
السالم والحوكمة الرشيدة

يتعرض األشخاص لعنف أقل، ويبنون مجتمعات 
سلمية أكثر تماسًكا، ويشاركون بشكل هادف في 

أنظمة حكم شاملة ومتجاوبة.

التحديات
بلغ الصراع العنيف أعلى مستوى له منذ 30 عاًما.1  ينشأ 

واالقتصادية  والسياسية  االجتماعية  النظم  تنهار  الصراع عندما 
والبيئية الضعيفة. غالًبا ما تنتج هذه االنهيارات عن سوء 

المتجاوبة،  اإلدارة: المؤسسات غير الخاضعة للمساءلة أو غير 
والوصول غير العادل إلى الخدمات والموارد، واالفتقار إلى 
القرار، وانخفاض قدرة  المشاركة الشاملة في عمليات صنع 

التحديات.  المدني على مواجهة هذه  المجتمع 

وفي الوقت نفسه، تؤثر الصدمات المتصلة بالمناخ التي تزداد حدة وتواتًرا 
البلدان الفقيرة، حيث يكون خطر نشوب نزاع عنيف  بشكل غير متناسب على 

هائالً بالفعل. تؤدي حالة الطوارئ المناخية العالمية إلى تفاقم الصراع من 
الموارد الشحيحة بشكل متزايد، وفضح إخفاقات  المنافسة على  خالل زيادة 

والتهميش.   المساواة  وتفاقم عدم  الحكم، 

الدائم حلقات الصراع التي تشكل تحدًيا للسالم 
إن عدم المساواة والتهميش المنهجي والوصول غير المتكافئ أو غير العادل 

إلى الخدمات والموارد كلها عوامل تغذي الصراع. في المقابل، يتسبب 
الصراع في مزيد من زعزعة استقرار الغذاء والماء والنظم االقتصادية 

إلى  الناتج  العنف  يؤدي  المتكررة.  بالصدمات  لتهديد مستمر  بالفعل  المعرضة 
زيادة التوترات، مما يؤدي إلى مزيد من العنف وخلق حلقات من الصراع 

التي تشكل تحدًيا للسالم الدائم. يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم الصراع 
وإخفاقات الحكم، مما يمنع الناس من تحقيق أهدافهم.  تساهم وسائل التواصل 

االجتماعي بشكل متزايد في العنف والصراع من خالل نشر المعلومات 
إلى  إلى جانب االفتقار  المتطرف.  السياسي والخطاب  المضللة والتالعب 
العوامل الضارة عبر  الفرص االقتصادية واالجتماعية والمدنية، فإن هذه 

الحكومية - خاصة  المسلحة غير  الجماعات  التجنيد في  اإلنترنت تشجع على 
الُمحَبط.  للشباب 

المشاركة ومعيقات  النزوح 
إن آثار الصراع مدمرة وبعيدة المدى. أنتجت األزمات المعقدة أكبر عدد 
مسجل من النازحين2 - مما أدت إلى خلق تحديات اقتصادية واجتماعية 

تواجه  باألزمات،  المتأثرة  البيئات  في  لهم.  الُمضيفة  والمجتمعات  للنازحين 
النوع االجتماعي  القائم على  العنف  النساء والفتيات مخاطر متزايدة من 

الفعالة في عمليات السالم والحكم.   باإلضافة إلى عوائق هائلة أمام المشاركة 
في الصراع الذي طال أمده، فإن الصدمات واسعة النطاق وغيرها من 

إلى االنتماء واالستقاللية  بما في ذلك االفتقار  النفسية واالجتماعية،  الحواجز 
فيما يتعلق بالقرارات األكثر أهمية، تقلل من قدرة األسر والمجتمعات على 

واالزدهار. والتكيف  التأقلم 

1 األمم المتحدة والبنك الدولي. 2018. “مسارات من أجل السالم: نهوج شاملة لمنع الصراع العنيف”. كتيب موجز تنفيذي. البنك الدولي، واشنطن العاصمة.

2 مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئين.  لمحة سريعة عن األرقام في عام 2022.
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األهداف
طريقنا إلى السالم والحكم الرشيد يقربنا من عالم حيث يقلل الناس من العنف أو يمنعونه، ويساهمون في تعزيز السالم المستدام، ويشاركون بشكل هادف في 

أنظمة الحكم الشاملة والمتجاوبة. وهذا يعني ما يلي:

يعيش الناس في مأمن من تهديدات العنف وانعدام األمن  ❰
الجسدي والنفسي 

يزيد الشباب من الفرص ومن البدائل الُمجدية عوًضا عن  ❰
العنف 

يساهم األشخاص عبر مجموعات الهوية المتنوعة في  ❰
مجتمعات متماسكة ويعملون بشكل تعاوني على منع الصدمات 

المتعلقة بالصراع والمناخ واالستجابة لها والتكيف معها

تتيح عمليات ومؤسسات الحكم الشاملة والفعالة - بما في ذلك  ❰
المجتمع المدني - المشاركة وصنع القرار الجماعي

تساهم النساء والشباب بشكل هادف في الحكم الرسمي وغير  ❰
الرسمي وعمليات السالم 

نيبال ، 2016
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نهج القدرة على الصمود
تعتمد القدرة على الصمود في وجه النزاعات والصدمات 

الهادفة  والمشاركة  بقيادة محلية  السلمي  العمل  المناخية على 
الشاملة. المتجاوبة  الحكم  في عمليات 

البرامج والشراكة والتأثير لدعم المجتمعات  تعمل ميرسي كوربس من خالل 
إلى  العنيفة وإدارتها وتحويلها بمرور الوقت. تهدف جهودنا  النزاعات  لمنع 

التنمية بإحداث أثر  لنتائج  الحد من العنف ومعالجة دوافع الصراع للسماح 
دائم. حتى أثناء تلبية االحتياجات العاجلة، فإننا نضع األساس الستقرار طويل 

األمد وسالم مستدام. يتجنب نهج “عدم االلحاق بضرر” أو “ال ضرر وال 
ِضرار” عن قصد تفاقم النزاعات مع تعزيز الروابط والتماسك بين 

المتنازعة.  والمجموعات  المجتمعات 

على مستوى المجتمع، يركز نهج القدرة على الصمود الخاص بنا على تعزيز 
السالم المستدام من خالل دعم الجهود المحلية للحد من العنف كما وإنشاء 

بقيادة محلية بين  الجماعي  بالعمل  أنظمة حكم أكثر شموالً. نحن نرتقي 
الرسميين  والقادة  والمجموعات  المجتمع  وأعضاء  والحكومة  المدني  المجتمع 
يتم  التي  المنظمات  التحديد، يصب تركيزنا على  وغير الرسميين. على وجه 

قيادتها أو تخدم النساء أو الشباب أو غيرهم من الفئات السكانية المهمشة 
للمساعدة في  اإلقليمي والوطني  المستويين  نعمل على  بشكل منهجي. كما 

تقليل الحواجز التي تحول دون المشاركة، ولمعالجة دوافع الصراع، 
الرشيد.  للسالم والحكم  بيئة مواتية  وللمساهمة في 

والمهارات  والقرارات  بالعمليات  المجتمعات  نربط  البيئية،  النظم  ضمن 
المناخ. نحن نساعد في  الطبيعية والتكيف مع  للموارد  الفعالة  األساسية لإلدارة 

تحديد أو خلق فرص لمزيد من المشاركة في عمليات صنع القرار حول 
الموارد الطبيعية - محرك واسع النطاق للصراع. نحن نعمل أيًضا ضمن 
المعرضين  االقتصادية واالجتماعية ألولئك  الفرص  لزيادة  السوق  أنظمة 

لخطر االستبعاد - للمساعدة في إنشاء بدائل مجدية وسلمية، مثل توفير وظيفة 
مستقرة تمكن الناس من إعالة أسرهم أو الشعور باالنتماء إلى مجموعة 

معينة. مجتمعية 

نحن نساعد الناس على الوصول إلى مؤسسات الحكم الرسمية وغير 
التغيير  بّناء، والمساهمة في  المظالم بشكل  يمنح مساحة لحل  الرسمية، مما 

الهادف. ونحن ندعم بناة السالم المحليين في جهودهم لحل الصراعات 
ووضع األسس لتغيير طويل األجل. ومن الناحية العملية، يعني ذلك العمل مع 

القرار ومقدمي الخدمات وغيرهم  أفراد المجتمع المحلي وكذلك مع صانعي 
التالية:  المهارات في المجاالت  لبناء  من أصحاب السلطة 

والوساطة  التفاوض   ●

المدنية المشاركة   ●

االجتماعية والمساءلة  المناصرة   ●

االجتماعي  التماسك   ●

المجتمع  لتعبئة  الشامل  التخطيط   ●

والمساعدات  بالسالم  المتعلقة  تسلسل،وتتابع، ودمج مساعداتنا  من خالل 
الحكم  السالم وتعزيز عمليات  فإننا نساعد في تعزيز  اإلنسانية والتنمية، 

تهميًشا داخلها  األكثر  المجتمعات - خاصة  تمكن  الشاملة والمتجاوبة، والتي 
- على التأقلم والتكيف واالزدهار.

غواتيماال ، 2017
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التأقلم - في خضم األزمة
نحن نتخذ إجراءات إنسانية تراعي ظروف النزاع، ونعمل على تسهيل 

الوصول العادل إلى الخدمات، ونعمل مع المجتمعات لمنع المزيد من 
الجفاف  مثل  المناخية  للصدمات  كاستجابة  الجماعي  العمل  النزاعات، وندعم 

فإننا  أثناء استجابتنا لألزمات،  الطبيعية. حتى  الحرارة والكوارث  وموجات 
نرسي األساس الستقرار طويل األمد بفضل نهج “عدم االلحاق بضرر” أو “ال 

ضرر وال ِضرار” الذي يتجنب زيادة تفاقم التوترات. في حاالت الطوارئ، 
للمساعدة  البداية،  “المستجيبين األوائل” منذ  نقوم بتطوير شراكات هادفة مع 

السكان  أمام  الفعال والمساءلة  للعمل اإلنساني  القدرات  على تعزيز 
لزيادة  للنزاعات  المبكر  اإلنذار/التصرف  أنظمة  بتكييف  نقوم  المتضررين. 

الوصول العادل إلى المعلومات بشأن الدعم والخدمات الحيوية لألسر 
والنفسية  الجسدية  الحماية  األزمات. نحن نشجع  المتضررة من  والمجتمعات 
بينما نساعد في ضمان الوصول  العنف،  المعرضين لخطر  للنساء واألطفال 

العادل إلى الخدمات األساسية من خالل تطبيق منظور يراعي النوع 
األساسية. الخدمات  تقديم  االجتماعي عند 

المناخ والصراعات التكيف- مع تهديدات 
نحن نعزز قدرات إدارة النزاعات والتفاوض، وندعم عمليات الحكم الشاملة، 

النزاعات أو  ونجمع أعضاء المجتمع مًعا لتحديد أهداف مشتركة لمنع 
المجموعات  المناخ والعمل على تحقيقها. نحن نسهل وصول  التكيف مع 

االجتماعي  التماسك  لتعزيز  الثقة  بناء  ونسهل  المشتركة،  لألولويات  المتنازعة 
القادة. نحن نساعد في تقوية وتنويع  والروابط اإليجابية عبر المجموعات ومع 

القائمة  المفاوضات  الرسمية وتعزيز  الرسمية وغير  النزاعات  آليات تسوية 
المدني لالرتقاء  المجتمع  الوساطة. نحن ندعم  المصالح وممارسات  على 

المهمشة األخرى  والفئات  للمرأة والشباب  الفريدة  باالحتياجات واألولويات 
ومعالجتها. نحن نساعد في تقليل ومنع مشاركة الشباب في العنف من خالل 
المجتمع  أعضاء  واالجتماعية. ونحشد  واالقتصادية  المدنية  المشاركة  زيادة 

مًعا لتحديد أهداف المشتركة للتكيف مع المناخ أو إدارة الموارد النادرة 
والعمل على تحقيقها - مما يساعد على منع المزيد من الصراعات.

أوغندا 2014
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الحاضر والمستقبل االزدهار- في 
نحن نستفيد من حلول التنمية طويلة األجل لمعالجة االختالالت في موازين 

القوى وعدم المساواة التي تؤدي إلى الصراع، مع تعزيز ركائز الحكم 
المجتمعات على االزدهار من  الرشيدة لتعزيز السالم المستدام. نحن نساعد 

المكلفين  بين  العالقات  القوية وتعزيز  المدنية  المشاركة  تعزيز  خالل 
السلوك واألعراف  الحقوق. نحن نسهل تحقيق تغييرات  بالواجبات وأصحاب 

أكثر،  الرسمية متجاوبة  إدارية رسمية وغير  لتحقيق مؤسسات  الالزمة 

نتيح تحسين  استباقي ومرتبط. نحن  ومجتمعات مشاركة، ومجتمع مدني 
الجودة، واإلدماج في تقديم الخدمات باإلضافة إلى الوصول العادل إلى 

الموارد، ونرتقي بالقيادة بين النساء ضمن جهود الحكم وبناء السالم.  من 
النتائج الجماعية في األمن الغذائي، واألمن المائي، وتطوير  خالل تسخير 

المتنازعة مًعا  المجموعات  فإننا نحشد  السوق، وغيرها من األعمال،  أنظمة 
ونحد من أوجه عدم المساواة والتهميش والندرة التي تؤدي إلى الصراع. 

جمهورية الكونغو الديمقراطية ، 2020
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التركيز مجاالت 
حددت ميرسي كوربس خمسة مجاالت اهتمام مختلفة في كل 

مجال من مجاالت النتائج األربعة لدينا: األمن المائي، واألمن 
الغذائي، والفرص االقتصادية، والسالم والحكم الرشيد. هذه 

التي سنتبعها خالل  الوحيدة  البرامج  المميزات ليست مسارات 
العقد القادم - لكننا نعتقد أن هذه الُنُهج ستؤدي إلى أكبر تأثير 

معها.  نعمل  التي  والشاملة  المرنة  للمجتمعات 

ال ينحصر عملنا في مجاالت التركيز الفريدة هذه؛ إال أنها تميزنا. على الرغم 
من أنها قد تكون مصممة وفًقا للسياقات المحددة التي نعمل فيها، فإن مجاالت 

التركيز الفريدة والمبتكرة هذه توضح ما يمكن أن يتوقعه الناس من ميرسي 
أنفسنا مسؤوليتها. نحمل  التي  البرامج  كوربس وتضع معايير 

النهوض بالسالم في األزمات المعقدة
في أوقات األزمات، تلعب الجهات الفاعلة المحلية دوًرا حاسًما في الحد من 

الصراع وإحالل السالم المستدام. نحن نبدأ بتخفيف حدة التوترات وسد 
الفجوات حتى في بداية األزمة، ووضع األسس لسالم مستدام في المستقبل. 

الفاعلة والمؤسسات  الجهات  المبكر وندعم  اإلنذار/التصرف  أنظمة  نحن نعزز 
المحلية لتقديم الخدمات األساسية على نحو منصف. وفي أقرب وقت ممكن، 
نعمل مع مؤسسات الحكم المحلي - الرسمية وغير الرسمية - لتعزيز إدارة 
الصراع المحلي، وبناء السالم، وعمليات وقدرات الحكم. نحن نبحث عن 

المسلحة. الجماعات  التجنيد في  العنف ومنع  للحد من  فرص 

نيجيريا ، 2013
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الشباب منع عنف 
الجماعات  إلى  الشباب لالنضمام  تدفع  التي  المنهجية  القضايا  إن فهم ومعالجة 

المرتبطة  الحواجز  النزاعات ومنعها. تشمل  للحد من  أمٌر أساسي  المسلحة 
الحكم، واإلقصاء االجتماعي،  الشباب: مظالم  يواجهها  التي  بالسياق 

والتهميش، وإحباطات أخرى. في غياب الفرص البناءة، يمكن أن تدفع هذه 
المنظمات  بما في ذلك  المسلحة،  الجماعات  إلى  الشباب لالنضمام  التحديات 

الشباب  التي تخدم  الشباب والمنظمات  قادة  العنيفة. نحن ندعم  المتطرفة 
إلنشاء قنوات إيجابية لمشاركة الشباب في عمليات الحكم وزيادتها والتقدم في 
السعي  الشباب على  نساعد  المدنية واالقتصادية واالجتماعية. نحن  المجاالت 

وراء بدائل سلمية ونسهل الوصول إلى الدعم النفسي واالجتماعي لمنع العنف 
المسلحة.  الجماعات  السابقين في  وإعادة إدماج األعضاء 

الرقمي السالم  بناء 
يمكن أن يؤدي استخدام وسائل التواصل االجتماعي بشكل بّناء إلى منع 

الصراع أو الحد منه وتعزيز السالم بشكل استباقي. إن زيادة الوعي بالدوافع 
السلبية. نحن نستفيد من  آثارها  للنزاع ومقاومتها يمكن أن تخفف من  الرقمية 

التماسك االجتماعي عبر اإلنترنت وعلى أرض  األدوات الرقمية لتعزيز 
لتهديدات وسائل  لمراقبة وتتبع واالستجابة  المجتمعات  الواقع وندعم جهود 
التواصل االجتماعي في الوقت الفعلي. نحن نساهم في توفير بيئات أكثر 

المهمشة بشكل منهجي من  للنساء والشباب والفئات  الفرص  شموالً وزيادة 
خالل وسائل التواصل االجتماعي.  ومن خالل أعمال المناصرة التي نقوم 

الوطني والدولي على منع  السياسات على الصعيدين  فإننا نشجع صانعي  بها، 
أضرار وسائل التواصل االجتماعي التي يمكن أن تؤدي إلى الصراع أو 

تؤدي إلى تفاقمه.

مصر ، 2013
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تعزيز األمن المناخي وإدارة الموارد
إن تحويل أنظمة الحكم لألفضل ألجل اإلدارة الفعالة لتأثيرات تغير المناخ 
لمعالجة  المجتمعات  العنيفة. نحن ندعم  النزاعات  للحد من  بالغ األهمية  أمر 

بناء السالم  التماسك االجتماعي ونهوج  بالمناخ ودمج  المتعلقة  دوافع الصراع 
األخرى في ممارسات وسياسات التكيف مع تغير المناخ. وحسب السياق، 

يشمل ذلك التخطيط التشاركي للتكيف مع المناخ، وإدارة المياه، وإدارة 
الموارد.  إلى  العادل  الطبيعية، والدعوة لتحسين الوصول  الموارد 

الرشيد الحكم  القواعد والسلوكيات من أجل  تغيير 
الشامل.  الحكم  الديمقراطية وتعزز  المعايير  تراجع  تمنع  السلوك  تغيير  نهوج 

إيجابية وبناءة من صانعي  الرشيد مشاركة  المستدام والحكم  السالم  يتطلب 
المعايير والتوقعات والخبرات  يمثلونهم. نحن نساعد في تعزيز  القرار ومن 
المستويات - على  التشاركي والمسؤول والمتجاوب على جميع  الحكم  عبر 
الصعيد المحلي إلى الوطني. نحن نركز بشكل خاص على زيادة اإلدماج 

القرار والحكم. المهمشة في عمليات صنع  للنساء والشباب والفئات  الهادف 

Advancing Community Flood Resilience
Growing pressure on flood-prone areas coupled with 

increasingly unpredictable and extreme weather 

results in loss of property, livelihoods, and life. 

Solving for the problem of ‘too much’ water requires 

culturally appropriate and cost-effective approaches 

to building community resilience to floods while 

simultaneously strengthening policy, planning, 

funding, and prevention. We address increased 

community flood risk through stakeholder 

coordination and planning, the development of flood 

early warning systems, development of climate-smart 

infrastructure to prevent flooding, and education and 

training of first responders. We partner with the most 

at-risk people and communities to anticipate, prepare 

for, and respond to floods, and we work across social 

and environmental systems to foster partnerships 

with and between public agencies, local businesses, 

and civil society groups to scale proven solutions.

Promoting Sustainable Water Management 
and Rural Livelihoods
Drought, land degradation, failed water points and 

irrigation projects, and uncoordinated or ineffective 

management of water resources limit the health and 

prosperity of rural communities. Tackling these 

complex challenges requires a systems-level approach 

to rural water that starts with governance and finishes 

with infrastructure – not the other way around. Local 

communities are agents of change that should be 

engaged in planning and have decision-making 

power. We work with communities to advocate for 

secure rights to access, use, and manage water –  so 

that farmers and herders will invest in productive, 

climate-smart uses of water. At the same time, we 

nurture private-sector service provision, build 

professional management capacities, and support 

cost-recovery initiatives to sustain long-term 

financing for community water systems.

Incentivizing Water Conservation 
Conserving existing water supplies is essential for 

economies to grow in a world increasingly 

characterized by having ‘too little’ water. This 

requires a holistic approach that focuses on 

improvements in water capture, pumping, filtration, 

and use coupled with the identification of alternative 

sources of water, such as rainwater harvesting and 

wastewater reuse. We work with water ministries and 

institutions, equipment suppliers, water utilities, and 

private sector service providers to find the market, 

policy, behavioral, and cultural factors that can help 

spur adoption of conservation solutions and 

technologies. We help stimulate and build 

momentum and local interest in water conservation 

to harness support for reform measures that 

incentivize ‘good’ conservation and penalizes ‘bad,’ 

illegal, and wasteful uses. These incentives can help 

stored supplies last longer, ensure continued access 

for downstream ecosystems and communities, and 

push back the date that water runs out. 

OUR OUTCOMES A  Water Security  4

A better world is possible.  And this is how we’ll get there. 
mercycorps.org/pathway

Indonesia, 20202016 ، النيجر
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من الممكن أن ُنحقق عالماً أفضل، وهذه هي الطريقة التي نصل بها إلى هناك
mercycorps.org/pathway


