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المقدمة

ــج  ــج لبرنام ــج برام ــدف ونه ــرة كه ــنوات األخي ــي الس ــة ف ــي أهمي ــك االجتماع ــوم التماس ــب مفه اكتس

ــزال  ــوم ال ي ــر أن المفه ــر بالذك ــة. والجدي ــروف الهش ــزاع والظ ــاالت الن ــي ح ــي ف ــدة اإلنمائ ــم المتح األم

سلًســا وقابــًا للتكيــف اســتناًدا إىل ســياق اســتخدامه والنتيجــة المرغوبــة مــن توظيفــه فــي إى ظــروف 

أو بيئــة معينــة. 

ولضمــان فهــم واضــح ومتســق ومشــترك للمفهــوم، تمثــل هــذه المذكــرة خطــوة مهمــة لبرنامــج األمــم 

المتحــدة اإلنمائــي فــي تأطيــر مفهــوم التماســك االجتماعــي، وتبــادل األفــكار والــدروس مــن اســتخدامه 

فــي الماضــي والحاضــر، واألهــم مــن ذلــك، فــي ترجمتــه إىل ممارســة مؤثــرة وقابلــة للقيــاس.

تبــدأ هــذه المذكــرة بتوضيــح األســاس المنطقــي للنظــر فــي التماســك االجتماعــي كمفهــوم ونهــج برامــج 

تهــدف إىل التنميــة والســام، وتقديــم تعريفــات ذات صلــة ومقارنتهــا بالمفاهيــم المســتخدمة بشــكل 

مماثــل )كــرأس المــال االجتماعــي عــى ســبيل المثــال(، وشــرح الجــدل القائــم حــول ظهــوره مجــدًدا فــي 

اآلونــة األخيــرة فــي خطــاب الصــراع والتنميــة وبنــاء الســام. 

كتعبيــر عــن العمــل الداخلــي للنســيج االجتماعــي للمجتمــع وكذلــك العاقــات العموديــة بيــن المجتمــع 

والســلطة، تتطــرق المذكــرة أيًضــا إىل مفهــوم آخــر ذي صلــة وهــو العقــد االجتماعــي. ولكــن بــدالً مــن 

البقــاء فــي المجــال المفاهيمــي والنظــري، ولضمــان الصلــة بالممارســين، تستكشــف المذكــرة الطــرق 

ــع  ــا م ــي وتكييفه ــك االجتماع ــم التماس ــات تقيي ــات وقياس ــر منهجي ــا تطوي ــن خاله ــن م ــي يمك الت

ــة  ــم بطريق ــي وتقّي ــك االجتماع ــج التماس ــي برام ــر ف ــات التغيي ــف نظري ــة. وتستكش ــروف المختلف الظ

نقديــة وتقــدم االعتبــارات العمليــة لتوجيــه السياســات والبرامــج لتكــون أكثــر تأثيــًرا وأكثــر تكامــًا عــى 

مســتويات مختلفــة مــن المشــاركة.

ــًدا لنهــج البرامــج  ــة عــن برامــج محــددة حيــث يمكــن أن يكــون التماســك االجتماعــي مفي وتقــّدم أمثل

المختلفــة والمتعــددة فــي مجــاالت مثــل الحــوار والوســاطة والحكــم المحلــي، والنســاء والشــباب، وبنيــة 

الســام التحتيــة.

ــي  ــتوى الوطن ــى المس ــي ع ــك االجتماع ــم التماس ــل لتقيي ــددة ودلي ــرض أداة مح ــرة بع ــم المذك وتختت

والــذي يمكــن تكييفــه ونشــره بســرعة لدعــم التحليــل )بمــا فــي ذلــك التحليــل المشــترك( والسياســة 

والبرامــج والشــراكة.

وبالنظــر إىل الواليــة الواســعة التــي يعمــل برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي بموجبهــا، ومجموعــة شــركائه 

الواســعة، فــإن الفهــم الواضــح لعمــل التماســك االجتماعــي وبرامــج تعزيــزه أمــر بالــغ األهميــة، خاصــة 

فــي الســياقات المتأثــرة بالنــزاع، وأيًضــا كأداة للوقايــة فــي األماكــن التــي قــد ينشــب فيهــا صــراع عنيف. 

نأمــل أن تكــون هــذه المذكــرة مصــدًرا مفيــًدا لفهــم التماســك االجتماعــي والعمــل معــه، مــن أجــل تعزيــز 

مجتمعــات ســلمية وعادلــة وشــاملة. .

 

السيدة أساكو أوكاي

األمين.العام.المساعد

مديرة.مكتب.األزمات

برنامج.األمم.المتحدة.اإلنمائي
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أصبــح تعزيــز التماســك االجتماعــي ضــرورة فــي القــرن الحــادي 

ــق  ــم قل ــة، يخي ــة الثالث ــرينيات األلفي ــل عش ــا ندخ ــرين. فيم والعش

ــرام  ــدد احت ــي ته ــراع الت ــروف الص ــم ظ ــأن تفاق ــاق بش ــع النط واس

ــوق اإلنســان األساســية.1 وتكمــن وراء هــذه  ــوع والشــمولية وحق التن

ــة  ــداوة العرقي ــة، كالع ــى الهوي ــة ع ــرات القائم ــدة التوت ــات ح الصراع

ــل  ــة الصاعــدة. فــي أبري ــة الحصري ــة، وكــره األجانــب، والوطني والديني

2019، انتقــد األميــن العــام لألمــم المتحــدة أنطونيــو غوتيريــس هــذا 

"الهيجــان المثيــر للقلــق" مــن الصــراع الــذي ســّرعته جزئيــاً خطابــات 
ــف.2 ــب والعن ــة وأدى إىل التعص الكراهي

 1  األمم.المتحدة؛.البنك.الدولي.(2018)..السبل.إىل.السالم:.المناهج.الشاملة.لمنع.الصراع..واشنطن.العاصمة:.البنك.الدولي،.ص.47-11.
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/28337

 2  أخبار.األمم.المتحدة،.أعلن.غوتيريس.الكراهية."تهديد.للجميع".داعيا.إىل.بذل.جهد.عالمي.إلنهاء.كراهية.األجانب.و"الخطاب.البغيض"،
 https://news.un.org/en/story/2019/04/1037531 4.أبريل.2019،.عىل.الموقع'
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العالميــة. الظــروف. ترصــد. التــي. المنظمــات. تقــدم.

األقليــات. حقــوق. ,مثــل. الرئيســية. العوامــل. بشــأن.

والتوجــه.إىل.العنــف.المنظــم.عــىل.الصعيــد.العالمــي،.

ــام. ــن.الع ــه.األمي ــرب.عن ــذي.أع ــق.ال ــىل.القل ــة.ع ــة.قوي أدل

ــع. ــي.جمي ــات.المهمشــة.ف ــات.والفئ بشــأن.تعــرض.األقلي

أنحــاء.العالــم.للتمييــز.واإلقصــاء.والعنــف.ضــد.الفئــات.

الســكانية.الضعيفــة.3.عــالوة.عــىل.ذلــك،.تشــكل.النزاعــات.

والتطــرف. األهليــة. الحــروب. مثــل. العنيفــة. المســلحة.

ــة. ــات.اإلرهابي ــك.الهجم ــي.ذل ــا.ف ــة،.بم ــف.واألصولي العني

القائــم. والعنــف. والخطــف. كالقتــل. المســلح. والعنــف.

ــرة.للســالم.المســتدام. ــدات.خطي ــوع.الجنــس،.تهدي عــىل.ن

ــاب. ــل.هــذا.الصــراع،.وغي ــم..إن.مث ــع.أنحــاء.العال فــي.جمي

يقــّوض. يعقبــه،. الــذي. االجتماعــي. التماســك. تــآكل. أو.

التنميــة،.ويزيــد.انعــدام.األمــن.والمخــاوف،.ويتــرك.البلــدان.

والســياقات.عرضــة.لمزيــد.مــن.العنــف.أو.تصاعــده.

لمواجهــة.هــذه.التطــورات،.تشــمل.اســتراتيجية.وخطــة.

عمــل.األمــم.المتحــدة.ضــد.خطــاب.الكراهيــة.لعــام.4.2019.

التدابيــر.التــي.تعالــج.عــىل.وجــه.التحديــد.آفــة.لغــة.الكراهيــة.

فــي.وســائل.التواصــل.االجتماعــي..وقــال.األميــن.العــام.فــي.

كشــفه.عــن.االســتراتيجية.والخطــة.الجديدتيــن:

خطــاب الكراهيــة هــو، فــي حــد ذاتــه، تعــّد عــى التســامح 

حقــوق  ومبــادئ  معاييــر  وجوهــر  والتنــوع  والشــمول 

ــك  ــع، التماس ــاق أوس ــى نط ــّوض ع ــا. ويق ــان لدين اإلنس

 3  مجموعة.حقوق.األقليات.الدولية،.الشعوب.تحت.التهديد.2018،.13.يونيو.2018،.
 http://peoplesunderthreat.org/wp-content/uploads/2013/10/Peoples-under-Threat-2016-briefing1.pdf

 4  للحصول.عىل.ملخص.للخطة،.راجع.
https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/UN%20Strategy%20and%20Plan%20of%20

Action%20on%20Hate%20Speech%2018%20June%20SYNOPSIS.pdf
5  األمم المتحدة، إدارة شؤون اإلعالم، األمين العام يطلق استراتيجية وخطة عمل األمم المتحدة لمكافحة خطاب الكراهية، ويعين المستشار 

.الخاص المعني بمنع اإلبادة الجماعية كنقطة اتصال، PI / 2264-SOC / 4881، 18 يونيو 2019، 

https://www.un.org/press/en/2019/pi2264.doc.htm
.لمزيد.من.المعلومات.بشأن.جهود.برنامج.األمم.المتحدة.اإلنمائي.لرصد.وتنفيذ.الهدف.16.للتنمية.المستدامة.SDG16،.راجع.المراقبة.لتطبيق. .6

.مجتمعات.سلمية.وعادلة.وحاضنة.للجميع..أوسلو:.في 

http://www.undp.org/content/dam/norway/undp-ogc/documents/Monitoring%20to%20Implement%20
SDG16_Pilot%20Initiative_main.pdf

االجتماعــي، ويضعــف القيــم المشــتركة ويمكــن أن يضــع 

األســاس للعنــف، ويعيــق قضيــة الســام واالســتقرار 
ــع.5 ــان للجمي ــوق اإلنس ــان حق ــتدامة وضم ــة المس والتنمي

ــة. ــاب.الكراهي ــد.خط ــتراتيجية.ض ــل.االس ــة.العم ــد.خط تع

لمعالجــة. الشــاملة. المتحــدة. األمــم. جهــود. مــن. جــزًءا.

أســباب.الصراعــات.الجذريــة.الكامنــة.التــي.تــؤدي.إىل.

العنــف.وتعــوق.ضمــان.حقــوق.اإلنســان.والتنميــة.للجميــع..

تســتجيب.األمــم.المتحــدة.عــىل.مســتويات.مختلفــة.للطرق.

التــي.يهــدد.بهــا.انعــدام.الثقــة.والعــداء.القائمــان.عــىل.

اختــالف.الهويــة.بزيــادة.إمكانيــة.انــدالع.الصراعــات.العنيفــة..

ويتــم.تنظيــم.هــذه.الجهــود.اليــوم.حــول.هــدف.رقــم.16.مــن.

 )SDG16(.أهــداف.األمــم.المتحــدة.للتنميــة.المســتدامة

ــر. ــداًل.وشــمولية..ويعتب ــر.ســالًما.وع ــات.أكث ــق.مجتمع لخل

تعزيــز.التماســك.االجتماعــي.بيــن.المواطنيــن.والدولــة،.

ــا،. ــة.وعبره ــات.االجتماعي ــراد.والمجموع ــن.األف ــك.بي وكذل

.6..SDG16.أمــرًا.محوريـًـا.للهدف.الـــ.16.للتنميــة.المســتدامة

ــع. إذ.يســتهدف.المؤسســات.المســتجيبة.والشــاملة،.وصن

ــي.يتوجــه.مباشــرة. ــع.الفئــات،.وبالتال القــرار.الممثــل.لجمي

إىل.الحاجــة.إىل.تعزيــز.التماســك.االجتماعــي..ويســاهم.

ــن. ــد.م ــع.األشــخاص،.والح ــة.لجمي ــة.القانوني ــن.الهوي تأمي

الرشــوة،.والفســاد،.واســتالب.الدولــة،.وبنــاء.القــدرات.لمنــع.

الجريمــة،.ومنــع.التطــرف.العنيــف.بشــكل.كبيــر.فــي.تعزيــز.

ــي التماســك.االجتماع

 تعزيز التماسك 
االجتماعي

وشــركاؤه. اإلنمائــي. المتحــدة. األمــم. برنامــج. ويشــارك.

اآلخــرون.فــي.المســاعدة.اإلنمائيــة.عــىل.الصعيــد.العالمــي.

عــىل. والحفــاظ. الصــراع. لمنــع. المبذولــة. الجهــود. فــي.

ــة. ــة.المراعي ــة.المتكامل الســالم.مــن.خــالل.البرامــج.اإلنمائي

ــي. ــدة.اإلنمائ ــم.المتح ــج.األم ــل.برنام ــه.عم ــزاع..ويتوج للن

ــاء.الســالم.بشــكل.مباشــر. ــم.الديمقراطــي.وبن بشــأن.الحك

األجنــدة. تلــك. وتشــمل. االجتماعــي.. التماســك. إىل.

ــات،. ــع.النزاع ــال.من ــي.مج ــة.ف ــادرات.المنظم ــج.ومب برام

والعمليــات.السياســية.الشــاملة،.والحكــم.المســتجيب.

والمســؤول،.وســيادة.القانــون.وتحقيــق.العدالــة،.ومكافحــة.

الفســاد،.ومنــع.التطــرف.العنيــف،.والعمــل.مــع.الشــباب،.

وبرامــج.مكافحــة.فيــروس.نقــص.المناعــة.البشــرية.والبرامج.

الصحيــة.األخــرى..تركــزت.مجموعــة.نشــاطات.برنامــج.

األمــم.المتحــدة.اإلنمائــي.فــي.منــع.النزاعــات.وإدارتهــا.

وتســهيل.المحادثــات.وإجرائهــا.وبنــاء.التوافــق.عــىل.منظــار.

اســتراتيجي..تعزيــز.التماســك.االجتماعــي.يتمثــل.فــي.مدى.

الثقــة.فــي.الحكــم.وداخــل.المجتمــع.واإلرادة.فــي.المشــاركة.

الجماعيــة.إلحــالل.رؤيــة.مشــتركة.لســالم.مســتدام.وأهــداف.

1 1.
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مشــتركة.للتنميــة..وتمنــع.مبــادرات.برنامــج.األمــم.المتحــدة.

اإلنمائــي.لدعــم.البنــى.التحتيــة.مــن.أجــل.الســالم.حصــول.

المتفاعلــة. المؤسســات. وتســاند. العنيــف. التطــرف.

والشــاملة.والصامــدة.ممــا.يــؤدي.مباشــرة.إىل.تحقيــق.

ــي. ــك.االجتماع ــم.التماس ــدف.دع ه

ــة. ــق.التنمي ــبق.لتحقي ــرط.مس ــدف.ش ــذا.اله ــق.ه فتحقي

المســتدامة.وبنــاء.مجتمعــات.مســالمة..وقــد.أصبحــت.

ــدف. ــك.اله ــق.ذل ــاعية.إىل.تحقي ــاريع.الس ــج.والمش البرام

ــي. ــود.برنامــج.األمــم.المتحــدة.اإلنمائ ــا.مــن.جه جــزًءا.مهًم

معالجــة. فــي. والتحديــات. الثقــة. النعــدام. للتصــدي.

االختالفــات.والتعدديــة..إذ.هــي.تمتــد.مــن.إطــالق.مشــاريع.

الحــوار.إىل.تطويــر.إمكانــات.الحكومــات.المحليــة.فــي.

ــىل. ــز.ع ــات.وبالتركي ــر.المجتمع ــور.عب ــاء.جس ــاور.وبن التش

ــر.. ــدة.المصي ــتركة.ووح ــم.المش القي

المتحــدة. األمــم. برنامــج. والمشــاريع. البرامــج. وتهــدف.

توفيــر. إىل. االجتماعــي. بالتماســك. المتعلقــة. اإلنمائــي.

أســاس.لمنــع.الصراعــات.وبنــاء.الســالم.مــن.خــالل.الفهــم.

تكــون. عندمــا. والترابــط.. والتفاعــل. والحــوار. األعمــق.

المجتمعــات.أكثــر.تماســًكا.وتكــون.قنــوات.الحــوار.والتعاون.

والتفاعــل.متنوعــة.ومتعــددة.الطبقــات،.فلــن.تنجــح.الجهود.

ــراز.االختالفــات..لــذا،.فــإن. الراميــة.إىل.تعزيــز.الكراهيــة.وإب

الــدول. قــدرة. أيًضــا. يعــزز. االجتماعــي. التماســك. بنــاء.

التغييــر. يمكنهــا. بحيــث. الصمــود. عــىل. والمجتمعــات.

والتكيــف.مــع.تحديــات.القــرن.الحــادي.والعشــرين.

.
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 اإلطار
واألغراض 

ــار. ــا.وتستكشــف.اآلث ــرة.إطــاًرا.مفاهيمًي ــدم.هــذه.المذك تق

المترتبــة.عــىل.البرامــج.والمشــاريع.التــي.تســعى.إىل.تعزيــز.

ــار. ــر.إط ــو.توفي ــا.ه ــرض.منه ــي..والغ ــك.االجتماع التماس

ــا.توســعًيا. مفاهيمــي.واضــح.لمــا.يمكــن.أن.يكــون.مفهوًم

ــج. ــم.برام ــي.تصمي ــي.ف ــه.العمل ــة.والتوجي ــم.المعرف وتقدي

ومشــاريع.فعالــة..عــالوة.عــىل.ذلــك،.فهــي.تســعى.إىل.

تحديــد.التحديــات.والمخاطــر.والمعضــالت.فــي.برامــج.

التماســك.االجتماعــي.وتوجيــه.القــارئ.إىل.مصــادر.إضافيــة.

ــرًا،.إنهــا. واألبحــاث.األساســية.والمزيــد.مــن.القــراءات..أخي

ــة: ــة.التالي ــذه.األســئلة.المهم ــاول.ه تتن

مــا.هــو.التماســك.االجتماعــي.وكيــف.يمكــن.تعريــف..	

بشــكل. األبعــاد. والمتعــدد. الواســع. المفهــوم. هــذا.

ــًدا.مــن. ــه.مفي ــوق.وجعل ــح.وقياســه.بشــكل.موث صحي

ــة؟. ــة.العملي الناحي

مــا.هــي.الهيــاكل.والضغــوط.االجتماعيــة.أو.االقتصادية..	

ــات.أو.األزمــات. أو.السياســية.التــي.تنشــأ.عــن.التحدي

التــي.قــد.تقــوض.أو.تضعــف.التماســك.االجتماعــي؟

مــا.مــدى.فائــدة.مفهــوم.التماســك.االجتماعــي.لفهــم..	

الســياقات.المحليــة.واإلقليميــة.ووضعهــا.فــي.ســياقها.

وتقييمهــا.وتشــكيل.نتيجــة.لمســاهمات.برنامــج.األمــم.

المتحــدة.اإلنمائــي.فــي.منــع.النزاعــات.وبنــاء.الســالم؟.

ــات..	 ــل.الممارس ــبة.وأفض ــدروس.المكتس ــي.ال ــا.ه م

لتعزيــز. والمشــاريع. البرامــج. وتنفيــذ. فــي.تصميــم.

ثانــوي. أو. أساســي. كهــدف. االجتماعــي. التماســك.

التنميــة؟ ومشــاريع. لبرامــج.

يقــدم.الفصــل الثانــي.تعريًفــا.وإطــاًرا.مفاهيمًيــا.للتماســك.

االجتماعــي،.مــع.إدراكنــا.أنــه.يمكــن.تكييفــه.مــع.ســياقات.

ــي. ــة.ف ــرق.مختلف ــته.بط ــم.مناقش ــا.تت ــا.م ــة.وغالًب مختلف

ــة.. ــدان.واألوضــاع.المحلي البل

يقــدم.الفصــل الثالــث.لمحــة.عامــة.عــن.المناهــج.والتدابير.

ــي.. ــك.االجتماع ــم.التماس ــدة.لتقيي ــة.الرائ ــة.والكمي النوعي

ويقــدم.اإلرشــادات.مــن.أجــل.التقييــم،.مــع.اآلثــار.المترتبــة.

وتطويــر. الطويــل. المــدى. عــىل. الســياق. مراقبــة. عــىل.

ــروع. ــج / المش البرنام

يكشــف الفصــل الرابــع.كيف.يمكــن.للتماســك.االجتماعي.

أن.يتــآكل.بســرعة.مــن.خــالل.االســتقطاب.واالنقســام،.

الصــراع. إىل. المؤديــة. الضعــف. نقــاط. تعزيــز. وبالتالــي.

ــي. ــر.ف ــة،.وينظ ــالم.والتنمي ــدم.الس ــض.تق ــف.وتقوي العني

ــالم. ــاء.الس ــع.بن ــة.م العالق

كأمثلــة. حــاالت. دراســات. الخامــس. الفصــل  يقــدم.

وإرشــادات.عمليــة.للبرامــج..ويقــدم.أفــكار.الممارســين.

المشــاريع.. وتقييــم. البرامــج. بشــأن.

لتحليــل. نموذجيــة. أدوات. للقــراء. المالحــق. وتقــدم 

التماســك.االجتماعــي.مــن.خــالل.دليــل.تقييــم.نوعــي.عــىل.

ــرات. ــة.إىل.مؤش ــة.باإلضاف ــرق.كمي ــدان.وط ــتوى.البل مس

القيــاس.المقترحــة.
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التأطير المفاهيمي: 
تحديد التماسك 

االجتماعي ومناقشته



يكمــن جــزء كبيــر مــن قيمــة مفهــوم التماســك االجتماعــي فــي 

التــي  واألوصــاف  والمناقشــات  والتفكيــر  التكيــف  عــى  قدرتــه 

تدعــم المناقشــات حــول تعريفــه وخصائصــه وإســهامه فــي الســام 

والتنميــة. يقــدم هــذا الفصــل تعريًفــا للمفهــوم، مــع اإلدراك أنــه فــي 

ــد  ــع، ق ــي الواق ــة. ف ــات حساس ــون المصطلح ــياقات، تك ــض الس بع

ــتقرار  ــل "االس ــددة، مث ــة المتع ــارات البديل ــم أو العب ــون المفاهي تك

ــر  ــي"، أكث ــد االجتماع ــي" أو "العق ــاج االجتماع ــي" أو "االندم االجتماع

قبــواًل فــي الســياقات المحليــة. ومــع ذلــك، فقيمــة التعريــف البســيط 

ــعة: ــه الواس ــة تطبيق ــي قابلي ــن ف تكم

تعزيــز التماســك االجتماعــي يتمثــل فــي مــدى الثقــة فــي 

ــة  ــاركة الجماعي ــي المش ــع واإلرادة ف ــل المجتم ــة، وداخ الحكوم

إلحــال رؤيــة مشــتركة لســام مســتدام وأهــداف مشــتركة 

للتنميــة.7 

ال.يشير.هذا.التعريف.إىل.تعريف.برنامج.األمم.المتحدة.اإلنمائي.الرسمي.لمصطلح.التماسك.االجتماعي  7
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ــة.مشــتركة.لمســتقبل.مشــترك.ومؤسســات. تســاهم.رؤي

حكــم.شــرعية.متجاوبــة.فــي.التنميــة.االقتصاديــة.فــي.

ــة. ــز.بمســتويات.عالي ــي.تتمي ــات.المتماســكة.الت المجتمع

ــن.خــالل. ــي.م ــز.التماســك.االجتماع ــم.تعزي ــة..يت ــن.الثق م

اعتمــاد.السياســات.االجتماعيــة.الشــاملة.وحمايــة.األقليات.

والفئــات.المحرومــة.وعناصــر.المجتمــع.التــي.تــم.تهميشــها.

تاريخيــاً..يمكــن.أن.تكــون.مســتدامة.عــىل.المــدى.الطويــل.

فقــط.إذا.تــم.دمــج.مبــدأ.احتــرام.التنــوع.فــي.المجتمــع..وجــد.

ــي.للعــام.2009.عــن. ــر.برنامــج.األمــم.المتحــدة.اإلنمائ تقري

ــع. ــن.المجتم ــز.أم ــياق.تعزي ــي.س ــي.ف ــك.االجتماع التماس

واحتــرام. بالتســامح. يتعلــق. االجتماعــي. "التماســك. أن.

ــرق.والوضــع.االقتصــادي. ــن.والع ــث.الدي ــن.حي ــوع.)م التن

UNDP,.2009..األمن.المجتمعي.والتماسك.االجتماعي:.نحو.مقاربة.برنامج.األمم.المتحدة.اإلنمائي،.ص.14.  8

."تطوير.مؤشر.التماسك.االجتماعي.للمنطقة.العربية..".ورقة.منهجية.خلفية،.أبريل.2017،   9 
http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/en/home/library/Sustainable_development/developing-a-

 social-cohesion-index-for-the-arab-region.html
.مارك.وألكسندر.وآليس.ويلمان.وغازيا.أسلم.وميشيل.ريبوسيو..2012.الديناميات.المجتمعية.والهشاشة:.إشراك.المجتمعات.في.االستجابة.  10

.للحاالت.الهشة،.واشنطن.العاصمة:.البنك.الدولي،.2012. 

 http://elibrary.worldbank.org/doi/book/10.1596/978-0-8213-9656-8
.براون.ومايكل.جيه.وماري.جويل.زهار.."التماسك.االجتماعي.وبناء.السالم.في.جمهورية.إفريقيا.الوسطى.وما.بعدها".مجلة.بناء.السالم.والتنمية.  11

.24-10.:(2015).1.:10

والجنــس. الجنســي. والتوجــه. السياســية. واالختيــارات.

ــي. ــردي.".8.ف ــن.المؤسســي.والف ــر(.-.عــىل.الصعيدي والعم

عــام.2015،.أطلــق.المكتــب.اإلقليمــي.للــدول.العربيــة.

التابــع.لبرنامــج.األمــم.المتحــدة.اإلنمائــي.مشــروًعا.إقليمًيــا.

ــاء. ــالل.بن ــن.خ ــي.م ــز.التماســك.االجتماع يســعى.إىل.تعزي

ــة. ــة،.والثق ــي.المواطن ــىل.المســاواة.ف ــد.ع الســالم،.والتأكي

الســكان،. مختلــف. وبيــن. والدولــة. المواطنيــن. بيــن.

ــتضع. ــي..س ــي.أو.المذهب ــراع.الطائف ــن.الص ــف.م والتخفي

هــذه.المبــادرة.أيًضــا.مقاييــس.وطــرق.جديــدة.لتقييــم.

التماســك.االجتماعــي،.كمــا.هــو.موضــح.فــي.الفصــل.

ــث.9. الثال

 لماذا يعتبر التماسك االجتماعي
 أمًرا أساسًيا للسالم والتنمية

يشــير.البحــث.فــي.علــم.االجتمــاع.واالقتصــاد.والعلــوم.

ــم.النفــس.االجتماعــي.إىل.أن.المجتمعــات. السياســية.وعل

ــا. ــع.أفراده ــي.أن.يتمت ــاال.ف ــر.احتم ــي.األكث ــكة.ه المتماس

ــر.فــي.الدخــل.وأن. بصحــة.أفضــل.وأن.تحقــق.مســاواة.أكب

ــر.شــموال.. ــة.أكث ــة.اجتماعي ــم.وحماي ــا.أنظمــة.دع ــون.له يك

قــد.تعكــس.المجتمعــات.المتماســكة.قواعــد.مواطنــة.أقوى.

وقــد.تختبــر.مســتويات.أكبــر.مــن.الحكم.المؤسســي.الســريع.

االســتجابة،.وربمــا.دعــم.أكبــر.للديمقراطيــة.والمشــاركة.

ــي. ــي.ف ــتخدام.التماســك.االجتماع ــم.اس ــد.ت الشــعبية..وق

اآلونــة.األخيــرة.كهــدف.للتغلــب.عــىل.الهشاشــة.ومكافحــة.

العنــف.والتطــرف.مــن.خــالل.درء.االســتقطاب.والراديكاليــة.

ــي،. ــة.10.بالتال ــىل.الهوي ــة.ع ــات.القائم السياســية.واالختالف

يعمــل.المفهــوم.بشــكل.عــام.وفــي.آن.واحــد.لوصــف.

المســاعدة. لبرامــج.ومشــاريع. نتيجــة. الســياق.وتحديــد.

اإلنمائيــة..فــي.الحالــة.األخيــرة،.قــد.تكــون.نتيجــة.رئيســية-.

عــىل.ســبيل.المثــال.عمليــة.حــوار.ميســر.-.أو.نتيجــة.ثانويــة.

ــن.خــالل. ــا.م ــم.بناؤه ــات.ت ــن.المجموع ــة.بي ــز.الثق -.كتعزي

المشــاركة.فــي.مبــادرة.لتقاســم.الميــاه.عــىل.مســتوى.

ــي.. ــع.المحل المجتم

وبنـاًء.عـىل.هـذا.التركيـز.عـىل.الثقـة.فـي.الحكومـة،.يرتبـط.

التماسـك.االجتماعـي.أيًضـا.ارتباًطا.وثيًقا.باألهداف.األوسـع.

واألزمـات. الحـرب. بعـد. مـا. التعافـي. أو. اإلنعـاش. لمرحلـة.

لتعزيـز.قـدرات.الدولة.عىل.الشـمولية.والمرونة.واالسـتجابة..

مـن.إدارة.التوترات.بيـن.المهاجريـن.والمجتمعات.المضيفة.

فـي.المـدن.األوروبيـة.لتعزيز.الهويـة.اللبنانية.المشـتركة،.إىل.

بنـاء.السـالم.مـن.األسـفل.إىل.األعـىل.فـي.جمهوريـة.أفريقيا.

الوسـطى،.يبـدو.أن.التماسـك.االجتماعـي.ينطبق.عىل.نطاق.

التـي. األساسـية. االجتماعيـة. الديناميكيـات. عـىل. واسـع.

تـؤدي.إىل.مجتمعـات.سـلمية.وشـاملة.11.خصائصـه.واضحة.

ويمكـن.التعـرف.إليهـا.عىل.الفور.فـي.كثير.مـن.األحيان.عىل.

أنهـا.سـمة.مـن.سـمات."الحيـاة.اليوميـة".فـي.التفاعـالت.

االجتماعية.

التعامـل  	 لطـف  تعكـس  المتماسـكة  المجتمعـات 

اليومـي و إحتـرام حقـوق الجميـع وحمايتهـا�.تعـزز.

والديـن. العـرق. عبـر. العالقـات. المجتمعـات. هـذه.

والطبقـة.والجـوار.والمنطقـة..الثقـة.واالعتمـاد.المتبادل.

للتماسـك،. عـىل.اآلخـر،.وهمـا.السـمتان.األساسـيتان.

يسـاهمان.فـي.األمـن.الشـخصي.والجماعـي.مـن.خـالل.

المعاييـر.المشـتركة..قد.يسـهل.تماسـك.اجتماعـي.أكبر.

فـي.حوكمة.أكثر.شـمولية.أو.مبنية.عـىل.توافق،.فيما.قد.

يتمتـع.األفـراد.والمصالـح.بتفهـم.أكبر.لمصالـح.اآلخرين.

االجتماعـي. التماسـك. يقلـل. وأخيـرًا،. ورفاهيتهـم..

واالقتصاديـة. السياسـية. المشـاركة. فـي. والشـمولية.

المعـادي. السـلوك. خطـر. مـن. والمدنيـة. واالجتماعيـة.

للمجتمـع.وشـعور.الفـرد.باالغتـراب.الـذي.قد.يـؤدي.إىل.

العنيـف. التطـرف.
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ــة.مشــتركة.للمســتقبل،..	 حيــث.اإلحســاس.بوجــود.رؤي

يخلــق التماســك االجتماعــي صمــود تجــاه تصاعــد 

ينتــج  الــذي  الفــردي،  المســتوى  عــى  النــزاع 

بعــض  وفــي  الخالفيــة،  السياســة  عــن  غالًبــا 

ــة القائمــة  ــة االجتماعي ــج عــن التعبئ ــان، ينت األحي

ــة. ــم.المتعلق ــاس.المفاهي ــم.وقي ــة..إن.فه ــى الهوي ع

.برنامج.األمم.المتحدة.اإلنمائي.(UNDP.2018)..إقامة.عقود.اجتماعية.مرنة:.طريق.إىل.منع.الصراع.العنيف.والحفاظ.عىل.السالم: .12 
.النتائج.الموجزة.

http://www.socialcontractsforpeace.org/wp-content/uploads/2018/05/UNDP-Preventing-Violent-Conflict-
 FINAL_WEB.pdf

القــدر. لهمــا. كالمصالحــة،. االجتماعــي،. بالتماســك.

ــن. ــة.م ــدان.الخارج ــي.البل ــة.ف ــن.األهمي ــاوي.م المتس

التماســك. المذكــرة. هــذه. تتنــاول. بينمــا. الصــراع..

التماســك. مؤشــر. مثــل. أدوات. فــإن. االجتماعــي،.

االجتماعــي.والمصالحــة.)SCORE(.تربــط.التماســك.

والمصالحــة. االجتماعــي.

  نحو الوضوح المفاهيمي:
األبعاد والعناصر

التماســك.االجتماعــي.هــو.مفهــوم.معقــد.ومتعــدد.األبعــاد.

والطبقــات..عــالوة.عــىل.ذلــك،.فــإن.األســاس.الجــذري.

ــي. ــد.يتطــور.التماســك.ف ــدل..ق ــو.موضــوع.ج ــوم.ه للمفه

ــة،.أي. ــة.الثقافي ــات.التاريخي ــي.المصطلح ــام.األول.ف المق

ــت. ــرور.الوق ــا.بم ــورت.مًع ــاء.تط ــة.واالنتم ــر.الثق أن.معايي

مــن.خــالل.السياســات.المميــزة.واألنمــاط.لتشــكيل.الدولــة.

ــل. ــدى.الطوي ــىل.الم والشــعوب.ع

أكثــر. بشــكل. التماســك. يتطــور. قــد. المقابــل،. فــي.

ــل،.ينشــأ.التماســك. ــة..فــي.هــذا.التحلي ــة.أو.وظيفي عقالني

ــادل.االقتصــادي. االجتماعــي.مــن.شــبكات.التفاعــل،.كالتب

ــادل..وهكــذا،.قــد.تنشــأ.الثقــة.والتســامح. واالعتمــاد.المتب

مــن.التبــادل.االقتصــادي.النافــع.والتفاعــالت.العمليــة.

اليوميــة..عــالوة.عــىل.ذلــك،.انتشــرت.التعريفــات.مــن.جــراء.

ــة. ــة.الدولي ــة.والمؤسســات.المالي ــز.المنظمــات.الدولي تركي

ــد. ــة.بشــكل.متزاي ــر.الحكومي ــات.غي ــات.والمنظم والحكوم

ــح. ــىل.المصطل ع

ــس. ــم.النف ــاع.وعل ــم.االجتم ــل.عل ــات.مث ــت.تخصص أنتج

والقانــون.ودراســات.التواصــل.البشــري.والعلــوم.السياســية.

واالقتصــاد.واألنثروبولوجيــا.أدبيــات.أكاديميــة.متعمقــة.

ــا. ــح.ارتباًط ــط.المصطل ــي..يرتب ــك.االجتماع ــأن.التماس بش

وثيًقــا.بالعديــد.مــن.المفاهيــم.األخــرى.فــي.هــذه.المجــاالت،.

لذلــك،.مــن.أجــل.الوضــوح.المفاهيمــي،.مــن.المفيــد.

ــود. ــم..رأس.المــال.االجتماعــي.والعق ــد.هــذه.المفاهي تحدي

ــاط.. ــي.االرتب ــة.ف ــر.تشــابًها.أو.وثاق ــي.األكث ــة.ه االجتماعي

أنهــا. عــىل. الرأســمالية االجتماعيــة  تُفهــم. عــادة.مــا.

ــاًء. ــع،.بن ــي.المجتم ــاون.ف ــي.التع ــة.ف ــة.والرغب ــم.الثق تراك

عــىل.التجــارب.الســابقة.للتفاعــالت.التعاونيــة.والشــبكات.

ــي. ــال.االجتماع ــادي..رأس.الم ــادل.االقتص ــط.والتب والرواب

ــع. ــدد.المرب ــات..يح ــراد.والمجتمع ــه.األف ــر.يمتلك ــو.مّدخ ه

ــي:. ــال.االجتماع ــن.رأس.الم ــواع.م ــة.أن ــك.ثالث ــاه.كذل 1.أدن

موثــق.العالقــات.)مــن.الداخــل.أو.نحــو.الداخــل.بالمجتمــع(؛.

.- اآلخــرى. المجتمعــات. )عبــر. العالقــات. جســور. بانــي.

الفئــات(. والربــط،.الــذي.يشــير.إىل.أولئــك.الذيــن.يخدمــون.

ــم. ــر.إىل.عالقاته ــن.يُنظ ــع.والذي ــي.المجتم ــن".ف "كموّصلي

ــن. ــن.الذي ــادة.الدينيي ــة،.كالق ــة.رمزي ــا.ذات.أهمي ــىل.أنه ع

ــان. ــن.األدي ــة.بي ــال.القائم ــوار.واألعم ــي.الح يشــاركون.ف

العقــد االجتماعــي.هــو.مصطلــح.آخــر.وثيــق.الصلــة..تُفهــم.

ــة. ــات.القانوني ــث.المصطلح ــن.حي ــة.م ــود.االجتماعي العق

وفــي. المثــال،. ســبيل. عــىل. الدســتور. فــي. الرســمية،.

ــر. ــد.الرســمية.وغي ــة،.لوصــف.القواع المصطلحــات.اليومي

ــم. ــج.األم ــش.المشــترك..يشــير.عمــل.برنام الرســمية.للعي

المتحــدة.اإلنمائــي.فــي.مجــال.العقــود.االجتماعيــة.إىل.

ــر. ــموالً،.كان.أكث ــر.ش ــي.أكث ــد.االجتماع ــا.كان.العق ــه.كلم أن

ــة.أو. ــا.اقتصادي صمــود.عندمــا.تواجــه.المجتمعــات.ضغوًط

ــراع.12. ــل.الص ــي.عوام ــاهم.ف ــة.تس اجتماعي

فــي.الممارســة.المتعلقــة.ببرنامــج.األمــم.المتحــدة.اإلنمائي،.

ــن. ــالل.بعدي ــن.خ ــي.م ــن.وصــف.التماســك.االجتماع يمك

رئيســيين:.عامــودي.وأفقــي..ويشــمل.كالهمــا.الجانبيــن.

ــي..يمكــن.أيًضــا.وصــف.البعــد.األفقــي. الموضوعــي.والذات

ــط.رأس. ــات.وتراب ــاء.جســور.العالق ــق.وبن ــث.توثي ــن.حي م

ــي. ــال.االجتماع الم

البعد العامودي 

يمثــل.البعــد العامــودي.الثقــة.بيــن.الحكومــة.والمجتمــع..

ويشــمل.ذلــك.الثقــة.فــي.القــادة.والمؤسســات.والعمليــات.

السياســية.أو.االقتصاديــة.أو.االجتماعيــة.مثــل.االنتخابــات.

ــة. ــع.الميزاني ــب.ووض ــل.الضرائ ــة.وتحصي ــق.العدال وتحقي

ــز. ــذي.يرك ــودي.ال ــد.العام ــة..البع ــات.العام ــم.الخدم وتقدي

ــث. ــن،.حي ــك.المواطني ــىل.تماس ــوي.ع ــة.ينط ــىل.الدول ع

والشــرعية. الــوالء. والســلوكيات. التصــورات. تعكــس.

والمؤسســات. الفاعلــة. الجهــات. فــي. والثقــة. الواســعة.

والعمليــات.عــىل.المســتوى.الوطنــي.والمحلــي..إىل.جانــب.

هــذا.البعــد.العامــودي،.تتأثــر.العالقــات.االجتماعيــة.بعمــق.

بالديناميكيــات.السياســية.وخصيصــا.بســيطرة.الدولــة..
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ــة.وتتمتــع. عندمــا."تســتولي".مجموعــة.عرقيــة.عــىل.الدول

بالســلطة.لتعزيــز.وضعهــا.أو.هيمنتهــا.فــإن.ذلــك.يخلق.خطر.

العنــف.مــن.قبــل.المســتبعدين.أو.المحروميــن..وبالتالــي،.

ــي. ــد.االجتماع ــم.الشــبيهة.بالعق ــر.إىل.المفاهي ــن.النظ يمك

عــىل.أنــه.أســاس.قســري،.وليــس.أساًســا.توافقًيــا،.للعيــش.

المشــترك.

بينمــا.العالقــات.المجتمعيــة.والثقــة.بيــن.المجموعــات.

ضروريــة.لمفهــوم.التماســك.االجتماعــي،.تؤثــر.الدولــة.هــي.

ــة. ــة.العام ــوم.السياس ــة..وتق ــات.العرقي ــىل.العالق ــا.ع أيًض

بتشــكيل.العالقــات.بيــن.المجموعــات.عــىل.المســتوى.

المحلــي.وتغييرهــا.وجعلهــا.أكثــر.اطالًعــا.13.إن.تقديــم.الدولــة.

ــىل. ــدة..ع ــياقات.ع ــي.س ــة.ف ــغ.األهمي ــر.بال ــات.أم للخدم

ــة. ــة.الصحي ــم.والرعاي ــر.التعلي ــم.توفي ــال،.إذا.ت ســبيل.المث

وحمايــة.البيئــة.أو.الميــاه.النظيفــة.بشــكل.فعــال.فــإن.الدولة.

ــا.مــا.يكــون.مجــال.الشــرطة. ــة.ومنصفــة..وغالًب تعتبــر.عادل

وقــوات.األمــن.والنظــام.العدلــي.أكثــر.المجــاالت.إثــارة.

للخــالف..فــإذا.نُظــر.إليهــا.عــىل.أنهــا.متحيــزة.وتمييزيــة،.قــد.

ــأكل.بســرعة.. ــي.للت ــرّض.التماســك.االجتماع يع

13. للحصول عىل تحليل أكاديمي حديث للمفاهيم والمنهج أدناه، راجع كوكس، فليتشر دي و تيموثي دي سيسك (محرران) 2017 بناء السالم 
في المجتمعات البالغة االنقسام: نحو تعزيز التماسك االجتماعي؟ (لندن: بالجريف).

14. األدب حول دور البناء النخبوي لـ "الصراع العرقي" واسع األفق. للحصول عىل نظرة شاملة مقنعة وسهلة المنال من هذا األدب األوسع نطاًقا، 
.راجع كورديل، كارل وستيفان وولف، (دار للنشر). دليل روتليدج حول الصراع العرقي2ثانًيا. الطبعة، أبينجدون: روتليدج،

(ككورديل ووولف، 2006).

ســبيل. عــىل. .- الديمقراطيــة. بالعمليــات. يتعلــق. فيمــا.

ــي.لألصــوات. ــع.المكان ــي.أو.التوزي ــال،.النظــام.االنتخاب المث

-.قــد.تقــدم.المؤسســات.السياســية.حوافــز.تؤيــد.الشــمولية.

العكــس،. عــىل. أو،. الثقافــات. متعــددة. والتحالفــات.

تحــرّض.عــىل.الخــوف.بغيــة.كســب.األصــوات..لطالمــا.

تــم.تحديــد.المناشــدات.العرقيــة.فــي.االنتخابــات.كمصــدر.

لالســتقطاب.عندمــا.تقــوم.النخــب.السياســية.بالمزايــدات.

مــن.أجــل.اســتقطاب.األنصــار..ويمكــن.أن.يكــون.للصــراع.

ــن. ــات.بي ــىل.العالق ــوي.ع ــر.ضــار.ق ــة.تأثي ــل.المجموع داخ

ــز.عــىل.خطــاب. ــا.يشــير.التركي ــذا،.كم ــات.14.وهك المجموع

ــك. ــي.للتماس ــد.الرأس ــإن.البع ــة،.ف ــي.المقدم ــة.ف الكراهي

ــاتها. ــة.ومؤسس ــمولية.الحكوم ــوة.بش ــط.بق يرتب

أفقًيا

يصــف.البعــد األفقــي.الثقــة.والعالقــات.والتفاعــالت.بيــن.

ــوع. ــة.بموض ــات.المتمثل ــر.االفئ ــع.عب ــي.المجتم ــاس.ف الن

الهويــة.أو.البنــى.االجتماعيــة.األخــرى،.بمــا.فــي.ذلــك.العــرق.

ــذي.يتمحــور.حــول. ــة..وينطــوي.البعــد.األفقــي،.ال أو.الطبق

المجتمــع،.عــىل.التماســك.بيــن.المواطنيــن،.ينعكــس.فــي.

مــدى.تعبيــر.المجتمــع.المدنــي.والمنظمــات.والمؤسســات.
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الثقــة. عــن. الدينيــة(. المؤسســات. )مثــل. االجتماعيــة.

ــر.المشــترك.. ــادل.والمصي ــاد.المتب والشــعور.باالعتم

ــر. ــم.التماســك.االجتماعــي.األفقــي.بشــكل.أكب يمكــن.تقيي

ــاء. ــق.وبن ــي:.توثي ــال.االجتماع ــوع.رأس.الم ــتناًدا.إىل.ن اس

جســور.العالقــات.والربــط.)راجــع.المربــع.1(..ال.يتــم.تحديــد.

مســتويات.الثقــة.االجتماعيــة.بالكامــل.اســتناًدا.إىل.الثقافــة.

ــة.أو. ــة.االجتماعي ــزز.الثق ــا.يع ــل.م ــي.ب ــار.العقالن أو.االختي

يقضــي.عليهــا.إنمــا.هــي.الخصائــص.الداخليــة.لمجموعــات.

مختلفــة.مــن.المؤسســات.السياســية.واالجتماعيــة..يشــير.

ــود.شــبكات.ذات.أســس. ــر.إىل.وج ــي.أكب تماســك.اجتماع

محليــة.وثقــة.داخــل.المجتمــع،.قــادرة.عــىل.إدارة.النزاعــات.

ومنــع.تصاعــد.التوتــر.

فــي.حــاالت.التقاســم.العرقــي.للســلطة،.عــىل.ســبيل.

ــد. ــمالية،.ق ــدا.الش ــنة.أو.أيرلن ــان.أو.البوس ــي.لبن ــال.ف المث

بالمجموعــات. الداخلــي. االجتماعــي. التماســك. يكــون.

ــن. ــي.حي ــات،.ف ــن.المجموع ــال.بي ــاون.الفع ــا.للتع ضروريً

أن.التفتــت.داخــل.المجموعــة.قــد.يمنــع.المشــاركة.الفعالــة.

ــا. ــم.م ــات..إن.تقيي ــر.المجتمع ــاون.عب ــلطة.والتع ــي.الس ف

إذا.كان.مثــل.هــذا.الترابــط.أو.التماســك.االجتماعــي.داخــل.

ــد".أو. ــيئ".أو."جي ــو."س ــام.األول.ه ــي.المق ــة.ف المجموع

مــا.بينهمــا،.يعتمــد.عــىل.الســياق.أو.البيئــة.

يتضمــن.كل.مــن.البعديــن.العامــودي.واألفقــي.عناصــر.

فــي. الموضوعيــة. العناصــر. ونجــد. وذاتيــة.. موضوعيــة.

مــن. والمشــاركة،. التعــاون. فــي. ملموســة. إجــراءات.

الســوق.إىل.الحيــاة.التنظيميــة،.وإىل.الســلوك.فــي.الحيــاة.

وتشــكل. الشــخصية.. والمجــاالت. والنقابيــة. السياســية.

ــا. ــا.م الشــبكات.عناصــر.أساســية.للبعــد.الموضوعــي..غالًب

تــم.تقييــم.التماســك.االجتماعــي.مــن.خــالل.تحليــل.مــدى.

المنظمــات. شــمولية.

تركــز.العناصــر.الذاتيــة.عــىل.القيــم.والمواقــف.والمعتقــدات.

ــة. ــاه.الدول ــة.تج ــة.الفعال ــات.االجتماعي ــا.الجه ــي.تطوره الت

ــة.. ــل.الدول ــرى.داخ ــة.األخ ــة.والديني ــات.العرقي والمجموع

ــم. ــي.القي ــة.ف ــدرات.الفردي ــىل.الق ــز.ع ــذا.التركي ــر.ه وينظ

والمعاييــر.والمعتقــدات..غالًبــا.مــا.ركــزت.مناهــج.منــع.

ــل. ــن.التحلي ــذا.المســتوى.م ــىل.ه ــف.ع ــرف.العني التط

هــو. للعالقــات:. الموثــق  االجتماعــي  المــال  رأس 

فــي.األســاس.شــكل.مــن.أشــكال.رأس.المــال.داخــل.

ــي. ــس.ف ــال،.ينعك ــبيل.المث ــىل.س ــه،.ع ــة؛.إذ.أن المجموع

ــعاراتها.أو. ــا.أو.ش ــها.أو.عالماته ــة.أو.طقوس ــوز.المجموع رم

ــات.داخــل. ــق.العالق ــة.المشــتركة..توثي ممارســاتها.الثقافي

ــل. ــه.داخ ــن.رؤيت ــزام..ويمك ــة.وااللت ــق.الثق ــة.يخل المجموع

ــات. ــة.أو.العصاب ــات.الديني ــة.أو.الجماع ــات.العرقي الجماع

ــترًكا. ــا.مش ــاركون.إحساًس ــن.يتش ــة.الذي ــاق.الرياض أو.عش

وثقــة.تنتــج.شــعورًا."بالقربــة".وبالــوالء.والتعلــق..قــد.يكــون.

التماســك.الداخلــي.داخــل.المجموعــات.غيــر.ضــار.وذا.

ــي.المســابقات. ــة.ف ــال،.القومي ــىل.ســبيل.المث ــى؛.ع معن

الرياضيــة.العالميــة.التــي.تعكــس.الفخــر.بدولــة.المــرء.

ــس. ــق.المناف ــرام.الفري ــه.واحت وثقافت

ــي  مــن.ناحيــة.أخــرى،.يشــير.رأس المــال االجتماعــي بان

جســور العالقــات إىل.الشــبكات.أو.المنظمــات.الكثيفــة.

التــي.تتجــاوز.حــدود.المجموعــات،.كمجموعــات.المجتمــع.

المدنــي.التــي.تدعــو.إىل.التغييــر.االجتماعــي.التقدمــي.فــي.

ــة.. ــا.التــي.تشــكل.جســرًا.بيــن.االختالفــات.التقليدي القضاي

ــة.للجســور،. ــات.الباني ــد.تواجــد.هــذه.الشــبكات.والعالق عن

ــات. ــات.وإدارة.األزم ــر.الجماع ــة.عب ــح.أن.التعبئ ــن.المرج م

ــزاع. تمنــع.تصاعــد.الن

يتميــز.رأس.المــال.االجتماعــي.أيًضــا.بالربــط أو.بالشــبكات.

القادريــن.عــىل. الداخلييــن". "الوســطاء. كالـــ. والعالقــات.

التواصــل.والتعــاون.والتعامــل.لمنــع.تصاعــد.النزاعــات.

ــبيل. ــىل.س ــات..ع ــن.المجموع ــرات.بي ــت.التوت إذا.تفاقم

المثــال،.يظهــر.التماســك.االجتماعــي.فــي.الكيانــات.التــي.

ــون. ــر.ينتم ــن.عناص ــة.م ــة.المؤلف ــس.الديني ــم.المجال تض

ــا. ــال.وكيني ــل.النيب ــياقات.مث ــي.س ــة.ف ــان.مختلف إىل.أدي

ــاون. ــوز.التع ــات،.إن.رم ــك.البيئ ــي.تل ــا..ف ــوب.أفريقي وجن

والمصيــر.المشــترك.المرئييــن.التــي.يمثلهــا.مجلــس.

األديــان.يدعمــان.معاييــر.التســامح.االجتماعيــة.وفق.أســس.

الديــن.والمعتقــد..وبالتالــي.يمثــل.رأس.المــال.االجتماعــي.

الرابــط.أو.المؤسســات.والمنظمــات.والقــادة.العامليــن.عبــر.

ــة. ــات.التاريخي ــدود.االختالف ح

لمزيــد.مــن.المعلومــات.عــن.رأس.المــال.االجتماعــي،.راجــع.

"سلســلة.أوراق.عمــل.رأس.المــال.االجتماعــي"،.عــىل.موقــع.
البنــك.الدولــي.

http://documents.worldbank.org/curated/
en/docsearch/collection-title/Social%20Capi-
tal%20Initiative%20working%20paper%20series
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  مناقشة التماسك 
االجتماعي والعمل معه

15  في.العام.2016،.وافق.مجلس.األمن.التابع.لألمم.المتحدة.عىل.مفهوم.الحفاظ.عىل.السالم.(عىل.النحو.الموصى.به.في.مراجعة.مسبقة.لتطور.
.هيكل.بناء.السالم.في.األمم.المتحدة).وقدم.تعريًفا.مؤسسًيا.لمعنى.ونطاق.الحفاظ.عىل.السالم:.

هدف.وعملية.لبناء.رؤية.مشتركة.للمجتمع،.تضمن.مراعاة.احتياجات.جميع.شرائح.السكان.وتشمل.األنشطة.التي.تهدف.إىل.منع.اندالع.النزاع.

وتصعيده.واستمراره.وتكراره،.ومعالجة.األسباب.الجذرية،.مساعدة.أطراف.النزاع.عىل.إنهاء.األعمال.العدائية،.وضمان.المصالحة.الوطنية،.

.والتحرك.نحو.التعافي.وإعادة.البناء.والتنمية.

115/714-S./.2016/A./.70.2282.قرار.مجلس.األمن.الدولي.رقم.

https://www.un.org/press/en/2016/sc12340.doc.htm

تشـارك.وكاالت.األمـم.المتحـدة.بعمـق.فـي.الجهـود.الدولية.

لمنـع.الصراعـات.العنيفـة.مـن.خـالل.المبـادرات.والبرامـج.

والمشـاريع.المصممة.خصيًصا.لتعزيز.التماسـك.االجتماعي.

كمكون.أساسـي.للمبادرات.عىل.مسـتوى.الدول.والمستوى.

اإلقليمـي.للحفـاظ.عـىل.السـالم.15.ينشـأ.الفهـم.المشـترك.

للتماسـك.االجتماعـي.مـن.هـذه.التجـارب:.تختلـف.أنمـاط.

التماسـك.االجتماعـي.وفهمـه.باختـالف.السـياق،.ال.سـيما.

فـي.السـياقات.التـي.تتميـز.بمسـتويات.عاليـة.مـن.انعـدام.

األمن.البشـري.ومؤسسـات.الدولة.االنقسـامية..فـي.العديد.

مـن.الحـاالت،.تعيـد.المجموعـات.التفـاوض.بشـأن.أشـكال.

فريـدة.مـن.تقاسـم.السـلطة.وطـرق.لحـل.المظالـم،.وتعيش.

مًعـا.فـي.سـالم.نسـبي.وتتعايـش،.حتى.مـع.أعداء.سـابقين..

الفاعليـن. مـن. أو. الدولـة. مـن. بمسـاعدة. هـذا. يحـدث. قـد.

نفسـها. الدولـة. عـىل. تهيمـن. وقـد. بدونهـم. أو. الدولييـن.

مجموعـة.أو.أخـرى..

ــه. ــا.علي ــا.متنازًع ــي.مفهوًم ــون.التماســك.االجتماع ــد.يك ق

ــة. ــة.متنوع ــدان.والســياقات،.ويخضــع.لمجموع ــل.البل داخ

مــن.التفســيرات.التــي.قــد.تتوافــق.أو.ال.تتوافــق.مــع.

روحيــة.قيــم.األمــم.المتحــدة.لحقــوق.اإلنســان..مثــل.هــذه.

ــا،. ــل.معه ــم.التعام ــا.يت ــي،.وعندم ــر.طبيع ــات.أم االختالف

ــم. ــاء.الجماعــي.المســتمر.لقي ــادة.البن ــح.جــزًءا.مــن.إع تصب

المجتمــع.وتوجهاتــه.وأغراضــه..عندمــا.تعالــج.ســلمًيا.تصبــح.

الخالفــات.واالتفاقــات.عــىل.الخــالف.بشــأن.الماضــي.جهــدا.

مشــترًكا.أو.جماعًيــا.يرمــي.إىل.تصــور.مصيــر.مشــترك.

ــا،.يرتكــز.عــىل.القيــم.ووجهــات.النظــر. أكثــر.ازدهــاًرا.ونجاًح

ــية. األساس

قــد.يكــون.مصطلح.ومفهــوم.التماســك.االجتماعي.مسيًســا.

للغايــة.عــىل.المســتويين.األفقــي.والعامــودي..عــىل.ســبيل.

المثــال،.فــي.المنطقــة.العربيــة،.تبــدو.الحكومــات.رافضــة.

للمفهــوم.تماًمــا.ألنهــا.تفتــرض.أن.المجتمعــات.مجــزأة.

وأن.مؤسســات.الدولــة.تعامــل.جميــع.المواطنيــن.عــىل.

ــات. ــادة،.تمكــن.عملي ــز..ع ــاة.أو.تحي حــد.ســواء،.دون.محاب

ــد. ــن.التأك ــين.م ــة.الممارس ــة.والمحلي ــاورات.الوطني المش

مــن.أن.أغــراض.تقييــم.التماســك.االجتماعــي.وأبعــاده.

وتدابيــره.مناســبة.للســياق،.وبالتالــي.فعالــة..باإلضافــة.

إىل.ذلــك،.فــإن.مناقشــة.مفتوحــة.مــع.صانعــي.القــرار.مــن.

ــي،. ــك.االجتماع ــدة.التماس ــييس.أجن ــع.تس ــأنها.أن.ترف ش

ــدالً.أن. ــاع،.ب ــر.اإلجم ــالم.وتطوي ــاء.الس ــدة.لبن ــح.أجن فتصب

تســلط.الضــوء.عــىل.االنقســامات.واالختالالت.المؤسســية..

عــىل.الرغــم.مــن.وجــود.صلــة.قويــة.بيــن.المجتمعــات.

التماســك. مــن. العاليــة. والمســتويات. المســالمة.

إذا. مــا. حــول. أيًضــا. جــدل. هنــاك. يوجــد. االجتماعــي،.

كان.التماســك.االجتماعــي "جيــًدا" أو "ســيًئا" لتحقيــق.

الســالم.المســتدام..قــد.يُنظــر.إىل.التماســك.عــىل.أنــه.

أنــه.يشــير.إىل.توثيــق. للتحكــم،.ويُفهــم.عــىل. مــرادف.

العالقــات.داخــل.مجموعــة.مهيمنــة،.بــدالً.مــن.بنــاء.جســر.

ــدود. ــل.ح ــع.إىل.داخ ــد.الجمي ــن.أن.يعي ــات.يمك ــر.الفئ عب

المجتمــع..ونتيجــة.لذلــك،.قــد.يســيء.اســتخدام.المفهــوم.

مــن.قبــل.أولئــك.الذيــن.قــد.تتضمــن.رؤيتهــم.للتماســك،.

لألقليــات. القســري. االســتيعاب. المثــال،. عــىل.ســبيل.

ــر.العرقــي..قــد. ــات.واالختالفــات.المحليــة.أو.التطهي والهوي

تتخــذ.األنظمــة.االســتبدادية.نهجـًـا.قســريًا.لفرض.التماســك.

االجتماعــي.الوطنــي،.باســتخدام.اإلشــارة.إىل.الرمــوز.أو.

األفعــال.أو.المشــاركة.لحشــد.األمــة.حــول.رؤيــة.أيديولوجيــة.

ــك  ــرض التماس ــى يُف ــة مت ــة معرف ــم للغاي ــن المه م

االجتماعــي باإلكــراه أو بالقــوة..ويرتبــط.مفهوم.التماســك.

باإليديولوجيــا؛.أي.مجموعــة. وثيًقــا. ارتباًطــا. االجتماعــي.

مــن.القيــم.والرمــوز.التــي.توفــر.معنــى.جماعًيــا..إال.أنــه.

يجــب.علينــا.أن.نأخــذ.باالعتبــار.المخــاوف.بشــأن.القوميــة.

ــة. ــىل.أســس.سياســية.حصري ــاء.التماســك.ع ــة.بن وإمكاني

ضيقــة..فبالتالــي.مــن.المهــم.استكشــاف.تلــك.األفــكار.

ــة. ــت.هوي ــاً.وفرض ــورت.تاريخي ــي.تط ــات.الت واإليديولوجي

جماعيــة.فشــلت.في.اســتيعاب.التنــوع.داخــل.المجتمعات..

وقــد.شــدد.البعــض.عــىل.الســعي.اإلشــكالي.للتماســك.فــي.

البلــدان.التــي.تواجــه.أنماًطــا.عميقــة.الجــذور.مــن.التفــاوت.

االجتماعــي.واالقتصــادي،.واالســتبعاد.السياســي،.والتمييــز.

ــة.مجتمــع.واحــد.أو.ســيطرة. ــة،.وهيمن عــىل.أســس.جماعي

ــار.ذلــك. مجتمــع.واحــد.عــىل.صنــع.القــرار.السياســي –.وآث

ــه.عــىل.مظاهــر.التنــوع.الثقافــي. كل

ولكـن،.إذا.أردنـا.أن.يكـون.التماسـك.االجتماعـي.مسـتداًما،.

فيجـب أن يظهر بجـذوره األصلية..ويجب.أن.يسـتند.إىل.

المعايير.األساسـية.التـي.تعكس.الرغبة.فـي.العيش.والعمل.

مًعـا..إن.تاريخ.التماسـك.وعملياته.الثقافيـة.وأبعاد.التواصل.

الخاصـة.بـه.مهمـة..ويجـب.فهـم.المصطلحـات.كاالندمـاج.

السـياقات. ضمـن. والتضامـن. واالنسـجام. االجتماعـي.

المحليـة..فـي.بعـض.األحيـان،.اسـتخدمت.المصطلحـات.

أفريقيـا،. جنـوب. فـي. أوبونتـو،. مصطلـح. مثـل. المحليـة،.

المطـران. سـاعد. االجتماعـي.. التماسـك. معنـى. لتوصيـل.

ديزمونـد.توتـو.الحائـز.عـىل.جائـزة.نوبـل.للسـالم.فـي.الترويج.

لـه.فـي.عمـل.لجنـة.الحقيقـة.والمصالحـة.التـي.شـارك.فـي.
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العناصر الموضوعية

السالمة.واألمن.الشخصي.والعائلي...حكومة.شرعية..	

وقادرة.ذات.إدارة.عامة.شفافة.وخاضعة.للمساءلة

مؤسسات.حكومية.متجاوبة.تقدم.الخدمات.بشكل..	

عادل.عبر.الفئات.االجتماعية

تطبيق.سيادة.القانون.مع.األطر.القانونية.التي.توضح..	

حقوق.األقليات.والمجموعات.المهمشة

المؤسسات.الشاملة.المكلفة.برصد.وإنفاذ.معايير..	

الشمول.ورفض.التمييز.أو.اإلقصاء.أو.البحث.عن.

أكباش.الفداء.أو.كره.األجانب

مساحة.مدنية.للمشاركة.الرسمية.والتغيير.السياسي..	

والتفاعل.وإبداء.الهموم.والمطالبة.بالمساءلة.في.

المجتمع

العناصرالذاتية

 

سبيل.االحتكام.إىل.القضاء.	

إبداء.الرأي.والمشاركة.	

يعترف.المواطنون.بشرعية.الهياكل.والمؤسسات..	

الرسمية.وغير.الرسمية.القائمة.من.خالل.ثقتهم.

بالجهات.الفاعلة.والمؤسسات.

العناصر الموضوعية

المجتمعات.الشمولية:.المشاركة.االجتماعية..	

واالقتصادية.والثقافية.)مثل.اللغة(

الشبكات.والعالقات.االجتماعية.المتقاطعة.	

العالقات.بين.المجموعات.العرقية.والطائفية.والدينية..	

والعرقية.في.المجتمع:.األعراف.والممارسات.االجتماعية.

للتنوع.والشمول

الطقوس.والنصب.التذكارية.أو.األيقونات.الثقافية..	

المكرسة.للشمولية.والتعددية.الثقافية

العناصرالذاتية

 

رؤى.الشعب.والمجتمع.الشاملة.والمعايير.والقيم..	

المشتركة.والقبول.والتسامح

الثقة.بتصورات."اآلخر".باالنتماء.والقبول.بها.	

التوجهات:.االعتراف.والتسامح.وتأكيد.األقليات..	

والمجتمعات،.البعد.االجتماعي

التواصل.الرمزي:.روايات.مشتركة.في.الثقافة..	

والموسيقى.والفن.والرياضة.التي.تعزز.اإلحساس.

بالوحدة.والتضامن.الشامل
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يشــير البعد العامودي )المتمحور حول الدولة( إىل 

التماســك بين المواطنين حيث تعكس التصورات 

والســلوكيات الثقة في مؤسسات الدولة، وفي الجهات 

الفاعلة الوطنية أو المحلية، المؤسســات والعمليات، 

وااللتزام بالقوانين والمؤسسات وبالمستقبل المشترك 

أو وحدة المصير

يشير البعد األفقي )الذي يركز عى المجتمع( إىل 

التماسك بين المواطنين والداخل وبين الجماعات 

)ديناميات ما بين الجماعات(. وينعكس هذا في مدى 
إظهار المجتمع المدني والمنظمات والمؤسسات 

االجتماعية )مثل المؤسسات الدينية( الثقة والشعور 

باالعتماد المتبادل والهوية الشاملة / االنتماء ووحدة 

المصير.

 التماسك 

االجتماعي العامودي

التماسك االجتماعي 

األفقي

الجدول 1

 التماسك االجتماعي العامودي

واألفقي: األبعاد والعناصر 
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التضامـن. مصطلـح. يُسـتخدم. األميركتيـن،. ترأسـها.16في.

االجتماعـي.للتعبيـر.عـن.الحاجة.إىل.معالجة.أنمـاط.التفاوت.

يتـم. مـا. وغالًبـا. المنطقـة.. فـي. واالقتصـادي. االجتماعـي.

االعتـراض.عـىل.مفهـوم."السـكان.األصلييـن".ومطالباتهم،.

عـىل.سـبيل.المثال.فيما.يتعلـق.بتطبيق.المعاييـر.العالمية،.

مثـل.اتفاقيـة.منظمـة.العمـل.الدوليـة.الرقـم.169.)اتفاقيـة.

الشـعوب.األصليـة.والقبليـة(.وإعـالن.األمـم.المتحدة.بشـأن.

حقـوق.السـكان.األصلييـن.لعـام.2007.

غالًبـا.مـا.يتـم.االعتـراض.عـىل.تفسـير.التماسـك.االجتماعي.

ومعنـاه.مـن.حيـث.الـوالء.أو.التوافـق.أو.السـلوك.المتوقـع..

أن. يجـب. اإلنمائـي،. المتحـدة. األمـم. لبرنامـج. بالنسـبة.

العالميـة. المعاييـر. بمجموعـة. االعتراضـات. هـذه. تتعلـق.

التـي.تؤكـد.عـىل.اإلدماج.والقبـول.واالعتـراف.باآلخـر.وحرية.

يرتبـط. وقـد. األفـراد.. لجميـع. واإلحتـرام. والمعتقـد. الديـن.

التماسـك.االجتماعـي.أيًضا.بالحقـوق.االجتماعيـة.والثقافية.

تفسـيرات. تتضمـن. أن. يجـب. وبالتالـي،. واالقتصاديـة..

التماسـك.االجتماعـي.عـدًدا.مـن.المبـادئ.الرئيسـة،.منهـا.

عـدم.التمييـز.والمسـاواة.الفعالـة.بيـن.المواطنيـن،.واحتـرام.

حقوق.اإلنسـان.)بمـا.في.ذلك.حقوق.األقليـات(،.واالعتراف.

بالتنـوع.وهويـات.األفـراد.المتعـددة.المرتكـزة.عـىل.السـياق.

االجتماعي،.وأولوية.التعريف.الذاتي.الطوعي،.والمؤسسـات.

واألماكـن.العامـة.المشـتركة..وبغيـة.تحقيـق.هـذه.المبـادئ،.

يجـب.عـىل.المؤسسـات.والقوانين.والسياسـات.أن.تضمن.

الحيـاة. فـي. والمشـاركة. الكاملـة. والمسـاواة. التمييـز. عـدم.

الثقافيـة. والحريـة. واالقتصاديـة. واالجتماعيـة. السياسـية.

وحريـة.المعتقـد.الدينيـة.وسياسـات.حمايـة.التنـوع.اللغـوي.

والمسـاواة.فـي.الحصول.عىل.العلـم.والعدالة.وحريـة.التعبير

الممارســون،.فــي.تطويــر.مشــروع.متعلــق..	 يوصــي.

بالتماســك.االجتماعــي،.البــدء بالعمليــات المعتمــدة 

عــى الصعيديــن الوطنــي والمحلــي ووضــع األمــور 

ــة. ــاب.المصلح ــراك.أصح ــي.إش ــياقها..وينبغ ــي س ف

الوطنييــن.والمحلييــن.منــذ.البدايــة،.كمــا.يجــب.أن.

والتعريفــات.. المفاهيــم. بشــأن. رأيهــم. لهــم. يكــون.

لمراعــاة.حساســية.النــزاع،.يجــب.القيــام.بمقاربــات.

والنظــراء. الحكومــات. مــع. االجتماعــي. التماســك.

ــة.أدوات. ــىل.مجموع ــاد.ع ــن،.باالعتم ــن.اآلخري الوطنيي

التطــرف. لمنــع. اإلنمائــي. المتحــدة. األمــم. برنامــج.

النزاعــات. تحليــل. وأداة. .)PVE( 17 )2016( العنيــف.

والتنميــة.)CDA(.التابعــة.لمجموعــة.األمــم.المتحــدة.

اإلنمائية.18ويتطلــب.تطويــر.مقاربــة.مشــتركة.أيًضــا،.

ــىل. ــز.ع ــة.ترتك ــل.مدروس ــات.عم ــة.ومقارب ــة.دقيق رؤي

التعــاون.ومراعــاة.الحساســية.المحليــة..

.بشأن.معنى.وتطبيق.أوبونتو.راجع.عمل.مؤسسة.ديزموند.توتو.في. .16 
http://www.tutufoundationusa.org/2015/04/29/what-is-ubuntu

.برنامج.األممن.المتحدة.اإلنمائي.UNDP.(2016..منع.التطرف.العنيف:.من.خالل.تعزيز.التنمية.الشاملة.والتسامح.واحترام.التنوع..نيويورك:.  17
.برنامج.األمم.المتحدة.اإلنمائي..

http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/global-policy-centres/oslo_governance_centre/pve.html
..مجموعة.األمم.المتحدة.اإلنمائية.(2016).(UNDG)..إجراء.تحليل.للنزاع.والتنمية..نيويورك:.مجموعة.األمم.المتحدة.اإلنمائية.  .18 
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يمكــن.للجهــات.الفاعلــة.المحليــة.والوطنية.المســاهمة..	

ــال،. ــة،.عــىل.ســبيل.المث ــي.المنهجي بشــكل.مباشــر.ف

فــي.صياغــة.االســتبيانات،.إذا.تــم.اســتخدامها..يتطلــب.

تقييــم.التماســك.االجتماعــي.تحليــاًل تاريخًيــا وثقافًيــا 

واجتماعًيــا واقتصادًيــا عميًقــا عــىل.درجــة.عاليــة.مــن.

الحساســية.بشــأن.كل.مــن.المقاييــس.والمفاهيــم.

الموضوعيــة.أو.الجوانــب.الذاتيــة..لطالمــا.انتقــد.بعــض.

ــوم. ــو،.مفه ــر.بوردي ــل.بيي ــن،.مث ــن.االجتماعيي المنظري

التماســك.االجتماعــي،.بحجــة.أن.تحقيقــه.قــد.يعــزز.

ــاكل.عــدم.المســاواة. هي

التماســك .	 أن. جميًعــا. نفهــم. أن. المهــم. مــن.

ــة  ــل حال ــة، ب ــة ثابت ــة نهاي ــس نقط ــي لي االجتماع

ديناميكيــة متطــورة تتغيــر.بتغيــر.األحــداث.والعالقات.

ــر. ــروري.تطوي ــن.الض ــون.م ــا.يك ــا.م ــف..وغالًب والمواق

ــترك. ــر.المش ــف.المصي ــادة.تعري ــدة.إلع ــردات.جدي مف

فــي.ســياق.محــدد.والخطــوات.المطلوبــة.لضمــان.

ــي. ــل..ف ــدى.الطوي ــىل.الم ــك.ع ــذا.التماس ــتدامة.ه اس

عــىل. إفريقيــا،. جنــوب. أو. النيبــال. مثــل. ســياقات.

ســبيل.المثــال،.تضمــن.هــذا.معيــارًا.مشــترًكا.مــن.

التحــول،.يعتــرف.بالمصيــر.المشــترك.حتــى.عندمــا.

يعالــج.المجتمــع.الهيــاكل.االجتماعيــة.األساســية.أو.

ــي. ــي.كلت ــذا.التماســك..ف ــوض.ه ــي.تق ــات.الت االختالف

الحالتيــن،.بــرزت."نيبــال.الجديــدة".أو."جنــوب.إفريقيــا.

ــن. ــال.م ــي.باالنتق ــترك.يقض ــوم.مش ــدة".كمفه الجدي

ــة. ــاءة.الثقافي ــث.ن.الكف ــة،.حي ــراع.إىل.الديمقراطي الص

ــر. ــة.غي ــم.المؤسســات.المحلي ــة.وفه ــة.المحلي والمعرف

ــاعد. ــن.أن.يس ــروري..يمك ــر.ض ــمية.أم ــمية.والرس الرس

توجيــه. فــي. الرؤيــة. ومنظــور. المســتقبلي. التوجــه.

ــاون.. ــي.وطــرق.التع المناقشــات.نحــو.المجتمــع.المثال

كمــا.هــي.الحــال.دائًمــا،.يعــد.امتــالك.تعريــف.التماســك.

ــه. ــول.ب ــم.القب ــا.ليت ــرًا.ضروريً ــي.أم االجتماع

فــي.االجتماعــات.مــع.أصحــاب.المصلحــة،.ينبغــي..	

صياغــة.التماســك.االجتماعــي.بطريقــة.تؤكــد.طبيعتهــا.

كعمليــة.نابعــة.أو.منبثقــة.مــن.المجتمــع.ال.يمكــن.

فرضهــا.بالقــوة..وتدعــو.العمليــة.إىل.التركيــز عــى 

ــع. ــط.المجتم ــي.ترب ــم والقواســم المشــتركة الت القي

ــم. ــذه.القي ــوى.ه ــة..إن.أق ــات.الداخلي ــدود.الفئ ــر.ح عب

فــي. األفــراد. مســاواة. هــي. المشــتركة. والقواســم.

ــات. ــع.الفئ ــادل.بكرامــة.جمي ــراف.المتب المجتمــع.واالعت

وقيمتهــا.وانتماءهــا..فــي.النهايــة،.قــد.تتخــذ.تصــورات.

التماســك.االجتماعــي.المســتدامة.منظــورًا.قائًمــا.عــىل.

الحقــوق.يتضمــن.مبــادئ.حقــوق.األقليــات،.وحريــة.

ــخاص. ــع.األش ــرام.جمي ــة.واحت ــد،.وكرام ــن.والمعتق الدي

ــان. ــوق.اإلنس ــي.لحق ــون.الدول ــي.القان ــن.ف ــو.مبي ــا.ه كم
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للمجــاالت .	 أهميــة. التحاليــل. تولــي. أن. يجــب.

ــي،. ــك.االجتماع ــد.التماس ــة.تحدي ــات بغي والمؤسس

واالنخــراط. والواقــع. البالغــة. بيــن. االختــالف. وتمييــز.

فــي.تحليــل.المجتمــع.والشــبكات.والعالقــات.قائــم.

عــىل.األدلــة..ويســاعد.التحليــل.أيًضــا.عــىل.تكويــن.

فكــرة.عــن.الدوافــع.المحليــة.ونقــاط.الضعــف.المحــددة.

ــالم. ــاء.الس ــي.وبن ــم.التعاف ــل.تقيي ــراع..ويمث ــي.الص ف

)RPBA(.وهــو.تقييــم.مشــترك.مــن.البنــك.الدولــي.

واألمــم.المتحــدة.واالتحــاد.األوروبــي،.كأليــة.قائمــة.عــىل.

الشــراكة.فــي.التحليــل..ويوفــر.أليــات.قائمــة.عــىل.

ــك. ــا.المشــترك.مــع.الشــركاء،.بمــا.فــي.ذل ــة.وفهًم األدل

الحكومــة.المضيفــة..تقييــم.التعافــي.وبنــاء.الســالم.

والخطــط. التقييميــة. الدراســات. ينتــج. .)RPBA(

واألولويــات.الالزمــة.مــن.أجــل.التعافــي.للمســاعدة.فــي.

ــم. ــل.الوصــول.إىل.فه ــن.أج ــة.سياســية.م إنشــاء.عملي

مشــترك،.بمــا.فــي.ذلــك.فهــم.كيفيــة.تالئــم.التماســك.

االجتماعــي.مــع.أهــداف.وغايــات.التعافــي.الشــاملة.

ونخلــص.إىل.أن.التماســك.االجتماعــي.المســتدام.يعنــي.

تعزيــز.قيــم.معاييــر.األمــم.المتحــدة.بشــأن.حقــوق.اإلنســان.

األساســية:.كرامــة.الفــرد.واألمــن.البشــري،.وفــرص.التنميــة.

االجتماعــي. التماســك. وســيظل. والجماعيــة.. الفرديــة.

بعيــد.المنــال.فــي.ســياقات.تتســم.بالتعصــب.أو.االدمــاج.

القســري.أو.سلســلة.مــن.األخطــاء.التاريخيــة.األخــرى.التــي.

ارتكبــت.باســم.تعريــف.حصــري.للمصيــر.المشــترك.أو.

تعريــف.ال.يقــوم.عــىل.مبــادئ.حقــوق.اإلنســان..اليــوم،.

ــات،.ال.ينشــأ.التماســك. ــدد.الثقاف ــي.ظــروف.تتســم.بتع ف

االجتماعــي.مــن.اســتيعاب.أو.إمتصــاص.قســري.لثقافــات.

عديــدة.إىل.ثقافــة.واحــدة.مهيمنــة..بــل.ينبثــق.مــن.آليــات.

ــوية. ــوار.وتس ــزز.الح ــوع.وتع ــي.التن ــة.تحم ــروعة.وفعال مش

ــات. النزاع

© UNDP PAPP
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تفعيل مفهوم 
التماسك االجتماعي 

وأدوات التقييم



يركــز جــدل مألــوف حــول التماســك االجتماعــي عــى كيفيــة تفعيــل 

ــوم  ــذا المفه ــاس ه ــل وقي ــن تحلي ــف يمك ــه. كي ــوم وقياس المفه

الواســع الــذي قــد تصعــب إدارتــه، خاصــة عندمــا قــد تختلــف أنمــاط 

التماســك المحليــة اختاًفا كبيــًرا؟ إن أدوات التقييم ومناهج التماســك 

االجتماعــي ضروريــة لرصــد مــا إذا كان المجتمــع يتحــول إىل مجتمــع 

ــدة،  ــورة متزاي ــن بص ــن الممك ــح م ــد أصب ــد. وق ــتقطب أو موح مس

دمــج البيانــات الموجــودة عــن الظــروف االجتماعيــة واالقتصاديــة مــع 

تحليــات المحادثــات أو النقاشــات العامــة، أو الروايــات، الستكشــاف 

طبيعــة التماســك وديناميتــه. 
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أوالً،. رئيسـيين.. لسـببين. عـادة. التقييمـات. إجـراء. ويتـم.

والشـبكات. الهيـاكل. لتحديـد. البرامـج. تطويـر. ترشـد. قـد.

االجتماعيـة.والسـياق.المحلـي..فهـي.تسـاعد.عـىل.تحديـد.

نظريـات.التغييـر.للبرامـج.والمداخـل.المناسـبة.وخصائـص.

األخـرى. التصميـم.

لتطويـر. االجتماعـي. التماسـك. تقييمـات. تُسـتخدم. ثانًيـا،.

لرصـد. تُسـتخدم. معقـدة. مؤشـرات. أو. كميـة. مقاييـس.

هـذه. وترتبـط. انخفاضـه.. أو. وزيادتـه. التماسـك. مسـتوى.

الخـاص. والتقييـم. المراقبـة. بإطـار. مباشـرة. المقاييـس.

بالبرنامج./.المشـروع.)M&E(..ويمكن.اسـتخدام.المعلومات.

لتحديد.الخطوط.األساسـية،.ودراسـة.التغييـرات.عبر.الزمن،.

للبرامـج. التدخـالت. آثـار. تقييـم. وبالتالـي.

ثالًثـا،.قد.يسـاعد.التقييم.فـي.التقاط.الديناميكيـات.القائمة.

بشـأن. المجموعـات. هـذه. وتصـورات. المجموعـات. بيـن.

قضايـا.مختلفـة..ونـادرا.ما.تقـوم.قواعد.البيانـات.العالمية.أو.

اإلقليميـة.أو.المحليـة.القائمـة.بهـذا.العمـل.اليـوم.

يقـدم.هـذا.القسـم.اإلرشـادات.بشـأن.مكونـات.التماسـك.

التقييـم،. أو. والقيـاس. التحليـل. وأسـاليب. االجتماعـي.

باإلضافـة.إىل.التركيـز.عىل.أهميـة.تعميم.مراعـاة.منظور.نوع.

الجنـس.

 كيفية التقييم:
 المنهجيات

ــياقات. ــي.الس ــي.ف ــك.االجتماع ــات.التماس ــج.تقييم تنته

عــادة.. للتقييــم. شــمولًيا. نهجًــا. واالجتماعيــة. الوطنيــة.

التاريخــي. بالســياق. عميقــة. معرفــة. ذلــك:. ويتضمــن.

ــا. ــي.غالًب ــداث.الت ــوز.واألح ــم.والرم ــأة.والقي ــات.النش ورواي

مــا.تكــون.متعــددة؛.وتقييــم.العوامــل.الهيكليــة،.مثــل.

أنمــاط.االســتيطان.أو.اإلســتقرار.المكانــي،.وعــدم.المســاواة.

الموطــن؛. لغــة. واســتخدام. واالقتصاديــة. االجتماعيــة.

والمواقــف. والمعتقــدات. التوجهــات. فــي. والبحــث.

ــل.مؤشــر. ــاه،.أدوات.مث ــو.موضــح.أدن ــا.ه المعاصــرة..وكم

ــي. ــدة.اإلنمائ ــم.المتح ــج.األم ــي.لبرنام ــك.االجتماع التماس

االجتماعــي. التماســك. مؤشــر. أو. العربيــة. للمنطقــة.

كمنهجيــات. أســتخدمت. طــرق. .)SCORE( والمصالحــة.

مختلطــة.لتطويــر.طــرق.أكثــر.صحــة.ودقــة.للتقييــم..ونــرى.

ــران.طــرق.التقييــم.هــذه.بالمعلومــات. ــد،.اقت بشــكل.متزاي

ــع. ــتوى.المجتم ــىل.مس ــات.ع ــد.االختالف ــة.لتحدي الجغرافي

التماســك. فــي. المحلــي. أو. الوطنــي. ودون. الوطنــي.

االجتماعــي.

.منهجيــات.متعــددة.مختلفــة.ومفيــدة.عــىل.حــد.ســواء.

تســاهم.فــي.تحليــل.التماســك.االجتماعــي.فــي.عمليــة.

تــم. التــي. األســاليب. بعــض. وتركــز. الشــاملة.. التقييــم.

تطويرهــا.مؤخــرًا.عــىل.مؤشــرات.التماســك.االجتماعــي.

الكميــة..وتتمثــل.ميــزة.إنشــاء.مؤشــر.فــي.إمكانيــة.قياســه.

عبــر.الزمــن.وفــي.إمكانية.تقييــم.مكوناتــه.الطــرق.المنهجية..

ــف. ــا.للتكي ــن.دمجه ــي.،.و.يمك ــا.يل ــات.تشــمل.م المنهجي

ــن. ــع.ســياق.معي م

الطــرق النوعيــة:.تســاعد.الطــرق.النوعيــة،.كالمقابــالت. 	

عــن. الكشــف. عــىل. مركــزة،. نقــاش. ومجموعــات.

تفســيرات.التماســك.االجتماعــي.وطبيعتــه.مــن.خــالل.

ــة. ــات.النوعي ــع.التقييم ــالت..وتدف ــورات.والتفاع التص

المســتخدمين.إىل.استكشــاف.األســئلة.التــي.يمكــن.أن.

تســاعد.فــي.الكشــف.عــن.أوجــه.التماســك.التواصليــة.

أو.البنــاءة.كمــا.هــي.موجــودة.فــي.الروايــات.أو.الرمــوز.أو.

ــر. التعابي

إن.تعميــم.مراعــاة.منظــور.نــوع.الجنــس.أمــر.أساســي.للقيــام.

ــي. ــا.مــا.يعان ــزاع.العنيــف،.غالًب ــم.الفعــال..فــي.أوقــات.الن بالتقيي

النســاء.والرجــال.آثــار.النــزاع.بشــكل.مختلــف..يجــب.أن.تتضمــن.

ــوع. ــرة.الن ــي.عدســة.أو.نظ ــم.التماســك.االجتماع ــة.لتقيي أي.طريق

الجنســي.اللتقــاط.الحقائــق.المختلفــة.عنــد.النســاء.والرجــال.

والفتيــان.والفتيــات..قــد.تنعكــس.التقييمــات.فــي.األســئلة.

ــس. ــوع.الجن ــة.ن ــن.ناحي ــي.م ــك.االجتماع ــن.التماس ــة.ع التالي

التأثيــر.فــي.مختلــف..	 والرجــال.إىل. النســاء. يميــل. أيــن.

ــال. ــص.الرج ــي.خصائ ــا.ه ــة؟.م ــاة.المجتمعي ــب.الحي جوان

ــاء. ــروة./.األبن ــة./.األمهــات./.الث ــن؟.)األقدمي والنســاء.المؤثري

ــن( ــال.الدي ــور./.رج الذك

ــىل..	 ــال،.ع ــن.النســاء.والرج ــح.المشــتركة.بي ــي.المصال ــا.ه م

التوالــي،.عبــر.الخطــوط.الفاصلــة.وكيــف.يمكــن.لتلــك.

المصالــح.أن.تربــط.بينهــم؟

مــا.هــي.الخصائــص.المثاليــة.للرجولــة.وأدوار.الذكــور؟.كيــف..	

يمكــن.االســتفادة.منهــا.لدعــم.الســالم؟

كيــف.يعايــش.النســاء.والرجــال.اإلقصــاء.واالندمــاج.سياســياً..	

واجتماعيــاً.واقتصاديــاً؟.

كيــف.تــرى.النســاء.والرجــال،.عــىل.التوالــي،.فوائــد.التماســك..	

االجتماعي؟
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ــن. 	 ــد.م ــد.العدي ــن.تعتم ــي.حي ــاركية:.ف ــرق التش الط

ــخاص. ــىل.أش ــي.ع ــك.االجتماع ــم.التماس ــج.تقيي مناه

مــن.الخــارج.أو.الخبــراء.أو.الباحثيــن.المتعاقديــن.إلجــراء.

التحليــل،.فقــد.تســاعد.مناهــج.التقييــم.التشــاركي.

ــارج. ــن.الخ ــخاص.م ــزات.األش ــع.تحي ــف.م ــىل.التكي ع

ــي.ال.يمكنهــم. ــات.والشــبكات.الت وتكشــف.عــن.العالق

ــهولة.. ــا.بس رؤيته

الطــرق الكميــة:.انتشــرت.المقاربــات.الكميــة.فــي. 	

ــة. ــة.مختلف ــات.فاعل ــام.جه ــع.قي ــرة،.م الســنوات.األخي

والبيانــات. الفرعيــة. واألبعــاد. التعريفــات. بوضــع.

والمؤشــرات.المحــددة..قــد.تكــون.طــرق.المؤشــرات.

مفيــدة.إذ.أنهــا.أكثــر.موضوعيــة.للتقييــم.مــن.أجــل.

."الثقة".بعد.يصعب.قياسه..لمزيد.من.التفاصيل.بشأن.اعتبارات.المفاهيمية.والمنهجية.في.قياس.الثقة،.راجع:.منظمة.التعاون.االقتصادي.  19
والتنمية.(2015)..المبادئ.التوجيهية.لمنظمة.التعاون.والتنمية.في.الميدان.االقتصادي.بشأن.قياس.الثقة..باريس:.منظمة.التعاون.

.االقتصادي.والتنمية
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معالجــة.القضايــا.الحساســة.ذات.الطابــع.السياســي.

واإلجتماعــي.ً.بطريقــة.أكثــر.حياديــة.

كالمؤشـرات،. الكميـة،. التقييمـات. أن. وتجـدر.اإلشـارة.إىل.

تقتـرن.بطرق.لدراسـة.الروايـات.والرموز.وصنـع.المعنى.)من.

ويسـاهم. مًثـال(.. االحتفـاالت. أو. التذكاريـة. النصـب. خـالل.

التحليـل.النوعـي،.كتحليـل.االروايـات.أو.تحليـل.المحتـوى،.

فـي.فهـم.القصص.األساسـية.بشـأن.التاريـخ.والغرض،.وفي.

كثيـر.مـن.األحيـان،."صدمـات.مختـارة".فـي.هـذه.البلـدان.

والمجتمعـات..وبالتالـي،.يمكـن.أن.تسـاعد.طـرق.البحـث.

تنمـي. التـي. والعالقـات. القصـص. توضيـح. فـي. النوعـي.

تشـكل. التـي. الماضـي. ورؤى. الثقافـي. والفهـم. العقليـات،.

المواقـف.والسـلوكيات.فـي.الوقـت.الحاضـر.

 3.2  من المفهوم إىل القياس:
األساليب واألبعاد

ــي. ــياق.التماســك.االجتماع ــات.س ــز.تقييم ــا.تتمي ــا.م غالًب

وقــد. المختلطــة. األســاليب. بطريقــة. الجــودة. العاليــة.

ــن. ــة.م ــة.متنوع ــون.مجموع اســتخدم.الممارســون.والباحث

ــا. ــا.وثيًق ــوم.مرتبطــة.ارتباًط األســاليب.لتقييمهــا..وهــي.الي

الحاليــة. المراقبــة.والتقييــم..وتشــمل.األســاليب. بأطــر.

التــي.يســتخدمها.برنامــج.األمــم.المتحــدة.اإلنمائــي.مؤشــر.

وتعزيــز. .)SCORE( والمصالحــة. االجتماعــي. التماســك.

 .)PSCAR(.التماســك.االجتماعــي.فــي.المنطقــة.العربيــة

ــر.التماســك. ــا.مؤش ــا.وأوكراني ــرص.وليبيري اســتخدمت.قب

أيًضــا. الممارســون. واســتخدم. والمصالحــة.. االجتماعــي.

أدوات.أخــرى.متوفــرة،.مثــل.تحليــل.الصــراع.والتنميــة.

ــا. ــي،.ربم ــك.االجتماع ــاد.التماس ــاف.أبع )CDA(،.الستكش
مــع.أدوات.أخــرى.

فيمــا.يلــي.مجموعــة.مــن.أبعــاد.التماســك.االجتماعــي.

ــث. ــن.حي ــر.م ــة.التغيي ــاد.بنظري ــط.األبع ــة..وترتب النموذجي

كيفيــة.مســاهمة.هــذه.الســمات.فــي.التماســك.االجتماعــي.

والمجتمعــات.الســلمية.والشــاملة..إن.الجمــع.بيــن.األبعــاد.

وراء. الســببية. النظريــة. بالتفصيــل. والتنــاول. المختلفــة.

عالقتهــا.بالتماســك.االجتماعــي،.وفــي.نهايــة.المطــاف،.

ــي. ــوذج.عمل ــاء.نم ــر.أساســي.لبن ــىل.الســالم.أم ــاظ.ع الحف

لتقييــم.التماســك.االجتماعــي.

.

الثقــة.أمــر.أساســي.لمفهــوم.التماســك.االجتماعــي..يمكــن.

تعريفهــا.عــىل.نطــاق.واســع.عــىل.أنهــا.شــعور.أو ســمة 

شــخصية )الثقــة فــي شــخص مــا أو مؤسســة( أو عــىل أنهــا 

توقــع عقالنــي للتبــادل أو المعاملــة بالمثــل )الثقــة فــي أن.

االلتزامــات.المتبادلــة.ســتتم(. يمكــن.رؤيــة.الثقــة.فــي.

ــول.شــرعية.المؤسســات. ــي.قب ــا.ف ــاة.السياســية،.كم الحي

الثقــة. نجــد. وقــد. الضرائــب(.. )كفــرض. السياســات. أو.

أيًضــا.فــي.ميــزات.الحيــاة.االجتماعيــة.اليوميــة،.كاألســواق..
ــوف.19 ــورات.الخ ــك.أو.تص ــو.الش ــة.ه ــس.الثق وعك

االنتمــاء، أو المصيــر العــام أو المشــترك.بنــاء.عــىل.

ــوالءات،.هــو.أيًضــا.ضــروري.لمفهــوم. القيــم.المشــتركة.وال

التماســك.االجتماعــي..إن.فكــرة.العمــل.الجماعــي.مشــتركة.

بيــن.العديــد.مــن.تعريفــات.التماســك.االجتماعــي..وتشــمل.

ــة،. ــة.والوطني ــن.الثقافي ــي.الهويتي ــل.الجماع ــم.العم مفاهي

ــر.أو. ــون.أكث ــت.لتك ــرور.الوق ــع.م ــا.م ــن.بناؤهم ــي.يمك الت

أقــل.شــمولية.

االندمــاج فــي المجــاالت االقتصاديــة واالجتماعيــة 

والسياســية..التماســك.االجتماعــي.فــي.مجتمعــات.اليــوم.

المتعــددة.األعــراق.واألديــان.والمتفاوتــة.فــي.الطبقــات.

ومجتمعــات.مــا.بعــد.االســتعمار / مــا بعــد الهجــرة يعكــس 

ــة..االندمــاج. ــة شــاملة قائمــة عــىل التســامح.والتعددي رؤي

ــدم.اإلقصــاء.عــىل.أســاس. ــي.أو.ع ــاج.الجماع ــي.االندم يعن

ــا.. ــس.التزاًم ــردي.ولي ــار.ف ــو.خي ــاج.ه ــن.االندم ــة..لك الهوي

ويتــم.تشــجيع.األفــراد.عــىل.المشــاركة،.لكنهــم.ليســوا.

مجبريــن.عــىل.القيــام.بذلــك..بالتالــي،.تختلــف.المجتمعــات.

ــا. ــرّف.فيه ــث.تُع ــات.حي ــن.المجتمع ــا.ع ــكة.حًق المتماس

ــة. ــو.نتيج ــاج،.ه ــث.االندم ــة.،.وحي ــل.الدول ــن.قب ــة.م الهوي

ــن.الشــروط. ــراه.أو.شــرط.م اإلك
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االعتمـاد المتبـادل،.أو.االعتمـاد.المتبـادل.فـي.الشـبكات.

االقتصاديـة.أو.التفاعـالت.االجتماعيـة.)عىل.سـبيل.المثال،.

فـي.الحيـاة.النقابيـة.للمجتمـع.المدنـي.أو.المنظمـات.التـي.

تتخطـى.حـدود.الهوية(..

األمن اإلنسـاني،.أو.تصورات.السـالمة.وتلبيـة.االحتياجات.

البشـرية.األساسـية،.كاألمن.الغذائي.وسـبل.العيش.والتحرر.

من.العنـف.والجريمة.

الصـور النمطية السـلبية.هو.مقياس.يجسـد.مـدى.اعتبار.

األعضـاء.فـي.المجموعـات.المخاصمة،.عىل.سـبيل.المثال،.

عدوانييـن،.جديريـن.بالثقـة،.غيـر.مجتهدين،."فاسـدين.".أو.

غيـر.وديين.

القلـق القائـم.بيـن.المجموعـات.يقيـس.مـا.إذا.كان.األفراد.

يتوقعـون.أن.يشـعروا.بالتهديـد.أو.عـدم.الراحـة.أو.القلـق.)أو.

العواطـف.السـلبية.األخـرى(.إذا.وجـدوا.أنفسـهم.بمفردهـم.

مـع.أعضـاء.مجموعـات.معادية.

التباعـد االجتماعـي.يقيـس.قبـول.مجموعـة.متنوعـة.مـن.

العالقـات.االجتماعيـة.مـع.أعضـاء.مجموعـة.معاديـة؛.عـىل.

سـبيل.المثـال:.وجـود.عضـو.فـي.المجموعـة.األخـرى.كأحـد.

األقـارب.المقربيـن.عن.طريـق.الزواج،.كجار.مباشـر،.أو.زميل.

أو.مديـر.بالعمـل.،.إلـخ.

تصـورات التهديـد.االجتماعـي.تقيس.مـدى.اعتبـار.األفراد.

مجموعـات. تهددهـا. قـد. مجموعاتهـم. عيـش. طريقـة. أن.

معادية..يشـير.التمييز.القائم.إىل.السـلوك.التمييزي.بشـكل.

صريـح.تجـاه.أعضـاء.الجماعـات.المعاديـة..

الشـعور اإليجابـي.يقيـس.مـدى.شـعور.األفـراد.بمشـاعر.

دافئـة.تجـاه.أعضـاء.مجموعـة.أخـرى.

التبايـن الثقافـي.يقيـس.مـدى.شـعور.المسـتجيبين.بـأن.

مجموعـة. ثقافـة. جوانـب. عـن. تختلـف. ثقافتهـم. جوانـب.

عرقيـة.أخـرى..وقـد.تشـمل.العناصـر.الثقافيـة.الموسـيقى.

والروحيـة. الدينيـة. والمعتقـدات. والقيـم. والطعـام.

شـعور. مـدى. تقيـس. والتسـامح. العفـو  إىل  الميـول 

المسـتجيبين.بـأن.طريقـة.حل.النـزاع.هي.مسـامحة.الجانب.

اآلخـر..

الميول إىل االقتصاص.تقيس.مدى.شـعور.المسـتجيبين.

بـأن.الطريقة.الوحيـدة.إلبرام.نزاع.هـي.االنتقام.

االتصـال بيـن المجموعـات.يقيـس.مقـدار.التفاعـل.بيـن.

المسـتجيب.وأعضـاء.مجموعـة.معاديـة.

يمكـن.تطويـر.نمـوذج.التقييـم.مـن.خـالل.الجمـع.بيـن.طرق.

البحـث.المذكـورة.أعـاله.واألبعـاد.األكثـر.صلـة.فـي.سـياق.

 )SCORE(.معيـن..مؤشـر.التماسـك.االجتماعي.والمصالحـة

ومؤشـر.تعزيـز.التماسـك.االجتماعـي.فـي.المنطقـة.العربيـة.

)PSCAR(.همـا.نموذجـان.لهمـا.منهجيـات.متطـورة.يمكـن.

تـم. سـواء. سـياق،. أو. بلـد. أي. مـع. وتكييفهـا. اسـتخدامها.

األمـم. برنامـج. بوقائـع. يتعلـق. فيمـا. اسـتخدامه. أو. تطويـره.

المتحـدة.اإلنمائـي.وبرامجـه.

نموذًجـا. والمصالحـة. االجتماعـي. التماسـك. مؤشـر. وضـع.

لإلحاطـة.بـكل.من.التماسـك.االجتماعي.ومفهـوم.المصالحة.

ذي.الصلـة،.بناًء.عىل.أبعاد.التماسـك.االجتماعي..تم.تصميم.

التماسـك. مـن. مزيـد. نحـو. التقـدم. لقيـاس. المؤشـر. هـذا.

االجتماعـي.والمصالحـة،.وليـس.فقـط.طبيعتهمـا.ومداهما.

.

 مبادئ التقييم
 ومؤشراته 

ويــرد.أدنــاه.موجــز.لمبــادئ.التقييــم.ومؤشــراته..ويقــدم.

ــاًء.عــىل.تجــارب.الممارســين.فيمــا.يتعلــق. اســتنتاجات.بن

ــاله. ــورة.أع ــاليب.المذك ــر.واألس ــاد.والعناص باألبع

.

ــوم. ــة.المفه ــوم..تشــير.صالحي ــة المفه ــاه إىل صح االنتب

ــات". ــج."معطي ــم.يدم ــف.وتقيي ــوذج.تعري ــم.نم إىل.تصمي

التطــور.التاريخــي،.واأليديولوجيــات.المرتبطــة.بــه،.والطــرق.

والبيئــة. والجغرافيــا. الشــعب،. بهــا.صياغــة. يتــم. التــي.

وضــع. يعــد. المكانــي.. اإلســتقرار. وأنمــاط. االجتماعيــة،.

تعريــف.للتماســك.االجتماعــي.-.والتمييــز.بوضــوح.بيــن.هذا.

المفهــوم.والمفاهيــم.ذات.الصلــة،.كــرأس.المــال.االجتماعي.

ــم.ينطــوي. ــا.ألن.التقيي ــرًا.ضروريً ــة.-.أم ــود.االجتماعي والعق

عــىل.فهــم.عميــق..مــن.المهــم.العمــل.مــع.المؤرخيــن.

والمجموعــات. الحضرييــن. والمخططيــن. والجغرافييــن.

البيئيــة.والقــادة.الثقافييــن.والدينييــن.والحصــول.عــىل.

ــة. ــة.محلًي ــر.مفهــوم.ذو.صل آراء.النــاس.ومعتقداتهــم.لتطوي

كأســاس.للقيــاس..لكــي.يدعــم.برنامــج.األمــم.المتحــدة.

اإلنمائــي.الجهــود،.يجــب.أن.يكــون.التماســك.متناســق.

ــة.المســتدامة.. ــداف.التنمي ــر.أه ــم.ومعايي ــع.قي ــا.م أيًض

شـموال  األكثـر  التقييمـات  )جـًدا(؛  مهمـة  المنهجيـة 

تتضمـن أسـاليب مختلطـة..التقييـم.صعـب،.حتـى.مـع.

وجـود.مفهـوم.مـدروس.جيـًدا.للتماسـك.االجتماعـي..فـي.

حيـن.أنه.قد.نجـد.اعتبار.البيانـات.الكمية.حقيقة.)كالمؤشـر(.

أمـرًا.جذابًـا،.فمـن.المهم.فحص.جـودة.القياس..عىل.سـبيل.

المثـال،.فـي.أبحـاث.المسـح.-.التـي.تسـتخدم.عـادًة.لتقييـم.

بفهـم. الموثوقيـة. تتأثـر. -.قـد. كالثقـة. المفاهيـم.األساسـية.

المشـاركين.والصـدق.)بمـا.فـي.ذلـك.السـرية(،.وجـودة.أداة.

البيانـات.والتحيـز.المحتمـل. المسـح.المسـتخدمة،.وجمـع.

ألخـذ.العينـات..قد.يكـون.للطرق.النوعيـة.مزايا.فيمـا.يتعلق.

بجوانـب.التماسـك.االجتماعـي.الذاتية.وفهـم.الروايات.التي.

تشـكل.السياسـة.والعالقات.االجتماعية.والحيـاة.التنظيمية..
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والمصالحـة. االجتماعـي. التماسـك. مؤشـر. يسـتخدم.

)SCORE( أسـاليب المقابلـة وجًهـا لوجـه لجمـع البيانـات 
عن التماسـك االجتماعـي والمصالحة، إىل جانـب البيانات 

الديموغرافيـة. تـم تطويـر طريقـة SCORE فـي البدايـة فـي 

قبـرص وتـم اسـتخدامها أو تجربتهـا فـي البوسـنة.وليبيريـا.

والنيبـال..يمكـن.اسـتخدام.هـذه.المنهجيـة.لتطويـر.البرامـج.

وتقييـم.التقـدم..تـم.تطويـر.هـذا.المؤشـر.مـن.قبـل.مركـز.

األمـم. وبرنامـج. الديمقراطيـة. والتنميـة. المسـتدام. السـالم.

المتحـدة.اإلنمائـي..ويوصـف.بأنـه.أداة.لقيـاس.التماسـك.

االجتماعـي.والتصالـح.كمؤشـرين.للسـالم.فـي.المجتمعـات.

المتعـددة.األعـراق.وكيـف.تتغيـر.هـذه.بمـرور.الوقـت.

أصحـاب. مـع. تشـاورية. عمليـة. يسـتخدم. المؤشـر. هـذا.

المصلحـة.المحلييـن.والشـركاء.الوطنييـن.عنـد.تحديـد.أهـم.

إنشـاء. التماسـك.والمصالحـة.االجتماعيـة،.أي.عنـد. أبعـاد.

معيـن.. لسـياق. مؤشـر. أو. مقيـاس.

تقييم.المؤشر.للتماسك.االجتماعي.يعتمد.عىل.قياس:

فـي. 	 النـاس. ثقـة. مـدى. المؤسسـات:. فـي  الثقـة 

مؤسسـات.مهمـة،.مثـل.النظـام.القضائـي.والبرلمـان.

والشـرطة.

الشـعور بتمثيـل مناسـب مـن قبل المؤسسـات:  	

مثـل. لهـم،. المؤسسـات. تمثيـل. بكيفيـة. األفـراد. رأي.

البرلمـان،.فـي.ما.يتعلـق.بهمومهـم.ومـا.إذا.كان.األفراد.

جـزًءا.مـن.عمليـة.صنـع.القرار.

باألمـان. 	 األفـراد. شـعور. مـدى. اإلنسـاني:. األمـن 

الشـخصي. األمـن. حيـث. مـن. اليوميـة،. حياتهـم. فـي.

االقتصـادي. واألمـن. العنـف)،. مـن. باألمـان. (الشـعور.

(الحصـول.عىل.دخل.أساسـي.آمـن،.والقدرة.عـىل.تلبية.

احتياجاتهـم).واألمـن.السياسـي.(القـدرة.عـىل.التداعـي.

آرائهـم). بحريـة.والتعبيـر.عـن.

مختلـف. 	 عـن. الرضـا. المدنيـة:. الحيـاة  عـن  الرضـا 

سـبيل. عـىل. ذلـك،. فـي. بمـا. العامـة،. الحيـاة. عناصـر.

واتجـاه. االقتصـاد،. وحالـة. العـدل،. إقامـة. المثـال،.

السـالم. محادثـات.

التحـرر مـن الفسـاد: مـدى.إدراك.النـاس.أن.الحيـاة. 	

العامـة.خاليـة.مـن.الفسـاد.

الحيـاة. 	 عـن. الرضـا. الشـخصية:. الحيـاة  الرضـا عـن 

بشـكل.عـام؛.وعـىل.سـبيل.المثـال،.الحيـاة.الشـخصية.

الصحيـة. العمليـة.والحالـة. والحيـاة.

تحديـد المجموعـة العرقيـة:.األهمية.لهويـة.الفرد.في. 	

إذا. عمـا. المشـاركون. يُسـأل. فـي.مجموعـة.. العضويـة.

كان.إختيارهـم.ليكونـوا.جـزًءا.مـن.مجموعـة.أمـرًا.مهًمـا.

لصورتهـم.الذاتيـة.وشـيء.يشـعرهم.بالسـعادة..

المشـاركة المدنية:.مسـتويات.المشـاركة.فـي.الحياة. 	

المدنيـة؛.عـىل.سـبيل.المثال،.المشـاركة.فـي.االحتجاج.

السياسـي.أو.االنتمـاء.إىل.حـزب.سياسـي.أو.منظمـات.

أخر.
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أدراج األبعــاد والمؤشــرات التــي تخضــع للقيــاس مــع 

ــوط. ــر.خط ــة.لتطوي ــغ.األهمي ــر.بال ــذا.أم ــت..ه ــرور الوق م

المبكــر. لإلنــذار. كأداة. المحتمــل. واالســتخدام. االتجــاه.

لالســتقطاب..وينبغــي.أن.تكــون.هــذه.التدابيــر.شــديدة.

الحساســية.أمــام.التنــوع.والعمــر.والجنــس.

ــدي. ــو.كان.التح ــى.ل ــة،.حت ــة عالي ــا قيم ــرات له المؤش

لألســاليب.ممكًنــا..أنهــا.توفــر.فرصــة.إلنشــاء.خــط.األســاس.

ألبعــاد.التماســك.االجتماعي.وتتبــع.التغيرات.في.التماســك.

عــىل.المــدى.الطويــل..ويمكــن.أيًضــا.أخــذ.القياســات.عــىل.

المســتوى.الوطنــي.وتكرارهــا.عــىل.المســتوى.المحلــي.)عىل.

ــا.التماســك. ــون.فيه ــي.يك ــدن.الت ــي.الم ــال.ف ــبيل.المث س

االجتماعــي.متعلًقــا.بالجــوار.بشــكل.كبيــر(.ويمكــن.مقارنتهــا.

عبــر.المواقــع.فــي.المســتوى.المحلــي.و.دون.الوطنــي..قــد.

ــي. ــة.خاصــة.ف ــذه.المؤشــرات.ذات.قيم ــون.ه ــد.الباحث يج

استكشــاف.العالقــات.الســببية.

ــم  ــر التقيي ــوع مؤش ــين.إىل.أن.ن ــض.الممارس ــير.بع يش

قــد يكــون محفوًفــا بالمخاطــر ألن.أصحــاب.المصلحــة.قد.

يســتخدمون.البيانــات.أو.التحليــل.ألغــراض.سياســية..قــد.

يُنتقــد.نهــج.المؤشــر.أيًضــا.عــىل.أنــه.يمثــل.فقــط.مالحظات.

الشــخص.الخارجــي..

ــرة  ــاالت المبتك ــات واالتص ــا المعلوم ــدم تكنولوجي تق

ــم.التماســك. ــدة.لتقيي ــج.جدي ــر.مناه ــرة لتطوي ــود كبي وع

االجتماعــي..لقــد.بــدأوا.اآلن.فقــط.فــي.اســتخدام.مــا.يلــي:.

مراقبــة.خطــاب.وســائل.اإلعــالم.االجتماعيــة.وتقييمــه..

بنــاء.مؤشــرات.ذات.مرجعيــة.جغرافيــة.باســتخدام.نظــم.

المربع 3

 مؤشر التماسك االجتماعي والمصالحة: 

التماسك االجتماعي والمصالحة 
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االســتطالعات. وإجــراء. )GIS(؛. الجغرافيــة. المعلومــات.

عبــر.اإلنترنــت.باســتخدام.بوابــات.آمنــة.مســتندة.عــىل.

الويــب..توفــر.هــذه.األســاليب.فرًصــا.مهمــة.لفهــم.طبيعــة.

التماســك.االجتماعــي.المتغيــرة.فــي.عصــر.وصــول.متزايــد.

ــر.التواصــل. إىل.تقنيــات.الهاتــف.المحمــول،.وأنمــاط.تغيي

ــط. ــدة.لرب ــا.جدي ــذا.فرًص ــق.ه ــة..ويخل ــي،.والتعبئ المجتمع

ــز.التماســك. ــة.لتعزي ــود.المبذول ــم.بالجه ــرق.التقيي ط

صياغــة الغــرض مــن التقييــم بوضــوح.فــي.وقــت.

مبكــر.مــن.عمليــة.التصميــم..كان.لعمــل.مؤشــر.التماســك.

ــذ. ــا.من ــا.واضحً ــا.هدًف ــي.ليبيري ــة.ف ــي.والمصالح االجتماع

تعزيــز. فيهــا. يمكــن. التــي. المجــاالت. تحديــد. البدايــة:.

ــة.وتســهيل. ــز.الثق ــالل.تعزي ــن.خ ــي.م التماســك.االجتماع

التبــادل.االقتصــادي.واالعتمــاد.المتبــادل..تنــاول.المشــروع.

الهويــة. كرمــوز. الذاتيــة،. التماســك. جوانــب. مباشــرة.

تحليــل. وهكــذا.ســاهم. والشــاملة.. المشــتركة. الوطنيــة.

ــي.والمصالحــة.بشــكل.مباشــر. مؤشــر.التماســك.االجتماع

ــم. ــي.قيرغيزســتان،.ت ــري..ف ــاء.الســالم.الليبي ــي.خطــة.بن ف

اســتخدام.تحليــل.التماســك.االجتماعــي.إلرشــاد.طــرق.

التنميــة.المتعلقــة.بالمجتمــع..مــن.خــالل.التركيــز.عــىل.زمان.

ــال،. ــا.-.عــىل.ســبيل.المث ــكان.كان.متماســًكا.اجتماعًي أو.م

مــن.خــالل.التذكيــر.بفتــرة.عــاش.فيهــا.النــاس.مًعــا.بتناغــم،.

قبــل.أن.تقســمهم.اختالفــات.اليــوم.-.يمكــن.لبرنامــج.األمــم.

المتحــدة.اإلنمائــي.تعزيــز.التماســك.االجتماعــي.مــن.خــالل.

ــم. ــدة.التصمي ــاريع.جي ــج.ومش برام

العربيـة. المنطقـة. فـي. االجتماعـي. التماسـك. تعزيـز. إن.

الشـاملة  غيـر  الجوانـب  لمواجهـة  مبـادرة  هـو   )PSCAR(
للمؤسسـات.السياسـية.واالقتصادية.واالجتماعية..ويلتقط.

تحديـات.التنـوع.والهويـة.التـي.نشـأت.فـي.منطقـة.الشـرق.

االنتفاضـات. منـذ. سـيما. وال. أفريقيـا،. وشـمال. األوسـط.

العربيـة.عـام.2011..انطلـق.مـن.فرضيـة.أن.تاريـخ.اإلقصـاء.

فـي. الصراعـات. أصـل. هـو. واإلهمـال. المسـاواة. وعـدم.

المنطقـة..ابتـداء.مـن.العـام.2015،.تعمـل.المبـادرة.عـىل.

واحتـرام. المواطنـة،. فـي. والمسـاواة. السـالم،. بنـاء. تعزيـز.

واالجتماعيـة،. االقتصاديـة. والمسـاواة. اإلنسـان،. حقـوق.

المختلفـة. الدينيـة. والتقاليـد. األديـان.والطوائـف. واحتـرام.

الهـدف.مـن.مؤشـر.التماسـك.االجتماعـي.هـو.فهـم.حالـة.

التماسـك.االجتماعـي.الراهنـة،.وتتبـع.التحسـن.أو.التدهـور.

المسـتقبلي،.وفهـم.العوامـل.التي.تؤثر.عليه.بشـكل.أفضل..

الخرائـط. ورسـم. االجتماعيـة. المواقـف. المؤشـر. ويصـف.

النمـاذج. واختبـار. السـاخنة. النقـاط. لتحديـد. الجغرافيـة.

الجماعيـة.. واإلجـراءات. للمواقـف. التنبؤيـة.

تقـدم.الورقـة.المنهجيـة.لمؤشـر.تعزيز.التماسـك.االجتماعي.

التماسـك. لمؤشـر. متطـورة. أداة. العربيـة. المنطقـة. فـي.

االجتماعـي،.بمـا.فـي.ذلـك.االسـتبيان..باإلضافـة.إىل.ذلك،.

تقـدم.تعريفـات.وتفسـيرات.للعديـد.مـن.أبعـاد.التماسـك.

لتصميـم. مفيـدة. معاييـر. قائمـة. وجـود. إن. االجتماعـي..

الصلـة. ذات. للسـياقات. تطويرهـا. تـم. التـي. االسـتبيان،.

الممكـن. مـن. تجعـل. اإلنمائـي،. المتحـدة. األمـم. ببرنامـج.

الجديـدة. السـياقات. مـع. األداة. تكييـف.

المنطقـة. فـي. االجتماعـي. التماسـك. تعزيـز. مؤشـر. يأخـذ.

المسـتويات: ثالثيـة. طريقـة. العربيـة.

1 المؤشرات المحيطية )المحيط الخارجي(
تصورات.التهديد..	

االتصال.-.الكمي.والنوعي.	

تصورات.العدالة.	

.األمن.البشري.	

)الشخصي، االجتماعي، االقتصادي والسياسي(

2 المؤشرات الوسطية )الوسط الداخلي(
ديناميات الهوية )تدابير متعددة المستويات(.	

العواطف - إيجابية، محايدة، سلبية .	

.إدراك الثقة..	

)الثقة االجتماعية، الثقة في مؤسسات الحكومة / الدولة(

3 المؤشرات األساسية )المركز أو النواة(
المواقف.األفقية.والعامودية.	

العمل.الجماعي.األفقي.والعامودي..	

راجـع.الورقـة.المنهجية،.تطوير.مؤشـر.التماسـك.االجتماعي.

للمنطقـة.العربية،.في:

http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/
en/home/library/Sustuable_development/devel-
oping-a-social-cohesion-index-for-the-arab-re-

 gion.html

المربع 4

 تعزيز التماسك االجتماعي في المنطقة العربية: 

أداة قياس التماسك االجتماعي للمنطقة العربية 
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التماسك االجتماعي 
وديناميكية الصراع 

وبناء السالم



قبــل استكشــاف مفهــوم التماســك االجتماعــي بشــكل أكبــر، يبحــث 

هــذا القســم فــي بعــض العوامــل التــي تــؤدي إىل التعصــب والصــراع. 

وقــد تكــون مقدمــة لتصاعــد العنــف المميــت، ال ســيما فــي ظــل عدم 

ــة  ــة اإلقصائي ــاهم البني ــع. وتس ــتوعب الجمي ــادرة تس ــة ق ــود دول وج

ــل،  ــي المقاب ــداء. وف ــب والع ــذا التعص ــي ه ــة ف ــة للهوي والمتعارض

ــط  ــة، والتراب ــاة النقابي ــي والحي ــع المدن ــل المجتم ــمولية، وتكام الش

ــك  ــط التماس ــات، ترب ــات واألزم ــع النزاع ــبكات من ــادي، وش االقتص

ــاء الســام. ــع النزاعــات وبن االجتماعــي بمن
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  الهيكليات والضغوط: 
الضغوط عىل التماسك االجتماعي

20  للحصول.عىل.نظرة.عامة.شاملة.حديثة.ألسباب.الصراع،.وأنماط.التصعيد،.وإدارة.ومنع.الصراع،.راجع:.األمم.المتحدة،.البنك.الدولي.(2017)..
.واألمم.المتحدة.البنك.الدولي،.2017..السبل.إىل.السالم:.المقاربات.الشاملة.لمنع.الصراع..واشنطن.العاصمة:.البنك.الدولي.

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/28337
21  .119-87 :(2010) 1 :62 ،ةيملاعلا ةسايسلا "؟ةيقرعلا تاعامجلا درمتت اذامل" نيارب ،نيمو ،سايردنأ ،رميو ،سرال ،نامديس

22  ةلاح.يف."ةيفاقثلا.ةيددعتلاو.ةنطاوملاو.يعامتجالا.باطقتسالاو.ةرجهلا"..2017.،ةيباختنالا.ةدعاسملاو.ةيطارقميدلل.يلودلا.دهعملا.عجار  .
.ىلع.حاتم.،ةيباختنالا.ةدعاسملاو.ةيطارقميدلل.يلودلا.دهعملا.:ملوهكوتس.،ةيطارقميدلا.ةنورم.فاشكتسا.:ةيملاعلا.ةيطارقميدلا 

 https://idea.int/gsod/
.برنامج.األمم.المتحدة.اإلنمائي.2015b.مذكرة.توجيهية:.مقاربة.في.مجال.التنمية.لمواجهة.الهجرة.والنزوح..نيويورك:.برنامج.األمم.المتحدة.  23

http://undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/ :اإلنمائي.2015..موجود.في

conflict-prevention/strengthening-resilience-to-conflict-and-turbulence.html

ــة،.كالطبقــات. ــر.التماســك.االجتماعــي.بعوامــل.هيكلي يتأث

غيــر.المتكافئــة.فــي.المجتمــع.واكتســاب.الســلطة..وتصبــح.

ــم.إدارة. ــراً.عندمــا.ال.تت ــر.توت العالقــات.داخــل.المجتمــع.أكث

الرســمي. الحــوار. خــالل. مــن. مالئــم. بشــكل. النزاعــات.

ــع.السياســات،.والسياســات.العامــة. ــر.الرســمي،.وصن وغي

لمعالجــة.عــدم.المســاواة.20.عندمــا.تحــدث.التحديــات.

ــن. ــد،.يمك ــق.أو.يتصاع ــي.األف ــف.ف ــوح.العن ــات.ويل واألزم

طــول. عــىل. بســرعة. الجماعيــة. المخــاوف. تتبلــور. أن.

خطــوط.الهويــة.وتقــوض.التماســك.االجتماعــي..فــي.أســوأ.

واالجتماعيــة. االقتصاديــة. العالقــات. تتوتــر. الســياقات،.

والثقافيــة.عبــر.المجموعــات.أو.تــكاد.تنقطــع.عندما.تتشــكل.

ــوال. ــذا.المن ــىل.ه ــات.ع النزاع

عندمــا.تصبــح.االختالفــات.فــي.المجتمــع.غيــر.قابلــة.لــإلدارة.

ــع.العــادل. ــا.يُنظــر.فيــه.إىل.التعايــش.والتوزي وتخلــق.وضًع

أنــه.مســتحيل،.العنــف.ضــد. للســلطة.والمــوارد.عــىل.

اآلخريــن.يُعتبــر.وســيلة.مشــروعة.وضروريــة.لضمــان.بقــاء.

المجموعــة.الخاصــة..وبالتالــي،.قــد.يــؤدي.تــآكل.التماســك.

وإىل. المجموعــات. بيــن. عنيــف. إىل.صــراع. االجتماعــي.

عالقــات.متوتــرة.بيــن.الدولــة.والمجتمــع،.بينمــا.يــؤدي.

الصــراع.إىل.مزيــد.مــن.تقويــض.التماســك..هــذه.العالقــات.

ــا.البعــض. ــزز.بعضه تع

ــك. ــا.التماس ــون.فيه ــي.يك ــاالت.الت ــل.الح ــد.أدى.تحلي وق

الطــرق. مــن. العديــد. إىل. متــآًكال. أو. غائًبــا. االجتماعــي.

ــن. ــف.يمك ــم.كي ــة.الرئيســية.إىل.فه ــة.والوظيفي المفاهيمي

للمجتمعــات.المســالمة.نســبًيا.أن.تتحــول.إىل.مجتمعــات.

ــات. ــد.إحــدى.وجه ــة..وتؤك ــف.عــىل.الهوي ــا.العن ــوم.فيه يق

النظــر.عــىل.أهميــة "رجــال األعمــال العرقييــن"،.أو.النخــب.

موضوعــات. حــول. يحشــدون. قــد. الذيــن. السياســية.

انقســامية.قائمــة.عــىل.الهويــة.مــن.أجــل.ســلطة.سياســية..

فــي.بعــض.الحــاالت،.تحتكــر.هــذه.النخــب.السياســية.

ــي. ــاص.ف ــكل.خ ــوي.بش ــور.ق ــذا.المنظ ــة..ه ــلطة.الدول س

التعبئــة. تكــون. حيــث. االنتخابيــة،. السياســة. تحليــل.

والبحــث. بالخــوف،. محفوفــة. أحيانًــا. الهويــة. لحمايــة.

ــرى. ــات.األخ ــه.المجتمع ــب.ضحيت ــداء.تذه ــش.ف ــن.كب ع

ومناشــدات.التضامــن.العرقــي.أو.الدينــي.أو.العنصــري..

ــىل. ــة،.ع ــرب.األهلي ــوا.الح ــن.درس ــاء.الذي ــر.العلم ــد.نظ لق

ــار.التعبئــة.العرقيــة.فــي.العمليــات. ســبيل.المثــال،.فــي.آث

االنتخابيــة.كمقدمــة.للعنــف.االجتماعــي،.حيــث.كان.القــادة.

السياســيون.يشــعلون.نيــران.الخــالف.االجتماعــي.ويخلقــون.
ــات.21 ــا.الصراع ــن.عليه ــل.تهيم ــروف.تفاع ظ

وقـد.يسـتخدم.القـادة.السياسـيون.بصـورة.مماثلة.شـبكات.

لتمكيـن. االقتصاديـة. المـوارد. وتوزيـع. للمناصـرة. عرقيـة.

التمييـز. يقـوض. اآلخريـن.. حسـاب. عـىل. مجموعتهـم.

التماسـك. االقتصاديـة. المسـاواة. وعـدم. االجتماعـي.

االجتماعيـة. االنقسـامات. تـؤدي. وقـد. االجتماعـي..

وعـدم. العرقيـة. الجماعـات. بيـن. العميقـة. واالقتصاديـة.

قـدرات. تقييـد. إىل. المجموعـة. مسـتوى. عـىل. المسـاواة.

النخـب.السياسـية.عـىل.الحكم.بشـكل.شـامل..وهـذا.بدوره.

الصـراع.. ديناميـات. تفاقـم. إىل. يـؤدي.

مهًما. بعًدا. الحدود،. وعبر. الداخلية. الهجرة،. تكون. ما. غالًبا.

أزمات. تعاني. التي. البلدان. تواجه. قد. االجتماعي.. للتماسك.

وتآكل. السياسي. والعنف. المتطرفة. الميول. صعود. الهجرة.

التماسك.االجتماعي.22.ويتخذ.برنامج.األمم.المتحدة.اإلنمائي.

نهجًا.إنمائًيا.قائًما.عىل.الحقوق.تجاه.الهجرة..وتتطلب.إدارة.

آثارها.االجتماعية.إجراء.حوار.بين.أصحاب.المصلحة.إلنشاء.

سياسة.وطنية.شاملة.ومتسقة.وإطار.مؤسسي،.ومبادرات.

وإيجاد. اإليجابية،. التنمية. أجل. من. ومحلية. فرعية. وطنية.

حلول.في.أوقات.الصراع.أو.األزمات.أو.الكوارث.23..

عززت العولمة والتقدم التكنولوجي النمو االقتصادي االسـتثنائي 

وتحسـين  المدقـع  الفقـر  مـن  للحـد  مائمـة  ظـروف  وخلقـت 

مسـتويات المعيشـة بشـكل ال مثيـل لـه. لكـن طبيعتهـا غيـر 

المتوازنـة أدت إىل تركيـز دخـل مرتفـع وخلـل كبير في المسـاواة 

وزادت مـن وطـأة اإلقصاء بشـكل ال يطاق. االسـتبعاد والتنافس 

عـى المـوارد المتناقصـة وأوجـه القصـور فـي الحوكمـة تقـوض 

التماسـك االجتماعـي والصابـة المؤسسـية، ممـا يسـاهم أيًضا 

فـي انـدالع الصراعـات العنيفة.

أنطونيو جوتيريس

األمين العام لألمم المتحدة
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االســتقطاب. وديناميكيــات. محــركات. أن. حيــن. فــي.

االجتماعــي.فريــدة.فــي.كل.ســياق،.يبــدو.أن.هنــاك.العديــد.

مــن.العوامــل.المشــتركة.التــي.تدفعــه.وتعمقــه.داخــل.

المجتمــع.

النمطيــة  والقوالــب  واالســتبعاد  االنتمــاء  روايــات 

الســلبية..فــي.حيــن.يتــم.تعريــف.الهويــة.الوطنيــة.بشــكل.

ــي. ــاملة.ف ــة.أو.الش ــة.المدني ــروط.المواطن ــي.ش ــد.ف متزاي

مجتمعــات.اليــوم.المتعــددة.األعــراق.فــي.غالبيتهــا،.يمكــن.

ــة.أو.عرقيــة. ــاء.القوميــة.بمصطلحــات.أكثــر.حصري أيًضــا.بن

ــة.عــىل. ــة.الجماعي ــات.التاريخي ــر.الروي ــف.يؤث ــة..كي أو.ديني

التماســك.االجتماعــي؟.تحــدد.الروايــات.الفكــرة.األساســية.

ــع.. ــي.المجتم ــاج.ف ــة.اإلقصــاء.واالندم لدرج

تصــورات. إن. السياســيين.. واإلقصــاء  التهميــش 

وشــعور.المــرء.بأنــه.مواطــن.مــن.الدرجــة.الثانيــة.فــي.

المســتمر. التهميــش. أو. الممنهــج. واالســتبعاد. بلــده،.

ــم.. ــة.للمظال ــر.السياســي.هــي.محــركات.قوي ونقــص.التأثي

عندمــا.تقــوم.النظــم.السياســية.عمــًدا.أو.مــن.غيــر.قصــد،.

الســكان. مــن. رئيســية. قطاعــات. واســتبعاد. بتهميــش.

ــق. ــر.السياســيين،.فهــذا.يمهــد.الطري ــل.والتأثي مــن.التمثي

لإلحبــاط.واالنســحاب.وعــدم.التعــاون،.وربمــا.إىل.بــذل.هــذه.

ــة..وورد. ــن.الدول ــة.االنســحاب.م ــود.بغي ــات.الجه المجتمع

فــي.تقريــر.البنــك.الدولــي.واألمــم.المتحــدة.الســبل.إىل.

الســالم.فــي.العــام.2018، "إن.أنظمــة.االســتبعاد.التــي.يُنظر.

ــز.بعــض.المجموعــات.عــىل.حســاب. ــا.تمي ــا.عــىل.أنه إليه

ــف".24. ــة.للعن ــة.خصب ــق.أرضي ــرى.تخل ــات.أخ مجموع

الجماعيــة. المخــاوف. تشــكل. المتصــورة.. التهديــدات 

الدافــع.األساســي.للعنــف..التهديــد.للســالم.يخلــق.شــعوراً.

بالخــوف.واألذى.الوشــيك،.وهــو.مــا.يعــزز.بــدوره.التعــرض.

ــي. ــمعنا.ف ــا.س ــياقات،.كم ــن.الس ــد.م ــي.العدي ــف..ف للعن

كثيــر.مــن.األحيــان،.تنشــأ.مخاطــر.تصاعــد.النــزاع.مــن.

ــي".25. ــي.الماض ــرت.ف ــتقبل،.اختب ــن.المس ــاوف.م "مخ

ــز. ــي..التميي ــز النمط ــة والتميي ــاواة األفقي ــدم المس ع

النمطــي.واالســتبعاد.المنتظــم.للفئــات.االجتماعيــة.يغــذي.

تصــورات.والشــعور.بعــدم.الثقــة.واالضطهــاد.النظامــي.

واإلذالل.االجتماعــي..وغالًبــا.مــا.نجــد.أنمــاط.االســتبعاد.

االجتماعــي.المتراكــم.في.الشــبكات.السياســية.واالقتصادية.

ــة. ــع.الدول ــي.توزي ــا.ف ــن.رؤيته ــوبية.ويمك ــاط.المحس وأنم

ــر.العالقــات.السياســية.واالجتماعيــة. للمــوارد.العامــة..وتؤث

ــا. ــة.بقضاي ــات.المتعلق ــىل.السياس ــة.بشــدة.ع واالقتصادي

والرعايــة. والتعليــم. الدينيــة. والحريــة. كاللغــة. حساســة.

السبل إىل السالم (المرجع المذكور الحاشية 1)، ص. 96.  24

.بيج،.آرثر،."الخوف.من.المستقبل،.اختبرت.في.الماضي:.العدالة.االنتقالية.في.أعقاب.الصراع.العرقي."،.موجز.بحثي.للمركز.الدولي.للعدالة.  25
.االنتقالية،.أكتوبر.2009، 

https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Identities-EthnicConflict-ResearchBrief-2009-English.pdf
26  راجع،.بولينز،.سكوت."إدارة.المدن.متعددة.الثقافات.في.البلدان.المقسمة".في.K..Good،.L..Turgeon،.T..Triadafilopoulos.(Eds.)،.مدن.

مجزأة.؟:.كيف.تشكل.السياقات.الحضرية.السياسة.العرقية.والقومية.فانكوفر،.كولومبيا.البريطانية،.كندا..جامعة.كولومبيا.البريطانية،.2014: 

249-226

 27  تم.وصف.البحث.في.موقع.مشروع.المدن.اآلمنة.والشاملة،.عىل.الموقع.
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الصحيــة.وإنتــاج.الغــذاء.واألرض.والحصــول.عــىل.الوظائــف.

والبيئــة.والتلــوث،.وكذلــك.عــىل.اختيــار.مــن.ومــاذا.يجــب.

ــم. ــة.المعال ــة.واقام ــن.العام ــمية.األماك ــد.تس ــرم.عن أن.يك

ــذه.السياســات. ــون.ه ــب.أن.تك ــة..فيج والنصــب.التذكاري

ــتقطاب. ــب.االس ــاملة.لتجن ش

السياســات العامــة..ترتبــط.السياســات.التــي.تعالــج.

االســتيطان.المكانــي،.واإلســكان،.والوصــول.إىل.البنيــة.

التحتيــة.للميــاه.والنقــل،.والوصــول.غيــر.المتكافــئ.إىل.

الخدمــات.العامــة.ارتباًطــا.وثيًقــا.بديناميكيــات.نــزاع.الهويــة..

المحلــي. المســتوى. عــىل. العامــة. للسياســات. ويمكــن.

والنقــل. اإلســكان. فــي. واإلنصــاف. الشــمولية. لضمــان.

والوصــول.إىل.العــالج.والتوظيــف،.أن.تحــدد.مــا.إذا.كانــت.

المنطقــة.الحضريــة.أكثــر.ســالًما.أو.تواجــه.معــدالت.عاليــة.

مــن.العنــف.والصــراع.26.إن.فصــل.الجماعــات.المتصارعــة.

هــو.أحــد.الطــرق.للحــد.مــن.أي.ميــول.إىل.العنــف..لكــن.قــد.

يــؤدي.تعزيــز.االنقســامات.طويلــة.األمــد.إىل.ظهــور.أســاطير.

ــي. ــراط.ف ــرص.االنخ ــع.ف ــد.تمن ــر،.وق ــب.اآلخ بشــأن.الجان

فجــوة.النــزاع..وهــذا،.بــدوره،.قــد.يســهل.الجهــود.المبذولــة.

لحشــد.العنــف.ضــد.غيــر.المألوفيــن.وغالبــا.نفــي.إنســانية.

"اآلخريــن"..وتظهــر.األبحــاث.بشــأن.التماســك.االجتماعــي.

أن. أفريقيــا. وجنــوب. البرازيــل. فــي. الحضــري. والعنــف.

ــة. ــة.الحضري ــدالت.الجريم ــاع.مع ــي.وارتف ــاوت.المكان التف

وانخفــاض.الروابــط.االجتماعيــة.هــي.عوامــل.تســاهم.بقــوة.
ــف.27 ــي.العن ف

الحرمــان االجتماعــي والظلم..عندمــا.تقوم.عدم.المســاواة.

عــىل.الهويــة،.فــإن.هــذا.يخلــق.خطــر.التمييــز،.ممــا.يــؤدي.

إىل.عــدم.المســاواة.فــي.الحصــول.عــىل.الوظائــف.وســبل.

ــك.مــن.مشــاركة. ــد.يحــد.ذل ــك،.ق ــة.إىل.ذل ــش..إضاف العي

مجموعــات.معينــة.فــي.عمليــات.وهيــاكل.الحكــم،.بمــا.

فــي.ذلــك.عــدم.وجــود.تمثيــل.كاف.فــي.صفــوف.الشــرطة.

ــىل. ــرص.الحصــول.ع ــؤ.ف ــدم.تكاف ــوات.العســكرية.وع والق

األراضــي.ورأس.المــال.والميــاه.والمــوارد.الطبيعيــة..وتعانــي.

مجموعــات.األقليــات.المحرومــة.أيًضــا.عــدم.المســاواة.

ــة.الصحيــة.واإلســكان. فــي.الحصــول.عــىل.التعليــم.والرعاي

والصــرف.الصحــي..عــالوة.عــىل.ذلــك،.تعانــي.النســاء.

ــا،. ــًزا.مزدوًج والفتيــات.فــي.الفئــات.المحرومــة.أفقيــا.تميي

ألنهــن.يملــن.أيضــا.إىل.المعانــاة.بمعــدالت.أعــىل.مــن.

ــس. ــوع.الجن ــن.عــىل.ن ــف.القائمي ــز.والعن التميي

أو. الوطنــي. السياســي. العنــف. .- العنيــف. النــزاع. يعــزز.

المحلــي.حــول.الهويــة.-.مخــاوف.واســعة.النطــاق..ويقســم.

المنظمــات.االجتماعيــة.غيــر.الرســمية.والمجتمــع.المدنــي،.
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بمــا.فــي.ذلــك.األحــزاب.والفصائــل.السياســية،.حــول.

الهويــة..ويدفــع.الخــوف.المنتشــر.التمايــز.بيــن.المجموعــات.

يــؤدي. الحــاالت،. بعــض. وفــي. داخلهــا.. فــي. والترابــط.

هــذا.بالمجموعــات.إىل.الســعي.إىل.مزيــد.مــن.الفصــل.

الجســدي.أو.االنضمــام.إىل.مؤسســات.موازيــة.حيــث.يجــد.

األفــراد.واألســر.والمجتمعــات.األمــان..إذا.تُــرك.الخــوف.

بــدون.معالجــة،.فهــو.بمثابــة.أســاس.لتكــرار.النــزاع..العنــف.

المميــت.هــو.ســبب.غيــاب.التماســك.والتهديــد.الرئيســي.

لــه:.عندمــا.ينفجــر.العنــف،.تُدمــر.المعاييــر.االجتماعيــة.

ــط.. ــم.والرواب والقي

  منظور بناء السالم: 
نظريات التغيير 

ــات. ــة.آللي يقــدم.مفهــوم.التماســك.االجتماعــي.نظــرة.ثاقب

العوامــل. تحــدد. وهــي. الســالم.. وبنــاء. النزاعــات. منــع.

الديناميكيــات. وراء. تكمــن. التــي. والذاتيــة. الموضوعيــة.

االجتماعيــة.وتربطهــا.بآليــات.االتصــال.والعمــل.المشــترك.

فــي. حاســًما. عاًمــال. الثقــة. وتشــكل. التصعيــد.. لمنــع.

إدارة.النــزاع.غيــر.العنيفــة..كلمــا.زادت.درجــة.التماســك.

االجتماعــي،.زاد.احتمــال.وجــود.شــبكات.وطنيــة.أو.إقليميــة.

أو.محليــة.مــن.الفاعليــن.يمكنهــا.العمــل.عــىل.منــع.تفاقــم.

الزعمــاء. أو. النســائية. الجماعــات. وتشــمل. النزاعــات..

ــك. ــيما.تل ــي،.ال.س ــع.المدن ــات.المجتم ــن.أو.منظم الدينيي

التــي.تعمــل.مــع.المجموعــات.المســتبعدة..

ــاون. ــد.التع ــراق،.يع ــددة.األع ــة.ومتع ــي.ســياقات.متنوع ف

الهويــة. عبــر.خطــوط. االقتصــادي. والتبــادل. والصداقــة.

أمــرًا.شــائًعا،.وغالًبــا.مــا.تتخطــى.منظمــات.المجتمــع.

المدنــي.خطــوط.الهويــة..وينتــج.التماســك.االجتماعــي.

عــن.الشــبكات.واالتصــاالت.القائمــة.عــىل.الثقــة.والتفاعــل.

التــي.يمكــن.أن.تعالــج.أو.تحســن.األســباب.الجذريــة.أو.

تمنــع.التصعيــد..يقــدم.هــذا.المفهــوم.إطــار.عمــل.لتحليــل.

التماســك.االجتماعــي.يمكنــه.أن.يســاعد.فــي.تحســين.أطــر.

ــزاع.. ــر.بالن ــة.التأث ــم.قابلي تقيي

يرتبــط.تحديــد.دوافــع.التماســك.االجتماعــي.بنظريــات.

التماســك. يعــزز. أن. للمجتمــع. يمكــن. كيــف. التغييــر..

الترابــط،. ويدّعــم. أكبــر،. ثقــة. يبنــي. وأن. االجتماعــي،.

والشــبكات.إلدارة.الصــراع؟.فــي.المقابــل،.يــؤدي.وضــع.

المداخــل،. أولويــات. تحديــد. إىل. أيًضــا. التغييــر. نظريــة.

مشــاكل. ومعالجــة. البرامــج. بشــأن. اإلبداعــي. والتفكيــر.

ــاء. ــج.بن ــي.برام ــا.ف ــر.أيًض ــي.تظه ــائعة.الت ــتدامة.الش االس

الســالم.بشــكل.عــام.
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  االعتبارات العملية في تعزيز 
التماسك االجتماعي

.للحصول.عىل.نظرة.عامة.عىل.هذا.المنظور.والمؤشرات.إىل.أدبيات.إضافية،.راجع.  28 
https://www.beyondintractability.org/essay/transformation

نظريــات.التغييــر.فــي.برامــج.التماســك.االجتماعــي.ترتبــط.

بمنظــور.بنــاء.الســالم.28.وتتطلــب.االطــرق.الشــاملة.للتغييــر.

االجتماعيــة. والمؤسســات. والشــبكات. العالقــات. فــي.

بقيــادة. طريقــة.محليــة.وتشــاركية.تتضمــن.منظــورات.

محليــة.وطويلــة.األجــل.ومــن.منظــور.القاعدة.إىل.المســتوى.

األعــىل.والمســتوى.األعــىل.إىل.القاعــدة..إن.االعتــراف.بأنــه.

بســبب.اختــالف.الســياقات،.ال.توجــد.نظريــة.تغييــر.واحــدة.

لتعزيــز.التماســك.االجتماعــي،.يجعــل.منظــور.بنــاء.الســالم.

يقــدم.رؤى.مهمــة.فــي.الممارســة..ويقــدم.الهــرم.االجتماعــي.

اســتعارة.مفيــدة،.مــن.دون.اإلشــارة.إىل.أن.العالقــات.هــي.

ــاء.الســالم. ــور.بن ــرف.منظ ــة..ويعت ــة.أو.انحداري ــط.هرمي فق

مســتويات. عبــر. تحــدث. التــي. المتبادلــة. بالتفاعــالت.

الهــرم..ويرتبــط.التماســك.االجتماعــي.بالمســتويات.الثالثــة.

ــة.. بالطــرق.التالي

التــي. االجتماعــي. التماســك. ومشــاريع. برامــج. تميــل.

ــارات. ــر.مه ــة.تطوي ــىل.معالج ــىل.مســتوى.ع ــي.أع ــز.ف ترك

ــوار. ــل.والح ــات.للتفاع ــاء.مؤسس ــة.وإنش ــادة.التعاوني القي

ــر. ــة.التغيي ــل،.إن.نظري ــذا.العم ــي.ه ــكالت..ف ــل.المش وح

ــد  ــي تحدي ــة ف ــادة مهم ــًدا: القي ــة.جي ــيطة.ومفهوم بس

التناغــم االجتماعــي فــي قضايــا التماســك الرئيســية،.

كالتســامح.والشــمولية.واالنتمــاء.وخلــق.الرمــوز.والطقــوس.

واإليمــاءات.التــي.تعكــس.التضامــن.االجتماعــي..بالفعــل،.

فــإن.الكثيــر.مــن.البحــث.الــذي.يركــز.عــىل.إنتــاج.التماســك.

االجتماعــي.يستكشــف.مثــل.هــذا.التفاعــل.الرمــزي.وطــرق.

التواصــل.مــع.المجتمــع.الشــامل.مــن.خــالل.تفاعــالت.

ــة.والمؤسســات.والخطــط. ــر.القانوني ــر.األط ــادة..وتعتب القي

السياســية.عــىل.المســتوى.الوطنــي.بشــأن.التعليــم.أو.

ــمة. ــل.حاس ــا.عوام ــي.أيًض ــالم،.ه ــائل.اإلع ــة.أو.وس الصح

ــذا.المســتوى. ــىل.ه ع

ــي.المســتويات. ــي.ف ــج.التماســك.االجتماع ــرض.برام وتفت

النقابيــة. والحيــاة. المدنــي. المجتمــع. أن. المتوســطة.

ضرورييــن.للتماســك.االجتماعــي..ونجــد القيــم والمعاييــر 

والســلوكيات المرتبطــة بالتماســك عبــر المؤسســات 

الرئيســية، مثــل وســائل اإلعــالم ومنظمــات المجتمــع 

أو  تربــط  التــي  األكاديميــة  والمؤسســات  المدنــي 

ــع.. ــل المجتم ــامات داخ ــر االنقس ــط عب ــق رواب تخل

تســتند.نظريــات.التغييــر.عــىل.المســتوى.الشــخصي.عــادة.

إىل.نظريــة.االتصــال، أو الفكــرة القائلــة بــأن التعــرف عــىل 

"اآلخــر" يمكــن أن يقلل مــن التحيز وتحســين الفهم. وفيما 
يســتمر الجــدل بشــأن نظريــة االتصــال كنهــج شــامل لبنــاء 

الثقــة بين األشــخاص، هناك فهم أساســي بــأن المعرفة 
بالثقافــات ووجهــات النظــر والممارســات األخــرى 

ــف  ــؤدي إىل التعاط ــمة ت ــة حاس ــارة اجتماعي ــي مه ه

مــع اآلخريــن وفهمهــم. وغالًبــا مــا يتطلــب التفاعــل عبــر 

المجموعات مساحات عامة محايدة أو فرًصا أخرى لالتصال 

والتفاعــل الصحــي عبــر خطــوط االختــالف..قــد.تركــز.الجهود.

الشــعبية.بشــكل.مباشــر.عىل.جوانــب.التماســك.االجتماعي.

اليوميــة..إن.تعزيــز.الثقــة.بيــن.األشــخاص.يخلــق.الظــروف.

للثقــة.والتفاعــالت.عــىل.المســتويات.االجتماعيــة.األخــرى..

غالًبــا.مــا.يبــدي.األفــراد.الثقــة.ويدحضــون.الصــور.النمطيــة.

ــا..ونجــد. ويخلقــون.الظــروف.العمليــة.اليوميــة.للعيــش.مًع

ذلــك.فــي.أماكــن.العمــل.والمــدارس.والمجــال.العــام،.ومــع.

ــالم. ــائل.اإلع ــا.وس ــكلتها.أيًض ــي.ش ــة.الت ــف.الفردي المواق

ــة. واالتصــاالت.الجماهيري
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أنواع الفاعلين

القيادة العليا

قادة.عسكريون./.سياسيون./.

دينيون.بارزون.جًدا

القيادة الوسطى 

قادة محترمون في القطاعات
القادة العرقيون / الدينيون

األكاديميون / المثقفون

قادة المنظمات اإلنسانية 
)المنظمات غير الحكومية(

ورش.عمل.لحل.المشاكل

التدريب.عىل.حل.النزاعات

لجان.السالم

فرق.جزئية.من.الداخل.

لجان.السالم.المحلية

التدريب.الشعبي

الحد.من.التحيز

العمل.النفسي.االجتماعي.في.صدمة.ما.بعد.

الحرب

التركيز.عىل.المفاوضات.الرفيعة.المستوى

التشديد.عىل.وقف.إطالق.النار

بقيادة.وسيط.واحد.بارز.للغاية

القيادة الشعبية 

القادة.المحليون

قادة.المنظمات.غير.الحكومية.األصلية

العاملون.في.تطوير.المجتمع

مسؤولو.الصحة.المحليين

قادة.مخيمات.الالجئين

ن 
متأثري
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كا

س
ال

طرق لبناء السالم
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الجدول 2

تفاعل بناء السالم عى ثالثة مستويات:

القيادة، والمجتمع، والمستويات والمقاربات الفردية
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التماسك االجتماعي 
في الممارسة:

تجارب وأمثلة من 
برنامج األمم المتحدة 

اإلنمائي



ــة. ــة.تســتند.إىل.تجرب ــات.ختامي ــذا.القســم.توجيه ــدم.ه يق

ممارســي.برنامــج.األمــم.المتحــدة.اإلنمائــي،.بمــا.فــي.ذلــك.

ــة. ــود.المبذول ــة.بالجه ــة.المتعلق ــة.واألخالقي ــكار.العملي األف

ــي.. ــز.التماســك.االجتماع لتعزي

فــي.الممارســة.العمليــة،.يســتخدم.برنامــج.األمــم.المتحــدة.

ــات.مباشــرة.توضــح.التماســك.االجتماعــي. ــي.مقارب اإلنمائ

كنتيجــة.أوليــة.لألنشــطة،.مثــل.دعــم.مبــادرات.الحــوار.التــي.

تشــرك.بشــكل.مباشــر.الجهــات.الفاعلــة.القائمــة.عــىل.

الهويــة..كمــا.أنهــا.تعتمــد.المقاربــات.غيــر.المباشــرة،.حيــث.

أو.مكملــة. ثانويــة. نتيجــة. االجتماعــي. التماســك. يكــون.

ألهــداف.أخــرى،.ولكنــه.يســاعد.عــىل.التخفيــف.مــن.دوافــع.

ــتقرار.. ــدم.االس ــراع.وع الص

بــرز.مفهــوم.التماســك.االجتماعــي.ضمــن.قاعــدة.المعرفــة.

المتطــورة.والممارســة.المتبعــة.لبنــاء.الســالم.كمفهــوم.

ــدف. ــا.ه ــو.أيًض ــة..وه ــات.االجتماعي ــم.الدينامي ــد.لتقيي رائ

عــىل. القــدرة. لتعزيــز. للتدخــالت. مشــترك. اســتراتيجي.

ــي. ــق.التعاف ــراع.وتحقي ــي.الص ــود.ف الصم

األساسـية  اإلنمائـي  المتحـدة  األمـم  برنامـج  عمـل  مجـاالت  تشـمل 

تعزيـز التماسـك االجتماعي؛ عى سـبيل المثـال، التعافـي االقتصادي 

الحكـم،  فـي  واالندمـاج  المسـاواة  وتعزيـز  العيـش،  سـبل  وتحسـين 

وبنـاء القـدرات الوطنيـة لمنـع الصراعـات. إن تشـجيع وتعميـق وتعزيز 

التماسـك االجتماعـي هـو هدف التدخـات مع المجتمعـات المحلية أو 

مـع الدولـة، لتطوير أسـاليب غير عنيفة لمعالجة النزاعـات والصراعات. 

ويعتبـر دعـم الحوكمـة الشـاملة فـي كل مـن العمليـات الرسـمية وغير 

الرسـمية، مقاربـة عامـة للحفـاظ عـى السـام فـي البلـدان المتأثـرون 

بالصراعـات )برنامـج األمـم المتحـدة اإلنمائـي 2012(.
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 أمثلة عن مجاالت التركي
 في برامج التماسك االجتماعي

.راجع.دراسة.الحالة.عن.برنامج.غويانا.التابع.لبرنامج.األمم.المتحدة.اإلنمائي.عىل.  29 
http://www.un.org/esa/socdev/sib/egm/paper/Chris%20Spies.pdf

..إدارة.الشؤون.االقتصادية.واالجتماعية.التابعة.لألمم.المتحدة،.2009،."إنشاء.مجتمع.شامل:.االستراتيجيات.العملية.لتعزيز.االندماج.االجتماعي." .30 
 http://www.un.org/esa/socdev/egms/docs/2009/Ghana/inclusive-society.pdf

كوسوفو.-.التي.يشار.إليها.فيما.بعد.في.سياق.قرار.مجلس.األمن.التابع.لألمم.المتحدة 1244 (1999). .31

.فودا.وكريم.ومريما.صو،."إفريقيا.في.كأس.العالم:.بناء.التماسك.من.خالل.الرياضة.األكثر.مشاهدة.في.العالم،."معهد.بروكينغز.إفريقيا.تحت. .32
.المجهر، 13 يونيو 2018، في 

https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2018/06/13/africa-in-the-world-cup-building-cohesion-
 /through-the-worlds-most-watched-sport

ــل. ــن.أج ــر.المباشــرة.م ــات.المباشــرة.وغي ــل.المقارب تتكام

برمجــة. تتضمــن. وقــد. االجتماعــي.. التماســك. تعزيــز.

التماســك.االجتماعــي.المباشــر.مشــاريع.الحــوار،.ودعــم.

المؤسســات.لمنــع.الصراعــات.أو.مشــاريع.تنميــة.القــدرات.

ــاة. ــة.لبن ــي.المحلي لتمكيــن.عمــل.شــبكات.المجتمــع.المدن

ــر.عــن.التماســك.االجتماعــي. ــن..إن.التعبي الســالم.المحليي

كنتيجــة.مباشــرة.للمشــاركة.هــو.الســمة.المميــزة.لهــذه.

اإلنســان. وحقــوق. الحوكمــة. مشــاريع. تعــزز. البرامــج..

ــذار.المبكــر.وتعمــل. ــر.التنــوع.وتوفــر.اإلن اآلليــات.التــي.تدي

ــات. ــة.الجماع ــوء.معامل ــة.س ــىل.مكافح ع

تتنــاول،. التــي. التنميــة. لبرامــج.ومشــاريع. يكــون. وقــد.

ــبل. ــم.وس ــة.والتعلي ــة.الصحي ــال،.الرعاي ــبيل.المث ــىل.س ع

ــر. ــر.كبي ــرأة،.تأثي ــن.الم ــي.أو.تمكي ــن.الغذائ ــش.واألم العي

عــىل.تعزيــز.التماســك.االجتماعــي..وتتضمــن.البرمجــة.غيــر.

المباشــرة.بــذل.الجهــود.الســتخدام.النطــاق.الكامــل.للعمــل.

الموجــه.نحــو.التنميــة.لبنــاء.الروابــط.المجتمعيــة.والترابــط.

ــي.. ــادي.أو.الحاكم االقتص

دعم سرد تاريخي شامل  1.1.5

ــي. ــة؟".ه ــن.كأم ــن.نح ــة."م ــدة،.إن.رواي ــياقات.ع ــي.س ف

جانــب.مهــم.مــن.تعريــف.التماســك.االجتماعــي..لكنــه.يتــم.

االعتــراض.دائًمــا.عــىل.فهــم.هــذه.الروايــة..وغالًبــا.مــا.تتأثــر.

ــن. ــي.والرابحي ــم.الماض ــتقبل.بفه ــأن.المس ــاوف.بش المخ

الروايــات. وتمثــل. للصــراع.. المحتمليــن. والخاســرين.

ــة.التــي. مجموعــة.مــن.الرمــوز.والقصــص.واألحــداث.البالي

تحــدد.وتشــكل.المجتمــع.وقيمــه.والصدمــات.التــي.تعــرض.

ــد.أو. ــي.التقالي ــم.تكريســها.ف ــا.يت ــا.م ــه..وغالًب ــا.وتطلعات له

ــة. ــب.التذكاري ــالت.أو.النص ــوس.أو.العط الطق

عــىل.ســبيل.المثــال،.فــي.غويانــا،.كان.برنامــج.األمــم.

المتحــدة.اإلنمائــي.رائــًدا.فــي.برنامــج.التماســك.االجتماعــي.

لمعالجــة.االنقســامات.العرقيــة.المسيســة.فــي.البــالد،.

التــي.أصبحــت.مســتقطبة.بشــكل.متزايــد.خــالل.التدهــور.

ــن. ــد.األول.م ــعينيات.والعق ــر.التس ــي.أواخ ــادي.ف االقتص

القــرن.الحــادي.والعشــرين..أصبح.الحكــم.عبارة.عن.اســتيالء.

الرابــح.عــىل.كل.شــيء،.ولــم.تعــد.القيــادة.قــادرة.عــىل.

توحيــد.األمــة،.وكانــت.الثقافــة.السياســية.مليئــة.بالمفاهيم.

ــة.وانعــدام.الثقــة..وعمــل.برنامــج.األمــم. والمواقــف.العرقي

ــر.فهــم.مشــترك.للمشــكلة،. ــي.عــىل.تطوي المتحــدة.اإلنمائ

ــاء.والســلمي،.ويســر. وخلــق.الملكيــة.المحليــة.للتغييــر.البّن

عمليــة.تحويــل.الصــراع..وشــمل.ذلــك.مجموعــة.مــن.

النشــاطات.بمــا.فــي.ذلــك.إنشــاء.مســاحات.آمنــة.للحــوار،.

وتطويــر.القــدرات.فــي.تحويــل.صــراع.األحــزاب.السياســية.

الكبيــرة.والقــادة.الشــباب،.ودعــم.لجنــة.العالقــات.العرقيــة.

الحكوميــة..وتضمنــت.النتائــج.المحــددة.خطــة.لمنــع.العنف.

المرتبــط.باالنتخابــات.خــالل.انتخابــات.2006.التــي.كانــت.
ــالد.29 ــة.فــي.الب ــرة.للغاي متوت

وتعكــس.الجهــود.الحديثــة.لبنــاء.التماســك.االجتماعــي.

الروايــات. فــي. المتبــادل. والتفاهــم. الشــمولية. أهميــة.

التاريخيــة..وتعنــي.الشــمولية.االعتــراف.بالتنــوع.واحتضانــه..

ويعنــي.الفهــم.المتبــادل.تحديــد.هــذه.القيــم.والرمــوز.التــي.

ــا.30. ــاء.عليه ــدة،.والبن ــتركة.أو.موح ــة.مش ــا.قيم له

ــال،.أكــدت.جهــود.التماســك.االجتماعــي.عظمــة. فــي.النيب

ــي. ــة.ف ــىل.قم ــأوي.أع ــي.ت ــة.الت ــا.والطبيع ــال.الهيماالي جب

العالــم..وفــي.جنــوب.إفريقيــا،.توفــر.الطبيعــة.الشــاملة.

لألمــة،.كمــا.يجســدها.الرئيــس.الســابق.الحائــز.عــىل.جائــزة.

نوبــل.للســالم.نيلســون.مانديــال،.نقطــة.مرجعيــة.مشــتركة..31.

إن ميداليــة كوســوفو الذهبيــة األولمبيــة األوىل، التــي فازت 

 Majlinda لـــ )ومنحــت  ريــو 2016  أولمبيــاد  فــي  بهــا 
Kelmendi فــي مبــاراة الجــودو للســيدات بــوزن 52 كجــم( 
الهويــة الوطنيــة المتقدمــة فــي بلــد متنــازع عــىل ســيادته. 
وحققــت نيجيريــا والســنغال كدولتيــن إفريقيتيــن ناميتين، 

نجاحات في كأس العالم FIFA 2018 بأداء قوي تم االحتفال 

بــه دولًيــا. وســاهمت هــذه النجاحــات فــي الشــعور بالفخــر 
الوطنــي الــذي تجــاوز الخالفــات الداخليــة فــي هــذه البلدان، 

ممــا أثار نقاًشــا أوســع حول الهوية الوطنية فــي أفريقيا.32
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2.1.5  عمليات الحوار والوساطة لتحسين 
التماسك االجتماعي 

لبرنامــج.األمــم.المتحــدة.اإلنمائــي.ســجل.حافــل.فــي.دعــم.

مجموعــة.متنوعــة.مــن.مبــادرات.الحــوار..وتتــراوح.األمثلــة.

ــو. ــا.ه ــي.)كم ــىل.المســتوى.الوطن ــوار.ع ــن.مشــاريع.الح م

الحــال.فــي.غواتيمــاال.أو.لبنــان(،.إىل.البرامــج.اإلقليميــة.

والمحليــة،.حيــث.كان.العنــف.بيــن.المجموعــات.حــاًدا.

بشــكل.خــاص.)كمــا.هــو.الحــال.فــي.كوســوفو.والســودان.

ــن. ــع.بي ــي.تجم ــان.الت ــن.األدي ــوارات.بي وإندونيســيا(،.والح

القــادة.الدينييــن.فــي.دعــوة.جماعيــة.للســالم.والتنميــة.

االجتماعيــة..وتســعى.مشــاريع.الحــوار.إىل.إصــالح.العالقات.

المتوتــرة.بيــن.المجموعــات.وتغييــر.التصــورات.والمواقــف.

العدائيــة.تجــاه."اآلخــر"،.مــع.الحــوار.المباشــر.عبــر.خطــوط.

االنقســام..وبشــكل.عــام،.كان.الحــوار.بيــن.الجماعــات.وبيــن.

الجهــات.الفاعلــة.عــىل.مســتوى.الدولــة.والمجتمــع.المدنــي.

ــات. ــه.أدى.إىل.اتفاق ــى.أن ــز.التماســك،.حت ــن.تعزي ــزًءا.م ج

ــات. ــة.النزاع ــرة.ومعالج ــة.المباش ــال.العدائي ــف.األعم لوق

ــة. المحلي

لكــن.فــي.تلــك.الســياقات.التــي.لــم.يتــم.فيهــا.ربــط.الحــوار.

بالتغيــرات.المؤسســاتية.الحقيقيــة.التــي.تســمح.بعمليــات.

سياســية.شــاملة.أو.بتغييــر.اقتصــادي.ملمــوس.وبتحســين.

ســبل.العيــش،.قــد.يصعــب.أن.يكــون.الحــوار.فعــاالً..

وتختلــف.الفعاليــة.عــىل.طــول.مســار.الصــراع..وقــد.يكــون.

الحــوار.فــي.خطــر.أيًضــا.فــي.الحــاالت.التــي.لــم.تعالــج.فيهــا.

ــات. ــتخدم.الحكوم ــد.تس ــة..وق ــم.االجتماعي ــة.المظال الدول

المعارضــة. جماعــات. وتســريح. لتهدئــة. النمــاذج. هــذه.

االجتماعــي. أو. المؤسســاتي. التغييــر. متابعــة. دون. مــن.
ــري.33 الجوه

.لمزيد من التحليل بشأن عمليات الحوار الوطني، راجع بافنهولز و تانيا و آن زاكرياسن وسيندي هلفر 2017 "ما ينجّح أو يفشل الحوارات  .33
.الوطنية، "جنيف: مبادرة السالم واالنتقال الشاملة، أكتوبر 2017، متوفرة عىل 

https://www.inclusivepeace.org/content/report-what-makes-or-breaks-national-dialogues
.الوسطاء.المطلعون.هم.آليات.غير.رسمية.أو.رسمية.إلدارة.العالقات.عبر.المجتمعات،.ومنع.الصراع.العنيف.وبناء.الثقة..إن.المؤسسات. .34
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المحلـي،.ويرسـخ.االنقسـامات.التـي.تتبـع.الخالفـات.التـي.
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ال.سـيما.النسـاء،.مـن.المشـاركة.فـي.العمليـة.والمسـاعدة.

فـي. االجتماعـي.. التماسـك. وتعزيـز. السـالم. تعزيـز. فـي.

السـياق.اليمني.الحالي،.سـاهم.الوسـطاء.الداخليون.بشـكل.

تعانـي. التـي. المجتمعـات. اعـادة.االسـتقرار.إىل. كبيـر.فـي.

الصراعـات..كمـا.سـاعدوا.اليمنييـن.عـىل.سـد.الفجـوة.التي.

والمجتمعـات. المحليـة. السـلطات. بيـن. موجـودة. كانـت.
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المجتمـع.مـن.خـالل.تمكينهـم.مـن.االسـتماع.إىل.وجهـات.

النظـر.المختلفـة،.والتوصـل.إىل.اتفاقيات،.واتخـاذ.إجراءات.

جماعيـة،.والمسـاهمة.بالوقـت.واألمـوال.الشـخصية..وقـد.

عـزز.ذلـك.المرونـة.المحليـة.في.وجـه.العنف.وزاد.التماسـك.

االجتماعـي.مـن.خـالل.التعـاون.

المصدر: برنامج األمم المتحدة اإلنمائي و

SFCG اليمن

دراسة حالة

الوسطاء الداخليين الذين يساعدون عى 

بناء التماسك االجتماعي في اليمن 
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فـي.العقـود.األخيـرة،.أصبح.برنامـج.األمم.المتحـدة.اإلنمائي.

فاعـاًل.رائـًدا.يدعـم.الحـوار.الديمقراطـي.في.أمريـكا.الالتينية،.

ويربـط.المواطنيـن.مـع.القيمين.عىل.السـلطة..

.(RPDD).تأسـس.المشـروع.اإلقليمـي.للحـوار.الديمقراطـي

فـي.العـام.2001..وهـو.يوفـر.اليـوم.التدريـب.والدعـم.فـي.

النزاعـات،. حـل. البرنامـج. ويدعـم. اإلقليـم.. أنحـاء. جميـع.

ويشـجع.قضايـا.إنمائيـة.محـددة.عـىل.رأس.جـدول.األعمال.

العـام،.مثـل.اإلصـالح.القانونـي.والتنميـة.بيـن.الثقافـات،.

الصـراع. تكـرار. ويمنـع. اإلنسـان،. حقـوق. احتـرام. ويضمـن.

العنيـف.

.(RPDD) الديمقراطـي. للحـوار. اإلقليمـي. المشـروع. يعمـل.

للسـالم. التحتيـة. البنيـة. إنشـاء. تدعـم. آليـات. إنشـاء. عـىل.

وتشـجعها:

التنميـة..	 واحتياجـات. الصـراع. لتحليـل. أدوات.

لتقييـم. المسـتقبلية. والسـيناريوهات. والسياسـات.

الحـوار؛ عمليـات. جـدوى.

نظـم.ومنصـات.اإلنـذار.المبكـر.لرصـد.المطالبـات.التي..	

يمكـن.أن.تولـد.النزاعـات؛.و،

التدخـل..	 واتفاقيـات. بروتوكـوالت. وتنفيـذ. تصميـم.

النزاعـات. مـع. للتعامـل.

باإلضافـة.إىل.ذلـك،.في.سـياقات.مثل.األرجنتيـن.وبوليفيا.

وكوسـتاريكا.والبيـرو،.قـدم.برنامـج.األمـم.المتحـدة.اإلنمائي.

الحـوار. فـي. تدريبيـة. ودورات. النزاعـات،. تحليـل. أدوات.

والوسـاطة،.وبرامـج.الكمبيوتـر.لرصـد.وتتبـع.االضطرابـات.

منظمـة. مـع. وثيقـة. شـراكة. البرنامـج. وأقـام. االجتماعيـة..

.(OAS) األمريكيـة. الـدول.

التدخـالت. فـي. المسـتمرة. التقنيـة. المسـاعدة. تقديـم. تـم.

النزاعـات.وحلهـا.باسـتخدام.الـدروس. االسـتراتيجية.لمنـع.

المنطقـة. فـي. مهمـة. .30 مـن. أكثـر. فـي. منهـا. المسـتفاد.

إلجـراء.التحليـل.وتقديـم.الدعم.الفني.والمسـاعدة.فـي.إدارة.

الصـراع..

:RPDD.لمزيد.من.المعلومات.راحع.موقع
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 3.1.5  دعم الشبكات والبنى التحتية 
من أجل السام

ــن.يســاهمان.بشــكل. ــن.مهمي وجــد.الممارســون.أن.عاملي

كبيــر.فــي.التماســك.االجتماعــي.فــي.مجــال.بنــاء.الســالم..

الذيــن. المطلعيــن. الوســطاء. شــبكات. األول. ويتضمــن.

ــا.والعمــل.عــىل. ــات.واالســتجابة.له ــة.األزم ــم.مراقب يمكنه

المســتويات.الفرديــة.والمجتمعيــة.والوطنيــة.لمنــع.تصاعــد.

النزاعــات..وغالًبــا.مــا.تتطلــب.هــذه.الشــبكات.أيًضــا.مكونـًـا.

برمجــة. وتســتفيد. التفاعــل.. وفرصــة. المســاحة. ثانًيــا:.

التماســك.االجتماعــي.مــن.تحليــل.واضــح.يحــدد.مثــل.هــذه.

ــاحات.. ــبكات.والمس الش

35  للحصول.عىل.تحليل.مقارن.للجان.السالم،.راجع.اندريس.أودندال،.اللجان.المحلية.وبناء.السالم.الوطني،.واشنطن.العاصمة:.مطبعة.معهد.
الواليات.المتحدة.للسالم،.2013.

عملــت.بنــى.الســالم،.وخاصــة.لجــان.الســالم.المحليــة،.فــي.

بعــض.األحيــان.بشــكل.فعــال.لتوليــد.التماســك.االجتماعــي.

األفقــي.والحــد.مــن.الضعــف.أمــام.الصــراع.35.فــي.العديــد.

مــن.الســياقات،.قدمــت.المؤسســات.غيــر.الرســمية،.مثــل.

هــذه.اللجــان،.إطــاًرا.بديــاًل.للتوســط.فــي.النزاعــات.المحليــة،.

واالســتجابة.لألزمــات.وتســخير.مجموعــة.مــن.القــدرات.

المحليــة.مــن.خــالل.شــبكات.بنــاء.الســالم.

ــىل. ــا.ع ــي.قدرته ــج.ف ــذه.النه ــزة.الرئيســية.له ــن.المي وتكم

االســتفادة.مــن.المعرفــة.المحليــة.لمعالجــة.الصــراع..وتتيــح.

ــا. ــوارد.والقضاي ــة.للم ــط.متعمق ــم.خرائ ــة.رس ــذه.المعرف ه

ــي.تعمــل. ــا.ســد.الفجــوة.مــن.خــالل.الشــبكات.الت ويمكنه

الســياقات. إىل. واإلقليميــة. الوطنيــة. الســياقات. مــن.

التماســك. عــن. البحثــي. المشــروع. توصــل. المحليــة..

دراسة حالة

الحوار الديمقراطي لتعزيز التماسك 

االجتماعي في أمريكا الالتينية 
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إن.هيـكل.السـالم.فـي.زيمبابـوي.متعـدد.الطبقـات.ومتعدد.

مهمـة. خطـوة. الدولـة. اتخـذت. وقـد. المصلحـة.. أصحـاب.

وجريئـة.نحـو.الحفـاظ.عـىل.السـالم.من.خـالل.معالجـة.اآلثار.

المجتمعيـة.الطويلـة.األجـل.وتركات.صراع.طويـل.األمد،.من.

خـالل.إرسـاء.أسـاس.للوقايـة.كركيـزة.للتنمية..

بتوقيـع.اتفاقيـة.2018.للجنـة.الوطنيـة.للسـالم.والمصالحة،.

والمصالحـة  للسـالم. الوطنيـة. اللجنـة. الدولـة. أنشـأت.

التاليـة: هـي. العامـة. وأهدافهـا.  .)NPRC(

إرساء.أسس.السالم.واالستقرار.المستدامين؛..	

دعـم.البـالد.فـي.معالجـة.ماضيها.من.خالل.الشـروع.في..	

عمليات.الشـفاء.والمصالحة.الشـاملة؛.و،.

تعزيـز.القدرات.الوطنية.ودون.الوطنية.للوقاية.السـلمية..	

من.النزاعات.المسـتقبلية.كمسـار.للحفاظ.عىل.السـالم.

وتعميق.التماسـك.االجتماعي.

لشـؤون. الوطنيـة. اللجنـة. أجـرت. ذلـك،. تحقيـق. وبغيـة.

.16 مـن. المقاطعـات. مسـتوى. عـىل. مشـاورات. الالجئيـن.

فبرايـر.-.2.مـارس.2018،.بدعـم.مـن.الحكومـة.ومسـاعدة.

ماليـة.وتقنيـة.تكميليـة.مـن.األمـم.المتحـدة..وكان.الهـدف.

عـىل. للحصـول. القمـة. إىل. القاعـدة. مـن. مقاربـة. تعزيـز.

مسـاهمة.المواطـن.فـي.المصادر.الرئيسـية.للنزاع.وأسـباب.

تقويـض.جهـود.بنـاء.السـالم،.مـع.تحديـد.القـدرات.القائمـة.

المصلحـة. والمصالحـة..وحـدد.أصحـاب. السـالم. لتحقيـق.

أيًضـا.فتـرات.النـزاع.المتبقيـة.وغيـر.المحسـومة.فـي.تاريـخ.

البـالد.التـي.تتطلـب.مشـاركة.مسـتمرة.مـن.خـالل.الشـفاء.

والمصالحـة.. الشـامل.

فـي.9.مايـو.2018،.أقـر.مؤتمـر.وطنـي.للسـالم.والمصالحـة.

نتائـج.هذه.المشـاورات..وقد.خلق.ذلك.مسـاحة.للمحادثات.

بنـاء. احتياجـات. بشـأن. واالسـتراتيجي. المسـتدام. والحـوار.

السـالم.الحساسـة.فـي.زيمبابـوي.التـي.سيشـكل.معظمهـا.

السـالم. لبنـاء. المـدى. طويلـة. السـتراتيجية. األسـاس.

والمصالحـة.فـي.البـالد..إن.منصـة.الفصـل.12،.التـي.تضم.

اللجـان.المسـتقلة.الخمـس.المكلفة.بتعزيز.السـالم.وحماية.

الحقـوق.ودعـم.الديمقراطيـة.في.البالد،.تكّمل.هـذه.الجهود..

إنهـا.مسـاحة.آمنة.حاسـمة.يتم.مـن.خاللها.تعزيـز.الحوار.مع.

المواطنيـن.بشـأن.القيـم.الدسـتورية..وتجـري.الجهـود.اآلن.

إلنشـاء.منصـة.قيـادة.لألجنحة.الشـبابية.المتعـددة.األحزاب.

سـيتم.اعتمـاد.االختصاصـات.مـن.قبـل.األجنحـة.الرئيسـية.

كهيـكل.وقائـي.أثنـاء.االنتخابـات..ويرتبط.ذلك.بتعهد.سـالم.

محتمـل.يقوم.به.المرشـحان.الرئاسـيان.اللذان.سـتجمعهما.

لجنـة.االنتخابـات.الوطنيـة.بعـد.وقـت.قصيـر.مـن.اكتمـال.

الترشـيحات..

المنظمـات. مـع. وبالتعـاون. المتحـدة. األمـم. مـن. بدعـم.

الدينيـة،.تـم.إنشـاء.أكثـر.مـن.292.لجنـة.سـالم.محليـة.فـي.

تاريخيـاً. تأثـرت. التـي. المناطـق. فـي. البـالد. أنحـاء. جميـع.

بالصراعـات..وتسـتمر.هـذه.الهيـاكل.فـي.لعـب.دور.حاسـم.

فـي.القضـاء.عـىل.التوتـرات.داخـل.المجتمعـات،.وتعمـل.

السـالم. بنـاء. احتياجـات. وربـط. المبكـر. لإلنـذار. كآليـات.

المحليـة.بالمسـتوى.الوطنـي..ويواصـل.الزعمـاء.الدينيـون،.

رؤسـاء.الطوائف.المسـيحية.في.زيمبابوي.لعـب.دور.مركزي.

كوسـطاء،.يدعمون.جهود.الوسـاطة.الداخليـة.ويوفرون.دعوة.

غيـر.رسـمية.رفيعـة.المسـتوى.إىل.بنـاء.التوافـق.

دراسة حالة

الوسطاء الداخليين والبنى التحتية من 

أجل السالم في زيمبابوي 
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االجتماعــي.إىل.مــا.يلــي:

المبـادرات المحليـة لهـا آثار إيجابية عى مسـتوى المجتمع 

ومـا بعـده. الجهود المحلية تظهـر تأثيرا اسـتراتيجيا وناجحا 

عـى هيـاكل الدولـة ، مـن تحسـين تقديـم الخدمـات اىل 

مواجهـة الروايـات السياسـية المتطرفة. وتظهـر التحديات 

فـي جميـع دراسـات الحالة مـدى ضعـف االسـتقرار عندما 

يكـون وجـود الدولة محـدوًدا، وعندمـا يفقد المجتمـع الثقة 

السـام  يكـون  ال  وعندمـا  يحكمونـه،  الذيـن  أولئـك  فـي 
محلًيا.36 مسـتتًبا 

لكــن.هنــاك.مخاطــر.ترتبــط.بإنشــاء.مؤسســات.لبنــاء.

الســالم.ومنــع.الصراعــات،.بمــا.فــي.ذلــك.اختــالس.مــوارد.

أوسوليفان،.أندريا.،."االستفادة.من.المعرفة.المحلية.لبناء.السالم.وبناء.الدولة.في.أفريقيا،".نيويورك:.معهد.السالم.الدولي،.2015.  36

تلــك.المؤسســات.لتحقيــق.الربــح.الشــخصي..فــي.نيجيريــا.

وكينيــا.والنيبــال،.عــىل.ســبيل.المثــال،.كانــت.لجان.الســالم.

المحليــة.تتعــرض.أحيانـًـا.الســتيالء.سياســي.الــذي.تقــوم.بــه.

النخــب.الحاكمــة.المحليــة.أو.األفــراد.المنخرطيــن.فــي.بنــاء.

الســالم.والوقايــة.بغيــة.تحقيــق.األربــاح.فــي.المقــام.األول..

ــتركة. ــة.مش ــن.عالم ــر.الدي ــة،.يعتب ــة.االجتماعي ــن.الناحي م

للتعبئــة. أداة. يكــون. أن. يمكــن. كمــا. الجماعيــة.. للهويــة.

إىل. ينتمــي. مــن. لتحديــد. األســاس. ويوفــر. السياســية.

المجتمــع.ومــن.ال.ينتمــي.إليــه..إن.تعزيــز.التســامح.وحريــة.

الديــن.والمعتقــد.وبنــاء.الجســور.داخــل.وعبــر.التقاليــد.

التماســك. برامــج. مــن. مهمــة. جوانــب. هــي. الدينيــة.

دراسة حالة

 تعزيز التماسك االجتماعي في 

 السياق الوطني الفرعي في 

بنغالديش 

وضــع.برنامــج.األمــم.المتحــدة.اإلنمائــي.برنامجًــا.لمنــع.

النزاعــات.فــي.جنوب.شــرق.بنغالديــش لدعم اتفاق الســالم 

للعــام 1997 فــي أراضــي.تله..شــيتاغونغ. ويقــدم أمثلة عىل 

الممارســات الجيدة في استخدام تحليل الصراع والخطوات 

لتحسين حساســية الصراع والتماسك االجتماعي. 

ــام 1973  ــي فــي ع ــدأ تمــرد مســتوحى مــن الحكــم الذات ب

أدى إىل صــراع حــاد، وبالتالــي تدهــور الظــروف المعيشــية 

فــي أراضــي.تلــه..شــيتاغونغ )CHT(. وبــات يتعــذر الوصول 

إىل مناطــق بأكملهــا بســبب انعــدام األمــن وغيــاب القانون 

واالنتظام العام. وتبع ذلك ســوء إدارة األراضي والمشاكل في 

مجــاالت اإلدارة المحليــة والتعليــم والصحة. 

وبعــد توقيــع.اتفــاق.الســالم.فــي.العــام.1997،.ُطلــب.

ــي. ــذه..ف ــم.تنفي ــي.دع ــدة.اإلنمائ ــم.المتح ــج.األم ــن.برنام م

ــاء.الثقــة. ــة.وبن ــز.التنمي ــة.تعزي العــام.2003،.أنشــأت.الوكال

فــي.برنامــج.أراضــي.تلــه..شــيتاغونغ..عملــت.الوكالــة.عــىل.

المســتويين.المحلــي.وشــبه.االقليميــي،.وعملــت.مــع.

المجتمعــات.والحكومــات.المحليــة.الناشــئة.لتحســين.

القــرار. صنــع. فــي. والتمثيــل. والحــوار. العيــش. ســبل.

ــات،. ــال.السياس ــي.مج ــوة.ف ــت.الدع ــا.دعم ــي..كم المحل

ــة.. ــي.الحساس ــة.إدارة.األراض ــك.قضي ــي.ذل ــا.ف بم

ــالل. ــن.خ ــة،.م ــات.المحلي ــات.والخدم ــور.الحكوم أدى.ظه

اتفــاق. تنفيــذ. دعــم. إىل. المحليــة،. التنميــة. مشــاريع.

الســالم..باإلضافــة.إىل.ذلــك،.تــم.إنشــاء.3500.جماعــة.

تنميــة.شــبه.بــارزة.فــي.مناطــق.نائيــة،.تغطــي.حوالــي.40٪.

مــن.المجتمعــات..وقــد.وفــرت.رابًطــا.مهًمــا.للمؤسســات.

ــات.وتحســين. ــىل.الخدم ــات.ع ــة.ودعمــت.الطلب الحكومي

ــم. ــون.شــخصاً،.غالبيته ــة.وتســعة.وأربع ــام.مائ ــم..وق الحك

مــن.النســاء،.بأنشــطة.لبنــاء.الثقــة.لتعزيــز.دور.المــرأة.فــي.

ــم.تدريــب.المهنييــن.المحلييــن.عــىل. ــي..وت الحكــم.المحل

ــي.التدريــس.أو.التمريــض،.وهــي.المناصــب.التــي.كان. تول

ــن،. ــر.الســكان.األصليي ــن.غي ــابًقا.أشــخاص.م يشــغلها.س

بمــا.فــي.ذلــك.1000.امــرأة.تعمــل.اآلن.فــي.مجــال.الرعايــة.

ــة.. الصحي

ومــن.الــدروس.التــي.تعلمهــا.برنامــج.األمــم.المتحــدة.

ــة. ــىل.مســتويات.الحكوم ــع.أع ــل.م ــة.العم ــي.أهمي اإلنمائ

ــع.المناطــق.والمجتمعــات. ــك.م والجيــش.والشــرطة.وكذل

ــم. ــل.المقي ــرى.الممث ــال،.أج ــبيل.المث ــىل.س ــة..ع المحلي

فــي. يعمــل. الــذي. اإلنمائــي. المتحــدة. األمــم. لبرنامــج.

مســائل.الشــرطة.والقانــون.والنظــام،.والتــي.تســببت.فــي.

احتــكاكات.كبيــرة.فــي.الســابق،.حــوارًا.مــع.ضبــاط.الشــرطة.

ــؤالء.لمشــاركة. ــم.ه ــك.إىل.دع ــي.المســتوى..وأدى.ذل رفيع

عــىل. الشــرطة. مــع. اإلنمائــي. المتحــدة. األمــم. برنامــج.

المســتوى.الوطنــي.الفرعــي.والمحلــي.
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االجتماعــي..فــي.دول.مثــل.البوســنة.ولبنــان.ونيجيريــا.

الزعمــاء. شــارك. وســريالنكا،. إفريقيــا. وجنــوب. وكينيــا.

الجهــود. فــي. والمنظمــات. والمؤسســات. الدينيــون.

المشــتركة.بيــن.األديــان..وينصــّب.التركيــز.عــىل.تعزيــز.

التفاهمــات.المشــتركة،.وبنــاء.الروابــط.والعمــل.بشــكل.

متضافــر.لمنــع.االســتقطاب.واالســتجابة.لألزمــات..ويجلــب.

ــاًدا. ــة.أبع ــات.الديني ــس.والمنظم ــون.والكنائ ــادة.الديني الق

فريــدة.لظــروف.النــزاع..وقــد.يستشــهدون.بروايــات.عالميــة.

ومفاهيــم.متســامية.فــي.ســياق.بنــاء.الســالم،.وكلهــا.يمكــن.

أن.تكــون.مرتبطــة.بالتماســك.االجتماعــي.والســالم.

4.1.5  النساء والشباب من أجل التماسك 
االجتماعي

لبرنامــج.األمــم. القطريــة. المكاتــب. العديــد.مــن. تولــي.

المتحــدة.اإلنمائــي.التــي.تعمــل.عــىل.التماســك.االجتماعــي.

ــرار.بضــرورة. ــذا.إق ــا.بالنســاء.والشــباب..وه ــا.خاًص اهتماًم

ســياقات. مــن. العديــد. فــي. المجموعــات. هــذه. إدراج.

برنامــج.األمــم.المتحــدة.اإلنمائــي،.حيــث.أن.إدراجهــا.يفيــد.

ــم.المتحــدة. ــج.األم ــي.برنام ــد.موظف ــق.أح ــادرات..وعل المب

كانــت. إذا. أنــه. التجربــة،. بعــد. "رأينــا. قائــالً:. اإلنمائــي.

المــرأة.تشــارك.فــي.مبــادرات.التماســك.االجتماعــي.عــىل.

مســتوى.المجتمــع.المحلــي،.فمــن.المرجــح.أن.تنجــح.تلــك.

المبــادرات".

وتتضمن.بعض.األمثلة.المبتكرة:

تقودهــا. التــي. الحــوار. منتديــات. إنشــاء. تــم. النيبــال:.

النســاء.والشــباب.إىل.جانــب.عمليــة.الحــوار.بيــن.أصحــاب.

ــات،. ــذه.المجموع ــت.ه ــد.مكّن ــن..وق ــة.المتعددي المصلح

ــذ.العمــل،.العمــل. ــة.المخصصــة.له ــة.إىل.الميزاني باإلضاف

عــىل.القضايــا.ذات.األهميــة.الخاصــة..واتخــذ.برنامــج.األمــم.

المتحــدة.اإلنمائــي.خطــوة.إضافيــة.واعتمــدت.اســتراتيجية.

للمســاواة.بيــن.الجنســين.واإلدمــاج.االجتماعــي،.تســتعرض.

سياســات.األمــم.المتحــدة.وحكومــة.النيبــال،.وتحــدد.أفضل.

الممارســات.الدوليــة.والمجــاالت.ذات.األولويــة.واإلجــراءات.

ــن. ــاواة.بي ــية.للمس ــق.المؤسس ــرح.الطرائ ــة،.وتقت المقترح

الجنســين..

االجتماعــي. للتماســك. برنامجــه. مــن. كجــزء. األردن:.

واســتناًدا.إىل.تحليــل.الصــراع،.يركــز.المكتــب.األردنــي.

عــىل.الشــبكات.الدينيــة.النســائية..ال.تلفــت.هــذه.الهيــاكل.

ــجد. ــل.كل.مس ــودة.داخ ــا.موج ــور،.لكنه ــىل.الف ــاه.ع االنتب

ــر،.عــىل.مســتوى. ــر.كبي ومنظمــة.إســالمية.وهــي.ذات.تأثي

المجتمــع.المحلــي.وداخــل.األســرة..

غانــا:.أجــرى.برنامــج.األمــم.المتحــدة.اإلنمائــي.دراســة.تقريــر.

خــط.األســاس.فــي.أبريــل.2014،.تقريــر.خــط.األســاس.

حــول.دور.المجتمــع.المدنــي.فــي.منــع.النزاعــات،.وخاصــة.

ــة.. ــج.التنمي ــي.برام ــرأة.والشــباب.ف مســتوى.مشــاركة.الم

ويقّيــم.التقريــر.مســتوى.مشــاركة.النســاء.والشــباب.ويتيــح.

ــادة.المشــاركة.. فرًصــا.لزي

دراسة حالة

دعم الشبكات النسائية من أجل السالم

دعـم.الشـبكات.النسـائية.مـن.أجـل.السـالم.قسـم.ال.يتجـزأ.

مـن.العديـد.من.برامـج.التماسـك.االجتماعي..وقد.سـلطت.

األبحـاث.عن.المرأة.وبناء.السـالم.الضـوء.عىل.كل.من.القيود.

والفـرص.الموجـودة.عنـد.التركيز.عىل.النسـاء.كعناصر.فاعلة.

رئيسـة.فـي.بنـاء.الجسـور.داخـل.المجتمعـات.المنقسـمة.

عرقًيـا..إن.مـا.يلـي.هـو.ضـروري.في.هـذه.العملية:.

المتاحـة..	 والفـرص. واألسـاليب. الحوافـز. استكشـاف.

للمـرأة.لتتحـد.النسـاء.فـي.مـا.بينهـن.ويجـدن.الوسـائل.

لتتنّظمـن.مـن.أجـل.السـالم..

األخـذ.بعيـن.االعتبـار.المؤسسـات.والعمليـات.القائمة..	

عـىل. خاللهـا،. مـن. تتفاعـل. أن. للمـرأة. يمكـن. التـي.

مختلـف.المسـتويات،.المحليـة.والوطنيـة..عىل.سـبيل.

المثـال،.قـد.تكون.خطط.العمـل.الوطنية.لقـرار.مجلس.

األمـن.1325.نقطة.دخول.الستكشـاف.مشـاركة.المرأة.

فـي.العمليـات.المختلفـة.

فهـم.العالقـات.الفعليـة.الكامنـة.بين.األسـرة.والمجتمع..	

التـي.تؤثـر.عـىل.النسـاء.لفهـم.الظـروف.واآلليـات.التي.

يمكـن.مـن.خاللهـا.المسـاهمة.فـي.السـالم.بأكبـر.قـدر.

مـن.الفعاليـة؛.أي.كيـف.يمكـن.لبرنامـج.األمـم.المتحدة.

اإلنمائـي.أن.يدعـم.الجهـود.المبذولـة.إلشـراك.النسـاء.

بأكثـر.األسـاليب.فعاليـة..وقـد.تكـون.هـذه.النقطـة.هي.

أهمية. األكثـر.

للحصـول.عـىل.مزيـد.مـن.المـوارد.وإلقـاء.نظـرة عامـة عـىل 

االجتماعـي  النـوع  مبـادرة "النسـاء،  راجـع  واألدوات،  النهـج 

وعمليـات.بنـاء.السـالم"،.عـىل.الموقـع.

http://www.peacebuildinginitiative.org/index-
9aa5.html?pageId=1959
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النشـطة،. والشـباب. النسـاء. مشـاركة. ولدعـم. ميانمـار:.

طـور.برنامـج.األمـم.المتحـدة.اإلنمائـي.مشـروًعا.تجريبًيـا.مع.

الشـباب.والشـابات )٪65 مـن النسـاء(.لتمكينهـم.مـن.أن.

تقنيـات. التكنولوجيـا.ويسـّوقوا. رواًدا.فـي.مجـال. يصبحـوا.

بسـيطة،.كمواقـد.الطبـخ.والمصابيـح.العاملـة.عـىل.الطاقـة.

الشمسـية،.فـي.المجتمعـات.الريفيـة..وقد.مكّنت.الشـباب.

فـي.جـزء.مـن.مشـاركتهم.النشـطة.فـي.المجتمـع..

.

5.1.5  مواجهة عوامل عدم المساواة األفقية 

فــي.المواقــف.التــي.توجــد.فيهــا.أوجــه.عــدم.مســاواة.

ــدى. ــد.يتح ــروع.ق ــات،.إن.أي.مش ــن.المجموع ــة.بي تاريخي

تلــك.الحقائــق.يكــون.مسيســاً.للغايــة..وتســاهم.المقاربــات.

الشــاملة.لتحويــل.الحوكمــة.والهيــاكل.االقتصاديــة،.إىل.

ــىل. ــة.ع ــة.القائم ــات.المحتمل ــر.النزاع ــن.مخاط ــل.م التقلي

وعــدم. االجتماعــي. بالظلــم. الشــعور. ويتفاعــل. الهويــة..

المســاواة.االقتصاديــة.والقمــع.الدينــي.والسياســي.والفقــر.

واالســتبعاد.االجتماعــي.لتهيئــة.ظــروف.مواتيــة.للغايــة.

لظهــور.العنــف.االجتماعــي.المتكــرر..ويجــب.أن.تعمــل.

ــا.إىل. ــة.جنًب ــزاع.الهيكلي ــع.الن ــج.دواف ــي.تعال ــالت.الت التدخ

ــة. ــية.القائم ــع.النفس ــج.الدواف ــي.تعال ــك.الت ــع.تل ــب.م جن

ــة.. ــىل.الهوي ع

يبــدو.أن.المســتويات.المنخفضــة.مــن.التفــاوت.األفقــي.-.

المعرفــة.بتمييــز.اقتصــادي.واجتماعــي.وسياســي.وثقافــي.

عميــق.-.ضروريــة.لتحقيــق.التماســك.االجتماعــي.الطويــل.

تُمــارس. فعندمــا. للمجتمــع.. المشــتركة. والرؤيــة. األمــد.

يكــون. جماعيــة،. أســس. عــىل. هــذه. التمييــز. أشــكال.

التماســك.األجتماعــي.ســطحي.،.فــي.أحســن.األحــوال،.

ــة.واحــدة. ويكــون.االســتقرار.عــىل.المــدى.الطويــل.مــع.رؤي
ــال.37 ــدة.المن ــتركة.بعي أو.مش

ويقــدم مركــز دراســة العنــف والمصالحــة فــي جنــوب 

إفريقيــا )CSVR(، الــذي يعمــل عــىل عــدم المســاواة األفقية 
وســبل العيــش والتماســك االجتماعي، دراســة حالة مفيدة. 

عنــد استكشــاف آثــار برنامج األشــغال المجتمعيــة للحد من 

الفقر في جنوب إفريقيا، وجد مركز دراسة العنف والمصالحة 
ــدات(  ــا أن بعــض المجتمعــات )أو البل فــي جنــوب إفريقي

التــي تســتفيد مــن البرامــج، شــهدت مســتويات أقــل 

مــن العنــف بشــكل عــام وعــدًدا قليــاًل مــن الهجمــات عــىل 

األجانــب بدافــع الكراهيــة. وكشــف البحــث عــن روابــط بين 

برنامــج الحماية االجتماعية الشــامل المصمم لتأمين الدخل 

األساســي ومكونــات التماســك االجتماعــي التــي، مجتمعة، 

منعــت العنــف. ومع ذلك، في بعض الحــاالت، أعاق برنامج 

العمــل التماســك. ووجــد المركــز أن "تأثيــر برنامــج العمــل 

المجتمعــي ليس دائًمــا إيجابًيا. ]فـ[ فــي بعض المجتمعات 

.ستيوارت،.فرانسيس،."ديناميكيات.عدم.المساواة.األفقية"،.تقرير.التنمية.البشرية.لبرنامج.األمم.المتحدة.اإلنمائي،.2016، .37 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/stewart_layout.pdf 

..النغا،.مالوز،.ثيمبا.ماسوكو،.ديفيد.بروس،.وهوغو.فان.دير.ميروي..2016."تسهيل.التماسك.االجتماعي.أو.عرقلته؟.أثر.برنامج.العمل.المجتمعي.في.  38
.بلدات مختارة في جنوب إفريقيا، " مجلة جرائم جنوب أفريقيا الفصلية، الرقم 55 (2016)، ص. 41 

http://journals.assaf.org.za/index.php/sacq/article/view/159

الســتة، كان برنامــج العمــل المجتمعــي مصــدًرا للصراعــات 

العرقيــة أو الشــخصية، والصراعــات عىل الســلطة بين أفراد 

النخبــة المحلية للســيطرة عىل برنامج العمــل المجتمعي، أو 

كراهيــة األجانــب أو االنقســامات العرقيــة"38.بالتالــي،.وعىل.

ســبيل.المثــال،.تتطلــب.برامــج.التماســك.االجتماعــي.غيــر.

المباشــر.تقييًمــا.شــامالً.ومتعمًقــا.وتصميًمــا.دقيًقــا.للبرامج.

والمشــاريع.إذا.كان.لهــا.أن.تعــزز.قــدرات.منــع.النزاعــات.عىل.

ــن. ــب.تضمي ــا..ويج ــن.إعاقته ــدالً.م ــي.ب ــتوى.المحل المس

ــي. ــي.ف ــق.بالتماســك.االجتماع ــق.المتعل ــل.المتعم التحلي

مشــروع.أو.برنامــج.مــا.إذا.كانــت.المبــادرات.تهــدف.إىل.

الحــد.مــن.عــدم.المســاواة.األفقيــة..

6.1.5  التعافي االقتصادي وسبل العيش 
والتماسك االجتماعي

والتعافــي. العيــش. ســبل. تدخــالت. تســهم. أن. يمكــن.

ــق. ــي.تحقي ــوارث.ف ــزاع.والك ــاالت.الن ــي.ح ــادي.ف االقتص

ــا.. ــاء.ســالم.أوســع.نطاًق أهــداف.التماســك.االجتماعــي.وبن

إن.توفيــر.الفــرص.االقتصاديــة.الهادفــة،.وإعــادة.تأهيــل.

ــة.بســرعة.ودخــل. ــة –.االقتصادي ــة.االجتماعي ــة.التحتي البني

ــن. ــف.م ــن.أن.يخف ــزاع.يمك ــن.الن ــن.م ــكان.المتضرري الس

حــدة.التوتــرات،.ويحــد.مــن.نقــاط.الضعــف.المحــددة،.

ــع.. ــات.المجتم ــن.فئ ــة.بي ــم.القديم ــج.المظال ويعال

ولضمــان.الفعاليــة.واالســتدامة،.مــن.المهــم.أن.اعتمــاد 

ــة تشــاركية ومنظــور التماســك االجتماعــي فــي  مقارب

برامــج ســبل العيــش واالنتعــاش االقتصــادي..يجــب.

ــي  ــا ف ــع )بم ــات المجتم ــع فئ ــات جمي ــاة.آراء.وتظلم مراع

ذلــك التوجــه العرقــي أو السياســي أو الجنســي أو العمــري 

ــب. ــي.يج ــالت،.والت ــم.التدخ ــد.تصمي ــزوح( عن ــة الن أو حال

ــع.أن. ــراد.المجتم ــر..وإذا.أدرك.أف ــم.التوت ــؤدي.إىل.تفاق أال.ت

تدخــالت.االنتعــاش.االقتصــادي.تفضــل.طرًفــا.معيًنــا.مــن.

الصــراع.أو.مجموعــة.معينــة.عــىل.طــرف.أو.مجموعــة.أخــرى،.

فمــن.المرجــح.أن.تفشــل.هــذه.التدخــالت...

 
يمكــن أن تســاهم اســتراتيجيات ســبل العيــش واالنتعــاش 

االقتصــادي فــي التمكيــن االقتصــادي وأهــداف التماســك 

االجتماعــي فــي وقــت واحــد. عــىل ســبيل المثــال، فوائــد 

إنشــاء مجموعــات ادخــار ذاتيــة اإلدارة )تنــاوب المدخــرات 

وجمعيــات  القــرى  كقــروض  روكا(،  ائتمــان  وجمعيــات 

 MUSOs )Mutuelles de ،االدخــار وتعاونيــات التضامــن

Solidarité(، ال تقتصــر عىل تحســين الوصول إىل التمويل 
وســبل العيــش وصمــود المشــاركين. حيــث تلعــب هــذه 

المجموعــات أيًضــا دوًرا مهًمــا فــي بنــاء أو تعزيــز التماســك 

بيــن األعضاء كجــزء من التماســك االجتماعــي األفقي. ويتم 

ذلك من خالل التدريب أو جلســات التوعية بشأن المهارات 

الحياتيــة وغيرهــا مــن القضايــا ذات الصلــة بالمجتمــع.
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ــج. ــي.برام ــي.ف ــك.االجتماع ــر.التماس ــج.عناص ــن.دم ويمك

ــم.اســتخدام. ــا.يت ــا.م ــددة.وغالًب ــش.بطــرق.متع ســبل.العي

تتخــذ. المثــال،. عــىل.ســبيل. العناصــر.. مــن. مجموعــة.

ــم. ــا..ث ــا.جغرافًي ــاد نهجً ــددة األبع ــة ومتع ــج متكامل برام

ــداف.كســب. ــي.وأه ــم.الســعي.وراء.التماســك.االجتماع يت

الحكــم. مثــل. مكونــات. جانــب. إىل. بالتــوازي،. العيــش.

التــي. البرامــج. وتتضمــن. القانــون.. وســيادة. المحلــي.

ــات. ــة.محــددة.مكون ــة.جغرافي ــي.منطق ــوازي.ف تعتمــد.بالت

تكميليــة.تســهم.فــي.تحقيــق.هــدف.أوســع؛.كاالســتقرار.أو.

ــتخدمت. ــد.اس ــال..وق ــف.مًث ــة.العن ــالم.أو.مقاوم ــاء.الس بن

ــي.فــي. ــة.لبرنامــج.األمــم.المتحــدة.اإلنمائ المكاتــب.القطري

ــة. ــذه.المقارب ــي.ه ــراق.ومال ــا.والع نيجيري

وتنطــوي.مقاربــة.أخــرى.عــىل.اســتخدام.ســبل.العيــش.

تدمــج  التــي. االقتصــادي. االنتعــاش. واســتراتيجيات.

البرنامــج..وغالًبــا.مــا. التماســك االجتماعــي داخــل 

تســتخدم.برامــج.ســبل.العيــش.واإلنعــاش.المبكــر.لبرنامــج.

األمــم.المتحــدة.اإلنمائــي.مقاربــة "3x6" التــي تعتمــد.عــىل.

ــز. ــتدامة.-.وتتمي ــة.واالس ــاج.والملكي ــل.-.اإلدم ــالث.مراح ث

كل.منهــا.بخطوتيــن.39.عــىل.ســبيل.المثــال،.غالًبــا.مــا.

.لمزيد.من.المعلومات.حول.»3x6«،.راجع. .39 
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/poverty-reduction/global-toolkit-on-the-3x6-

approach--building-resilience-through-.html

تتضمــن.برامــج.إعــادة.اإلدمــاج.المجتمعــي.للنازحيــن.أو.

المقاتليــن.الســابقين.أو.الناجيــات.مــن.العنــف.القائــم.عــىل.

ــر. ــد.يُنظ ــي..وق ــس،.عناصــر.التماســك.االجتماع ــوع.الجن ن

ــذ. ــبق.لتنفي ــرط.مس ــا.كش ــي.أيًض ــك.االجتماع إىل.التماس

فعــال.طويــل.األمــد.لعناصــر.االنتعــاش.االقتصــادي.وســبل.

العيــش..ويركــز.منهــج.3x6.عــىل.المشــاركة.والتخطيــط.

المجتمعييــن،.حيــث.يشــارك.جميــع.أعضــاء.المجتمــع.

فــي.تحديــد.أولويــات.البرنامــج..وتهــدف.العمليــة.أيًضــا.إىل.

ــات. ــع.النزاع ــي.ومن ــك.االجتماع ــي.التماس ــاهمة.ف المس

ــل. ــد.تحلي ــع،.يُع ــرات.المجتم ــات.المعرضــة.لتوت ــي.البيئ ف

الصــراع.وحــوار.المجتمــع.أمــرًا.أساســًيا.لتصميــم.ســبل 

العيــش والتدخــالت مــن أجــل االنتعــاش االقتصــادي. ومن 

ــه،  ــبابه ومحركات ــراع وأس ــات الص ــم دينامي ــم أن نفه المه

وديناميــات الســلطة والعالقــات بيــن أصحــاب المصلحــة، 

من أجل تأطير أفضل تدخل ممكن. ويمكن أيًضا إجراء حوار 

مجتمعــي تشــاركي، لضمــان مشــاركة مجموعــات المجتمع 

الرئيســة وأصحــاب المصلحــة فــي النــزاع فــي عمليــة صنــع 

القــرار المشــتركة.

© UNDP Guatemala 
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اعتمــدت  مًثــال،  الديمقراطيــة  الكونغــو  جمهوريــة  فــي 

االســتراتيجية الدولية لدعم األمن واالستقرار )ISSSS(، التي 

طورتها بشــكل مشترك بعثة منظمة األمم المتحدة لتحقيق 
االســتقرار فــي جمهورية الكونغــو الديمقراطيــة وفريق األمم 

المتحــدة القطــري، لدعم البرنامــج الوطنــي )STAREC( لهذا 

النهــج. إن تحليل الصــراع وحوار المجتمع هي الخطوة األوىل 

فــي عمليــة االســتقرار وتشــكل العمــود الفقــري للتدخــالت 

المتعــددة األبعــاد. ويكمــن هدفهــم فــي الحــد مــن التوترات 

والعنــف المســلح والمســاهمة في الســالم فــي المجتمعات 

المحلية.

وهنــاك جانــب عملــي آخــر هــو دمــج التماســك االجتماعــي 

وتبني منظار للصراع، عىل سبيل المثال، للتحديد الجغرافي 

ــى  ــار البن ــار المســتفيدين، واختي ــة، واختي لمناطــق األولوي

ــة التــي ســيتم إعــادة تأهيلهــا والتدخــالت األخــرى.  التحتي

ويتطلــب هــذا اعتمــاد مقاربــة متوازنــة وتشــاركية وشــفافة 

وموضوعيــة، تأخذ فــي االعتبــار ديناميكيات الصــراع والقوة 

الســتهداف التدخــالت لتحســين ســبل العيــش. وغالًبــا 

مــا يتطلــب هــذا العمــل االعتمــاد عــىل المعرفــة المحليــة 
والمخبريــن المحايديــن، لفهــم الديناميــات وعمليــة تكويــن 

التماســك االجتماعــي. تتضمــن أمثلــة االســتهداف اختيــار:

مناطق.األولوية:.إيالء.األولوية.لمناطق.التوتر؛.	

البنيــة.التحتيــة:.يجــب.أن.تحظــى.األســواق.وغيرهــا..	

ــة.األساســية،.حيــث.تلتقــي. مــن.بنــى.المجتمــع.التحتي

مجموعــات.المجتمــع.المختلفــة.باألولويــة؛.و

بيــن..	 التــوازن. حــدود. ذلــك. ويتجــاوز. المســتفيدون:.

الجنســين،.ممــا.يضمــن.تمثيل.جميــع.الفئــات.الضعيفة.

ــات.الصــراع.. ــع.دينامي ــة.تماشــًيا.م ــة.متوازن بطريق

دراسة حالة

التمكين والمشاركة والتماسك 

في جنوب تايالند

الســالم. يدعــم. اإلنمائــي. المتحــدة. األمــم. برنامــج. ظــل.

ديــب. منطقــة. فــي. االجتماعــي. والتماســك. والعدالــة.

ســاوث.المضطربــة.فــي.تايالنــد.حيــث.تعانــي.المحافظــات.

الجنوبيــة.الثــالث،.ذات.األغلبيــة.المســلمة.فــي.البــالد،.

ــام. ــي.الع ــأ.ف ــي،.نش ــرد.انفصال ــع.تم ــد.اندل ــات..وق النزاع

ــوارئ.. ــة.الط ــت.حال ــام.2004.وأعلن ــي.الع ــد.ف 1948،.واحت

وتوفــي.أكثــر.مــن.6500.شــخص.وأصيــب.مــا.يقــرب.مــن.

12000.بيــن.عامــي.2004.و2015..

ــي. ــق.برنامــج.األمــم.المتحــدة.اإلنمائ فــي.العــام.2010،.أطل

 ،)STEP(.مشــروع.التمكيــن.والمشــاركة.فــي.جنــوب.تايالنــد

الــذي ال يــزال قيــد التنفيــذ. ويســعى هــذا البرنامــج.إىل.بناء.

قــدرات.المجتمــع.المحلــي.والحكومــة.المحليــة.مــن.خــالل.

حــوارات.مــن.أجــل.الســالم،.والوصــول.إىل.العدالــة.وســبل.

العيــش.الداعمــة.للتماســك.االجتماعــي..

يعمــل.المشــروع.محلًيــا.عــىل.دعــم.مبــادرات.كســبل.

وبنــاء. االحتياجــات. أكبــر. لتلبيــة. المجتمعيــة. العيــش.

مــع. بالصــراع. المتأثــرة. المجتمعــات. بيــن. التعــاون.

الســالم. عمليــة. البرنامــج. ويدعــم. المحليــة.. الحكومــة.

بشــكل.عــام.مــن.خــالل.شــبكات.الســالم.المحليــة.ووســائل.

ــة. ــم.التنمي ــة.ويدع ــول.إىل.العدال ــين.الوص ــالم.وتحس اإلع

االجتماعييــن.. والتماســك.

ــام.2014.. ــي.الع ــروع.ف ــن.المش ــة.م ــة.الثاني ــدأت.المرحل ب

وتتنــاول.التماســك.االجتماعــي.مــن.خــالل.تطويــر.مهــارات.

للتخطيــط. بالصــراع. والمتأثــرة. الضعيفــة. المجتمعــات.

وإنشــاء.وإدارة.مبــادرات.التنميــة.التــي.تســاهم.فــي.إحــالل.

ــي.. ــك.االجتماع ــري.والتماس ــن.البش األم

وقــد.تــم.إنشــاء.قائمــة.طويلــة.مــن.المشــاريع.المجتمعيــة.

ــك. ــت.تل ــد.تلق ــي..وق ــم.خارج ــىل.تقيي ــاًء.ع ــة.بن المحتمل

وكتابــة. المشــاريع. تطويــر. عــىل. تدريبــاً. المجتمعــات.

العــروض.قبــل.تقديــم.مقترحاتهــا.إىل.لجنــة.المراجعــة.

ــد.ضــم.أعضاؤهــا.شــركاء. ــي.أنشــأتها.إدارة.المشــروع.وق الت

مــن.المجتمــع.المدنــي..وتــم.تمويــل.12.مشــروًعا.مــن.

ــرة.. ــح.الصغي ــر.إىل.المن ــم.المباش ــن.الدع ــة،.م القائم

ــإن. ــي.األســاس،.ف ــن.أن.بعــض.القــرى.مســلمة.ف ــي.حي ف

البوذييــن. بيــن. مختلطــة. المســتفيدة. القــرى. معظــم.

ــت. ــي.تلق ــات.الت ــع.المجتمع ــت.جمي ــلمين..وكان والمس

الــذي.غالًبــا.مــا.يوتــر. منحــاً.متأثــرة.مباشــرة.بالنــزاع،.

ــاريع. ــر.المش ــلمين..وتوف ــن.والمس ــن.البوذيي ــات.بي العالق

االجتماعيــة.وســيلة.للتماســك.االجتماعــي،.فًضــال.عــن.

النســاء. منهــا. تســتفيد. العيــش. كســب. فــي. فــرص.

والشــباب.والمجتمعــات.المتأثــرة.بالصراعــات.عــىل.نطــاق.

ــع. أوس
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 7.1.5  التماسك االجتماعي
 في الهجرة والنزوح

بلغــت.الهجــرة.والنــزوح.العالميــة.مســتويات.غيــر.مســبوقة..

وقــد نــزح شــخص واحــد مــن ســبعة أشــخاص عــىل هــذا 

الكوكــب، حيــث يعيــش أكثــر مــن 258 مليونًا خــارج بلدهم 

األصلــي. والعديــد منهــم مهاجــرون اقتصاديــون )طوعيــون( 

ــون فــي تحســين ســبل معيشــتهم وإرســال األمــوال  يأمل

ــا يقــرب  ــون شــخص - أي م إىل أوطانهــم. لكــن 65.5 ملي

مــن 1 فــي المائــة مــن البشــرية - قــد شــردوا قســراً، بما في 

ذلــك أكثــر مــن 25 مليــون الجــئ و40 مليــون نــازح داخلــي، 

معظمهم من النســاء واألطفال. 

إن الهجــرة عامــل تمكيــن هــام للتنميــة المســتدامة. فلديهــا 

ــراد  ــاه المهاجريــن األف ــرة للمســاهمة فــي رف ــات كبي إمكان

مــن جهــة - اجتماعًيــا واقتصاديًا وماديًا – ورفــاه مجتمعاتهم 

األصليــة وطيتهــم مــن جهــة أخــرى. ولكــي توفر الهجــرة هذه 

الميــزة، يجب عــىل الجهــات المتدخلة المتعلقــة بالهجرة أن 

تضمــن نجــاح اندماج القادمين الجدد فــي المجتمع. وعندما 

تُبــذل جهــود غيــر كافيــة أو غيــر فعالــة لضمــان االندمــاج، 

يصبــح القادمــون الجدد مهمشــين؛ مــا يجعلهــم أكثر عرضة 

للمخاطــر بجميــع أنواعهــا، ومنهــا العوائــق اللغويــة واالفتقار 

إىل الفــرص التعليمية، والفشــل فــي العثور عىل عمل الئق.

وإدراًكا لذلــك، فــإن الميثــاق العالمــي للهجــرة GCR، الــذي 
ــأن الهجــرة  ــر ب ــي ديســمبر 2018، يق ــه ف ــع علي ــم التوقي ت

اآلمنــة والمنظمــة والمنتظمة تحقق مصلحــة الجميع عندما 

ــزم  ــة. وتلت ــا وتوافقي ــط له ــتنيرة ومخط ــة مس ــم بطريق تت

بالســماح للمهاجريــن أن يصبحــوا أعضــاء كاملــي العضويــة 

مســاهماتهم  عــىل  الضــوء  وتســلط  مجتمعاتنــا،  فــي 

اإليجابيــة، وتعــزز االندمــاج والتماســك االجتماعــي. 

باالضطــراب  القســري  النــزوح  تأثيــر  يرتبــط  مــا  غالًبــا 
االجتماعــي والتوتــرات والمظالــم والتفتــت االجتماعــي 

واالضطــراب االقتصــادي. وبالتالــي، مــن المهــم أال يــؤدي 

الخاصــة  والبرامــج  السياســات  وتطويــر  اســتهداف 

بالمشــردين إىل تفاقــم التوتــرات االجتماعيــة. يقــر الميثــاق 

العالمــي للهجــرة بالحاجــة إىل تعزيــز العالقات بيــن الالجئين 

ــة. ــات المضيف والمجتمع

ــي بشــأن التماســك  ــك الدول ــة للبن وتوصــي دراســة حديث

االجتماعي والتشــريد القســري باســتخدام مقاربة التماســك 

االجتماعي في االســتراتيجية والسياســات وتصميم البرامج 

عــىل النحو التالي:

تطبيــق.التماســك.االجتماعــي.كمقاربــة.اســتراتيجية..	

طويلــة.األجــل،.بــدالً.مــن.تطبيقهــا.عــىل.األنشــطة.الحذرة.

وتدخــالت.المشــروع..فتســاهم.البرمجــة.واالســتراتيجية.

فــي.التماســك.االجتماعــي.بشــكل.كلــي.داخــل.مجتمــع.

معيــن؛

قيــاس.وتقييــم.ســياق.التماســك.االجتماعــي.مــن.خــالل..	

مؤشــرات.التماســك.االجتماعي؛.

إجراء.تحليل.دقيق.لالقتصاد.السياسي؛.	

ــي..	 ــذر.ف ــز.للســياق.التاريخــي.المتج ــل.موج ــراء.تحلي إج

محــاور.التضميــن.األفقيــة.والعاموديــة،.مــن.دون.إجــراء.

مراجعــة.مكثفــة.للغايــة؛

التوضيــح.أن.أي.تحيــز.مــن.جانــب.المتلقــي.أو.الشــريك..	

المنفــذ.قــد.يؤثــر.عــىل.هــذا.التحليــل؛.و،

تضميــن.المجموعــات.أو.الســيناريوهات.األخــرى.تقييــم..	

ــة،. ــورات.الثق ــة.إىل.تص ــة،.باإلضاف ــتجابة.العاطفي االس

فــي.تقييمــات.ديناميكيــات.المجتمــع.

ــة مــن مســألة التكامــل .	 ــزوح المطول جعلــت طبيعــة الن

ــر لبعــض الحكومــات  ــق كبي ــل األجــل مصــدر قل الطوي

المضيفــة. 

عــىل مــدى الســنوات الســتة الماضية، لــم تمثــل العودة .	

سوى 27 بالمائة من أولئك الذين خرجوا عن وضع الالجئ 

عىل المســتوى العالمي.

أو .	 وترفــض الغالبيــة العظمــى مــن النازحيــن قســراً 

هــي غيــر قــادرة عــىل العــودة إىل مــكان يرتبــط بالحــرب 

والصدمــات والنقــص فــي الفــرص االقتصاديــة. 

فــي مواجهــة حقيقــة أن النازحيــن قــد ال يعــودون عــىل .	

المدى القصير إىل المتوســط، وأمــام الخيارات المحدودة 

ــة  ــول الدائمــة األخــرى، تواجــه الحكومــات المضيف للحل

اندماًجــا  يتابعــوا  أن  يجــب  هــل  مشــتركة:  معضلــة 

اجتماعًيــا واقتصاديًــا أكبــر للنازحيــن، مــع العلــم أن 

ــد  ــاكل ق ــر وأن المش ــد تتأث ــة ق ــات المجتمعي الدينامي

ــاج؟  ــك االندم ــن ذل ــم ع تنج

لكــن الدالئــل األخيــرة تشــير إىل أن الفشــل فــي متابعــة .	

ــدان  ــلبية عــىل البل ــب س ــه عواق ــون ل ــد يك ــاج ق االندم

المضيفــة. عــىل ســبيل المثــال، واجهــت بعــض البلدان 

ــن،  ــن والمهاجري ــج النازحي ــل دم ــن أج ــح م ــي تكاف الت

ــة وغضــب  ــات المدني ــل االضطراب ــة مث مشــاكل متبقي

المواطنيــن وكــره األجانــب وتزايــد عــدم الثقــة فــي الحكومــة. 

المربع 5

التماسك االجتماعي في النزوح 

المطول والعودة وإعادة االندماج
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8.1.5  الحكم المحلي والتماسك االجتماعي 

تعزيــز. فــي. مهًمــا. دوًرا. المحليــة. المؤسســات. تلعــب.

التماســك.االجتماعــي..وتشــكل.المؤسســات.الرســمية.

إيجابيــة. إمكانــات. توفــر. آليــات. منهــا. الرســمية. وغيــر.

ــة.الرســمية. ــاكل.الحوكمــة.المحلي ــر.هي ــع.الصــراع..وتؤث لمن

ــد. ــي..ويعتم ــك.االجتماع ــة،.التماس ــىل.بيئ ــاتها.ع وسياس

التماســك.الرأســي.بشــكل.طبيعــي.عــىل.عمــل.مؤسســات.

ــا.تشــكل. ــث.أنه ــا،.حي ــاءلتها.وأدائه ــي.ومس ــم.المحل الحك

ــاكل. ــن.هي ــة..لك ــاس.والدول ــن.الن ــة.بي ــة.والعالق ــة.الثق لبن

ــي.. ــك.األفق ــىل.التماس ــا.ع ــر.أيًض ــمية.تؤث ــة.الرس الحوكم

وعــىل.ســبيل.المثــال،.إنهــا.تؤثــر.عــىل.كيفيــة.تنفيــذ.

ــر.السياســات. ــي.تطوي ــة.ف ــي.الممارســة.العملي ــاج.ف اإلدم

النطــاق. ويخلــق. المحلــي.. والتنفيــذ. المجتمــع. وخطــط.

ــة.وتنفذهــا. الواســع.للخدمــات.العامــة.التــي.تقدمهــا.الدول

ــر. ــور،.وتؤث ــع.الجمه ــرة.م ــة.مباش ــة.واجه ــاكل.المحلي الهي

بالتالــي.عــىل.التماســك.االجتماعــي.بطــرق.مهمــة.وعمليــة..

ــي.إذا. ــر.أساس ــات.أم ــال.للخدم ــادل.والفع ــع.الع إن.التوزي

ــل. ــا.تعام ــىل.أنه ــة.ع ــروا.إىل.الدول ــون.أن.ينظ أراد.المواطن

ــاواة.. ــدم.المس ــىل.ق ــع.ع الجمي

ويُعــّد.المســتوى.المحلــي.ســاحة.طبيعيــة.يمكــن.مــن.

خاللهــا.إعــادة.بنــاء.العالقــات.والروابــط.بيــن.المجموعــات،.

ومكافحــة.اإلقصــاء.وإعــادة.بنــاء.العالقــات.بيــن.الدولــة.

والمجتمــع.فــي.المجتمعــات.الهشــة.والمتأثــرة.بالصراعــات..

ــي. ــك.االجتماع ــز.التماس ــة.لتعزي ــة.المحلي ــر.المقارب وتعتب

ــي: ــم.المحل ــاص.ألن.الحك ــة.بشــكل.خ مهم

يســهل.رســم.الخرائــط،.والتحليــل،.وحــل.التفاوتــات..	

األفقيــة.المحتملــة.)وبعضهــا.موضعــي.للغايــة(؛

يبيــن.أن.بعــض.المشــاكل.التــي.تؤثــر.عــىل.حيــاة.األفــراد..	

اليوميــة.يمكــن.حلهــا.بطريقــة.مباشــرة.مــن.خــالل.العمل.

الجماعي؛

يقــدم.فرصــة.للتثبيــت.أن.الدولــة.قــادرة.عــىل.االســتجابة..	

وتقديــم. كاألمــن،. المحليــة،. لالحتياجــات. بفعاليــة.

الصحــي،. والصــرف. كالميــاه. األساســية،. الخدمــات.

التنميــة.األساســية،.كالتعليــم.والرعايــة. واحتياجــات.

الصحيــة؛

يعــزز.تطويــر.هويــة.محليــة.مشــتركة.تتجــاوز.أي.خطــوط..	

عرقيــة.أو.دينيــة،.بمــا.فــي.ذلــك.مــن.خــالل.اقتــراح.نماذج.

ــة. ــّوق.قيم ــت.تف ــن.أن.تثب ــي.يمك ــة.الت ــة.المحلي التنمي

المصالــح.المشــتركة.عــىل.االســتراتيجيات.التنافســية؛.

يتطلــب.عقــد.مجموعــات.للعمــل.مًعــا.عىل.السياســات..	

ــك.مــن. ــة،.وكذل ــات.التمثيلي ــة.مــن.خــالل.العملي العام

خــالل.أشــكال.جديــدة.مــن.المشــاركة.الديمقراطيــة،.

ــر.االنقســامات. ــرام.عب ــة.التســامح.واالحت ــي.رعاي وبالتال

ــة؛. االجتماعي

يوفــر.منصــة.لتطويــر.البنــى.التحتيــة.مــن.أجــل.الســالم..	

ــا. ــات.وفيم ــل.المجتمع ــة(.داخ ــان.الســالم.المحلي )كلج
ــات.المصالحــة؛. ــا.يمكــن.أن.تدعــم.عملي بينه

ــل.والمســتبعدين..	 ــن.العم ــن.ع ــاج.العاطلي يســهل.اندم

ــة؛.و، ــادات.المحلي ــي.االقتص ف

يجســد.الدور.الجســر.الــذي.يمكــن.أن.تلعبه.المؤسســات..	

عندمــا.تكــون.عىل.مســافة.أقــرب.مــن.المجتمعات.

دراسة حالة

تعزيز التماسك االجتماعي بين 

المهاجرين والمضيفين في األردن 

فــي.األردن،.يســتخدم.برنامــج.األمــم.المتحــدة.اإلنمائــي.

دعــم. أجــل. مــن. البرمجــة. إلرشــاد. النزاعــات. تحليــل.

والمجتمعــات. الالجئيــن. بيــن. االجتماعــي. التماســك.

.1.4 مــن. أكثــر. األردن. ويســتضيف. األردنيــة.. المضيفــة.

ــون. ــم.يقطن ــة.منه ــوريا،.83.بالمائ ــن.س ــئ.م ــون.الج ملي

ــات. ــىل.المجتمع ــذا.ع ــر.ه ــث.يؤث ــات،.حي ــارج.المخيم خ

المحليــة.بشــكل.كبيــر..

فــي.العــام.2015،.تــم.تأســيس.برنامج.التماســك.االجتماعي.

المتكامــل.ومنــع.النزاعــات..وتــم.اختيــار.المحافظــات.عــىل.

المئويــة.لالجئيــن.فيهــا،.ومســتويات. النســبة. أســاس.

ــدة.. ــة،.ومســتويات.الصــراع.المتزاي ــر.والبطال الفق

ــون.دوالر. ــة.1.7.ملي ــح.بقيم ــم.من ــق.تقدي ــاء.مرف ــم.إنش وت

وسويســرا.. والكويــت. اليابــان. حالًيــا. ويمولــه. أمريكــي.

لالجئيــن. المشــتركة. المحليــة. المبــادرات. وتحظــى.

والمجتمــع.المضيــف.باألولويــة،.بميزانيــة.تتــراوح.بيــن.

15000.دوالر.أمريكــي.و45000.دوالر.أمريكــي.مــن.أجــل.

التوظيــف.وســبل.العيــش.وتحســين.الخدمــات..وقــد.تــم.

تخصيــص.٪25.مــن.الصنــدوق.لمبــادرات.الشــباب..

بنــاًء.عــىل.نتائــج.تحليــل.النــزاع،.يركــز.برنامــج.األمــم.المتحدة.

ــائية. ــة.النس ــبكات.الديني ــع.الش ــل.م ــىل.العم ــي.ع اإلنمائ

ــذه. ــن.أن.ه ــم.م ــىل.الرغ ــف..ع ــرف.العني ــع.التط ــم.من لدع

ــل.كل. ــودة.داخ ــا.موج ــًدا.لكنه ــرة.ج ــت.ظاه ــاكل.ليس الهي

ــىل. ــر،.ع ــر.كبي ــي.ذات.تأثي ــة.إســالمية.وه مســجد.ومنظم

ــرة. ــل.األس ــي.وداخ ــع.المحل مســتوى.المجتم
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 ومــن المهــم المالحظــة أن.زيــادة.االســتقاللية.فــي.الحكــم.

المحلــي،.وتفويــض.الســلطة.للجهــات.الفاعلــة.المحليــة.

االنقســامات. تفاقــم. مــن. يزيــدا. أو. يخففــا. أن. يمكــن.

االجتماعيــة..ومــن.المهــم.إجــراء.تحليــل.متعمــق.للتماســك.

ــك،. ــي.ذل ــا.ف ــزاع،.بم ــة.الحساســة.للن ــي.والمقارب االجتماع

عــىل.ســبيل.المثــال،.النظــر.فــي.مســتويات.التماســك.

المؤسســات. قــوة. ونقــاط. الصــراع،. قبــل. االجتماعــي.

ــع.. ــي.المجتم ــوع.ف ــة.التن ــمية( وطبيع ــة والرس )االجتماعي

ــي.فــي. ــز.الحكــم.المحل ويجــب.أن.تأخــذ.برمجــة.دعــم.تعزي

االعتبــار،.مخاطــر.االنقســامات.المتزايــدة.

ــي. ــك.االجتماع ــن.التماس ــىل.م ــتويات.األع ــط.المس وترتب

بشــكل.إيجابــي.بمشــاركة.أكبــر.للنســاء.والشــباب.فــي.

الحيــاة.السياســية..هــذا.مــا.يتــم.التركيــز.عليــه.فــي.العديــد.

مــن.برامــج.برنامــج.األمــم.المتحــدة.اإلنمائــي.المتعلقــة.

بالحكــم.المحلــي.والتماســك.االجتماعــي..

 تحديات
البرمجة واعتباراتها

تختلــف.طبيعــة.المخاطــر.التــي.تنشــأ.فــي.برمجة.التماســك.

ال. أمــرًا. المخاطــر. تحليــل. ويعــد. وأنواعهــا.. االجتماعــي.

ــة.. ــاريع.الفعال ــج.والمش ــر.البرام ــن.تطوي ــل.ع ينفص

المرنــة. البيئــات. فــي. السياســية  المخاطــر  تنشــأ.

ــة.بالحــدث،. ــة.ذات.صل ــة،.مــع.مخاطــر.معروف والديناميكي

كالعمليــات.االنتخابيــة،.ومســرعات.أقــل.قابليــة.للتنبــؤ.

بهــا،.أو.محفــزات.أو.مســببات.الصــراع،.مثــل.قــرارات.

مســؤولي.الدولــة.أو.المجموعــات.المتنافســة..وينطــوي.

العنصــر.الحاســم.فــي.التخفيــف.مــن.المخاطــر.السياســية.

عــىل.إشــراك.برمجــة.التماســك.االجتماعــي،.ألنهــا.تتعلــق.

قــوات. مثــل. الحكوميــة،. الجهــات. وأنشــطة. بمعاييــر.

الشــرطة.

وقــد أثيــرت المخــاوف فــي المســتويات المؤسســاتية 

أو التنظيميــة بشــأن اســتالب، مــن خــالل المصالــح 

الضيقــة، عمليــات التماســك االجتماعــي )عــىل ســبيل 

المثــال، مكونــات البنــى التحتيــة للســالم، مثــل لجــان 

التنظيميــة  االهتمامــات  وتشــمل  المحليــة(.  الســالم 

األخــرى خطــر المؤسســات الموازيــة أو عــدم التكامــل 

بيــن الهيــاكل الجديــدة. ويتضمــن التخفيــف مــن هــذه 

ــد، وتنســيق  ــي محاي ــم خارج ــاظ عــىل دع ــر، الحف المخاط

السياســية  الديناميكيــات  وفهــم  مناســبين،  وشــفافية 

المحليــة.

المخاطــر عــى مســتوى المجتمــع متأصلــة فــي برمجــة 

التنفيــذ  يتــم  مــا  غالًبــا  أنــه  إذ  االجتماعــي،  التماســك 

ــة  ــات صعب ــذه االرتباط ــل ه ــع. مث ــىل مســتوى المجتم ع

ــر متماســكة  ــا تكــون غي ــا م ألن المجتمعــات نفســها غالًب

ــات المهمشــة  ــو الفئ ــة نح ــون االرتباطــات موجه ــد تك وق

تشــعر  األخــرى  المجموعــات  يجعــل  قــد  مــا  تاريخيــاً، 

ــور  ــؤدي المنظ ــد ي ــك، ق ــىل ذل ــالوة ع ــا. ع ــم بدوره بالظل

المجتمعــي المســتهدف إىل أن تشــعر بعــض المجتمعــات 

بالوصــم مــن خــالل التفريــق بينهــا. وقــد أكــد الممارســون 

ــة البرامــج المســتهدفة فــي مناطــق جغرافيــة  عــىل صعوب

معينــة، وعندمــا يكــون مســتوى خــط التماســك االجتماعي 

األساســي منخفًضــا. ويمكــن أن يــؤدي ذلــك إىل رد فعــل 

ومــن  الحيــاد.  بشــأن  اآلخريــن  مــن  ومخــاوف  عنيــف 

المهــم تحليــل البرامــج القائمــة عــىل المنطقــة أو التــي 

تســتهدف المخــاوف المحتملــة فــي المجتمــع المحلــي 

ــة. بشــأن اإلنصــاف والعدال

ــراً مــا تركــز المناهــج عــىل  عــىل المســتوى الفــردي، كثي

الجماعــات  أعضــاء  أي  للخطــر؛  المعرضيــن  الســكان 

المتطرفــة أو مجنديهــا الذيــن يُحتمــل أن يتحلــوا بالعنــف، 

ــد  ــن عــىل هامــش المجتمــع. وق أو غيرهــم مــن الموجودي
يكــون الشــباب الســاعي إىل تعزيــز التســامح أو نظــرة 

أو،  موصوًمــا  أو  للخطــر  معرًضــا  للتماســك  شــاملة 

ــات  ــه أو جماع ــن أقران ــتهدًفا م ــاالت، مس ــوأ الح ــي أس ف

ــة خاصــة  العــدو المفترضــة عــىل حــد ســواء. وتطلــب دق

مــع  الشــباب،  عــىل  القائمــة  البرامــج  تصميــم  فــي 

االهتمــام بالمخاطــر عــىل المســتوى الفــردي. وتشــمل 

ــج  ــداف البرنام ــة أله ــة واقعي ــاذ مقارب ــل اتخ ــم العوام أه

وتصميمــه، والحصــول عــىل موافقــة مســتنيرة، وضمــان 

ــم  ــة والتقيي ــام بالمراقب ــر، والقي ــاركين للمخاط ــم المش فه

ــددة  ــر المح ــل الخط ــل عوام ــب تحلي ــا يج ــتمرار. كم باس

ــا.  ــات ومعالجته ــاء والفتي ــىل النس ــر ع ــد تؤث ــي ق الت

2 5.
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دراسة حالة

 التعافي وبناء السالم في

شرق أوكرانيا 

ــام 2017  ــي الع ــالم ف ــاء الس ــاش وبن ــج اإلنع ــق برنام أطل

اســتجابة للنــزاع المســلح المســتمر فــي شــرق أوكرانيا. وقد 

أدى الصــراع إىل مقتــل أكثــر مــن 10000 شــخص وتشــريد 

ــاس  ــن دونب ــون شــخص م ــدر بـــ 1.5 ملي ــا يق ــي لم داخل

ــر  ــراع أكث ــات الص ــرت ديناميكي ــرم. وتأث ــرة الق ــبه جزي وش

بأجنــدة الالمركزيــة التي تقودهــا الحكومة األوكرانيــة وتتبعها 

ــرة  دونيتســك ولوهانســك أوبالســت فــي المناطــق المتأث

بالصراع. 

والمصالحــة  االجتماعــي  التماســك  مؤشــر  أشــار  وقــد 

)SCORE( عــىل الصعيــد الوطنــي إىل أن النشــاط المدنــي 
ــذا  ــرون إىل ه ــزاع وأن الســكان ينظ ــدء الن ــذ ب ــد ازداد من ق

ــىل  ــا أع ــرب أوكراني ــي. وســجلت غ النشــاط بشــكل إيجاب

نســبة مــن النشــاط، وكذلــك أدنى مســتويات التســامح مع 

وجهــات النظر الموالية لروســيا والمناهضة لميدان. وتتميز 

ــدة بيــن النازحيــن  ــرات المتزاي ــا بالتوت هــذه المناطــق أيًض

والمجتمعــات المضيفــة. ومــع اســتمرار النــزاع وتزايــد عــدد 

النازحيــن داخلًيــا، تــزداد الحالــة اإلنســانية ســوًءا عــىل جميع 

الســكان، مما يزيد من خطر انخفاض التماســك االجتماعي 

فــي المناطق التي تســتضيف النازحيــن داخلًيا.

وبغيــة إحــالل ســالم دائم، يركــز برنامج اإلنعاش وبناء الســالم 

RPP عــىل االنتعــاش االقتصــادي فــي شــرق أوكرانيــا. 
أهدافــه الوســيطة هي التغلب عــىل عواقب النزاع المســلح 

ــم  ــة المظال ــا ومعالج ــر تكراره ــن خط ــد م ــلبية، والح الس

القائمــة. ويتكــون برنامــج اإلنعــاش وبنــاء الســالم RPP مــن 

ثــالث مكونات: 

1( التعافي االقتصادي واستعادة البنية التحتية الحيوية؛ 
2( الحكم المحلي وإصالح الالمركزية؛ و،

3( األمن المجتمعي والتماسك االجتماعي. 

إلجــراء  المحليــة  الحكومــات  دعــم  األنشــطة  وتشــمل 

التقييمات وخطط التنمية والميزانيات والعمليات لمشاركة 

المجتمــع المدني والقطــاع الخاص. وقد تــم تصميم برنامج 

ــز التماســك االجتماعــي مــن خــالل  المنــح الصغيــرة لتعزي

تعبئــة المجتمــع. وتشــمل العمليــات النازحيــن الداخليين، 

والحــوار بين المجموعــات لتقييم االحتياجــات. وبغية تعزيز 

ــات  ــن هيئ ــم المشــروع التنســيق بي ــع، يدع ــن المجتم أم

اإلنفــاذ المحلية والســلطات المحليــة والمجتمعات. إن بعد 

نــوع الجنس وضمان مراعاة الفوارق بين الجنســين جزء من 
ــذ.  التنفي

ــي 28  ــن ف ــب استشــارات للمواطني ــح مكات ــع فت واآلن م

مدينــة، أصبحــت الســلطات المحلية أكثر اســتجابة لخدمة 

احتياجــات المواطنيــن. وتظهر االســتطالعات أنه عىل الرغم 

مــن انخفــاض الثقــة فــي الســلطات المركزيــة بشــكل كبير 

ــة  ــلطات المحلي ــي الس ــة ف ــام 2015، إال أن الثق ــذ الع من

كانــت مســتقرة بل أنهــا زادت. وكان للدعم من خالل برنامج 

اإلنعــاش وبنــاء الســالم تأثيــرًا إيجابًيــا عــىل ثقــة المواطنيــن 

المشــاورات  حســنت  كمــا  المحليــة.  الســلطات  فــي 

العامــة وجلســات االســتماع العالقة بيــن الدولــة والمجتمع. 

وبالنســبة لبعــض المجتمعــات، كانــت هــذه هــي الفرصــة 

األوىل للتعامــل مباشــرة مع الســلطات المحليــة. وقد مكّن 

التخطيــط الُمحســن الهادف إىل التعافــي بعض الحكومات 

المحليــة مــن تلقي تمويًال مــن الحكومة المركزيــة والجهات 

المانحــة )بمــا فــي ذلــك مــن خــالل مشــاريع برنامــج األمــم 

المتحــدة اإلنمائــي( واالســتفادة بشــكل أفضل مــن مواردها 

ــة. الخاص

وقــد ســاعدت الحــوارات والــدورات التدريبيــة والتوعيــة 

العامــة وأنشــطة بنــاء المؤسســات فــي إقنــاع الزعمــاء 

العاميــن والسياســيين بالحاجــة إىل مســاحة لمشــاركة 

ــبيل  ــىل س ــي. ع ــم المحل ــي الحك ــن ف ــن الداخليي النازحي

المثــال، ســاعد برنامــج اإلنعــاش وبنــاء الســالم فــي إنشــاء 

مجالــس عامــة جديــدة فــي 54 مجتمًعــا في شــرق أوكرانيا، 

ــرة  ــداًدا كبي ــتقبلون أع ــن يس ــض الذي ــك بع ــي ذل ــا ف بم

مــن النازحيــن الداخلييــن )الذيــن يمكنهــم المشــاركة فــي 

هــذه المجالــس(. وتوفــر المجالــس منتــدى لمناقشــة 

التــي  الجماعيــة  الحلــول  وتحديــد  المحليــة  القضايــا 

ــي. وتشــير  ــع المدن ــة والمجتم ــا الســلطات المحلي تنفذه

المراجعــات والدراســات االســتقصائية إىل أن ذلــك ســاعد 

ــر فــي األحــداث  عــىل دمــج النازحيــن الذيــن يشــاركون أكث

المحليــة، وعــىل تفكيــك الصــور النمطيــة عن شــرق وغرب 

أوكرانيا. 

فــي  الحوكمــة  بشــأن   SDC التعلــم  رحلــة  المصــدر: 

والمكتــب   2016 أوكرانيــا(،  )حالــة  الهشــة  الســياقات 

ــا. ــي أوكراني ــي ف ــدة اإلنمائ ــم المتح ــج األم ــري لبرنام القط
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  اعتبارات المراقبة 
والتقييم

ــج. ــط.برام ــام.تخطي ــي.نظ ــدة.اإلنمائ ــم.المتح ــج.األم لبرنام

بعــض. تبــادل. وقــد. والتقييــم.. الرصــد. يدمــج. متطــور.

ــد. ــق.بالرص ــا.يتعل ــة.فيم ــتنتاجات.التالي ــين.االس الممارس

والتقييــم:

ــك..	 ــاس.التماس ــية.لقي ــات.الرئيس ــد.التحدي ــل.أح يتمث

االجتماعــي.فــي.إنشــاء.خــط.أســاس.ومؤشــرات،.حيــث.

يمكــن.أن.تكــون.دراســات.التصــور.نقطــة.البدايــة..ومــن.

المهــم.تخصيــص.الوقــت.والمــوارد.لتقييــم.المؤشــرات.

وتطويرهــا..وتشــمل.األمثلــة.األدوات.التاليــة.التــي.يمكن.

اســتخدامها.للقيــاس:

اإلنترنــت،..	 إىل. المســتندة. والحلــول. التطبيقــات.

طريقــة. يقدمــون. إنهــم. وبعــده.. التنفيــذ. قبــل.

منهجيــة.لتحديــد.مــا.تغيــر.منــذ.التدخــل..

تحليــل.جغرافــي.مكانــي.لتقييــم.ظــروف.التماســك..	

ــي. ــال،.ف ــبيل.المث ــىل.س ــة؛.وع ــي.المحلي االجتماع

ــا..وقــد.تكــون.مفيــدة.فــي. مؤشــرات.محــددة.محلًي

مراقبــة.التغييــرات.مــع.مــرور.الوقــت،.ومراقبــة.

ــك،. ــز.التماس ــة.لتعزي ــود.المعين ــالت.أو.الجه التدخ

ــد.تحســن.التماســك ــن.وإىل.أي.ح ــد.أي والتحدي

وتتضمــن.منهجيــة.بديلــة.تحديــد.المجتمعــات.ذات..	

العشــوائية،. التحكــم. كتجــارب. المماثلــة،. الســمات.

وإجــراء.مقارنــات.زوجيــة.للمجتمعــات.حيــث.أصبــح.

ــن. ــث.ظــل.م ــرى.حي ــوى.وأخ ــي.أق التماســك.االجتماع

دون.تغييــر.أو.تراجــع..ويمكــن.أن.تســاعد.هــذه.المقارنات.

ــددات. ــة.أو.المح ــببية.الكامن ــل.الس ــد.العوام ــي.تحدي ف

ــك.. ــز.التماس ــة.لتعزي ــود.المبذول ــية.للجه الرئيس

ــز.بيــن..	 ــم،.يجــب.التميي ــد.التخطيــط.للرصــد.والتقيي عن

التــي.ال.تتضمــن.أهدافهــا. المباشــرة،. البرامــج.غيــر.

األساســية.التماســك.االجتماعــي،.ولكنهــا.تســاعد.عــىل.

تقويتــه،.والبرامــج.المباشــرة.التــي.تركــز.عــىل.التماســك.

ــي.. االجتماع

ــن..	 ــن.ومرني ــم.واقعيي ــة.والتقيي ــون.المراقب يجــب.أن.تك

وقابليــن.للتكيــف.بغيــة.قيــاس.التقــدم.فــي.التماســك.

ــة.. ــف.طــوال.العملي ــات.التكي ــي.واحتياج االجتماع

كمــا.يجــب.إدراج.مؤشــرات.نــوع.الجنــس.لإلحاطــة..	

ــوع.الجنــس،.وربمــا.تكييــف.البرمجــة. باســتمرار.بُبعــد.ن

فــي.مجــال.التماســك.االجتماعــي.

قــد.تكــون.روايــات.التماســك.االجتماعــي.طريقــة.مفيــدة..	

لمالحظــة.التقــدم..ويمكــن.لبرنامــج.األمــم.المتحــدة.

ــيلة. ــة.القصــص.كوس ــر.رواي ــي.أن.يواصــل.تطوي اإلنمائ

وســهلة. واضحــة. لغــة. باســتخدام. النتائــج،. لقيــاس.

ــال.. المن
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االستنتاجات 
والتأمالت



إن تعزيــز التماســك االجتماعــي ضــروري لمواجهة المشــاكل المعاصرة 

ــول  ــراع ح ــة والص ــاب الكراهي ــد وخط ــداء المتزاي ــأن الع ــة بش المقلق

الهويــة. وفــي صميــم المفهــوم يكمــن اإلدراك أن الثقــة فــي الحوكمــة 

والثقــة داخــل المجتمــع مطلوبة فــي نهايــة المطــاف، إذا أرادت البلدان 

والمجتمعــات تحقيــق الســام المســتدام. وهــذا بــدوره يتطلــب التزاًما 

ــا مــن أجــل رؤيــة مشــتركة  ــا بســام والعمــل مًع ــا بالعيــش مًع عميًق

لمســتقبل مزدهــر.
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ــرة.. ــا.ومثاب ــي.يســتغرق.وقًت ــز.التماســك.االجتماع إن.تعزي

ــر. ــي.تطوي ــدة.اإلنمائ ــم.المتح ــج.األم ــل.برنام ــب.عم ويتطل

ــا،. ــبكات.وبناءه ــىل.الش ــاظ.ع ــتمرار،.للحف ــراكات.باس الش

بتحســين. مباشــرة. هــذا. ويرتبــط. المؤسســات.. وتعزيــز.

الطريقتيــن. مــن. كل. وباتبــاع. االجتماعــي،. التماســك.

تنفيــذ. يضمــن. أن. ويجــب. المباشــرة.. وغيــر. المباشــرة.

البرنامــج.مشــاركة.الشــركاء.المناســبين.أو.المعنييــن.الذيــن.

يتمتعــون.بالخبــرة.ذات.الصلــة،.وشــبكات.قويــة.ورأس.

مــال.اجتماعــي.ومســتويات.عاليــة.مــن.الثقــة.مــع.أصحــاب.

المصلحــة.

وغالًبــا.مــا.تنطــوي.هــذه.العمليــات.عــىل.عالقــة.مــع.كل.مــن.

ــان،. ــض.األحي ــي.بع ــن..وف ــركاء.المحليي ــات.والش الحكوم

ــوق. ــي.لحق ــون.الدول ــارات.القان ــا.اعتب ــن.أيًض ــا.تتضم إنه

اإلنســان.عنــد.مناقشــة.التماســك.االجتماعــي..وهنــاك.

ــذا. ــة..وه ــاد.والنزاه ــىل.الحي ــاظ.ع ــة.للحف ــارات.مطلوب مه

يتطلــب.أيًضــا.اتصــااًل.واضحـًـا.ومتوازنـًـا.مــع.جميــع.أصحاب.

المصلحــة..وقــد.يبــدو.أن.برامــج.التماســك.االجتماعــي.

ــن. ــددة.م ــتويات.متع ــىل.مس ــل.ع ــكل.أفض ــة.بش مصمم

التحليــل.فــي.وقــت.واحــد،.بمــا.فــي.ذلــك.القــدرات.الفرديــة.

ــن.والمؤسســات.. ــدرات.الوســطاء.الداخليي والشــبكات.وق

أكــد.الممارســون.عــىل.ضــرورة.ربــط.البرامــج.مباشــرة.

بنتائــج.تقييــم.التماســك.االجتماعــي.المناســب..ويجــب.أن.

يرشــد.هــذا.التقييــم.إىل.كال.مــن.التحديــات.والطــرق.لتقويــة.

المؤسســات.أو.الشــبكات.أو.العالقــات.الرئيســية..ويتطلــب.

تجنــب. أيًضــا. الســياق. لديناميكيــات. الصحيــح. الفهــم.

ويضمــن. التقليديــة.. بالحكمــة. القبــول. أو. االفتراضــات.

التحديــث.المســتمر.للتقييــم.فعاليــة.البرنامــج.وفرصــة.

ــدة. ــر.الجدي ــن.المخاط ــف.م التخفي

كمــا.ذكــر،.يجــب.إدخــال.نــوع.الجنــس.فــي.تقييمــات.

التماســك.االجتماعــي.لتقديــم.صــورة.شــاملة.عــن.الوضــع..

ــا.أن. ــي.أيًض ــدة.اإلنمائ ــم.المتح ــج.األم ــىل.برنام ــب.ع ويج

يســتخدم.جميــع.مــوارده.الداخليــة،.بمــا.في.ذلــك.الموظفين.

الذيــن.يفهمــون.اللغــة.المحليــة،.وثقافــة.االتصــال،.والتاريــخ.

المحلــي.والذيــن.يمكنهــم.تفســير.الســلوك،.ال.ســيما.عنــد.

ــذه. ــاعد.ه ــة..وتس ــة.المحلي ــات.الفاعل ــع.الجه ــل.م التفاع

المعرفــة.المتعمقــة.فــي.إرســاء.التماســك.االجتماعــي.فــي.

البيانــات.المســتندة.إىل.األدلــة،.كاســتطالعات.الــرأي.عــىل.

ســبيل.المثــال.

وحــدد.الممارســون.تحديــات.ملموســة.فــي.تطويــر.وتصميم.

ــارة. ــا.إث ــر.القضاي ــدء.بأكث ــدال.مــن.الب البرامــج.والمشــاريع..ب

للجــدل،.إنهــم.يوصــون.بتحديــد.تلــك.التــي.تقــدم.أكبــر.

ــل.. ــم.والتواص ــبكات.الدع ــد.ش ــث.توج ــدم،.حي ــد.للتق وع

وكمــا.هــي.الحــال.مــع.جميــع.برامــج.برنامــج.األمــم.المتحــدة.

اإلنمائــي،.يجــب.أن.تتضمــن.برامــج.التماســك.االجتماعــي.

ــا.لالنفصــال.واســتراتيجية.خــروج.واقعيــة.فــي. جــدواًل.زمنًي

وقــت.مبكــر.لضمــان.االســتدامة..

ــوق.اإلنســان.مهمــة.مــن. ــادرات.القائمــة.عــىل.حق إن.المب

أجــل.التماســك.المســتدام..وقــد.تكــون.هنــاك.كيانــات.

التفــاوض. فيهــا. يتــم. حكوميــة.ومؤسســات.وشــبكات.

والتوفيــق.بيــن.المطالبــات.المتنافســة.عــىل.الحقــوق..

ليســت.حقــوق.اإلنســان.مفاهيــم.غريبــة.عــىل.المجتمعــات.

المحليــة.اليــوم..وبالتالــي،.يمكــن.أن.تركــز.المناقشــات.

ــم. ــة.وفه ــة.للعدال ــم.المحلي ــىل.المفاهي ــوق.ع ــأن.الحق بش

ــة.لتحقيــق. ــاط.هــذه.الحقــوق.بالجهــود.المبذول ــة.ارتب كيفي

ــي. ــل.الوطن التكام

وينطبــق.مبــدأ."عــدم.إلحــاق.الضــرر"،.أو.درجــة.حساســية.

ــزاع،.عــىل.برامــج.التماســك.االجتماعــي.بطــرق.مهمــة.. الن

وهــذا.يعنــي.أنــه.يجــب.تجنــب.الجوانــب.التــي.قــد.تــؤدي،.

مــن. بــدالً. االنقســامات،. تفاقــم. إىل. قصــد،. دون. مــن.

ــا. ــا.دقيًق ــذا.اهتماًم ــب.ه المســاعدة.عــىل.شــفائها..ويتطل

تنميــة. وكيفيــة. الشــركاء. واختيــار. المشــروع،. لتصميــم.

فــي. الشــاملة. التصميــم. عمليــات. وتســاعد. القــدرات..

تحديــد.المخاطــر.والتحديــات.التــي.قــد.تكــون.محــددة.

ــرة.. ــة.كبي ــياق.بطريق الس

وتتطــور. واســع.. مفهــوم. هــو. االجتماعــي. التماســك.

ــج. ــق.مناه ــتمرار.وتخل ــة.باس ــم.والمراقب ــات.التقيي منهجي

جديــدة.ومبتكــرة..وقــد.تشــمل.طــرق.مراقبــة.وســائل.

الضخمــة"،. "البيانــات. ومناهــج. االجتماعــي. التواصــل.

باإلضافــة.إىل.االرتباطــات.الثقافيــة.الجديــدة،.مثــل.تنظيــم.

الجديــدة. الشــراكات. إن. للشــباب.. الموجهــة. المتاحــف.

التــي.تركــز.عــىل.الجوانــب.التاريخيــة،.كالنصــب.التذكاريــة،.

ــد.تكــون. ــة.المشــتركة.ق ــة.والبيئ ــر.أهمي ــة.األكث ودور.المرتب

ــىل. ــج.ع ــم.والبرام ــو.التقيي ــكار..ويدع ــرى.لالبت ــاالت.أخ مج

حــد.ســواء.إىل.التجديــد....
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المرفق 1: عينة دليل التقييم عىل مستوى الدولة 

40  تم.شكر.البروفيسور.فليتشر.كوكس.من.كلية.ويليام.جويل.عىل.دوره.في.التطوير.األصلي.لدليل.التماسك.االجتماعي.عىل.المستوى.القطري.
وعينات.المؤشرات.

باإلضافــة إىل منهجيتــي SCORE وPSCAR المذكورتيــن 

لتقييم وقياس التماسك االجتماعي، يتم تقديم دليل تقييم 

عــىل مســتوى الدولة هنا. وقــد تم تطويره لتحليل التماســك 

االجتماعــي عــىل المســتوى القطــري. وقد طور نهــج التقييم 

باحثون مســتقلون لمشروع بحث متعدد الجنسيات ضمت 

ثمانــي دول )Cox and Sisk 2017(40..يرجــى.المالحظــة.

ــم. ــج.األم ــه.الســتخدام.برنام ــره.أو.تعديل ــم.تطوي ــم.يت ــه.ل أن

ــة. ــو.بمثاب ــل.ه ــد..ب ــه.التحدي ــىل.وج ــي.ع ــدة.اإلنمائ المتح

مصــدر.إلهــام.إضافــي.ألدوات.التقييــم.عــىل.التماســك.

ــي. االجتماع

في تحليل السياق  .1

السياق التاريخي  1.1
كيــف.شــكلت.تجــارب.الحــرب.الســابقة.أو.الحــرب..	

ــة.أو.العنــف.الجماعــي.االنقســامات.االجتماعيــة. األهلي

ــراع؟. ــات.الص ــرة.ودينامي المعاص

التــي.تظهــر..	 التاريخيــة.الرئيســة. مــا.هــي.العوامــل.

"االعتمــاد.عــىل.المســار".فــي.هــذه.الحالــة؟.أي.إىل.أي.

ــتعمارية،.أو. ــة.االس ــات.إدارة.الحقب ــر.ممارس ــدى.تؤث م

ــتراتيجيات. ــازة.األراضــي،.أو.اس ــة.حي ــدود،.أو.أنظم الح

ــك،.عــىل.االنقســامات. اســتخراج.المــوارد،.ومــا.إىل.ذل

ــراع؟. ــات.الص ــرة.ودينامي ــة.المعاص االجتماعي

السياق التقريبي  2.1

ــي..	 ــة.ف ــرة.الرئيس ــراع.المعاص ــات.الص ــي.اتجاه ــا.ه م

هــذه.الحــال.)عــىل.ســبيل.المثــال،.دورات.العنــف.

العرقــي.المرتبــط.باالنتخابــات؛.أعمــال.الشــغب.اإلثنيــة.

-.المجتمعيــة.الحضريــة.أو.الريفيــة؛.العنــف.الدينــي.

القائــم. العنــف. األشــخاص؛. بيــن. العنــف. الرمــزي؛.

ــلحة. ــتخدام.األس ــع.اس ــف.م ــس؛.العن ــوع.الجن ــىل.ن ع

الصغيــرة؛.الســطو.المســلح(؟

مــا.هــي.النتائــج.الرئيســة.المســتخلصة.مــن.قابليــة..	

التأثــر.بالنــزاع.وتحليــل.المخاطــر.عــىل.الدوافــع.الكامنــة.

وراء.الصــراع.فــي.هــذا الســياق )مثــل عــدم المســاواة 

والفقــر.وبطالــة.الشــباب.والمنافســة.العرقيــة.عــىل.

ــرى(؟ ــة األخ ــوارد االقتصادي األرض.أو.الم

 2.  األبعاد االجتماعية واالقتصادية:
العاقات داخل المجتمع المدني

تقييم شامل  1.2

ما هو النمط العام لمجتمع الجماعات القائمة عىل الهوية؟.	
أهمية .	 مدى  ما  الدينية؟  الهوية  وطبيعة  هيكل  هو  ما 

االختالف الديني فيما يتعلق باالنشقاقات األخرى القائمة 

عىل الهوية؟ 

السائدة .	 الدينية  للمؤسسات  التنظيمي  الهيكل  هو  ما 
)كالتسلسل الهرمي والبيروقراطي مقابل التسلسل غير 

الرئاسي والمحلي(؟

2.2   األنماط الديموغرافية واالجتماعية 
واالقتصادية: عدم المساواة األفقية

مــا هــي الدوافــع أو األنمــاط األساســية للحرمــان والفقــر .	
وعــدم المســاواة؟ هــل هنــاك ضغــوط ديموغرافيــة عــىل 

المــوارد النــادرة؟ مســتويات عالية من الحركة الســكانية؟ 

الهجــرة مــن الريــف إىل الحضــر؟ انعــدام األمــن الغذائــي؟ 

إىل أي مــدى وكيــف تؤثــر العوامــل الديموغرافيــة عــىل .	

ديناميكيــات الصــراع؟ ما هــي األدلة المتعلقة بآثــار زيادة 

هائلــة فــي عــدد الشــباب؟ هــل من بطالــة عاليــة مرتبطة 
بالديموغرافيــا بيــن قطاعــات أو مناطــق أو مجموعــات 

ــة؟  ــة معين هوي
مــا هــي الطبيعــة العامــة لعــدم المســاواة فــي الدخــل .	

ــع  ــر م ــل الفق ــل يتداخ ــل GINI؟ ه ــة معام ــي الدول ف

االنقســامات العرقية؟ إىل أي درجة تتغلغل االنقســامات 

العرقيــة فــي االقتصاد؟ 

ــة .	 ــي المتاح ــان االجتماع ــبكات األم ــواع ش ــي أن ــا ه م
لمجموعــات األقليــات؟ مــا مدى وظيفتهــا؟ إىل أي مدى 

تقــدم األنظمة غير الحكومية مثــل هذه الخدمات، وليس 

الدولــة؟ إىل أي مدى تتمتع مجموعــات األقليات بالقدرة 

ــج  ــة وبرام ــة االجتماعي ــكام الرعاي عــىل الوصــول إىل أح

شــبكات األمــان االجتماعي؟

إىل أي مــدى وبــأي طريقــة يتــم تطبيق اتفاقيات تقاســم .	

الثــروة الرســمية أو صيــغ التوزيــع؟ إىل أي مدى تســتطيع 
الدولة استخراج وإعادة توزيع الموارد الفائضة؟ هل هناك 

قــدرة منخفضــة عــىل اســتخراج الضرائــب وعــدم وجــود 

"عقــد اجتماعي بوســاطة الضرائب"؟
ــر لقمــة .	 ــر الحجــم يوف ــاك "اقتصــاد ظــل" كبي هــل هن

ــر مــن الســكان؟ العيــش لعــدد كبي

هــل أن ممارســات إنتــاج مــوارد معينــة )تولــد التدهــور .	

البيئــي، أو انعدام األمن الغذائي، أو ندرة الموارد المتزايدة 

التي يمكن أن تزيد من عدم المســاواة األفقية، وتحد من 

التماســك االجتماعــي، وبالتالي تعمــل بمثابة "مضاعف 

لتهديد الصراع"؟ 

.
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 3.  الظروف االجتماعية واالقتصادية:
التصورات والمواقف مع المجتمع المدني

تقييم شامل   1.3

هــل.هنــاك.دليــل.عــىل.عمليــة.حديثــة.تــم.مــن.خاللهــا..	

ــة. ــة.أو.الديني ــات.العرقي ــن.الجماع ــداء".بي ــراع.الع "اخت

ــد". ــة.األم ــات.طويل ــاك."خصوم المتنافســة؟.أم.أن.هن

و."كراهيــة.قديمــة".بيــن.الجماعــات.العرقيــة.والدينيــة؟.

أو،.هــل.هنــاك.أشــكال.جديــدة.مــن."الكراهيــة.الحديثة".

الناشــئة.بســبب.التغييــر.السياســي.أو.االقتصــادي؟

كيــف.يحــدد.الفاعلــون.قصــص."الظلــم.التاريخــي".بيــن..	

الجماعــات.العرقيــة؟.هــل.هنــاك.ظلــم.تاريخــي.معيــن.

تعتقــد.الجماعــات.أنــه.لــم.يتــم.تصليحــه.قــط؟.

هــل.تمتلــك.النخــب.السياســية.ســلطة.عــىل.اآلليــات..	

التــي.تعمــل.عــىل."بنــاء".الهويــات.العرقيــة،.كوســائل.

لتعزيــز. السياســية. البرامــج. اســتخدام. أو. اإلعــالم.

"مجتمعــات. تخلــق. التــي. واألســاطير. االســتعارات.

مبتكــرة".أو.تســاعد.فــي.تشــكيل."صــورة.معاديــة".

ــرى؟. ــة.األخ ــات.العرقي للمجموع

مــا.هــي.اســتنتاجات.المســوح.االجتماعية.أو.الدراســات..	

الســلوكية.األخــرى.بشــأن.التدابيــر.كالتباعــد.االجتماعــي،.

./ المجتمــع. فــي. الثقــة. ./ االجتماعــي. المــال. ورأس.

الثقــة.فــي.الحكومــة؟.كيــف.تتقــارب.هــذه.المقاييــس.

أو.تختلــف.حســب.مجموعــة.واســعة.مــن.المعاييــر.

الحضــر،. ./ الريــف. العمــر،. )المنطقــة،. االجتماعيــة.

ــة(؟ ــة.المنزلي ــتخدام.اللغ اس

أنماط سياسة الهوية   2.3

داخــل..	 للغايــة. مركــزة. الهويــة. مجموعــات. أن. هــل.

ــل. ــة.داخ ــر.الوالي ــرة.عب ــا.منتش ــة،.أم.أنه ــق.معين مناط

مختلفــة؟. مناطــق.حضريــة.

أو..	 أو.موضــع. النخــب.مــكان.أســطوري. يــروق. هــل.

"وطــن"؟.
هــل.مــن.عنصــر."غيــر.رجعــي".فــي.السياســة.الداخلية؟..	

أي.هــل.تجعــل.النخــب.مــن.اإلثنيــة.قــوة.للتعبئــة.مــن.

خــالل.إشــراك.دولــة.أخــرى.يفتــرض.أنهــا.تقمــع.جماعــة.

عرقيــة.تعيــش.خــارج.حــدود.الوطــن؟

التعبئة االجتماعية والتنظيم   3.3

هــل.مــن.دليــل.عــىل.وجــود.مجموعــات.مجتمــع.مدنــي..	

ــال،.داخــل. ــة.وشــاملة.)عــىل.ســبيل.المث ــة.وطوعي قوي

أســواق.العمــل.أو.النشــاط.المجتمعــي(؟.

هــل.مــن.درجــة.عاليــة.مــن."الفعاليــة.الجماعيــة"؟.أي..	

إىل.أي.مــدى.يمكــن.للجماعــات.الوصــول.إىل.تشــكيل.

ــة.إلدارة.النزاعــات.المحليــة؟ مؤسســات.مجتمعيــة.فعال

هــل.لــدى.الجماعــات.العرقيــة.المهمشــة.أماكــن.يمكــن..	

مــن.خاللهــا.التعبيــر.عــن.المظالــم؟.وفــي.هــذه.الحــال،.

إىل.أي.مــدى.تتــم.معالجــة.هــذه.المظالــم.بالفعــل؟.

إىل.أي.مــدى.تتمتــع.مجموعــات.األقليــات.بالقــدرة..	

سياســياً"؟. والعمــل. "التنظيــم. عــىل.

شــبه..	 مجموعــات. العرقيــة. الجماعــات. لــدى. هــل.

ــم. ــىل.تنظي ــرعة.ع ــادرة.بس ــا.ق ــة،.أم.أنه عســكرية.قائم

عنيفــة؟ ألغــراض. الشــباب. مليشــيات.

 4.  األبعاد السياسية:
العاقات بين الدولة والمجتمع

تقييم شامل   1.4

هــل.تمتلــك.الدولــة.القــدرة.عــىل.دعــم.مؤسســات..	

الشــرطة.الفعالــة؟.هــل.تمتــد.قــدرة.الشــرطة.وفعاليتهــا.

ــراف؟ ــق.األط إىل.مناط

تواجــه..	 هــل. الدولــة،. هشاشــة. ظــروف. ظــل. فــي.

عرقيــة"؟ أمنيــة. "معضلــة. معينــة. مجموعــات.

هــل.توجــد.مؤسســات.لتقاســم.الســلطة.)عــىل.ســبيل..	

أن. بحيــث.يجــب. الفيدراليــة(. أو. التوافقيــة. المثــال.

تتعــاون.النخــب.العرقيــة.مــع.النخــب.مــن.الجماعــات.

ــية. ــاركة.السياس ــدى.المش ــا.م ــة؟.م ــة.المعارض العرقي

األعــراق. المتعــددة. األحــزاب. تفــوز. هــل. الشــاملة؟.

باالنتخابــات؟

مــن..	 عــاٍل. بمســتوى. الديمقراطيــة. ربــط. أن. هــل.

"تأثيــراً. يخلــق. العرقيــة". االنقســامات. "تســييس.
"؟. ً خارجيــا

المؤسســية"..	 "الهندســة. فــي. جهــود. بُذلــت. هــل.

المباشــرة.نحــو.التماســك.االجتماعــي.لســياق.الصــراع.

ــة؟ ــي.فّعال ــل.ه ــال.ه ــذه.الح ــي.ه ــن؟.وف معي

المؤسسات السياسية وسلوك النخبة   2.4

مــا.مــدى.عمــق.االنقســامات.العرقيــة.داخــل.جهــاز..	

الدولــة؟.

إىل.أي.مــدى.تؤثــر.مؤسســات.الدولــة.عــىل.أعمــال..	

النخــب.السياســية؟.إىل.أي.مــدى.تقيــد.مؤسســات.

الدولــة.الرســمية.أو.تمكــن.التفاعــالت.التــي.تخلــق.

التماســك؟. أو. االســتبعاد.

االنقســامات..	 المفترســة". "النخــب. تســتخدم. هــل.

السياســي،. الدعــم. لحشــد. القائمــة. االجتماعيــة.

ســلوكها. عــن. بعيــًدا. العــام. اإلحبــاط. "توجيــه. أو.

االســتغاللي؟".
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هــل.تســتخدم.النخــب.ســلطة.ومؤسســات.الدولــة..	

لحمايــة.وتعزيــز.مصالــح.مجموعتهــا.عــىل.حســاب.

مصالــح.اآلخريــن؟.هــل.تســتخدم.النخــب.المؤسســات.

ــول. ــد(."للوص ــن.والقواع ــاتير.والقواني ــمية.)الدس الرس

إىل.الســلطة.فــي.مواجهــة.تهديــد.محتمــل.للمجموعــة.

ــة"؟. ــة.المهيمن العرقي

3.4  المؤسسات السياسية: السياسة االنتخابية

ــة الشــمولية .	 ــي عــىل درج ــام االنتخاب ــر النظ ــف يؤث كي

فــي مختلــف مســتويات المؤسســات السياســية؟ مــا 

هــي الميــزات الفريــدة األخرى للنظــام: قواعد الترشــيح، 

والترشــح، والقيــود الحزبيــة، ومــا إىل ذلــك، التــي تؤثــر 

ــمولية؟  عىل الش

ترســيم .	  - االنتخابــي  النظــام  خريطــة  ترتبــط  كيــف 

الحدود وتقســيمها - باالنقســامات االجتماعية؟ هل من 

المحتمــل أن يشــجع النظــام االنتخابــي "اســتراتيجيات 

بنــاء الجســور" أو "اســتراتيجيات توثيــق العالقات" في 
األحــزاب السياســية للحصول عــىل مقاعد؟

ــة .	 ــية الحالي ــب السياس ــتعمل النخ ــدى "تس إىل أي م

الورقــة العرقيــة" مــن أجل الحفاظ عىل الســلطة وحشــد 
الدعم السياســي من الجماعات السياسية العرقية األكثر 

تطرًفــا؟ إىل أي مــدى تســتخدم النخــب العــرق كوســيلة 

للحفــاظ عــىل الســلطة السياســية أو اكتســابها؟ هــل أن 

اســتخدام الخطــاب العرقــي اســتراتيجية ناجحــة لــرواد 

ــال السياســيين؟ األعم

ــي عــىل تشــكيل الحــزب، .	 ــر النظــام االنتخاب كيــف يؤث

ومــا هــي التداعيــات المترتبة عىل التماســك االجتماعي 

األوسع؟

 5.  األبعاد السياسية: 
تصورات ومواقف الدولة - المجتمع 

التقييم العام  1.5

ــأن .	 ــي بش ــي الحال ــاب السياس ــة الخط ــي طبيع ــا ه م
"التماســك االجتماعــي"؟ وفقــاً للقــادة والخطابــات 
الحزبيــة، من ســيكون ولن يكــون جزءاً من "األمــة" النامية؟ 

ــل تنطــوي .	 ــات السياســية الســائدة؟ ه ــا هــي الرواي م
عــىل "خطــاب الكراهيــة"، والصــور النمطيــة، والدعايــة 

العرقيــة؟ مــا مدى الجــدل حــول الصراعات السياســية؟

هــل تســتخدم النخــب السياســية النزاعــات "العرقيــة" .	

أغــراض  لتحقيــق  الدعــم  لحشــد  مرجعيــة  كنقــاط 

معينــة، كبســط ســلطة الدولــة عــىل المناطــق المحيطة 

أو تعبئــة مجموعــات جديدة؟ 
إىل أي مــدى تعتبــر الدولــة "محايدة" - تســعى إىل إدارة .	

وتنظيــم الصراع العرقي )أقل قابليــة للتأثر(؛ أو هل يُنظر 

إىل الدولــة عــىل أنهــا تــروج لمصالــح المجموعــة اإلثنيــة 

الســائدة )ســوء اســتخدام جهــاز الدولة لممارســة العنف 

ضــد األقليــات أو اســتبعادها(؟ إىل أي درجــة أصبحــت 

الهويــات العرقيــة أو الدينيــة مترابطة مع تصــور "األمة" 

والدولة؟ هل تميل المثل الدينية والعرقية في البالد إىل 

إعــالم أشــكال أكثر مًيال إىل البنــاء أو أكثر تدميراً للقومية؟

2.5  المؤسسات السياسية: تحليل الشمولية
هــل تمــر البــالد بمرحلــة معينة مــن الديمقراطيــة؟ كيف .	

يؤثــر تسلســل ومســار عمليــة االنتقــال عــىل حســابات 
الفاعليــة لعــدم اليقيــن ومســتقبلهم السياســي؟ 

هــل المنافســة السياســية ذات مغــزى؟ أي هــل أن .	

االنتخابــات حــرة ونزيهــة؟ هــل االنتخابــات شــرعية؟

هــل المشــاركة السياســية شــاملة؟ أي هــل يمكــن .	

لجميــع فئــات المجتمــع المشــاركة عــىل قــدم المســاواة 

فــي االنتخابات والسياســة؟ 

هــل هنــاك حماية )حريــات والحقــوق( لألفــراد، تمكنهم .	

التعبيــر عــن وجهات نظــر متنوعة والمشــاركة في الدولة 

متنوعة؟  بطرق 

3.5   المؤسسات السياسية: اإلدارة العامة 
والسياسة العامة

ــأي .	 ــة، وب ــا الدول ــي تقمه ــة الت ــة الخدم ــي طبيع ــا ه م
طــرق تؤثــر قضايــا تقديــم الخدمــة عــىل التماســك 

االجتماعــي عــىل المســتوى الوطنــي أو اإلقليمــي أو 

المحلــي؟

هــل مــن درجــة عاليــة مــن الرقــي أو المحســوبية .	

ــص مــوارد الدولــة  مــع نظــام اإلدارة العامــة؟ هــل تُخصَّ

ووظائفهــا وعقودهــا وفــق أســاس عرقــي 

حيــث .	 الدولــة  داخــل  قانونيــة  قواعــد  مــن  هــل 

تــم إضفــاء الطابــع المؤسســي عــىل "االنقســامات 

الشــاملة"؟ أي، هــل مــن قوانيــن لغويــة، أو قوانيــن لهــا 

صلــة بالدين تتداخل مع االنقســام العرقــي المتقاطع، أو 
تســاعد فــي تعزيــز الســلوك السياســي الوســطي؟

ــة .	 ــون الحماي ــيادة القان ــة وس ــام العدال ــح نظ ــل يمن ه

لجميــع الفئــات؟ كيــف يُنظــر إىل الهيــكل القانونــي 

لحقــوق األقليــات والتســامح الدينــي فــي المجتمــع؟

كيف تؤثر سياسة اللغة عىل التفاعالت االجتماعية؟.	

هــل مــن انقســامات عرقيــة تتخلــل هيــكل الدولــة .	

قــوة  طبيعــة  تصــور  هــو  مــا  الرســمي؟  العســكري 

الشــرطة: مــا مــدى ثقــة المجتمــع فيهــا؟
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6.  التفاعات المحلية والدولية

الديناميات عبر الوطن   1.6

إىل أي مدى تعتبر الهجرة عبر الحدود أو الهجرة الداخلية .	

قضية خالفية؟

هــل مــن آثــار غيــر مباشــرة مــن بيئــات نــزاع أو بيئــات .	

هشــة أخــرى فــي المنطقــة؟ 

مــا مــدى تنظيــم مجموعــات الشــتات؟ هــل مــن .	
ــا( بشــكل خــاص  مجموعــات شــتات ناجحــة )اقتصاديً

ــالد؟ ــي الب ــر ف ــدة التوت ــن ح ــف م ــذي أو تخف تغ

2.6   تحليل تعاون الجهات الفاعلة اإلنمائي

مــا هــي طبيعــة ومــدى المشــاركة الدوليــة مــن خــالل .	
حضور التعاون اإلنمائي؟ ما هو هيكل التدخل وشــروطه 

المتغيــرة مــع مــرور الوقــت؟ إىل أي مــدى تتمتــع الدولة 

باالســتقاللية لتحديــد أو توجيــه التعاون اإلنمائــي الدولي؟

األطــراف .	 المتعــددة  الدوليــة  المنظمــات  هــي  مــن 

الرئيســة المشاركة في جهود تحقيق االستقرار والتعافي 

بعد الصراع؟ هل هناك جهات فاعلة معينة في المجتمع 

المدنــي تلعــب أدواًرا كبيــرة فــي الصــراع؟ مــا هــي 

اهتماماتهــا وكفاءاتهــا األساســية؟ 

ــة .	 ــة أدرجــت الجهــات الفاعل ــأي طريق إىل أي مــدى وب

الدوليــة فــي مجــال التنميــة أهــداف تقييــم النــزاع 

والتماســك االجتماعي مباشرًة في اســتراتيجيتها العامة 

و / أو برنامجهــا و / أو تصميمهــا للمشــروع؟ هــل أن 
ــة أو  ــة معين ــات محلي ــة إىل مجموع ــاعدة موجه المس

مناطــق معينة كجزء من اســتراتيجية مفصلة للتماســك 

االجتماعــي؟ 

مــا هــي التدخــالت األساســية التــي تهدف إىل تحســين .	
ــتوى  ــىل مس ــر ع ــكل مباش ــي بش ــك االجتماع التماس

المجتمــع المدنــي )كالحــوار وبنــاء الســالم المحلــي، ومــا 

إىل ذلــك(؟ مــا هي التدخالت األساســية التي تهدف إىل 

تحســين التماســك االجتماعــي بشــكل غيــر مباشــر عىل 

مســتوى الدولــة )كإصالحــات الحكم، ومســاعدة الفئات 

المهمشــة، ومــا إىل ذلك(؟

إىل أي مــدى وبــأي تأثيــر أقيم تقييم منهجــي لديناميات .	

ــق  ــدى تتواف ــة؟ إىل أي م ــركاء التنمي ــن ش ــراع بي الص

ــراع  ــركات الص ــع مح ــالم م ــل الس ــن أج ــالت م التدخ

الرئيســة؟ 

مــا هــي العناصــر المحــددة التــي يمكــن أن تفيــد فــي .	
فهــم الظــروف التــي تتفاعــل فيهــا المســاعدة مــع 

المؤسســات غيــر الرســمية للمســاهمة فــي التماســك 

االجتماعــي؟

7.  النتائج الرئيسة والدروس المكتسبة

مــا هــي خصائــص طبيعــة التماســك االجتماعــي العامة .	
في السياق قيد النظر؟ 

مــا هــي الــدروس التــي تعلمهــا ممارســو التنميــة .	
بشــأن األشــكال الفعالة وغيــر الفعالة لبرمجة التماســك 

االجتماعــي؟

مــا هــي الــدروس المحــددة مــن حيــث: أ( االســتراتيجية .	
الشــاملة لتعــاون الجهات المانحــة وتفاعلها مع الحكومة 

المضيفة؛ ب( تصميم البرنامج والتفاعل بين التدخالت 

ــم المشــروع، وخاصــة مــن أجــل  ــة؛ ج( تصمي البرامجي

االســتدامة وتنمية القدرات؟
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المرفق 2: مؤشرات تقييم العينة

توفــر.األبعــاد.واألبعــاد.الفرعيــة.والمؤشــرات.المقترحــة.

تــم. لكنــه. المحتملــة.. المؤشــرات. مــن. واســعة. قائمــة.

المتحــدة. األمــم. برنامــج. لبرامــج. خصيًصــا. تطويرهــا.

ــًعا. ــا.واس ــي.مفهوًم ــك.االجتماع ــر.التماس ــي..ويعتب اإلنمائ

إىل. اإلنمائــي. المتحــدة. األمــم. برنامــج. برمجــة. وتمتــد.

مجــاالت.موضوعيــة.كبيــرة،.وهــو.مــا.ينعكــس.فــي.العديــد.

والمتنوعــة. المحتملــة. المؤشــرات. مــن.

البعد البعد الفرعي المؤشرات

تدابير.النزاع.المسلح

تدابير.العنف.المسلح

تدابير.العنف.من.جانب.واحد

المشاركة.االنتخابية

الدفعات.الضريبية.وتجنبها

المشاركة.المدنية:.العضوية.الحزبية.

مدى.االرتباط.الحر

مدى.حرية.التعبير

مدى.التمثيل.

السالمة.واألمن.الشخصيين.والعائليين؛.	

.إدارة.عامة.شفافة.وخاضعة.للمساءلة:.مؤسسات.حوكمة.متجاوبة..	

تقدم.الخدمات.بشكل.عادل.عبر.القطاعات.االجتماعية

.األطر.القانونية.التي.توضح.حقوق.األقليات.والمجموعات..	

المهمشة

.المؤسسات.الشاملة.المكلفة.برصد.وإنفاذ.معايير.الشمول.ورفض..	

التمييز.أو.اإلقصاء.أو.البحث.عن.أكباش.الفداء.أو.كره.األجانب 

العالقات 

العامودية: 

موضوعية 

(سلوكي)

الرضا.عن.الحياة.الشخصية

تقييم.أداء.النظام:.الماء.واألرض.واإلسكان.والرعاية.الصحية.

والتعليم

كيفية.تصور.الفساد

كيفية.تصور.الشرطة

الثقة.في.العملية.القضائية

الثقة.في.التدابير.التنفيذية

الثقة.في.البرلمان

الثقة.في.الحكم.المحلي

الثقة.في.اإلعالم

الثقة.في.السلطات.الدينية

الوصول.إىل.العدالة.	

إبداء.الرأي.والمشاركة.	

الثقة.في.الجهات.الفاعلة.	

الثقة.في.المؤسسات.	

العالقات 

العامودية: ذاتية 

(موقفي)

معامل.جيني.(حسب.الشباب.واألقليات)

حصص.الدخل.(حسب.الشباب.واألقليات)

.مقاييس.الفقر.(حسب.الشباب.واألقليات)

معدل.البطالة.(حسب.الشباب.واألقليات)

العمالة.في.القطاع.غير.الرسمي.(حسب.الشباب.واألقليات)

محو.األمية.(حسب.الشباب.واألقليات)

النتائج.الصحية.(حسب.الشباب.واألقليات)

المشاركة.في.الجمعيات.التطوعية

التبرع.الخيري

التجزئة.اإلثنية.اللغوية

تجزئة.الناخبين

التجزئة.اللغوية

تواتر.االتصال.عبر.مجموعات.الهوية

تواتر.التبادل.االقتصادي.عبر.مجموعات.الهوية

المجتمعات.الشمولية:.المشاركة.االجتماعية.واالقتصادية.	

الشبكات.والعالقات.االجتماعية.المتقاطعة.	

.العالقات.بين.المجموعات.العرقية.والطائفية.والدينية.والعرقية.في..	

المجتمع:.األعراف.والممارسات.االجتماعية.للتنوع.والشمول

.الطقوس.والنصب.التذكارية.أو.األيقونات.الثقافية.المكرسة..	

للشمولية.والتعددية.الثقافية

الديناميكيات 

األفقية: الهدف 

(سلوكي)

تصورات.التمييز.النشط

مستويات.القلق./.الخوف.بين.المجموعات

مقاييس.التباعد.الثقافية

أهمية.االنتماء.إىل.مجموعة.عرقية

تصورات.الناس.من.الجماعات.العرقية.األخرى

تصورات.الناس.من.الجماعات.الدينية.األخرى

االرتباط.بالهوية.الوطنية.الشاملة.أو.الوالء.لها

دعم.التسامح.العرقي

دعم.التسامح.بين.الجنسين

دعم.التسامح.تجاه.المعاقين

دعم.الزاوج.بين.الجماعات.المختلفة

دعم.السياسات.اإليجابية.للنهوض.بالسكان.المهمشين

.رؤى.األمة.والمجتمع.الشاملة:.المعايير.والقيم.المشتركة.والقبول..	

والتسامح

الثقة.في.اآلخر:.تصورات.االنتماء.أو.العزلة.	

.المواقف:.االعتراف.والتسامح.وتأكيد.األقليات.والمجتمعات،..	

التباعد.االجتماعي

.التواصل.الرمزي:.روايات.مشتركة.في.الثقافة.والموسيقى.والفن..	

والرياضة.التي.تعزز.الوحدة.والتضامن.الشامل

الدينامية 

األفقية: ذاتية

(موقفي)
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المؤشرات ومصادر البيانات المحتملة المتعلقة بالسمات الرئيسية 
للتماسك / التجزؤ االجتماعي

 المؤشرات األفقية: 
المواقف االجتماعية وإشراك المجتمع المدني

 ↘ Ethnic heterogeneity: Geo-referencing of Ethnic Groups 
(http://www.icr.ethz.ch/data/other/greg), or Ethno-linguis-
tic Fragmentation (ELF) Fractionalization Dataset (http://
www.nsd.uib.no/macrodataguide/set.html?id=16&sub=1); 
Ethnic Composition Dataset, PRIO (http://www.prio.no/
Data/Economic-and-Socio-Demographic/Ethnic-Com-
position-Data/) 

 ↘ Intermarriage statistics: National statistics, or UN Statis-
tics Division, Demographic and Social Statistics Collection 
(http://unstats.un.org/unsd/demographic/sconcerns/
mar/) 

 ↘ Social trust )ethnic and religious(, social participa-
tion, and cross-cutting voluntarism: World Values Sur-
vey (http://www.worldvaluessurvey.org/); the “Barom-
eters” (http://www.afrobarometer.org/; http://www.
latinobarometro.org/latino/latinobarometro.jsp; http://
www.asianbarometer.org/newenglish/surveys/); Indices 
of Social Development (http://www.indsocdev.org/)

 ↘ Inter-group cohesion: World Bank Social Development 
Indicators (ISS at the Hague) (http://data.worldbank.org/)

 ↘ Social capital: World Bank Assessment (http://www.world-
bank.org/en/topic/socialdevelopment), or Social Capital 
Indices (http://www.prosperity.com/Subindexes-8.aspx) 

 ↘ Level of ethnic and religious tension: International Coun-
try Risk Guide (http://www.prsgroup.com/icrg.aspx) 

 ↘ Civil society strength and voluntary associations: Levels 
of activism, Access to Information, Voluntary clubs and 
associations; and “Collective efficacy”: Civicus Data, Ena-
bling Environment Index (https://civicus.org/), or Indices of 
Social Development (http://www.indsocdev.org/) 

 ↘ Security perceptions and interpersonal safety: World 
Bank Social Development Indicators (ISS at the Hague) 
(http://www.worldbank.org/en/topic/socialdevelopment) 

 ↘ Levels of inter-group violence and criminality: Cross-Na-
tional Time Series Data Archive (http://www.databank-
sinternational.com/) or SCAD (https://www.strausscenter.
org/scad.html), or Global Peace Index (http://www.vision-
ofhumanity.org/#/page/about-gpi), or PRIO Urban Social 
Disturbance in Africa and Asia (http://www.prio.no/Data/
Economic-and-Socio-Demographic/Urban-Social-Distur-
bance-in-Africa-and-Asia/) 

 ↘ Gender equality: degree of non-discrimination against 
women, Indices of Social Development (http://www.ind-
socdev.org/), or Gender Inequality Index (http://hdr.undp.
org/en/statistics/indices/) 

 مؤشرات عامودية: 
العاقات وتصورات الدولة والمجتمع

 ↘ Regime type: Polity IV (http://www.systemicpeace.org/
polity/polity4.htm) 

 ↘ Provision of security: (http://www.dcaf.ch/Publications/
Measuring-Security-Sector-Governance), or monopoly 
on the use of force, Bertelsmann Transformation Index 
(http://www.bti-project.de/?&L=1) 

 ↘ Armed violence occurrence: UCDP/PRIO Armed Vio-
lence Dataset (http://www.prio.no/Data/Armed-Con-
flict/UCDP-PRIO/) 

 ↘ Discrimination and minority exclusion: Minorities at 
Risk Project (http://www.cidcm.umd.edu/mar/), or Gal-
lup World Poll (http://www.gallup.com/strategicconsult-
ing/en-us/worldpoll.aspx) 

 ↘ Trust in parliaments/state institutions: local polling 
data (e.g. Kenya, Ipsos Synovate: http://www.ipsos.
co.ke/home/index.php), or World Values Survey (http://
www.worldvaluessurvey.org/) or Barometers

 ↘ Political instability: Economist Intelligence Unit, Political 
Instability Index (http://viewswire.eiu.com/site_info.as-
p?info_name=social_unrest_table&page=noads), or Po-
litical Instability Task Force (http://www.systemicpeace.
org/inscr/inscr.htm) 

 ↘ Corruption perceptions: Transparency International 
(http://cpi.transparency.org/cpi2012/) 

 ↘ Good governance: World Bank, Worldwide Governance 
Indicators (http://info.worldbank.org/governance/wgi/
index.aspx#home), or World Governance Assessment 
(http://www.odi.org.uk/publications/5531-world-gov-
ernance-assessment), or Deterioration of Public Services 
(http://ffp.statesindex.org/) 

 ↘ Social welfare spending )inclusivity of(: National sta-
tistics, or OECD (http://www.oecd.org/els/soc/socialex-
pendituredatabasesocx.htm), or IDA Resource Alloca-
tion Index (http://www.worldbank.org/ida/IRAI-2011.
html) 

 ↘ Quality of public administration: World Bank, Public 
Sector management and Institutions (http://www.world-
bank.org/ida/IRAI-2011.html) 
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 مؤشرات القيادة: 
السياسة الشمولية

 ↘ Inclusion of minorities: Indices of Social Develop-
ment (http://www.indsocdev.org/), or Minorities at 
Risk, Political Discrimination Index (http://www.cid-
cm.umd.edu/mar/)

 ↘ Patterns of exclusion from authority: Minorities at 
Risk, Political Discrimination Index (http://www.cid-
cm.umd.edu/mar/)

 ↘ Politically relevant ethnic groups: Ethnic Power 
Relations Database: (http://thedata.harvard.edu/
dvn/dv/epr) 

 ↘ Unified or fragmented elites: Fund for Peace, Fac-
tionalized Elites (http://ffp.statesindex.org/)

 العوامل والمؤشرات
الهيكلية

 ↘ Income inequality )or inequality of potential for 
human development(: GINI (http://data.world-
bank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD) or HDI 
(http://hdr.undp.org/en/statistics/indices/), or MPI 
(http://hdr.undp.org/en/statistics/indices/) 

 ↘ Multi-dimensional Exclusion Index: (e.g. Nepal 
– World Bank: http://un.org.np/attachments/ne-
pal-multidimensional-exclusion-index) 

 ↘ Levels of economic discrimination: Minorities at 
Risk, Economic Discrimination Index

↘ (http://www.cidcm.umd.edu/mar/)
 ↘ Uneven development along group lines: Fund for 

Peace (http://ffp.statesindex.org/) 
 ↘ Labour market discrimination/exclusion: Minori-

ties at Risk Project (Economic Exclusion indicators, 
http://www.cidcm.umd.edu/mar/)

 ↘ Aid flows: as percentage of government expendi-
tures or per capita (http://go.worldbank.org/E3T-
MO2RJX0) 

 ↘ Tax citizenship (percentage of population paying 
taxes): National statistics

 ↘ Social or economic mobility indicators: National 
Statistics

 ↘ Demographic change: National statistics – migra-
tion inflows and outflows (Fund for Peace (http://
ffp.statesindex.org/), or World Bank World Devel-
opment Indicators, Net Migration (http://data.
worldbank.org/indicator/SM.POP.NETM), or PRIO 
Demographic Data (http://www.prio.no/Data/
Economic-and-Socio-Demographic/Demograph-
ic-Data/) 

 ↘ Percentage of non-citizens in population, or long-
term residents without citizenship: National Statis-
tics, or World Bank Social Development Indicators 
(http://data.worldbank.org/) 
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