
املقدمة
 خلقت جائحة كوفيد9    تحديات هائلة تتعلق باالستجابة الصحية واآلثار االجتامعية واالقتصادية وتبادل املعلومات؛ وتواجه املجتمعات

 املتنازعة عقبات إضافية يف الحفاظ عىل االستقرار خالل هذه املحنة. و بهدف التخفيف من التأثري املتبادل لديناميات النزاع واالستجابة

 لكوفيد    ، دخلت منظمة البحث عن أرضية مشرتكة            يف رشاكة مع االتحاد األورويب من أجل إصدار أبحاث عىل أساس ربع

 سنوي تتناول املوضوعات الرئيسية التي تواجهها ستة بلدان متأثرة بالنزاع، وهي كينيا ونيجرييا وفلسطني وتنزانيا وأوغندا واليمن.

 يتضمن كل تقرير توصيات محددة للحفاظ عىل مصداقية جهود االستجابة للجائحة والحّد من اآلثار السلبية للجائحة عىل ديناميات

 النزاع وتحديد فرص التعاون. يُعترب هذا التقرير املوضوعي الثاين محاولة لتحليل التامسك االجتامعي األفقي يف ظّل النزاع طول فرتة

    تفيش الجائحة. يعتمد التقرير عىل اإليضاحات الواردة يف التقارير ربع السنوية الخاصة باألبحاث املوجزة حول النزاعات

 إدراك أهمية التامسك األفقي طوال فرتة تفيش الجائحة

التقسيم األفقية يف املجتمعات التقرير، تّم تحديد التامسك األفقي عىل أنه العالقات بني األفراد و/أو املجموعات عرب خطوط   لتحقيق أهداف هذا 

 )أي خطوط الفصل العرقية والدينية والجغرافية والسياسية، إلخ(. متيل مستويات التامسك األفقي يف املجتمعات  يف ظّل األزمات إىل عدم اإلستقرار

 استناًدا عىل عوامل شتى. غالًبا ما تكون املستويات املنخفضة أو املتدهورة من التامسك األفقي خالل األزمات مؤرشات عىل احتامل حدوث أعامل

أثناء التامسك األفقي  املتزايدة من  التوترات بني املجموعات. باإلضافة إىل ذلك، غالبًا ما تكون املستويات املرتفعة أو  عنف و/أو نزاع و/أو تصاعد 

األزمة مؤرشات عىل الصمود الكّل ملجتمع معني خالل أوقات األزمات وميكن أن تكشف عن نقاط دخول للتعاون حول االستجابة لألزمات

الصحية اآلثار  تتجاوز  بطريقة  بالنزاعات  املتأثرة  البلدان  عىل  كارثية  آثار  للفريوس  يكون  أن  الكثري  توقع   ،9 كوفيد   جائحة  من  األوىل  املراحل   يف 

مع يتزامن  قد  الذي  والعنف  األمن  انعدام  واشتداد  املجموعات،  بني  ما  االستقطاب  وزيادة  السياسية  التوترات  بازدياد  تنبؤات  وانترشت   املبارشة. 

 كارثة اجتامعية واقتصادية وشيكة. ومع ذلك، يف حني أن الدعوات الدولية للتعاون والسالم يف مواجهة الجائحة قد شهدت نجاًحا متفاوتًا )مثل إتفاق

 وقف إطالق النار الشامل، إلخ(، لقد رأينا بالفعل مرونة واستقراًرا نسبيًا عىل مستوى املجتمع فيام يتعلق بالتامسك األفقي يف بلدان البحث لدينا.

ُوِجدت فرًصا رئيسية حول بالرغم من وجود محاذير ونقاط ضعف مهّمة.  بالتزايد،  األفقي آخذ  التامسك  أن  البيانات  تُظهر  الحاالت،   يف كثري من 

 التامسك األفقي ميكن للمستجيبني الصحيني واملامرسني الدوليني والجهات الفاعلة يف املجتمع املدين والحكومات والجهات املانحة االستفادة منها لتحسني

االستجابة للجائحة. واألهم من ذلك، إن تعزيز التامسك األفقي طوال فرتات تفيش الجائحة وفرتات التعايف، خاصًة بالنسبة للمجتمعات املتأثرة بالنزاع

ميكن أن يؤدي اىل تجنب األزمات الطويلة األجل واندالع أعامل العنف مع ضامن تلبية االحتياجات املتنوعة

    *تّم إصدار هذا املنشور بدعم مايل من االتحاد األورويب. وتُعترب محتوياته مسؤولية منظمة البحث عن أرضية مشرتكة وال تعكس بالرضورة وجهات نظر االتحاد األورويب

 ميكنك العثور عىل التقارير ربع السنوية لكل بلد مندرجة تحت العنرص البحثي. تّم جمع البيانات الخاصة بالجولة الثانية من التقارير ربع السنوية بني يناير/كانون الثاين وفرباير/شباط 
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لإلشارة إىل هذا التقرير
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بتمويل من االتحاد األورويب

https://www.sfcg.org/working-together-against-corona/


مفهوم التامسك األفقي طوال فرتة تفيش الجائحة

تتأثر املجموعات.  بني  والتعاون  املجموعات  بني  الثقة  رئيسيتني:  فئتني  إىل  تقسيمها  والتي ميكن  األفقي  التامسك  لقياس  املؤرشات   هناك عدد من 
يجعل الجائحة، مام  ثابتة مبعدالت مختلفة وخالل فرتات مختلفة من  تكون غري  وقد  بالجائحة  واملتعلقة  السياقية  العوامل  بشتى  املؤرشات  هذه 

ا. يستكشف الشكل أدناه هذه املؤرشات تحليل االتجاهات عن كثب أمرًا مهامًّ جدًّ

كيفية قياس التامسك األفقي طوال فرتة تفيش كوفيد9

 ينظر هذا البحث يف مجموعة أساسية من املؤرشات بناًء عىل الجدول أعاله والتي يتم تقييمها عىل املستوى الفردي. يتواجد مؤرشين ذاتيني بطبيعتهام
الثالث موضوعي بينام املؤرش  التفاعل مع اآلخرين؛  باألمان عند  التعاون عرب خطوط االنقسام  والشعور  إذا كان املستجيبون يقدرون   ويقيِّامن ما 
بطبيعته، فهو يقيس مستويات التفاعل الفعل عرب خطوط االنقسام . يقّدم الجدول التايل نظرة عامة عىل كل مؤرش واالتجاهات الرئيسية التي تّم

تحديدها يف البحث لحّد اآلن

2

تظهر زيادة إجاملية يف النسبة املئوية للمستجيبني الذين يقدرون هذا

النوع من التعاون يف البلدان الستة املستهدفة.

الذين يقدرون هذا املئوية للمستجيبني  النسبة  تظهر زيادة إجاملية يف 

النوع من التعاون يف البلدان الستة املستهدفة.

87% 86%82%
64%

84%
75%81% 83%

93%
76%

59%
69%

75%81%

عالوة عىل ذلك، شهدت كل فئة زيادة بني الجولتني األوىل والثانية عند التقسيم عرب املجموعات الدميوغرافية

التعاون بني املجموعات

مستويات عالية من تقدير التعاون  عرب خطوط االنقسام  لالستجابة للجائحة 

مستويات عالية من التفاعل بني املجموعات 

اعتامد التفاعل بني املجموعات عىل الرغبة والفاعلية الفردية واملنفعة املنشودة 

 يحدث التفاعل عرب خطوط االنقسام  بشكٍل منتظم أو منهجي خالل فرتة تفيش 
الجائحة؛ ويتّم إنشاء منصات التعاون واستدامتها

 تقليل الحواجز للتفاعل عرب خطوط االنقسام 

 مستويات متفاوتة أو منخفضة أو متغرية لتقييم التفاعل عرب خطوط االنقسام 

“انعزال األفراد والجامعات” بشكٍل طبيعي داخل دوائر “الهوية 

 مستويات متقطعة أو غري منتظمة من التفاعل عرب خطوط االنقسام 

التفاعل عرب خطوط االنقسام هو بدافع الرضورة أو الظرف املهيمن 

 الحواجز واألعراف االجتامعية والثقافية متنع أو تقلل من فرص التفاعل عرب  خطوط 

 االنقسام

الثقة بني املجموعات

 مستويات عالية من التضامن والتعاطف و مشاعر حول مفهوم “سنخوض 
هذه املرحلة مًعا

 مستويات عالية من الثقة بني املجموعات التي تتمتع بالصمود طوال فرتة 
تفيش الجائحة

مستويات عالية من السالمة املنشودة عند التفاعل عرب الخطوط الفاصلة 

 تقليل حاالت العنف أو التوترات عندما تتفاعل املجموعات، السيام لالستجابة
للجائحة أو غري ذلك من التدابري

انخفاض مستويات العنف املبني عىل النوع االجتامعي والعنف ضد األطفال 

 مستويات عالية من التجريد من اإلنسانية و الوصم و التشهري بـ “اآلخر” 
والتي تفاقمت بسبب الجائحة

 مستويات عالية من انعدام الثقة بني الجامعات والتي تفاقمت بسبب 
الجائحة

 تقليل الشعور باألمان والثقة عند التفاعل عرب خطوط االنقسام 

 بروز التوترات والعنف كتكتيك “دفاعي” أو “نجاة”؛ العنف الدوري بني 
الجامعات
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1:جدول 1:  نظرة عامة عىل مؤرشات التامسك األفقي يف البحث

النسبة املئوية للمشاركني الذين أفادوا بتقدير التعاون عرب خطوط االنقسام أثناء األزمات مثل كوفيد9 -19مؤرش1:

 اتجاهات مميزة يجدر النظر فيها

2020
سبتمرب

2020
سبتمرب

2020
سبتمرب

2020
سبتمرب

2020
نوفمرب 

2020
نوفمرب 

2021
يناير

2021
يناير

2021
يناير

2021
يناير

2021
يناير

2021
يناير

76%81% 81% 74%76%81% 81% 74%

2020
سبتمرب

2020
سبتمرب

2021
يناير

2021
يناير

2020
سبتمرب

2020
سبتمرب

2020
سبتمرب

81% 77%80% 77%82% 80%

(50+)
كبار السن

(49-35)
البالغني

(18-34)
الشباب

2021
يناير

2021
يناير

2021
يناير

اليمنأوغنداتنزانيافلسطنينيجريياكينيا

2020
سبتمرب/أيلول

2021
يناير/كانون الثاين

 يتّم وصف “خطوط االنقسام” أو “التعاون عرب خطوط االنقسام” عىل أنها تفاعل بني األفراد والجامعات التي تتخطى االنفصاالت املجتمعية البارزة بناًء مثاًل عىل الدين والعرق واالنتامء السيايس واالنفصاالت الجغرافية واالعتبارات الدميوغرافية األخرى.

يُسأل املستجيبون/ات عن التفاعل والتعاون عرب األقسام بناًء عىل األقسام البارزة يف سياقها/ـن الخاص

2
.

 الهدف من تتبع هذا املؤرش

 سمح هذا املؤرش بتقييم ما إذا كان األفراد يقّدرون هذا النوع من

 التعاون أثناء األزمة واستخالص إيضاحات حول كيفية مساهمة

التعاون عرب األقسام يف تدخالت االستجابة للجائحة

نقاط تكتنف  قد  التي  األماكن  القدرة يف تحديد  البيانات   لهذه 

 دخول لزيادة التعاون. ولها أيًضا القدرة عىل املساعدة يف تحديد

 املجموعات املعرّضة للخطر املحتملة التي قد تشعر “بالتهديد”

 من خالل التفاعل عرب املجموعات أو من قبل “اآلخر” أثناء أوقات

 األزمات

 عىل سبيل املثال، يف أوغندا، أدركت                أن العالقات بني

بشكٍل خاص للتوتر  تعرّضت  قد  املضيفة  واملجتمعات   الالجئني 

تدخالت أعدت           لذلك  الجائحة،  تفيش  فرتة   طوال 

 محددة لجمع هذه املجموعات مًعا وتسليط الضوء عىل كيفية

تأثري الجائحة عىل الجميع.

(Search)

.

(Search)

.

شكل 1: مؤرشات تؤثر عىل التامسك األفقي
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 الهدف من تتبع هذا املؤرش

 تعبري املستجيبني عن تقديرهم للتعاون عرب خطوط االنقسام ، ال

 يعكس بالرضورة التفاعل الفعل. لذلك، تتبع املنظمة أيًضا ما إذا

كان األفراد يتفاعلون أو ال يتفاعلون عرب خطوط االنقسام أثناء فرتة

تفيش الجائحة، شخصيًا وعرب اإلنرتنت.

أكرب بفرصة  تتمتّع  التي  املجموعات  تحديد  البيانات يف   تساهم 

 و/أو عىل استعداد أكرب للتفاعل عرب األقسام وكذلك األفراد التي

تواجه حواجز أو يكونون أقل استعداًدا للمشاركة يف هذا النوع

من التفاعل .

الناس الجائحة عىل فرص  تأثري  أيًضا يف تقييم  البيانات   وتساهم 

من خالل ذلك  )مبا يف  الفاصلة  الخطوط  عرب  والتفاعل   للتقارب 

آليات التوسط يف النزاعات الرسمية وغري الرسمية( وكذلك تحديد

    طرق إبداعية لزيادة فرص التواصل خالل فرتة تفيش الجائحة.

69% 66%

79% 84%90%

68%
88%

73%
54% 56%

80% 75%

26%
42%

تصنيف عند  الجوالت  بني  اإلنفصاالت  عرب  الفعل  التفاعل  يف  زيادة  عن  تقريبًا  املجموعات  جميع   أبلغت 
البيانات عرب املجموعات الدميوغرافية، باستثناء املستجيبني/ات كبار السن. ويظهر الرجال باستمرار معدالت

تفاعل أعىل من النساء

86%

55%
78% 78%73% 80%

73%77%71%

73% 78%

Jan 21

فاعلية فردية

متاسك رأيس

متاسك أفقي

التامسك االجتامعي بشكٍل عام

كينيا

+77%

+ 55%

–4%

+29%

نيجرييا

+40%

+46%

+14%

+32%

اليمن

+185%

–22%

+4%

فلسطني

+119%

–7%

–16%

+2%

أوغندا

+36%

+46%

+13%

+32%

تنزانيا

+34%

+12%

+26%

+19%

75%

النسبة املئوية للمشاركني الذين قاموا بالتواصل )شخصيًا أو عن بُعد( مع شخص من مجموعة أخرى يف األشهر الثالثة املاضية 1 2:مؤرش

2020
سبتمرب

2020
سبتمرب

2020
سبتمرب

2020
سبتمرب

2021
يناير

2021
يناير

2021
يناير

2021
يناير

2021
يناير

2021
يناير

اليمنأوغنداتنزانيافلسطنينيجريياكينيا

2020
سبتمرب/أيلول

2021
 يناير/كانون الثاين

71% 65%71% 66%60% 62%

2020
سبتمرب

2020
سبتمرب

2020
سبتمرب

(50+)
كبار السن

(49-35)
البالغني

(18-34)
الشباب

2021
يناير

2021
يناير

2021
يناير

النسبة املئوية للمستجيبني الذين أفادوا بشعورهم باألمان عند التواصل مع أفراد من مجموعة أخرى 1 3:مؤرش

61%69% 72% 71%61%69% 72% 71%

2020
سبتمرب

2020
سبتمرب

2021
يناير

2021
يناير

اتجاهات مميزة يجدر النظر فيها

 عىل الرغم من مختلف تدابري اإلغالق ، فقد ارتفعت نسبة التفاعل عبر خطوط

االنقسام بشكٍل طفيف بني الجولتني األوىل والثانية من جمع البيانات

وأظهرت تنزانيا أكرب زيادة يف التفاعالت، بينام سجلت فلسطني أكرب انخفاض

.

.

.

 باإلضافة إىل ذلك، تشري األرقام األساسية إىل أن لدى كبار السن والنساء أدىن معّدالت الشعور باألمان عند التفاعل عرب
خطوط االنقسام

:

اتجاهات مميزة يجدر النظر فيها

العام يف البيانات. وسّجل املعدل  الثانية من جمع  تّم األخذ بقياس تصورات السالمة يف الجولة 

:الدول الست املستهدفة 75٪، مقابل أدىن قيمة مسجلة يف فلسطني

(50+)
كبار السن

(49-35)
البالغني

(18-34)
الشباب

يناير2021 يناير2021 يناير2021

يناير2021 يناير2021 يناير2021يناير2021 يناير2021 يناير2021

يناير2021

اليمنأوغنداتنزانيافلسطنينيجريياكينيا

 الهدف من تتبع هذا املؤرش

 قد تؤدي األزمة مثل كوفيد-19 إىل تغيري طبيعة التفاعالت بني

 األفراد عرب خطوط االنقسام . وقد يحدث التفاعل بدافع الرضورة

املنفعة أو  الفردية  الفاعلية  بدافع  وليس  ظرفية  ألسباب  أو 

املنشودة

 يتّم قياس شعور املستجيبني/ات للسالمة املنشودة عند التفاعل

 عرب االنقسامات بهدف متييز طبيعة التفاعل. قد يشري انخفاض

توترات محتملة أو  احتامل وجود محفزات  إىل  باألمان   الشعور 

للنزاع ظاهرة يف هذا التفاعل، وأنه يحدث أثناء حدوث التفاعل

)لسبب أو آلخر(.

.

66%+ +17%6%

متاسك أفقيمتاسك رأيسفاعلية فردية

2:جدول   تطور مؤرشات التامسك االجتامعي لكل بلد

للحصول عىل املزيد من التفاصيل، يُرجى مراجعة املالحظات املنهجية )الجولة 1 والجولة 2( والتي تحتوي عىل مزيد من التفاصيل حول كيفية تحديد وقياس كل مؤرش من مؤرشات التامسك االجتامعي 3.

:

كيف يتفاعل التامسك األفقي مع الديناميات األخرى للتامسك االجتامعي

الشامل والذي تعرفه التامسك االجتامعي  التامسك األفقي مجرد جانب واحد من جوانب   يُعترب 

(Search) طورت لقد  أفقي.  متاسك   + رأيس  متاسك   + فردية  فاعلية  بأنه  (Search)  منظمة
دليل مؤرشات لتتبع هذه الجوانب الثالثة للتامسك االجتامعي خالل فرتة تفيش الجائحة وتحديد

االتجاهات عرب بلدان البحث الستة. بشكٍل عام، تتصاعد جميع املسارات الثالثة

ومع ذلك، تجدر اإلشارة أن التامسك األفقي يتزايد بأبطأ معدل وهو يف الواقع يرتاجع يف بعض الحاالت. ويوضح الجدول أدناه النسبة املئوية للزيادة أو
اإلنخفاض لكل مسار وكذلك للتامسك االجتامعي بشكٍل عام يف كل بلد، بني الجولتني األوىل والثانية من جمع البيانات

:

3

2020
نوفمرب

2020
نوفمرب

)(النسبة املئوية للتغري لكل مسار عرب الدول الست املستهدفة

ال تغيري

https://drive.google.com/file/d/1-EC5q48hxcXRkcUpI8KYmkbBAPyUAQa8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-EC5q48hxcXRkcUpI8KYmkbBAPyUAQa8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oyRRipNHhqYnFbFSOn2oM6nkjr5BRADt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oyRRipNHhqYnFbFSOn2oM6nkjr5BRADt/view?usp=sharing


 بناًء عىل هذه النتائج األولية، تستطيع               بناء افرتاضات
املثال، قد يكون هناك عالقة بني انخفاض  شتى . عىل سبيل 
 التامسك الرأيس والزيادة الهائلة يف الفاعلية الفردية (أي مشاركة
مشاركة نسبة  ارتفاع  أيًضا  تظهر  ذلك،  ومع   املعلومات). 
 املعلومات مع  ارتفاع مستوى  التامسك الرأيس ، ولو كان ذلك
مبعدالت أكرث ثباتًا. بينام نقوم بجمع املزيد من البيانات من أجل
العديد  تحليل هذه االتجاهات بشكٍل أوسع، نحن نعلم أن 

 من البلدان الخاضعة للبحث لدينا شهدت موجات ثانية أو ثالثة من الوباء ، والتي رمبا تكون قد ساهمت يف القلق املتزايد وبالتايل ارتفاع نسبة مشاركة
املعلومات. باإلضافة إىل ذلك، يف الحاالت التي انخفض فيها التامسك الرأيس ، انخفض التامسك األفقي أو ظل كام هو )باستثناء كينيا(. يف األقسام الالحقة

من هذا التقرير ، سنقوم بتحليل العالقة بني التامسك الرأيس  واألفقي

4
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التامسك األفقي: الغوص يف أوجه تعقيدات البيانات
 بينام ال نزال  نحلل كيفية ارتباط الفئات الثالث للتامسك االجتامعي، ميكن أن يساعد تفصيل البيانات يف فهم الصورة األصغر عىل املستوى الجزيئ.
فيه يتطور  قد  سيناريو  يخلق  ماّم  السائدة  السياقية  االعتبارات  عن  فضالً   ، الرأيس  بالتامسك  يتأثر  ما  غالبًا  األفقي  التامسك  أن  ذلك  من   يتضح 
التامسك األفقي بشكٍل غري متساو عرب مجتمعات مختلفة داخل بلد واحد. يف حني أن املستويات اإلجاملية من التامسك األفقي تتجه صعوًدا عرب

 بلدان البحث الستة الخاضعة للبحث هذا، فقد تكون يف الواقع أكرث هشاشة عند تفصيل البيانات

 حالة دراسة : نيجرييا (الجولة الثانية من جميع البيانات

 تنظر املجموعات املختلفة إىل االستجابة للجائحة يف نيجرييا بشكٍل مختلف بناًء عىل اعتبارات متعّددة مثل الدين واملوقع وديناميات النزاع
أيًضا بشكٍل غري متساٍو إىل حدٍّ ما. عىل سبيل التامسك األفقي  العالقات بني املواطن والدولة والثقة.  يتطور   القامئة مسبًقا، والتي أثرت عىل 
North West, North East. وبينام يتمتّع املشاركون منه يف Middle Belt املثال، يتّم تقدير التعاون عرب خطوط االنقسام درجة أقل بكثري يف

بأعىل مستويات التواصل الفعل، فإن لديهم أيًضا أدىن درجات الشعور باألمان أثناء التفاعل عرب خطوط االنقسام. Middle Belt من

أكرب يف واملسلمني هو  للمسيحيني  الدميوغرايف  واملزيج  التاريخ،  عىل مدى  Middle Belt واملسلمني يف املسيحيني  بني  والتوترات  النزاعات   تربز 
تؤدي بينام  للجائحة،  املواطنني  تجربة  طريقة  عىل  العوامل  هذه  تؤثر  قد  املسلمة(.  الغالبية  )ذات  األخريني  املنطقتني  يف  منه  املنطقة   هذه 
بدافع Middle Belt املجتمعات يف تتفاعل  قد  املثال،  سبيل  عىل  مسبًقا.  القامئة  التوترات  هذه  تفاقم  إىل  بالجائحة  املرتبطة  اإلجهاد   عوامل 
 الرضورة أو الظروف املهيمنة، يف حني أن ديناميت النزاع السائدة قد تؤثر عىل تصورات السالمة وانخفاض مستويات التعاون. عالوة عىل ذلك،
 من الواضح أيًضا أن كال املجموعتني الدينيتني تنظران إىل اعتامد مفهوم اإلنصاف يف االستجابة للجائحة بشكٍل مختلف، حيث يعتقد عدد أكرب
أكرب من عدًدا  Middle Belt التساوي. يضم الجميع عىل  احتياجات  للنظر يف  تبذل قصارى جهدها  الحكومة  أن  املسيحيني  املسلمني عن   من 
الرضا عن بينام سّجل مستوى  الثانية،  الجولة  فقط يف  %25 الحكومة الثقة يف  املنطقتني األخريني حيث سّجلت نسبة  املسيحيني من  السكان 

فقط، مام يشري إىل أن قد تؤثر املستويات املنخفضة من التامسك الرأيس عىل انخفاض مستويات التامسك األفقي يف. %2 الخدمات الحكومية
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63%

94%
79%

95%

94%
79%

95%

North West

Middle Belt

North East

North West

Middle Belt

North East

North West

Middle Belt

North East

الثقة والرضا يف الحكومة مقارنة باملقاطعات الكينية الخمس األخرى الخاضعة لهذا البحث.  تتمتع مقاطعة مومباسا يف كينيا بأدىن مستويات 
أنه عىل الرغم من توفر العديد من الخدمات يف مومباسا، Search’s early warning system  تكشف التقارير الواردة من نظام لإلنذار املبكر
إال أنها غالبًا ما تكون ذات جودة رديئة ويذكر العديد من األشخاص أنها مُتنح بناًء عىل الرشاوى والفساد واالنتامء القبل. تُظهر بيانات البحث

مرتبطة هنا عىل الرغم من الحاجة إىل إجراء مزيد من البحث لفهم هذه العالقة بشكٍل أفضل 

 الشعور باألمان عند التواصل عرب
.خطوط االنقسام

مومباسا

 تقدير التعاون عرب
خطوط االنقسام

التواصل عرب خطوط االنقسام

75%60% 63%75%60% 63% 75%60% 63%
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اليمنأوغنداتنزانيافلسطنينيجريياكينيا

التواصل عرب خطوط االنقسام
 الشعور باألمان عند التواصل

عرب خطوط االنقسام

 البحث هو فقط قياس جانب معني من الفاعلية الفردية فيام يتعلق بالجائحة وتقييم ما إذا كان/ت املستجيبون/ات يشعرون/تشعرن مبلكية املعلومات املوثوقة وبالتايل مشاركتها مع اآلخرين يف محاولة للعب دور إيجايب يف مشاركة املعلومات الدقيقة

حول كوفيد     9. ومع ذلك، يف بعض الحاالت، ميكن أن ترتبط زيادة تبادل املعلومات يف الواقع بضعف الثقة يف الحكومة و/أو مصادر وقنوات املعلومات الرسمية

الصمود االجتامعي واالقتصادي. يُرجى (4) تدابري االستجابة للوباء وإنفاذها، (3) (2) توفري الخدمات الحكومية، الوصول إىل املعلومات، (1)  عىل وجه الخصوص من خالل املحددات األربعة للثقة يف السلطات التي تّم النظر يف التقرير السابق:

مراجعة منظمة البحث عن أرضية مشرتكة، الثقة يف السلطات - الفرصة الذهبية لطرح لقاح كوفيد    9الناجح خالل النزاعات، يناير/كانون الثاين 2021

املرجع نفسه 

يُرجى مراجعة البحث املوجز حول النزاع يف كينيا األخري هنا 
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 عرب خطوط االنقسام
تقدير التعاون

https://www.sfcg.org/wp-content/uploads/2021/02/Trust-in-Authorities-to-Support-COVID-19-Vaccine-Roll-Out.pdf#noopener
https://www.sfcg.org/wp-content/uploads/2021/02/Trust-in-Authorities-to-Support-COVID-19-Vaccine-Roll-Out.pdf#noopener
https://www.sfcg.org/wp-content/uploads/2021/05/SFCG_Kenya_Conflict_Snapshot_April_2021.pdf
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تقدير التعاون
عرب االنقسامات

75% 88% 65% 70% 47% 61%81%

 التواصل عرب
خطوط االنقسام

تقدير التعاون

 الشعور باألمان عند
 التواصل عرب خطوط

االنقسام

75% 88% 65% 70% 47% 61%81%

 عرب املديريات
الجغرافية

75% 88% 65% 70% 47% 61%81%

75% 88% 65% 70% 47% 61%81%

 بني النازحني الداخليني
واملجتمعات املضيفة

75% 88% 65% 70% 47% 61%81%

75% 88% 65% 70% 47% 61%81%

75% 88% 65% 70% 47% 61%81%

ديناميات جنسانية وعمرية يف التامسك األفقي

ا مام يؤدي إىل انتكاسات كبرية يف مكاسب املساواة بني الجنسني. وتواجه النساء والفتيات ارتفاًعا يف مستوى  إن التأثري الجنساين للجائحة خطري جدًّ
وزيادة املراهقات  وحمل  واملبكر  القرسي  والزواج  الجسدي  واإليذاء  االغتصاب  ذلك  يف  مبا  األمن،  وانعدام  االجتامعي  النوع  عىل  القائم   العنف 
 تشويه األعضاء التناسلية األنثوية وعواقب أخرى. باإلضافة إىل ذلك، تُظهر بيانات البحث أن النساء لديهن فرص أقل للتواصل  مع املجموعات األخرى
 (شخصًيا أو عن بُعد) وبالتايل من املرجح أن يشعرن بآثار العزلة االجتامعية، مام يخلق موقًفا تصبح فيه األعراف والحواجز الجنسانية أكرث رسوًخا.10
إيجابيًا وفرصة والثانية مؤرًشا  األوىل  الجولتني  بني  النساء  املستجيبات  بني  االنقسام   التفاعل عرب خطوط  الطفيف يف  االرتفاع  يكون  قد  ومع ذلك، 

لزيادة مشاركة املرأة يف جهود االستجابة للجائحة 

النساء أيًضا أن  الواقع  عىل ارض  (Search) التعاون عرب اإلنفصاالت بطريقة عظيمة، وغالبًا أكرث من الرجال. تُظهر تجربة النساء  ر   بشكٍل عام، تقدِّ
أوائل بني  من  النساء  كانت  الجائحة.  تفيش  أثناء  املشرتكة  االحتياجات  تلبية  بهدف  أكرب  بسهولة  مسبًقا  الواقعة  والنزاعات  التوترات   يتجاهلن 
نقص مثل  التحديات  ومواجهة  الغذائية،  املساعدات  وتوزيع  الوجه،  أقنعة  إنتاج  من خالل  األماكن  من  العديد  يف  مجتمعاتهن  لدعم  املستجيبات 

املياه. ومع ذلك، تتمتّع النساء بشعور أقل باألمان عند التواصل عرب خطوط االنقسام  وكذلك التفاعل الفعل عرب خطوط االنقسام

 حتى اآلن ، ال نرى اختالفات كبرية بني األجيال يف التامسك األفقي . ومع ذلك، فإن املعدالت الفعلية للتواصل  منخفضة نسبًيا بني كبار السن، مام
 يشري إىل أنه قد يكون لديهم فرص أقل للتفاعل عرب خطوط االنقسام . كام أعرب املستجيبون كبار السن أيًضا عن أدىن مستوى من الشعور باألمان
للتعاون مهمة  فرصة  وتتوافر  املستجيبني.  من  الفئة  هذه  بني  املحتملة  الضعف  نقاط  عىل  مؤرًشا  يكون  قد  والذي  املجموعات  بني  التفاعل   أثناء 
متعدد األجيال عرب خطوط االنقسام  والتي ميكن أن تُبني عىل مستويات عالية نسبيًا من التعاون بني جميع املجموعات باإلضافة إىل زيادة الشعور

العام باألمان وتحسني الفرص لكبار السن للتفاعل عرب خطوط االنقسام

.

.

.

 عالوة عىل ذلك، يقدر أعضاء املجتمع املضيف التعاون أقل من النازحني داخليًا، والذي قد

 تغذيه املظامل املتعلقة باملوارد املشرتكة وكذلك التصورات بأن النازحني داخليًا يتم منحهم

األولوية للمساعدة اإلنسانية. من ناحية أخرى، يشعر النازحون الداخليون بأمان أقل عند

 التفاعل مع أفراد املجتمع املضيف؛ وقد تؤدي التصورات السلبية من قبل أفراد املجتمع

.املضيف تجاه األشخاص النازحني داخليًا إىل إضعاف الشعور باألمان

الداخليني النازحني  بني  األفقي  التامسك  يف  البحث  ينظر  اليمن،   يف 

واملجتمعات املضيفة وكذلك بني املواطنني الذين يعيشون يف مناطق

.مختلفة بشكٍل عام

300

منذ تفيش الجائحة. املصدر شكل 2: حوادث العنف املرتبطة مبارشة بكوفيد-19
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االجاميلاليمنأوغنداتنزانيافلسطنينيجريياكينيا

يُرجى مراجعة البحث املوجز حول النزاع يف اليمن األخري هنا 

انظر الجدول 1 أعاله لالطالع عىل إحصاءات مفّصلة عن االختالفات العمرية والجنسانية يف مؤرشات التامسك األفقي 

يُظهر البحث أيًضا أن النساء قد واجهن تحرًشا متزايًدا عرب اإلنرتنت أثناء فرتة تفيش الجائحة، ماّم خلق حاجزًا إضافيًا أمام النساء للتفاعل مع اآلخرين عرب منصات اإلنرتنت واألخرى االفرتاضية ُ

فيليب باريت وصوفيا تشني، »التداعيات االجتامعية للجائحات«، صندوق النقد الدولي
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 ال يزال التامسك األفقي هًشا وسط ارتفاع أعداد الحاالت املصابة وزيادة اآلثار الثانوية ماّم يزيد من احتاملية حدوث
أعامل العنف

من املنخفضة  املستويات  مُتثِّل  أن  املمكن   ومن 
 التامسك األفقي يف معظم املناطق مؤرًشا مهاًم عىل
املستقبل. يف  والنزاع  العنف  أعامل  وقوع   احتامل 
التامسك يف  انخفاًضا  البحث  بلدان  بعض   شهدت 
 األفقي وشهد التامسك األفقي الكل أقل زيادة بني
 الجوالت مقارنة بالتامسك الرأيس  والفاعلية الفردية.
 باإلضافة إىل ذلك، تُظهر األبحاث أن الجائحات ميكن
أعامل وخلق  االجتامعية  االضطرابات  إىل  تؤدي   أن 
الثانية املوجتني  انتشار  استمرار  ومع   العنف.11
حدة ازدياد  ومع  العامل،  أنحاء  جميع  يف   والثالثة 
 االحتياجات، ميكن لعوامل التوتر املرتبطة بالجائحة
 أن تكشف عن مستويات أعىل من التامسك األفقي
أو تثري أعامل العنف والنزاع حيث تتوافر مستويات

.أقل من التامسك األفقي

ACLED:

http://هنا
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2021/01/29/Social-Repercussions-of-Pandemics-50041
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 عالوة عىل ذلك، تعاين العديد من البلدان املستهدفة من ارتفاع ملحوظ مبستويات النزاع والعنف وانعدام األمن بشكٍل عام كام يحدث يف نيجرييا
ال ميثل أولوية قصوى بالنسبة لهم وسط تزايد أعامل العنف وانعدام األمن، بينام يرى  واليمن وفلسطني. وأفاد عدد من املستجيبني أن كوفيد-19
بشأن املظامل  وتزايد  املناطق  من  العديد  يف  األمني  الوضع  لتدهور  نظرًا  الجائحة.  من  بدالً  األمن  انعدام  ملعالجة  املوارد  توجيه  يجب  أنه   آخرون 
 جهود االستجابة للجائحة، ميكن توقع انخفاض مستويات التامسك األفقي نتيًجة لذلك. ومع ذلك، وكام لوحظ أعاله، فإن بعض حاالت انعدام األمن
وأعامل العنف والنزاع املتزايدة مرتبطة بشكٍل مبارش أو غري مبارش بالجائحة، ماّم يدل عىل الحاجة إىل تدابري استجابة شاملة لها تتجاوز الشواغل

الصحية األولية ملكافحة اآلثار الثانوية املستمرة، مبا يف ذلك زيادة انعدام األمن، والنزاع وأعامل العنف

 يف غرب وشامل أوغندا ، شهدنا بالفعل اشتباكات وتوترات بني الالجئني وأفراد املجتمع املضيف عىل األرايض واملوارد الناجمة عن االحتياجات املرتبطة
 بالجائحة ووقف املساعدات اإلنسانية. . ومييل أفراد املجتمع املضيف يف اليمن إىل االعتقاد أن للنازحني داخليًا األولوية يف تقديم الخدمات لهم من
 قبل املنظامت اإلنسانية. تُعترب هذه اتجاهات مهّمة ويتحتّم تتبعها مع استمرار جهود االستجابة للجائحة واشتداد حدة اآلثار الثانوية لها. باإلضافة
 إىل ذلك، رغم  أن الرتدد ألخذ اللقاحات بارز يف العديد من البلدان، ان زاد معّدل الطلب )مع اإلشارة إىل  عدم القدرة عىل تلبيته بسبب معّدل العرض
 املحدود(، فقد ينهار التامسك االجتامعي بشكٍل عام، إذا كان يُنظر إىل بعض املجموعات عىل أنها تتلقى اللقاح بشكٍل أرسع من غريها. هذا صحيح
بشكٍل خاص إذا كانت هذه التصورات منترشة عرب املجتمعات العرقية والدينية والسياسية و/أو املجتمعات املضيفة للنازحني داخليًا و/أو خطوط

..فاصلة بارزة أخرى

.

اإلبالغ عن خسارة كاملة أو جزئية لدخل األرسة أثناء الجائحة

56%56%52%
45%42%

70%

اليمنأوغنداتنزانيافلسطنينيجريياكينيا

عىل »متنافسة«  أنها  عىل  املجموعات  اعتبار  تّم  إذا  ذلك،  عىل   عالوة 
 املوارد والخدمات الشحيحة ، فقد تظهر زيادة يف أعامل العنف والنزاع
 بني املجموعات مع ارتفاع حاالت كوفيد-19، أو استمرار تنفيذ إجراءات
أكرث. وبهدف للجائحة بحّدة  الثانوية  باآلثار  الشعور  أو  العام،   اإلغالق  
إيبوال فريوس  تفيش  أن  بحث  مغاير، كشف  منظور  من  املوضوع   رؤية 
اجتامعية تأثريات  له  كان  الدميقراطية  الكونغو  جمهورية  رشق   يف 
عالوة  واقتصادية أقل بكثري عىل السكان املتأثرين مقارنة بكوفيد-12.19
عىل ذلك، أعرب غالبية املستجيبني عن فقدان كامل أو جزيئ للدخل يف

.أرسهم أثناء تفيش الجائحة يف البلدان الستة موضوع البحث

 سيباستيان ديسبورو، و أوداسيو كاوتا، و إيل لونانغا، ونيك ستوب، و مارجييك فريبورتني، “كوفيد       مقابل إيبوال: التأثري عىل األرس والرشكات الصغرية واملتوسطة يف شامل كيفو، جمهورية الكونغو الدميقراطية،” معهد سياسة التنمية، جامعة أنتويرب، 

فقط بسبب اإليبوال. باإلضافة إىل ذلك، عانوا األفراد مقارنة بـ%14 من املشاركني/ات يف رشق جمهورية الكونغو الدميقراطية شهدوا/ت انخفاًضا يف اإليرادات بسبب جائحة كوفيد-19 %85 يُسلط البحث الضوء عىل أن .(2020     )يونيو/حزيران

من ارتفاع من أعامل الجرم مقارنة بـ%11 من انعدام األمن الغذايئ، و%33 مقارنة بـ%8 %58
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النهج الناجح: ميكن أن يؤدي تحسني الوصول إىل املعلومات أيًضا إىل تعزيز التامسك األفقي

 تعمل منصات التواصل مثل وسائل التواصل االجتامعي والراديو والتلفزيون كمنصات للتعاون عرب خطوط االنقسام .
فرًصا للحوار واملشاركة يف االهتاممات واالحتياجات (Search) عىل سبيل املثال، توفر الربامج اإلذاعية التابعة ملنظمة

املتعلقة بالجائحة 

املضيفة بشكٍل مشرتك. ومن الالجئني واملجتمعات  الصحفيني من  بتدريب  أوغندا  غرب  يف  (Search)  تقوم منظمة
بالجائحة وتوفري املتعلّقة  املعلومات  الالجئون وأفراد املجتمع املضيف بتطوير عمليات بث مشرتكة لنرش  ثّم يقوم 

فرص للحوار واملشاركة حول كيفية تأثريها عىل املجموعات املختلفة

الجهود يف للجائحة. يف حني تساهم هذه  االستجابة  بينها من أجل  التعاون  لتسهيل  األديان  الحوارات بني  كينيا  يف  (Search) وتدعم منظمة
دعم القادة الدينيني عىل أخذ زمام املبادرة بشكٍل أقوى بهدف نرش معلومات موثوقة تتعلّق بالجائحة إىل مجتمعاتهم الدينية
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منذ تفيش الجائحة. املصدر شكل   : حوادث العنف املرتبطة مبارشة بكوفيد-19
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النهج الناجح: ربط التامسك الرأيس واألفقي

 ميكن أن يؤدي التعاون املنتظم بني املواطنني والسلطات بشأن القضايا ذات االهتامم املشرتك، مثل كوفيد   9، إىل
 بناء ثقة ثنائية االتجاه وخلق مصداقية وقبول أوسع لتدابري االستجابة للجائحة بني املجتمعات. وميكن أن يساعد
عرب التعاون  ويشجع  متنوعة  ملجموعات  شامالً  كان  إذا  األفقي  التامسك  تعزيز  يف  أيًضا  التعاون  من  النوع  هذا 

خطوط االنقسام )أي التعاون بني النازحني داخليًا واملجتمعات املضيفة والسلطات الحكومية

منصات اإلنذار املبكر واالستجابة الخاصة باملواطنني (Search)  تدعم منظمة
القانون يف إنفاذ  الصحيني وسلطات  املدين واملسؤولني   والحكومة واملجتمع 
 كينيا للتعاون بشأن االحتياجات واملخاوف الناشئة املتعلقة بالجائحة. نتيجة
لذلك، ارتفع معّدل الثقة يف الحكومة  والتفاعل الفعل عرب خطوط االنقسام

يف املناطق املستهدفة 

التوصيات

النتائج يف  توّضح  كام  األفقي.  التامسك  مؤرشات  يف  املفاجئة  واالنخفاضات  املبكرة  اإلنذار  عالمات  إىل  اإللتفات  االستجابة  مقدمي  عىل   يقتيض 
 املستخلصة أعاله، ميكن للزيادات اإلجاملية يف التامسك األفقي إخفاء نقاط الضعف املهمة أو ديناميات النزاع املحل. من املهم رصدها يف االستجابة
تؤثر املجموعات وكيف  بني  املشرتكة  الديناميات  إدراك هذه  املستجيبون  املستقبلية. عىل  العنف  أعامل   إىل مسببات  تشري  أن  إذ ميكن  للجائحة، 

االستجابة الوبائية -وال سيام طرح اللقاح-عىل هذه الديناميات، وأن يقوموا بتطوير مناهج مخصصة تخفف من عوامل الخطر

 عىل الجهود الخاصة باالستجابة أن ترُشك القادة املحليني وتوفر فرًصا للتعاون عرب املجموعات ولكن، من جهة اخرى، يقتيض تكييف هذه الجهود
 مع ديناميات النزاع املحيل. وباستطاعة املستجيبني الصحيني املساعدة يف تعزيز التامسك األفقي من خالل اعتامد اسرتاتيجيات االستجابة التي تعزز
 املشاركة والتعاون عرب خطوط االنقسام ؛ وعليهم تحديد مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة )أي الدين، والنساء، والشباب، وقادة املجتمع املدين،
. االنقسام  ظّل  للتعاون يف  ومنوذج  املجموعات،  بني  بهم  موثوق  كمحاورين   والعمل  االستجابة،  رئييس يف جهود  دور  للعب  دقيقة  بطريقة   إلخ( 
ومع ذلك، يتطلّب فهم ديناميات النزاع بالشكل الكايف عند األخذ بتلك الخطوات؛ عىل سبيل املثال، يف بعض السياقات، ميكن إبداء الثقة بالزعامء

السياسيني أو التقليديني والدينيني يف مناطق معينة ونبذهم يف سياقات أخرى

 توّقع االحتياجات املتزايدة - و“التنافس” املحتمل بني املجموعات – بالتزامن مع ارتفاع حاالت كوفيد-19. يف حني ظهرت املوجتني الثانية والثالثة من
املنترشة حول العامل، غالبًا بقوة أكرب من املوجات األوىل. ووّضحت السلسلة الثانية من التقارير تواجد زيادة يف طلبات الخدمة املتعلقة  كوفيد-19
والتعليمية االقتصادية  )أي  الثانوية  اآلثار  فإن  ذلك،  إىل  باإلضافة  الحاالت.  أعداد  يف  ارتفاع  إىل  يشري  مام  الصحية،  الخدمات  وخاصة   بكوفيد-19، 
 والنفسية واالجتامعية، إلخ( للجائحة متتد بجذورها يف كل مكان. ومع استمرار تزايد الطلب عىل االحتياجات، عىل الخدمات املتعلقة بالجائحة وتدابري
 االستجابة أن توايف االحتياجات املتزايدة لجميع الفئات. عالوة عىل ذلك، بالتزامن مع طرح اللقاح، يقتيض عىل املستجيبني أن يدركوا أن زيادة الطلب
 عىل اللقاح قد تؤدي إىل نتائج عكسية أو عواقب غري مقصودة، حيث لن يتمكن الكثري من الناس من االستفادة  من اللقاح لسنوات قادمة. وميكن أن
تخلق »املنافسة« املتوقّعة يف ما بني املجموعات يف حال مل يُنظر إىل تقديم الخدمات املتعلقة بالجائحة و تدابري اإلنفاذ واسرتاتيجيات التطعيم عىل

أنها متساوية ورسيعة االستجابة وعادلة 

مجتمعاتهن داخل  رائًدا  دوًرا  تلعب  فالنساء  للجائحة.  االستجابة  جهود  من  مرحلة  كل  يف  إرشاكها  وينبغي  األفقي  التامسك  تعزيز  للمرأة   ميكن 
 لالستجابة للجائحة، ويتعاونن عرب خطوط االنقسام  من أجل الهدف هذا؛ وينبغي توسيع نطاق هذه الجهود والقيام باملثل. لن يضمن هذا فقط دمج
 جهود االستجابة باحتياجات املرأة واعتباراتها، بل متّكن املرأة من أن تكون قدوة إيجابية ملجتمعاتها لتسهيل التعاون عرب خطوط االنقسام  وتقليل
النزاع والتوترات بني املجموعات من خالل جهود االستجابة للجائحة. عالوة عىل ذلك، تربز فرص املشاركة بني األجيال عند اإللتفات إىل االتجاهات

الدميوغرافية، وال سيام لزيادة فرص كبار السن للتفاعل عرب خطوط االنقسام كنقطة دخول واضحة وصلبة لتحسني االستجابة للجائحة

 إرشاك الرسائل التي تعزز التامسك االجتامعي والحوار ضمن حمالت واسرتاتيجيات أكرب لالستجابة للجائحة والتلقيح. نظرًا أن اتجاهات املعلومات
 قد تشري إىل ارتفاع معّدل الشائعات واملعلومات املضللة، يجب عىل مقدمي االستجابة توقع أن هذا النوع من املعلومات قد يتسبب يف خلق توتر بني
املجموعات، السيام مع زيادة الطلب عىل االحتياجات. باإلضافة إىل املعلومات املناسبة والدقيقة واملنصفة املتعلّقة بالجائحة، ينبغي عىل املستجيبني/
 ات تضمني الرسائل التي تعزز الصمود والثقة والوحدة والتامسك االجتامعي. ميكن أن توفر جهود التواصل أيًضا منصات للحوار املنتظم عرب خطوط
التعامل مع تداعيات الجائحة، وفهم كيفية تأثريها عىل املجموعات األخرى وبناء التضامن ومناقشة الحلول االنقسام حتى تتمكن املجتمعات من 

املشرتكة لالحتياجات الناشئة
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