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 رـقريت
 

 المعنون اجتماع فريق الخبراء
 مؤسسات حكم قوية من أجل تحّول حقيقي في البلدان المتأثرة بالنزاع

 2112كانون األول/ديسمبر  2-1بيروت، 
 

زـموج  
 

 المعنونالخبراء غربي آسيا )اإلسكوا( اجتماع فريق لنظمت اللجنة االقتصادية واالجتماعية  
 2و 1ي بيروت، لبنان، يومي حكم قوية من أجل تحّول حقيقي في البلدان المتأثرة بالنزاع" ف"مؤسسات 

 .المركز اإلقليمي للدول العربية - بالشراكة مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 2112كانون األول/ديسمبر 
 

االجتماع مشاركون من األوساط األكاديمية ومعاهد البحوث والحكومات والمنظمات الدولية حضر و 
في البلدان العربية وآفاق التحّول المؤسسي واألمم المتحدة والقطاع الخاص ناقشوا أوضاع المؤسسات 

 المدّمرة اآلثارومسلّطين الضوء على  ،هذا التحّول ضرورة حدوثمؤّكدين على المتضررة من الصراعات، 
 للصراعات على المؤسسات.

 
 تتطلّب إحداث تحّولالعربية إلى أّن مواجهة التحديات التي تثقل كاهل المنطقة المشاركون  وخلص 

ز المساءلة عزيوتحد من الفساد سعى جاهدةً للوأنه على هذه البلدان أن ت ها؛حقيقي في مؤسسات الحكم في بلدان
هي روط شتحقق هذه التحوالت، ال بد من توفر تا وتحسين الشفافية. وكي وزيادة الطابع التمثيلي لمؤسساته

زمة الم السلطة؛ ووضع السياسات القيادات السياسية؛ واعتماد نهج تقاس  الالتغيير لدى العزم الصادق على 
 تطوير مفهوم جديداإلسراع في معالجة التطرف ومنعه؛ وتعزيز مساءلة المؤسسات الوطنية والمحلية؛ ول

 ار؛عملية صنع القر المواطنين بشأنه؛ وإمساك الجهات الوطنية بزماممع الدولة تتفاوض للعقد االجتماعي 
 في السياسات العامة. لمنظور الجنسانياة امراعبنة؛ وااللتزام التعددية والمواط  لنشر ثقافة  والتعليم
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 مقدمة
 

 ي ما يعانفي المنطقة العربية، وضعيفة.  الدول عدد من الفي مشّتت اليوم أكثر من ربع سكان العالم  -1
وتحول دون حصول الشعوب على  ،اعات مسلحة تتفاوت حّدتهانزمن بشكل مباشر ال يقل عن نصف الدول 

؛ البشرحياة أعداد مهولة من هذه النزاعات بوقد أودت  حقهم األساسي في العيش بمنأى عن الخوف والعوز. 
تبعات هذه عّل أخّف حياتهم رأساً على عقب.  ول قلبإلى مليون شخص و 22وأدت إلى تشريد ما يزيد على 

ق التنمية فرص تحقيتقويض ة، وبحياة طيتبديد قدرتهم على العيش و مستوى معيشتهم، تقهقر  وطأًة الصراعات 
، ال سيما األذى الذي تلحقه باألرواح البشرية والفرص وجهالمستدامة. وباإلضافة إلى آثارها المتعددة األ

المجتمعات، وتمزيق شرذمة المؤسسات، وأركان  تقويضاالجتماعية واالقتصادية، أفضت هذه الصراعات إلى 
 االجتماعي. النسيج

 
عد ص  المساءلة على الي آليات تردّ سفر على المنطقة العربية، أفروضة الضغوط الخارجية المبمعزل عن و -2

 إهمالمن السكان وواسعة تهميش شرائح عن االجتماعية والسياسية واالقتصادية واإلدارية، على مدى عقود، 
 . ولعّل استفحال الفقر، واتساع الفوارق في مستويات الدخل، وارتفاع معدالت البطالة، ماحتياجاته

وتشهد هذه المنطقة . برز معالم الصورة القاتمة ألوضاع المنطقة العربيةال سيما لدى الشباب والنساء، من أ
اإلنسان والعدالة االجتماعية، ، ال سيما في مجاالت سيادة القانون وحقوق ةكموقصوراً متزايداً على مستوى الح

خر. إقصاًء وتطّرفاً وإلغاًء لآلصبح أكثر فأكثر وهيمنة خطاب ديني ي أو ضعفها غياب عمليات المصالحة في ظلّ 
بر ع من طابع تعددي وتنوع عرقي وثقافي ودينيالمنطقة العربية  مس  لما كان ي  اً حقيقياً هذا المسار تهديدأصبح و

 ؤجج العديد من الصراعات المشتعلة فيها ويطيل أمدها. ياألمر الذي ، التاريخ
 
 عمق آثارها.  وهيو فيها حدة الصراعات الجاريةوتعاني المنطقة العربية من مستويات غير مسبوقة من  -3

 السياسية الالزمة إلجراء حوارعزيمة الة لألزمات؛ ودون توليد التصطدم بتحديات هائلة تحول دون استجابة فعّ 
ياسي رميم التوافق السفتالمكّرسة في المبادئ العالمية لحقوق اإلنسان. وعات الشعوب ى لتطلّ يكون صدً وطني 

ر عزيمة سياسية وتوف  دؤوبة بذل جهود يتطلّب  ،إعادة التأهيلبدء عملية ، الهادف إلى والتماسك االجتماعي
الكفاءة وتخضع للمساءلة، وتتسم بالعدل وتطوير مؤسسات تمثل الشعب، وتستجيب الحتياجاته، ال بّد من صادقة. و

وبها وبالتالي لشعملّحة الحتياجات المن تلبية اتمكين البلدان بهدف لتقديم الخدمات بشكل منصف، وذلك  ينالالزم
 . بعد إخمادها تطوير قنوات غير مسلّحة لمنع اشتعال الصراعات مجدداً 

 
"مؤسسات حكم قوية من أجل تحّول حقيقي في البلدان المتأثرة  الخبراء المعنوناجتماع فريق وهدف  -4

ا التحديات الفريدة التي تفرضهدراسة ووضع إطار ل؛ االفتراضات السائدةمجموعة من في إلى البحث بالنزاع" 
كثر وبصورة أالصراعات الدائرة على عملية بناء قدرة الدولة في بناء السالم ومنع نشوب الصراعات من جديد. 

كون ينهج إزاء الحوكمة اعتماد ينبغي أخذها في الحسبان قبل التي  اتولوياأليهدف االجتماع إلى تحديد يداً، تحد
 ةساعدها المالتي يمكنوالعناصر التمكينية للسالم  صراعاتالمسببات تحديد  إلى، كما يهدف النزاعمراعياً لظروف 
 . النزاع الت الالزمة للخروج منفي تحقيق التحوّ 

 

 مواضيع المناقشة  -أوالا 
 
ي ، وتناولوا فتبادل المشاركون وجهات نظر متنوعة بشأن الحوكمة في البلدان المتضررة من النزاعات -2

 :المواضيع التالية اتهمنقاش
 

 ديناميات النزاع في الشرق األوسط وشمال أفريقيا؛ )أ( 
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 ي المنطقة؛شّدد فاتجاهات الت )ب( 
 

تمّزق في مؤسسات الدولة وما أسفرت عنه النزاعات المسلحة من دمار في قصور الحوكمة، و )ج( 
 االجتماعي؛ النسيج 

 
لى ع وبناء الدولة شّددالتبناء السالم ومكافحة والدروس المكتسبة من تجارب ممارسات الأفضل  )د( 

 المستويين الدولي واإلقليمي؛
 

ساعدة الدول األعضاء في إعادة بناء قدرات الدولة ورتق النسيج الزمة لماألطر اإلقليمية ال )هـ( 
 في السياق الراهن؛الجارية االجتماعي؛ ودعم التحوالت 

 
واألولويات التي سيفرضها ، 2112متطلبات االنتقال إلى السالم في ضوء خطة التنمية لما بعد عام  )و( 

 . البرامجتطوير حوث وهذا االنتقال في إطار أنشطة الب
 

 الجلسة األولى  -ألف
 
األسئلة التالية: ما هو تعريف مؤسسات الدولة في مختلف بلدان عند المشاركون في الجلسة األولى وّقف ت -6

المنطقة؟ ما رأي المواطنين بدور الدولة ومؤسساتها في مختلف بلدان المنطقة؟ ما هو أثر النزاع على تطور 
واالضطرابات الجارية نظام الحكم )الرسمي وغير الرسمي( في مختلف بلدان المنطقة؟ ما هو أثر الصراعات 

سية على تطور المسار المؤسسي في المنطقة العربية؟ ما هي التحديات التي يفرضها الهيكل الحالي السيا
وط ؟ ما هي شراً طنيضمن إطار محّدد وبناء السالم التماسك االجتماعي وعلى للمؤسسات في العالم العربي على 

 هذه التحوالت؟بدء 
 
لدول اأّن ؛ وول العالم، وليس البلدان العربية فحسبوأشار المشاركون إلى أن أزمة الحكم تطال مختلف د -7

ابه خلفيتها ال تتشدول من المنطقة العربية تألف صعوبات في توفير السلع العامة والخدمات. وتاليوم تواجه عموماً 
معظم الشعوب العربية لم تشارك يوماً كما أن . تهااقتصاداال سياسية، وال هاومؤسسات هامجتمعاتال والتاريخية، 

هذا النقص في الشرعية أحد يشكل .  واعليه أ مليتفي صياغة أي عقد اجتماعي، بل إّن هذه العقود لطالما 
ياسي إزكاء االضطرابات المدنية وتعزيز االستقطاب السف تأجيج القالقل المدنية في المنطقة. لالرئيسية مسببات ال

ي الدساتير الهويات البدائية فوبالتالي إلى تكريس إلى حروب طائفية ودينية،  ةالسياسي تأداتان لتحويل النضاال
ساد التي مكافحة الفشاركون أيضاً عند جهود الم وتوقف . في المستقبلت برم ية تسوية سلمية بعد أ المستحدثة

ابعة تقودها مؤسسات قوية تعوضاً عن أن تسّيرها التجاذبات السياسية، أو باألحرى عمليات تصفية الحسابات، 
خط زكي سي ،الذي يمارسه أثرياء الحرب والنخب االقتصادية والسياسية ،بات الفساد السافركذلك، للدولة. 

 .مرتفعة ومعدالت بطالةمتردية أوضاع معيشية تحت وطأة  ،بوالشع
 
ة مصالح حفن أو حتىمعظم المواطنين أن الدولة تخدم مصالح األنظمة المتربعة على السلطة، عتبر وي -8

ومن المتوقع أن تزداد هذه المشكلة سوءاً مع استمرار النزاعات في بعض الدول العربية، .  ضئيلة من ذوي النفوذ
علي شأن الهياكل والشبكات غير الرسمية. ولفت وت  في الدول بما أن النزاعات عادًة ما تضعف الهياكل الرسمية 

ي النظام والدولة، كّل على حدة، أمر صعب، هذا ما لم يكن مستحيالً، وذلك  المشاركون إلى أّن تعريف مفهوم 
 واحد.  مفهوم بكل بساطة نتيجة انحالل الخطوط الفاصلة بين هذين المفهومين، وانصهارهما في 
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التشاور بين الدولة والشعب.  وفي ظل نشوء أشكال جديدة من المؤسسات  التجارب في مجالقليلة هي  -9
عي الشرعية، بات من الضروري تعريف مفهوم الشرعية غير الرسمية التي تفرض نفسها عن طريق القوة وتدّ 

 والتركيز على قضاياها.  
 

 الجلسة الثانية  -باء
 
شي : ما هي الدوافع وراء تفشّددالمتصلة بالت التاليةعند األسئلة  الثانيةالجلسة توقّف المشاركون في  -11

على آليات الحكم والتحول إلى شددة ما هو أثر الحركات المتوفي المنطقة؟  تشدديةالتطرف المسلح والنزعة ال
 ةكمونماذج الح، وما مدى كفاءة لها واالستجابةما هو دور أطر ومؤسسات الحكم في منع النزاعات والسالم؟ 
 ؟ القائمة

 
ام التخلّف والفساد وانعدمنها لتطرف المسلح، العوامل التي قد تفّسر نشوء االمشاركون مجموعة من طرح  -11

نت .  فقد أحسيةاالستبدادهو بقّية األنظمة ح التطرف المسلّ أّن بعض الالحريات السياسية والشخصية. ورأى 
 مالصراعات التي ل تدا، حتى عالضعف هاضربإن ما ف إزكاء النزاعات، لكنها أخفقت في حلها. بائدة األنظمة ال

 زخماً خاصاً بها.   تكتسباتجد حالً إلى الظهور و
 
سها نف باتت تغذيهو أّن الصراعات  ،نماذج العنف )مقابل نماذج السلم( في المنطقةكاثر خطر من تاألو -12

كما .  قائهامقّومات بتوفّر فيها تطرف إلى عقيدة شدد والتبنفسها.  وباإلضافة إلى كل ذلك، ي خشى أن يتحول الت
ها في منباالستفادة الجماعات المتطرفة وتقوم بخلق الجهات الراعية للجريمة المنظمة على الصعيد الدولي  أنّ 

 نفس الوقت.   
 
وينتهي المطاف بالشباب في مواجهٍة مع حكومات ومجتمعات هي سجينة مصالح ضيقة، وعاجزة عن  -13

جد اع، يالضيفي خضّم إحباطهم وإحساسهم بالخدمات وتيسير الحصول على الوظائف وتوفير الفرص. وتقديم 
كلمات حّق يريدون بها يمّنيهم بها متطّرفون ينشرون جميلة وعود في مالذاً هؤالء الشباب بعض الحالمين من 

كالتقوى والطهارة والنزاهة والكرامة، ي حقاً مبادئ إسالمية، صطلحات هبميتشدقون باطالً. فهؤالء المتطرفون 
 ا، حسب فهمهم لها، بطرقنشرهيدعون إلى لكنهم يعطونها المعنى الملتوي والمغلوط الذي ابتكروه بنفسهم، وو

 أقلها همجية. نشر الدمار والخرابإراقة الدماء و تليس
 
مان من الحرقصاء والشعور باإل، إلى إزكاء هاويؤدي الفساد، واالستيالء على مفاصل الدولة والتالعب ب -14

 إضعاف الفساد وتحقيقخالفاً لذلك، عاد المحبط أرضاً خصبة للتطرف. و بالشباجعل يمما الفرص العادلة، 
 .  في البلدين على االستقراربمكاسب اإلصالح في األردن والمغرب 

 
فافية ال سيما من خالل زيادة الش، ف المسلح إعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمعبل التصدي للتطرّ ومن س   -12

 جميع المبادرات الوطنية، مقابل المبادرات الخارجية، من شأنها حشد   ووضع حد لإلفالت من العقاب. وبما أنّ 
وإزالة  تبقى هذه المبادرات، إلى المجموعةاألفراد روح انتماء  وبث  دعماً للقضايا الوطنية قطاعات المجتمع 

 التشّدد.األنسب لمكافحة  األداة  نفيذها العراقيل التي تعّوق ت
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 الجلسة الثالثة  -جيم
 
سبة ببناء السالم: ما هي الدروس المكتتوّقف المشاركون في الجلسة الثالثة عند األسئلة التالية المتصلة  -16
الدولة، ما هو دور المجتمع المدني، ومؤسسات وبناء السالم؟ جهود دعم إصالح الحكم في إطار تجارب من 

، وأن حصالحقّق اإلكيف يمكن للحوار الوطني أن يو؟ في بناء السالم حة( غير الرسميةوالجهات الفاعلة )المسلّ 
صلة بين ما هي الوكيف يمكن تحقيق التوازن بين الجهات الفاعلة الوطنية والخارجية؟ وثورة؟ ينفي الحاجة إلى ال

كن ما هي الخطوات التي يمواالجتماعي، وكيف يمكن تمتينها؟   العمليات السياسية الشاملة والمساءلة والتماسك
عدام الثقة، والضعف واناإلحساس بالضياع الحد من تعزيز االلتزام، وللجهات المعنية ببناء السالم تنفيذها من أجل 

 علومات؟مالبجهات معينة استئثار الحؤول دون و
 
في حين و. عامل كبش لبناء السالم لم تعد مجديةالمعتمدة هج التقليدية أجمع المشاركون على أن الن  كذلك،  -17

، برنجاحاً أك الجهود المحليةتلقى أن  ن المرجحمفعاليتها،  جهات خارجيةتواّلها جهود بناء السالم التي تفقدت 
.  وعلى صانعي السالم التركيز على استدامة عملهم منذ البداية. فمعظم بتيسيرها خبراء خارجيونقام حتى وإن 

عمليات بناء السالم تتوقف ما لم تسفر عن نتائج فورية، مع أنه من المعروف أن هذه العمليات هي مشاريع طويلة 
ذه ه ولى تنفيذأهم من دورها كجهة تتفي عملية بناء السالم وسيطة كجهة مفاوضة أو األمم المتحدة األجل. ودور 

 .العملية
 
دولي ونظراً إلى البعد ال.  السالموفعالية في صنع الحوارات الوطنية من األدوات األكثر انتشاراً ولم تعد  -18

ن أعداد مهولة من األقطاب االجتماعية والسياسية والطائفية، الطاغي للصراعات التي تحّركها أياٍد خارجية، وتكوّ 
 أصبح إجراء حوار وطني حقيقي أمراً شبه مستحيل. 

 
إعداد دراسات حالة مفّصلة عن عمليات اإلصالح في األردن )أ( وقدم المشاركون التوصيات التالية:  -19

ي البحث ف )ب( دعوة الحكومات إلىبلدان؛ وتونس والمغرب تتضمن الدروس المكتسبة من تجربة كّل من هذه ال
 ؛ ةلكترونيبل تحقيق الالمركزية، وعقد االجتماعات المفتوحة في جو من الشفافية، واعتماد الحوكمة اإلس  
 بأن إشراك المواطنين في جميع مراحل عملية اإلصالح أمر ال غنى عنه. ( االعتراف، من قبل الدولة، ج)
 

 الجلسة الرابعة  -دال
 
ت ّي من مؤسسات الدولة يتولّى تيسير التحّوال: أتوقّف المشاركون في الجلسة الرابعة عند األسئلة التالية -21

المؤسسية في أعقاب األزمات المطّولة؟ ما هي المؤسسات ذات األولوية التي تستحق اهتماماً كبيراً ودعماً خاصاً؟ 
ف وخضوعاً للمساءلة؟  كيف فاً وقدرة على التكي  ما السبيل إلى جعل المؤسسات أكثر شموالً وفعالية وإنصا

ستتعاون المؤسسات لضمان تحول مستدام نحو السالم؟ ما هي االحتياجات من الهياكل األساسية التي ينبغي تلبيتها 
 تنفيذها؟ ب المعنيةلتمكين الدول من تحقيق اإلصالح المؤسسي؟ هل من تدابير أخرى يتعّين اتخاذها، ومن هي الجهة 

 
مجموعة من الهياكل االجتماعية التي لطالما أسهمت في تمديد أمد الصراعات في إلى المشاركون  أشار -21

عدد كبير من األحزاب السياسية؛ وضعف االنتماء الوطني؛ وشلل عدم االلتزام بالمبادئ لدى المنطقة، وهي 
وتبعيتها لمن هم في السلطة؛ واعتماد االقتصاد على مصدر  ،األجهزة القضائية؛ وعجز القوات العسكرية الوطنية

 الطبقات المتوسطة. اوعدم رض ؛واحد للريع
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 الحكم القائم على ولحروب أهلية، وهأثبت قدرته على وضع حّد  نظام حكمملياً عند المشاركون  وقفوت -22
 ةركاشمسترشد ن هج إدارة الصراع القائمة على تقاسم السلطة بعدد من المبادئ، أهمها نظرياً، تتشارك السلطة. 

؛ ذلكوتولّي النخب القيام بالفئات العرقية والدينية جميع مثيل وتالفاعلة الرئيسية في الحكم؛ جهات جميع ال
د معينة لفئات طة تخصيص مقاعواستقاللية معظم تلك الفئات وتمتعها بحكم ذاتي. عملياً، تتضمن آليات تقاسم السل

 ممحددة؛ وتطبيق النسبية؛ واعتماد نظام الحصص على مستوى اإلدارة؛ والالمركزية؛ واالستقاللية المحلية. وتقاس  
السلطة أداة فعالة في إحالل السالم بين الجهات المتقاتلة، بما أنه يؤدي إلى توزيع صالحيات صنع القرار بشكل 

 ها.التزاماتبالوفاء إلى ، مبدئياً، ايدفعهيها، كما مدروس عل
 
فشل تقد  افلح في إنهاء الحرب، لكنهتقد ي ومع ذلك، تشوب نهج  تقاسم السلطة أوجه قصور مهمة.  فه -23

سعى جاهدة تة، وبديلنفسها صفة األتقاسم السلطة من لمؤسسات الناشئة كذلك، عادًة ما تعطي ا في حفظ السالم. 
دها؛ في أيدي من كانوا أسيافي أعقاب الحرب تركيز السلطة ويفضي تقاسم السلطة إلى في سبيل ديمومتها.  

تعّمد م شبكات المحسوبية التي نشأت أثناء الحرب؛ وتعّزز االنتماء إلى العرق والطائفة في محوٍ إلى ترسيخ و
اتفاق  التوصل إلىّعب صيالحكم  على مستوىالبعض الثلث المعّطل حيازة أّن ي ضاف إلى ذلك للهوية الوطنية.  

 اإلصالحات.تنفيذ في مضي لل
 

 الجلسة الخامسة  -هاء
 
المتصلة بتصميم البرامج وقياس أثرها: ما توقّف المشاركون في الجلسة الخامسة عند األسئلة التالية  -24

روف النزاع؟ ظفي الواقع في بناء السالم، وأنها تراعي الً السبيل إلى التأكد من أن اإلصالحات المؤسسية تسهم فع
د بحسب اهل يمكن وضع نقاط مرجعيةو اه األهداف باتجتقّدم اللقياس فعالية العوامل الداعمة للسالم و ،لسياق، ت حدَّ

السالمة واألمن )التخفيف من حدة النزاعات(، والشمول والمشاركة، ي، وولوية، مثل التماسك االجتماعاألذات 
 وما هي سب لمكن االستفادة إلى أقصى حد ممكن من مصادر البيانات الموجودة؟ يف يوكوالعدالة، والمصالحة؟ 
لمجتمعي، ار المستمر للمشهد في ظل التغي  والرصد؟ فعالّية ودعم أوجه القصور تحديد في تعزيز القدرات الوطنية 

 توّقع؟ ما هو مستوى المشاركة المومن هم أصحاب المصلحة ومن هم الشركاء؟ 
 
من أشكال الحكم يكون خاصاً بها،  المنطقة العربية شكالً ضرورة أن تعتمد ن إلى يمشاركبعض الوخلص  -22
يم قمنظومة من الحقوق والواجبات والمؤسسات تراعي خصوصياتها. وهذا األمر ال يعني رفض الأن تلتزم بو

لى عاعتناقها و ،يهافتاح علبل االنسائر الدول أو المناطق في العالم، رب االدروس المكتسبة من تج وأالراسخة 
 خصوصيات بلدان المنطقة واحتياجاتها.لناسب المنحو ال
 
، في حل الصراعاتمحلياً  المحلية واالستراتيجيات الموضوعةفاعلة وأجمعوا أيضاً على أهمية الجهات ال -26

ة سياداألساسية لات مؤسسالإصالح من األهمية بمكان . ومن دون إغفال ضرورة مراعاة الفوارق بين الجنسين
 السالم.أيضاً التعليم الهادف إلى نشر ثقافة القانون، و

 
ومن أهم الجهات الفاعلة المعنية بعملية اإلصالح المؤسسي المرشدون الروحيون؛ والقوى العلمانية؛  -27

العمال؛ والمؤسسات التعليمية؛ ومنظمات المجتمع المدني؛ ومجتمع األعمال؛ ووسائط اإلعالم؛ ونقابات 
والمؤسسات الخيرية؛ والمنظمات غير الحكومية المحلية. أما الجهات الخارجية المعنية، فتتضمن المنظمات غير 

مثل مبادرة الشراكة بين الواليات المتحدة األمريكية الدولية مبادرات الالحكومية الدولية؛ ومراكز السالم الدولية؛ و
لمانحة. وشدد الفريق على دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في ين؛ والجهات اوالشرق األوسط؛ واألكاديمي
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تحقيق النمو االقتصادي، وتعزيز االستقرار، وتوفير فرص العمل ومصادر الدخل للسكان، باعتبار كّل من هذه 
 األمور أساسياً لحفظ السالم، ال سيما في سياقات ما بعد الصراع.

 
 يةفي المنطقة العرب .  فالمؤشرات المتوفرةةصعبمهمة م المحرز وضع المعايير الالزمة لقياس التقدإّن  -28

عل عدم بفوذلك النزاع، حاالت ال سيما في ها، صالحالتقدم باتجاه إلقياس الحوكمة ليست مناسبة تماماً لرصد 
خيارات لوالتشكيك بصالحيتها نتيجة عدم تغطيتها ألحدث االتجاهات السائدة في المنطقة. وتشمل ا ،تحديثها بانتظام

استخدام وسائل التواصل و، كماً ونوعاً؛ يصالح المؤسسلرصد اإلإنشاء مرصد هذا الوضع المتاحة لتحسين 
قدم تكون أساساً لقياس التمن قبل الجهات الفاعلة الداخلية استراتيجية وتحديد أهداف االجتماعي كأداة للرصد؛ 

ثر بالصراع في االعتبار واالسترشاد بمبادئ الحوكمة مع أخذ مصلحة الشعب المتأوذلك المحرز باتجاه السالم، 
 الرشيدة.

 
 الجلسة السادسة  -واو

 
 على وازركّ و ؛الجلسة الختامية دور أهداف التنمية المستدامة في حاالت النزاعالمشاركون في  تناول -29

 ةالمسلّح اتأهميتها بالنسبة إلى البلدان في طور الخروج من النزاع والوحلّ  ؛2131خطة التنمية المستدامة لعام 
ة قد أهداف التنمية المستدامالتوّصل إلى إلى أّن  واالت إنسانية. وأشارالمنتقلة إلى سياقات تستدعي تدخّ تلك و
ة حديثة على كون خطوة أولى باتجاه اإلقالع عن مقاربة كّل من أهدافها بمعزل عن اآلخر، مستندين إلى أدلّ ي

أهداف التنمية المستدامة في نفس الوقت.  ولقي من مجاالت في عدة  منظمات األمم المتحدةعمل مجموعة من 
 ،إطار أهداف التنمية المستدامة، الذي اعت مد على ضوء تقييم شامل ألهداف التنمية المستدامة، الكثير من الثناء

مات بشأن نوعية الحياة في المدن في المنطقة العربية، وبشأن بما أنه يوّفر فرصة فريدة لبدء حوار مع الحكو
 عدم المساواة، والحوكمة، وإصالح القطاعين القضائي واألمني في حاالت ما بعد النزاع. قضايا 

 
 سيما الالتنمية المستدامة كوسيلة إلصالح الدولة في السياقات الهشة، اقترح المشاركون استخدام خطة و -31

المتعلق بتعزيز  16إعطاء األولوية للهدف و ؛تسويات سياسية شاملة للجميع وحل النزاعاتق من خالل تحقي
ذا هبمبادئ حقوق اإلنسان. وفي  تنميةالوطنية لل ؛ وربط الخططالسالم والعدالة والمجتمعات الشاملة للجميع

بشأن رؤية  الحكومية،تشارك فيه الجهات الحكومية وغير  ،على ضرورة إجراء حوار سياسي واأكدالصدد، 
ويات بإدماج أول واأوصكما .  وحاة من أهداف التنمية المستدامةوالمست ،التنمية الوطنية القائمة على توافق اآلراء

 بناء الدولة وبناء السالم على المدى القصير والمتوسط والطويل ضمن رؤية التنمية في كل من دول المنطقة. 
 
ا المنطقة، ال سيمم أهداف التنمية المستدامة كوسيلة لمعالجة عدد من مشاكل مشاركون إلى استخداالودعا  -31

في  2131خطة التنمية لعام قصوى لال األهميةطوا الضوء على فيها. كما سلّ ندلعة عدية للنزاعات المالطبيعة الم  
بل معالجة التحديات المتصلة بإعادة اإلعمار تكريس مبادئ المواطنة والعقود االجتماعية، وكذلك في تغيير س  

، فهي جديد بشأن قضايا التنميةعالمي  وافقسيد لتتجهي والتنمية في المنطقة. وبما أن أهداف التنمية المستدامة 
 تشكل بالفعل فرصة إلصالح عمليات المساعدة اإلنمائية واإلنسانية. 

 

 التوصـيات  -ثانياا 
 
ل حقيقي في البلدان المتأثرة بالنزاع" تحوّ من أجل  المعنون "مؤسسات حكم قويةمؤتمر الخبراء خلص  -32
 :ما يلي نصها فيالتوصيات  مجموعة من إلى
 

 ؛من حدة النزاعات وتسويتها التخفيفالرامية إلى  ستراتيجياتاالوضع محاربة الفساد في صلب  )أ( 
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فرصة إلعادة ، باعتبار هذا األمر االجتماعيمفهوم جديد للعقد العمل الجاري لوضع االستفادة من  )ب( 
دعم في تحويل النزاعات وظرفاً مؤاتياً لمشاركة المجتمع المدني و، بين الدولة والمجتمع ةالتفاوض بشأن العالق

 عمليات اإلصالح القائمة على المشاركة؛ 

ات االقتصاد ومؤسسإنعاش إلى وأيضاً إيالء مزيد من االهتمام لتحليل النزاعات والعوامل المسببة لها،  )ج( 
 الدولة؛ 

م ينظبل تس  ولاإلصالح، جهود ي فلمجتمعات المحلية أكبر لدور الجهات الفاعلة الداخلية واأهمية إيالء  )د( 
 تحويل النزاعات؛مجال قدراتها في تعزيز ذه المجتمعات وه

ام مكافحته كأداة لتعزيز سلطة النظ ، وعدم استخدامبصورة انتقائية للفسادتعددة عدم محاربة األوجه الم (ه) 
من خالل اتخاذ العديد من التدابير منها دعم مؤسسات مكافحة  ،الحاكم. بل ينبغي محاربته على جميع المستويات

 الفساد؛

ومعالجة  ،من المآخذ ضد أداء الدولة والحدّ  ،الخدمات الحكوميةالفساد بهدف تحسين عالجة قضايا م )و( 
 الشباب إلى التشّدد؛  الذي يسهم في دفع هاضدّ ئية ااإلحساس بالعد

 ياسقبهدف إجراء  بشكل منتظم لديناميات السياسية واالجتماعية واالقتصاديةاإنشاء مرصد لرصد  )ز( 
 بدالً من استخدام مؤشرات غير دقيقة لرصد إصالح الحكم؛وذلك حالة الحوكمة، كّمي ونوعّي ل

 بين المواطنين، وبين المواطنين والدولة؛ بناء الثقة في ما )ح( 

لما لطاممارسات وهي حرية التصرف بال رقيب واإلفالت من العقاب، لو وضع حّد لغياب الشفافية )ط( 
 الحوكمة في المنطقة؛شابت 

 القتتال، مع أّنه ي خشىقف اوسائل ونجع ال تزال من أبما أنها إعطاء األفضلية لن هج تقاسم السلطة،  )ي( 
 ؛مهمة عسيرةإلى  مستدامالسالم البناء بتحويل و ،ظم الحوكمة السائدةترسيخ ن  تسّبب بت أن

بات ترتي، ال سيما في سياق الحوكمةة عن الدولة ومؤسساتها ضمن أركان الطائفوفصل الدين إدراج  )ك( 
 في مرحلة ما بعد النزاع؛تقاسم السلطة وتسوية النزاعات 

لة جهات فاعالتابعة عادًة لهياكل الحكم غير الرسمية قضية تضمين سب ل تسوية النزاعات معالجة  )ل( 
كبيرة في مختلف مراحل ما مشاكل شكل ، مما يأّن بقاءها أمر بديهيوالو هذه الهياكل يعتبر مغالباً ما و.  فردية

 بعد انتهاء الصراع؛   

هي الضوابط والموازين والصالحيات التنفيذية والرقابة الرئيسية لنظام الحكم، وركان تحديد األ )م( 
.  ويهدف هذا إجراء حوار وطني أو مصالحة وطنية، وليس عن طريق إجراء االنتخاباتعن طريق القضائية، 
فترض أما االنتخابات، فمن الم بعد انتهاء الصراع. ما  ةمرحل بدايةتيسير استدامة عملية بناء السالم في األمر إلى 

 نظام الحكم؛ القّيمين على إدارة اختيار من أجل في مرحلة الحقة ؤها إجرا

الحؤول دون اقتصاره على ضمان مشاركة المجتمعات والسلطات المحلية في الحوار الوطني، و )ن( 
 النخب الوطنية؛  
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 ؛  منطقةفي ال نظراً إلى الطابع المزمن لألزمات ،التنميةبل تحقيق ضمن س  إدراج الوساطة وبناء السالم  )س( 

ففي معظم الحاالت، ال يمكن الفصل بين هذا القائم.   تغيير النظامبإنهاء الصراع حصر سب ل عدم  )ع( 
 النظام ومؤسسات الدولة.

  

 تنظيم األعمال  -ثالثاا 
 

 هوموعد انعقاداالجتماع مكان 
 
في بيت األمم  المتأثرة بالنزاع"اجتماع "مؤسسات حكم قوية من أجل تحّول حقيقي في البلدان قد ع   -33

 .2112كانون األول/ديسمبر  2و 1يومي  ،بيروتفي  ،المتحدة
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  achim@gpplatform.chبريد إلكتروني: 
 

 معالي الدكتور أنور بن خليفة
 مدير عام

 رئاسة الحكومة التونسية
 الزهراء، تونس 213شارع خانيس الهجري  2

 7963 9236 216هاتف: +
 anouarbenkhelifa@yahoo.frبريد إلكتروني: 

 السيد أركان السبالني
 مدير المشروع اإلقليمي

 مكافحة الفساد والنزاهة في البلدان العربية
 لبنان ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 241 559 3 961هاتف: +
 seblani@undp.org-arkan.elبريد إلكتروني: 

 
 السيد باسل البستاني

 استاذ االقتصاد والمالية ومستشار التنمية االقتصادية
 األردن ،الدولية   

 5792545 79 962هاتف: +
 7311 551 6 962فاكس: +

 albustanybasil@yahoo.comبريد إلكتروني: 
 

 السيدة الهام الشجني
 مدير إدارة حقوق اإلنسان

 مصر ،جامعة الدول العربية
 25792262 2111هاتف: +
 25741331 2111فاكس: +

 elham.alshegni@gmail.comبريد إلكتروني: 
 

 السيد نديم شحادة
 مدير مركز فارس للدراسات الشرق أوسطية 

  12155باكليرد ميدلورد  61في جامعة تافتس،    
 الواليات المتحدة األمريكية   

 9613 269 257 1هاتف: +
 nadim.shehadi@tufts.eduبريد إلكتروني: 

 
 لدوسريالسيدة ندوى ا

 باحثة ومستشارة سياسية
 شرق فلينتليك وبحر ميرتي، الواليات المتحدة 631

 األمريكية   
 9174 461 212 1هاتف: +

 naldawsari@gmail.comبريد إلكتروني: 
 

 يزروٱالسيدة د. نتاشا 
 أولى محاضرة
 المملكة المتحدة ،اسكس جامعة
 222157 1216-44: +هاتف
 17949194921-44: +جوال
 nmezrow@yahoo.comإلكتروني:  بريد

  nezrow@essex.ac.uk 

 
 

_______________ 

 .صدر هذا المرفق كما ورد من القسم المعني )*(  
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 نهال ياسين حمدان السيدة
 في الجامعة األميركية في دبي أستاذة
 مساعدة في جامعة واين أستاذة
 2579 632 61 971+: هاتف
 nyhamdan@gmail.comإلكتروني:  بريد
 

 رامي خوري السيد
 معهد عصام فارس في الجامعة األميركية  مدير
 في بيروت، لبنان   

 957119 71 961: +هاتف
 rk62@aub.edu.lbإلكتروني:  بريد
 

 رمزي نزهة السيد
 خاص، خبير في مكافحة الفساد قطاع
 األردن عّمان،
 2211111 79 962: +هاتف
 ramzinuzha@gmail.comإلكتروني:  بريد

 

 السيدة مالين هيرويچ
 مستشار حد النزاعات وبناء السالم

 قطاع الحكم الديمقراطي وبناء السالم
 المكتب اإلقليمي للدول العربية
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 5115311-79-962جوال: +
 malin.herwig@undp.orgبريد إلكتروني: 

 
 لسيدة مروى داووديا

 أستاذ مساعد في مركز العالقات الدولية للدراسات العربية 
 المعاصرة، جامعة جورج تاون   

 واشنطن، الواليات المتحدة األمريكية
 3122 627 212 1هاتف: +
 7111 627 212 1فاكس: +

 mdl269@georgetown.eduبريد إلكتروني: 
 

 السيدة ميالني كاميت
 الحوكمة في جامعة هارفردأستاذ مشارك، قسم 

 كامبريدج، الواليات المتحدة األمريكية 1737
 2736 212 215 1هاتف: +

 mcammett@g.harvard.eduبريد إلكتروني: 
 

 السيد محمد الدهشان
 اقتصادي، البنك األفريقي للتنمية

 شارع ميرتون، اوكسفورد، المملكة المتحدة
 34233 4121 7 44هاتف: +

 mohamed@post.harvard.eduبريد إلكتروني: 
 
 

 السيد معين رباني
 محلل وباحث مستقل لشؤون الشرق األوسط

 وزميل أول في المبادرة العربية لتحوالت الصراع
 عّمان، األردن

 11261 7959 962هاتف: +
 mail@mouinrabbani.netبريد إلكتروني: 

 
 السيدة منى فضل

 كاتبة وباحثة
 البحرين، المنامة

 39614215 973هاتف: +
 monyfd50@gmail.comبريد إلكتروني: 

 
 السيد سامر إرشيد

 باحث وكاتب مستقل
 رام هللا، فلسطين

 2423 921 159 971هاتف: +
  samerirsahid@gmail.comبريد إلكتروني: 

 
 السيد شرف الموسوي
 رئيس مجلس اإلدارة

 الجمعية البحرينية للشفافية
 41929 396 973هاتف: +

 Sharaf115@gmail.comبريد إلكتروني: 
 

 السيد توفيق المديني
 مركز البحوث للدراسات االستراتيجية
 دمشق، الجمهورية العربية السورية

 126 776 933 963هانف: +
 tawfik.madini@gmail.comبريد إلكتروني: 

 
 السيد ياسر قطارنة

 مدير مشارك في التأسيس
 المبادرة العربية لتحوالت الصراع

 عّمان، األردن
 911 779 792 962هاتف: +

  qatarneh.yasar@gmail.comبريد إلكتروني: 
 

 السيد يوسف محمود
 كبير مستشاري المعهد الدولي للسالم

 مركز األمم المتحدة التجاري، نيويورك 777
 الواليات المتحدة األمريكية

 9623 225 212 1هاتف: +
 2246 923 212 1فاكس: +

 mahmoud@ipinst.orgبريد إلكتروني: 
 

 السيد زياد عبدالصمد
 مدير شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية

 بيروت، لبنان
 366 319 1 961هاتف: +

   abdel.samad@annd.orgبريد إلكتروني: 
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 (سكواسيا )اإلآ يواالجتماعية لغرباالقتصادية اللجنة 

 
 السيد طارق العلمي

 مدير إدارة القضايا الناشئة والنزاعات
 972616-1-961هاتف: +

 alamit@un.orgبريد إلكتروني: 
 

 السيد أديب نعمة
 مستشار إقليمي

 972337-1-961هاتف: +
 nehmeh@un.orgبريد إلكتروني: 

 
 السيد يوسف شعيتاني

 حتالل والتنميةالرئيس قسم النزاعات وا
 إدارة القضايا الناشئة والنزاعات

 972619-1-961هاتف: +
 chaitani@un.orgبريد إلكتروني: 

 
 بازلدوا -السيد فرناندو كانتو 
 قتصاديةامسؤول أول شؤون 

 إدارة القضايا الناشئة والنزاعات
 972621-1-961هاتف: +

 cantu@un.orgبريد إلكتروني: 

 
ه هيا -اآلنسة فالنتينا كالديرون   م 

 قتصاديةامسؤولة أولى شؤون 
 إدارة القضايا الناشئة والنزاعات

 972623-1-961هاتف: +
 calderonmejia@un.orgبريد إلكتروني: 

 
 السيد جورج ويلكوكسون

 قتصاديةامسؤول شؤون 
 والنزاعاتإدارة القضايا الناشئة 

 972614-1-961هاتف: +
 willcoxon@un.orgبريد إلكتروني: 

 
 صوفيا الليالسيدة 
 برامج بالزمالة مسؤولة
 972621-1-961: +هاتف
 palli@un.orgإلكتروني:  بريد
 

 لبنى اسـماعيل السيدة
 مساعدة باحثة
 القضايا الناشئة والنزاعات إدارة
 972631-1-961: +هاتف
 ismail51@un.orgإلكتروني:  بريد


