، واألهم من ذلك، األداء االقتصادي  
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ممكن عندما تصبح الشرائح المحرومة من  أمرالعالي 
ل متوقعة  تحوّ  لح في عمليةاالمجتمع أصحاب مص

 وواسعة النطاق. 

  لب كانت العالقة بين عدم المساواة والنزاع في ص 
االقتصادات االنتقالية    قضايا   تناولت   التي   لمؤلفات ا 

إذ يمثل عدم المساواة االقتصادية    ؛ واالقتصادات النامية 
ومع ذلك، من الضروري    . 30اع نز للتنبؤ بال   اً قوي   اً مؤشر 

عدم المساواة وتحديد آليات    حول جمع بيانات أفضل  
الت  اع، مثل التحوّ نز االنتقال بين عدم المساواة وال 

األيديولوجية وديناميات المجموعة والمفاصل الحرجة  
ل إلى الديمقراطية. على سبيل المثال،  وضغوط التحوّ 

اع في  نز ي اكتشاف موارد الطاقة إلى نشوب  يؤدّ 
سم بدرجة عالية من عدم المساواة  لمجتمعات التي تتّ ا 

االستعمار التقسيم    حّدة   تشكّل في حين    ، 31العرقية 
 . 32اع نز إلى ال   تدفع الطبقي العرقي و 

في   استياء من  �وّلده  ماعدم المساواة و 
 المنطقة العر�ية 

اع والتنمية لنزبين ا عمليةالعالقة ال أنّ  رغم على
  في دعائمها أرست قداالجتماعية واالقتصادية 

عدم المساواة كحافز للتعبئة  فإنّ  ،منطقة العربيةال
تزايد ل نظراً ظاهرة أكثر حداثة.  هواع العنيفين نزوال

خل على الصعيدين اإلقليمي والعالمي،  في الدّ  التفاوت
جوانب عدم  مختلفإدخال سياسات تعالج  يعتبر

عدم المساواة الرأسية في فبالغ األهمية.  اً رالمساواة أم
وعدم  يةخل أو الرفاهشكل عدم المساواة في الدّ 

المساواة األفقية في شكل عدم المساواة العرقية  
 على يستوليانوالجنسانية والسياسية واالجتماعية 

  من الجائز .33المسألة هاألبعاد التحليلية الرئيسية لهذ 
المتمثل في السببية  يالتخفيف جزئيًا من التحدّ 
بين عدم المساواة   رابط العكسية في استكشاف ال

والنزاع من خالل اختيار األدوات الخارجية المرتبطة  
بعدم المساواة، ولكن ليس بشكل مباشر بالنزاع،  

واكتشاف موارد الطاقة   ستعماريةمثل الموروثات اإل
  إضافة. رضوالوصول إلى موارد المياه ووعورة األ

ر  جانب التطوّ  إلىالقيم الدينية  اهمذلك، تس إلى
طريق عدم   عناع نزالسياسي المعاكس في اندالع ال

حاالت  إليهتشير  مثلماالمساواة بين الجنسين. و
 الشيعي هو أقّل -، فإن االنقسام السّنيهليةالنزاعات األ

أهمية مقارنة باحتكار الموارد الوطنية من قبل النخب  
ياسي والسيطرة على الجيش الس اإلقصاءالصغيرة و

أو المنافسة بين األحزاب بهدف السيطرة على سلطة 
 الدولة باعتبارها القوة الحصرية. 

األمم    تبنتها د أهداف التنمية المستدامة التي  تؤكّ 
حدة على أهمية المساواة البيئية والمساواة في  المتّ 

  هيكلية عدم المساواة ال   أنّ القانون و   حكم الوصول إلى  
ز  ة بالنظام السياسي والممارسات االجتماعية تعزّ المتعلق 
  محوري عنصر    هي المساواة في التوزيع  وأّن    34التمييز 

بالنظر إلى عدم    . 35في أهداف التنمية المستدامة 
المساواة والنزاع والتنمية في الشرق األوسط، ينعكس  

اع والتنمية في األداء  نز االرتباط السلبي بين ال 
يا والجمهورية العربية السورية  االقتصادي للعراق وليب 

شير إيانكوفيتشينا وآخرون إلى  ت ومع ذلك،    . 36واليمن 
أن عدم المساواة بين العرب مرتبط بشكل مباشر بعدم  
رضا شرائح كبيرة من المواطنين عن تدهور األوضاع  

د جودة الحوكمة وفعالية  وهي تحدّ   . 37المعيشية 
ف.  رئيسية للتخّل كات  كمحرّ   ، المؤسسات أو عدم وجودها 

تّم تحديد األساس التفسيري للمظالم والنزاع في    وقد 
المنطقة العربية من خالل الفساد والتمثيل السياسي  

  غياب االجتماعي واالقتصادي و   قصاء المحدود واإل 
فرص العمل في القطاع الرسمي  و عدالة التوزيع    مفاهيم 

مراقبة التوقعات االقتصادية لمصر    . وتشير 38لالقتصاد 
استدامة السياسات الداعمة للمساواة في مصر    إلى أنّ 

باالستقرار    ان واالنتعاش االقتصادي المتزامن مرهون 
إذ  لبنان،    األمر نفسه ينسحب على و   . 39السياسي المحلي 

العامة ومساءلة المؤسسات    خدمات تعتبر جودة ال 
منع    في   فّعال   دور   ذات في تقديم الخدمات    وفعاليتها 
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وينطبق  .  40سات مؤيدة للمساواة ع وإدخال سيا لنزا ا 
يتعلق بقدرة األجهزة   ما  الشيء نفسه على تونس في 

م  األمنية. على عكس إيانكوفيتشينا وآخرين، قدّ 
ألفاريدو وآخرون استراتيجية قياس جديدة لعدم  

الشرق األوسط هو    خاللها أنّ   من المساواة، وجدوا  
  في   64مثل  ت المنطقة األكثر تفاوتًا في العالم، حيث  

في المائة من    10  حصة   الدخل   إجمالي   من المائة  
  47في المائة في أوروبا الغربية،    37 السكان، مقارنة بـ 

في المائة في    55في المائة في الواليات المتحدة و 
البرازيل. ويرجع ذلك إلى التفاوتات االقتصادية الكبيرة  

الفقيرة بالموارد في    تلك بين االقتصادات الغنية و 
  . 41المنطقة العربية ومحدودية توافر البيانات المالية 

ر  إنشاء صندوق استثمار إقليمي أن يوفّ   ومن شأن 
ة من االقتصادات األغنى إلى  تحويالت مستمرّ 

ادات األفقر في المنطقة على أساس نموذج  االقتص 
م كبير نحو  سيكون بمثابة تقدّ   وهو االتحاد األوروبي  

ستكون هذه السياسة  و   . 42المساواة وتوطيد السالم 
وثيقة الصلة بالعراق وليبيا ودولة فلسطين والسودان  

تزال   ال   التي والجمهورية العربية السورية واليمن،  
 ة. ّح تواجه مخاوف أمنية مل   جميعها 

 حديات من حيث المساواة �ين الجنسين التّ  

يزال عدم المساواة بين الجنسين يمثل قضية  ال
 نساءاج المإد  شأن ومنفي المنطقة العربية.  خطيرة

الحواجز التي تحول دون مشاركة المرأة في  ذليلوت
للنمو االقتصادي   اً دفع االقتصادات الوطنية أن يمثال

 اً ة ومكسبدماجيوالتنمية االجتماعية واالقتصادية اإل
مشاركة المرأة في العمل في   تعدّ  .43للمجتمع ككل

في المائة   21من  الدول العربية األدنى في العالم: أقّل 
  نشارك ةعشر الخامسة سنّ فوق من السكان اإلناث 

ط عالمي ، مقارنة بمتوّس 2017في سوق العمل عام 
ُتستبعد النساء أيضًا من و .44في المائة 49يبلغ حوالي 

في المائة  21ريادة األعمال: ففي المنطقة العربية، 
من  امرأة واحدة على األقّل  لديهاركات فقط من الّش 

على  في المائة  35 ـبين مالكيها، مقارنة ب
. 45العالمي المستوى

لفجوة بين الجنسين لعام ل   العالمي ر مؤّش لوفقًا ل 
الذي أنشأه المنتدى االقتصادي العالمي،   ، 201846

 ) المينا ( فريقيا  أ منطقة الشرق األوسط وشمال    تعدّ 
األسوأ أداًء من حيث تحقيق المساواة بين الجنسين. 

، كانت 2018في عام  ف ،  15الشكل  ح في كما هو موّض 
في   40تبلغ   لمينا الفجوة بين الجنسين في منطقة ا 

في المائة،   32ط عالمي قدره  المائة مقابل متوّس 
 ر.وفقًا لهذا المؤّش 

التمييز بين الجنسين على مستويات مختلفة  يستمرّ 
في المنطقة العربية. على سبيل المثال، عند سؤالهم 

من   برلرجال حقوق أكل كونعما إذا كان ينبغي أن ي
حقوق النساء في الحصول على وظيفة عندما تكون  

في المائة من  70الوظائف نادرة، أجاب أكثر من 
في الدول  )رجاالً ونساءً (المشاركين في المسح 

النتائج  ليست بطبيعة الحال،  .47العربية بنعم
، مثالً متجانسة في جميع أنحاء المنطقة: في لبنان، 

في المائة، بينما في مصر  40كانت هذه النسبة حوالي 
جيبين  ستفي المائة من الم 80واألردن، وافق أكثر من 

 قتراح. على اإل

التفاضلية لعدم المساواة   األنماط 16الشكل ُيظهر 
بين الجنسين في المنطقة العربية، مع التركيز على 

مؤشر التكافؤ بين الجنسين المستند إلى تقرير 
ادر عن منظمة العمل الدولية للتعليم الثانوي الّص 

ل الدولية. في حين أن مصر والجمهورية منظمة العم 
 أدنى  تكون   نتيجةالن باستمرار  سّج ت العربية السورية 

، نالحظ أن الجزائر ولبنان، 1.0أو عند عتبة التكافؤ  
 حيث نسبيًا   اً جيد   أداؤها ، األردن كان  وبدرجة أقّل 

الثالث األخيرة  دول ال  أنّ  غير عتبة التكافؤ.    تخّطت 
ر المساواة بين انحدارًا سلبيًا في مؤّش   شهدت 

في ليبيا، تراجع ف الجنسين في السنوات األخيرة.  
عدم المساواة بين الجنسين، لكن المالحظة تستند 

وتتوقف عند االنتفاضات العربية.  قليلة إلى بيانات  
المساواة بين   لجهة دولة متدنية األداء    فهو اليمن    أما 

م من انحدارها الجنسين بشكل مستمّر على الرغ
  األخير في االنخفاض.



40 

 

 مئوية) النسبة الالمساواة �ين الجنسين في مناطق مختلفة من العالم ( .15الشكل  

 
 .WEF, 2018 المصدر: 

 في المائة تمثل مجموع المساواة بين الجنسين.  100 مالحظة: 

 

 حول وحدة األراضي واحترام القانون الدولي    تعدّ 
الحدود الحالية شرطين أساسيين لتنفيذ السياسات 

اع لنز من الميل إلى ا  حدّ دة للمساواة التي ت المؤيّ 
 ؛ األمثل الم مسار العمل  مفاوضات الّس   من وتجعل  

كاني المكلف عدم التجانس الّس يوّفر   قد  إذ 
واالقتصادات الصغيرة الحجم داخل دولة أكبر 

ي نفسه  اع يغذّ نز ال   نّ أل   48الة لالنفصالظروفًا فعّ 
خالل مستويات منخفضة من رأس المال  من 

المرتبطة بالصدمات النفسية وتدهور البنية  البشري 
من   المستمدة  دلة تشير األ والتحتية العامة.  

رت ببدء ، التي بّش 2011السورية عام   االنتفاضة 
التنافس  يتخطى   ما هناك   اع السوري، إلى أنّ نز ال 

المجتمعي القياسي نحو السيطرة على هياكل الدولة 
السياسات   على   يقتضي   ه أنّ ذلك  ويعني    . 49السورية

المؤيدة للمساواة أن تعالج الجوانب المختلفة 

ية واإلقليمية من أجل المساواة الهيكلية العالم  لعدم 
 تحقيق نتائج مستدامة.

ت احتجاجات الحركات ذلك، أدّ   إلى   إضافة 
خل إلى زيادة الدّ   2011االجتماعية الضخمة عام  

الشهري للفرد في االقتصادات المعالجة مقارنة 
باالقتصادات غير المعالجة. وقد يكون ذلك مرتبطًا 

بسياسات إعادة التوزيع التي أطلقها بعض 
ًا على انتشار التعبئة السياسية الحكومات العربية ردّ 
عندما   ثابتة تكون النتائج  و في المنطقة العربية. 

مجموعة  ضمن الوفيات الناجمة عن النزاع   ُتدرج 
من الحجم   رات المشتركة؛ هناك زيادة في كّل المتغيّ 

عامل ذي الصلة. لذلك، من واألهمية اإلحصائية للمُ 
النتفاضات العربية قد أحدثت ا  مالحظة أنّ ال الممكن  

ما في الشرق األوسط.   تأثيرات مختلطة إلى حدّ 
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رأس المال االجتماعي بشكل   صت ، قلّ جهة  فمن 
جذري وزادت من انعدام الثقة بين األفراد 

 فعالية ض  تقوي  في   يستمرّ سات، األمر الذي  والمؤّس 
أخرى،   جهة من  و.  سي والتصميم المؤّس   عمليات ال 

ردي لبعض المواطنين في المنطقة من الرفاه الف   ت زاد 
خلق جمهور ناخب   إلى سيؤّدي   ما ، ة نسبي  صورة ب 

لصالح اإلصالحات السياسية واالجتماعية 

واالقتصادية، بما في ذلك تطوير أحزاب سياسية 
  مؤسسات جانب   إلى  تمثيالً   أكثر  الواقع تكون في  

 من ب النتائج المختلفة تتطلّ و.  فعاليةأكثر  و أقوى 
االنتفاضات العربية   أنتجتها ناحية األنظمة التي  

دراسة متأنية للحاالت العالمية واإلقليمية من أجزاء 
أخرى من العالم قد تكون بمثابة دروس طويلة المدى 

 .رق األوسط أو قصص نجاح نموذجية للّش 

 الدولة  بحسب العر�ية، المنطقة  في الجنسين �ين المساواة عدم  .16الشكل  

 

 
 .ILO, 2019 المصدر: 
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 الدورة في  اإلنسان وحقوق المدقع بالفقر  المعني الخاص المقّرر فيليب، ألستون البروفسور �يان . 2اإلطار  
 2015 �ونيو/ح��ران 22 اإلنسان، حقوق لمجلس والعش��ن التاسعة

  ضمان حدّ  في  يكمنمن عواقب عدم المساواة المفرطة    لدينا التزامًا معياريًا للحدّ  أنّ  للتأكيد المعتمدة الملموسة الطرق أكثر إنّ "
األساسية على محمل  باختصار، يجب أن تؤخذ هذه الحقوق وشخص.  أدنى من احترام الحقوق االقتصادية واالجتماعية لكّل 

أن تكون مرتبطة بشكل متكامل بتوفير  و ،من حقوق اإلنسان اهعلى أنّ  معها  التعاملعلى الصعيدين الوطني والدولي. يجب  الجدّ 
المناسبة   يةسالمؤّس  دابيربحاجة إلى الحماية من خالل الت ي لحماية االجتماعية وتغطية الرعاية الصحية الشاملة؛ وهلأرضيات 
 . "ق إطار عمل حقوق اإلنسان للرصد وتوفير اإلنصافالتي تطبّ 

 اإلدماج .اءب

يشير البعد االجتماعي واالقتصادي لإلدماج إلى 
ة واألراضي  المساواة في الوصول إلى الخدمات العامّ 

خل  والمياه والموارد االستخراجية، إضافة إلى الدّ 
ي  خالل سياسات االقتصاد الكلّ الالئق المضمون من 

إلى عمليات   وصوالً مو الشامل  النّ  لتحقيق عّدلةالم
إعادة التوزيع. في المجال السياسي، يمكن أن يشير  

تقاسم   امن خالله مؤسسية يتمّ  هيكليةاإلدماج إلى 
بقدرة األفراد على المشاركة  "ق األمر يتعلّ ولطة. الّس 

  شاركةم زيزتعوب "لة في العمليات السياسيةالفعاّ 
المجموعات المختلفة وتمثيلها في مجال الحوكمة، 

في   المراكز لتبّوؤمتساوية المكانية اإلفضالً عن توفير 
 رطة والجيش. لطة التنفيذية والّش الّس 

لمحة عن خلفية اإلدماج في المنطقة العر�ية:   
 ة جاهات العاّم االتّ 

وأكثر   –اعات أكثر عددًا نزكانت ال خير،في العقد األ
في المنطقة العربية منها في أي منطقة أخرى   –تكًا ف

في  41ر ، تأثّ 2013و  2009بين عامي وفي العالم. 
المائة من الدول العربية بنزاع داخلي واحد على 

عرضة الدول العربية  . وفي ضوء ذلك، تكون50األقّل 
ة الذي يعمل من خالل عدّ  51اعنزال في فّخ للوقوع 

ض الثقة  تقوّ  ]النزاعات[التالي: حو على النّ  آليات
؛  "اعلنزرأس مال ا"بتشكيل  تسمحل من الفرص؛ وتقلّ 

تفاقم العوامل التي تجعل المجتمعات عرضة "و
تنمية "اعات بأنها نز. يصف المؤلفون ال52"اعنزلل 

ض النمو  ألنها تضعف األنظمة السياسية وتقوّ  "عكسية
ي  تؤدّ االقتصادي والتنمية االجتماعية واالقتصادية و

إلى  كذلك ،هميتة المواطنين ورفاهإلى تدهور صّح 
انتهاك حقوق اإلنسان وتزيد من مخاطر نشوب  

 .اعات أخرى في المستقبلنز

في   يظهرعلى اآلثار السلبية للنزاعات  دليل وخير
اتج ، كان نصيب الفرد من النّ 2017األرقام. عام 

ط المحلي اإلجمالي في المنطقة العربية مماثالً للمتوّس 
اتج المحلي  نمو النّ  أنّ  غير،  )17الشكل (العالمي 

في   -0.77 بلغاإلجمالي للفرد في المنطقة العربية 
دنى بين جميع المناطق. األ، وهو )18الشكل (المائة 

أفريقيا جنوب  وحدهاإلى جانب المنطقة العربية، 
نموًا سلبيًا في نصيب الفرد من الناتج  شهدتالصحراء 

في  -0.08(حجم النمو   غم أنّ رالمحلي اإلجمالي على 
 المنطقة العربية.  في كان أقّل  )المائة

  مرتبة أدنى ثثالت المنطقة العربية ، احتلّ 2017عام 
فريقيا جنوب  أبعد  ،ر التنمية البشريةفي مؤّش 

. هذه المناطق  )19الشكل (آسيا الصحراء وجنوب 
من   أدنى البشرية للتنمية مؤشرالثالث فقط لديها 

ط العالمي. على مدى العقد الماضي، كان  المتوّس 
جاه في مؤشر التنمية البشرية أكثر تباطؤًا في االتّ 

انخفض  ، 2017و 2012 يعام بينالمنطقة العربية. 
، نقطة 20ترتيب مؤشر التنمية البشرية لليمن بمقدار 

، بينما انخفض  نقطة 26انخفض ترتيب ليبيا بمقدار و



43 

  نقطة 27ترتيب الجمهورية العربية السورية بمقدار 
ت المنطقة العربية ، احتلّ 2017عام و. )20الشكل (

المرتبة الثانية في مؤشر عدم المساواة بين الجنسين 
  0.569 بـفريقيا جنوب الصحراء أ، بعد 0.531فبلغت 

ل المنطقة العربية  إضافة إلى ذلك، تسّج  .)20الشكل (
في القوى العاملة في   نساءمشاركة اللدنى األ المعدالت

ط  في المائة، مقارنة بالمتوّس  20من  باقترابهاالعالم 
 .)21الشكل (المائة في  50العالمي الذي يقارب 

 2017-1990 الدول، مجموعات بحسب الواحد، للفرد  اإلجمالي المحلي النا�ج . 17الشكل  

 
 عالمنا في البيانات.  المصدر: 

 2017-1990 الدول، مجموعات بحسب الواحد، للفرد  اإلجمالي المحلي للنا�ج السنوي النمو . 18الشكل  

 
 عالمنا في البيانات.  المصدر: 
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 2017-1990 الدول، مجموعات بحسب البش��ة، التنمية مؤّشر  قيمة . 19الشكل  

 
 . 2018األرقام القياسية ومؤشرات التنمية البشرية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي: التحديث اإلحصائي لعام  المصدر: 

(يسار)؛ مؤشر عدم  2017-2012المتأ�رة بالنزاع،  دولر في ترتيب مؤشر التنمية البش��ة في الالتغيّ  . 20الشكل  
 (يمين)  2017لمناطق النامية، بحسب االمساواة �ين الجنسين، 

      
 . 2018األرقام القياسية ومؤشرات التنمية البشرية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي: التحديث اإلحصائي لعام  المصدر: 
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 2017-1990، دولمجموعات ال بحسبفي القوى العاملة،  نساءمعدالت مشاركة ال . 21الشكل  

 
 . عالمنا في البيانات المصدر: 

 

ت المنطقة ، احتلّ 2017  عام   إلى  1970من عام  
العربية المرتبة األولى في العالم من حيث اإلنفاق 

المحلي اإلجمالي كنسبة مئوية من الناتج   العسكري 
، كانت المنطقة العربية 2017. عام  ) 22الشكل  ( 

مة بفارق كبير عن أي منطقة أخرى في هذا متقدّ 
في   6ل اإلنفاق العسكري أكثر من  الصدد، حيث شكّ 

، كان المقابل   في مائة من إجمالي الناتج المحلي.  ال 
اإلنفاق على الرعاية الصحية كحصة من الناتج 

المحلي اإلجمالي الوطني في المنطقة العربية من 
  2014كان يمثل عام   إذ أدنى المعدالت في العالم: 

في المائة فقط من الناتج المحلي اإلجمالي   5  زهاء 
بعد جنوب آسيا  منطقة   دنى الوطني، فحّلت كثاني أ 

، كان معدل االلتحاق 2014. عام  ) 23الشكل  ( 
 اإلجمالي بالتعليم العالي في المنطقة العربية أقّل 

بين عامي و.  ) 24الشكل  ( ط العالمي  بكثير من المتوّس 
، كانت معدالت البطالة في المنطقة 2017و   2014

 إلى  وصلتالعربية هي األعلى في العالم، حيث 

إلى  بالنسبة .  ) 25الشكل  ( في المائة    10 الـ   يقرب ما 
ت المنطقة احتلّ   ، القطاع  بحسب   المصنفة   عمالة ال 

المرتبة الثالثة في العالم من حيث   2017العربية عام  
فريقيا جنوب الصحراء أ العمالة في الزراعة، بعد  

لت العمالة في شكّ و.  ) 26الشكل  ( وجنوب آسيا  
ائة من إجمالي العمالة، في الم   25 الـ الزراعة ما يقرب  

ت احتلّ و ط العالمي.  بقليل من المتوّس  دنى أ   أي 
المنطقة العربية المرتبة األولى في العالم من حيث 

إلى   2012القطاع الصناعي من عام   في   توظيفال 
، كان 2018و   2010. بين عامي  ) 27الشكل  (   2017

التوظيف في قطاع الخدمات في المنطقة العربية 
في المائة من إجمالي العمالة، متخلفًا   50 يقارب الـ 

الشكل  (   2015ط العالمي منذ عام  بذلك عن المتوّس 
ة العمالة في الخدمات النمو في حّص   بقيفيما    ) 28

ة العمالة في شهدت حّص و راكدًا في العقد الماضي. 
ة العمالة في الزراعة انخفاضًا بينما ارتفعت حّص 

  . ) 29الشكل  ( الصناعة بشكل معتدل  
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 مئوية من النا�ج المحلي اإلجمالي) النسبة ال( 2017-1961، دولمجموعات ال بحسباإلنفاق العسكري،  . 22الشكل  

 
 . عالمنا في البيانات المصدر: 

مجموعات  بحسبية كنسبة من النا�ج المحلي اإلجمالي الوطني، عاية الصحّ إجمالي اإلنفاق على الرّ  . 23الشكل  
 2014-1995، دولال

 
 . عالمنا في البيانات المصدر: 
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 2014-1970، دولحسب مجموعات البالتعليم العالي، باإلجمالي  اإللتحاق معدل . 24الشكل  

 
 عالمنا في البيانات.  المصدر: 

 (النسبة المئوية من إجمالي القوى العاملة) 2017-1991، دولمجموعات ال بحسبمعدل البطالة،  . 25الشكل  

 
 عالمنا في البيانات.  المصدر: 
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 )العمالة إلجمالي المئوية(النسبة  2017-1991 الدول، لمجموعات تبعاً العمالة في قطاع الزراعة،  . 26الشكل  

 
 عالمنا في البيانات.  المصدر: 

 ) العمالة  إجمالي من المئوية النسبة( 2017-1991 الدول، مجموعات بحسبالعمالة في قطاع الصناعة،  . 27الشكل  

 
 عالمنا في البيانات.  المصدر: 
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 ) العمالة إجمالي من المئوية(النسبة  2018-1991 الدول، مجموعات بحسبالعمالة في قطاع الخدمات،  . 28الشكل  

 
 البيانات المفتوحة للبنك الدولي.  المصدر: 

 2017-1991 العر�ية، المنطقةنسبة العمالة في الزراعة والصناعة والخدمات في  . 29الشكل  

 
 عالمنا في البيانات.  المصدر: 
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بين  المتبادلةر أنماط مماثلة في دراسة الثقة تتكرّ 
، والتي تعتبر متغيرًا رئيسيًا للنمو االقتصادي  فراداأل

  كونهاوالتنمية. للثقة تأثير كبير على النمو االقتصادي، 
تؤثر على تكاليف المعامالت المتعلقة بقرارات 

 .53االستثمار

 ردم الفجوة �ين األجيال  

ومثلما أظهرت دراسات اإلسكوا المتعددة، يمتلك  
ب القدرة على  سكان المنطقة العربية من فئة الشبا

. 2030المساهمة بشكل كبير في تطبيق خطة عام 
وتحقيقًا لذلك، من األهمية بمكان ضمان حقوق  

الشباب الذين تّم إقصاؤهم. بعبارة أخرى، يقتضي ذلك  
منحهم فرصًا متساوية في الحصول على خدمات 

ذات جودة تشمل الرعاية الصحية والتعليم والتوظيف 
لومات واالتصاالت وغيرها والّسكن وتكنولوجيا المع

من الخدمات العامة إضافة إلى القنوات المناسبة 
للمشاركة المدنية. وقد استعرضت الدراسات األخيرة 

التي أجرتها اإلسكوا األبعاد الرئيسية لعدم المساواة  
. وناقشت أبعادًا 54بين الشباب في المنطقة العربية

ّلطت محّددة لعدم المساواة بين الشباب العربي وس
الضوء على الفجوات والتحديات التي تؤثر على 

 تطوير سياسات للشباب وتنفيذها.

في المائة من الّسكان   35في الواقع، مع ما يقرب من 
  –عامًا  18في الدول العربية ممن تقّل أعمارهم عن 

في   25وهي نسبة تفوق بكثير المتوّسط العالمي البالغ 
يمثل  –الصحراء  المائة والثانية بعد أفريقيا جنوب

شباب المنطقة العربية فرصة هائلة وخطرًا محتمالً، 
تبعًا لنوعية الخيارات االجتماعية واالقتصادية 

. 55والسياسية التي تّتخذها الحكومات المعنية

تعّد بطالة الشباب في هذه المنطقة األعلى في العالم: 
ممن تتراوح  (في المائة من الشباب العربي  27حوالى 

كانوا عاطلين عن العمل   )عاماً  24و 15رهم بين أعما
في  13، وهو ضعف المعدل العالمي البالغ 2017عام 

في المائة في   18المائة. وبالمقارنة، بلغ هذا الرقم 
االتحاد األوروبي، وجاء ذلك نتيجة الرتفاع بطالة  

الشباب في اليونان وإسبانيا وإيطاليا التي تجاوزت 
في المائة. ويدّل ذلك بوضوح على أن بطالة   30 الـ

الشباب تمثل التحّدي األكثر إلحاحًا لُصّناع السياسات  
والسياسيين في المنطقة في ضوء دخول جزء كبير 

 مجتمع سوق العمل في العقد المقبل.من ال

ُتعّد الحاجة إلى خلق فرص عمل للشباب أمرًا حتميًا. 
ومثلما أظهرت الدراسات، تمثل البطالة أحد األسباب  

الرئيسية النضمام الشباب إلى الجماعات المتطّرفة 
 يفيما اعتبرها بعض العلماء السبب الرئيس 56العنيفة

عنيف في الربيع العربي  لالضطرابات المدنية والنزاع ال
. تضّم الدول العربية المنطقة حيث يسود 201157عام 

االعتقاد لدى الغالبية العظمى أن األجيال األكبر سنًا  
لديها سلطة كبيرة في الحياة االجتماعية واالقتصادية 

في المائة في  65والسياسية لبلدهم. فقد وافق  
سّن  كبار ال"المتوّسط من المستجيبين على عبارة  

، مع بلوغ الذروة  "لديهم نفوذ سياسي كبير للغاية
. 58في المائة في مصر وتونس  75بتسجيل نسبة 

بالمقارنة، كان المتوّسط اإلقليمي في أمريكا الالتينية 
في المائة، حيث تجاوزت البرازيل   50أقّل من 

في المائة. وتشير البيانات   60وكولومبيا فقط 
ويات الثقة في الدول  المتعلقة بالثقة إلى أّن مست

العربية ترتفع مع التقّدم في العمر، وإن كان ذلك بقدر  
محدود، بينما ُيالحظ في بقية العالم أنه عادة ما تكون 

 هناك عالقة سلبية بين الثقة والعمر.
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 لفئة العم��ةا بحسب�وافقون على عبارة "يمكن الوثوق بمعظم األشخاص"،  ناألفراد الذ� . 2الجدول  

 الشرقية أوروبا الالتينية أم��كا العر�ية  الدول   العمر

 %20.5 %10.5 %18.3   29سّن  حتى

 %19.3 %9.4 %19.5   49إلى    30 من

 %19.5 %9.4 %22.2 سنة وما فوق   50

 %19.7 %9.7 %19.6   المتوّسط 

 10 9 12 الدول   عدد

 . 2014مسح القيم العالمية،  المصدر: 

 الّتمكين  .يمج

األسباب الجذرية  كونما ذكرنا سابقًا، غالبًا ما تمثل 
العوامل   منمعقد  مزيج نتيجةللنزاع العنيف 

السياسية واالجتماعية االقتصادية والتاريخية.  
صعود   نطاق واسع حول أنّ  على الحجج وُتساق

الحركات االجتماعية واالنتفاضات في المنطقة 
  الذي االندماجاستمّد طاقته من  قد 2011العربية عام 

معدالت البطالة المرتفعة وانتشار عدم   بين حصل
سمت بالفساد المساواة واألنظمة السياسية التي اتّ 

المؤسسي واألنظمة القمعية واالستبدادية. وفي هذا 
التأكيد بشكل متزايد على انتهاج التمكين  الصدد، يتمّ 

ضرورة حتمية لتحقيق السالم والتنمية المستدامة. ك
في  المنخرطين فرادأل ا أنّ  تجاربتظهر األبحاث وال

تاح لهم فرص تُ  والذينمنظومة الحقوق والواجبات 
في بناء مجتمعات  ساهمةللم قابليةالمشاركة هم أكثر 

نوعية حياة أفضل  اختبارأفضل ويميلون إلى 
المشاركة   شجيعت يؤّدي قد إذ ؛إحساس بالرفاهيةو

على المساواة االجتماعية واإلدماج إلى تعزيز  القائمة
البدنية والعاطفية والعقلية وتقوية العالقات الصحة 

االجتماعية وتحسين أداء األفراد وإنتاجية العمل.  
مشاركة المواطنين في الحياة  تساهمذلك،  إلى إضافة

التخطيط  وعمال األجدول  إعداد تتضّمن التيالمدنية 
 فيالقرار على المستويين الوطني والمجتمعي  صنعو

حو مستقبلهم وقدرتهم على  يجابية ناإلنظرة الز تعزي

منع اندالع لالعمل معًا إلدارة التحديات، وبالتالي 
 اع العنيف. نزال

  اً شمل أبعاديمفهوم واسع وعملية معقدة  هومكين التّ 
. )30الشكل (مترابطة ودة  ومستويات ومجاالت متعدّ 

د المستويات يكتسب متعدّ   ئيعن مفهوم بنا  عبارةإنه 
  على قدرةفيه األفراد أو الجماعات السيطرة وال

الجوانب االجتماعية واالقتصادية ب التحكّم
  العادلة  حقوقهمتحسين  بغيةوالسياسية لحياتهم 

عبر األبعاد   التمكين يمكن تطبيق .59ونوعية حياتهم 
المعرفية / العاطفية والنفسية االجتماعية والعقلية

قد يشمل  وأو المجموعة.  فردوالشخصية في حياة ال
مجاالت مختلفة، بما في ذلك المجاالت السياسية  

واالقتصادية والقانونية واالجتماعية والثقافية. على  
المجتمعات  سبيل المثال، قد تكون النساء في بعض 

متمكنات اقتصاديًا ويساهمن بنشاط في القوة 
فهن محرومات سياسيًا مع مشاركة   ،العاملة، ومع ذلك

 .60محدودة في مجاالت صنع السياسات

العالقات و يالشخص ويبنالتمكين على المست حققيت
ليس مجرد زيادة في   وهوبين األفراد والجماعة. 

راط في فعل القدرات والخيارات للمشاركة أو االنخ
  الشعورشمل كذلك الوعي النقدي وي بلأو قرار ما،  ما
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 تيال الخاصة، لهويةا تكوين بتحقيق الذات و العميق
  صورتهمو ؤيتهمالناس وقيمهم ور مفاهيمتعلق بت

هو أكثر من مجرد إذن التمكين ف" .61ة يجابياإل الذاتية
شمل  ييجب أن  إذإتاحة الوصول إلى صنع القرار؛ 

أنفسهم  عتبارأيضًا العمليات التي تقود الناس إلى إ
 .62" رصنع القرا فيشغل مساحة ل مخّولينن ويقادر

الناس وقدرتهم على  يرتبط التمكين أيضًا باستعداد 
اتخاذ اإلجراءات. وهو يجّسد قدرة المواطنين  

ى زيادة مشاركتهم في صنع القرارات والمجتمعات عل 
  مواجهةلتعزيز إحساسهم بالسيطرة على حياتهم و

تكمن  وبالتالي،  .63لطةأنظمة التنشئة االجتماعية والّس 
 القوة التحويلية للخيارات.  فيلتمكين امات س أهم

تمكين المواطن والمجتمع   رتبطاع، ينزي سياق الف
لألفراد  تسمحبعملية انعكاسية وعملية فعل اجتماعي 

الحياة   فياتخاذ خيارات بوالمجتمعات والمنظمات 
  محرومين سابقاً  نوافي سياق اجتماعي وسياسي كا

 أفعالارات إلى خيفيه من هذه القدرة، وتحويل هذه ال
عملية التمكين  تركزوبالتالي،  .64ونتائج مرغوب فيها

لطة  الّس  إلى وصولعلى دعم األشخاص المحرومين لل 
لطة أو على  وممارسة التأثير على من هم في الّس 

مون في الوصول إلى الموارد أو القرارات، الذين يتحكّ 

سواء على مستوى المجتمع المحلي أو المستوى 
يساهم تعزيز مشاركة شرائح  والوطني. / الكلي

سياسات أكثر  رسمفي  اً عة أيضالمجتمع المتنوّ 
استنارة وحوكمة سليمة وتعزيز التمكين االجتماعي 

 .65والنفسي والسياسي للمواطنين والمجتمعات

الكفاءة الذاتية،  ب اإلحساسب فرديتأثر مدى تمكين ال
  رادةاإلبو ،وهو اإليمان بقدرته على إحداث تغيير ما

خاذ خيارات هادفة  هي القدرة على اتّ و ،الشخصية
م في األحداث التي تؤثر على والتحكّ  األفعال نتاجإل

ياق الّس  يإضافة إلى هيكلة الفرص، وه ،حياته
خاذ مثل هذه الخيارات. إن  فيه اتّ  المؤسسي الذي يتمّ 

ف والكفاءة الذاتية أمران  بالقدرة على التصرّ  لشعورا
حاسمان لدفع المواطنين إلى المشاركة بنشاط في  

يعتقدون أن بإمكانهم   العمليات السياسية التي
السياسات   فيلتأثير اوأتغييرها أو تحسينها، 

ياق  الّس ويعتبر  .66والقرارات التي تؤثر على حياتهم
ن أيضًا ويتضمّ  اً التمكين مهم )عدم ( الذي يحدث فيه 

األطر التنظيمية  لها،وجود المؤسسات وتشغي
  إلىالوصول إلى الموارد والمعلومات  ، والمعايير

القوة بين المواطنين والدولة وبين   عالقات جانب
 مختلف الطوائف. 

 د المستويات واألبعاد متعدّ  بنائي كمفهومالتمكين  . 30الشكل  
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لقياس درجات التمكين من  أداة الدولي البنك يقّدم
إذا  ما: التالية الثالثة األساسية  العوامل يمخالل تقي

وجود (خاذ قرار ما التّ  فردمتاحة أمام ال الفرصة تكان
الفرصة   هذهيستخدم بالفعل  فردإذا كان ال ما؛ )الخيار

االختيار،  أن يتمّ  ما؛ و )ارياستخدام الخ(لالختيار 
تحقيق  (سيحقق النتيجة المرجوة  الفردإذا كان  ما

يقتضي التمكين الحقيقي أن   بالتالي،. و)االختيار
لتحقيق النتائج  "تبعية" ةتكون عمليات المشارك

تعتبر العالقة بين  و. 67القانونية أو السياساتية 
سيما في ما   المواطنين والدولة أمرًا حاسمًا أيضًا، ال

قانون  ال حكميتعلق بضمان الشفافية والمساءلة و
والوصول إلى العدالة والتمثيل والمشاركة السياسيين 

عنصر أو أكثر من  غياب وفي. ينوالمنصف ينالشامل 
هذه العناصر، قد تشعر المجموعات المحرومة 

تزداد احتمالية التوتر أو   قدباإلقصاء والضعف، و
 ح أدناه. اع، كما هو موّض نزال

 ربط التمكين بالنزاع  

كين والنزاع مترابطان بطرق التم )عدم (، ةعام صورةب
بسبب عدم توافق  نزاعاتقد تنشأ الفمعقدة. 

االحتياجات أو القيم أو االهتمامات أو األفكار أو 
أو السلوكيات بين األفراد أو المجموعات وذلك   يةالرؤ

بسبب عدم قدرة بعض األفراد أو الجماعات على  
أو في حاالت وجود اختالفات  ،ممارسة حقوقهم

يرة في الوصول إلى الموارد االجتماعية أساسية كب
الحال بين   يما همثل واالقتصادية أو السياسية، 

العرقية أو   مجموعاتالطبقات االجتماعية وال
، قد ينشأ شعور  مماثلة . في سياقات68الدينية

الفئات   رىأو انعدام األمن، وقد ت/ باإلحباط والضعف و
جسديًا أو عاطفيًا أو  (تهديدًا  في ذلك المحرومة

أو  اأو اهتماماته االحتياجاته ) ثقافيًا أو متعلقًا بالسلطة
 يسل إنمابشكل عام.  انوعية حياتهلأو  امخاوفه

  يما همثل اع مدمرًا أو عنيفًا، نزبالضرورة أن يكون ال
على وجه الخصوص في  و ،الحال في بعض البيئات

اء من خالل  اع البنّ نزى القد يتجلّ فالمنطقة العربية. 
إلى تعزيز التفاهم  قودالنزاعات السلمية والتفاوض وي

الباب أمام نتائج   يفتحبين األطراف المختلفة و
  في سياق هذا التقرير، ينصّب و. 69تعاونية إيجابية 

لبية للنزاع، والتي قد تكون التركيز على الجوانب الّس 
 مدى علىرة أو عنيفة، وفي بعض الحاالت مدمّ 

 تمكين المواطنين والمجتمعات. )عدم ( بـ باطهاارت

اع العنيف نزاألسباب الجذرية لل وراء تقفغالبًا ما 
من العوامل السياسية واالجتماعية  ةمعقد توليفة

. في  بينها ما فيواالقتصادية والتاريخية المتداخلة 
  المستاءة شعوبجوهرها، هناك قوة دافعة من ال

في النهاية   رتقرّ  تيالو والمستضعفة والمستبعدة
لي للوضع الراهن. عادًة ما يكون إجراء تغيير تحوّ 

هم  المستضعفونالمجتمعات / مجموعاتاألفراد وال
من   حرمانهم هكت حقوقهم أو تمّ أولئك الذين انتُ 

الوصول إلى الموارد والمعلومات والفرص  
ذلك التعليم والتوظيف والخدمات الصحية   في بما(

، أو من المشاركة في الحياة المدنية  )اوغيره
. ) القرار مثالً  صنعفي  المشاركة(والمجاالت السياسية 

  اً شمجتمعًا مهمّ  أوطبقة اجتماعية  هؤالء شكّلي وقد
 فئةبالكامل، مثل األقليات العرقية أو السياسية، أو 

مثل النساء أو الشباب أو العمال   الّسكان مندة محدّ 
لحاالت، قد تشعر الغالبية  في بعض اوالمهاجرين. 

نظام  في ظّل  باالستضعافالعظمى من سكان بلد ما 
اع نزي ذلك إلى استبدادي أو ديكتاتوري، وقد يؤدّ 
  شهدتها التيعنيف على غرار األحداث األخيرة 

 المنطقة العربية. 

 اعنزدات عدم التمكين والمحدّ  

مترابطة قد تدفع  و دة هناك أبعاد وعوامل متعدّ 
اع نزل لإلى اللجوء  ستضعفةالم مجموعاتاألفراد أو الب

مخاوفهم. تتراوح هذه   مواجهةالستعادة حقوقهم أو 
من العوامل الجيوسياسية واالجتماعية   بدءاً العوامل 

إلى العوامل  وصوالً االقتصادية والبيئية و
غالبًا ما تلعب معًا بدالً من   هياأليديولوجية، والتي 

اع  نزل ا نشوبل ةفردية كعوامل دافع بصورة حّركالت
  . )31الشكل (
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 اع والتمكينلنزالروابط المتداخلة �ين اشبكة معقدة من  . 31الشكل  

 

 
بعض النزاعات أو الحروب عن الجمع بين عدم ينجم 

التمكين البيئي واالجتماعي واالقتصادي والسياسي 
ساهم الوفرة أو الندرة البيئية في األسباب تحيث 

تشمل األمثلة على ذلك  والكامنة وراء النزاعات. 
النزاعات على الموارد المائية المشتركة في بحيرة 

أو على الموارد المعدنية في سيراليون والكونغو  د،تشا
وليبيريا، أو التنافس على األراضي الخصبة المشتركة 

من هذه الحاالت،  كثيرفي ال. 70في نيجيريا والسودان 
دورًا مهمًا، حيث تستخدم  ةالسيئ ةكمولعب الحت

النخب الحاكمة قوتها للسيطرة على هذه الموارد من 
الشخصية، بينما يعيش عامة   المنفعةأجل المصلحة أو 

النزاعات  تكونعوز. وبالتالي، الفقر والالناس في 
فئ ذلك نتيجة الوصول غير المتكا يالعنيفة التي تل 

والمجتمعات   ،إلى الموارد والسلطة األمد والطويل
إلى استعادة   تسعىكبير التي  المحرومة إلى حدّ 

حقوقها إضافة إلى سيطرتها على الموارد والسلطة.  

السيطرة الحصرية على الموارد الطبيعية ليست  لكنّ 
مع عوامل سياقية   تّتحد إنها بل، نزاعالدافع الوحيد لل 

الدين. على سبيل المثال، تتمتع السياسة أو كأخرى 
بوتسوانا بسالم عام واستقرار اجتماعي على رغم  

  عودلماس الغنية في أراضيها، وياالوجود موارد 
ذلك إلى غياب االنقسامات   في األساسي السبب

يتفق واألفريقية األخرى.  دولالعرقية الشائعة في ال
المكونات األساسية للسلم واألمن   العلماء على أنّ 

تجاوز الوصول العادل إلى الموارد وتشمل عوامل ت
 دةالرشي ةكمولة والمسؤولة والحمثل المؤسسات الفعاّ 

 هاوالنمو االقتصادي وحماية حقوق اإلنسان، بما في
 . 71حقوق األقليات

 النزاع يكون أن، ليس بالضرورة على نحو مماثلو
ة للحرمان االقتصادي أو الفقر  نتيجة مباشرة ومستمرّ 

خل المناطق ذات الدّ  خالل  منضح هذا األمر  فقط. ويتّ 
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  مثل، نزاعمن ال كذلكط والمرتفع التي تعاني المتوّس 
دول الشرق األوسط وأيرلندا الشمالية ومنطقة الباسك 

 لنزاع،ب اوالمناطق الفقيرة التي تتجنّ  ،في إسبانيا
  نزاعحاالت التي تشمل الالمثل تنزانيا وزامبيا. في  

خل عادة العامل  د االقتصادية، ال يكون الدّ على الموار
د أو المؤثر الوحيد. ومن األمور ذات الصلة المحدّ 
  علىو عمل فرصالحق في الحصول على  ،أيضاً 

منها ملكية  نذكرعة من األصول  مجموعة متنوّ 
  من بين. على سبيل المثال، 72األراضي والتعليم 

  عدم كانالدوافع االقتصادية للنزاع في زمبابوي 
األراضي عبر مجتمعات متنوعة،   تمّلكالمساواة في 

بينما كان األمر في أيرلندا الشمالية أكثر ارتباطًا  
السكن والتوظيف والتعليم بين  لجهةبالتمييز 

هجوم السودان على دارفور  لالكاثوليك والبروتستانت. 
لمجموعة أكثر ثراًء تهدف إلى قمع   كامنةديناميات  
ستيالء على الموارد، بينما  واال اً فقر أكثرمجموعة 

د التاميل في سريالنكا مجموعة من استلزم تمرّ 
فقيرة التي تسعى إلى االستقالل الجغرافي  ال اتقلياأل

عدد قليل جدًا   هناك"العرقي.  اوالسياسي في وطنه
حاالت  كيمكن اعتبارها   التيمن النزاعات المعاصرة 

لم تكن الحوافز   حيث  ]...[ 'حروب الموارد' بحتة من
لية  االقتصادية هي األسباب الوحيدة أو حتى األوّ 

إشراك المواقف   ، عادة ما يتمّ لذلك. 73"اعاتنزلهذه ال
األكثر تعقيدًا وتحديد هذه التعقيدات والعالقات  

للمساعدة في تصميم   ةضروركالمتبادلة بينها 
 اع وتكراره. نزالسياسات ذات الصلة لمنع نشوب ال

إلى أن التفاوتات االقتصادية واالجتماعية  دّلةتشير األ
ي إلى االستياء بين عامة ر الظروف التي تؤدّ قد توفّ 

كان وبالتالي إلى احتماالت التعبئة السياسية. ومع الّس 
هو الذي من  بالتحديداإلقصاء السياسي  ذلك، فإنّ 

فع توفير دا طريق عناع نزي إلى الح أن يؤدّ المرّج 
قوي لقادة المجموعات لتنظيم أنفسهم وحشد الدعم 

  هناك ،هذه الحركات السياسيةصميم في ف. 74الشعبي
مجموعات مستضعفة تسعى إلى تقاسم المسؤولية  

 والقيادة وتأمين فرص المشاركة في صنع القرار. 

اعات ألسباب  النز من الكثير  اندالع التاريخ شهد لقد
وسياسية مثل محاوالت ضمان  اجتماعية واقتصادية 

التمثيل العادل والشامل على مستوى صنع السياسات، 
 نقاش العلماء حول أنّ  دورحقوق األقليات. ي ضمانأو ل

ذات التفاوتات  يةالمؤسس كلياتاألنظمة والهي
  مالئمةالشديدة والطويلة األمد قد تشكّل أرضية 

ر فرص هادفة توفّ  عدم حال فياع نزال لنشوء
عمليات صنع   فيللفئات المحرومة للتأثير  وحقيقية

ات  توفير منّص  عتبر. في مثل هذه الحاالت، ال ي75القرار
 تكنكافيًا ما لم  االفئات لاللتقاء والتعبير عن آرائه لهذه

على التأثير في   امن خالل مشاركته  قادرة أيضًا 
السياسات والقرارات المتخذة على المستويين 

سعى  ست، الشروط هذه بغيا وفيالوطني والمحلي. 
وممارسة تأثير  سلطةإلى اكتساب ال ةالمحروم الفئات

الوصول إلى الموارد بمون أكبر على أولئك الذين يتحكّ 
األفراد  يبحث. في مثل هذه الحاالت، 76الرئيسية

عمليات أوسع نحو   عنالمستضعفة  مجموعاتوال
 ل االجتماعي والسياسي والتغيير الهيكلي.التحوّ 

في حاالت عدم توفير التمكين االقتصادي أو   أما
السياسي لفترات طويلة لمجموعات معينة، فإن  

اع عنيف نزي إلى نشوب العامل الحاسم الذي قد يؤدّ 
االستياء الذي   يخلق قد النهاية، وفي. "ظالمةال"هو 

ضعفة والمستبعدة سياسيًا تجاه مستتشعر به الفئات ال
بحقها دافعًا قويًا   ظروف تعتبرها غير عادلة ومنصفة

سيما في المناطق   الود على مثل هذه الظروف، للتمرّ 
، واهنةوشرعية الدولة   ةضعيف ةكموتكون الح حيث

الحظ بعض  و. 77أو في سياق انتهاكات حقوق اإلنسان
بل م من قِ ستخدَ يُ المظالم قد  مفهوم العلماء أن

المؤيدين  دة أو الميليشيات لكسب الجماعات المتمرّ 
في مناطق التوترات السياسية أما . 78واألتباع

هناك  ف، بعيد سة إلى حدّ اعات المسيّ نزالمتصاعدة وال
  مجموعاتدون والوجهان للتمكين. يسعى المتمرّ 

وأن  سبقتجنيد الشباب والنساء الذين  إلىالسياسية 
للتدريب على بناء القدرات والقيادة في   اخضعو

استخدام هذه المهارات   مّ يتالمشاريع التنموية. و



56 

الم. على  حركة سياسية عنيفة وليس لبناء الّس  نشرل
سبيل المثال، أظهرت األبحاث أن أيديولوجية 

ن  وج لها الماويالحقوق التي روّ ب المطالبةالمساواة و
من الالجئين البوتانيين الشباب   كثيرت بالفي نيبال أدّ 

إلى الشعور بالتمكين الناتج عن تجنيدهم أو ارتباطهم 
 الصوتمباشرة والة منّص ال منحتهمبالماويين، حيث 

دة  يّ لمعالجة التفاوتات الهيكلية المق الرسمي
التي كانوا  قائمةلطة الهرمية الوديناميات الّس 

ن النساء  دويقنع المتمرّ  هذه الطريقة. وب79يواجهونها 
والشباب باالنضمام إلى الحركة بالقول إن حقوقهم  

يمكن أن تتحقق من خالل التغيير السياسي 
 الدراماتيكي وحده. 

د  تولّ  قدالنزاعات العنيفة حلقة مفرغة  شكّلغالبًا ما ت
  الشعوب إضعاف طريق عنالمزيد من عدم التمكين  

ل العيش وحرية الحركة والنشاط بُ وتعطيل ُس 
وتوفير الخدمات   ةالمحلي ةكمووالح االقتصادي

مزيدًا من الهشاشة بدالً  ذلك يخلق و. 80األساسية 
 المرونة.  من

 ياقي للمنطقة العر�ية حليل الّس التّ  

من القضايا  الكثير هناكفي المنطقة العربية، 
  حاسمةالضوء على التحديات ال تسّلطالمترابطة التي 

لتحقيق السلم المستدام واالستقرار السياسي واألمن، 
جميع  أحرزته ذيم العلى تقويض التقدّ  القادرةو

أهداف التنمية المستدامة. على المستوى االقتصادي، 
تشهد هذه المنطقة بشكل عام إنجازات تنموية  

ارتفاع معدالت  قابلاقتصادية واجتماعية منخفضة م
الوطنية واألجنبية   وانخفاض االستثمارات 81الفقر 

سيما بين   الوم وزيادة البطالة، وارتفاع التضّخ 
اإلصالح في بيئة األعمال هو األدنى في  ف. 82الشباب

العالم بسبب الفساد المستشري إضافة إلى بروز  
االمتيازات بدالً من المنافسة. وفقًا لمؤشر مدركات  

الصادر عن منظمة الشفافية  2016الفساد لعام 
في المائة من الدول العربية على  90صلت الدولية، ح

 درجة رسوب، مع وجود خمس دول من أصل عشر

 83من األكثر فسادًا في العالم في المنطقة العربية  دول
غالبًا ما ُيستشهد بالفساد على نطاق واسع حيث 

باعتباره شكوى شعبية بين المواطنين في الدول  
مكين ي إلى مزيد من عدم التما يؤدّ  وهوالعربية، 

د أو الحافز للتمرّ  يوّفروانعدام الثقة في النظام و
 ةكمول االفتقار إلى الحيشكّ  ذلكاع. ك نزال لنشوب
سيما في ما يتعلق   مصدر قلق خاص، ال ةالرشيد

من   حدّ البالمساءلة في القطاع العام، ويساهم ذلك في 
فرص اإلصالح االجتماعي واالقتصادي والسياسي 

 . 84واسع  نطاق على

المنطقة  هذهترقى  الالتحديث ونوعية الحياة،  لجهة
من الجوانب.   كثيرالمعايير العالمية في ال مستوى إلى

 شهده الذي التحّسن رغم علىعلى سبيل المثال، 
المياه  توفير مثلاألساسية  حاجاتالوصول إلى ال

في   ذلك تمّ الصحي والكهرباء والصحة، فقد  رفوالّص 
كثير من األحيان على حساب الحفاظ على قاعدة  

الموارد الطبيعية مع االستهالك المفرط للمياه وزيادة  
  انبعاثات ارتفاعاالعتماد على الواردات الغذائية و

. وفي ما يتعلق بالمساواة بين دفيئةغازات ال
ير للفجوة بين  الجنسين، وجد التقرير العالمي األخ

المرتبة  أن منطقة الشرق األوسط تحتّل  85الجنسين
.  86األدنى في مؤشر المساواة بين الجنسين اإلجمالي

في المائة من المناصب   7من  تشغل النساء أقّل 
الفجوة   أنّ  كمااألربع األسوأ أداًء  دولاإلدارية في ال

بين الجنسين في مجال التمكين السياسي هي  
األربع األسوأ أداًء من  دولحيث تأتي ال ،األوسع

األبحاث التي تظهر   أن رغم  علىالمنطقة العربية. هذا 
 أقّل  هيلمرأة لن يتمكال توّفرالمجتمعات التي  أنّ 

 .87عرضة للعنف المدني

  ريعالنمو الديمغرافي الّس  ىدّ أ عالوة على ذلك،
واألعداد المتزايدة من الالجئين والنازحين داخليًا إلى 

  إضافي،زعزعة استقرار اقتصادات المنطقة بشكل 
  ّسكنل ل المعقولة كلفةتحّديًا لتحّمل ال شكّل ما وهو
األنظمة السياسية   إلى إضافةل العيش الالئقة بُ وُس 

أصبح   وقداألوسع والتماسك االجتماعي والتسامح. 
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مثل الجزائر   دولفي  وبالتحديدًا هذا األمر إشكالي
عات وصراعات  بنزا ومصر ولبنان وتونس كانت تمرّ 

على  وداخلية يقودها في الغالب شباب غير راٍض. 
  والفاعلية كفاءةعدم ال ىدّ أالمستوى السياسي، 

المؤسسية والفساد وعدم االستقرار السياسي 
واألنظمة االستبدادية إلى تفاقم مشاكل الظروف 

 .88من الدول العربية  كثيركمة في الوالمعيشية والح

بشأن العوامل التي أّدت  ثّمة جدال على نطاق واسع
الحركات والثورات االجتماعية األخيرة  إلى تأّجج

سيما في بداية  الوالمنطقة العربية،  شهدتها التي
الجمع بين   إلى يستند، 2011االنتفاضات العربية عام 

  المنتشرةمعدالت البطالة المرتفعة وعدم المساواة 
سمت  على نطاق واسع واألنظمة السياسية التي اتّ 

فساد المؤسسات واألنظمة القمعية و لحوكمةبسوء ا
الحظ العلماء أن فشل العقد  و. 89والسلطوية

مظالم التاريخية لل ي األساس نتيجة االجتماعي هو ف
إلقصاء وعدم التمكين الطويلة األمد، وليس ا ظروفو

. على السائدةفعل على االتجاهات الحديثة  مجرد ردّ 
سبيل المثال، ُوصفت حركات االحتجاج في مهد 

تعبير عن "االنتفاضات العربية في تونس بأنها 
اإلحباط النفسي واالجتماعي العميق الناجم عن 

شاعر اإلقصاء االجتماعي واالقتصادي والتهميش، م
الداخل التونسي   فيفة سيما في المناطق المتخلّ  ال

المطالب الرئيسية  ارتبطت وقدوالمناطق الحدودية. 
التوظيف  مسألتيلهذه الحركات االحتجاجية ب

العدالة ب ةالقوي المطالبة ووضعتوالكرامة. 
 –خل إعادة توزيع الموارد والدّ  ،وبالتالي –االجتماعية 

 "للثورات العربية"التاريخي  مسارهذه الحركات في ال
 .90"غير المكتملة

  قدمثل هذه التعقيدات المتراكمة أّن ، يتبّين مما تقّدم
مستضعفين وخيبة أمل واستياء   نخلقت مواطني

عنيف. ُتظهر  نزاعفي النهاية إلى  تتحولّ  ثمّ عاّمين 
لية العنف السياسي تزداد عندما يكون  احتما األدلة أنّ 

  اً االقتصادي والتحديث اإلنتاجي بطيئ هيكليل الالتحوّ 
اندلعت عام  التياالنتفاضات العربية  وتعتبر. جداً 

، وصل مثالً في تونس فعلى ذلك.  اً واضح مثاالً  2011
بين  ارتفاعاً  كثرفي المائة وكان أ 13معدل البطالة إلى 

  رغم علىفي المائة،  03الشباب، حيث بلغ  فئة
 4.6معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي التي بلغت 

. وفي 2009في المائة عام  3و 2008في المائة عام 
كان كانوا يعيشون في المائة من الّس  16مصر، أكثر من 

، بينما عانت ليبيا من بطالة 2009تحت خط الفقر عام 
في المائة من   12في المائة و 17الشباب بنسبة 

األفراد  . وقد أظهرت الدراسات أنّ 2009م عام التضّخ 
دخلهم عن المستوى الذي تنبأ به مستوى  الذين يقّل 

المشاركة المدنية بتعليمهم لديهم اهتمام أكبر 
  .91والمشاركة في المظاهرات والحمالت السياسية

التعليم العالي في  ذوي منقد يشارك األفراد و
الشؤون المدنية من أجل المطالبة بتمكين سياسي  

 أكثر ديمقراطية وفعالية. ةكموال وحفعّ 

العدالة  "من هذه الخلفية، ُتظهر الدعوات إلى  انطالقاً 
 بها هتفالتي  "والحرية والكرامة اإلنسانية

يعاني   الذيحباط اإلخالل االحتجاجات  المتظاهرون
، األمد طويلةبطالة  مواجهة فيم منه الشباب المتعلّ 

انتهى بهم األمر برفض النظام السياسي   حتى
خضع هؤالء الشباب لعملية تعبئة  لقد . 92ته برمّ 

اجتماعية قوية للمطالبة بالعمل والعيش الكريم 
للتهميش االجتماعي واالقتصادي  ووضع حدّ 

  الباحثين أنّ  من كثيرال يؤكدوالسياسي. في الواقع، 
المطالبة بالعمل الالئق  على تنطويهذه الدعوات 

والظروف المعيشية والمساواة بين الجنسين وأنظمة  
نظام اقتصادي أكثر بو سياسية أكثر تشاركية وتمثيالً 

 عدالً وسلطات قضائية مستقلة. 

بين   القائمةدة اإلشارة هنا إلى الروابط المتعدّ  تجدرو
سيما في أبعاده  مبدأ التمكين، الوهذه الشعارات 

االجتماعية واالقتصادية والسياسية. على سبيل  
المثال، يمكن أن تكون الدعوة إلى العدالة مرتبطة  

لتوظيف العادل  بابنظرة قائمة على الحقوق المطالبة 
ب الدعوة إلى الحرية ل العيش؛ تتطلّ بُ ُس  تأمينو

املة وهادفة كمواطنين في مشاركة مدنية وسياسية ك
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؛ ويمكن فهم الدعوة إلى  ينظروف عمل ومعيشة الئق
ي إلى تحقيق الذات الكرامة بمعنى أن العمل يؤدّ 

هذه وتدعم . 93والنمو الشخصي والمهني واإلنجاز
جريت  اآلراء أيضًا استطالعات الرأي األخيرة التي ا� 

  في جميع أنحاء المنطقة العربية، والتي تشير إلى أنّ 
القضايا  تضّمنت ةكموأولويات الناس العليا للح

االجتماعية واالقتصادية مثل اإلسكان والوظائف  
والرفاهية والخدمات االجتماعية والتعليم، يليها األمن 

 .94السياسي تمثيلالحريات وال تعزيزب ةوالمطالب

األبعاد االجتماعية واالقتصادية   تشكّلبناًء على ذلك، 
بين الدولة  ةوديناميات القوة الكامنة وراء العالق

دات مهمة لتعبئة المواطنين والمجتمع محدّ 
خاصة الشباب، في المنطقة العربية.  بوالمجتمعات، و

 التي "طلعت ريحتكم"لنأخذ مثاالً آخر مع حركة 
انطلقت في لبنان بشكل أساسي بسبب فشل الحكومة  

لت بعد ذلك بوقت إدارة أزمة النفايات وتحوّ  في
النظام   فيفساد القصير إلى احتجاج شعبي يستهدف 

الحركة في نهاية  هذهالسياسي اللبناني. دعت 
المطاف إلى إجراء انتخابات برلمانية جديدة وإسقاط 

الشفافية والمساءلة من   ترسيخالنظام الطائفي و
األبعاد المعقدة   ذلكيعكس وجانب الحكومة، 

والمتشابكة لعدم التمكين والنزاع القائم في لبنان 
 في الدول العربية األخرى.  االمور هي مثلما

ترابط قوي بين االستقرار   وجود ذلك من يتبّين
السياسي والتنمية االجتماعية واالقتصادية الشاملة. 

اعات نزاضطرابات سياسية أو ب مرّ فالمناطق التي ت
تشهد انخفاضًا في معدالت التوظيف واالستثمار 
األجنبي وتدهورًا اقتصاديًا عامًا. على هذا النحو، 

في   اعاتنزبت الثورات واالشتباكات العنيفة والتسبّ 
من الحاالت   كثيرفي ال جاءت وإنالمنطقة العربية، 

مزيد من زعزعة  ب، مماثلةظروف   تفاقمنتيجة ل
تشير و االستقرار والهشاشة في هذه المنطقة.

معدالت النمو لن تكون كافية  التوقعات الحالية إلى أنّ 
لمواجهة معدالت البطالة المتزايدة في المنطقة  

أو  6دي مستدام بنسبة مطلوب نمو اقتصا فال؛ العربية

رب من ا خلق ما يقلط سنويًا في المائة في المتوّس  7
 المقبلةالعشرين  السنواتمائة مليون وظيفة في 

لتعويض وصول الداخلين الجدد إلى السوق 
واستيعاب العاطلين عن العمل حاليًا. وقد يزيد ذلك  

الظروف  يضعفرين وكان المتضرّ الّس  نهاكمن إ 
بين الدولة والمجتمع. لذلك، فإن  العالقةوالمعيشية 

العمل على تعزيز التنمية السلمية والمستدامة أمر  
بناء المرونة والنمو، واع النز من خروجأساسي لل 

مثل للمنطقة العربية طريقًا هامًا للمضي قدمًا نحو وي
 . 95تحقيق ذلك 

 الم والتنمية المستدامة ربط التمكين بالّس  

التأكيد بشكل متزايد على التمكين باعتباره   يتمّ 
ضرورة حتمية لتحقيق السالم والتنمية المستدامة. 

الذين يشعرون   فراداأل أنّ  تجاربتظهر األبحاث والو
تاح لهم فرص المشاركة المدنية هم أكثر تو نخراطباال

للمساهمة في بناء مجتمعات أفضل ويميلون   قابلية
 96بالرفاهية الشعورو نوعية حياة أفضل اختبارإلى 

المشاركة القائمة على المساواة   شجيعتحيث يعمل 
ز الصحة الجسدية تعزي علىاالجتماعية واإلدماج 

 رفعوالعاطفية والعقلية وتقوية العالقات االجتماعية و
على المدى  و. 97أداء األفراد وإنتاجية العمل مستوى

  رتباطواال حترامالطويل، تعمل مشاعر التقدير واال
لتغيير وقدرتهم  لوالفعالية على تعزيز مرونة الناس 

على التأثير في التغييرات المجتمعية اإليجابية.  
 فيمشاركة المواطنين في الحياة المدنية  وتساهم

القرار على  صنعالتخطيط ووعمال األجدول  إعداد
نظرة  ال تعزيز فيالمستويين الوطني والمجتمعي 

وقدرتهم على العمل معًا  يجابية نحو مستقبلهم اإل
 إلدارة التحديات. 

االنتقال من مواطنين   دفعفي حاالت النزاع، يو
  مدنياً  نخرطينمستضعفين إلى مواطنين م

أكثر سالمًا.   اتتمكين نحو مجتمعبال يتمتعون
اتية لبناء السالم  ؤتوفير الظروف الم ذلكب يتطلّ و
مشاركة هادفة للمواطنين   لضمان جاالتمالو
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ت في صنع القرارات والسياسات  والمجتمعا
واإلجراءات التي تؤثر على حياتهم اليومية  

النمو االقتصادي والتخفيف من  فومستقبلهم. 
يان، لكنهما غير كافيين  أساسالفقر عامالن  ةحدّ 

استدامة السالم.   ضمانكسياسات قائمة بذاتها ل
اع حلوالً شاملة وطويلة نزيقتضي منع نشوب ال

سياسات االقتصاد  انتهاجوار والح "من خالل  األمد
الكلي المعدلة واإلصالح المؤسسي في الوظائف  

؛ هذا إلى  98"األساسية للدولة وسياسات إعادة التوزيع
ومعالجتها في   اتاالعتراف بمظالم المجموع جانب 

 لحّل  حوافزالوقت مبكر لمنح المجموعات المستضعفة 
ذلك،  إلى إضافةعنف. الدون اللجوء إلى  منالنزاعات 

إن تعزيز مشاركة الشباب والنساء والمجتمعات  

في جميع جوانب السلم واألمن والتنمية أمر  المحلية
بالغ األهمية لضمان فعالية عمليات بناء السالم في 

هذه العوامل  وبالتالي، تساعد جميع .99اعنزحاالت ال
  االنزالق خطر من للوقايةفي بناء مرونة المجتمعات 

  تمّ  فقداع وتعزيز التنمية المستدامة. زلنا حالة إلى
واآلليات واستخدامها   هجياتمن المن كثيراقتراح ال

لتعزيز التمكين االجتماعي واالقتصادي والسياسي. 
 تاع وما إذا كاننزغالبًا ما تعتمد على سياق ال وهي

اع أو في مرحلة انتقالية.  نزفي مرحلة ما بعد ال الحالة
 هجياتالمن من الجمعن  تراوحت هذه اآلليات م قدو

التنازلية والتصاعدية وعمليات تنمية المجتمع المحلي 
إلى اإلصالحات السياسية والحكومية الكاملة على 

 المستوى الوطني.

 أساسية رسائل . الد

1 
ي الحاسم المتمثل في تحقيق  الضوء على التحدّ   داخلةعلى صعيد المنطقة العربية، ألقى الكثير من أوجه القصور المت

أحرزته جميع   الذيم القدرة أيضًا على تقويض التقدّ  هذه القصور وألوجهالسالم المستدام واالستقرار السياسي واألمن. 
 أهداف التنمية المستدامة. 

 المساواة 

2 
المناقشات األخيرة حول مستقبل المنطقة العربية.    صلبعدم المساواة في   مسألةالربيع العربي إلى وضع    تداعياتت  أدّ 

عدم المساواة االقتصادية مؤشرًا قويًا على    يبقى  فيما  ،مثل تحديًا خطيراً تعدم المساواة بين الجنسين    قضيةزال  ت وال
 عدم المساواة إلى نشوب نزاع عنيف. لي المستويات المرتفعة اع حيث تؤدّ نزال

خل  انحراف توزيع الدّ   يعدّ ووعبرها؛    دولعدم المساواة في المنطقة العربية بشكل واضح على المستويين، داخل ال  ينتشر 3
 ف. اع والتخلّ لنزمن بين العوامل التي تنبئ با الدولفي عدد من 

4 
ال ت  في  نز رتبط  بالرغبة  المنطقة  في  الم   إنهاء اعات  المساواة  مستويات    من   الحدّ   مثل ،  منهجة عدم  ارتفاع 

واإل  بين  البطالة  والنساء  العامة    نفاق الشباب  الخدمات  من  بدالً  المفرط    بالفعالية   تتسم   التي الشاملة  و العسكري 
 . والكفاءة 
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 اإلدماج 

5 
القدرة على   ال  إنجازيشكل عدم  تنمية اجتماعية واقتصادية    مؤّديةاإلصالحات  األمد    إدماجيةإلى  ومستدامة طويلة 

وراء استمرار حكومات المنطقة العربية في مواجهة تحديات كبيرة في    ي االجتماعي السبب الرئيس  الحمالت  وتحقيق 
 اع. نزاالنتقال السلمي للخروج من ال

6 
  حقالمساواة في الوصول إلى الخدمات االقتصادية واالجتماعية والفرص االجتماعية واالقتصادية و  حق يضمن اإلدماج  

ب ذلك  المنطقة العربية، يتطلّ   صعيد  علىدون استبعاد أو محاباة.    منالتمثيل والمشاركة السياسيين لصالح المواطنين  
أن تكون    علىلة  تير اجتماعية جديدة أو معدّ دسا/ صياغة قوانين قائمة على حقوق اإلنسان، منصوص عليها في عقود

 . منها أحداً  تستثنيشاملة وال 

تعني اإلقصاء    ،لشباب في بعض الدول العربيةا إلىبالنسبة    فالبطالة،إن الحاجة إلى خلق فرص عمل للشباب أمر حتمي.   7
 جوء الشباب إلى العنف. لمثل أحد األسباب الرئيسية لوتوالغربة. 

 تمكين ال 

8 
معالجتها وظروف    يعود فشل العقد االجتماعي في المنطقة العربية بشكل رئيسي إلى المظالم التاريخية التي لم تتمّ 

األمد.  ا الطويلة  التمكين  متنوّ   ، فإنّ وبالتاليإلقصاء وعدم  لشرائح  عة من  التمكين االجتماعي واالقتصادي والسياسي 
األكثر حرماناً   –المجتمع   المجتمعات  ذلك  ال  –   بما في  البشرية ومنع نشوب  التنمية  إمكانات  لتحقيق    نزاعاتضروري 

 أكثر استنارة. و  سليمةحوكمة  بناءيساهم التمكين كذلك في  و . ةالعنيف

  النحو  على اتهاإدارة السياسات االقتصادية واالجتماعية والبيئية وأسسها المؤسسية في المنطقة العربية أولوي   تحّددلم   9
 . هاقضايا العدالة االجتماعية والتمكين والتخصيص العادل للموارد وإعادة توزيع بشأن الوافي



اإلك�اه
والمواقف المدنية 4





63 

 والمواقف المدنية  اإلكراه .4

غط على االستقالل إلى الّض  نيلأفول االستعمار و بعدى تآكل الشرعية والتشكيك في النماذج التنموية دّ أ
  من  الكثيرفي والمواطنين. بمؤسسات الدولة وعالقاتها  مفهومالحكومات في المنطقة العربية إلعادة تعريف 

خذها الدولة في تقويض قدرة األفراد على التعاون بحرية  اإلجراءات القسرية التي تتّ  ساهمالعربية، ت الدول
إلى اإلقصاء السياسي الذي زاد   أّدى ما هوة. واألشكال التنظيمية للمشاركة في الشؤون العام تجربة  خوضو

 ترك كذلكالعنف.  إلى اللجوءو التشّدد ظهورفي الحاالت القصوى، حوافز قوية ل قّدم،ة المظالم، ومن حدّ 
 في معظم الدول العربية.  اً مستمرّ  اً تراجع تشهداألفراد، التي  بينعلى الثقة   السلبي أثرهاإلكراه 

نات فهم مكوّ  اع، من المهمّ لنزا نشوبمنع للمجتمع المدني ا يلعبها أن يمكن التيلة فهم األدوار المحتم بهدف
مًا في التنمية ها رأس المال االجتماعي والمشاركة المدنية في المنطقة. يلعب رأس المال االجتماعي دورًا 

في مفهوم   حورياً م اً الثقة بين األفراد عنصر وتشكّلاع. النز نشوباالجتماعية واالقتصادية، وبالتالي في منع 
  تتخّطىالمشاركة المدنية فالمواطنين في مجتمعاتهم أهمية عنه.  انخراط قّل يال و ،رأس المال االجتماعي

المواطنين لالنخراط في الحياة  إرادة على تقوم وهيمات. االستفادة من الشبكات االجتماعية لبناء المنّظ 
االجتماعات العامة لمناقشة   وفيالتصويت والمشاركة في االحتجاجات  حق ةالسياسية من خالل ممارس

إلى  واستناداً قضية سياسية.   لخدمةالعنف أو القوة  إلى للجوءوا عرائضالجمهور وتوقيع ال  تهمّ  ائلمس
  بينالتحصيل التعليمي ونمو الناتج المحلي اإلجمالي وسياسة اإلكراه والثقة  مثل ،عناصرال بعضتحليل 
لمجتمع المدني ل يمكن التيلفهم األدوار المحتملة  المطلوبة اتهذا الفصل خيارات السياس ستعرض، ياألفراد

 .النزاعات  نشوب لمنعأن يلعبها  

عالقة االقتصاد  ولح المتزايدةتوضح الدراسات 
من خاللها  ؤّديلنزاع اآلليات التي يباالسياسي 

  نزاعاإلقصاء السياسي واالقتصادي إلى نشوب 
 ضمنخل في الدّ  )الرأسية(التفاوتات ف .100عنيف

الظلم،   مفاهيمف إلى ي المجتمعات من شأنها أن تض
 إزاءات ع و جممالحرمان األفقي النسبي لل  نّ فإ كذلك

ي  لتحدّ  مجموعاتل تنظيم الاآلخرين هو الذي يسهّ 
بديهية  هو وسيلة القمعو. 101احتكار الدولة للعنف

خذها الحكومة  حيث اإلجراءات التي تتّ  منإلقصاء ل
والتي تزيد من تكاليف االختالف مع النظام 

هذه اإلجراءات عبارة عن   كونغالبًا ما تو. 102الحاكم
خفاء التعذيب واإل تشمل ،انتهاكات لحقوق اإلنسان

 القسري أو انتهاك الخصوصية والممتلكات الخاصة.

ها إلى  ؤالحكومة أو وكال تمارسه الذيي القمع يؤدّ 
ي بدوره إلى كان، ما يؤدّ ة المظالم بين الّس زيادة حدّ 

ل  . على سبيةعنيفال ات نزاع النشوب  احتمالزيادة 
المثال، كلما زاد اإلكراه العنيف والقمع الجسدي ضد 

. 103ة مخاطر العنف اإلرهابيكان كلما زادت حدّ الّس 
التي تنتهك فيها السلطات حقوق  دولال ، إنّ وعموماً 
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خفاء التعذيب واإل ةفي ممارس شاركاإلنسان وت
احتمال   فيها يرتفعالقسري والقتل خارج نطاق القضاء 

 التي الدولكذلك فإّن . 104ةفعنيال اتنزاع ال نشوب
  معارضة لمواجهة عرضة أكثر هي مواطنيها تقمع

 الحاكم النظام حوافز من تزيد بدورها والتي عنيفة،
  حرب اندالع خطر من وتزيد بعنف المعارضين لقمع

 .105أهلية

المشاركة   من الحرمان أو –اإلقصاء السياسي يوّفر 
فرضه بوسائل  الذي يتمّ  ةالسياسي قراراتال صنع يف

 خلقحوافز قوية الستخدام العنف من خالل  –قمعية 
بديل عملي للتعبير عن المظالم   هناك يسل"ه بأنّ  تصّور

 تهاوأنشط الدولة تلعب تكتيكاتو. 106" واإلحباط
في   سواءدورًا مهمًا  النزاع  نشوب لمنع الهادفة

  فيإلقصاء أو لالمواطنين  تصّورات حّدة منالتخفيف 
تمارسه   الذيكراه اإل . وتمثل تدابير مثل هاتأجيج

الشرطة أو تقييد حرية التعبير أو المراقبة المفرطة 
صال مباشرة بين ية نقاط اتّ من قبل األجهزة السرّ 

تؤثر على المواقف المدنية   وهيالدول والمواطنين. 
  تفاعالتهمر الطريقة التي ينفذ بها المواطنون وتغيّ 

دية، مثل درجة الثقة االجتماعية االجتماعية واالقتصا
أو التسامح أو مشاركتهم المدنية في الجمعيات 

عية. وبالتالي، تحّدد السياسات األمنية طريقة التطوّ 
وتؤثر على  107تفاعل المواطنين مع بعضهم البعض

  الدولة هم لما يجب أن تكون عليه واجباتمفاهيم
 .108هاومسؤوليات

تمارسه الدولة   الذيكراه اإلالعالقة بين  دراسةساعد ت
ورأس المال االجتماعي في المنطقة العربية على  

 بشأنتفكير ال في جديدة طريقة نحو الّدفع
. يلعب  اتاع لنزلة لمنع نشوب ااالستراتيجيات الفعاّ 

رأس المال االجتماعي دورًا مهمًا في التنمية  
وب االجتماعية واالقتصادية، وبالتالي في منع نش

  ةالعلمي الدراساتجزء مهم من   ويعزوالنزاعات. 
استمرار االختالفات في التنمية االقتصادية إلى رأس 

بين   القائمةالروابط ب تعريفه تمّ المال االجتماعي، الذي 
التي تنشأ  موثوقيةاألفراد وقواعد المعاملة بالمثل وال

 إلى ذلك، تدرس األبحاث الجارية. 109من هذه الروابط 
البنى  تاثير طريقةس المال االجتماعي حول رأ

  التي، مجموعاتاالجتماعية على إنتاجية األفراد وال
جزءًا ال يتجزأ من شبكة كثيفة  صبحعندما ت قوة زدادت

  فيما يسمح 110من العالقات االجتماعية المتبادلة
قضاء الوقت في الجمعيات واالستثمار في التعاون  

هم حول الطبيعة تحديث معتقداتبألفراد لاالجتماعي 
 التعاونية الحقيقية للمجتمع. 

لمفهوم رأس المال االجتماعي   حوري يشير العنصر الم
ظهر الدول ، تُ 32لشكل  ل   وفقاً .  األفراد  بين إلى الثقة  

األكثر ثراًء في العالم أعلى مستويات الثقة 
والعضوية النشطة في النوادي أو المنظمات، بينما 

أهمية  سبب حول و ثراًء.   ينطبق العكس على األقّل 
من خالل الحدس الذي طّوره  كينيث أرو   يقول الثقة،  

 صفقة  الناحية االفتراضية تتضّمن كّل   من "  ه نّ إ 
 فإنّ   بالتأكيد ، وا ذاته   حدّ بثقة  ال تجارية عمليًا عنصر 

 من   لذا، فترة زمنية محددة.    في   تتمّ  صفقة أي  
ف االقتصادي في القول أن الكثير من التخلّ  المنطقي 

االفتقار إلى الثقة   ضوء في العالم يمكن تفسيره  
لعقود والتبادالت إلى ا . بالنسبة 111" المتبادلة 

 جميع  تطبيق ستحيل  ي االقتصادية المعقدة،  
ي فل طرف ثالث. ف التفاصيل ببساطة بناًء على تدّخ 

 الثقة، يتمّ   مثل  ، رسمية ال قواعد غير  ال   غياب 
تخصيص  وُيساء عن التبادالت االقتصادية    ستغناءاال 

ر االفتقار إلى الثقة يفّس   النحو،   هذا  على الموارد.  
السلوك التعاوني في التبادالت السياسية 

واالقتصادية، وفي النهاية، التباين في التنمية 
 .ةاالقتصادي 
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ط مستوى الثقة العامة (اللوغا��تم الط�يعي لنصيب الفرد من النا�ج المحلي اإلجمالي) (يسار)؛ متوّس  . 32الشكل  
لبلد (اللوغا��تم الط�يعي لنصيب الفرد من النا�ج ا بحسبط نصيب األفراد المشاركين في النوادي أو المنظمات، متوّس 

 المحلي اإلجمالي) (يمين) 

   
 

لمجموعة بيانات مسح القيم العالمية، الموجة السادسة. يتّم ترميز الفرد باعتباره نشطًا   V35إلى  V25ُتحسب العضوية النشطة بناًء على األسئلة من   مالحظة: 
 . )V29(عندما يبلّغ بأنه عضو نشط. ُتستبعد العضوية في األحزاب السياسية 

 

بين الثقة والنمو   القائمة العالقة    أظهرت الدراسات أنّ 
 ستسّجل   يراتها، تقد ل   فقاً االقتصادي هي عالقة سببية. و 

األفريقية زيادة بمقدار خمسة أضعاف في   دول ال 
كان   حال   في نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي  

لديها المستوى عينه من رأس المال االجتماعي 
من اآلليات   الكثير ويظهر  .  112الموروث مثل السويد 

،  113الهامة التي تربط هذه التدابير بالتنمية االقتصادية 
 بنسبة   يتمتعون األفراد الذين    نّ إ على سبيل المثال،  

لديهم احتمالية أكبر ليصبحوا رواد   الثقة   من   أعلى 
لثقة با   المرتبطة أعمال ومبتكرين. وتشمل اآلثار األخرى  

ت العامة معدالت الجريمة المنخفضة وتحسين الخدما 
ي بدوره إلى ارتفاع ما يؤدّ   ، والتحصيل العلمي العالي 

شرط كالقانون    حكم   وتطبيق معدالت االستثمار  
 . 114لتنمية االقتصادية اأساسي مسبق للسير بركب  

 اآلليةآليتين.  بواسطة هذه المواقف     اكتساب يتمّ 
الصدمات التاريخية ب   محّددة موروثة و   االولى 

معتقدات التي تستند بواسطتها القيم وال  تنتقل 
 ال يعتبر . ومع ذلك،  115في العائالت عبر األجيال إليها 

لية اآل في  و .  جامدة  مسألة  ة الثقة الفردي غياب  
ل المواقف جزئيًا من خالل البيئة ثانية، تتشكّ ال 

الخارجية المباشرة، ويمكن أن تتغير بسرعة 
الت مجال أمام التدّخ ال   في   يفسح   ما   وهو  نسبيًا، 

. لذلك، يصبح من الضروري فهم 116السياسية
الثقة الفردية وكذلك المواقف المدنية  دوافع 

 ين ل الحكومي والتدّخ   التنظيمية   قواعد وال  األخرى 
 نشوب منع ت  العامة  ات سياس للستنباط خيارات  ال 

. 117على تحقيق األهداف اإلنمائية  تعمل اع والنز 
القضايا المتعلقة باألمن واالستقرار أّن   وبما 

 مة اإلرهاب قد أصبحت في مقد ناهضة م و 
دولية استجابة للنزاعات  ال قليمية و اإل  ولويات األ 

تمارسه الدولة   الذي كراه  اإل تأثير    فإنّ   ، 118ة المستمرّ 
على رأس المال االجتماعي والمواقف المدنية 

  يستدعي التدقيق.
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 ال�يانات  ألف.

 تصّوراتال علىأساسًا  قائم قصاءاإل نّ أ بما
بيانات المسح  إلىهذا التحليل  ، يستند119الفردية

قياس المفاهيم األساسية التي هي قيد التحقيق.  ل
يستخدم أحدث البيانات المتاحة لكل ظاهرة من و

ل الباروميتر العربي في  ثالثة مصادر. أوالً، يحلّ 
 باستخدام 2019ي أجري عام ذالموجة الخامسة ال

م االستطالع أحدث دولة عربية. يقدّ  12عينة من 
ف المواطنين تجاه  حول مواق  النظر وجهات

حكوماتهم ومؤسساتهم اإلدارية ومشاركتهم المدنية 
لإلشارة إلى   .120ومستويات الثقة والمتغيرات األخرى 

استكمال  بمرور الوقت، يتمّ تحدث  التيالتغييرات 
ترية العربية يهذا الرأي ببيانات من الموجة الباروم

. ثانيًا، يستخدم هذا  2013جريت عام الثالثة، التي ا� 
السادسة من مسح   وجةالفصل استطالعات من الم

 12دولة حول العالم،  60القيمة العالمية، والتي تغطي 
ر المسح استطالعات  يوفّ ومنها في المنطقة العربية. 

حول مجموعة من المؤشرات المتعلقة  قياسيةرأي 
بمواقف المواطنين تجاه السياسات األمنية 

االقتصاد الكلي من جمع بيانات  مّ ت ثالثًا،لحكوماتهم. 
 مؤشرات التنمية العالمية للبنك الدولي. 

 أنماط الثقة في الدول العر�ية باء.

 في المائة، تعدّ  24ط العالمي البالغ مقارنة بالمتوّس 
العربية   لدولمن ا كثيرمستويات الثقة العامة في ال

داخل المنطقة العربية، ودنى في العالم. األمن بين 
 )في المائة 34(ومصر  )في المائة 39(أظهر اليمن 

 كّل ظهر أ، في حين األفراد بينأعلى مستويات الثقة 
وتونس   )في المائة 7(وليبيا   )في المائة 4(من لبنان 

 .)33الشكل (دنى درجات الثقة العامة أ )في المائة 8(

 دولال  غالبيةتدهور في  حالة األفراد بينالثقة  تشهد
تبّين في أعقاب األحداث   فقدالتي شملها االستطالع. 

 هأنّ  2011التي اندلعت خالل االنتفاضات العربية عام 
االعتماد  لفترات الطويلة من التدهور المؤسسي ول كان

المتزايد على التدابير األمنية تأثير كبير على الطريقة  
تسجيل   تمّ وقد  .121التي يتفاعل بها أفراد المجتمع

انخفاض في الثقة في العراق، حيث   نسبة علىأ
في  40من  ،األفراد بنسبة الثلثين بينتراجعت الثقة  

شهدت و. 2019في المائة عام  9إلى  2013المائة عام 
مستويات الثقة   تدّنتخفاضًا سريعًا، حيث الكويت ان

في   54لديها إلى أكثر من النصف من  األفراد بين
. فقط 2019في المائة عام  17إلى  2014المائة عام 

في مصر والمغرب ارتفعت مستويات الثقة نسبيًا  
في المائة على التوالي،  23في المائة و 34لتصل إلى 

في اليمن. في ضوء زيادة   مستقّرة شبه تبينما ظلّ 
اع اإلقليمي،  نزانتشار ال عن الناجمانعدام األمن 

ر المتناقض  سيما في مصر، يمكن تفسير هذا التطوّ  ال
لمستوى العالي من الثقة بين المواطنين على ل  ظاهرياً 

ي  أساس العالقات الشخصية المبنية على شعور قو
 .122ر في أنماط التفاعل التقليديةبالتضامن المتجذّ 

يزال  عية التشكيل المنظمات التطوّ   كوننظرًا لو
هذه األنماط في الغالب هي  ، فإنّ شديدة لقيود يخضع

غير رسمية في طبيعتها وتعكس الحاجة إلى أنظمة  
 دعم اجتماعي بديلة.

لعمر والتعليم  ل وفقاً كشف تصنيف مستويات الثقة ي
.  )34الشكل (جود تباين كبير عبر المجموعات  عن و

المنطقة العربية، تميل األجيال الشابة   دولفي معظم 
من األجيال األكبر سنًا. في  إلى الثقة بدرجة أقّل 

الفرق في مستويات الثقة بين   يصلالمغرب مثالً، 
مائة.  في ال 27الفئات العمرية األصغر واألكبر سنًا إلى 

فقط في السودان كانت مستويات ثقة األجيال األكبر 
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من تلك الخاصة باألجيال   أدنى )في المائة 5(سنًا 
 حوم، بينما في لبنان، ت)في المائة 18( اً األصغر سن

جميع الفئات العمرية حول المستوى اإلقليمي 
 في المائة.  4إلى    3 من متراوحالمنخفض ال

ات ذات التعليم العالي  ، تميل المجموع مماثل   نحو   على 
.  )35الشكل ( من الثقة    دنى إلى اإلبالغ عن مستويات أ 

نقاط    10هذا االختالف إلى    حجم في المغرب، يصل  
  م ليس لديهم تعلي مئوية، حيث أفاد األفراد الذين  

  فاد في المائة، في حين أ   37  يبلغ بمستوى ثقة    نظامي 
ال    نسبة   عن ن على درجة الماجستير أو أعلى  و الحاصل 

في المائة. في الجزائر، تنخفض مستويات    17 تتعّدى الـ 
مجموعة التي ليس لديها  ال في المائة في    23الثقة من  

لة  مجموعة الحاص ال في المائة في    7إلى    نظامي تعليم  
على درجة الماجستير أو أعلى. وبلغ االنخفاض المقابل  

  7في المائة إلى    33نقطة مئوية، من    26في الكويت  
األردن ولبنان وليبيا اختالفًا    دول تظهر  و في المائة.  

 . متعّلمة مجموعات ال ال ما بين    طفيفًا إلى حدّ 

 2019-2013 العر�ية، الدول في العامة الثقة مستويات تطّور . 33الشكل  

 
 الباروميتر العربي، الموجتان الثالثة والخامسة. المصدر: 

 2019والمنطقة،  العمر  بحسبالعامة في الدول العر�ية،  الثقةمستويات  . 34الشكل  

  
 الباروميتر العربي، الموجة الخامسة. المصدر: 
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 2019التعليم والمنطقة،  مستوى بحسبمستويات الثقة العامة في الدول العر�ية،  . 35الشكل  

 

 

 الباروميتر العربي، الموجة الخامسة. المصدر: 

 المشاركة المدنية والعنف .يمج

مشاركة المواطنين في مجتمعاتهم أحد الجوانب   تمثل
المشاركة المدنية هي والمهمة لرأس المال االجتماعي. 

مة لتحديد القضايا  إجراءات فردية وجماعية مصمّ "
وفقًا لهذا  .123"ذات االهتمام العام وايجاد الحلول لها

  نذكر عّدة،خذ المشاركة المدنية أشكاالً التعريف، تتّ 
  بواسطةع الفردي والتعبير عن المطالب التطوّ  منها

، أو العضوية في النوادي عرائضاالحتجاجات وال
 منالمشاركة المدنية  والمنظمات األخرى. تعدّ 

، حيث ةالديمقراطي ةكمودات الحاسمة للحالمحدّ 
ل مع مؤسسات واصتعمل هذه المنظمات على الت

العمل   ويعتبرالدولة لمعالجة المشاكل العامة. 
المنظمات للتعاون مع  إلى النتسابي واع التطوّ 

ن لترجمة يعضاء اآلخرين في المجتمع ضرورياأل
بناء الثقة خارج لى مطالب عامة والمطالب الخاصة إلّ 

لنشاط  ا أنّ  غيراألسرة المباشرة أو دائرة العشيرة. 
المراقبة المفرطة  مثلالمفرط للدولة،  معيالق

في لخصوصية  للمنظمات الموجودة أو االنتهاك التعّس 
عن المشاركة   االمتناع إلى فراداألب يدفع قداألفراد، 

  عينإلى هذه المنظمات ب النظرفي مثل هذه األنشطة و 
 .124يبة وعدم الثقةالرّ 
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 2019نسبة األفراد المشاركين في األنشطة المدنية في الدول العر�ية،  . 36الشكل  

 
 الباروميتر العربي، الموجة الخامسة. المصدر: 

ر العربي  تختلف القيم الواردة هنا عن تلك الواردة في مسوحات القيم العالمية بسبب اختالف طريقة طرح األسئلة المقابلة. بينما يحّدد الباروميت مالحظة: 
ي االستبيان  ال بطريقة عامة من دون تحديد نوع المنظمة، تحّدد مسوحات القيم العالمية األسئلة المخّصصة لكّل نوع من المنظمات. بهذه الطريقة، يؤدّ السؤ

 إلى درجة أعلى من االرتباط بمنظمات محّددة، وهو ما يجعل االستبيانين غير صالحين للمقارنة بالنسبة لهذا السؤال. 

 

لمشاركة المدنية منخفضة بشكل عام في الدول  تكون ا 
عات، مثل الزكاة، بدالً من  العربية وتركز على التبرّ 

في النوادي والمبادرات، أو األنشطة    الفاعلة المشاركة  
. فقط في السودان واليمن أفاد  )36الشكل ( عية  التطوّ 

عون أو  في المائة من األفراد بأنهم متطوّ   20أكثر من  
أعضاء في النوادي. وكانت معدالت المشاركة منخفضة  

في    7( واألردن    ) في المائة   7( بشكل خاص في العراق  
. في  ) في المائة   6( وتونس    ) في المائة   8( ولبنان    ) المائة 

السائدة    ة كم و ضوء االحتجاجات األخيرة ضد نماذج الح 
هذه األرقام    ت ، عكس بالتحديد في لبنان والعراق  

ي المتمثل في تقديم مجموعات بديلة من  التحدّ 
ل المؤسسات  يمكن أن تكمّ   التي المؤسسات والمنظمات  

 . ة كم و على تحسين الح   تعمل و   ها ل القائمة أو تحّل مح 

بالعمل المدني يتجاوز نفوذ الشبكات    االنخراط أنّ  بيد
شمل  ي . والمنظمات جمعياتاالجتماعية لبناء ال

استعداد   المدنيةالمشاركة و دنيبالعمل الم نخراطاال
المواطنين لالنخراط في الحياة السياسية من خالل  

ات  ممارسة حق التصويت والمشاركة في االحتجاج

والمشاركة في االجتماعات العامة لمناقشة مسألة ما  
  اللجوءو عرائضالجمهور وتوقيع ال أو موضوع يهمّ 

تختلف  و قضية سياسية.  لخدمةالعنف أو القوة  إلى
هذه المشاركة السياسية بشكل كبير بين الدول  نسب

. من حيث المشاركة في )37الشكل (العربية 
االحتجاجات واالجتماعات، أظهرت دولة فلسطين  

والسودان واليمن أعلى درجة من المشاركة السياسية،  
في المائة من   30منها حوالي  كّل  فيحيث شارك 

ى األقل في مرة واحدة عل ل مماثلةاألفراد في أحداث 
هذه   تأثرت الغالب وفيالسنوات الثالث الماضية. 

عدم االستقرار السياسي واالحتالل   استمرارالنتائج ب
أعداد كبيرة من األفراد القوة أو العنف   تستخدم حيث

  12المرتبة ما بين  وتحتّل من أجل قضية سياسية، 
 في المائة في اليمن.  20في المائة في دولة فلسطين و

الدول األخرى بشكل عام  سّجلت   خرى، أ   جهة من 
سياسية. ال مشاركة  ال معدالت أدنى بكثير لجهة  

انخفض معدل إقبال الناخبين  ، سبيل المثال  على 
االنتخابات البرلمانية في مصر وتونس إلى  في 
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  عند . وفي األردن،  2019في المائة عام    40حوالي  
التي   ضخمة قبل موجة االحتجاجات ال   ؤالهمس 

في المائة فقط من   6، أفاد  2019اندلعت ربيع عام  
جيبين أنهم شاركوا في احتجاجات أو ست الم 

في   10الرقم المعادل    بلغ بينما في تونس    ؛ اجتماعات 
ترتبط المشاركة السياسية ف في لبنان،    أما المائة.  

في المائة   8حيث أفاد    ، ارتباطًا وثيقًا بالقوة أو العنف 
ة واحدة مرّ ل من المستطلعين أنهم استخدموا العنف  

خالل السنوات الثالث الماضية، بينما أفاد  على األقّل 
في المائة فقط أنهم شاركوا في االحتجاجات.   15

ة في المنطقة، تعكس هذه اعات المستمرّ نز وسط ال 
المعدالت المنخفضة للمشاركة في األنشطة السياسية 

للثقة في المؤسسات الحكومية   عواس االفتقار ال 
 والتكوين الديمقراطي لإلرادة السياسية.

الوسائل العنيفة   ستغالل ُيظهر ميل المواطنين ال و 
وهامًا عبر   اً أجل قضية سياسية تباينًا كبير  من 

. ) 38الشكل (العمرية والتحصيل العلمي   ة الفئ   مؤشري 
ن الموجة الخامسة من الباروميتر العربي تتضمّ 
ط األفراد في العنف يتعلق بشكل مباشر بتورّ  سؤاالً 

خالل السنوات الثالث الماضية، "هو اآلتي:  
استخدمت القوة أو العنف من أجل قضية  هل 

األفواج األصغر سنًا   تميل، للمسح   وفقاً  " سياسية؟

بعض   يسّجل باإليجاب بينما   اإلجابة   إلى عمومًا  
في مصر واألردن، كان فالبلدان اختالفًا طفيفًا جدًا.  

استخدام العنف متساويًا تقريبًا بين جميع الفئات 
لذلك، وصل االنخفاض في   خالفاً العمرية. 
العنف في لبنان والمغرب ودولة فلسطين  استخدام 

دان واليمن من األجيال األصغر إلى األكبر والسو 
 المائة. في  50إلى   سناً 

التحصيل العلمي في معظم   رتبطبشكل حاسم، ي
بميل األفراد إلى استخدام   مسحالتي شملها ال دولال

في مصر ولبنان ودولة فلسطين واليمن، كان  فالعنف. 
 مشاركةأكثر ميالً لل  األفراد الحاصلون على تعليم عالٍ 

في دولة فلسطين واليمن، أفاد ما يصل  وفي العنف. 
في المائة من المشاركين الحاصلين على درجة  25إلى 

أجل   منالماجستير أو أعلى أنهم استخدموا العنف 
قضية سياسية، وهو ما يتوافق مع الطبيعة المنتشرة  

اع العنيف المستشري. نزللعنف الناجم عن االحتالل وال 
 وناغرب، وهما دولتان لم تكفي الجزائر والم أما

إجراء   أثناءاعات عنيفة مفتوحة نز تشهدان
في  10 الـاستخدم ما يصل إلى  فقد مسوحات،ال

المائة من األفراد الحاصلين على درجة الماجستير 
القوة أو العنف. وبلغ هذا الرقم في لبنان  على األقّل 

 جيبين.ستفي المائة من الم 18

 2019نسبة األفراد الذ�ن يمارسون أنشطة سياسية في الدول العر�ية،   . 37الشكل  

 
 الباروميتر العربي، الموجة الخامسة. المصدر: 
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 2019حسب العمر والمنطقة، بنسبة األفراد الذ�ن استخدموا العنف أو القوة من أجل قضية سياسية،  . 38الشكل  

  

 الباروميتر العربي، الموجة الخامسة. المصدر: 

 العلمي لمستوىا بحسبنسبة األفراد الذ�ن استخدموا العنف أو القوة من أجل قضية سياسية،  . 39الشكل  
 2019والمنطقة، 

  
 الباروميتر العربي، الموجة الخامسة. المصدر: 
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تشير هذه األرقام إلى نقص فرص العمل الالئق و 
 يساهم   ، األمر الذي 125عالياً لألفراد المتعلمين تعليمًا  

 هم ويبدو أنه يزيد من ميلاألفراد  في إحباط  
الستخدام العنف. كما أنها تعكس على األرجح 

السائدة، والتي يميل  ة كم و نماذج الح  من  االستياء 
األفراد األكثر تعليمًا إلى اعتبارها غير مستجيبة 

أحداث االنتفاضات   كون لالحتياجات الفردية. نظرًا ل 
قد اجتذبت منحًا   2011بدأت في عام  التي 

كشفت عن تداعيات   بها  ُيستهان   ال  دراسية 
أن   ينبغي المؤسسات الحصرية وعجز الحوكمة،  

ة هذه المستمرّ   ة كم و معالجة تحديات الح  شكّل ت 
 .السالم   لتوطيد أولوية  

 اإلكراه والمواقف المدنية  . الد

  اإلجراءات ؤثر مدى اعتماد الحكومات على  ي 
الثقة    عاملي في سياساتها األمنية على    قسرية ال 

القسرية المفرطة    ر والمشاركة المدنية ذلك أّن للتدابي 
المواقف  و ة على التنمية االقتصادية  آثار ضارّ 

ي السياسات  تؤدّ و .  األفراد   بين المدنية والثقة  
ية واالستبدادية إلى تدهور رأس المال  القسر 

تجعل األفراد    ، أوالً   . فهي 126االجتماعي عبر قناتين 
أكثر اهتماماً بأنفسهم ويميلون إلى انتظار فرض  

عقوبات خارجية قبل المساهمة طواعية في العمل  
من ميل األفراد إلى تنظيم    خّفف ي   ما وهو    ، الجماعي 
تماعي.  التماسك االج   نموّ ض بدوره  يقوّ و أنفسهم  

ثانيًا، تمنع السياسات القسرية المواطنين من  و 
م  العامة والتعلّ   مخاوف حلول لل  ايجاد   في   الخوض 

هذه    من هذه التجارب بمرور الوقت. في ظّل 
العضوية في المنظمات والعمل    فإنّ األنظمة،  

عي والمشاركة المدنية وغيرها من أشكال  التطوّ 
 . متخّلف   وضع   في   تزال  ال العمل الجماعي  

قياس اإلكراه من خالل   في سياق هذا التقرير، تمّ و
طرحهما في مسوحات القيم العالمية.  تمّ يسؤالين 

ة تحدث كم مرّ "ق األول بدور الشرطة والجيش: يتعلّ 
ل الشرطة أو الجيش  األشياء التالية في منطقتك: تدّخ 

يتعلق الثاني بمدى قلق  و. "ةالخاّص  فرادفي حياة األ
ن مراقبة وكاالت الدولة لالتصاالت بشأ فراداأل

إلى أي درجة أنت قلق بشأن المواقف "ة: الخاّص 

ت على الهاتف أو قراءة بريدي أو بريدي التالية: التنّص 
 . "اإللكتروني من قبل الحكومة

رات العنيفة التي شهدتها قبل فترة وجيزة من التطوّ 
أنظمة أمنية في   برزت، 2011المنطقة العربية بعد عام 

ة دول عربية ينظر إليها المواطنون على أنها من  دّ ع 
من  كثيريشعر الو .127في العالم تعّسفاً أكثر األنظمة 

بشكل خاص من قيام الحكومة  والمواطنين بالقلق 
بمراقبة االتصاالت الخاصة، وهو مؤشر على مدى ثقة  

المواطنين في المؤسسات األمنية في دولتهم. 
لست قلقًا  " )1(ال من  اإلجابات على هذا السؤ تتراوح 

. في الجزائر  "كثيراً  قلق" )4(إلى  "على اإلطالق
جيبون  ستوالكويت وليبيا وقطر وتونس، أفاد الم

ت الحكومة  من تنّص  "بقدر كبير"العاديون أنهم قلقون 
على هواتفهم ورسائل البريد اإللكتروني الخاصة بهم  

المواطنون األردنيون والمغاربة  وحدهم .)40الشكل (
سؤالهم  عند "كثيراً   ليس" بـفي المتوّسط  أجابوا

 حول قلقهم بشأن خصوصية اتصاالتهم. 

السؤال الثاني بالمالحظات الشخصية وليس  يرتبط
ل الشرطة أو مدى تدّخ  شكّلحيث ي ،راتالتصوّ ب

لتهديدات  ل انعكاساً الجيش في الشؤون الخاصة 
ر عام باإلكراه الجسدي ويساهم في تكوين تصوّ 

في للدولة. ل التعّس النعدام األمن في مواجهة التدّخ 
 "نادراً " )1(دد من تراوحت اإلجابات في هذا الّص  قدو
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مواطنون في العديد أفاد و . "منتظم بشكل" )4(إلى 
ل الشرطة من حين آلخر في الحياة تدّخ  عن دولمن ال

ظهرت هذه   وفد. )40الشكل (الخاصة للمواطنين 
ان  المالحظات بشكل خاص في الجزائر والعراق ولبن

ودولة فلسطين. بالمقابل، أفاد األردنيون والقطريون  
من  وكذلك الليبيون واليمنيون بمستويات أقّل 

في البلدين  متدنيةالمستويات ال كانت وإذال. التدّخ 
السابقين تعكس وضعًا أمنيًا أفضل بشكل عام، فمن  

القدرات   يعكسانن يالبلدين األخير أنّ  رّجحالم
في ضوء النزاعات  المستنفدة للشرطة والجيش
 المستمرة في هذين البلدين.

مالحظة  ال ، يمكن  الدول   بين   المقارنة   خالل   من 
  ممارسات ض فيها المواطنون ل تلك التي يتعرّ  أن 

بل األجهزة األمنية تظهر  من قِ   تعّسفاً  أكثر 
  الشكل( في الناتج المحلي اإلجمالي للفرد   اً انخفاض 

ن في  ي سّجلت أجوبة المواطن   بالمقابل، .  ) 41
والعراق ولبنان ودولة فلسطين أعلى   الجزائر 

ل الشرطي والعسكري في الشؤون  معدالت التدّخ 
الجزائر والكويت وليبيا    الخاصة. وبالمثل، تعدّ 

التي يقلق    دول وتونس من بين أكثر ال  ر وقط 
المواطنون من قيام الحكومات بمراقبة   فيها 

 ة. االتصاالت الخاّص 

 2013-2011، دولةحسب البط مستوى القلق بشأن التدا�ير األمنية متوّس  . 40الشكل  

 
 مسح القيم العالمية، الموجة السادسة. المصدر: 

ط مستوى المخاوف بشأن األمن واللوغا��تم الط�يعي للنا�ج المحلي اإلجمالي للفرد  العالقة �ين متوّس  . 41الشكل  
 الواحد في العالم

  
 مسح القيم العالمية، الموجة السادسة. المصدر: 
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 االرتباط �ين التدا�ير القس��ة ومستويات الثقة العامة على مستوى العالم  . 42الشكل  

  
 مسح القيم العالمية، الموجة السادسة. المصدر: 

 

أعاله، فإن إحدى اآلليات المهمة التي    جاء كما  و 
اإلكراه من خاللها على التنمية االقتصادية   يؤثر 
قدر  على    . 128ة بين األفراد انخفاض الثقة العامّ  هي 

على الخوف    يبعث مؤسسات الدولة جوًا    توجد  ما 
  بين   الثقة   تتدّنى   ما   قدر   على اآلخرين،    عن بالغ  اإل و 
  دول ، تميل ال 42الشكل يشير كما  و عمومًا.    ألفراد ا 

من اإلكراه إلى إظهار    عالية التي تمارس درجة  
نظرًا لطبيعة  و ة.  لثقة العامّ ل   متدنية مستويات  

السياسات األمنية    جاالت رات األخيرة في م التطوّ 
وانخفاض مستويات الثقة في المنطقة عمومًا،  

ح أن يكون تأثير السياسات القسرية  المرّج  فمن 
الثقة في الدول العربية قد ارتفع في   على 

 األخيرة.  السنوات 

شبكات أمن  عملمن الدول العربية اليوم، ت كثيرال في
خذ شكل إجراءات  الدولة والمراقبة الكثيفة التي تتّ 

قدرة األفراد على التعاون بحرية   تقويض علىسرية ق
األشكال التنظيمية لمعالجة المشاكل   تجربة  خوضو

الجمهور وتحديث معتقداتهم حول   التي تهمّ 
هذه   تعززمصداقية أعضاء المجتمع اآلخرين. 

  ترفعاالتجاهات التصّورات حول اإلقصاء السياسي، و
  منعاً  اع عنيف.نزاحتمال نشوب  مستوى منبالتالي 
تحقيق األهداف اإلنمائية ل  اً اع وضماننزال لنشوب

في  النظرالحكومات  عيدأن ت المرجّوة، من المهمّ 
االبتعاد عن تفاعالت  سياساتها األمنية. ومع ذلك، فإنّ 

هو   اآلخرينالمجموعة المغلقة وتوسيع التبادالت مع 
لتنمية الناجحة ا  تحقيقحاسم لوشرط مسبق 

طويل  البالنظر إلى التأثير  .129القتصاديات السوق
المدى على السلوك الفردي ورأس المال االجتماعي،  

 ثرمن األ الحدّ  ، فإنّ إبطالهوالذي سيكون من الصعب 
لسياسات األمن القسرية على رأس المال  الضارّ 

االجتماعي يصبح ضرورة حاسمة في صياغة 
 السياسات األمنية.

سي والتنظيمي في المؤّس  الفشل احتمال زدادي
 130حكومات استبداديةل خاضعة كانتالمناطق التي 

يميل األفراد إلى عدم الثقة بأعضاء المجتمع  حيث
إظهار معايير أخالقية محدودة  إلىاآلخرين و

مات الّس " على مؤسسات ضعيفة، ألنّ  حفاظوال
تجعل المواطنين أكثر تسامحًا مع   عكسيةالثقافية ال

  تصاعدةمالمخاوف الوسط  .131"لةفعاّ الحكومة غير ال
السياسات   فإنّ بشأن األمن في سائر أنحاء المنطقة، 

في   تفشل لماألمنية القائمة على اإلكراه المفرط 
حريض مباشرة على  التّ ب توّخاةتحقيق أهدافها الم

على   كذلك أثرت وقد بلمزيد من العنف فحسب، ال
على   سلباً  سينعكسالذي  األمرنسيج المجتمع نفسه، 
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جعل البالد  يو لألمة، مدطويل األالالمسار التنموي 
 مزيد من العنف في المستقبل.ل عرضة ل

المدى القصير   في  الحكومات   على   يتعّين   لذلك، 
 وقابلية مراجعة سياساتها األمنية لجعلها أكثر فعالية  

 تشجيع  جانب األمنية واإلنمائية إلى   ها لتحقيق أهداف
ها من وغير   النوادي  في   االنتظام   على   المواطنين 

 أشكال العمل الجماعي لمعالجة المشاكل التي تهمّ 

 ة الثقاف و الخدمات العامة   وفيرالجمهور، مثل ت 
. وعلى المدى الطويل، على الحكومات ةالرياض و 

ل من المؤسسات التي تقلّ  نشوء ع يعلى تشج   العمل 
العقود   تنفيذ تسهيل  ككلفة التبادل غير الشخصي  

هذه   تعتبر ة. بأجهزة قضائية مستقلّ   تقّيد وال 
لزيادة رأس المال   اً مسبق  اً أساسي   اً اإلصالحات شرط 

األهداف األمنية   تحقيق   أجل   من االجتماعي  
 .سواء حدّ   على   نمائية اإلو 

 سات والحوكمة المؤّس  ،في المنطقة العر�ية: األنظمة  19-جائحة كوفيد . 3اإلطار  

االجتماعية واالقتصادية لفيروس   تداعياتت الأدّ  القائمة. ات المؤسس فيإلى تفاقم أوجه القصور   تؤّدي 19-جائحة كوفيد 
ضعف البنيوية في  ال نقاط  الجائحة عّرت عدد من الدول في المنطقة. لقد لحديات والتهديدات الحالية إلى تفاقم التّ  19-كوفيد 

  من بالرغم االقتصادية إلى مزيد من االنكماش  اي آثارهح أن تؤدّ المؤسسات على المستويين الوطني واإلقليمي. ومن المرّج 
الفقراء والنساء وغيرهم. إلى   مالضعفًا في المنطقة والفقراء والعالفئات األكثر   خاص بشكل لتطالانحسار التهديدات الصحية، 

كان األكثر  الّس  جانب تلك المناطق التي تكون فيها البنية التحتية الصحية ضعيفة وتفتقر إلى الصرف الصحي والمياه، فإنّ 
ماليين   يتوافد النزاع، حيث  تداعيات رة من األزمات اإلنسانية الطويلة األمد والذين يعيشون في المناطق المتضرّ  هممعاناة  

كان.  الحجر الصحي الذاتي والتباعد االجتماعي ليسا خيارين مجديين لهذه الفئات من الّس فمن المهاجرين والالجئين.  فراداأل
 . االقتصادي الصعيد على الشاملق غالواإل التنقل  حظرُيضاف إلى ذلك العمال المياومون الذين فقدوا مصادر رزقهم بسبب 

ح أن تواجه الدول  ، من المرّج 19-كوفيد جائحة خلّفتها   التي واآلثار االجتماعية واالقتصادية  تفاقمةهذه العوامل الم  نتيجة لكّل 
يعود ذلك، في  وعدم االستقرار السياسي.  لجهة المخاطر  من عالية درجة  عنها  سينجم ،في العقد المقبل خطيرة العربية تحديات 

التي  وحرمان من حق التصويت، الاإلقصاء وب المصحوبةنهجة م وتات االجتماعية واالقتصادية المجزء كبير منه، إلى التفا
 تفاقمت بسبب الجائحة الحالية. 

الة. هناك  بذل جهد وتضامن غير مسبوقين لبناء استجابة عالمية فعّ  جائحةله الشكّ تب التهديد غير المسبوق الذي  يتطلّ 
رة لحاالت النزاع إلى مضاعفة  ي الديناميات المدمّ ؤدّ ت مليار دوالر على الصعيد العالمي، ثلثها للمنطقة العربية. 6.7حاجة إلى 

حاالت تفشي األمراض. في هذا السياق  ظهور وانتقال األمراض المعدية وتعطيل القدرة النظامية على إدارة  احتمالعوامل 
ضروري لحماية أولئك األكثر عرضة   أمر وهو  ،لمزيد من األموال لضمان استمرار تقديم المساعدة حاجة هناك المليء بالتحديات،  

 .19-دفيروس كوفي  فرضها تحديات إضافية ي  يواجهالمساعدات اإلنسانية في المنطقة العربية  تأمينللوباء مع اإلشارة إلى أّن 

بشكل غير متناسب على النازحين   19-المتوقع أن تؤثر التداعيات االقتصادية لتدابير التخفيف من إجراءات كوفيد من
ن الذين يعيشون في البلدان  يالالجئإّن  من البطالة الواضحة وانعدام األمن االقتصادي.   ي عانت  تيوالمجتمعات المضيفة ال

ت إلى إغالق  أدّ  الجائحةمن انتشار  التدابير المتخذة للحدّ فللفقر وانعدام األمن.  بشكل خاصوضون العربية المجاورة معرّ 
أّدى إلى   ما، )في المقام األول لهمكان النازحون عمالً حيث يجد الّس (من األنشطة االقتصادية غير الرسمية  كثيرالشركات وال

سيما أولئك الذين يقيمون في بيئات حضرية   عيشهم. يعاني النازحون، والل بُ تأمين ُس  منن الحاليين والمحتملين يحرمان النازح
 اإلنسانية، من فرص عمل محدودة، ما يؤدي إلى مضاعفة تفاقم الفقر وتقويض القدرة على الصمود.  ات خارج شبكة المساعد
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، بينما يكافح  لعمل المحليةعلى أسواق ا متزايدة اً العربية التي تستضيف أعدادًا كبيرة من النازحين ضغوط دولال  شهدت
ع أسواق العمل في المناطق  استبعادهم من الشبكات االجتماعية المحلية وتشبّ  اء فرص العمل جرّ  على لحصول النازحون داخليًا ل 

ط الضوء على أهمية  كان. فالضغط المتزايد على االقتصادات المحلية وأسواق العمل من خالل تدابير اإلغالق يسلّ ة بالّس المكتّظ 
تخفيف التوترات االجتماعية والحفاظ  لتقديم المساعدة المالية للمجتمعات المحلية التي تستضيف أعدادًا كبيرة من النازحين 

كبيرة  المالية الزمة األ  نتيجة ودخول في رك، كان االقتصاد الفلسطيني على وشك الدّ 19-أزمة كوفيد بداية مععلى االستقرار. 
في المائة في   43رًا، حيث بلغت البطالة فيها تضرّ  هي األشدّ ف ،ةغزّ  أمافاض التمويل اإلنساني. انخ في ار استمر مع حدثتالتي 

في  62إلى  إضافة – 2019بحلول عام  ارتفاعهالمتوقع و – 2017في المائة عام  53، ومعدل الفقر 2019الربع األخير من عام 
 . المائة من األسر التي تعاني من انعدام األمن الغذائي

تزال حياة  ، ال19-كوفيد  جائحةرة لاالجتماعية واالقتصادية المدمّ  تداعيات، والتي تفاقمت بسبب النزاعبعد سنوات من ال 
  على تقومستجابة فعالة ا بناءل  اللبنة االولىإنّ  في جميع أنحاء المنطقة العربية. الماليين في خطر وفي وضع غير مستقرّ 

  أمام باب المجال اإلنساني بمساعدة األشخاص المحتاجين وفتح ال فيوقف األعمال العدائية التي ستسمح للجهات الفاعلة 
فرصة إلعادة التفكير في العقد االجتماعي الذي تقوم   لجائحة توفر اإلجراءات العاجلة الالزمة للتصدي لو هذا. المستدام السالم

عليه العالقات بين المواطنين والدولة وإعادة البناء بشكل أفضل مع مجتمعات أكثر شموالً وتشاركية واستدامة في جميع أنحاء  
 .المنطقة

 أساسية رسائل .اءھ

أن االعتماد المتزايد على التدابير    تبّين،  2011في أعقاب األحداث التي تكشفت للعيان خالل االنتفاضات العربية عام   1
 المجتمعية.  مجموعاتطويل األمد كان له أثرًا بالغًا على طريقة تفاعل الالالتدهور المؤسسي ب المصحوب األمنية 

2 
خذها الدولة على تقويض قدرة األفراد على التعاون  اإلجراءات القسرية التي تتّ   تعملفي كثير من الدول العربية اليوم،  

ى ذلك إلى اإلقصاء السياسي الذي  الجمهور. وقد أدّ   تجربة األشكال التنظيمية لمعالجة المشاكل التي تهمّ   خوض بحرية و
 ف واستخدام العنف. لتطرّ ا بروزم حوافز قوية ل لقصوى، قدّ ة المظالم، وفي بعض الحاالت ازاد من حدّ 

3 
قد    أنّ   الواضح  من المفرطة  القسرية  ضارّ   ازدادتالتدابير  آثار  لها  المدنية.  وكان  المواقف  على  كانت    وبشكل ة  عام، 

المدنية منخفضة   ف   ذلك ى  يتجلّ والعربي    مشهدال  في المشاركة  بما  السياسية،  الحياة  المشاركة في  ذلك  في ضعف  ي 
إليها   السياسية واالنتماء  المعارضة (تشكيل األحزاب  والتصويت والمشاركة في االحتجاجات وتوقيع    )خاصة أحزاب 

 العرائض والمشاركة في النقاشات والمحادثات العامة. 

هي    التيو  ،األفراد اآلخذة في التدهور في معظم الدول العربية  بينكما أثرت هذه اإلجراءات القسرية سلبًا على الثقة   4
 عمومًا مما هي عليه في بقية العالم. أقّل 



خالصة 5



   يشّكل الفقر في أي مكان خط�ًا 
على االزدهار في كّل مكان.

الب�وفسور ألستون فيليب
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 خالصة .5

ة ومتضافرة ، وبجهود دولية مستمرّ أّمة بقوة ال هوادة فيها داخل كّل  ُتشنّ  أنالحرب ضد العوز  تقتضي"
 حرّ  نقاشفي  ،مع ممثلي الحكومات متكافئة بمكانةالذين يتمتعون  ،يشارك فيها ممثلو العمال وأرباب العمل

 .132'وقرار ديمقراطي الستنهاض الرفاهية المشتركة

ق النسيج االجتماعي وضعف عن مخاوف بشأن تمزّ   اً يمن جانبها، تعرب المؤسسات االقتصادية الدولية حال
لموارد البشرية  ل المستوى دونالثقة في المؤسسات وتهديد العدالة وعدم استقرار االقتصاد الكلي واستخدام 

م االقتصادية والسياسية. لكن نادرًا ما تذكر مثل هذه البيانات حقوق ُظ وصوالً إلى مخاطر االستيالء على النُ 
، فمن  تلك التي ذكرتها للتوّ ل  المماثلةمخاوف الاإلشارة إلى بدائل  تمّ تى وجه التحديد، وعندما اإلنسان عل 

 لم تؤدّ والسلبية المحتملة لعدم المساواة الشديدة على النمو االقتصادي.  تداعياتالضروري اإلشارة إلى ال
 . "من الحّل  أساسياً جزءًا  شكّلقد ياحترام حقوق اإلنسان  تعزيز أنّ  إلى الداعيقتراح االإلى   قطتحليالتهم 

 ر الخاص المعني بالفقر المدقع  بيان البروفسور ألستون فيليب، المقرّ 
 وحقوق اإلنسان، في الدورة التاسعة والعشرين لمجلس حقوق اإلنسان،  

 2015 يونيو/ حزيران 22

  نتيجةوكما يشير هذا التقرير، غالبًا ما تكون النزاعات 
المطالب  تجاهللمظالم االجتماعية واالقتصادية ول

إذ يشكّل الشعور   هيكلية؛المشروعة إلنهاء التفاوتات ال
  لإلستياء اً التوقعات االجتماعية مصدر تلبية استحالةب

في وواالحتجاجات والعنف في نهاية المطاف. 
رجع أسباب تالمنطقة العربية على وجه الخصوص، 

انتشار االحتجاجات الجماهيرية وتصاعد العنف منذ  
  فيإلى قضايا راسخة  اكبير منه  حدّ  في 2011عام 

الشعور المتزايد باإلقصاء  ب  متصلةو الحوكمةسوء 
شرائح كبيرة   لدىوعدم التمكين والظلم االجتماعي 

لتحديات أشكاالً  خذت هذه امن الّسكان. وقد اتّ 
فرص العمل وارتفاع معدالت  تراجع فيملموسة 

البطالة بين الشباب على وجه الخصوص، وركود 
خل ساع التفاوتات في الدّ األجور الحقيقية واتّ 

ومشاعر انعدام األمن التي تفاقمت بسبب تباطؤ النمو 
الوعي بالواقع السياسي  رسيخت إلىاالقتصادي 

من  لذلك،ى من العالم. واالقتصادي في أماكن أخر 
صالح إلإدخال عوامل مساعدة  بمكاناألهمية 

الة  االقتصاد وتوفير خدمات اجتماعية فعّ والحوكمة 
 لتحقيقجانب بذل الجهود لى إوفرص اقتصادية 

لجميع شرائح السكان  اإلدماجالمزيد من المساواة و
  رسماع ونزنات أساسية لمنع نشوب المكوّ  تشكّل

ء السالم في المنطقة. باختصار، بنالاستراتيجيات 
 باألمن البشري.  برّمتهاألمر  يتعّلق

في سياق تزايد التوترات الجيوسياسية اإلقليمية  و 
العالمية والديناميات السياسية واالجتماعية  

  2030خطة عام  ل كن  ي   م ة، ل واالقتصادية غير المستقرّ 
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بالنسبة للمنطقة    حسماً تأتي في منعطف أكثر أهمية و   أن 
تحقيق أهداف  ل   المعقودة اآلمال    تعتمد العربية، حيث  

التنمية المستدامة في معظمها على كيفية سير الدول  
األعضاء ومنظومة األمم المتحدة والجهات الفاعلة  

مستوى    بلغ في ركب السالم الجماعي. فقد    اً ية مع دول ال 
بين دول المنطقة العربية    القائمة   ة ألزم اع وا نز تأثير ال 

كونها غير متجانسة وغير    رغم خطيرة للغاية،    اً أبعاد 
  الهيكلية   الشروط   اختالف   رغم   وعلى متكافئة.  

  تشاطر ت   لكنها بلد إلى آخر،    بين   ية والتركيبات المؤسس 
من قدراتها    بدورها   مشتركة، تحدّ   هيكلية نقاط ضعف  

رار واألزمات  على التعامل مع حاالت عدم االستق 
حاليًا خير    ة المتصاعد   19- كوفيد جائحة    وتعتبر اع.  نز وال 

  هيكلية نقاط الضعف ال   ت مثال على ذلك، حيث كشف 
هذه في المؤسسات العامة على المستويات الوطنية  

 واإلقليمية والعالمية. 

الدول العربية على األرجح   تستمرّ س القول، ختام في
  مافي مواجهة تحديات خطيرة في العقد المقبل، 

مخاطر تصّنف ضمن درجة   مواجهة عليها سيحّتم
عدم االستقرار السياسي  لجهة ةالخطورة العالي

بعدًا في المستقبل  واالقتصادي. هذه المخاطر هي أقّل 
جميع المخاطر مرتبطة ارتباطًا  مما تبدو عليه ألنّ 

تأجيل إصالحات  شأن ومنًا بالمشاكل القائمة. مباشر
 رسيخب تى وتجنّ الحوكمة إلى أجل غير مسمّ 
القانون أن   حكممبادئ و  يةالمساءلة والفعالية المؤسس

  تبديد  على يعمليؤثر سلبًا على مسارات التنمية و
اإلصالحات السياسية فاإلمكانات الهائلة للمنطقة. 

تتحّول إلى قوة  واالجتماعية واالقتصادية يمكن أن
ل  يمكن أن يشكّ   كمالتغيير اإليجابي. ا حداثدفع إل

ر المناخ والتحديات األمنية المشتركة والتكامل  تغيّ 
االقتصادي على المستوى اإلقليمي أسسًا لمزيد من 

د الثقة ويعيد  التعاون، والذي بدوره يمكن أن يولّ 
الوعي فترسيخها على الصعيدين الوطني واإلقليمي. 

 طر ذو أهمية قصوى لمنع نشوب النزاعات.مخالل 

األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو  . 4اإلطار 
مظاهرات حول العالم، الث عن غوتي��ش يتحدّ 

 2019 أكتوبر / تش��ن األول 25نيو�ورك، 

رق  من الّش  تمتدّ العالم،  حولنشهد موجة من التظاهرات "
من  واألوسط إلى أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

القلق في حياة الناس إلى   يؤّديفريقيا وآسيا.  أأوروبا إلى 
أي شيء باستثناء الهدوء في الشوارع وساحات المدينة.  

  ينطلقبعض االحتجاجات  فحالة فريدة من نوعها.  كّل  تعتبر 
ع األسعار أو  ارتفا هابما في – بسبب القضايا االقتصادية 

  لصالح عمل استمرار عدم المساواة أو األنظمة المالية التي ت
ينبع البعض اآلخر من المطالب السياسية. وفي    فيما ،النخب

أشكال   معبعض الحاالت، يتفاعل الناس مع الفساد أو 
 مختلفة من التمييز. 

ويجب   – عبر القارات  ومع ذلك، هناك قواسم مشتركة تمتدّ 
. نحن  الستجابةالتفكير وا إلىجميعًا  األمر هذا  دفعناأن ي 

  بحاجة إلى التفكير في العوامل األساسية. من الواضح أنّ 
والمؤسسات   فرادهناك نقصًا متزايدًا في الثقة بين األ 

تهديدات متزايدة للعقد االجتماعي.   هناكالسياسية، و
يتصارع العالم أيضًا مع اآلثار السلبية للعولمة  و

عدم   تعميقت إلى والتكنولوجيات الجديدة التي أدّ 
 المساواة داخل المجتمعات. 

أن ُيسمع   ونويريد  ونيتأذ همفإن فراد، األ عندما ال يحتّج 
بما في ذلك األنظمة   – تكافؤ الفرص ب طالبون. يمصوته

  طالبونلجميع. يل مالئمةاالجتماعية واالقتصادية والمالية ال
وأن يكون لهم رأي في القرارات   ،يةاإلنسان هماحترام حقوقب

 . "التي تؤثر على حياتهم

 زيارة يمكنكم  ،: لالطالع على النص الكامل للقاء الصحفيالمصدر
l.unmissions.org/unhttps://unsco- :االلكتروني الموقع

-demonstrations-guterres-antonio-general-secretary
world-rounda . 

اعات  نزأوجه القصور في الحوكمة الهيكلية وال تشكّل
الناتجة عنها عقبات رئيسية أمام تحقيق التنمية 

في المنطقة العربية، حيث   دماجيةالمستدامة واإل
أمام  عثرة حجرتزال هذه االتجاهات السلبية تمثل  ال

اع العنيف  نزى الأدّ  فقد. 2030تحقيق خطة عام 
م واالضطرابات السياسية إلى توقف مسار التقدّ 

https://unscol.unmissions.org/un-secretary-general-antonio-guterres-demonstrations-around-world
https://unscol.unmissions.org/un-secretary-general-antonio-guterres-demonstrations-around-world
https://unscol.unmissions.org/un-secretary-general-antonio-guterres-demonstrations-around-world
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إحرازه في العقود السابقة في العديد    اإلنمائي الذي تمّ 
.  اً المنطقة العربية إن لم يكن إلى العكس تمام دولمن 

على جميع جوانب التنمية من    يؤثر النزاع العنيفو
 خالل زيادة نسبة الفقر والجوع وسوء التغذية والحدّ 
  ،من الوصول إلى التعليم والخدمات األساسية األخرى

تفاقم التمييز االجتماعي واإلقصاء   في يساهم كما
هذه لوزيادة انعدام الثقة بين المواطنين والدولة. 

على   مدطويلة األوعواقب وخيمة   مباشرةاآلثار ال
فقر وتزيد ال براثن في األفراد توقعالتنمية البشرية، 

كان المتأثرين بشكل مباشر  من عدم المساواة بين الّس 
اع، باإلضافة إلى التداعيات اإلقليمية  لنزوغير مباشر با

 دورة حياة األجيال.  علىواآلثار السلبية 

على    متفاوتة اع العنيف آثار  للنز عالوة على ذلك،  
  يندلع   هو و   ، أفقر الفئات وأكثرها ضعفاً في المجتمع 

خل  المنطقة العربية ذات الدّ   دول في    أكبر   بوتيرة 
  العنيف   النزاع   آثار   يفاقم   وما ط.  المتوّس و   المنخفض 

والمجتمعات التي تعاني أكثر من غيرها    دول ال   في 
في معالجة أهداف التنمية    الّسير   يجب   ه أنّ   واقع 

جنبًا إلى جنب مع    مد أل طويلة ا ال المستدامة  
األولويات اإلنسانية العاجلة القصيرة والمتوسطة  

م في األبعاد  الم والتقدّ الّس   ، فإنّ هنا   من .  مد األ 
المختلفة ألهداف التنمية المستدامة أمران حاسمان  

الستعادة الثقة في الحكومة والمؤسسات العامة  
  ما سيما عند  ، ال نزاع ال   نحو   النزالق خطر ا ل   اً ب تجنّ 

المظالم المتعلقة باإلقصاء والظلم االجتماعي    ّدي تؤ 
عدم  و وعدم المساواة وعدم الوصول إلى الخدمات  

والحرمان من الحقوق االجتماعية    هيكلي التمكين ال 
عات األخرى إلى  التطلّ   في   األمل   خيبة واالقتصادية و 

  في المقام األول. لذلك، فإنّ   ات اع نز تأجيج ال 
  ة حاج ب ة و ملّح   مد طويلة األ ال قصيرة و ال التحديات  

إذ يمثل العنف صدمة    ، بشكل مترادف   المعالجة إلى  
إلى    إضافة جوانب التنمية.    سائر سلبية تؤثر على  

بشكل    تهم قتل األفراد وإصاب م النزاعات ب   تسّبب 
، إلى  ا ته وشدّ   ا نوعه ل   تبعاً ي كذلك،  ؤدّ ت   قد   فهي مباشر،  

ة  تدمير النسيج االجتماعي والبنى التحتية اإلنتاجي 
والتأثير على تنفيذ البرامج التنموية والتدخالت  

تحويل الموارد إلى قطاع األمن  و ية  ات السياس 
على الفرار من    سكان ل العيش وإجبار ال بُ وتعطيل ُس 

منازلهم وتهيئة الظروف التي تؤثر على الصحة  
األخرى.    مؤذية من العواقب ال   كثير من بين ال   ، العامة 
النزاعات    ى، فإنّ قصير المد ال تأثيرها    جانب   وإلى 

لتنمية البشرية  با أيضًا    الضرر   تلحق األزمات  و العنيفة  
تنموية سلبية    تداعيات وتراكم المهارات المصحوبة ب 

 . 133ها إلغاؤ يصعب    مد طويلة األ 

منع  ل فّعالةيتطّلب بناء أي استراتيجية مجدية و
جميع األبعاد  حسبانأخذ في الياع أن نزنشوب ال

أن تكون شاملة في نطاقها  علىالمذكورة أعاله 
ألي بلد وازدهار شعبه   دماجيةالتنمية اإلفومداها. 
ل  على جودة مؤسساته حيث تشكّ  يتوقفان

المؤسسات السياسية والقانونية واالجتماعية 
القيم االجتماعية  جانب إلىاالقتصادية واإلدارية 

اتية للتنمية  ؤبيئة الممجتمع ال التي يقوم عليها كّل 
واالزدهار المشترك للجميع. عند فشل هذه   دماجيةاإل

بسبب االفتقار إلى المساءلة وضعف  ،المؤسسات
  المّرةالفعالية وعدم االستجابة لجمهورها كما يتضح 

النزاعات العنيفة الحالية  ظّل  في األخرى تلو
غير  جائحةتداعياتها اإلقليمية والب  المصحوبة

تتآكل الثقة وتعاني االقتصادات  ،ةالمتوقع
 جسيمة طويلة األمد.  اً والمجتمعات أضرار

ذلك، من واجب المؤسسات العامة في الدول العربية ل 
أي في أوقات السلم وقبل اندالع   – في جميع األوقات  و 

توفير بيئة صحية قائمة على   – اع عنيف  نز   أي 
دون تمييز أو   ومن   المجتمع   ء المساواة لجميع أعضا 

إقصاء، لتحقيق إمكاناتهم الكاملة من خالل توفير 
وتعليم   كافئة ظروف وفرص اجتماعية واقتصادية مت 

ة إدماجي عالي الجودة وحوكمة سياسية   رسمي 
رعاية الفئات األكثر و   فراد ن األ ي تمك ل وخاضعة للمساءلة 

فًا من خالل أنظمة رعاية صحية عالية الجودة ضع 
 ، الة ة وفعّ في غياب مؤسسات قويّ و وبرامج رعاية.  

أن   توقع بالدرجة االولى خاضعة للمساءلة، من الم   تكون 
، مع وجود جهات فاعلة فككة تصبح المجتمعات م 
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مختلفة على المستويات السياسية واالقتصادية 
عي طأ في الّس لطة وتتوا واالجتماعية تتنافس على الّس 

 .ككل على حساب المجتمع   ة الفردي   المنفعة لتحقيق  

 لقد حان الوقت لواضعي السياسات أن يدركوا أنّ 
 عتبة عند نتهيهناك حدودًا لمستويات عدم المساواة ت

إلى   بحاجةالدول العربية فاحترام حقوق اإلنسان. 
إن لم يكن القضاء   –من  تقديم التزامات رسمية للحدّ 

عدم المساواة الهيكلية والظلم االجتماعي  – على
لعديد من ل الممكن منالمستويات كافة.  ىواإلقصاء عل 

تساعد في   أنالتوصيات الواردة في هذا التقرير 
السياسات المالية التي تستهدف   ومنهاتحقيق ذلك، 

من عدم المساواة وتوفير   على وجه التحديد الحدّ 
التعليم   قطاعي فية عالية الجودة خدمات عام

 لذلك،والرعاية الصحية، على سبيل المثال ال الحصر. 
مسائل التخصيص العادل  إدراج إلى العودة المهم من

جداول أعمال األداء   فيللموارد وإعادة التوزيع 
تجاهلها أو   تمّ  أن بعدوإدارة االقتصاد  ساتيالمؤس

 تهميشها لفترة طويلة جدًا.

في تاريخ البشرية،   مضىثر من أي وقت أكواليوم 
، للخير أو نفسهك المصير تشارأصبح العالم واحدًا ي

. إن المنطقة العربية بحاجة إلى التفكير بعقلية للشرّ 
المصير المشترك والمنفعة المتبادلة وتعزيز آليات  

األمين   يكّرر التعاون اإلقليمي لصالح شعوبها. وكما 
و األخرى، من المرّجح أن  العام لألمم المتحدة مرة تل 

تستمّر النزاعات المميتة وأزمة المناخ والعنف القائم 
الجوع وعلى نوع الجنس واألوبئة غير المسبوقة 

وعدم المساواة في   المتزايد واالستبعاد المستمرّ 
تقويض الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية 

ة  . هناك حاجة ملّح 2030المستدامة بحلول عام 
م االقتصادية والمالية والحوكمة ُظ توجيه النُ إلعادة 

الوطنية واإلقليمية بحيث يفيد النمو االقتصادي  
الجميع ويدعم بيئة صحية لتحقيق اإلدماج المستدام 

 لجميع الشعوب.

مثال    خير حاليًا    ة المتصاعد   19- كوفيد جائحة    تشكّل 
هذه في    هيكلية نقاط الضعف ال   ت كشف   أن   بعد على ذلك،  

المؤسسات العامة على المستويات الوطنية واإلقليمية  
القرار    ناع والعالمية. لذلك، فقد حان الوقت ألن يعيد ُص 

من    منظومة على    القائم النظر في نموذج التنمية  
إلى    المترجمة االجتماعية واالقتصادية    المفاهيم 
ي أسسها النظرية بشكل متزايد من  تحدّ   تمّ   ، سياسات 

الحجج التي  ف ء ودحضتها الحقائق تجريبيًا.  قبل الخبرا 
  في ُطرحت على مدى عقود لتوجيه الخيارات التنموية  

السياسات االجتماعية واالقتصادية للمنطقة  و   العالم 
الناجمة عن هذه    فالخسارة العربية قد هزمتها الحقائق؛  

الربيع العربي الذي  و .  الفوائد   من السياسات كانت أكبر  
كشفت    فقد على ذلك.    دليل   خير   2011اندلع عام  

عات طويلة األمد في  نزا ت إلى  األزمات المزمنة التي أدّ 
المنطقة العربية الطبيعة العقائدية التي ال أساس لها من  

  لجهة ى بالحقائق الواضحة، سواء  سمّ ة لمعظم ما يُ الصّح 
كفاءة وعقالنية األسواق المالية أو انحسار دور الدولة  

تطغى على دور المؤسسات  ومؤسساتها أو السوق التي  
العامة في تقديم الخدمات االجتماعية واالقتصادية  

الحاجة إلى خفض اإلنفاق العام الحيوي لخفض   أو 
 الدين العام. 

هذه الحقائق التي تبدو   حول التساؤل من لنابد  ال
 أمامواضحة وفتح باب النقاش من جديد  اً ظاهري

د الخيارات الممكنة في ما يتعلق بالسياسات  تعدّ 
إلى مكافحة عدم  الراميةاالجتماعية واالقتصادية 

لمضي  ل بفعالية فرادن األ يتمكوالمساواة واإلقصاء 
هذه  مواكبة عندون استبعاد أي فئة  منقدمًا 

النمو  ف. 2030المسيرة الجماعية نحو تحقيق أجندة 
شامالً  كنر إذا لم يمن الفق للحدّ  اً االقتصادي ليس كافي

وإذا لم يأخذ في االعتبار األبعاد االجتماعية للتنمية  
من عدم المساواة، يجب أن تكون   للحدّ واالقتصادية. 

االهتمام ب  ومقرونة بالفعل إدماجيةالسياسات 
حتى ال  ةشوالمهمّ  ةالمحروم شعوبباحتياجات ال

 ف أحد عن الركب.يتخلّ 



المرفق
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 المرفق

 والنزاع المساواة عدم 

  إلى إضافةاع الطائفي. نزعلى ال اً وقوي اً هام اً يعّد االستقطاب الطائفي مؤشر ،134كيرول-وفقًا لمونتالفو ورينال
راسة التي أجراها ألكورتا وآخرون حول  اّن الحاجة إلى تصنيف آثار عدم المساواة هي في صميم الدّ  ذلك،

  سري، في حين ال ينزاعيرتبط عدم المساواة بالتعليم ارتباطًا إيجابيًا بحدوث ال ؛135اعنزالعالقة بين المساواة وال
المستوى  فينخفاض باال المقروننسبة النخب  ارتفاعحيث اّن  منديمغرافية على التفاوتات االقتصادية وال ذلك

جمع البيانات حول التوزيع المكاني اللغوي   وبعداع. نزمن احتمال حدوث ال يزيدالتعليمي المشترك في المجتمع 
ا وميشالبولس  وجد الباحثون اليسين ،136للمجموعات العرقية داخل الواليات وبيانات الكثافة الليلية الساتلية

وبابايوانو أّن بديلهم المقترح لعدم المساواة العرقية له تأثير سلبي على األداء االقتصادي وذلك بالرغم من أخذ 
 المكاني بديلهم وسيدرمان ووايدمان بورمان قّدم السياق، هذا وفي. الحسبان فيالجغرافية  ثرواتمختلف ال

 ارتفاعفرضية خط األساس القائلة بأن  إلثباتحول عدم المساواة االقتصادية على مستوى المجموعة  الخاص
 .137عانزل حدوث ال مستوى عدم المساواة االقتصادية يسهّ 

بشأن تفكّك الدول بناًء على  139على نهج بولتون وروالند  138ويسير كل من ديويكس وسيدرمان وغالديتش
النفصال  ا إلى أكبر بدرجةحاد فدرالي تميل اتّ  ياطق الغنية منها والفقيرة المنضوية فاالّدعاء القائل إّن المن

ن السياسات التي إليسمان   يقول النحو، هذا علىط الثروة الفيدرالية.  مقارنة بالمناطق التي تقترب من متوّس 
سبيل المثال إلى  على اً مشير، نزاعاتمن اندالع ال أيضاً  حدّ ح أن ت من عدم المساواة اإلقليمية من المرّج  حدّ ت

يمكن أن تأخذ شكل قيود ناعمة على   متساويةالالمركزية المالية أو اإلدارية أو توفير تحويالت مالية 
 ؤشرينيشير كل من إستيبان وراي إلى أهمية عدم المساواة السياسية والنظام السياسي الحاكم كم .140ة وازنالم

الحال  يتكون المجموعة الحاكمة أصغر بكثير من مجموعات المعارضة، كما هسيما عندما  الواع نزال حّدة على
بينما يقّدم   142ويتناول أوستبي بإسهاب أهمية التفاوت األفقي وليس الرأسي  .141الديكتاتورية األنظمةفي 

عدم  تشمل قنوات االنتقال بين .143إستيبان وشنايدر نظرة عامة على المناقشات النظرية والعملية ذات الصلة
فيما تبدو مستويات  144المساواة االقتصادية والنمو كالً من الجريمة والتعليم والصحة والنزاع السياسي

الموظفين المولجين إنفاذ القانون أعلى في المناطق الحضرية مع درجة مرتفعة من عدم المساواة  
الجودة  يغر وسامبانس إلى انّ وبعد التدقيق في صالبة نتائجهم لمرات عّدة، يشير كّل من ه .145االقتصادية

 الحكم فيها يتواجد التيسيما في المناطق  الو اع نزمؤشرًا قويًا لل  تكون قدة للمؤسسات السياسية  بقسمال
مع  دراساتال وتناولتها  سبق عّدة. فقد أّيدا فرضيات 146وضعف األداء االقتصادي بشكل مستمرّ  يالستبدادا

الحرب األهلية. وعلى المنوال نفسه، أوضح بورمان   إطالق فيالسياسية دات التأكيد على الدور الحاسم للمحدّ 
االنتقال إلى السالم   عمليات ل يتسهلوآخرون أن مؤسسات تقاسم السلطة بحكم القانون تشكل اآللية الرئيسية 

ال يمنع االقتتال الداخلي بين المشاركين في االئتالف   ذلك نّ أ بيدوإدماج الفئات المهمشة في العملية السياسية؛ 
التي قادها ويمر   التحاليل خلصت. وبدالً من تعبيد الطريق أمام األقليات للوصول إلى السلطة، 147الحكومي 
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اع في المجتمعات  نزكافية اللتقاط ديناميات ما بعد ال ليست اذاته عدم المساواة العرقية في حدّ  أنّ  إلىوآخرون  
كثر أهمية  األ الخطوات منشة األغلبيات المهمّ  ماجالتكوين الكامل للسلطة وإد يعتبر إذل جذري؛ بتحوّ  ي تمرّ الت

لهذا السبب يؤّدي استبعاد الميليشيات الموالية للحكومة   .148سيما في المنطقة العربية  الونحو توطيد السالم، 
  ذكورة التعامل مع الميليشيات الم  قد يتمّ  حيث  من عملية محادثات السالم إلى تعزيز احتمال عودة النزاع؛

العودة إلى  بالسالم   استدامة سيسقط الذي األمر ،اعنزفائزة هامشية في توطيد مرحلة ما بعد الكخاسرة أو ك
 . 149ساحة المعركة

م  الطويل. يقدّ اع والتنمية االقتصادية على المدى نزوتعتبر تدابير المساواة بين الجنسين ضرورية أيضًا لظهور ال
  ساعدةالبحث الكمي والنوعي حول فعالية الم يغرون وآخرون لمحة عامة عن دور المساواة بين الجنسين ف

فيما يؤيد كابريولي وميالندر الفرضية   150والمسائل الجنسانية المتعلقة بالتعليم واإلدارة العامة وقدرة الدولة
ز كابريولي  ركّ وي ؛اعنزال الندالع منخفضةرتبط بمستويات م القائلة بأن ارتفاع مستوى المساواة بين الجنسين

وميالندر على نسبة مشاركة النساء في البرلمان   ،151في القوى العاملة نساءعلى معدالت الخصوبة ومشاركة ال
وقد لوحظت نتائج مماثلة عندما يتمثل المتغير التابع   .152ونسبة اإلناث إلى الذكور في التحصيل العلمي العالي

. في هذا اإلطار، قّدم كورنوال وريفاس دراسة مفاهيمية للمساواة بين  153انتهاكات الدولة لحقوق اإلنسانب
 مناهضةإلى اإلدماج و كالهما ودعا بظالل من الشك على فعالية مسارها االجتماعي التفسيري؛  ألقتالجنسين 
اة بين الجنسين والتحّول  ومع ذلك، ال توجد صلة قوية بين المساو .154المساءلة ترسيخالتمييز و

 .155الديمقراطي

اع عادة ما يستحوذ  نزال أنّ  أظهرتلة عن الحروب األهلية وقّدم راليغ وآخرون أدّلة من مجموعة بيانات مفّص 
في المائة من أراضي الدولة عادة ما تتأثر   48 في المائة من األراضي في أي بلد يقوم فيه، في حين أنّ  15على 

والتنمية  داخليال موال تشكّل التحّوالت الديمقراطية الناجحة استراتيجية ذاتية التنفيذ لتحقيق السل  .156به
ففي المجتمعات   .157قد يقابل التمييز ضد األقليات العوامل الخارجية اإليجابية للدمقرطة إذاالقتصادية؛ 

المحركات الرئيسية لالضطرابات االجتماعية  منالمتجانسة إثنيًا، يعتبر عدم المساواة االجتماعية واالقتصادية 
عدم المساواة العالية   من  فظرو ومع ذلك، يمكن للتعبئة الجماهيرية في ظّل  .158اع العنيف وحتى اإلرهابنزوال

ي االحتجاجات غير العنيفة والكثافة التنظيمية قد تؤدّ وأن تصبح إطارًا فعاالً للتنمية السياسية وتغيير النظام. 
في هذا السياق، من الضروري أيضًا النظر   .159بعيد حدّ  إلىمجتمع المدني إلى ديمقراطيات مستدامة العالية لل

ة من أفغانستان، يشير كاريل وشوت  دلّ األ باستقاءاع والتنمية. نزفي دور المساعدة اإلنمائية في المساواة وال
للموارد داخل المجتمعات يمكن أن تعزز عمليات  ل التوزيع غير المتكافئ التي تسهّ  غاثةإلى أن مشاريع اإل

وتشير هذه النتيجة إلى اتجاهات مفيدة فيما   .160ةالمستبعد وبل الجهات غير المستفيدة د من قِ مكافحة التمرّ 
 يتعلق بدور المساواة في توطيد السالم والتنمية المستدامة في المنطقة العربية. 
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 التجربة على القائمةوصف ال�يانات واالسترا�يجية 

 وصف ال�يانات والمصادر  . 1  المرفق جدول  
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مة في هذه الدراسة، مثل عدد  مصادر المتغيرات الرئيسية ذات األهمية المستخدَ  1 المرفق وضح جدولي
بين  مساواةح؛ مؤشر جيني؛ نصيب دخل العشر األغنى في توزيع دخل معين؛ مؤشر الحوادث النزاع المسلّ 

عالقات  حولالمكانية  انسبة التحاق اإلناث والذكور بالتعليم الثانوي؛ وبيانات الجغرافي يبّينالجنسين الذي 
  توضح أشكالو ة في المنطقة العربية. عالية الشدّ المنخفضة إلى التتراوح من  التيالقوة العرقية وأحداث العنف 

 دم المساواة في الشرق األوسط بأبعادها المختلفة. يشير شكلاع وع نزبين ال القائمةالعالقة  3إلى  1من  المرفق
 الواقعة وتركيا والسودان وإيران  الجزائر أحرزت حيث والنزاع، المساواة عدم بين إيجابي ارتباطإلى  1 المرفق

ح وعدم المساواة في توزيع الدخل تبَعا من النزاع المسلّ  يمن العلوي درجات عالية في كّل األ  الربع مستوى في
في مستوى الربع األيمن السفلي تشكالن  الواقعتانإيران وتركيا  أنّ  2 المرفق جيني فيما يوضح شكل لمؤشر

ح والعشر  في مستوى عدم المساواة الرأسي للنزاع وأّن هناك عالقة سلبية بين النزاع المسلّ  تينمتطرف تينحال
على عكس مؤشر جيني، ترتبط حصة الدخل المرتفع  واقتصادات الشرق األوسط.  األعلى لتوزيع الدخل في

 ، فإنّ بالتاليمنها. و المرتفعةح وليس من النزاع المسلّ  المنخفضةمستويات الفي المائة من المجتمع ب 10غنى أل
هذا السياق،  فياع مشروط بقياس عدم المساواة الرأسية. نزبين عدم المساواة وال تجريبيةاتجاه العالقة ال

اع حيث يشير  نزمن ال عاليةارتفاع عدم المساواة بين الجنسين مرتبط بمستويات  أنّ  3 المرفق  يؤكد شكل
مؤشر المساواة بين الجنسين المنخفض إلى مستويات أعلى من عدم المساواة بين الجنسين لصالح الذكور. 

القوة العرقية وحوادث العنف في   بينعالقات البيانات جغرافية مكانية عن  2و 1 رفقالم م خريطتاقدّ وت
 عدم المساواة العرقية، حيث يتمّ لنظرة عامة مرئية  1 المرفققدم خريطة تالمنطقة العربية. وأكثر تحديدًا، 

السياسية بمرور الوقت.   ترميز المجموعات العرقية بناًء على أنماط االستيطان الخاصة بها والوصول إلى السلطة
  ، حيث يتمّ عرقيةعالقات القوة الل المرجعيةخريطة الجغرافية العن ظواهر العنف على  2 المرفق خريطة وُتفيد

 .161الدولة أطراف خارجاع نزالدولة أو عنف من جانب واحد أو  معتصنيف الحوادث على أنها نزاع قائم 

 ) جيني (مؤشر  الرأسية المساواة عدم النزاع و . 1  المرفق   شكل 
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 في المائة األغنى) 10 الـ(ش��حة  الرأسية المساواة عدم النزاع و . 2  المرفق   شكل 

 
 (الجنس)  األفقية المساواة عدم النزاع و . 3  المرفق   شكل 
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 العرقية  القوة لعالقات الجغرافية المرجعية . 1  المرفق   خ��طة 

 
 الجغرافية لعالقات القوة العرقية والعنف المرجعية  . 2  المرفق خ��طة  
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 ولي�يا  ومصر،تونس،  –وصفية  إحصاءات . 2  المرفق   جدول 
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 والبح��ن  اليمن،والجمهو��ة العر�ية السو��ة،   –اإلحصاءات الوصفية  . 3  المرفق جدول  
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 االسترا�يجية القائمة على التجربة

االجتماعية واالقتصادية لالنتفاضات العربية  تداعياتاستكشاف ال ، تمّ التجرية على قائم عملي تمرينك
 تأخذ المعادلة القياسية الشكل التالي: .162االختالفات  في االختالفتقدير  تقنيةباستخدام 

0 1 2 3 *i i i i i ioutcome period treated treated periodβ β β β ε= + + + +
 

أو ما بعده، عندما حدثت االنتفاضات العربية في العديد من   2011عام  iperiodحيث يقصد بمصطلح  

مجموعة الدول التي تأثرت باالنتفاضات العربية، مثل  itreatedاقتصادات الشرق األوسط؛ ويقصد بمصطلح 
والعراق  البحرين ومصر وليبيا وتونس والجمهورية العربية السورية واليمن، في حين تشكّل الجزائر وايران 

  وتركيا السعودية العربية المملكةودولة فلسطين وقطر و ُعمانوالكويت ولبنان وموريتانيا والمغرب و  ردنواأل
 المعامل بواسطة االختالفات في االختالف تأثير تسجيل تمّ . المسيطرة المجموعة المتحدة العربية واإلمارات

3β ،يجدر استكشاف ما إذا كان التفاوت الرأسي واألفقي قد ارتفع أم ال في مجموعة الدول  . في خطوة اولى
المتضّررة من االنتفاضات العربية. وتتمثل الخطوة الثانية في استكشاف اآلثار اإلجمالية لالنتفاضات العربية 

اع وعدم المساواة في  نزاللنتائج في حين تّم إدخال ا في ينباستخدام عاملي الثقة ودخل الفرد الشهري كمتغير
د عام لتوطيد  مجموعة المتغيرات المشتركة. ويشير التأثير الملتبس لالنتفاضات العربية ودور المساواة كمحدّ 

اع العنيف نزمن ال –أو السياسية المختلفة  يةالسالم والتنمية االجتماعية واالقتصادية إلى أن النتائج المؤسس
ة بالتأثيرات المختلفة التي أحدثتها االنتفاضات العربية على عدم المساواة  مرتبط –إلى ترسيخ الديمقراطية 

التي  دولاإلحصاءات الوصفية األساسية لل  3و 2 المرفق جدوال عرضعموديًا وأفقيًا في المجتمعات العربية. ي
 . 2011ل غير المكتمل لعام تأثرت بشكل رئيسي بالتحوّ 

في  وفوضى شديدة العنف،  إلىالحاالت إلى حرب أهلية واسعة النطاق وت االنتفاضات العربية في بعض أدّ و
ت  شكّلت تونس استثناًء حيث أدّ  وقدسلطتها.  ثبيتحاالت أخرى، حافظت الحكومات على االستقرار وأعادت ت

العربية  التعامل مع االنتفاضات فتحديات. ال من األمر  يخُل  لم مي، وإنْ التعبئة الشعبية إلى انتقال ديمقراطي تقدّ 
لنا بتقييم االستجابة   يسمحعلى أنها تجربة طبيعية وشرح آثارها على دخل الفرد والمساواة بين الجنسين 

استخالص استنتاجات قيمة من الدروس العالمية وقصص النجاح اإلقليمية بالشاملة للحكومات في المنطقة و
اآلثار االجتماعية واالقتصادية   عن نجمي أن المرّجح ومنوضع توصيات سياسية مفيدة للمجتمع الدولي. بو

  بعجلة قدماً  للدفعتنفيذها  لواجباولمساواة لسياسات المؤيدة ل العامة لالنتفاضات العربية مسارات واضحة ل
 السالم والتنمية المستدامين. 
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 النتائج 

استغالل االنتفاضات العربية كتجربة طبيعية، وتقدير آثارها المتباينة على مقاييس   ، تمّ 4 المرفق في جدول
توزيع الدخل؛  من األعلى العشرعدم المساواة في الدخل في شكل مؤشر جيني؛  هامختلفة لعدم المساواة، بما في 

والثانوي؛   ساسيتعليم األالعشر الثاني إلى األعلى لتوزيع الدخل؛ مؤشر المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بال
  اتت إلى زيادوما تالها قد أدّ  2011أحداث عام  أنّ  إلىاالستنتاج الرئيسي  يدّل اإلناث البالغات.  بين التعليمو

  اتيةاتخاذ تدابير سياس ذلكإضافية لناحية عدم المساواة في الدخل في جميع أنحاء المنطقة العربية. ويستلزم 
اع العنيف. ومع ذلك، فقد انخفض تركيز الدخل نزف واللتطرّ ا دوافع من للحدّ نية بل الحكومات المعمن قِ  نشطة

ما فتح نافذة من الفرص لتطوير ريادة األعمال الصغيرة والمتوسطة  وهوفي المائة من التوزيع،  10ضمن أعلى 
 الحجم. 

في تقنية االختالف في   المستخدمتان )مؤشر جيني والعشر األعلى لتوزيع الدخل(التقدير  أداتي تاكل  تتمتع
تأثرت مؤشرات المساواة بين الجنسين  ،ذلك إلى إضافة. ئةابالم الواحداالختالفات بداللة إحصائية عند مستوى 

االنتفاضات أقوى   هذهحجم تأثير  وكان. 2011عام  نتفاضاتاإلناث سلبًا با بينوالثانوي  ساسيلتعليم االا جهةل
ئة.  ابالم الواحدداللة إحصائية عند مستوى  واكال المعاملين سالبين وذوساسي، بالنسبة للتعليم الثانوي وليس األ

اإلناث البالغات، كان للثورات العربية تأثير إيجابي نسبي   بين التعليمعندما يتعلق األمر بوعلى النقيض من ذلك 
االنتفاضات العربية قد كثفت من استمرار التفاوت الرأسي  ني ذلك أنّ يعوعلى مجتمعات الشرق األوسط. 

 تالقتصاديات الشرق األوسط ودفع ةيشارغاألولي يةنسبيًا من الهيكل  تفي الوقت نفسه، فقد قلل وواألفقي. 
تزال حادة.  عدم المساواة بين الجنسين ال أوجه مية بين اإلناث البالغات، على الرغم من أنّ األ لقضاء على ا باتجاه

تأتي ومختلفة من المتغيرات المشتركة؛  ةمع مجموع  االختالفات اختالفتقديرات  5 المرفق يوضح جدول
والتي تتضمن موجات  ،مركز كارنيغي للشرق االوسطلمتغيرات النتائج من مجموعة بيانات الحوكمة واالسالم 

رئيسيين للتنمية االجتماعية  عاملينالشهري ك الفرداستخدام الثقة ودخل  تمّ  وقدالباروميتر العربي. 
ظهر  يُ . )3-1(مختلفة  تحديداتفي  ينمشترك ينكمتغير نزاعواالقتصادية فيما استخدم مؤشرا المساواة وال

كبير نخفاض ام في عاملي الدخل وعدم المساواة بين الجنسين يترافق مع والثاني أن التحكّ  االول التحديدان
ئة. ومع ذلك، عند  انتيجة االنتفاضات العربية. كانت النتائج مهمة عند مستوى الواحد بالم األفراد بينفي الثقة 

عالمة المعامل مع االحتفاظ بمستوى أهميتها.  تإلى مجموعة المتغيرات المشتركة، تغير اتاع نزإضافة وفيات ال
 تكّبدرة من االنتفاضات العربية التي لم تصادات المتضرّ إلى ارتفاع مستويات الثقة في االقت ذلك سبب ويرجع

 اع العنيف والحرب األهلية. لنزخسائر كبيرة نتيجة ل
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 األوسط  الش�ق في المساواة وعدم  العر�ية لثوراتا . 4  المرفق   جدول 
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 اال�تفاضات العر�ية والتنمية االجتماعية واالقتصادية في الش�ق األوسط  . 5  المرفق   جدول 

 

التحديد  فيالقياسية داخل الهاللين.  االخطاء.  p ,0.05**˂p ,0.01***˂p˂*0.1: مستويات االهمية: مالحظة 
، 2ساسي. في التحديد ، تشمل المتغيرات المشتركة مؤشر جيني ومؤشر المساواة بين الجنسين للتعليم األ1

تشمل   ،3رات المشتركة مؤشر جيني ومؤشر المساواة بين الجنسين للتعليم الثانوي. في التحديد تشمل المتغيّ 
ساسي والثانوي، وأفضل تقدير المتغيرات المشتركة مؤشر جيني ومؤشر المساواة بين الجنسين للتعليم األ

 ممكن للوفيات الناجمة عن حدث ما.
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 اإلدماج

 سبب لالنقسامات والعنفكوالتنمية: اإلقصاء  دماجالرابط بين اإل

مشاركة المرأة في   تدّني فيها بما منهجة،لعدم المساواة الم عات في المنطقة بالرغبة في وضع حدّ نزارتبط الت
العسكري بدالً من توفير الخدمات العامة   نفاقفي اإل اإلفراطسوق العمل وارتفاع معدل البطالة بين الشباب و

  نشوبالكبير للسكان لالجئين. لمزيد من االستراتيجيات الوقائية الفعالة لمنع  عددإضافة إلى ال  جعةوالنا الفعالة
 استكشاف أنواع مختلفة من االنقسامات وصالتها بالنزاع. في التعّمق بمكان همية، من األاتاع النز

 وإقصاء هّشة سياقات مجاعة،

في   اً والفشل المزمن في ضمان تقديم الخدمات األساسية، وخصوصتعتبر الصلة القائمة بين إهمال الدولة 
ارتفاع فاع. نزي إلى العن اإلقصاء الذي قد يؤدّ  اً ، تعبيرالمتصاعداألمن الغذائي والعنف  تحدياتأوقات األزمات و

 قد لذيا االمرأسعار المواد الغذائية بسبب الجفاف أو الصدمات الخارجية يؤّدي إلى انعدام األمن الغذائي، 
ي هذا السياق  يؤدّ و . ينوالمياه الشحيح الغذائية  موادنزوح السكان وتفاقم المظالم والتنافس على الب تسّببي

العمال   على أساسي وبشكلألنه يؤثر على الفئات األكثر ضعفًا من السكان،  ،كذلك إلى تفاقم الالمساواة القائمة
والعاملين في الزراعة إضافة إلى النساء واألطفال. لهذه الصدمات تأثيرات شديدة على   الريفية المناطق في

  ،ي إلى أعمال شغب بسبب نقص الغذاء، ألنها غالبًا ما تؤدّ فحسبالسكان األكثر تضررًا، ليس على المدى القصير 
 الية في المستقبل.ح أن يواجه السكان تحديات صحية وم، حيث من المرّج أيضاً ولكن على المدى الطويل 

  ةأزم" تشير التقديرات إلى أنّ وبوضوح شديد الصلة بين انعدام األمن الغذائي والعنف.  السابقةالبيانات  تظهر
  .163"حالة شغب في أنحاء العالم  اربعينتسببت في أكثر من  قد 2011و 2008حدثت عام  التيالغذاء العالمية 

مع كل نقطة مئوية مضافة في   ،2014و 1989قيا ما بين عامي جريت عبر آسيا وأفريحسب ما ذكرت دراسة ا� 
 .164فرد من السكان 1,000في المائة لكل  0.24نقص التغذية يزيد احتمال نشوب نزاع عنيف بنسبة 

-2006 عامي خالل سيما  ال، و2005 عام ذوتوضح حالة الجمهورية العربية السورية هذه اآلليات جيدًا. من

أسوأ فترات الجفاف في التاريخ. ونتيجة لذلك، زادت أسعار المواد الغذائية  إحدى، شهد الهالل الخصيب 0072
ى إلى إصابة السكان الفقراء في شمال المنطقة بأمراض ، ما أدّ 2008و 2007بأكثر من الضعف بين عامي 

  1.5ر بنحو ح ما يقدّ وائة ونزفي الم 80انخفاض في االلتحاق بالمدارس بنسبة  إلى إضافةالتغذية بمرتبطة 
مليون شخص داخليًا. شكّل هؤالء النازحون داخليًا، الذين أضيفوا إلى الالجئين العراقيين الفارين من حرب  

ى االكتظاظ السكاني واالستيطان غير القانوني  أدّ  وقد. 2010في المائة من سكان الحضر في عام  20الحدود، 
ة. دولفي المناطق الحضرية المحيطة إلى إثارة االستياء ضد ال اإلجرامية عمالوغياب الخدمات األساسية واأل

 .2011165في تلك المناطق الفقيرة بدأت أعمال الشغب العنيفة عام  و
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 عدم المساواة بين الجنسين 

مثل زيادة العنف المنزلي أو انخفاض   للتأثر،  قابليتهاالمرأة أو  وضعالتغييرات في  وفقًا لهدسون وآخرين، فإنّ 
تدعم نتائج  وانعدام األمن االجتماعي والسياسي.  علىالتحاق الفتيات بالمدارس، غالبًا ما تكون إنذارات مبكرة 

 حاالت تالدراسات التجريبية هذه الفرضية: أجرى هدسون وآخرون دراسة طولية باالعتماد على قاعدة بيانا
، ووجدوا أن  2012إلى  1960دولة خالل الفترة الممتدة من  175بيانات من  ها فيبما  ،WomanStats النساء
وقامت كابريولي بقياس  .166العنف تصعيداع ولنزاحتمالية الدخول في ا منل قلّ ت قدالجنساني  دماجاإل زيادة

عبر وطنية   على دراسة طولية ط بلد ما في نزاع بناءً تأثير عدم المساواة بين الجنسين على احتمالية تورّ 
في المائة من   10 التي تضمّ  دولال أنّ  ثبتت، وأ2001إلى  1960 من الممتدة بالفترة  خاصةباستخدام بيانات 

في   40 التي تضمّ  دولأكثر من ال اً مرة تقريب 30تشهد نزاعًا داخليًا بنسبة ل ةل قاب نتالنساء في القوة العاملة كا
في المائة  5في القوة العاملة بنسبة  نساءال معدلالمائة من النساء في القوة العاملة. ووجدت أيضا أن زيادة 

 .167نزاع دولي  دولة للقوة العسكرية لحّل الخمسة أضعاف في احتمال استخدام لكانت مرتبطة بانخفاض 

 إدماج الشباب

ذاتها، على رغم   حدّ بالعنف واستدامة السالم  مسألة ى حّل الشباب عل  ماج، ال يؤثر إدبيانه سبق ما على بناءً 
ًا  نظر، وبالتالي .168"اع وتجنبهنزمشاركة وإدماج النساء والشباب يعززان قدرة الدولة على إدارة ال"إن  مقولة

للحراك  بالً ُس المزيد من الفرص لمشاركة الشباب في المجاالت السياسية واالقتصادية توفر " كونل
ي  ، يجب اعتبار االنقسام بين الشباب جزءًا مهمًا من أحجية السالم. يمكن إلدماج الشباب أن يؤدّ 169"االجتماعي

والتمييز الوظيفي للشباب إلى  ي انخفاض التفاوت في الدخل إلى سالم مستدام من خالل قنوات مختلفة. سيؤدّ 
 اإلحباط والظلم محدودة وسيتمّ  مدركات ستكونالحراك االجتماعي أكثر فاعلية،  أنّ  وبمازيادة الفرص. 

أكبر أيضًا إلى المزيد من  بشكلالشباب  إدماجيشير والتخفيف من مخاطر أعمال الشغب واالحتجاجات. 
قرار   ، أقرّ أعاله ذكر مايوسع آفاق الفرص للشباب. تماشيًا مع  المساواة في الحصول على التعليم، والذي بدوره

التوظيف والتدريب (بالحاجة إلى االستثمار في إدماج الشباب  2015المعتمد عام  2250األمم المتحدة رقم 
 .170)المهني والفرص التعليمية وريادة األعمال الشبابية

عدم المساواة بين األجيال أو  ، البطالة، فرص االقتصاديةاالفتقار إلى ال(الشباب   صاءمن جهة أخرى، يشكّل إق
 عامالً  )همهم في سنّ ؤمن تلك التي كان يتمتع بها آبا إدراك الشباب لوضعهم ودخلهم وفرصهم على أنها أقّل 

فريقيا، يبدو أن بطالة أباإلحباط. في دول الشرق األوسط وشمال  اقترانه عنداع العنيف نزفي نشوب ال اً رئيسي
  .171أيضاً  شّددظهور الت في "ربما"عامل حاسم في العنف المجتمعي و هو )االستبعاد من سوق العمل(الشباب 

في ثماني دول عربية، وهي الجزائر ومصر   تشّددعزز من اليقول باثيا وغانم إن االفتقار إلى فرص العمل ي
تبلغ نسبة بطالة الشباب في   .172)2012في (وقطر   )2011في (واليمن راق ولبنان ودولة فلسطين وتونس والع

في المائة من   30 هناك بينهم من ،في المائة، وهي أعلى من أي منطقة أخرى في العالم 30المنطقة العربية 
العنيفين الذين يجندون الشباب   لمتطرفينا جهةهذا أمر مقلق للغاية في السياق الحالي لوخريجي الجامعات. 

بشكل متزايد، كما خلص ديفاراجان وإيانشوفيتشينا في بحثهما حول التطلعات والرفاهية في الشرق 
إلى جانب مستويات الثقة أنه  اإلقصاء االقتصادي واالجتماعي ، أثبت دور مدركاتمن هذا المنطلق .173األوسط 

 .لالنخراط في العنف عامل حاسم في تفسير ميل الشباب المستبعدين
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 ى الخدمات العامة األساسية عل  حصولال

فإنه يمكن أن يؤثر  ،من المؤلفين أنه حتى لو لم يكن تقديم الخدمات مرتبطًا بشكل مباشر بالعنف كثيرأظهر ال
مدركات  مرة أخرى، تساهم  .174"شرعية الدولة وقدرة الدولة على التوسط في النزاعات"كبير على  إلى حدّ 

  ستيرج ذكرا  مكم وفي التحفيز على المواجهة العنيفة، إن لم يكن أكثر، في بناء المظالو ،بالتساوياإلقصاء 
  من والعدالة في المقام االوليأتي األمها، تقديعلى الدولة من بين الخدمات التي و .2017175وآخرون في عام 

 .والعدالة الشفافية تتوّخىأو ال  كفولةتصبح مصدر قلق عندما ال تكون م التيالواجبات السيادية، و ضمن

اختبار ب .176، وفقًا لبارتوسيفيسيوسأهميتها لهااع نزأن العالقة بين عدم المساواة في التعليم وال الواضح من
استخدام  عدم حال فيهمية تكون أقوى األ هذه أنّ  له تبّيننموذج بمصطلح تربيعي لمعامل جيني للتعليم، 

المصطلح غير التربيعي، ما يشير إلى أن العالقة بين مستويات التعليم المتساوي في المجتمع غير خطية، 
، يزيد عدم المساواة في التعليم العالي  )مائةفي ال 75(في معظم الحاالت  أنهأي  ب،مقلوال  Jوتتخذ شكل منحنى 

د الشعبي؛ ومع ذلك، بعد نقطة معينة، تنعكس العالقة: يؤدي المزيد من عدم المساواة إلى  من احتمالية التمرّ 
ذوي المستوى التعليمي   مند. يمكن تفسير ذلك من خالل حقيقة أن السكان انخفاض طفيف في احتمالية التمرّ 

 حتجاج. لالحوافز الرون إلى يفتق جداً المنخفض 

 واألطراف المركز بين االنقسام

بين   دماجيةالتنمية اإل نطاقاالختالفات في  تبرز النزاعات نشوب احتمال على تؤثر  التي األخرى العوامل ومن
ذلك اّن  )المركزية والمناطق الريفية/ تكون بين المناطق الحضرية ماغالبًا ( دول المراكز واألطراف داخل ال

األطراف   إقصاء يكون. أوالً، غالبًا ما  المتنوعة األسباب من لسلةاع من خالل سنزالمكاني تأثير على ال لإلقصاء
فتقار خدمات بسبب االالتحتية والبنية ال مستوى تدنيتراكم بموجبه يفي األنماط التاريخية، حيث  متجذراً 

الدولة أو  دماجحيث توفر المقاومة المحتملة إل "الميل األخير"لتدخل في مناطق ا فيالملحوظ لمنفعة الدولة 
  عنغياب الدولة  ؤّديتوطيد السلطة أرضًا خصبة لظهور أعمال عنف محلية بين الطوائف أو بين النخب. ثانيًا، ي

  تخضعاقتصاديًا واجتماعيًا أو إلى ظهور مساحات تخّلف األطراف الجغرافية عن الركب  إلىمناطق معينة 
والتطرف   ،ينشط االتجار غير المشروع والعصابات حيث(مع دخول جهات فاعلة من غير الدولة   الحكم لقبضة
 .)العنيف

 الطائفي / االنقسام العرقي

ي  . وغالبًا ما تغذّ 177العنفاالنقسامات العرقية هي جزء من عدم المساواة األفقية التي تساهم في تفسير تصاعد 
، مثالً اع العنيف. في ليبيريا نزاالستقطاب العرقي للتنبؤ بال استخدام المظالم إلى حدّ   مفاهيماالنقسامات  هذه

عامل خطر محتمل، بما في ذلك عدم المساواة بين المجموعات المختلفة،   56استخدم بلير وبالتمان وهارتمان 
.  178بموقع العنف بمرور الوقت  ثابت شكلب آنع العرقي واالستقطاب يتنبأن التنوّ  فوجدوا ،اعنزللتنبؤ بمواقع ال

وقد يؤّدي التمييز العنصري في كثير من الحاالت إلى تفاقم النزاعات المفرطة التحديد ويزيد من عداء 
 نوب الصحراء. الشرق األوسط وأفريقيا ج اً المعارضات، كما يتبّين في معظم النزاعات العنيفة التي يشهدها حالي
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 األراضي حيازةالموارد الطبيعية و على لحصولفي ا الحق

احتمال نشوب نزاع. على األراضي والموارد الطبيعية و في الحصول علىعدم المساواة هناك ارتباط قائم بين 
  بين األرض حول النزاعات  بدأتالنزاع المسّلح في كولومبيا حيث  ذورة جسبيل المثال، شكّلت هذه القضي

 إلى بالدعوات مصحوبة النزاعات هذه أنّ  غير. الماضي  قرنعشرينيات ال بداية في والمزارعين المستأجرين
  أّدت وقد. مزارعمليوني  وتشريد ألراضيإلى مصادرة مساحات هائلة من ا أفضت بل حّل،إلى  تصل  لم اإلصالح

 إلىوالمصادرة القسرية لألراضي من قبل كبار مالك األراضي   السياسي واإلقصاء الهيكلية  المساواة عدم لعوام
التي دخلت في نزاع مع   )القوات المسلحة الثورية لكولومبيا وجيش التحرير الوطني(القوات المسلحة  حشد

تم  ستو .179الحرب األهلية في الثمانينيات، وغذتها عائدات تهريب المخدرات فاقمتت ثمّ الدولة في الستينيات. 
 دراسة الحالة الكولومبية بالتفصيل في قسم الحق. 

 والنمو  النزاع بين الترابط

مهمة معقدة، ويرجع ذلك أساسًا إلى   قصاءعدم المساواة االقتصادية واإل ضوء فياع العنيف نزيعتبر تفسير ال
األسباب التي تدفع  ألنّ  ،180"التنمية في االتجاه المعاكس" بـكوليير  يدعوه ،داخلي للمسألة منشأوجود 

ًا ما يكون من الصعب تمييز  غالبو .181نزاع نفسهحة إلى االنخراط في العنف قد تتفاقم بسبب المسلّ  مجموعة
  على ىغذتعدم المساواة تدخل في حلقة مفرغة ت أوجهاع والنمو ونزألن ال ،االقتصادي إلقصاءد لاألثر المحدّ 

 العنف.

األمر الذي قد   ،ي الركود أو الصدمة االقتصادية إلى تعطيل التوازن بين المجموعات المختلفة في بلد مايؤدّ  وقد
 مجموعات، على رغم وجود تفاوتات أفقية عالية بين الالعاج ساحلضح من مثال كما يتّ وي إلى التوترات. ؤدّ ي

عندما انخفضت عائدات الموارد االستخراجية والسلع في ثمانينيات القرن  إالتصاعد ي لمالعنف  العرقية، إال أنّ 
األراضي والموارد بين المهاجرين  على نزاعاتو االقتصادي إلى تفاقم الى التباطؤ العام في النمالعشرين بينما أدّ 

 . 182المحليين واألجانب والداخليين في المنطقة الجنوبية 

إلى اضطرابات في كثير من األحيان ي التوزيع غير المتكافئ للموارد يؤدّ  ،183ما أوضحت أليسينا وبيروتي ومثل 
يؤثر عدم االستقرار  وقدبدوره إلى تقويض األداء االقتصادي للبلد. ي ما يؤدّ مدنية وعدم استقرار سياسي، وهو 

ب حالة من عدم اليقين الذي يساهم في تخفيض  يسبّ  فهوالسياسي سلبًا على النمو من خالل قنوات مختلفة. 
ثر  ة من االستثمار من دون أن يؤل من المنفعة المستمدّ يقلّ فحوافز االستثمار، ويشكل تهديدًا لحقوق الملكية 

بشكل مباشر على اإلنتاجية من خالل الوفيات أو   كذلك يؤثر عدم االستقرار السياسي وعلى تنفيذ العقود.  ذلك
 رأس المال والبنية التحتية بسبب الدمار. رضرّ تعدد العمال وي فينخفضاإلصابات البشرية، 

 والثقة  التصّورات

هو أن  والنزاع  نشوبو قصاءاإل عاملعن فرض االرتباط بين   الحديثتوخي الحذر عند  القتضاءسبب آخر  هناك
ال تعتمد على  ،184ي عدم المساواة إلى النزاع، كما أوضح جور ؤدّ ياآللية الرئيسية التي يمكن من خاللها أن 

الناس أنه من حقهم أن يحققوه   التناقض بين ما يعتقد" ، أيتصّورالمُ  النسبيالحرمان نفسه بل على الحرمان 
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التفاوتات بين المجموعات واإلقصاء  تشكّل العلى هذه النظرية،  بناءً . "ما هم قادرون بالفعل على تحقيقه بينو
ذاتها ظروفًا كافية لتوليد عمل جماعي تجاه العنف، على رغم أنها يمكن أن تخلق   بحدّ  اتالقائم على المجموع 

موجود بالفعل   متصّورر باإلقصاء والظلم التجذّ يبدو أن هذا اإلحساس الموعليها المظالم.  لُتبنىأرضية خصبة 
 .185ةمن النزاعات العنيف  كثيرفي ال

جريت عبر الدول، كتلك التي أجراها سيدرمان طويلة األمد ا�  وتستند هذه النقطة إلى دراسات عالمية
الحرمان النسبية من حيث   وأوجهالترابط القائم بين النزاع العنيف  علىوالتي وجدت الدليل  ،186وآخرون 

جرى قياس الحرمان النسبي بأخذ الفرق بين   الحالة، هذه في. مختلفةهويات  ذاتالثروة بين مجموعات  توزيع
 نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي التقديري للمجموعة المحرومة ومتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي

روع في العنف  ما على الّش  مجموعةض هذه النتائج إلى أن ما يحرّ  أشارت وقداإلجمالي لجميع المجموعات. 
 رها للحرمان مقارنة باآلخرين، وليس على فقرها المطلق.يعتمد على تصوّ 

و ذلك  واالقتصادي والسياسي. ويبد االجتماعي بالعقد وباإلخالل بالظلم الشعور فيتكمن أهمية التصّور  لذلك،
مسألة اإلقصاء السياسي. أظهرت دراسات تجريبية متعددة أّن إغالق المساحة  في النظرعند  وضوحاً أكثر 

وقد  .187عنيفةنزاعات  حدوثإلى   تفضي جسيمة مخاطر فييتسّببان  الدولةتمارسه  الذي والقمعالسياسية 
العنيفة يميل إلى االرتفاع في الدول التي ال  مثالً أّن منحنى نشوب النزاعات  188لي وآخرون أثبت سينغرانل 

العنف المنبثقة عن اإلقصاء قوية ألن عدم  محفزات تكون الحاالت، هذه في. االنسان حترم فيها حقوق تُ 
  مظالمال عن للتعبير عملي بديل من هناكليس " بأّنه التصّور فيتوّلد من قبل الحكومة، مفروضالمساواة 
المجموعات المهّمشة على المستويين  ، أنّ في دراسة شاملة عبر الدول 189وآخرون  سيدرمانووجد  ."واإلحباط

على مستوى واحد  المهّمشةمجموعات نزاعات عنيفة من الاالقتصادي والسياسي تظهر ميالً أعلى للدخول في 
كة السياسية  االبتعاد عن المشار إلى  التعليمنسبة الحصول على انخفاض   ؤّدي على سبيل المثال، ي .190فقط 

من فرص العمل ويخلق حلقة مفرغة للفئات المحرومة:  كذلكالتعليم المنخفض   ويقّلصواألنشطة المجتمعية. 
 التعليم. على الحصول من أدنى نسبةالدخل، بدوره،   استبعاد يحّدد

مؤشر يأخذ في االعتبار النمو االقتصادي وعدم   ، وهودماجيةأنشأ المنتدى االقتصادي العالمي مؤشر التنمية اإل
عالقة إيجابية واضحة بين    هناك، 4 المرفق شكلل اً وفق. 191المساواة االقتصادية وعدم المساواة بين األجيال 

البلدان األكثر  على المستوى العالمي. تشير هذه النتيجة إلى أنّ  أقّله، دماجيةومؤشر التنمية اإل األفراد بينالثقة 
ثقة في مجتمعاتها أكبر من تلك األقّل ال مستوى يكونبيئة  تنتج، مثل تلك الموجودة في شمال أوروبا، إدماجاً 
  فينقص لاإلى  ساسيوضوحًا، ويرجع ذلك بشكل أ العالقة تبدو أقّل فدول العربية، ال إلىبالنسبة  أما. اً إدماج

 أخذها هذا المؤشر في االعتبار على الجزائر ومصر واألردن وتونس.  لتياقتصرت الدول ا حيث ،البيانات
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 العالقة �ين الثقة واإلدماج  . 4  المرفق   شكل 

 
 . 2018المنتدى االقتصادي العالمي،   –  ةمؤشر التنمية اإلدماجيالمصدر: 

  5 المرفق شكلأّن للثقة آثار ايجابية على النمو االقتصادي والتنمية. يشير  واضحاً  يبدو العالقات، هذه خالل من
عالقة ايجابية ال   فيلناتج المحلي اإلجمالي االفرد من  نصيبب اً واضح اً ترتبط ارتباط األفراد بين  الثقة أنّ  إلى

د هي األعلى. ُيضاف إلى ذلك األكثر ثراًء في العالم هي تلك التي تكون فيها الثقة بين األفرا فالدول: فيهالبس 
 الناجم عن ارتفاع النمو االقتصادي، قد تمّ وما،  دولةاالقتصادي بين المجموعات في  ترابطلل  المهدىءأّن التأثير 

 .2004192وهوفلر عام  رأجراه كوليي الدولتوضيحه في تحليل عبر 

إلى دراسة مشتركة أجرتها األمم   استناداً في أسبابه الجذرية.  بحثاع العنيف النزمعالجة مسألة ال  تقتضي
حالة عدم بالمتحدة والبنك الدولي، يزداد خطر نشوب النزاعات العنيفة في حالة عدم المساواة األفقية مقارنة  

  جماعات  بينالوصول والفرص  حقفي  تفاوتاتال"أنها بتعريف عدم المساواة األفقية  المساواة الرأسية. تمّ 
رأسية ال تتعلق عدم المساواة. و193"مثل العرق والمنطقة والدين ها،بناًء على هويات )منظمةأو (محددة ثقافيًا 

  عدم تؤّدي أن احتمال  لكنألفراد. ا بينالدخل  توزيعالمساواة االجتماعية واالقتصادية، مثل بشكل أساسي بعدم 
  إلى لذلك نتيجة  وديت التيجماعية المظالم ال ثيرألنها تاع عنيف يبقى أعلى نز إلى نشوب  األفقية المساواة
 التعبئة.



103 

 العالقة �ين الثقة ونصيب الفرد من النا�ج المحلي اإلجمالي  . 5  المرفق شكل  

 
 . 2014 البيانات، في عالمنا: المصدر

وجود عالقة إيجابية بين مقاييس  إلىأوستبي   شيرإلى بيانات المسوحات الديمغرافية والصحية، ي استناداً 
تشمل  .2003194إلى  1986دولة نامية خالل الفترة الممتّدة من عام  55اع في نزعدم المساواة األفقية وال

المؤشرات أصول األسرة والمستويات التعليمية لمختلف المجموعات العرقية والدينية واإلقليمية. لكن تأثير 
يكبر خطر نشوب النزاع عندما  ، ن المجموعات اإلقليمية. إضافة إلى ذلكبي عدم المساواة األفقية يكون أقوى

القول إنه من   صّح واالقتصادية اإلقليمية. وبالتالي، ي السياسي مع التفاوتات األفقية االجتماعية قصاءيتفاعل اإل
ضمان السالم في لتدابير اإلدماج السياسي يجب أن تقترن بتدابير اإلدماج االجتماعي واالقتصادي  الواضح أنّ 

 دماجيةالمؤسسات السياسية واالقتصادية اإل نّ إأسيموغلو وروبنسون  قولالنامية. في سياق مماثل، ي دولال
ن المؤسسات السياسية  ايعّرف المؤلفولتنمية اإلدماجية المستدامة. ل  فعالةل دائرة تشكّ لعضها البعض، ز بتعزّ 
 دماجيةن المؤسسات االقتصادية اإلايعّرف فيما ؛"ديةسم بقدر كاٍف من المركزية والتعدّ التي تتّ "بأنها  دماجيةاإل

في األنشطة االقتصادية التي تستفيد  ألفرادوتشّجع على مشاركة جماهير كبيرة من ا تسمح"أنها تلك التي ب
 .195"خاذ الخيارات التي يرغبون فيهان األفراد من اتّ على أفضل وجه من مواهبهم ومهاراتهم والتي تمكّ 
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مساواة السياسية هناك ثالثة أنواع رئيسية من عدم المساواة الجماعية، وهي عدم المساواة االقتصادية وعدم ال
عدم المساواة   منحاالت ال  هذهالعالقات اإليجابية بين  اً دعمت الدراسات عموموقد  االجتماعية.وعدم المساواة 

والوصول إلى الفرص   196عدم المساواة في التوزيع"اع العنيف. تشمل عدم المساواة السياسية األفقية نزوال
  وترتبطالوصول إلى السلطة التنفيذية والشرطة والجيش.  السياسية والسلطة بين المجموعات، بما في ذلك

عدم "عدم المساواة االجتماعية األفقية . وتشمل 197"بقدرة األفراد على المشاركة في العمليات السياسية كذلك
المتعلقة بالنتائج   منافعالتعليم والرعاية الصحية وال، مثل المساواة في الحصول على الخدمات األساسية

عدم المساواة األفقية في التعليم مرتبطة بارتفاع احتمالية نشوب  أنّ  تبّين، اً . وتحديد198" والصحية ربويةالت
  نزوعالدراسات الكمية وجود عالقة إيجابية بين عدم المساواة بين الجنسين و من عددد حدّ  وقداع عنيف. نز

اركة في القوى العاملة كبديل للمساواة بين غالبًا ما ُتؤخذ معدالت الخصوبة والمش  إذ ،عنيفالاع النزالدولة إلى 
النسائية كصانعات قرار خالل  ةالعالقات الدولية النسوية وسجل القياد حول  الدراسات على بناءً الجنسين. 

عالقة سلبية بين مستويات المساواة بين الجنسين على المستوى   وجوداألزمات الدولية، أظهر كابريولي وبوير 
أّن مستوى المساواة بين  نؤكد المؤلفا. وي199اع بين الدولنزالمحلي واحتمال اللجوء إلى العنف أثناء ال

ارتباط  وجودإلى ذلك،  ُيضافاع الدولي. نزط بين المواقف األكثر سلمية والد االرتباالجنسين في المجتمع يحدّ 
نحو   اً كبير األزمات ميالً  تشهدة العنف في األزمات. سلبي بين المساواة بين الجنسين على المستوى المحلي وشدّ 

مع زيادة مشاركة المرأة وإدماجها،  و قابله مستويات أعلى من المساواة بين الجنسين. تالعنف، لكن هذا األخير 
 . مقبلةالسنوات الالميل نحو العنف في االنخفاض في  من المتوقع أن يستمرّ 

لشباب في الدولة يمثل تهديدًا  ل الكبيرعدد الد اإلدماج االقتصادي والسياسي واالجتماعي للشباب ما إذا كان يحدّ 
حة  ما يحفزهم على االنضمام إلى الجماعات المسلّ  هوالشباب إلى اإلحباط و إقصاءي إذ يؤدّ  ،أو عائدًا ديمغرافياً 
  القائمباسونن وأوردال إلى االرتباط  أشار ،200العربي الربيع في الشباب دور لحو دراسة  وفيفي حاالت النزاع. 

م عدد الشباب والبطالة والتعليم  تضّخ ان عوامل اع وعدم االستقرار. يحّدد المؤلفنزالشباب وال عدد تضّخمبين 
في المنطقة  2011كأسباب هيكلية النتفاضات عام  ت على أنها عوامل ديمغرافية واجتماعية رئيسية عمل  ةالثالث

ير ديمغرافي  يبتغ التي تمرّ  دولكبيرة من الشباب في ال مجموعاتعن   عبارةأنه بم تضّخ ال هذان افالعربية. ويعرّ 
ما يمكن  يفوقمن الشباب الباحثين عن عمل  راً كبيهناك عددًا  كبير من الشباب أنّ العدد ال هذاوجود  يعنيسريع. 

ي إلى ارتفاع معدل البطالة بين ما يؤدّ  وهو ،مستوى التنمية االقتصادية وأن تستوعبه أسواق العمل تحّملهأن ي
ي  يؤدّ  قددين. ودين محتملين لمنظمات المتمرّ المحبطون مجنّ والشباب العاطلون عن العمل  ويمثلالشباب. 

لمشاركة في نزاع عنيف من أجل المطالبة بظروف وفرص اجتماعية ل دفعهماإلقصاء السياسي للشباب إلى  
 واقتصادية أفضل. 

. أظهر بحث جديد وجود عالقة  ةالديمقراطي ةكمو ل الشباب أيضًا تهديدًا الستقرار الحوفي الوقت نفسه، يشكّ 
مرتبط بشكل   التضّخم هذا أنّ  كذلك البحث هذا ووجد الشباب وتواتر تغيير النظام، عدد تضّخمإيجابية بين 

، بدالً من التدابير  كثير من الدول إلى التدابير القمعية. يلجأ ال201انهيار الديمقراطيات يةإيجابي باحتمال
من تفاقم   األمركبيرة. ويزيد هذا ال الشبابعداد ألد االستقرار الوطني نتيجة الخطر الذي يتهدّ  لكبح، دماجيةاإل
ما قد يجعلهم أكثر عرضة لالنخراط في   وهوشعور بمزيد من اإلقصاء واإلحباط، الإلى  الشباب قودوضع ويال

 نزاع عنيف.
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 النوعإلى احتواء هذا  تهدفسياسة ك وهو،لتعليم إذن هو مفتاح التنمية االجتماعية واالقتصادية المستدامة. ا
توفير التعليم إلى زيادة التوقعات بين الشباب، ما قد يغذي  ي م، له تأثيران مختلفان. من ناحية، يؤدّ تضّخ المن 

من ناحية أخرى،  والدولة في توفير فرص العمل في المستقبل.  تالشعور بخيبة األمل واالستياء في حال فشل 
  يزيد من احتمالية االحتجاجات المناهضة للحكومة، فإنّ   قدخط المرتفع بين الشباب المتعلم الّس  على رغم أنّ 

 اع عنيف.نزرتبط عمومًا بانخفاض احتمالية نشوب ي  العاليعلى التعليم  ولالحص

 العالم  حول من وعبر دروس

 السالم والتنمية. عجلة لدفع دماجمن قصص النجاح إلى أهمية اإل كثيرشير الي

 النيجر كمثال على الصمود 

والتوترات التي   قالبات العسكريةعلى رغم االنب النزاع العنيف على مدى العقد الماضي تمكنت النيجر من تجنّ 
تنموية  اتعالق صياغة"  بفضلالعنف بشكل رئيسي  نجحت النيجر في تجنب حدثت بين األقليات العرقية.

أقامت  و. 202"معالجة المظالم االجتماعية واالقتصادية"و "تعزيز االندماج السياسي" و "وأمنية ودبلوماسية
 النيجر عالقات إيجابية بين الجيش والسكان والسلطات المدنية. فكفل التعاون بين الجيش والسلطات المدنية

دمج   مثللتسهيل اإلدماج السياسي لألقليات،  اتخذت النيجر كذلك تدابيروالنزاعات.  األمن وحّل استتباب 
 الطوارق في المناصب اإلدارية.

تزال تعاني اليوم من عدد من التهديدات الخارجية والداخلية.   عانت النيجر في السنوات العشر الماضية وال
خطط التنمية نت اع العنيف. تضمّ لنزالعقد الماضي باستتباب االستقرار وغياب ا تميز على رغم هذه المخاطر، و

طويلة الالسياسات األمنية والمساعدات اإلنسانية والتنمية  تشملاألمنية المتكاملة خطة إنعاش لمنطقة ديفا 
ُبذلت  والساحل. ومليار دوالر في استراتيجية التنمية األمنية لمنطقة الصحراء  2.5األجل، فضالً عن استثمار 

در عام  اصالقانون ال  هاصادية من خالل عدة مبادرات، بما فيجهود خاصة لمعالجة المظالم االجتماعية واالقت
في المائة من فوائد الصناعات االستخراجية على مجتمعات التعدين األصلية؛ خطة   15 إلعادة توزيع 2006

، وهي )نالنيجريون يغذون النيجريي( N3 مبادرة ؛2011النهضة االجتماعية واالقتصادية للرئيس إيسوفو عام 
سيما   ل العيش، البُ مصدرًا حيويًا لُس  وفرتأزمة الغذاء؛ وسياسة شاملة تجاه االقتصاد غير الرسمي  خطة إلدارة

 .203في المناطق الحدودية

المجتمع في جميع المدارس االبتدائية   من اً وأفراد التالمذة أولياء ضّمتًا مدرسية لجان 2006عام أنشأت النيجر
أدلة من التقييم العشوائي   إلى الستنادلتحسين جودة التعليم وتعزيز المساءلة وإدارة هذه المدارس. با رسميةال

رس كان لها تأثير إيجابي على مشاركة الجان المد لبرنامج المنح المدرسية التجريبية، وجد بيسلي وهويليري أنّ 
 زيادة المدخالت من  تحّسن جودة التعليم عن طريقوظهر ذلك من خالل . 204في إدارة المدرسة تالمذةأولياء ال

 األطفال في المدارس.  اركةإلى جانب ارتفاع مش تالمذةبل أولياء القِ 
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 األثر اإليجابي للتنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية في إندونيسيا

اعات طائفية عنيفة واسعة النطاق. غير المتكافئ في إندونيسيا إلى نزى التحّول الديمقراطي ، أدّ 1998منذ عام 
صات الميزانية للتنمية، وهو برنامج حكومي وطني، من خالل مخّص  كيكاماتانتنفيذ مشروع  وبناًء عليه، تمّ 

قيمتها بين   تتراوح إجمالية من منح تتألف قدن وقروض البنك الدولي. ووقّدمها المانح التينح مُ الالوطنية و
تخصيص األموال ألولويات التنمية   كيفية القرى لهذه ويعودقرية.  لكّل  مخّصصة  $320,000و 95,000$
 في عملية تشاركية تنافسية. المحلية

هدف إلى يألنه  ) CDD( التنمية المدفوعة باعتبارات المجتمعات المحلية اسمُيطلق على هذا النوع من النهج 
إلى هذا  استناداً سم بالشفافية من خالل مشاركة المؤسسات والمجتمعات المحلية. إنشاء تخطيط إنمائي يتّ 

  باعتبارات المدفوعة التنميةمت دراسة للبنك الدولي إمكانات المشروع الذي جرى تنفيذه في إندونيسيا، قيّ 
، 2005و 2002ا تينجارا تيمور، بين عامي اع في مقاطعتين، جاوة الشرقية ونوسلنز إلدارة ا المحلية المجتمعات

من  قّلل قد النهج هذا أن  تثبت التيالدراسة األدلة الكمية الوافية  هذهتجد  لملمناطق الفرعية. ا مع قارنةمبال
  كبيراً لعب دورًا  يمن العوامل األخرى   كثيرتأثير واحد فقط من بين ال هناك أنّ  تبّين إذاع العنيف: نزمستويات ال

تأثير إيجابي على بالعمل الميداني النوعي  أوحىالنزاع بشكل مباشر. ومع ذلك،  ليس أداة لحّل  أنه رغم وحاسماً 
حّسن العالقات بين  قدالمشروع  هذا أنّ  ذلك تثبوأالنزاعات.  وحّل  داخليلتغيير واتخاذ القرار ال لالطلب 

إلى حياة  الديمقراطي النهج وأدخل؛ )فيها البرنامج لفترة أطول خاصة في المناطق التي استمرّ وب(المجموعات 
ة العنف المرتبط بالنزاعات حول حدّ  منكذلك في التخفيف  ساهممع مشاركة أكبر للفئات المهمشة؛ و القرى

 عنيفة. اً حصلت بسبب تنفيذ المشروع لم تصبح يوم التيالخالفات  لكنّ تنفيذ مشاريع التنمية نفسها. 

 لتعزيز التنمية المتكاملة  2030كينيا خطة رؤية 

اقتصادية واجتماعية  (ركائز  خمسس خطط إنمائية متوسطة المدى تستند إلى وضعت الحكومة الكينية خم 
ملكية لألراضي   منح صك ومن التدابير الملموسة لهذه الخطط، قرار الحكومة .)وعوامل تمكين كليةوسياسية و

، إضافة إلى وضع  2008-2007عد أحداث العنف التي وقعت في انتخابات مستندات المفقودة بلل  كبدل عن ضائع
.  جّراً  هلمّ اإلعاقة و ذويالشباب وو وبرامج خاصة بالقضايا الجنسانية إلمداد المياه في المناطق الريفيةبرنامج 

 في الذي نّص  2010، مع دستور عام "2030رؤية " مجتمعةت مواءمة هذه الخطط، التي يطلق عليها تمّ  وقد
الغذاء والماء والتعليم  (الخدمات األساسية  ايصالإلى تحسين  الراميصندوق التكافؤ  إنشاء على هأحكام

شة، في محاولة منه لرفع مستوى تقديم الخدمة إلى  إلى المناطق المهمّ  )والصحة والبنية التحتية للنقل 
إنشاء لجنة وطنية لألراضي لمعالجة مظالم  كذلك تمّ وأنحاء البالد.  رسائفي  ات تجربتهي تمّ تالمستويات ال
  في انخفاضونتيجة لذلك، لوحظ  سلطة السلطة التنفيذية على إدارة األراضي. من التخفيفالمجتمعات و

ل تدّخ  تعزيزمحادثات السالم والوساطة ول كتكملةخطط التنمية  جاءت وقد. 2013العنف في انتخابات  مستوى
 .205عليه  عنه والردّ  تبليغ التقنيات لرصد العنف وال
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 العاج ساحلالعنف بين الجنسين في 

لتوّصل إلى نتائج   اتمّ  ،206ساحل العاججري لتقييم أنشطة هيئة األمم المتحدة للمرأة في في البحث الذي ا� 
 األدلة ،ه التحديدالتحليل، على وج وقّدم.  سري، مثل العنف األمثيرة لالهتمام لفهم القضايا الجنسانية

  مداخيلال تشكّل )2( ؛ضها للعنف المنزلي هناك عالقة إيجابية بين المستوى التعليمي للمرأة وتعرّ  )1(يلي:  ما على
  أهميةرجال من ال يقّلل )3(و ؛العنف ضد المرأة في األسرة لتقليصالعامل الوحيد  ةللمرأ ةالمستقل  ةاالقتصادي

واحدة على األقّل   واقعةلهذا البحث، إّن احتمال حدوث  وفقاً في المائة مقارنة بالنساء.  20بنسبة  األسريالعنف 
جميع أنواع العنف، أي  على األمر هذا ويصّح من العنف األسري تجاه المرأة يزداد مع المستوى التعليمي للمرأة. 

مع زيادة المستوى التعليمي.  هذه العنف حوادثط عدد ارتفع متوّس  لقدالعنف الجسدي واللفظي واالقتصادي. 
لمختلف أشكال العنف المنزلي.  عرضة لديهن مصادر دخلهن الخاصة هّن أقّل  واتيأن النساء الل  تبينومع ذلك، 

من خالل تعديل سلوك  وذلكوجود تدفق دخل مستقل  مع يتضاءل المنزلي العنف لذلك، يمكن االفتراض أنّ 
  يةالمرأة مع العنف. تؤكد هذه النتيجة على أهمية االستقالل خالل تسامح من، وليس يكتهتجاه شر لالرج

 . سريمكافحة العنف األ فيكأداة للسياسة العامة  ةالفردي ةاالقتصادي

 النزوح وعدم المساواة في كولومبيا

انخفاض كبير في من الريف داخل كولومبيا إلى  بل النازحين  ى التخّلي القسري عن األصول اإلنتاجية من قِ أدّ 
مرورعام حتى بعد  )..."( 207أنه وفي دراسة حول تعافي األسر النازحة في كولومبيا، كتب إيبانيز ومويادخلهم. 

يزال معدل البطالة بين أرباب األسر النازحة أكبر من معدل بطالة الفقراء المدقعين في  ، العلى االستيطان
وعدم كفاية خبرة العمل   )سنوات 5.7(قد يكون انخفاض رأس المال البشري الرسمي وة. المناطق الحضري

  من )قبل النزوح المزارعين من كانوافي المائة من النازحين  57.3( المدينة فيالسابقة فيما يتعلق بالوظائف 
 .208"األسباب الرئيسية وراء ارتفاع معدالت البطالة

 التهجير القسري الناجم من عدم المساواة في بلديات االستقبال في كولوم�ياأ�ر  . 6  المرفق   جدول 

 حجم العينة
  الواحد  للفرد العام اإلنفاق إلجمالي  المستويات أعلى  مع بلدية  237: 2005 عام في  كولومبية  بلدية 984

  اً دوالر 412 من أقّل (  المستويات أدنى مع بلدية 747و ) 2005 عام في الواحد للفرد  اً دوالر  412 من أكثر (
 . الواحد للفرد العام اإلنفاق توازي اً دوالر 412 هي  75 الـ المئوية  الرتبة. )2005 عام في  الواحد للفرد 

 النتائج

  إلى )10,000( آالف العشرة  المتلقين المهاجرين في االرتفاع أّدى: األعلى المستويات ذات  المدن في •
 . 0.0060 إلى  جيني معامل رفع

  إلى )10,000( آالف العشرة  المتلقين المهاجرين  في  االرتفاع  أّدى: األدنى المستويات ذات  المدن في •
 . 0.0060 إلى  جيني معامل رفع

  . متوفر على الموقع:2005و 1993التهجير القسري، نزع الملكية وعدم المساواة في الدخل في كولومبيا: .، Vargas, M. V المصدر: 
drive.google.com/file/d/15tbjtqmvUrG4bwynOlKgpJhqG2kr4COA/view?usp=sharing://https . 

https://drive.google.com/file/d/15tbjtqmvUrG4bwynOlKgpJhqG2kr4COA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15tbjtqmvUrG4bwynOlKgpJhqG2kr4COA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15tbjtqmvUrG4bwynOlKgpJhqG2kr4COA/view?usp=sharing
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ويمكن تفسير  )0.0060 مقارنة بـ 0.0016(ساواة مع ارتفاع اإلنفاق العام تتضاءل القوة نحو المزيد من عدم الم
انخفض دخل األسرة الناجم من العمل للعضو " ، 209ذلك من خالل استخدام اإلنفاق العام. وفقًا إليبانيز ومويا

  تلت التياألولى  ةاألشهر الثالثسنويًا خالل  اً دوالر  170سنويًا قبل النزوح إلى  اً دوالر 826البالغ المتكافىء من 
دخل قدرتهم  لل  المدّرةبرامج اليستعيد المستفيدون من وبعد عام من االستيطان.  دوالرات 410النزوح، وإلى 

دخل في وقت أقرب من غير المستفيدين من هذه البرامج، وإن كان الفارق بين المجموعتين ضئيالً  إنتاجعلى 
 .210"ستيطانبعد عام من اال

وبعد التحكم في الخصائص األخرى، تعتبر مساهمة البرامج المدّرة    ، 211ل إليها إيبانيز ومويا لنتائج التي توّص ل   اً تبع 
مليون    2.2للدخل    تبلغ موجودات األصول للمستفيدين من البرنامج المدرّ للدخل في تراكم األصول كبيرة وهامة.  

أكبر من تلك التي لدى غير    أصول   موجودات مستفيدة    نازحة كل أسرة    دى أنه ل   أي   ، سنوياً   )اً دوالر 1,018(
تشمل التدريب على العمل ودورات المشاريع  " للدخل    ن إلى أن فوائد البرنامج المدرّ ا المستفيدين. يشير المؤلف 

إضافة إلى الدعم النفسي على أن يكتمل تصميم خطط العمل والمشاريع بحلول نهاية    اً االثنين مع   أو الصغيرة  
  تدريبية   فترة بل شركات خاصة ل توظيفه من قِ   يتمّ ف   أوالً الذي يقّدم خطة عمله أو مشروعه    المستفيد   أما البرنامج.  

 . 212" األمد قصيرة  

 الثقة �ين األفراد

إلى أن يكون   األفراد بين 213من الثقة  مرتفعالتي تتمتع بمستوى  دول، تميل ال6  المرفق شكلكما هو مبين في 
 نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي أعلى.

 2014العالقة �ين الثقة والنا�ج المحلي اإلجمالي للفرد الواحد،  . 6  المرفق شكل  

 
 . 2014: عالمنا في البيانات، المصدر
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مستويات الثقة منخفضة بشكل خاص في المنطقة العربية. ومع ذلك، من المهم تسليط الضوء   تبدوكإتجاه عام، 
في  50 الـ يتجاوز فيهاث مستوى الثقة ، مثل المملكة العربية السعودية، حيالفتةعلى بعض االستثناءات ال

في المائة في   19.6 " يمكن الوثوق بمعظم األشخاص" المائة. بلغت نسبة األشخاص الذين يوافقون على عبارة 
مستويات الثقة  ، من الواضح أنّ )في المائة 24.5(المتوسط العالمي  بالمقارنة مع .2014214عام  ةالدول العربي

، تنخفض نسبة 215ستثناءاتاستبعاد اال وعند الخصوص، وجه على. المنطقة العربية منخفضة جداً  دولفي 
في المائة  15.5إلى   "شخاصيمكن الوثوق بمعظم األ"ى عبارة سكان الدول العربية الذين يوافقون عل 

 .)7 المرفق شكل(

حسب الدولة،  النسبة المئوية لألفراد الذ�ن �وافقون على عبارة "يمكن الوثوق بمعظم األشخاص" ب . 7  المرفق شكل  
2014 

 
 . البيانات في عالمنا: المصدر

الدول العربية. وقد وصلت الثقة   ىمن مستو دنىأمريكا الالتينية وحدها مستوى ثقة أ لدى  يظهرعبر المناطق، و
. أما المناطق األخرى 2014في المائة عام  9.7في أمريكا الالتينية إلى مستوى منخفض للغاية بلغ  األفراد بين

أعلى منه. ومن   حتىط العالمي أو أقرب إلى المتوّس  نسبية قيم لديهاف ،)في المائة 23.9(مثل آسيا الوسطى 
الدول العربية قد شهدت اتجاهًا هبوطيًا عامًا في مستويات الثقة في العقد الماضي. على   المثير لالهتمام، أنّ 

مثل مصر والعراق واألردن والمغرب بخفض مستويات الثقة لديها إلى النصف تقريبًا  دولسبيل المثال، قامت 
 .)8  المرفق شكل( 2004منذ عام 
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 2014-2004مستويات الثقة في الدول العر�ية،  . 8  المرفق شكل  

 
 . تعالمنا في البيانا المصدر: 

هذا االرتباط في أمريكا   يظهر ،7 المرفق جدوليم. كما هو مبين في بشكل إيجابي بالتعل عادة الفي ترتبط الثقة 
يبدو أن الثقة تزداد مع المستوى التعليمي، بل تظل ثابتة  فال، الالتينية وأوروبا الشرقية. أما في المنطقة العربية

مستويات الثقة بشكل كبير   هبطتتقريبًا. هذه النتيجة مهمة بشكل خاص لألردن وليبيا ودولة فلسطين، حيث 
 ما يمثل خصوصية المنطقة العربية على المستوى العالمي.  وهو، "درجة جامعية"و "ال تعليم رسمي"بين فئتي 

 مستويات الثقة بحسب التحصيل العلمي والمنطقة . 7  المرفق جدول  

 الشرقية أوروبا الالتينية أم��كا العر�ية  الدول أعلى مستوى علمي 

 %10.4 %8.4 %19.5 األساسي  التعليم

 %17.3 %9.7 %18.9 الثانوي   التعليم

 %25.2 %15.1 %19.3 جامعية شهادة

 %19.7 %9.7 %19.6 المعدل

 10 9 12 الدول  عدد
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كوسيلة لتحقيق  دؤوبال الفردي، زاد اإليمان بالعمل فرادأنه كلما انخفضت الثقة بين األ االستنتاج مكنأخيرًا، يو
يظهر عالقة سلبية واضحة بين الثقة  ، الذي 9 المرفق شكلفي  جلياً  الواقع هذا يبدوالنجاح االقتصادي. 

أظهر المشاركون من الدول العربية  وقدي إلى مستويات معيشية أفضل. يؤدّ  دؤوبواالعتقاد بأن العمل ال
بل الدولة أكان من قِ  ،تدخل خارجي أيدون  من ةحياال في همأهداف بلوغعلى  امكاناتهمبالتحديد ثقة كبيرة في 

  دولةط هذا األمر الضوء على عدم الثقة تجاه اليسلّ وة االجتماعية واالقتصادية. غيرها من الجهات الفاعل  منأو 
 .216المائة من المستطلعين في الدول العربية أنهم ال يثقون بالحكومة المركزية  في 80و 50د ما بين أكّ  ثحي

 النجاح االقتصادي  العالقة �ين الثقة �ين األفراد وااليمان بالعمل الدؤوب كمحّرك يقود إلى . 9  المرفق شكل  

 
 . 2014، ةالعالمي القيم شرح تفصيلي للبيانات من مسح    ونيكولتي، شيودي: المصدر

 من بقية العالم.  دوالً المربعات الحمراء تمثل الدول العربية، بينما الماسات الخضراء تمثل دول أمريكا الالتينية والدوائر الزرقاء تمثل مالحظة: 
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 العمل الدؤوب �ؤّدي إلى النجاح، بحسب الدولة . 8  المرفق جدول  

 

 والدينية  العرقية اإلقليات إدماج

استخدام   تمّ  ،10 المرفق شكلالوضع أكثر تعقيدًا. في  صبحالعرق في التحليل، ي عامل إدراجمحاولة  لدى
العرقي للمجتمعات    بين عدم التجانسالقائمة لفهم العالقة  217رته أليسينا وآخرونالعرقي طوّ  نقساممقياس لإل

لمي؛ أي أنه كلما  على المستوى العا U، يمكن رؤية عالقة على شكل حرف كما هو موضحو. 218بين األفراد والثقة 
يمكن الوثوق  "أكثر تجانسًا من الناحية العرقية، زادت نسبة األشخاص الذين يوافقون على عبارة  الدولة تكان

ًا بدرجة كبيرة، مثل الصين وهولندا والسويد،  عرقيالمتجانسة  دول. على سبيل المثال، في ال" ألشخاصبمعظم ا
شديدة  ال دول. على النقيض من ذلك، في الالذكر ةالسابق عبارةفي المائة من السكان على ال 60وافق أكثر من 

 مستويات الثقة منخفضة للغاية. كانتاالنقسام العرقي، مثل غانا ونيجيريا، 

تتمتع البلدان األكثر تجانسًا  حيث ،أمريكا الالتينية إلىلنسبة با أيضاً  واضح بشكلهذه العالقة السلبية  وتظهر
البرازيل واإلكوادور  (بمستويات ثقة أعلى من جيرانها المنقسمة عرقيًا   )وغوايوأوراألرجنتين وتشيلي (عرقيًا 

 .)والمكسيك وبيرو وترينيداد وتوباغو
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لوضوح، وال يبدو أن هناك توجهًا ذا مغزى. من  ا  غاية فيهذه العالقة  تبدو الوفي ما يتعلق بالدول العربية، 
من ناحية  ولديها أدنى مستوى من الثقة.  ،األكثر تنوعًا عرقيًا في المنطقة لدولةا وهيأن ليبيا،  نالحظناحية، 

من الدول   كثيرمن ال أخرى، تتمتع الدول األكثر تجانسًا عرقيًا، مثل مصر ولبنان وتونس، بمستويات ثقة أقّل 
المنخفضة في   الثقةل أن نعزو مستويات عرقيًا، مثل البحرين والعراق. لذلك، سيكون من المضلّ المنقسمة 

وجود  إلىإلى االختالفات العرقية والدينية و ،اعنزأو ميولها المتزايدة نحو عدم االستقرار وال ،المنطقة العربية
 دة.متعدمجموعات عرقية 

 العالقة �ين االنقسام العرقي والثقة . 10  المرفق شكل  

 
 . 2003، أليسينا، ألبرتو وآخرون،  2014شرح تفصيلي للبيانات من مسح القيم العالمية،  ، شيودي ونيكولتي المصادر: 

 من بقية العالم.  دوالً  المربعات الحمراء تمثل الدول العربية، بينما الماسات الخضراء تمثل دول أمريكا الالتينية والدوائر الزرقاء تمثل  مالحظة: 

لوحظ في المنطقة العربية وجود عالقة سلبية بين االنقسام الديني والثقة تجاه  قدمن المثير لالهتمام أنه 
التي تنتمي فيها الغالبية العظمى من السكان إلى دين   الدولأولئك الذين لديهم معتقدات دينية مختلفة. في 

  دولين ينتمون إلى خلفيات دينية مختلفة. على النقيض من ذلك، في المعين، تقل ثقة السكان تجاه أولئك الذ
 . 219في أتباع الديانات األخرى  أكثراألكثر تنوعًا دينيًا، مثل الكويت ولبنان، يميل السكان إلى الثقة 
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الديني والثقة تجاه أتباع الديانات األخرى  نقسامذه العالقة السلبية بين االه  أنّ  11 المرفق شكليوضح و
 من خلفيات دينية مختلفة.  الذين هم الثقة في األشخاص ترتفع ، حيثفي أمريكا الالتينية اً واضحة أيض

 نقسام الديني والثقة في المنطقة العر�ية وأم��كا الالتينية العالقة �ين اال . 11المرفق  شكل  

 
 . 2003وآخرون،  لبرتوأليسينا، أ ،2014  ،العالمية القيم  مسحشرح تفصيلي للبيانات من   ،ونيكولتي شيودي :لمصادرا

 ، بينما الماسات الخضراء تمثل دول أمريكا الالتينية. بعات الحمراء تمثل الدول العربيةالمر  : مالحظة
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يدعو التقرير الرابع حول الحوكمة في الدول العربية إلى اّتخاذ إجراءات عاجلة على جبهات عّدة في مجال الحوكمة، 
ويحاّج بأّن عوامل اإلقصاء وعدم المساواة الممنهجة وعدم اكتساب اإلمكانات البشرية تساهم جميعها في تأجيج 
وعدم  االجتماعية  االضطرابات  من  مزيد  إلى  المطاف  نهاية  في  تؤّدي  أن  ويمكن  ومؤّسساتها  الّدولة  من  االستياء 
أنه  إلى  التقرير  ويشير  معالجة.  دون  من  ركت  ُتّ ما  إذا  الخطيرة،  النزاعات  نشوب  إلى  وصواًل  السياسي  االستقرار 
رغم  وعلى  والتعليم،  الصّحة  قطاعي  في  منها  األساسي  سّيما  ال  الخدمات،  مجال  في  الملحوظ  التقّدم  رغم  على 
العربية، ولألسف، دون مستوى  المنطقة  التقّدم في  يزال  المعيشة عمومًا، ال  الّشامل والتحّسن في مستويات  النمو 
إمكاناتها. فقد حال تنامي نسبة الفقر مع مشكلة البطالة المستعصية ونقص فرص العمل التي ال تزال معالجتها دون 
المستوى المطلوب، وتزايد عدم المساواة الممنهجة وانعدام ُسُبل الوصول إلى العدالة والفرص االقتصادية بالشكل 
ذلك  في  بما  الحريات،  وتقييد  القمع  وتزايد  السياسية  المساحة  وضيق  اإلنسان  حقوق  وتجاهل  واإلقصاء  الوافي 
المطلوب على مسار خطة عام 2030  التقّدم  الدينية دون تحقيق  للقيم  المتسامحة  التعبير والتفسيرات غير  حرية 
في معظم الّدول العربية. وُيضاف إلى ذلك ضعف المساءلة والفساد وغياب الشفافية الوافية واستيالء النخبة على 
موارد الدولة المخّصصة لخدمة جميع المواطنين وضعف مؤّسسات الدولة، بما فيها اإلدارات العامة، وكّل هذا أّدى 
المجتمع. وقد  لمتطّلبات  لقيام أنظمة حوكمة تستجيب  الالزمة  السياسية والمؤسساتية  إلى تقويض تطّور األنظمة 
والناشئة  المزمنة  الّتحديات  لمواجهة  العاّمة  المؤّسسات  جهوزية  عدم  الّسابقة  واألزمات  كوفيد-19  جائحة  كشفت 
بالشكل الوافي وألقْت الضوء على فجوة الثقة المتزايدة بين الدولة ومواطنيها. إزاء هذا النقص، كان ال بّد من إصدار 
تقرير آخر حول عواقب ضعف هيكليات الحوكمة في المنطقة العربية. ويجّدد هذا التقرير التأكيد على الحاجة الى 
التوّسع في مفهوم األمن البشري والتركيز على أهميته كحجر أساس لجميع إصالحات الحوكمة في المنطقة العربية.
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