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 القضايا اإلقليمية والعالمية

 إلنعاش بعد انتهاء النزاع: نتائج إنمائية أكثر فعاليةلرؤية اإلسكوا 

 زـموج

الحوكمة،  والقصور فيمن األسباب الجذرية للنزاعات اتساع الفوارق االجتماعية واالقتصادية، 
، والمنافسة على الموارد الشحيحة، وما تتوارثه األجيال من ثقافة عنف وتوترات السياسي وفترات االنتقال
ة لضمان تلبية األولويات االقتصادية إجراءات عاجلو التكاليف اإلنسانية واالجتماعية لزماجتماعية. وتست

إذًا أن يعمل المهم من والنزاع في منع تجدد أعمال العنف.  ما بعداإلنمائية ولتسهم جهود اإلنعاش في مرحلة 
إلنعاش بعد انتهاء النزاع، مرحلة افي المنطقة العربية على اإلعداد ل الجهات المعنيةواضعو السياسات و

 السالم. عمليات إرساءالمجتمعات  وّطدنظرًا إلى ضيق الفرص السانحة لت

من خالل لذلك، تدعم اإلسكوا، بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والمتعددي األطراف، الدول األعضاء 
خيارات مختلفة في السياسة العامة، والمساعدة الفنية، والحوارات الوطنية واإلقليمية الشاملة لتحسين النتائج 

تحقيق لمسار أفضل وضع الدول األعضاء على إلى هدف اإلسكوا تاع. واإلنمائية الوطنية ومنع تجدد النز
 رغم الظروف غير المؤاتية الناجمة عن النزاع واالحتالل واإلرهاب. 2030أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 

 وتناقش هذه الوثيقة مجاالت التركيز السبعة التالية: دراسة أثر النزاع على التنمية البشرية، وتحليل
هج الوطنية ديناميات النزاع وتداعياته، ووضع خطوط أساس لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الُن

واإلقليمية للتصدي لتداعيات النزاع، وتهيئة منابر للحوار، وترسيخ ممارسات وأسس الحوكمة في المؤسسات 
 .اف العنيف ومنعهالتطرظواهر األصولية وفي مرحلة اإلنعاش بعد انتهاء النزاع، ورصد 
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 دمةـمق

في المائة من السكان( في بلدان تعاني من  36.4مليون شخص ) 148 ، يعيشفي المنطقة العربية حاليًا -1
. وللنزاعات في الجمهورية العربية السورية والعراق وليبيا واليمن أثر مدمر يطال المنطقة (1)حروب تتفاوت حدتها

 بل ويتجاوزها. كما أّن االحتالل اإلسرائيلي لفلسطين هو أطول احتالل في العصر الحديث.العربية بأكملها 

فترات في الحوكمة، و والقصورمن األسباب الجذرية للنزاعات اتساع الفوارق االجتماعية واالقتصادية، و -2
عنف وتوترات اجتماعية. ، والمنافسة على الموارد الشحيحة، وما تتوارثه األجيال من ثقافة السياسي االنتقال

االقتصادية إجراءات عاجلة لضمان تلبية األولويات اإلنمائية ولتسهم و التكاليف اإلنسانية واالجتماعية تلزموتس
إذًا أن يعمل واضعو السياسات  المهممن والنزاع في منع تجدد أعمال العنف.  ما بعدجهود اإلنعاش في مرحلة 

الفرص إلنعاش بعد انتهاء النزاع، نظرًا إلى ضيق مرحلة ابية على اإلعداد لفي المنطقة العر الجهات المعنيةو
 .السالم عمليات إرساءالمجتمعات  وّطدالسانحة لت

 السياق اإلقليمي العربي: االتجاهات وديناميات النزاع وآثاره  -أواًل

لسياسية، وبعضها قائم االقتصادية واألمنية واو عوامل خارجية وداخلية في المجاالت االجتماعيةاجتمعت  -3
منذ زمن بعيد، لتجعل المنطقة العربية عرضًة لمخاطر النزاع المسلح، واالضطرابات المدنية، وعدم االستقرار 

في  يعيشونالمنطقة سكان من  مليون شخص 148من  صار أكثر ،2016السياسي، واالحتالل. وفي أواخر عام 
مليون شخص للنزوح القسري،  29 وتعّرض أو ترزح تحت االحتالل. ،نزاعات تتفاوت حدتها تعصف بهابلدان 

. وقد كان للنزاعات المسلحة وعدم االستقرار في البلدان (2)على المساعدات اإلنسانيةشخص مليون  56.4ويعتمد 
 أجيااًل.تصحيحه  يستدعيالعربية، بما في ذلك مكافحة اإلرهاب، أثر سلبي على التنمية البشرية، قد 

 . فعددهن النساء والفتيات عرضة للمخاطرأكثرهم ن، ويالمدني علىكلفة النزاعات الحديثة د تزداو -4
 من النازحين في المنطقة العربية يفوق عدد الرجال والفتيان، وهن يشكلن أكثر من ثالثة أرباع مجموع 

 الالجئين السوريين.

 بالنزاعاتاألزمات اإلنسانية في البلدان العربية المتأثرة   -ألف

أن يمتد أثرها للنزاع المسلح تداعيات مباشرة وغير مباشرة على جميع جوانب التنمية البشرية، يمكن  -5
مم المتحدة االحتياجات اإلنسانية الملحة التي يبلغ عنها مكتب األ ذلك حجمؤكد ياألفراد طوال حياتهم. و على

ات في المنطقة. فوفقاً لتقديرات المكتب، بلغ عدد األشخاص لتنسيق الشؤون اإلنسانية في البلدان المتأثرة من النزاع
الذين يحتاجون إلى مساعدة إنسانية في مجال واحد على األقل )األمن الغذائي، والمياه، والصرف الصحي والنظافة 

ووصل  2015في عام أعلى مستوياته والتعليم(  ،الصحية، والصحة، والمأوى، والمواد غير الغذائية، والحماية
في المائة  33.2مليون شخص )أي  47.2في المائة من السكان(، بعد أن كان  41.4مليون شخص )أي  60.1 إلى

                                                
 اإلسكوا، باالستناد إلى بيانات من إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة.حسابات  (1)

حسابات اإلسكوا باالستناد إلى بيانات من مكتب المفوض السامي لألمم المتحدة لشؤون الالجئين، ووكالة األمم المتحدة إلغاثة  (2)
 ، ومركز رصد التشرد الداخلي، ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية.نروا()األو وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى
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ال يزال مرتفعًا  فهو، 2016مليون في عام  56.4إلى انخفض هذا العدد مع أن من السكان( في العام السابق. و
 (.1في المائة من السكان )الشكل  38.1يشكل و

 المسلح على التنمية البشريةأثر النزاع   -باء

على اآلثار اإلنسانية المباشرة، ولكن للنزاعات آثار أوسع نطاقًا على التنمية البشرية  السابقالقسم  رّكز -6
ترتب عليها عواقب تالمتوسط والطويل. فأثرها على األفراد يختلف باختالف الفئة السكانية والعمر، و على المدى

 قبل.تطال أجيال الحاضر كما المست

 2016-2014المحتاجون في البلدان العربية المتأثرة بالنزاع،   -1الشكل 
 )بالنسبة المئوية من السكان(

 
 : حسابات اإلسكوا باالستناد إلى بيانات من مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة.المصدر

البلدان التالية: الجمهورية العربية السورية، والسودان، والصومال، والعراق، ودولة فلسطين، وليبيا، واليمن. بسبب : تشمل الحسابات مالحظة
 نقص البيانات، أدرجت ليبيا في مجموع المحتاجين إلى مساعدة إنسانية وأمن غذائي فقط.

المحتاجون إلى 
 خدمات في التعليم

المحتاجون إلى 
 خدمات حماية

مأوى المحتاجون إلى 
 ومواد غير غذائية

المحتاجون إلى 
 مساعدة في الصحة

مياه المحتاجون إلى 
وصرف صحي 
 ونظافة صحية

المحتاجون إلى 
 أمن غذائي

المحتاجون إلى 
 مساعدة إنسانية

2014 2015 2016 
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لرعاية الصحية، وسوء التغذية ويعاني األطفال في المنطقة العربية من افتقار إلى التعليم وعدم كفاية ا -7
واإلجهاد النفسي الناجم عن العنف في مراحل مهمة جدًا من دورة الحياة. وال تقتصر آثار هذه الصدمات على 

في المراحل الالحقة من حياتهم، فتضعف قدرتهم على على صقل مهاراتهم ، بل إنها تحد من قدرتهم اآلنيهم نمّو
تراجع  مة على االقتصادات واألمن والنظام السياسي. ويمكن أن يضّرالدخل ويكون لذلك عواقب وخي كسب

 التنمية في البلدان المتأثرة باألزمات بالتقدم العام للمنطقة.

القلق. ففي مثيرة مؤشرات التنمية البشرية األخيرة المتعلقة باألطفال في البلدان العربية المتأثرة بالنزاع و -8
( من سوء تغذية حاد. كما تشير اليمنطفال أفي المائة من  15مليون طفل )أي أكثر من  2.1اليمن، يعاني حاليًا 
مساعدة إلى مليون شخص  14.5مليون شخص يعانون من انعدام األمن الغذائي، ويحتاج  14.1التقديرات إلى أن 

متى  ونيعرف المليون شخص  7أكثر من وفي الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية. 
لكوليرا التي تصيب نحو األشخاص لعرضة تزيد . وبسبب سوء التغذية، (3)مجددًا تناول الطعامسيتمكنون من 

 .(4)شخص يوميًا 5,000

مليون شخص في الجمهورية العربية  12.8مليون شخص في اليمن و 14.8وتشير التقديرات إلى أن  -9
على الرعاية الصحية األساسية الكافية أو أنهم محرومون مليون شخص في العراق ال يحصلون  9.7السورية و

مرت، وإمدادات المواد الطبية والعاملين في مجال الصحة في شّح نى األساسية الطبية أو ُدمنها كليًا، فقد أتلفت الُب
 .(5)مزمن

  في الجمهورية العربية السورية المدرسة ونال يرتاديبلغ عدد األطفال الذين ، التقديراتوحسب  -10
مليون طفل: الثلث لمخاوف أمنية، والثلثان بسبب الضائقة المالية وعمل األطفال أو تدمير البنى األساسية  2.8

مليون طفل في سن الدراسة هم خارج  3.4. وفي اليمن، تشير بعض التقديرات إلى أن أكثر من (6)التعليمية
مليون  3.7وفي العراق، نحو  .(7)مدرسة 3,600المدرسة )أي نصف األطفال في سن الدراسة(، وأغلقت نحو 

طفل في سن الدراسة ال يذهبون إلى المدارس بانتظام أو على اإلطالق، وعلى المدارس في المحافظات المتأثرة 
 . وفي ليبيا، آالف األطفال، (8)عدد التالمذةرتفاع بتنظيم الدولة اإلسالمية أن تعقد ثالث جلسات متتالية نظرًا ال

 447مدرسة بالكامل، وتضررت  30األزمة، دّمرت  طالتهامدرسة  558ات، خارج المدرسة. ومن ال سيما الفتي
 .(9)مدرسة ملجًأ للسكان النازحين 51وتستخدم مدرسة جزئيًا، 

                                                
(3) http://www.humanitarianresponse.info/en/operations/yemen. 

(4) mark/en/-yemen-http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/cholera. 

(5) -post-economics-2017-april-monitor-economic-http://www.worldbank.org/en/region/mena/publication/mena
                                                                                                                                                           .reconstruction-conflict 

 المرجع نفسه. (6)

 المرجع نفسه. (7)

(8) 2017-february-2017-plan-response-humanitarian-https://reliefweb.int/report/iraq/iraq. 

(9) http://www.humanitarianresponse.info/en/operations/libya. 

 

http://www.humanitarianresponse.info/en/operations/yemen
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/cholera-yemen-mark/en/
http://www.worldbank.org/en/region/mena/publication/mena-economic-monitor-april-2017-economics-post-conflict-reconstruction
http://www.worldbank.org/en/region/mena/publication/mena-economic-monitor-april-2017-economics-post-conflict-reconstruction
http://www.worldbank.org/en/region/mena/publication/mena-economic-monitor-april-2017-economics-post-conflict-reconstruction
https://reliefweb.int/report/iraq/iraq-humanitarian-response-plan-2017-february-2017
http://www.humanitarianresponse.info/en/operations/libya
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مليون طفل يعانون من العنف، وفقدان  8ن بطرق متعددة، فأكثر من ياألطفال السوريؤثر األزمة على وت -11
في المائة من  10. وأكثر من (10)طفال، والزواج القسري، والنقص في المدارساألبوين، والنزوح، وعمل األ

جات المبكرة ضمن يسّبب النزاع زيادة هائلة في عدد الزقد ، وسنة 18ن قبل سن هجيزوم تالفتيات السوريات يت
 .(11)مجتمعات الالجئين السوريين

 فإضافة إلىعلى جميع جوانب التنمية البشرية في المنطقة.  ًاوتبّين هذه األرقام أن للنزاع المسلح أثر -12
العواقب المباشرة من وفاة وإصابات، وانعدام األمن الغذائي، ومرض، وعدم كفاية خدمات المياه والمرافق 

تضّر  األمدالصحية والمأوى، تقّوض النزاعات تطوير المهارات ورأس المال البشري، وتترتب عليها آثار طويلة 
 راد والمجتمعات واالقتصادات الوطنية.باألف

 النزوح القسري والالجئون  -جيم

يثير النزوح القسري مخاوف جّمة في المنطقة العربية. فمع اشتداد حّدة النزاعات وطول مدتها، اضطرت  -13
زحين في أّن عدد النا 2أعداد كبيرة من السكان إلى النزوح داخل البلد أو الهجرة إلى بلدان أخرى. ويبّين الشكل 

مع انخفاض  2016. وانخفضت األرقام بشكل طفيف في عام 2015و 2010المنطقة سّجل زيادة مطردة بين عامي 
المعيشية  الظروفعدد النازحين داخليًا، ولكن عدد الالجئين ال يزال مرتفعًا. وهذا االتجاه مقلق ألن النزوح يعّطل 

 به. بل العيش والفرص المستقبلية للسكان المتأثرينوُس

كما استضافت بعض البلدان العربية، مثل األردن والعراق ولبنان ومصر، أعدادًا كبيرة من المهاجرين  -14
 قسرًا، فازدادت الضغوط على البنى األساسية والخدمات المحلية.

 الالجئون -1

لمائة من في ا 37.5في المائة من سكان العالم،  5.4في المنطقة العربية، التي ال تتجاوز نسبة سكانها يقيم  -15
المنطقة الالجئين في  مجموعفي المائة من  80نحو يقيم (. ففي دولة فلسطين واألردن ولبنان 3الالجئين )الشكل 

في  24.6في المائة في األردن، و 30.3في المائة في فلسطين، و 45.1نسبة الالجئين إلى السكان  العربية، وتبلغ
 وهي ستزيد كثيرًا إذا ما تم رقام سوى الالجئين المسجلين رسميًاهذه األ تشمل(. وال 4المائة في لبنان )الشكل 

، تشير التقديرات إلى أن إضافة عدد الالجئين السوريين فعلى سبيل المثالحساب أعداد الالجئين غير المسجلين. 
 36.8 لىإنسبة الالجئين إلى السكان في األردن  ترفعغير المسجلين في مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين 

من الجمهورية ، يشكل الالجئون في المائة. وفي مجموع الالجئين في األردن 32.8إلى  في لبنانوفي المائة 
في المائة. أما في لبنان،  36.4 ، والالجئون من فلسطينفي المائة 62.6العربية السورية، مسجلين وغير مسجلين، 

                                                
(10) -post-economics-2017-april-monitor-economic-http://www.worldbank.org/en/region/mena/publication/mena

                                                                                                                                                            .reconstruction-conflict 

 المرجع نفسه. (11)

 

http://www.worldbank.org/en/region/mena/publication/mena-economic-monitor-april-2017-economics-post-conflict-reconstruction
http://www.worldbank.org/en/region/mena/publication/mena-economic-monitor-april-2017-economics-post-conflict-reconstruction
http://www.worldbank.org/en/region/mena/publication/mena-economic-monitor-april-2017-economics-post-conflict-reconstruction
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في  76.1 من فلسطين،والالجئون  ،لين وغير مسجلينمن الجمهورية العربية السورية، مسجفيشكل الالجئون 
 .(12)مجموع الالجئين على التوالي من في المائة 23.5المائة و

 2016-2010الالجئون والنازحون العرب،   -2 الشكل

 
المتحدة لشؤون الالجئين، ووكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين : حسابات اإلسكوا باالستناد إلى بيانات من مفوضية األمم المصدر

 ، ومركز رصد التشرد الداخلي.)األونروا( الفلسطينيين في الشرق األدنى

ونسية، المملكة األردنية الهاشمية، اإلمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، الجمهورية التهي: دولة  22: تضّم المنطقة العربية مالحظة
جيبوتي، جمهورية جمهورية ، الجمهورية العربية السورية، جمهورية جزر القمر االتحادية اإلسالمية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

اللبنانية، فلسطين، دولة قطر، دولة الكويت، الجمهورية دولة ، جمهورية العراق، سلطنة ُعمان، يةالصومالالجمهورية الديمقراطية السودان، 
 الجمهورية اليمنية. ليبيا، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، المملكة العربية السعودية، الجمهورية اإلسالمية الموريتانية،

إلى  2010في المائة في عام  51ومع ازدياد النسبة المئوية اإلجمالية لالجئين من المنطقة العربية من  -16
 2010في المائة في عام  8.1، ازدادت نسبة الالجئين المقيمين خارج المنطقة من 2016في المائة في عام  57.4
 2010في المائة في عام  42.9منهم داخل المنطقة من  المقيمينوانخفضت نسبة  2016في المائة في عام  23.1إلى 
لالجئين من المنطقة في المائة من مجموع ا 54.8(. وتستضيف تركيا 5)الشكل  2016في المائة في عام  34.3إلى 

في المائة، ومعظمهم من السوريين  9.1في المائة منهم. وتستضيف ألمانيا  80نحو يشكل السوريون العربية، 
في المائة معظمهم  6في المائة معظمهم من الصوماليين، وتشاد  6.3والعراقيين والصوماليين. وتستضيف كينيا 

في المائة  4.6مهم من الصوماليين والسودانيين، وجنوب السودان في المائة معظ 5.4من السودانيين، وإثيوبيا 
م سودانيون. وتستضيف البلدان األوروبية األخرى، مثل السويد وهولندا والنمسا نسبًا أقّل من الالجئين، هجميع

 معظمهم من السوريين والصوماليين والعراقيين.

                                                
حسابات اإلسكوا باالستناد إلى بيانات من مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، واألونروا، وإدارة الشؤون االقتصادية  (12)

، وخطة 2019-2017واالجتماعية في األمم المتحدة، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي في األردن، خطة األردن لالستجابة لألزمة السورية 
 .2020-2017مة لبنان لالستجابة لألز

 الالجئون والنازحون النازحون الالجئون
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 2016-2010الالجئون العرب بالنسبة المئوية من الالجئين في العالم،   -3الشكل 

 
اعية : حسابات اإلسكوا باالستناد إلى بيانات من مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، واألونروا، وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتمالمصدر

 في األمم المتحدة.

 الالجئون بالنسبة المئوية من السكان في األردن، ولبنان، ودولة فلسطين  -4 الشكل

 
واالجتماعية : حسابات اإلسكوا باالستناد إلى بيانات من مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، واألونروا، وإدارة الشؤون االقتصادية المصدر

 في األمم المتحدة.

 الالجئون في سائر مناطق العالم الالجئون في المنطقة العربية

 فلسطين لبنان األردن
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 2016-2010، العرب وغير العرب توزيع الالجئين  -5الشكل 

 
 الالجئين، واألونروا.: حسابات اإلسكوا باالستناد إلى بيانات من مفوضية األمم المتحدة لشؤون المصدر

 النازحون داخليًا -2

من من ازدياد عدد الالجئين، فقد ارتفع في المنطقة العربية أكثر حدة  داخليًا ازدياد عدد النازحينكان  -17
في  داخليًا مجموع النازحين ازدياد، وقد أسهم في 2016مليون في عام  16إلى نحو  2010مليون في عام  4.7

المنطقة، التي تقتصر نسبة  هذه. و2016في المائة في عام  43.5إلى  2010في المائة في عام  31.7العالم من 
 (.6في العالم )الشكل  داخليًا في المائة من النازحين 43.5 تستضيف في المائة من سكان العالم، 5.4على  سكانها

 2016-2010الم، في الع داخليًا النازحون العرب بالنسبة المئوية من النازحين  -6الشكل 

 : حسابات اإلسكوا باالستناد إلى بيانات من مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، واألونروا، وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعيةالمصدر
 في األمم المتحدة.

 سائر الالجئين الالجئون العرب في سائر مناطق العالم الالجئون العرب في المنطقة العربية

 سائر النازحين داخليًا النازحون العرب
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في البلدان العربية الستة التي تترّكز فيها أعداد النازحين داخليًا )وهي الجمهورية العربية السورية و -18
 2010في المائة في عام  4.62من من السكان ازدادت نسبة النازحين العراق وليبيا واليمن( والصومال ووالسودان 

ه أربعة بلدان من نسب نازحين من السكان هي سبب هذه الزيادة ما سّجلت. و2016في المائة في عام  11.10إلى 
واليمن  ،في المائة 9.69والعراق  ،في المائة 10.91في المائة، والصومال  34.32الجمهورية العربية السورية 

 (.7)الشكل في المائة من النازحين في المنطقة  85في المائة. وتضم هذه البلدان معًا نحو  7.34

 11.5يتجاوز عددهم في حين مليون في اليمن،  2.5مليون في العراق و 3ويبلغ عدد النازحين قسرًا  -19
مليون في الجمهورية العربية السورية )داخليًا وإلى الخارج(، أي نصف عدد سكان البلد قبل النزاع. وقد نزح 

ر عدد في المائة منهم داخل الجمهورية العربية السورية، لتصير البلد الثاني في العالم من حيث أكب 50نحو 
سورياً كل يوم بين كانون الثاني/يناير وآب/أغسطس  6,150. وفي المتوسط، أجبر (13)النازحين داخلياً بعد كولومبيا

 .(14)على ترك بيوتهم أو مناطق إقامتهم 2016

 2016-2010النازحون داخليًا في البلدان العربية،   -7الشكل 
 )بالماليين(

 
: حسابات اإلسكوا باالستناد إلى بيانات من مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، ومركز رصد التشرد الداخلي، وإدارة الشؤون المصدر

 االقتصادية واالجتماعية في األمم المتحدة.

لمائة من مجموع النازحين داخليًا في المنطقة هي الجمهورية العربية السورية والسودان في ا 100: البلدان العربية الستة التي تضم مالحظة
 والصومال والعراق وليبيا واليمن.

  

                                                
(13) -economics-2017-april-monitor-economic-http://www.worldbank.org/en/region/mena/publication/mena
                                                                                                                                             .reconstruction-conflict-tpos 

(14) enar-republic-arab-syrian-overview-needs-humanitarian-republic/2017-arab-https://reliefweb.int/report/syrian. 

 النازحون داخليًا )بالنسبة المئوية من السكان( النازحون داخليًا )بالماليين(
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 أثر النزاع المسلح على التنمية االقتصادية  -دال

 خمسون عامًا من االحتالل اإلسرائيلي  -1اإلطار 

هو العام الخمسين على االحتالل العسكري للضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة. وتخللت  2017عام 
. ولالحتالل ()أاألعوام الخمسين لالحتالل اإلسرائيلي لألرض الفلسطينية ممارسات تمييزية وانتهاكات مختلفة للقانون الدولي

ل على الشعب الفلسطيني، وترتبط به تكاليف على مستويات عدة، منها وممارساته آثار تراكمية اجتماعية واقتصادية تثق
مسار التنمية. وأوجه التفاوت حادة  تراجعاألزمات اإلنسانية، وعرقلة التنمية االجتماعية واالقتصادية، وفي بعض األحيان 

، وما رافقه 2007منذ عام في الظروف المعيشية داخل فلسطين. فقد تسّبب الحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة 
 تضاؤلمن حمالت عسكرية متتالية شّنها الجيش اإلسرائيلي، بتفاقم األزمة اإلنسانية في القطاع، وتقويض جهود التنمية، و

تراجع نصيب الفرد من الناتج . فكان أن ()بوانتهاك حقوق اإلنسان والحقوق االجتماعية واالقتصادية ،الخدمات األساسية
سنوات افتقد فيها القطاع إلى النمو ، عقب 2000في المائة عما كان عليه في عام  12.7المحلي اإلجمالي في غّزة بنسبة 

 2016وبلغ معدل البطالة في الربع األخير من عام . ما كان عليهع في المائة 27.9نسبة بفي الضفة الغربية ، بينما زاد والتنمية
الذي سجل في المتوسط في المائة في قطاع غزة. ومعدل البطالة في غزة ) 40.6في المائة في الضفة الغربية مقابل  16.9بة نس

، وفي ذلك داللة على كفاح سوق العمل من 2014زال اليوم يتخّطى ما كان عليه قبل عام ي ال( 2016في عام في المائة  41.7
السنوات األخيرة، ال تزال معدالت انعدام األمن الغذائي  شهدته. ورغم التحسن الذي 2014أجل التعافي من آثار عدوان عام 

. وهذا 2014في المائة في عام  26.8إلى األمن الغذائي  مفتقرًةبلغت نسبة األسر المعيشية المصنفة ومرتفعة في فلسطين 
في المائة  22.1األسر المعيشية من  لدىن الغذائي المشهد لم يتحّسن إاّل في الضفة الغربية حيث تراجعت معدالت انعدام األم

 مستويات انعدام األمن الغذائيحيث  غزة ال يزال عسيرًا في الوضعو. 2014في المائة في عام  16.3إلى  2013في عام 
في الضفة الغربية، و(. 2013في المائة في عام  44.5مقارنة بنسبة  2014في المائة من األسر المعيشية في عام  46.7) مرتفعة

لوال تدفق المساعدات و. ()جفي المائة 29إلى  يصلفي مخيمات الالجئين حيث  أعلى مستوياته انعدام األمن الغذائي يبلغ
أو آخر  نوعسكان القطاع يستفيدون من في المائة من مجموع  70أكثر من . ()دأزمة أمن غذائي لوقعت فيهاغزة  ىاإلنسانية إل

المعونة  المستفيدين منعدد  ، ازداد2016و 2010. وبين عامي (ه)لمساعدات الغذائيةومعظمها من امن أنواع المعونة الدولية، 
التدريس  تفيد األونروا أّنو. شخص 960,000إلى أكثر من  80,000عشر مرات من أقل من  األونروا التي تقدمها الغذائية

األنشطة  في فرص المشاركة ألطفال الالجئينل وال تتاح. 2016في عام  ة من المدارس بدوامينفي المائ 75 استمر فيفي غزة 
السياسات والممارسات ما فتئت من االحتالل،  عامًا 50طوال و .(و)المدارس بدوام واحدكما للتالمذة في الترفيهية واإلبداعية 

 هذهأزمات إنسانية. فأثر عن بعض األحيان  في رما أسفعلى التنمية االجتماعية واالقتصادية،  قيودتزيد من الاإلسرائيلية 
بد من جهود كبيرة لتبيان تبعاته  السياسات والممارسات على فلسطين شعبًا ومجتمعًا واقتصادًا تراكم على مر العقود وال

 والتخفيف من حدتها.
________________________ 

 .A/HRC/34/70من الوثيقة  62الفقرة  )أ( 
 .A/HRC/34/38من الوثيقة  66الفقرة  )ب( 
 . Palestine/document/sefsec -of-http://fscluster.org/state-2014 )ج( 
 .E/2017/71-A/72/90 )د( 
 .november-blockade-impact-humanitarian-strip-www.ochaopt.org/content/gaza-6201 (ه) 
 . E/2017/71-A/72/90 (و) 

على النمو االقتصادي والتنمية في االقتصادات  ةللنزاع الطويل األمد وانعدام األمن والعنف آثار سلبي -20
المتأثرة باألزمات، وعواقب مباشرة وغير مباشرة على المنطقة. فالنزاع المسلح يؤثر على االقتصادات بطرق 
عدة، منها استمرار عدم االستقرار السياسي واالقتصادي، ومواصلة تحويل الموارد بعيدًا عن القطاعات المنتجة 

تماعيًا إلى القطاع األمني، وتراجع النشاط االقتصادي والتجارة، واألضرار الكبيرة بالمنشآت النفطية اقتصاديًا واج
وخطوط األنابيب، والعقوبات الدولية، وانخفاض اإليرادات الحكومية، وشل قطاع السياحة، وارتفاع األسعار وزيادة 

بل العيش، وتسارع الفقر ، وتعّطل ُساألجورفع البطالة، والنقص في الخدمات، وتوسع السوق السوداء، وتوّقف د

file:///C:/Users/pc/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/A/HRC/34/70
https://undocs.org/A/HRC/34/38
http://fscluster.org/state%20-of-Palestine/document/sefsec%20-2014
http://undocs.org/A/72/90
http://www.ochaopt.org/content/gaza-strip-humanitarian-impact-blockade-november-2016
file:///C:/Users/pc/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/A/72/90%20-E/2017/71
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بسعر الدوالر  2015و 2010واألزمات اإلنسانية. ومثاًل، هبط نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي بين عامي 
وأكثر  ،مرة في الجمهورية العربية السورية 2.5، أكثر من مرتين في ليبيا، و2011الثابت بمعادل القوة الشرائية لعام 

. وحسب تقديرات البنك الدولي، إذا تم التوصل (15)(8في المائة في العراق )الشكل  15و ،في المائة في اليمن 40من 
اليوم إلى حل سياسي في الجمهورية العربية السورية وبدأت أنشطة إعادة اإلعمار، يستلزم الناتج المحلي اإلجمالي 

سنوات ليعود إلى ما يقارب مستويات ما قبل الحرب للناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي إذا حقق االقتصاد نموًا  10
 .(16)سنوات إضافية 10في المائة مثاًل، تأّخر االنتعاش  3في المائة. وإذا اقتصر النمو على  5بمتوسط 

 اق وليبيا نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي الثابت في العر  -8الشكل 
 2015-2010والجمهورية العربية السورية واليمن، 

 
 اد إلى بيانات من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.ن: حسابات اإلسكوا باالستالمصدر

  النتائج اإلنمائيةاإلنعاش بعد انتهاء النزاع: تحسين   -ثانيًا
 النزاع تجددومنع 

ورد في تقرير األمين العام "إعادة تنظيم منظومة األمم المتحدة اإلنمائية من أجل تنفيذ خطة التنمية  -21
 مراكزك دورًا رئيسيًاتؤدي اللجان االقتصادية اإلقليمية أّن : كفالة مستقبل أفضل للجميع"، 2030المستدامة لعام 

لمعالجة السياسات  بشأن والمشورة، تفي مجاالت البيانات والتحليال تقدم الخدماتف، العامة سياساتعنى بالُت فكرية
منابر إلشراك تتيح من القواعد والمعايير واالتفاقات اإلقليمية. وهي  مجموعةدعم وضع تالمسائل اإلقليمية، و

ل جديدة ما بينها، واستحداث أشكا في تبادل اآلراء داخل المناطق وفياإلقليمية المؤسسات الحكومية الدولية 

                                                
 مؤشرات التنمية البشرية الدولية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي. (15)

(16) -economics-2017-april-monitor-economic-http://www.worldbank.org/en/region/mena/publication/mena
                                                                                                                                             .ctionreconstru-conflict-post 

 اليمن الجمهورية العربية السورية ليبيا العراق

http://www.worldbank.org/en/region/mena/publication/mena-economic-monitor-april-2017-economics-post-conflict-reconstruction
http://www.worldbank.org/en/region/mena/publication/mena-economic-monitor-april-2017-economics-post-conflict-reconstruction
http://www.worldbank.org/en/region/mena/publication/mena-economic-monitor-april-2017-economics-post-conflict-reconstruction
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للتعاون اإلنمائي والشراكات اإلقليمية وتوسيع نطاق عملها. ويتوّقف التقرير عند أهمية تمكين اللجان االقتصادية 
السياسات والبحوث. ويعرض وضع األمم المتحدة على مستوى  صاحبة الدور اإلنمائي الرائد فياإلقليمية لتكون 

في منظومة األمم المتحدة على المستوى  ًافكري ًامركز أن تكون وهي ميةالتقرير المهام الرئيسية الثالث للجان اإلقلي
لقدرات المعيارية ل ةعمادو ،وتحليل التحديات القائمة والناشئةالجيدة لتبادل الممارسات  ًاإقليمي ًامنبرو ،اإلقليمي

األمم رئيسية في إطار هيكلية هذه المهام الالقيام ب والسياساتية لألفرقة القطرية لألمم المتحدة وتعزيزها. وينبغي
 منع نشوب النزاعات.المعنية بالمتحدة 

. وتشدد أهداف التنمية ترسيخ السالم العالمي في ضوء مزيد من الحريات 2030يستلزم تحقيق خطة عام و -22
على أهمية السالم، وتعرب الدول األعضاء عن تصميمها على تشجيع قيام مجتمعات يسودها  غاياتهاالمستدامة و

، كما ورد في القسم األول من هذه السياق اإلقليمي العربي الحاليوالسالم والعدل، تخلو من الخوف والعنف. 
 .2030بعيد كل البعد عن مسار تحقيق خطة عام  الوثيقة،

استمرار األزمات، سواء على مستوى األفراد أم الجماعات، يؤجج فنقص الفرص اإلنمائية بسبب  -23
النزاعات القائمة بل يمكن أن يثير أعمال عنف جديدة. ويمكن لهذه الحلقة المترابطة أن تؤدي بمناطق دون إقليمية 

 أو ببلدان إلى شرك النزاع، فيكون له عواقب وخيمة على السكان.

، وهذا ما تشهد عليه أعداد الالجئين الكبيرة مباشرة المتأثرة بهوال تقتصر عواقب العنف على األراضي  -24
في المنطقة العربية. وإضافة إلى الديناميات الخطيرة للنزاعات، تستلزم التحديات الناجمة عن ضعف المؤسسات 

وشفافة هجًا إقليمية ووطنية لتعميم السالم وتحقيق التحوالت الهيكلية من أجل بناء مؤسسات فعالة والحوكمة ُن
 ع.اوخاضعة للمساءلة، وتجنب تجدد النز

التحّول السياسي والنزاع: مخاطر ما بعد الحرب في المنطقة " حولوتؤكد ورقة عمل أعدتها اإلسكوا  -25
 في المنطقة العربية على اإلعداد لبناء السالم  الجهات المعنيةأهمّية عمل صانعي السياسات و "العربية

 ،أعوام 10والحروب األهلية تستمر في المتوسط  1970. فمنذ عام االنتقاليةمرحلة ما بعد الحرب، واإلنعاش، وال
في  35وتضيق الفرص أمام المجتمعات لتوطيد المراحل االنتقالية وتجّنب تجدد الحرب. والوضع شائع: نحو 

ي العقد األول بعد المائة من جميع البلدان الخارجة من الحرب تعود فتندلع فيها حرب أهلية بين األطراف نفسها ف
تشهد تجدد حرب أهلية على مستوى أخف. وتبقى معظم مخاطر تجدد النزاع  هافي المائة من 16انتهاء القتال، و

إذا تمكنت البلدان من حفظ السالم في  وبالتاليفي أعلى مستوياتها في األعوام الخمسة األولى بعد الحرب، 
النجاح بشكل ملحوظ. ويشير الخبراء إلى هذه الفرص الضيقة المراحل األولى بعد الحرب، تتحسن فرصها في 

نعاش بعد الحرب، ألن هذه الفترات مهمة جدًا للنجاح على المدى الطويل، وألنها تحمل "ساعات الذهبية" لإل ـبال
 .(17)الكثير من الفرص لإلصالحات السياسية واالجتماعية واالقتصادية الواسعة النطاق

السالم وترسيخ اإلنعاش بعد انتهاء النزاع، تدعم اإلسكوا، بالتعاون مع وفي ظل ضيق فرص إرساء  -26
الشركاء الوطنيين والمتعددي األطراف، الدول األعضاء من خالل خيارات مختلفة في السياسة العامة، والمساعدة 

 النزاع.الفنية، والحوارات الوطنية واإلقليمية الشاملة لتحسين النتائج اإلنمائية الوطنية ومنع تجدد 

                                                
(17) and_https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/political_transformation_ 

.                                                                                                              conflict_ post_war_risks_in_the_arab_region.pdf 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/political_transformation_and_conflict_%20post_war_risks_in_the_arab_region.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/political_transformation_and_conflict_%20post_war_risks_in_the_arab_region.pdf
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 السياق اإلقليمي العربي، عملت اإلسكوا على: وانطالقًا من -27

 تحليل األسباب الجذرية للنزاعات وما يرتبط بها من مخاطر على المستويين الوطني واإلقليمي؛ )أ(

 ؛مدتحديد كلفة النزاع وما يرتبط به من عواقب مباشرة وطويلة األ )ب(

برامج للتخفيف من آثار النزاع وتداعياته، بما في ذلك إعداد ياسة العامة وستقديم خيارات في ال )ج(
 البنى األساسية للحوكمة من أجل تحسين القدرة على الصمود ومنع تجدد النزاع؛ تدعيم

 دعم جهود بناء السالم واإلنعاش بعد انتهاء النزاع من خالل تيسير منابر الحوارات الفنية ودعمها. )د(

 إلنعاش بعد انتهاء النزاعرؤية اإلسكوا ل  -2اإلطار 

خيارات في السياسة العامة والمساعدة الفنية، وعقد حوارات فنية وطنية من خالل تزويدها بدعم الدول األعضاء 
 وإقليمية شاملة وبملكية وطنية، من أجل تحسين النتائج اإلنمائية الوطنية ومنع تجدد النزاع.

مسار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أفضل وتهدف جهود اإلسكوا إلى وضع الدول األعضاء على  -28
رغم الظروف غير المؤاتية الناجمة عن النزاع واالحتالل واإلرهاب. وفي هذا الصدد، وضعت  2030بحلول عام 

ليل ديناميات النزاع وتداعياته، اإلسكوا سبعة مجاالت تركيز، تشمل دراسة أثر النزاع على التنمية البشرية، وتح
هج الوطنية واإلقليمية للتصدي لتداعيات ووضع خطوط أساس لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الُن

النزاع، وتهيئة منابر فنية للحوار، وترسيخ ممارسات وأسس الحوكمة في المؤسسات في مرحلة اإلنعاش بعد 
 ومنعه. انتهاء النزاع، ورصد التطرف العنيف

 دراسة أثر النزاع على التنمية البشرية  -ألف

من خالل دراسة األثر الطويل األمد للنزاعات على التنمية، في فهم أكثر التحديات اإلنمائية  ،تسهم اإلسكوا -29
 .عبر األجيال وعكس اتجاهه ألثر النزاعاتإلحاحاً في المنطقة العربية، وفي توجيه المساعدة اإلنمائية نحو التصدي 

وتستخدم اإلسكوا بيانات مفصلة لفهم أوجه الترابط بين التعرض للعنف والنتائج اإلنمائية واالجتماعية  -30
في مرحلة الطفولة المبكرة؛ واألوضاع الصحية دورة الحياة. وهي تسعى إلى توضيح آثار النزاع على النمو  طوال

عمل. كما تأمل أن تفهم دوافع التطرف وارتباطه والخيارات في التعليم واإلنجاز األكاديمي؛ واألداء في سوق ال
بضعف أداء سوق العمل في الشرق األوسط. فالتنمية البشرية هي أساسًا تنمية اقتصادية. ولذلك، ال بد من فهم 

من خاللها الضرر باألفراد في مختلف مراحل الحياة، من الطفولة المبكرة النزاعات لحق القنوات الرئيسية التي ُت
الحياة االقتصادية النشطة، من أجل دعم جهود اإلنعاش والتنمية في المنطقة فل مراحل البلوغ لتعّلم إلى أّووفترات ا

العربية. وتسعى اإلسكوا إلى إحاطة صانعي السياسات علمًا بالطرق المعقدة التي تؤثر فيها النزاعات المسلحة 
االت النزاع . وفي ربط ح2030على التنمية البشرية، والتحديات التي ستواجهها البلدان في تحقيق خطة عام 

التنمية  لترسيخالمعقدة في المنطقة العربية بأهداف التنمية المستدامة فرصة من أجل اتخاذ اإلجراءات الالزمة 
 ريد أن يكون لتدخالت اإلنعاش بعد انتهاء النزاع اآلثار المرجوة.البشرية، إذا ُأ
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 تحليل ديناميات النزاع وتداعياته  -باء

كراهية، بال حمَّلةاعياته عند الحدود الوطنية. فاإلرهاب، والخطابات المال تقف ديناميات النزاع وتد -31
ل جهات من غير الدولة عبر الحدود، وشبكات الجرائم غير المشروعة، والخطابات الدينية المتطرفة، وتدّخ

ربية. ظواهر شائعة في المنطقة الع ، هيوالنزوح القسري، والمساحات الواسعة من المناطق غير الخاضعة للحكم
 .مثل انعدام األمن الغذائي أو التصحر وتتفاقم التحديات في ظل ظواهر عالمية لها أشد اآلثار على المنطقة العربية

هذه التحديات، تحّلل اإلسكوا ديناميات النزاع في المنطقة العربية. وال يمكن إجراء مثل هذا  وانطالقًا من -32
لطويلة األمد على النتائج اإلنمائية. وتشمل هذه االتجاهات واآلثار التحليل بمعزل عن اتجاهات النزاعات وآثارها ا

االقتصادات غير النظامية، وضعف أو  الحرباقتصادات ، ونضوب رأس المال البشري، واتساع النزاعات انتشار
لمخاطر التطرف وعسكرة المجتمعات. وتعالج  ما يعّرضهممؤسسات الدولة، وارتفاع معدالت بطالة الشباب 

، مثل تغّير المناخ، وتغّير التركيبة الهائلةسكوا هذه المسائل على خلفية االتجاهات العالمية أو عوامل اإلجهاد اإل
إلى معالجة التداعيات المختلفة للنزاع، وتحليل أثرها على تحقيق  اإلسكواالديمغرافية، وندرة المياه. وتهدف 

 أهداف التنمية المستدامة في ظل سيناريوهات مختلفة.

 أهداف التنمية المستدامة  لمؤشراتوضع خطوط أساس   -جيم
 من أجل توجيه العمل على اإلنعاش بعد انتهاء النزاع

 . 2030ينبغي التصدي للنزاع باعتباره من التحديات الشاملة لعدة قطاعات في وجه تحقيق خطة عام  -33
النزاعات مهمة صعبة. ويمكن أن تشكل البيانات تعّمها في منطقة  غاية 169هدفًا و 17غير أن رصد التقدم نحو 

الدقيقة المستمدة من مسوح األسر المعيشية أدلة منظمة وموحدة وموثوقة لرصد التنمية المستدامة وفهم أثر النزاع 
على السكان. وتشكل المسوح التي أجريت مؤخرًا في بلدان عربية متأثرة بشكل مباشر أو غير مباشر بالنزاعات 

لتقدير مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وال سيما تلك المتعلقة بالفقر، والتغذية، والصحة، والتعليم،  ةقّيمأداة 
بل العيش، وأداء سوق العمل، واالستهالك والمساواة بين الجنسين، والمياه والصرف الصحي، والطاقة، وُس

  ،التغيير المرجو ف اإلنمائية لأللفيةاألهداألسباب الكامنة وراء عدم إحداث من اأّن واإلنتاج. وقد ثبت 
عدم اإلبالغ عن معظم أما على مستوى البلدان، فمن أبرز التحديات  .السلم وبناء الدولة أهمّيةب هاعدم إقرار

لعدم توفر البيانات. أما اليوم، فالبيانات الدقيقة كافية لتقييم التقدم المحرز  عنها القصور في اإلبالغاألهداف أو 
 البيانات الدقيقة المتاحة لتقييم وستستخدم اإلسكوا. 2030ها اإلنسان في خطة عام ق األهداف التي جوهُرنحو تحقي

مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وتحديد الثغرات الرئيسية حسب الفئة السكانية في  فيالبلدان العربية  أداء
البلدان المتأثرة بشكل مباشر أو غير مباشر بالنزاع. وبذلك، تتيح اإلسكوا مصدر معلومات وأداة يمكن أن 

 مة.القاد لألعوام الخمسة عشرألوضاع الهشة ل ولوياتاألا صانعو السياسات في وضع ميستخدمه

 ج الوطنية واإلقليمية للتصدي لتداعيات النزاعُهتعزيز الُن  -دال

الدراية الفنية وشبكات الخبراء الالزمة لوضع أطر إقليمية  ،مركز فكريكفي إطار مهمتها  ،تملك اإلسكوا -34
قليمي ه اإلسكوا التعاون اإلالحكومية الدولية المتخصصة، توّج هاللتصدي للتحديات المذكورة. فمن خالل هيئات

 نإلى القضايا ذات األولوية مثل المياه، والحصول على الطاقة، والمساواة بين الجنسين، واإلحصاءات. ويمكن أ
 والوقاية منه. ،لحد من التداعيات، واإلنعاش بعد انتهاء النزاعلهذه الهيئات جهودها  ترّكز
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 الحوارات الفنيةدعم جهود بناء السالم واإلنعاش بعد انتهاء النزاع من خالل   -هاء

يمكن أن تسهم الرؤى واألدوات الشاملة والوطنية المنشأ للتنمية االجتماعية واالقتصادية في توحيد األمة  -35
طويل التخطيط الكافي للالوقت ليس لديها لحكومات االنتقالية بعد النزاعات ا ولكّنما بعد النزاع، فتقي من تجدده. 

معالجة االحتياجات والتوقعات الملحة والمختلفة  غير أنتركز على تلبية االحتياجات والتوقعات الملحة. إذ األمد، 
 .تسفر عن عدم اتساق بل تناقض في السياساتخارج رؤية إنمائية أوسع 

غياب عملية مصالحة اجتماعية متعددة المستويات، يتفاقم في خطر تجدد النزاع وإذ تدرك اإلسكوا أن  -36
آلية لوضع نهج شامل ومتعدد القطاعات يستند إلى المشاركة ويراعي حالة النزاع من أجل التصدي طّورت 

حلول ال من صياغة ةالوطني الجهات المعنيةوتمكين  ،المرتبطة بالحوكمةتلك االقتصادية وو للتحديات االجتماعية
 مناسبة.الصالحات إجراء اإلو

ع حوارات فنّية في الجمهورية العربية السورية وليبيا وفي السنوات األخيرة، أطلقت اإلسكوا مشاري -37
مكّيفة في تصميمها حسب السياق ، غير أنها واليمن، ترتكز على هذا النهج المشترك والمبادئ األساسية المتبادلة

 كل بلد.في واالحتياجات الخاصة 

ذ أنها ال تشارك في تلبية أن تنظم مثل هذه الحوارات، إ ،، يمكن للجان اإلقليمية بحكم موقعهاوبشكل عام -38
في تيسير الحوار  دورها يتركزاالحتياجات اإلنسانية العاجلة خالل النزاعات أو في التسوية السياسية، بل قد 

بشأن توحيد الرؤية المستقبلية أو خيارات اإلصالح، فتضع أساسًا للتخطيط الوطني في مرحلة ما بعد النزاع 
نظرًا إلى ما تتمتع به اللجان اإلقليمية من والية إقليمية وموقع في منظومة وتساعد في سد الفجوة اإلنمائية. و

األمم المتحدة، يمكن أن تتيح نهجًا طويل األمد لإلصالح والتواصل مع المستفيدين حتى بعد انتهاء دورة حياة 
عرض خبرات مشروع محدد؛ واالستفادة من الخبرة وتجربة العمل في بلدان متعددة؛ واستخدام قدرتها على 

 مشابهة من أماكن أخرى في المنطقة وخارجها.

 برنامج الخطة الوطنية لمستقبل سوريا -1

 جهات معنية، أنشأ برنامج الخطة الوطنية لمستقبل سوريا منبرًا للحوار يشارك فيه خبراء و2012في عام  -39
 ما بعد االتفاق.، وسيناريوهات وسياسات بديلة تحضيرًا لمرحلة 2030لوضع مبادئ رؤية البلد لعام 

قطاعًا إنمائيًا، مقسمة إلى ثالث ركائز مترابطة، إضافة إلى خمسة قطاعات شاملة  52ويشمل البرنامج  -40
معلومات األساسية الخبيرًا سوريًا إلعداد وثائق  15إلى  5(. وأنشأ البرنامج لكل قطاع فريق عمل من 9)الشكل 

 وتحليل الوضع والسياسات البديلة.

بين مجموعات  يفصل عمل بين السياسات متسقًا عبر القطاعات، اعتمد البرنامج إطاروليكون الربط  -41
طبيعة القطاعات المتفاعلة  على النهج القائم على النظم. ويرّكز النهج القائم على النظم دور العمل، ويظهر

 ياسات البديلة.والمترابطة ويعالجها باعتبارها مصفوفة من مجاالت مشتركة، تشكل معًا اإلطار العام للس

 ويمّيز النهج بين نوعين من السياسات: -42

قيمة، مثل  تحقيقهي سياسات قطاعية، تهدف إلى تقديم خدمة أو و تقديم الخدماتسياسات  )أ(
 الزراعة، والصناعة، والتعليم، والصحة، واالنتخابات، واألمن؛
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، وهي تشمل البنى األساسية تتقديم الخدماوهي سياسات تؤدي إلى إنفاذ سياسات  سياسات التمكين )ب(
 واالقتصاد الكلي والحوكمة.

ّحدت المواضيع لمراقبة النوعية من خالل مبادئ توجيهية، وقد ُو ًاإضافي مستوًى إطار العمل يتضمنو -43
ّممت في الشاملة لعدة قطاعات )حقوق اإلنسان، وقضايا الجنسين، والمجتمع المدني، والبيئة واالستدامة( وُع

كما التمكين(. وبذلك، عمل الخبراء على ضمان تقّيد السياسات البديلة  تقديم الخدماتالسياسات البديلة )سياسات 
تمكين المرأة. ولتنفيذ هذا النهج، وضع الخبراء  ةفي جميع القطاعات بالمعايير العالمية لحقوق اإلنسان، ومراعا

دف إلى تحديد وزن )قوي ومتوسط وضعيف( للعالقة بين القطاع مصفوفة للعالقات المتبادلة في كل قطاع، ته
 قيد الدراسة وسائر القطاعات.

 قطاعات برنامج الخطة الوطنية لمستقبل سوريا  -9الشكل 

 

إعادة اإلعمار واإلنعاش 

 االقتصادي

 التنمية االستراتيجية المحلية

التنمية 
اإلقليمية 
 واإلسكان

المستوطنات 
 الريفية

 التجارة السياحة

 الصناعة الزراعة

 المنتجةالقطاعات 

 الموارد المعدنية

 التعدين –الغاز  –النفط 

 القطاع المالي والمصرفي

 المؤسسات المالية –الصيرفة 

 الطاقة النقل

 المياه االتصاالت

 التمكين

 االقتصاد الكلي

 العمل

 نى األساسيةالُب

 التبادل في إدارة المعارف

 الحوكمة

 بناء المؤسسات

 المشتريات العامة

المجتمع 
 اإلعالم المدني

الحوكمة وبناء المؤسسات 

 وإرساء الديمقراطية

 سيادة القانون

 إصالح القطاع األمني

 التمثيل

 الالمركزية

 القطاعات الشاملة

 قضايا الجنسين

 المجتمع المدني

الشفافية 
 والمساءلة

 اإلعالم

 االنتخابات المجتمع المدني

 التشريعات الدستور

 السلطة 
 القضائية

 الخدمة المدنية

المصالحة والتماسك 

 االجتماعي

 الثقافة والهوية

 الهوية والمواطنة

 الثقافة والتراث

 التنمية االجتماعية

 الحماية االجتماعية

 السكان والهجرة

 الفقر

 حقوق اإلنسان

 البيئة

 االستدامة

 الصحة التعليم
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 ، أربعة أهداف رئيسية:2017للمرحلة الثانية من المشروع، التي أطلقت في عام و -44

التأثير على النقاش الدولي حول مستقبل الجمهورية العربية السورية، وإيجاد حل سلمي للنزاع  )أ(
 يجمع بين مختلف الجهات المعنية؛على أساس نتائج حوار 

ضمان أن يكون التخطيط لإلنعاش فعااًل من خالل تحديث منتظم للمعلومات بشأن االحتياجات  (ب)
 والحقائق السريعة التغّير؛

ممارسة عن طريق ترجمة المناقشات المعيارية إلى أدوات محددة يمكن الالنظرية إلى  االنتقال من (ج)
 الواقع؛ على أرضالسوريين أن تسهم في تحسين وضع 

وضع إرشاد السياسات على مختلف المستويات، بدءًا بمفاوضات السالم السياسية وصواًل إلى  (د)
 .ولبنان الوطنية والدولية لألردن والجمهورية العربية السورية البرامج

 مشروع الحوار االجتماعي واالقتصادي في ليبيا: نحو مؤسسات فعالة  -2
 وتنمية اجتماعية واقتصادية مستدامةخاضعة للمساءلة 

مرتبطة بعوامل سياسية واجتماعية الالعديد من األسباب الهيكلية الكامنة  2011كان للثورة في ليبيا في عام  -45
. ففي السلطة السياسية فراغ خطير سببه القائمة اليومواقتصادية، وال يزال الكثير منها من التحديات الرئيسية 

قد خّلف العنف وعدم االستقرار تداعيات مأساوية توّزعت بالتساوي بين الخسائر البشرية التجزؤ والخالفات. و
نى األساسية، وعواقب تمتد أبعد من هذه اآلثار المباشرة. فقد تراجع تقديم الخدمات العامة األساسية، وتدمير الُب

مصادر الدخل الرئيسية للسكان، ب ًارراالنهيار االقتصادي ض وألحقما أدى إلى تدهور الحالة الصحية والتعليمية. 
جبرت شرائح كبيرة من فازدادت مستويات البطالة والفقر، وتفاقم الشعور بانعدام األمن والعرضة للمخاطر. وُأ

إلى الخارج. والمؤسسات الليبية غير مجهزة لمواجهة التحديات  الهجرة داخل البلد أوالنزوح السكان على 
قد أدى غياب رؤية موحدة من أجل ليبيا الجديدة إلى قيام مفاهيم متعددة ومتنافسة االقتصادية، وو االجتماعية

 للشرعية تهدد بتقويض الدولة.

ويهدف مشروع الحوار االجتماعي واالقتصادي في ليبيا إلى إتاحة منبر يتمكن فيه الليبيون من المشاركة  -46
 التي يريدونها لمستقبل بلدهم، ومعالجة قضايا االقتصادية الطويلة األمد و في حوار بشأن الرؤية االجتماعية

 مثل توزيع الموارد الطبيعية واستخدامها، والهبات، والدخل، والثروة وتكافؤ الفرص، وتوجيه األنشطة 
 االقتصادية وتنوعها.

 بل تحقيق كل منُسينبغي أن يطلق الليبيون مناقشات حول مسار التنمية المستدامة في بلدهم لمعالجة و -47
يع، وهيكلة االقتصاد، وتحسين نوعية التعليم والرعاية الصحية، وتأمين فرص عمل للشباب، وبناء مجتمع التنو

 يمكن أن يعملمتماسك اجتماعيًا تنظمه مؤسسات شاملة للجميع وخاضعة للمساءلة. وعند ترسيخ الدمج والتمكين، 
بملكية ليبية وتؤدي في نهاية المطاف إلى الليبيون معًا من أجل وطٍن أفضل، على أن تستند جهودهم إلى عملية 

 رؤية مشتركة لمستقبل ليبيا.

عائق رئيسي لتحويل تركيز هو االفتقار إلى رؤية مشتركة أن  جهات معنية ليبية عديدة اعتبرتوقد  -48
األطراف المتنازعة من السيطرة على الموارد االستراتيجية لتحقيق مكاسب قصيرة األمد إلى تنمية البلد على 

 المديين المتوسط والطويل. وللمشروع األهداف الرئيسية األربعة التالية:
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من أجل تحديد المواضيع  ا، ومجتمعههاوضع خط أساس للوضع الراهن لمؤسسات ليبيا، واقتصاد )أ(
 ذات األولوية وفرص اإلصالح في المستقبل؛

حوار مع مجموعات من  من خاللها اقتصادية وخيارات سياسية لتحقيقو وضع رؤية اجتماعية )ب(
 ؛ةالليبي الجهات المعنيةالخبراء و

 تثبيت الرؤية والخيارات السياسية عبر مشاورات شاملة للجميع؛ )ج(

 دعم ليبيا في تنفيذ الرؤية من خالل بناء القدرات والتعاون الفني. )د(

 يؤكد أّنمن أهداف التنمية المستدامة الذي  16، وال سيما الهدف 2030ويستند المشروع إلى خطة عام  -49
المؤسسات الفعالة الخاضعة للمساءلة التي تشمل الجميع، والوصول إلى العدالة وسيادة القانون في صميم التنمية 

 المستدامة، وال سيما في حاالت النزاع.

من الخبراء  75إلى  25 ، تناقش فيها مجموعة متنّوعة منوستكون المشاورات على أوسع نطاق ممكن -50
 أن يزداد عدد المشاركين باطراد وينبغياآلراء واألولويات في الرؤية المستقبلية لليبيا.  ةالليبي الجهات المعنيةو

 .مع التقّدم في تنفيذ المشروع

ولضمان الشمولية في المشاورات، وإقرارًا بالدور المهم للمرأة والشباب في التسوية وبناء السالم ووضع  -51
 العملية. هذه عد انتهاء النزاع، ستبذل جهود خاصة لتيسير المشاركة الفعالة للمرأة والشباب فيالسياسات ب

 الحوكمة العامة في اليمن لتدعيممنبر الحوار الفني  -3

المجتمع الدولي  وإذ يوّجهفي العالم، حالة طوارئ إنسانية حادة.  يواجه اليمن، وهو من أقل البلدان نموًا -52
المساعدة اإلنسانية الضرورية والخدمات األساسية وتيسير عملية السالم، يهدف هذا لتأمين  همعظم موارد

 المشروع إلى سد الفجوة اإلنسانية/اإلنمائية من خالل التركيز على تطوير المؤسسات على المدى الطويل.

، ًامًا حذر، تقد2014ل مؤتمر الحوار الوطني في اليمن، الذي اختتم أعماله في كانون الثاني/يناير وشّك -53
من حيث توسيع نطاق الدمج، واعتبرت نتائجه المتفاوض عليها إنجازًا كبيرًا في تقاسم السلطة. غير أن الدولة 

 ترسيخاليمنية ومؤسساتها لم تتمكن من ترجمة نتائج المؤتمر إلى إجراءات ملموسة، وهي تفتقر إلى القدرة على 
 رها.المصالحة االجتماعية على الصعيد المحلي وتيسي

وسيسهم مشروع اليمن في منع التفكك االجتماعي وتجدد النزاع في اليمن، من خالل عملية شاملة قائمة  -54
 الحوكمة العامة.تحسين صياغة خطة إصالح إلعادة تأهيل المؤسسات وتهدف إلى على المشاركة 

 وللمشروع األهداف الرئيسية األربعة التالية: -55

تركز على سالحالة الراهنة للمؤسسات اليمنية وتنشر، و وضع خط أساس: ستجرى دراسات حول )أ(
الثغرات ومواطن الضعف، والسياق االجتماعي والسياسي، واالحتياجات من حيث القدرات المؤسسية، ومسببات 

 تجدد النزاع؛
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 الجهات المعنيةشارك تنهج يستند إلى االستشارات لوضع خطة إلصالح المؤسسات: س اعتماد )ب(
الحوكمة  وتحسينار لوضع خطة تحدد التدخالت واإلصالحات الرامية إلى إعادة تأهيل المؤسسات في حو ةاليمني

 ؛2030العامة، في ضوء خطة عام 

تعبئة اإلرادة السياسية لإلصالح: ستبذل جهود لتشجيع انضمام الجهات السياسية ومتخذي القرار  )ج(
 إلى عملية تنفيذ اإلصالحات المؤسسية؛

القدرات في القطاع العام: ستقدم المساعدة الفنية وتبنى قدرات موظفي الخدمة المدنية، لتمكينهم بناء  )د(
 من تنفيذ اإلصالحات والتدخالت المحددة في الخطة وتحويل المؤسسات اليمنية.

 يؤكد أّنمن أهداف التنمية المستدامة الذي  16، وال سيما الهدف 2030ويستند المشروع إلى خطة عام  -56
ؤسسات الفعالة الخاضعة للمساءلة التي تشمل الجميع، والوصول إلى العدالة وسيادة القانون في صميم التنمية الم

 المستدامة، وال سيما في حاالت النزاع.

واإلغاثة اإلنسانية أولوية في اليمن للتصدي للتحديات االجتماعية واالقتصادية الطويلة األمد وانتشال البلد  -57
أن ترافقها جهود إنمائية. ويهدف هذا المشروع إلى سد الفجوة بين التدخالت اإلنسانية  من بد من الفقر، ولكن ال

 النتقال من النزاع إلى التنمية.من أجل الحوكمة لالشروط األساسية  تنفيذواإلنمائية من خالل المساهمة في 

التسوية، وبناء السالم ووضع  ولضمان الشمولية في المشاورات، وإقراراً بالدور المهم للمرأة والشباب في -58
 العملية. هذه السياسات بعد انتهاء النزاع، ستبذل جهود خاصة لتيسير المشاركة الفعالة للمرأة والشباب في

 تحسين ممارسات وهيكليات الحوكمة في المؤسسات   -واو
 في مرحلة اإلنعاش بعد انتهاء النزاع

 ضمننعاش، واإل تقّوضالعقبات الرئيسية التي  ضمنضعف هيكليات المؤسسات والحوكمة  يردغالبًا ما  -59
، متوفرة بناء المؤسسات مجال غنية فيالمتنوعة والمعارف الخبرات وال ومع أناألسباب الرئيسية لتجدد النزاع. 

 وندرُة ،تحديد األولويات المبادرات ال تزال مجزأة أو مكررة، والجهود المبذولة ال تتكامل. وتطرح ضرورُةف
تحديات على المستوى الفني. فالقدرة على التنفيذ لطالما كانت محدودة )من حيث األدوات والبيانات  ،الموارد

الالزمة لتصميم السياسات والقوانين واألنظمة ورصدها(. ويحد النقص في التمويل والمهارات الفنية من القدرة 
 م في مرحلة اإلنعاش بعد انتهاء النزاع.على تنفيذ النماذج اإلنمائية ورصدها، وعلى تعزيز قدرة القطاع العا

 ولمساهمة اإلسكوا في مرحلة اإلنعاش بعد انتهاء النزاع قيمة مضافة، من خالل: -60

جمعت اإلسكوا خبرات متراكمة قّيمة للنهوض بالتنمية  تقديم المشورة الفنية بشأن السياسات العامة: )أ(
ات اإلقليمية ودون اإلقليمية. وستساعد في مواءمة وتنسيق المستدامة، والربط بين برامج العمل الوطنية والعملي

 السياسات العامة التي هي من الركائز االقتصادية واالجتماعية والبيئية لإلنعاش؛

: موقع اإلسكوا يخّولها بناء القدرات في مجال اإلنعاش في المؤسسات تعزيز القدرات الوطنية )ب(
الخدمة المدنية ومنظمات المجتمع المدني وإسداء المشورة، والعمل  تدريب موظفي عن طريقالوطنية الرئيسية، 
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البيانات والمنهجيات المستخدمة في وضع السياسات العامة وتنفيذها. ويمكن أن تنشئ  لتقديمكمرصد للمعلومات 
مجموعة لممارسات الحكم السليم. وفي هذا الصدد، أعّدت اإلسكوا  على مثال مركزإقليمية،  اإلسكوا منافع عامة

أدوات لتشخيص وضع المؤسسات من أجل تحديد الثغرات الرئيسية في فعالية دور المؤسسات في اإلنعاش 
وتحقيق نتائج إنمائية أفضل. وسيجري تدريب موظفي الخدمة المدنية على استخدام مجموعة األدوات التشخيصية 

و توجيهها، وتحسين النتائج اإلنمائية ومنع في جهود اإلنعاش أ من المساهمة المؤسسات تمكينوتحليلها، من أجل 
 تجدد النزاع؛

عمل اإلسكوا مع الحكومات في مجال السياسات ت: السياق الوطني واإلقليمي االطالع علىحسن  )ج(
أولويات كل دولة عضو وسماتها الخاصة والتحديات التي تواجهها. وهذه المعرفة دراية بوهي إذًا على العامة، 

 ي منظومة األمم المتحدة عند التعامل مع خصائص كل دولة في مرحلة اإلنعاش بعد انتهاء النزاع؛بالغة األهمية ف

: تشجع اإلسكوا الحوار المتعدد األطراف، وتبادل المعارف تشجيع الحوار المتعدد األطراف )د(
 ة المؤسسية.ما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي من أجل التنمي والتعاون، بما في ذلك التعاون في

 عوامل الدفع والجذبل التحديد المبكر: األصولية اترصد ومنع التطرف العنيف والنزع

المتعددة  األصولية اتمكافحة التطرف، من تحديد دوافع النزعلحلول إيجاد الال بد لمعرفة عوامل الخطر و -61
الدوافع المتنوعة  تحليلل األوجه على مختلف المستويات االجتماعية واالقتصادية والسياسية واأليديولوجية. ويشّك

للتطرف العنيف ومستويات خطورته وحسمه، نهجًا تكثر فيه التحديات والفرص. فالفرص في األغلب هي وليدة 
محدودة في  أصوليينحتمل أن يكونوا السياسية لألفراد الذين ُيواقع تكون فيه المظالم االجتماعية واالقتصادية و

شفت في مرحلة مبكرة، بطرق ال تؤدي إلى مزيد من حّيز وتنظيم خاص، ويمكن معالجتها بنجاح، في حال اكُت
التشدد وأشكال التطرف العنيف. غير أن التحدي يكمن في الفصل بين الدوافع الحاسمة وتلك التي تبدو أقل حسمًا. 
 ويصعب احتواء تأثير الشبكات والتنظيمات االجتماعية الراسخة في المجتمع والتي تتغذى من المظالم االجتماعية

االقتصادية والسياسية، أكثر من احتواء أثر التنظيمات العنيفة العابرة للحدود التي تعمل على هامش المجتمع و
 رين.يوال تجذب الكث

لسياقات المختلفة. فليس من نظرية ثقافية أو حتمية تفسر ما يدفع وال بد من دراسة ظاهرة التطرف في ا -62
األفراد، وال سيما الشباب، إلى التطرف العنيف، فهذه ظاهرة ال محدد لها سوى السياق. ولذلك من الضروري 

متطرفة إلى التنظيمات ال االنضمامفهم السياق واألسباب الجذرية بالتفصيل لوضع السياسات الوقائية الالزمة لوقف 
 اللجوء إلى التطرف العنيف. تثبط، وتهيئة بيئة لهاالعنيفة، وردع الدعم المجتمعي 

وفي المعرفة الواضحة لألبعاد االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية للمنطقة العربية، والمشاركة  -63
ى المستويين الوطني واإلقليمي ، ورصد االتجاهات، والحوارات المجتمعية الشاملة علالجهات المعنيةالمنتظمة مع 

السبيل الوحيد للتمييز بين المجموعات الرئيسية للدوافع، وبين األنواع المختلفة للتطرف العنيف والتشدد والتنظيمات 
 أنسب جهةبالمنطقة وخبرتها المثبتة فيها، هي  تهابفضل معرف ،اإلسكواوالمرتبطة بها على المستوى اإلقليمي. 

 لدراسة ظاهرة التطرف العنيف، والمساعدة في وضع استراتيجيات فعالة لمنع التطرف العنيف ومكافحته.
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