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مجلس التحرير

ديمة آل الشيخ

رئيس مجموعة تواصل القيم ()V20
مدير تنفيذي “مسك القيم في مؤسسة مسك الخيرية”

الدكتور غازي بن زقر

الشربا الرسمي لمجموعة تواصل القيم ()V20
مؤسس ورئيس “مركز وصال التطويري لالستشارات اإلدارية” ،نائب رئيس “شركة عبد هللا وسعيد بن
زقر” ،عضو “مجلس الشورى السعودي”

رودولف لوماير

رئيس فريق عمل القيم العالمية في مجموعة تواصل القيم ()V20
شريك “كيرني” | معهد التحوالت الوطنية

تور إينروث

رئيس مشارك في فريق عمل القيم العالمية في مجموعة تواصل القيم ()V20
مدير التحول الثقافي “مركز باريت للقيم”

الدكتور مانويل شوبرت

مستشار السياسات السلوكية العامة في مجموعة تواصل القيم ()V20
عضو منتدب “شركة بيهيفيا” ،أستاذ مساعد غير متفرع في مجال االقتصاد السلوكي

الجهة المنظمة لمجموعة
لعام  (V20) 2020تواصل القيم

الشريك المعرفي لمجموعة
لعام  (V20) 2020تواصل القيم

إخالء المسؤولية
أعد المؤلفون وكتبوا فصول موجز السياسة هذا ،كما خضع الموجز لعمليات المراجعة .وجهات
ّ
النظر واآلراء الواردة في هذا الموجز هي آراء المؤلفين وال تعكس بالضرورة الموقف الرسمي
الم ِّ
نظمة لمجموعة تواصل القيم ( )V20أو مجلس التحرير.
للجهة ُ
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مقدمة

1

مقدمة

جزءا من رأس المال االجتماعي ألي
تمثل القيم
ً
محوريا في صياغة قرارات
دورا
أمة ،فهي تلعب
ً
ً
وسلوكيات المواطنين ،وبالتالي فهي عامل رئيس
حدد للتماسك االجتماعي وقدرة المجتمع على
ُم ِّ
النهوض الشامل بتنميته االجتماعية واالقتصادية.
لذا فإن النظر في القيم أمر بالغ األهمية بالنسبة
لمجموعة واسعة من السياسات العامة التي يعتمد
نجاحها على سلوك المواطنين .وتتضمن السياسات
العامة التي تركز على اإلنسان هذه الرؤية ،فهي
على سبيل المثال تأخذ في االعتبار مدى توافق
اللوائح المؤسسية الجديدة مع قيم المواطنين.
وقد أدركت مجموعة العشرين ،باعتبارها المنتدى
األساسي للتعاون االقتصادي الدولي ،في وقت
سابق أهمية المنهجيات التي تركز على اإلنسان
لحل التحديات ذات النطاق العالمي ،وخاصة في
مجاالت الرفاه المجتمعي ( ،)G20, 2016والتنمية
المستدامة ( ،)G20, 2018والصحة العامة (G20,
 - )2019مع إدراكها الضمني لدور القيم في كل من
هذه المجاالت وغيرها الكثير.
ويهدف موجز السياسة هذا إلى تعزيز الجهود في
هذا الصدد من خالل التأكيد صراحة على “قيمة
القيم” والدعوة إلى تحول نموذجي عام في كيفية
النظر إلى القيم الواعية ودمجها في السياسة.

ويستعرض هذا الموجز األدلة على الكيفية التي
ثبت بها أن القيم مفيدة في التعاون االقتصادي
والتنمية االجتماعية ويمكن أن تسهم في تحقيق
أهداف مجموعة العشرين.
وفي ضوء األزمة العالمية الحالية الناجمة عن جائحة
فيروس كورونا (كوفيد ،)-19يتضمن موجز سياساتنا
ً
أيضا توصيات لمجموعة العشرين بشأن كيفية
االستفادة من القيم للتخفيف من التحديات الناشئة
أمام التعاون االقتصادي والتنمية االجتماعية.

المراجع
G20 (2016). G20 Leaders’ Communiqué: Hangzhou Summit.
G20 (2018). G20 Leaders’ Declaration. Building consensus for
fair and sustainable development. Buenos Aires.
G20 (2019). G20 Osaka Leaders’ Declaration. Osaka.
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الحقيقة
المشتركة

المؤلفون :الدكتور مانويل شوبرت ،الدكتورة
مها َبشري ،الدكتور سيريل جاييت ،إريك
فاوترين ،الدكتورة جوليا ستاوف

تقتضي المجتمعات المتماسكة أن
يتعامل المواطنون المؤهلون مع السيل
الهائل من المعلومات العالمية متزايدة
التعقيد والمتنازع عليها .وال يمكن تحقيق
السياسات الرامية إلى تحسين الهيئات
المعلوماتية إال إذا استثمرت الحكومات
في برامج التعليم اإلعالمي ،مع سعي
المواطنين للحصول على فرص التعليم
اإلعالمي المستمر ،واكتساب مهارات
جديدة ،وتكييف تلك القائمة مع التغيرات
التقنية السريعة.
وفي إطار تولي المملكة العربية السعودية
رئاسة مجموعة العشرين ،عقدت دول
المجموعة العزم على تمكين األفراد وتهيئة
الظروف التي يمكن فيها “لجميع الناس العيش
والعمل واالزدهار” ( .)G20, 2020ويستند هذا
الهدف إلى مفهوم التماسك االجتماعي ،إذ
يزيد التماسك االجتماعي من رفاه كل أعضاء
شعورا بالهوية واالنتماء
المجتمع ويخلق
ً
واالحترام المتبادل من خالل الشمولية (OECD,
 .)2012وفي حين أن المرحلة الحالية من النمو
العالمي قد أخرجت الماليين من األفراد من براثن
الفقر ،فقد اتسعت أوجه عدم المساواة في
كثيرا .وعلى الرغم من
العديد من المجتمعات
ً
أننا ندرك جهود مجموعة العشرين في تعزيز
التعاون العالمي للتصدي المشترك لالتجاهات
المقلقة المتمثلة في تزايد أوجه عدم المساواة
والتهميش ،فإننا نشعر بالحاجة إلى تسليط
خطرا
الضوء على تهديد آخر محتمل قد يشكل
ً
على تماسك مجتمعاتنا في المستقبل .ونرى
أن وجود مفهوم مشترك للحقيقة هو جزء ال
يتجزأ من بناء سلوكيات التماسك االجتماعي

وتعزيزها ،وال سيما في عالم يتغير باستمرار
ويتزايد ترابطه ،وأن التماسك االجتماعي معرض
للخطر في أجزاء كثيرة من العالم.
وفي ظل وجود ما يقرب من  4.8مليار مستخدم
لإلنترنت على مستوى العالم (Internet World
 ،)Stats, 2020فإن أثر وسائل اإلعالم على
األفراد والمجتمع ككل مستمر في التطور
تبعا للتغيرات السريعة والمستمرة في تقنيات
ً
وسائل اإلعالم .وفي مثل هذه البيئة العالمية
المترابطة حيث يوجد سيل هائل من المعلومات،
فإن القدرة على البحث عن المعرفة والحقيقة
أساسيا للمجتمعات المتماسكة.
أمرا
تُ عد
ً
ً
وبالتالي ،يجب أن يتمتع الناس بالمهارات
المناسبة والقدرة على نقل المعارف القائمة
إلى األوضاع التقنية واالجتماعية الجديدة
( .)Stix and Jolls, 2020وفي حين تشير األدلة
التجريبية إلى الفوائد االقتصادية واالجتماعية
الكبيرة التي تعود على جزء كبير من سكان
العالم بفضل التطورات التي طرأت على تقنيات
اإلعالم ،فإننا في مجموعة تواصل القيم
( )V20نشعر بالقلق إزاء التغيرات الجذرية
واالضطرابات العالمية الملحوظة الناجمة عن
انتشار المعلومات المغلوطة والمعلومات
المضللة في المجتمعات المعاصرة.
تسهم المعلومات المغلوطة والمعلومات
المضللة في القطبية السياسية في العديد
من أنحاء العالم ،وبالتالي تعيق انتشار أي
حقيقة مشتركة ،أي طرح وجهة نظر مشتركة
تدعم التصورات العالمية المشتركة بشأن أكثر
إلحاحا ،والمساعدة بدورها
المشكالت السياسية
ً
في وضع حلول تكون مقبولة من الجميع.
وحتى اآلن عملت مجموعة العشرين وبلدان
فرديا على التصدي لهذا التحدي من خالل
أخرى
ً
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تحديد الوسائل التنظيمية والتنظيم الذاتي
لمقدمي منصات وسائل التواصل االجتماعي.
وتساورنا شكوك إزاء فعالية هذه التدخالت،
ويرجع ذلك في المقام األول إلى أن ديناميكية
االتصاالت قد تطورت بسرعة وبطرق غير
مسبوقة .فالجماهير اآلن مستهلكة ومنتجة
على حد سواء للمحتوى اإلعالمي ولم تعد
مجرد مستقبل للمعلومات .ومن هذا المنطلق،
نقترح صياغة تدخالت في السياسات العامة
تراعي العوامل األساسية المتعلقة بالتثقيف
النفسي واإلعالمي.
وقد أظهر علم النفس المعرفي أهمية
االستدالل والتحيز بوصفها آليات نفسية تدفع
الناس إلى ارتكاب أخطاء يسيرة ولكن منهجية
تتراوح بين األخطاء اإلحصائية المجردة واألخطاء
المنطقية األكثر دقة .ومن األمثلة الموثقة
لمثل هذا الخطأ تأثير الحقيقة الوهمية ،إذ يزيد
التعرض المتكرر لبيان كاذب من الشعور بصحته
بغض النظر عن مصداقية المصدر (Dechene,
Stahl, Hansen and Waenke, 2010; Fazio,
 .)Brashier, Payne and Marsh, 2015إن تأثير
الحقيقة الوهمية وكذلك الظواهر األخرى،
مثل التنافر المعرفي والتعرض االنتقائي
لمصادر المعلومات واالنحياز السلبي ،يؤدي
إلى زيادة التعصب ضد “اآلخر” وتعزيز القطبية
غالبا ما تكون موجهة نحو
السياسية ألنها
ً
تعزيز المعتقدات الشخصية القائمة ( Stanig,
.)2013

رؤى تجريبية :تأثير الحقيقة
الوهمية
وتكرارا أن الناس
مرارا
أظهرت األبحاث
ً
ً
يقعون ضحية تأثير الحقيقة الوهمية ،أي
أنهم يميلون إلى االعتقاد أن ً
بيانا ما يكون
صحيحا بعد التعرض له عدة مرات .ويمكن
ً
أن يحدث هذا التأثير على الرغم من معرفة
المرء السابقة أن البيان كاذب .وباستخدام
بيانات تتناقض مع الحقائق المعروفة ،وجدت
ليزا فاسيو وزمالؤها ،على سبيل المثال ،ما
يلي:
“حدثت تأثيرات الحقيقة الوهمية
حتى عندما كان المشاركون على دراية
بالحقيقة ]…[ .وهكذا ،أظهر المشاركون
تجاهل للمعرفة أو عدم اعتماد على
المعرفة المخزنة” في مواجهة التعرض
المتكرر للبيانات الكاذبة.
)Fazio et al. (2015, p. 993

ومن العوامل الحاسمة التي تساعد على إرساء
مفهوم مشترك للحقيقة فهم الدور المهم
للمعلومات ووسائل اإلعالم في المجتمع
المعاصر  -وهو ما أسماه كروتز ( )2009األعلمة
( .)mediatizationوتؤكد التربية اإلعالمية أهمية
تزويد المواطنين بالمهارات الكافية .وتتمثل
الكفاءة األساسية في مختلف نماذج التربية
اإلعالمية في قدرة المستهلكين والمنتجين
على حد سواء على تقييم صحة المعلومات
(مثلBennett, Maton and Kervin, 2008; :
Jolls and Wilson, 2014; Kellner and Share,
 .)2005; Masterman,1989وقد أفاد العديد
من الباحثين أن بعض الفضائل ضرورية لتطوير
التربية اإلعالمية مثل األمانة الفكرية أو التواضع
المعرفي .يقترح بيغليوتشي ( ،)2020على
سبيل المثال ،قائمة مرجعية يسيرة بشأن كيفية
الرد على المعلومات المغلوطة والمعلومات
المضللة:
( )Iهل نظرت بعناية في حجج الشخص اآلخر
دون رفضها؟
()IIهل أحسنت الظن عند تفسير ما قاله
الشخص اآلخر قبل الرد؟
جديا في إمكانية أن أكون مخطئا
( )IIIهل نظرت ً
وأن آرائي تحكمها تصوراتي المسبقة؟
( )IVهل أنا خبير في هذه المسألة؟ وإذا لم يكن
األمر كذلك ،فهل قمت باستشارة الخبراء أم
فقط طرحت رأيي الذي ال أساس له من الصحة؟
( )Vهل تحققت من موثوقية مصادري أم
اكتفيت بالبحث عما يتوافق مع رأيي في
محركات البحث؟
( )VIبعد إجراء بحثي ،هل أعرف بالفعل ما
أتحدث عنه أم أنني ببساطة أكرر رأي شخص
آخر دون أن أفهمه ً
حقا؟

تستند هذه القائمة المرجعية إلى نظرية
المعرفة التي تنص على أن األفراد يجب أن
يتحملوا مسؤولية شخصية في اكتساب
المعرفة وتحديد الحقيقة .كما تؤكد أخالقيات
ً
ووفقا
الفضيلة الفضائل أو السمات األخالقية.
لمقترح بيغليوتشي ،فإن على األفراد واجب
أخالقي بعدم نشر المعلومات المغلوطة التي
قد تضر باآلخرين.
وعالوة على ذلك ،كانت هناك جهود أولية
تهدف إلى تحسين معرفة الناس وقدرتهم على
اتخاذ القرار عند التعرض لمعلومات غير صحيحة
(Lorenz-Spreen, Lewandowsky, Sunstein
and Hertwig, 2020; Pennycook, McPhetres,
Zhang and Rand 2020; Bago, Rand, and
 .)Pennycook 2020وتستند هذه الجهود (إلى
حد كبير) إلى نهج للتحصين ،أي نهج يتم من
خالله تثقيف الناس بشأن مصائد ومغالطات
المعلومات المغلوطة والمعلومات المضللة.
وفي حين تبدو النتائج األولية واعدة ،فإنه من
السابق ألوانه التوصل إلى استنتاجات مؤكدة
بشأن ما يعمل على تحصين الناس ضد انتشار
المعلومات المغلوطة والمعلومات المضللة.
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عملت سلسلة من الدراسات الجديدة التي
نشرت ،على مدى األشهر األخيرة ،على
التحقيق في الطرق الفعالة لتحصين
الناس ضد تأثير الحقيقة الوهمية .فعلى
سبيل المثال:
إن مجرد مطالبة قراء منشورات
وسائل التواصل االجتماعي بتقييم
كثيرا من
دقة العناوين الرئيسة زاد
ً
قدرتهم على تمييز األخبار الحقيقية
من المزيفة.
)Pennycook et al (2020

التوصيات

رؤى تجريبية :التحصين

نقترح أن تستكشف بلدان مجموعة العشرين خيارات السياسات العامة
التي تساعد على تحسين تأهيل المجتمعات لمكافحة المعلومات
المغلوطة والمعلومات المضللة .وينبغي أن يركز التعليم (الرسمي وغيره)
ً
خاصا على التربية والتثقيف في مجال تلقي األخبار ونشرها بوصفه
تركيزا ً
تدبيرا من تدابير المساعدة الذاتية (Newman, Fletcher, Kalogeropoulos,
ً
.)and Nielsen, 2019كما ينبغي لمجموعة العشرين مجموعات العمل
المعنية أن تنشئ أدوات تشخيصية كافية وأن تتبادل المعارف القائمة
بشأن العوامل التي تساعد على تعزيز كفاءة المواطنين في التعامل
مع المعلومات بطريقة واعية ومعبرة وواعدة.
وفي هذا الصدد ،ندعو إلى النظر في السياسات المبتكرة الرامية إلى تمكين
األفراد ،سواء منتجي أو مستخدمي المحتوى ،من اتخاذ قرارات (أكثر) استنارة
ً
واستقالل .ولتحقيق هذا الهدف ،ينبغي لمجموعة العشرين أن تستلهم من
البحوث السلوكية المتزايدة في هذا المجال .ويقترح لورينز-سبريين وآخرون
 ،2020على سبيل المثال ،تطبيق التدخالت التالية منخفضة التكلفة:
•ينبغي لمنتجي المحتوى التحقق والكشف بفعالية عن مصادر
المعلومات التي ُت َ
نشر على منصات التواصل االجتماعي؛ على سبيل
المثال ،من خالل تسليط الضوء على مصدر المحتوى ،توضيح عدد اإلعجابات
ً
(مثل  4287من  1.5مليون قارئ أبدى إعجابه بهذه المقالة) ،مما يجعل
جهدا ،أو من خالل
عملية مشاركة األخبار ذات الجودة المنخفضة أكثر
ً
الكشف عن كيفية فرز األخبار .ويساعد هذا األمر على تشجيع مستخدمي
المحتوى على التحقق من صحة المعلومات التي يتعرضون لها.
•ينبغي دعم مستخدمي المحتوى بتوفير بيئات معلوماتية كافية
تسهل عليهم الوصول إلى المعلومات المقدمة من مصادر عالية
الجودة ً
بدل من منخفضة الجودة؛ على سبيل المثال ،من خالل السماح
للمستخدمين بتخصيص موجز األخبار الذي يظهر لهم ،أو عرض السجل
الكامل للمنشور (بما في ذلك مصدره األصلي ،واألصدقاء والمستخدمون
الذين قاموا بنشره) ،األمر الذي يدفع المستخدمين إلى فحص عالمات
الجودة ،أو إبالغ المستخدمين عن المجموعة المستهدفة لإلعالن.
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الثقة
االجتماعية
المتبادلة

المؤلفون :الدكتور مانويل شوبرت ،الدكتورة جوليا
ستاوف ،األستاذ الدكتور سيريل جاييت ،إريك فوترين،
الدكتورة دانيا الخطيب
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إن الثقة االجتماعية المتبادلة تتيح التعاون
تقريبا وتؤثر
في كل مجاالت التفاعل البشري
ً
إيجابا على التماسك االجتماعي وكفاءة
ً
السوق .وبما أن السياسات العامة تشكل
البيئات التي تقوم عليها الثقة المتبادلة،
فإننا ندعو مجموعة العشرين إلى وضع نظام
إنذار عالمي لتحديد الفجوات الناشئة في
مستوى الثقة واالستثمار في برامج التعليم
في مرحلة الطفولة المبكرة التي تركز على
بناء الثقة.
يتمثل الهدف األساسي لمجموعة العشرين
في توحيد الجهود لمواجهة التحديات العالمية
معا لتعزيز التعاون في النمو
الكبرى ،والعمل ً
االقتصادي العالمي واإلسهام في تحقيق
التنمية االجتماعية والرفاهية في العالم (G20,
 .)2016; G20, 2019وندرك في مجموعة تواصل
القيم ( )V20هدف مجموعة العشرين المتمثل
في تيسير التعاون االقتصادي ونرحب بجهودها
المتواصلة للسعي إلى تحقيق نتائج اقتصادية
واجتماعية أفضل على حد سواء .ولتحقيق
هذه الغايات ،سيكون من األهمية بمكان إرساء
أساس متين لدعم القيم.
وال ريب أن الثقة االجتماعية المتبادلة ،أي الثقة
بين األشخاص ،هي أحد أهم العوامل لتحقيق
هذه األهداف .فالثقة تتيح التعاون في كل
تقريبا ،إلى جانب أنها
مجاالت التفاعل البشري
ً
تسهم في تقليل تكاليف المعامالت في
العالقات االجتماعية واالقتصادية والسياسية
التي تنطوي على المخاطرة أو عدم اليقين.
وتتطلب األسواق العالمية مستويات عالية من
الثقة من أجل تيسير التعاون بين األطراف غير
المعروفة وتبادل السلع والخدمات دون الكشف

الكامل عن الهوية .إذا كانت الجهات الفاعلة في
السوق تتفاعل بطريقة جديرة بالثقة ،فإن الثقة
تصبح قاعدة مهيمنة في األسواق مستفيدة
من المكاسب الكبيرة الناتجة عن زيادة الكفاءة
( .)Henrich, 2016وتؤكد األدلة التجريبية قوة
هذه الحجج ،مما يدل على أهمية الثقة بالنسبة
للتعاون االقتصادي .فعلى سبيل المثال،
يوضح زاك وكنياك ( )2001أن الثقة االجتماعية
المتبادلة هي دافع كبير لنمو الناتج المحلي

رؤى تجريبية :الثقة والنمو
كانت الثقة واآلثار االقتصادية المترتبة
عليها موضع بحث على نطاق واسع على
مدى السنوات الخمسين الماضية .وفي
واحدة من أبرز الدراسات ،يحلل الخبيران
االقتصاديان بول زاك وستيفن كنياك البيانات
المستخلصة من استبيان القيمة العالمية
حول الثقة الذي شمل  41دولة .وبتحليل
البيانات حسب مجموعة من العوامل ،يخلص
الخبيران االقتصاديان إلى ما يلي:
معدل النمو السنوي لدولة ما “يزيد
تقريبا في
بنسبة  1نقطة مئوية
ً
المتوسط لكل زيادة في الثقة بمقدار
 15نقطة مئوية”
)Zak and Knack (2001: 307-309
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اإلجمالي العالمي.
ولكن في ظل جائحة فيروس كورونا
(كوفيد )-19الحالية ،يبدو أن الثقة االجتماعية
المتبادلة معرضة للخطر ،إذ تشير بيانات
االستبيان األخير ،على سبيل المثال ،إلى أن
المستهلكين قد فقدوا الثقة في المنتجات
والخدمات األجنبية ( .)McKinsey, 2020ويشعر
نحو ثلث المستهلكين العالميين اآلن بالقلق
خطرا
من أن المنتجات األجنبية يمكن أن تشكل
ً
على السالمة ،إذ يعتقد واحد من كل أربعة
أن الشركات يجب أن تعيد المنتجات إلى بلدها
( .)Kantar, 2020وتواجه المنتجات الواردة من
ً
متزايدا.
تحفظا
تحديدا
الصين والواليات المتحدة
ً
ً
وال تُ عد هذه االتجاهات صائبة من وجهة نظر
المستهلك ،إذ تؤدي التجارة عبر الحدود إلى
انخفاض األسعار ،مما يتيح للمستهلكين
التمتع بمجموعة كبيرة من السلع األجنبية،
ويعزز التعلم عبر الحدود ،ويعرقل االحتكار
المحلي ( .)OECD, 2020ومن شأن انخفاض
الثقة أن يؤدي إلى فرض ضريبة على السلع
األجنبية ،مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات
المحلية ،وانخفاض فعالية المنافسة،
وانخفاض جودة السلع وتنوعها .وسيؤثر
ذلك على المدى البعيد على هياكل السوق
القائمة ويقوض النظام التجاري الدولي
عقودا وهو
وهو النظام الذي استغرق بناؤه
ً
أساسي لتحقيق فائض المستهلك من خالل
المنافسة العالمية .ولذلك دعت المنظمة
العالمية للمستهلك ،وهي المنظمة الجامعة
لمجموعات المستهلكين حول العالم،
مجموعة العشرين إلى التركيز على حماية
األفراد وتمكينهم في األسواق (Consumers
 - )International, 2020ونحن بدورنا نؤيد هذه
الدعوة.

وعالوة على ذلك ،فإن أهمية الثقة ال تقتصر على
التعاون االقتصادي فحسب ،بل تتعداه بكونها
ً
حيويا ألي نظام اجتماعي :فالناس يثقون
عامل
ً
بالميكانيكي إلصالح فرامل السيارة أو بعلماء
األوبئة لتقديم المشورة الصحيحة حول كيفية
التعامل مع جائحة فيروس كورونا .وعلى الصعيد
القطري ،تشير األدلة إلى أن الثقة تسهم في
ُ
زيادة مستويات التضامن والتماسك االجتماعي:
الثقة االجتماعية المتبادلة تجعل الناس أكثر ً
ميل
دعما للمستويات الالئقة
إلى دعم الرفاهية ،وأكثر
ً
انخراطا مع المواطنين اآلخرين،
من الضرائب ،وأكثر
ً
التزاما بتوصيات الحكومة (Alesina and
وأكثر
ً
La Ferrara, 2000; Tsai et al 2015; Algan et al,
.)2016
ونظرا لتفاعل المؤسسات الحكومية والمواطنين،
ً
فإن الثقة لها ً
مباشرا على فعالية
تأثيرا
أيضا
ً
ً
السياسات العامة .وجرى تحديد ثقة الجمهور،
أي مدى ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية،
بوصفها أحد أهم األسس التي تبنى عليها شرعية
النظم الحكومية ( .)OECD, 2013كما تؤثر الثقة
على القدرة على الحكم بفعالية واستدامة .وقد
تبين أن ثقة الجمهور تزيد من االمتثال لألنظمة
والنظم الضريبية وترفع ثقة المستثمرين
والمستهلكين (.)OECD, 2017
وعلى غرار الثقة االجتماعية المتبادلة ،يبدو أن
ثقة الجمهور متقلبة وضعيفة خالل األزمات.
فعلى الرغم من أن مؤشر إيدلمان للثقة أكد
أعلى ارتفاع على اإلطالق في مستوى ثقة
الجمهور في أبريل  ،2020إال أن االتجاه العام يشير
إلى أن الثقة في الحكومات قد تراجعت باستمرار
منذ األزمة المالية لعام OECD, 2017;( 2008
 .)Edelman, 2020وبالتالي فإن المكاسب التي
مؤشرا
مؤخرا في ثقة الجمهور قد تكون
تحققت
ً
ً

على مجرد فقاعة ثقة يمكن أن تنفجر بسرعة
دون اتخاذ إجراءات حكومية متضافرة.
وتضطلع الحكومات في كل أنحاء العالم اآلن
بمهمة صياغة استجابات في السياسات العامة
مالئمة لألزمة على مختلف المستويات .ولكن
بالنظر إلى العالمات األولى لإلرهاق واالحتجاج
السلوكي في العديد من البلدان الغربية ،فإننا
نشعر بالقلق ألن جهود مجموعة العشرين
الحالية لن تكون كافية للحفاظ على مستويات
الثقة االجتماعية المتبادلة وثقة الجمهور
الكافية لتيسير التعاون االقتصادي واالجتماعي
في المستقبل.
وإلى جانب تدهور الثقة االجتماعية المتبادلة
وثقة المستهلكين ،يساورنا قلق خاص إزاء األثر
طويل األجل المحتمل لجائحة فيروس كورونا
على ثقة الجمهور .وتشير دراسة حديثة إلى
أن التعرض لجائحة في سن مبكرة (في سن
عاما) يمكن أن يؤدي إلى استمرار تراجع
ً 18-25
الثقة في الحكومات لبقية حياة المرء (Aksoy
 .)et al, 2020وينبغي للحكومات ً
أيضا أن تأخذ
في االعتبار أن جهود بناء الثقة ال ينبغي أن
تقتصر على االتصاالت المتعلقة باألزمات فقط،
بل ينبغي أن تمتد إلى مجاالت أخرى ،مثل
السياسات االجتماعية والمالية واالقتصادية ،إذ
إنها جميعها مجاالت رئيسة للتقدم والتنمية
المجتمعية.

رؤى تجريبية :ثقة الجمهور
وجائحة فيروس كورونا
ً
مستقبل
“ما هو اإلرث السياسي المتوقع
لجائحة فيروس كورونا المستجد؟” قدمت
مؤخرا مجموعة من الباحثين الذين حللوا
ً
بيانات من استطالع غالوب العالمي الذي
شمل  140دولة إجابة أولى عن هذا السؤال.
وفي تقييم أثر التعرض للجائحة على الثقة
باستخدام البيانات التاريخية للفترة ما بين
 ،2008-2016يرى الباحثون أن الجوائح
تؤدي إلى تدهور مستمر في الثقة في
المؤسسات العامة بين المراهقين .ويخلص
الباحثون إلى ما يلي:
“قد يخلف فيروس كورونا آثار سياسية
طويلة األمد على جيل الشباب الحالي”
)Aksoy et al (2020: 2
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.1الكفاءة :االستجابة والموثوقية في تقديم
الخدمات العامة.
.2القيم :النزاهة واالنفتاح واإلنصاف واالتساق
في التعامل مع مخاوف المواطنين وطلباتهم
ُ(يرجى الرجوع ً
أيضا لموجز سياسة مجموعة
تواصل القيم ( )V20بشأن “القيم القيادية”).
كما يمكن تعزيز الثقة من خالل التعليم .فعلى
سبيل المثالُ ،و ِجد أن ممارسات التدريس
األفقية تبني الثقة بين الطالب بفعالية ،هذه
الممارسات التي تؤكد التعاون وتدفع الطالب
للعمل في مجموعات وتطلب من المعلمين
اإلجابة عن األسئلة ( .)Algan et al, 2013وقد
أظهرت البحوث ً
أيضا أن برامج التعليم المبكر
في سن السابعة يمكن أن تزيد الثقة ،كما أن
لها آثار إيجابية كبيرة في بداية مرحلة البلوغ
فيما يتعلق باإلجرام والتعليم والعمالة ورأس
المال االجتماعي (مثل.)Algan et al, 2012 :
وأخيرا يجري ترسيخ الثقة وتطويرها في إطار
ً
األوساط غير الرسمية بسبب التقاء الناس بطرق
جدا تحقيقها في الهياكل
طبيعية يصعب ً
الرسمية ،بما في ذلك هياكل الحكومات
الوطنية (وعبر الوطنية) ومواطنيها .وتسهم

التوصيات

ولتشجيع مستويات أعلى من الثقة ،ينبغي
للحكومات االستفادة من مجموعة كبيرة من
قيمت محددات ثقة الجمهور
البحوث التي ّ
والثقة االجتماعية المتبادلة .فعلى سبيل
المثال ،تنظر منظمة التعاون والتنمية في
الميدان االقتصادي ( )11-12 :2017في
عدين:
الدوافع الرئيسة لثقة الجمهور من ُب َ

المشاركة الطوعية في المجموعات أو األنشطة
أو المبادرات التي يكون فيها لألفراد مصلحة
شخصية ،إلى جانب معرفتهم أنهم يملكون حرية
الحضور والمغادرة ،في إرساء قدر كبير من الثقة
االجتماعية المتبادلة وتعزيزها منذ البداية (Song
.)et al, 2019

ندعو بلدان مجموعة العشرين ،بصرف النظر عن أنظمتها السياسية
وقيادتها الحالية ،إلى توحيد جهودها وتنسيقها في مجال تأمين
الثقة االجتماعية المتبادلة وثقة الجمهور ودعم المواطنين من أجل
االستقرار العالمي والسالم االجتماعي واالزدهار.
كما نوصي باتخاذ إجراء فوري ومنع المزيد من تراجع الثقة .وينبغي أن تركز
اإلجراءات المشتركة على تخفيف انعدام الثقة تجاه السلع األجنبية من
خالل إبالغ المواطنين بالمخاطر الفعلية ومعايير السالمة التي يمكن أن
تؤثر على تقييم مخاطر المنتج ومعالجة النفور العام من كل ما هو خارجي.
كما نوصي بتطوير نظام عالمي لإلنذار يعتمد على المبادئ التوجيهية
لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي بشأن قياس الثقة
لتحديد الفجوات واالتجاهات الحرجة في مرحلة مبكرة .وعلى وجه الخصوص،
ينبغي لبلدان مجموعة العشرين أن تدعم منظمة التعاون والتنمية
في الميدان االقتصادي في مواصلة تبادل أفضل الممارسات وتوسيع
نطاقه ،إلى جانب anتطوير التدخالت التي تعيد الثقة بفعالية في القطاعين
جهودا إلعادة تنظيم
الخاص والعام على حد سواء .وينبغي أن تبذل الحكومة
ً
السياسات ،وزيادة الوعي العام ،وتقديم التزامات في المستقبل للحفاظ
على الثقة وتعزيز التماسك .وينبغي أن تركز التدخالت الطويلة األجل على
تطوير الممارسات التربوية والبرامج التعليمية التي تبني الثقة في مرحلة
الطفولة المبكرة .عالوة على ذلك ،ينبغي أن يظل تعزيز لقاءات األوساط
غير الرسمية وتيسيرها ،سواء بين الحكومات أو بين الحكومات ومواطنيها،
أولوية وأن يجري العمل على توسيع نطاقها حيثما أمكن.
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المسؤولية
العالمية
المؤلفون :الدكتور مانويل شوبرت ،األستاذة
نجالء العريفي ،الدكتورة جوليا ستاوف،
األستاذة أولينا باريش ،األستاذة عائشة فالته،
الدكتورة دانيا الخطيب

عند معالجة القضايا العالمية التي يؤدي
نشطا ،من المهم النظر في
دورا
ً
فيها الفرد ً
المسؤولية العالمية التي لم يتم التطرق
لها من قبل  -أي إحساس المرء بالمساءلة
عن عواقب أفعاله التي يمكن تمس غيره.
ولتفعيل هذا الدافع ،يتعين على السياسات
العامة تحفيز التقييمات الشخصية والمعايير
االجتماعية من خالل قنوات التعليم واالتصال
من أجل تثبيط السلوكيات غير المسؤولة
وتعظيم المساءلة الفردية.
إلحاحا “الحفاظ
إحدى أهم القضايا العالمية األكثر
ً
على كوكب األرض” ،كما أنها إحدى المحاور
الثالثة الرئيسة التي تناولتها الرئاسة السعودية
لمجموعة العشرين في عام  .2020وقد تم
ً
أيضا اعتبار إجراءات الحد من التغير المناخي،
وتعزيز االستهالك المستدام ،وزيادة جودة
البيئة الحضرية أولويات عليا في بيانات قادة
مجموعة العشرين السابقة (G20, 2019; G20,
 .)2018; G20, 2017وفي الوقت الذي تصل فيه
الموارد القابلة للنفاد إلى حدودها الطبيعية،
يجب أن تحظى المنافع العامة العالمية ببالغ
االهتمام .ومن هذا المنطلق ،نرحب بجهود
مجموعة العشرين ونقدر مبادراتها إليجاد حلول
مبتكرة للحفاظ على كوكب األرض .ولكننا نرى
ً
أيضا أهمية اإلشارة إلى وجود حلقة مفقودة
في التصدي لهذه التحديات العالمية.
آثارا خارجية
ً
غالبا ما ينتج عن معامالت السوق ً
سلبية ،مثل التلوث البيئي وعمالة األطفال
والتدهور العالمي في مقاومة المضادات
الحيوية .ويسهم الناس في تكوين هذه اآلثار
الخارجية العالمية من خالل استهالك السلع التي
تلحق الضرر باآلخرين .وللتخفيف من هذه اآلثار

وتوجيه االستهالك والسلوك العالمي بطريقة
مثالية جماعية ،تركز بنية السياسات العامة
لمجموعة العشرين إلى حد كبير على تدخالت
مالية متعددة األطراف وتعنى بالبنية التحتية.
ولسوء الحظ ،تؤثر تدخالت هذه السياسات على
أجزاء فقط من بيئة القرار التي تحدث فيها
السلوكيات الفردية .ونرى أنه يجب استهداف
دوافع المواطنين وتحفيزها وإدماجها في
جهود مجموعة العشرين للحفاظ على كوكبنا.
ويتمثل التحدي الرئيس في أن المسؤولية
المتصورة ،أي االعتراف باآلثار السببية ألعمال
غالبا ما تتبدد عندما يتعلق
المرء على غيره،
ً
ً
األمر بالمنافع العامة العالمية “فمثل ال أحد
يأخذ زمام المبادرة لإلشراف” (Peck et al,
 .)2020وتشير األدلة ،على سبيل المثال ،إلى
أن الناس يشعرون أنهم أقل مسؤولية عن اآلثار
الخارجية السلبية عندما يكونون في مجموعات
(مثل ،)Fischer et al, 2011 :وعندما يشعرون
اجتماعيا عن األطراف الثالثة
أنهم بعيدون
ً
(مثل ،)Charness and Gneezy, 2008 :وعندما
يتفاعلون من خالل وسطاء ،بما في ذلك
تطبيقات الذكاء االصطناعي (مثلHamman :
،)et al, 2010; Council of Europe, 2019
وعندما يالحظون أن اآلخرين يظهرون سلوكيات
ضارة (مثل .)Falk and Szech, 2013 :إن مزيج
من االنحياز التأكيدي ،وهو الميل إلى البحث
عن المعلومات التي تؤكد معتقدات المرء
( ،)Nickerson, 1998وانتشار المسؤولية يسهم
في خلق حلقة سلبية دائمة ،إذ يشعر الناس
أنهم أقل عرضة للمساءلة عن اآلثار الخارجية
السلبية الناجمة عن اختياراتهم.
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ً
واعدا
سبيل
وتوفر النُ هج القائمة على القيم
ً
للسياسات العامة من أجل تفعيل المسؤولية
العالمية ويمكن أن تكون بمثابة أطر تكميلية
لألنظمة التقليدية .ومن األهمية بمكان
إحساسا
في هذا الصدد إعطاء المواطنين
ً
بالملكية والمسؤولية .فاألشخاص الذين
استوعبوا آثار أفعالهم وتبعاتها كافة هم
ً
احتمال لتقاسم المسؤولية والمشاركة
أكثر
بقدر أقل في السلوكيات الضارة (;Irwin, 1994
 .)Lee et al 2016ويبين فيسكوسي وآخرون
( ،)2011على سبيل المثال ،أن المستويات
العالية من المسؤولية المتصورة تجاه النتائج
البيئية تكاد تكون بقوة األنظمة التقليدية
المحفزة.

رؤى تجريبية :األنظمة مقابل
المسؤولية في مجال إعادة التدوير
يعمل فيسكوسي وزمالؤه على تقييم
تأثير التدخالت التنظيمية مقابل الشعور
بالمسؤولية الداخلية عن النتائج البيئية.
وباستخدام بيانات استبيان أجري عام
أسرا أمريكية حول إعادة
 2009شمل
ً
تدوير العبوات ،قارن المؤلفون بين التغيير
السلوكي الناجم عن الحوافز االقتصادية،
أي فرض ودائع بنسبة  5سنتات لكل عبوة،
بالتغيير السلوكي الناجم عن دوافع شخصية.
وخلص المؤلفون إلى ما يلي:
تقريبا
الدوافع الداعمة للبيئة لها
ً
نفس قوة التنظيم التقليدي في توجيه
السلوك المستدام لتشكل بذلك ما يصل
إلى  75%من تأثيرها الكلي
)Viscusi et al. (2011

ويعد التعليم القائم على القيم والتدخالت
ُ
الخاصة بالحالة ،التي تستهدف االضطالع
بالمسؤولية والمعايير االجتماعية ،من وسائل
السياسات العامة الواعدة لتحفيز المسؤولية
العالمية بفعالية .وفي حين يهدف التعليم
إلى تحفيز تغيير سلوكي مستدام وطويل
األجل ،فإن الخيارات األخيرة لها أهمية بالنسبة
للتدخالت قصيرة األجل الخاصة بكل حالة على
حدة.
ً
مفيدا
مثال
()2020
وآخرون
بيك
قدم
وقد
ً
لتدخل االضطالع بالمسؤولية .ويوضح
المؤلفون أن التغييرات األساسية في البيئة
الظرفية ،مثل إعطاء لقب لبحيرة أو قراءة
“مرحبا بك في منتزهك” ،يمكن أن
الفتة
ً
تحفز مشاعر مسؤولية أكبر وتحفز سلوكيات
اإلشراف (.)Peck et al, 2020: 11
وتتعلق المعايير االجتماعية ،وهي السبيل
الثاني ،بالقواعد غير الرسمية للمجتمع بشأن
اجتماعيا وما هو
ما هو مقبول أو مستصوب
ً
غير ذلك .وفي حين أن هذه المعايير تختلف
كثيرا بين المجتمعات ،فإن الدافع األساسي،
ً
ً
بشريا ً
ثابتا
ا
سلوك
يبدو
االندماج،
في
الرغبة
أي
ً
في كل أنحاء العالم .يلتزم الناس بالمعايير
االجتماعية حتى ينعموا بالقبول واالحترام
بوصفهم أعضاء في المجتمع ،إذ إن االزدراء
الجماعي هو العقاب على انتهاك المعايير
اجتماعية .وعلى وجه الخصوص ،عندما تكون
األفعال ظاهرة للعلن ،يتجنب الناس االنحراف
اجتماعيا والتعرض
عن السلوك المقبول
ً
لعقوبات غير رسمية .ومن الممارسات
الشائعة لتفعيل االمتثال للمعايير االجتماعية
تقديم المالحظات حول سلوك مجموعات
األقران (مثلSchultz et al, 2007; Brandon :

جدا في
 .)et al, 2019وهذه التدخالت فعالة ً
تحفيز السلوك المستهدف الداعم للبيئة،
ولكنها تتطلب متابعة دقيقة لآلثار السلبية
المحتملة.

رؤى تجريبية :المعايير االجتماعية
واستهالك الكهرباء
في دراسة حديثة ،بحثت مجموعة من كبار
علماء السلوك أنماط استهالك الكهرباء
لدى  42ألف أسرة في الواليات المتحدة.
ُق ِّسمت األسر إلى مجموعات مختلفة.
وتلقت إحدى المجموعات مالحظات بشأن
المعايير االجتماعية ،أي معلومات عن
استهالك الكهرباء مقارنة باستهالك األسر
األخرى خالل أوقات ذروة األحمال .وخلص
المؤلفون إلى ما يلي:
يؤدي تلقي المالحظات االجتماعية إلى
“انخفاض بنسبة  3.8%في استهالك
الكهرباء خالل وقت ذروة الحمل”
)Brandon et al. (2019: 5293
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التوصيات

على الرغم من أن أمثلتنا المذكورة أعاله تشير
إلى النتائج البيئية ،فإن المسؤولية العالمية
ً
دورا في العديد من المجاالت
أيضا
تؤدي
ً
األخرى .فإبطاء انتشار فيروس كورونا ،على
سبيل المثال ،يتطلب اتخاذ إجراءات مسؤولة
 إذ يحتاج الجميع إلى تغيير سلوكهم ليسفقط لحماية أنفسهم ،بل ً
أيضا لمنع الضرر عن
اآلخرين .ولسوء الحظ ،فإن األعداد المتزايدة
لمن يرفضون ارتداء الكمامات ومن ال يلتزمون
بالتباعد االجتماعي في بعض البلدان تظهر أن
السلوك الوقائي لم يستوعبه الناس كافة أو
على األقل لم ُي َضف بعد للمعايير االجتماعية
في بعض المجتمعات .وكما أشار كاس
صنشتاين ،فإن السبب الرئيس لذلك هو أن
هذه اإلجراءات االحترازية تتعارض مع شعور
الناس بالهوية ( ،)Sunstein, 2020الذي ُيعد
جزءا من قيم الناس .إذا اعتبر الناس أنفسهم
ً
جزءا من مجموعة ترفض التدخل السياسي
ً
في حياتهم الشخصية وتفتخر بعدم تأثرهم
بالمخاطر ،فإنهم سوف يترددون في
اجتماعيا.
المشاركة في ممارسات مسؤولة
ً
يخلص صنشتاين إلى أن النداءات العتماد
السلوكيات الوقائية يجب أن تضع في االعتبار
كبرياء أعضاء المجموعة المستهدفة.
ومن األمثلة الشهيرة على هذا النوع من
المناشدة حملة مكافحة إلقاء القمامة على
األرض وكان عنوانها “ال تعبث بتكساس” ،إذ
استفادت الحملة من افتخار سكان تكساس
ضمنيا على مبدأ أن إلقاء
بواليتهم واشتملت
ً
القمامة إهانة للمجتمع .ويرجع الفضل إلى
هذه الحملة في تقليل القمامة في والية
تكساس بنسبة  72في المئة (McClure and
.)Spence, 2006

وفي ظل غياب اللقاح والعالجات الفعالة ،فإن
التدابير التي تحفز التغييرات السلوكية هي
الوسيلة الوحيدة الحتواء الجائحة .ولذلك فإن
آخر التدخالت التي تقوم بها السلطات الصحية
مزيجا من السياسات ،إذا
كثيرا ما تطبق
ً
ً
تجمع بين مختلف أشكال التنظيم والتدخالت
التعليمية والنداءات المقنعة التي تتصل
بالمعايير االجتماعية ،وتصور االضطالع
بالمسؤولية والهوية الجماعية .وفي حين أن
نتائج هذه المساعي ليست متاحة بعد على
نطاق واسع ،فإننا في مجموعة تواصل القيم
( )V20مصممون على مواصلة توجيه انتباه
مجموعة العشرين إلى أفضل الممارسات بشأن
سبل تحفيز المسؤولية العالمية ،وال سيما
بشأن الوسائل الفعالة الحتواء هذه الجائحة
والحفاظ على كوكبنا.

إننا نرحب بشدة بالجهود المتواصلة التي تبذلها مجموعة العشرين
للحفاظ على كوكبنا .ولكننا نعتقد أن العمل الجماعي ينبغي أال يشمل
التنسيق العالمي بشأن التدابير المتعلقة بالبنية التحتية والتدابير
التنظيمية فحسب ،بل نرى أنه يتطلب ً
خصيصا
أيضا بذل جهود مصممة
ً
لردم الفجوة بين البشر والطبيعة وتحفيز المسؤولية الجماعية.
ً
انطالقا من هذه الرؤى ،فإننا ندعو مجموعة العشرين إلى مواءمة
التدابير الفعالة لزيادة شعور الناس بالمسؤولية تجاه المنافع
العامة العالمية من خالل االستفادة من البحوث والرؤى واسعة
النطاق لمواجهة انتشار المسؤولية المتصورة بين المواطنين.
ونوصي ،على وجه التحديد ،بما يلي:
.1ينبغي لمجموعة العشرين ،وال سيما مجموعة عمل وكالء البيئة
ً
مجال
التابعة لمجموعة العشرين ( ،)EDWGأن تعتمد
جديدا ذا أولوية
ً
يتناول المسؤولية المتصورة للمستهلكين والمنتجين على حد سواء
باعتبارهم المسهمين الرئيسين في اآلثار الخارجية السلبية .وفي
إطار هذا الجهد ،ينبغي لمجموعة عمل وكالء البيئة أن تستعرض أثر
السياسات الوطنية على تحفيز مستويات أعلى من المسؤولية في
مجالي استهالك الطاقة والنفايات البالستيكية في البيئة البحرية.
وينبغي أن تُ تاح نتائج هذا التقييم للحكومات الوطنية لتوجيه سياساتها
البيئية بشأن كيفية تحفيز المسؤولية المتصورة بفعالية.
.2كما ينبغي لمجموعة العشرين أن تدعو الوكاالت الوطنية لحماية
البيئة إلى المشاركة في مختبر المسؤولية العالمية الذي يحتمل
أن تقوده منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي .وينبغي
أن يعمل المختبر على وضع تدخالت في السياسات العامة واختبار
أثرها عبر البلدان بتطبيق منهجية معيارية تضمن موثوقية النتائج
واعتمادا على أولويات الدول األعضاء ،يمكن للتدخالت
وتعميمها.
ً
ً
أن تختبر المحفزات قصيرة األجل (مثل عن طريق تفعيل االضطالع
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ً
(مثل
بالمسؤولية أو المعايير االجتماعية) أو المحفزات طويلة األجل
 إلى،)عن طريق تعزيز تقييم اإلجراءات الداعمة للبيئة من خالل التعليم
)جانب تفاعالتها المحتملة مع الحوافز المالية (أو العوامل المثبطة
.مثل النظم الضريبية الوطنية
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تمكين اإلنسان
المؤلفون :األستاذ الدكتور رونالد فيشر ،إريك فوترين،
نايف العايد ،حسام الحربي ،الدكتورة بسمة مزيد
التويجري

يعمل تمكين اإلنسان على تحقيق التوازن
بعناية بين االستقالل الشخصي والسيادة
الوطنية مع الترابط المتبادل بين األفراد
والمجتمعات واألمم لتمكين التحول
المجتمعي من خالل االبتكار والسالم
والنمو المستدام .ويمكن للقادة ،عند
صياغة السياسات ،أن يسخروا قوة تمكين
اإلنسان من خالل احترام استقالل المواطنين
وتنوعهم على الصعيد الوطني وسيادة
الدول األعضاء على الصعيد متعدد األطراف،
وتشجيع إشراك النساء والشباب واألقليات،
وفي الوقت نفسه تعزيز جسور الترابط بين
المواطنين والبلدان من خالل الحوار وتطبيق
السياسات الشاملة.
إن تمكين اإلنسان هو جوهر جدول أعمال الرئاسة
السعودية لمجموعة العشرين لعام  2020ألنه
أحد األهداف الثالثة لخريطة الطريق الجماعية
للمجموعة “تمكين الناس من خالل توفير الفرص
للجميع” ( ،)G20, 2020إذ “ستهدف مجموعة
العشرين إلى تهيئة الظروف التي تمكن جميع
الناس من العيش والعمل واالزدهار” .وإننا
في مجموعة تواصل القيم ( )V20ندعم هذا
ً
كامل ونؤمن أن تمكين اإلنسان
دعما
الهدف
ً
جزءا ال يتجزأ من صياغة السياسات
يكون
يجب أن
ً
وتنفيذها في كل المجاالت.
وتعتمد قيمة تمكين اإلنسان على تحقيق توازن
دقيق بين قيم االستقاللية والسيادة والقيم التي
تؤكد الترابط المتبادل بين األفراد والمجتمعات
ويمكن السعي المتوازن لهذه القيم
واألمم.
ّ
العالمية من تحقيق التحول المجتمعي من
خالل االبتكار والسالم والنمو المستدام .ومن

خالل وضع سياسات وطنية (وعبر وطنية) تمكن
األفراد والمجتمعات ،ستقوم مجموعة العشرين
ببناء مواطن مشارك ووضع األساس للتنمية
اإليجابية لكل األفراد والمجتمعات.
وترتبط القيم العالمية لتمكين اإلنسان المتمثلة
في االستقاللية واالرتباط الوثيق بمزيد من
االستقرار السياسي والمشاركة؛ والحرية
االقتصادية وانخفاض مستويات الفساد؛ وزيادة
االبتكارات والنمو الشخصي؛ وزيادة الرفاه
والمجتمعات اآلمنة ( .)Fischer, 2013وتشكل
هذه القيمتين أساس الحافز الجوهري (Ryan
 ،)and Deci, 2000وهي رؤية أدت إلى تحول
ممارسة األعمال على الصعيد العالمي ووضحت
السبب وراء تصنيف هذه القيمتين األكثر أهمية
تقريبا (Fischer
في كل المجتمعات المعاصرة
ً
and Schwartz, 2011; Schwartz and Bardi,
.)2001
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رؤى تجريبية
إن لقيمة االستقالل بين النساء أهمية بالغة
لتربية أطفال أصحاء .وقد صاغت دراسة
أجراها كل من إويرلينغ ،ولينش ،وفيكتورا،
وفان إيرديفيك ،وتيزلر ،وباروس (في عام
 )2017مؤشر تمكين المرأة األفريقية،
ووجدت أن زيادة االستقالل االجتماعي كان
لها تأثير وقائي من سوء التغذية وتأخر
نمو األطفال في  25دولة أفريقية .كما
وجد القائمون على الدراسة أن المزيد من
االستقالل يسمح للنساء باتخاذ قرارات مالية،
مما يعني إنفاق المزيد من المال على
أطفالهن .ومن المرجح ً
أيضا أن توفر النساء
ً
وتمكينا ألطفالهن الرعاية
األكثر قدرة
والتغذية المناسبتين ،مما يحسن فرصهم
في البقاء على قيد الحياة والنمو السليم.
ويعمم هذا التأثير على مجموعة من النتائج
ُ
االجتماعية ،إذ تظهر البيانات الواردة من
بلدا أن االفتقار إلى االستقاللية يرتبط
ً 27
بزيادة خطر نشوب صراعات عنيفة ،وانخفاض
المساواة بين الجنسين ،وانخفاض المشاركة
السياسية ،وغياب التقدم االجتماعي (Kunst
.)et al, 2017

ويشكل توفير األمن المالي والتعليمي لألفراد
والمجتمعات السبيل األهم واألوحد لتفعيل
هذه القيم التي توفر األساس لألفراد للشعور
باالرتباط اآلمن مع أسرهم ومجتمعاتهم،
مع توفير الحافز والدافع لتحقيق طموحات
مستقلة ،والمشاركة في االبتكار ،وانتشار
أنشطة ريادة األعمال التي تحدث النقلة
النوعية للمجتمعات .وتُ عد هذه األنماط
قوية وواسعة النطاق وتتجاوز األفراد إلى
ً
وصول إلى الدول.
المجتمعات المحلية
إن الضغوط الناجمة عن األمراض (مثل تلك
الناجمة عن فيروس كورونا) تقوض قدرة
األفراد والمجتمعات على التعبير بحرية عن
قيمهم وتحويل القيم إلى فعل ذي مغزى.
بلدا أن زيادة
وأظهرت البيانات الواردة من ً 31
وجود األمراض المعدية تقلل من قدرة األفراد
جد
على تحويل قيمهم الشخصية إلى فعل ُم ٍ
( .)Boer and Fischer, 2013ويصبح األفراد أكثر
عرضة للمخاطر وأقل قدرة على اتباع قيمهم.
وتتفاقم هذه التأثيرات مع العواقب االقتصادية
الخطيرة لألوبئة .ومع تأثر االقتصاد العالمي
بتداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد،)-19
يفقد الماليين من الناس إمكانية الوصول
إلى فرص العمل ،ومن المرجح أن تؤثر التبعات
االقتصادية على السكان بعد جائحة فيروس
كورونا (كوفيد )-19الحالية.
وهذا يبين األثر المزدوج لألوبئة العالمية مثل
فيروس كورونا :نحن بحاجة إلى تمكين القيم
لمكافحة التأثيرات السلبية للمرض العالمي
واحتواء الفيروسات .ولكن في الوقت نفسه،
سلبيا على قيم التمكين.
تأثيرا
تؤثر األوبئة
ً
ً

رؤى تجريبية
تعد الفرص االقتصادية بالغة األهمية
لتفعيل القيم المشتركة لالستقاللية
واالرتباط .وقد أظهرت البيانات المستمدة
من عينات ممثلة من كل القارات أن زيادة
الفرص االقتصادية والتعليمية تزيد من
مستويات قيمتي االستقاللية واالرتباط
(.)Welzel, 2013
وبمجرد تفعيل هذه القيم ،يمكن تحويلها
وترجمتها إلى أفعال عند دعمها من خالل
السياسات االقتصادية والتعليمية السليمة.
بلدا
وقد أظهرت البيانات الواردة من 17
ً
أنه في المجتمعات التي تتمتع بإمكانية
مجد ،ومؤسسات
أكبر للحصول على عمل
ٍ
اجتماعية مستقرة ،ومؤسسات تعليمية
مناسبة ،فإن قيم التمكين األعلى تُ ترجم
تماما؛ في حين أن المخاطر الزائدة
إلى أفعال
ً
للموارد (غياب العمل المجدي ،والمؤسسات
االجتماعية غير المستقرة ،واالفتقار إلى
فرص التعليم) يقلل من قدرة األفراد على
ً
وفقا لقيمهم ،بل وتنعدم هذه
التصرف
ً
أحيانا (.)Fischer and Boer, 2016
القدرة
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التوصيات

يمكن تفعيل القيمة العالمية لتمكين اإلنسان ورعايتها من خالل مجموعة
من السياسات التي تعزز األمن المالي لألفراد والمجتمعات ،وتحد من عدم
المساواة االقتصادية داخل المجتمعات ،وتمكن من المشاركة المتساوية
لكل األعضاء ،بمن فيهم الشباب والنساء واألقليات ،وتزيد الفرص وإمكانية
حصول الجيل القادم على التعليم ،وتعزز نقاط االتصال والتواصل من خالل
الحوار وتطبيق السياسات الشاملة للجميع.
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االبتكار
التعاوني

المؤلف :الدكتور هنريك كارلوس دي كاسترو

أساسا للتعجيل
يوفر االبتكار التعاوني
ً
المجتمعية
للتحديات
حلول
بوضع
والعالمية المعقدة من خالل عمليات
تفاعلية ومترابطة تسخر مجموعة متنوعة
من التصورات والقدرات والموارد والخبرات.
وينبغي لقادة مجموعة العشرين أن يحددوا
الفرص المتاحة في السياقات عبر الوطنية
والعالمية إلطالق عمليات ابتكار تعاونية
لتسريع التقدم في مواجهة التحديات
إلحاحا ،بما في ذلك التغير
العالمية األكثر
ً
المناخي ،واألمن الغذائي والمائي ،والتأهب
لألوبئة والجوائح.
وفي ظل الرئاسة السعودية لمجموعة
العشرين لعام  ،2020تهدف المجموعة إلى
“اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع”.
وفي إطار تحقيق هذا الهدف الشامل ،تركز
المجموعة على ثالثة محاور“ :تمكين اإلنسان”،
“الحفاظ على كوكب األرض”“ ،تشكيل آفاق
جديدة” .إن تسريع التقدم العالمي نحو تحقيق
تعاونيا بين دول
ابتكارا
هذه األهداف يتطلب
ً
ً
مجموعة العشرين وخارجها.
ويركز عمل مجموعة العشرين متعدد األطراف
على التعاون ،وقد أصبح مجال االبتكار أهم من
أي وقت مضى .لذا ُس ِّلط الضوء على هذه القيم
في بيان قادة المجموعة في أوساكا “العمل
معا لتعزيز النمو االقتصادي العالمي ،مع
ً
تسخير قوة االبتكار التقني ،وال سيما التحول
الرقمي ،وتطبيقها لصالح الجميع” .ومن هذا
محوريا
أمرا
عد االبتكار التعاوني
ً
المنطلقُ ،ي ّ
ً
في األهداف الحالية لمجموعة العشرين التي
تتضح من الدعوة العالمية إلى “مشاركة المواد

الالزمة للبحث والتطوير” لمكافحة فيروس
كورونا ( ،)G20, 2020aوستتزايد أهمية المضي
قدما في ضوء الحاجة الملحة إلى تسريع وتيرة
ً
التقدم في التصدي للتحديات العالمية التي
تواجه الدول األعضاء في مجموعة العشرين
والعالم أجمع.
وتشير قيمة االبتكار التعاوني إلى الحاجة إلى
تسريع تطوير الحلول للمشكالت المعقدة من
خالل عمليات تفاعلية ومترابطة .وتكمن قوة
االبتكار التعاوني على وجه التحديد في تنوع
التصورات والقدرات والموارد والخبرات التي
يوظفها .وتقدم األدبيات والدراسات حول فوائد
التجمعات االقتصادية من أجل دفع االبتكار
ً
دليل على هذه العالقة (مثل:
واإلنتاجية
 .)Brookings Institute, 2017ويمكن لالبتكار
التعاوني أن يدعم العديد من أهداف مجموعة
العشرين الدائمة والناشئة ،بما في ذلك عملها
الرامي إلى تحقيق النمو االقتصادي المتمحور
حول اإلنسان ،وإنشاء نماذج األعمال والمشاريع
الشاملة ذات التوجه االجتماعي ،والحفاظ على
البيئة لضمان األمن الغذائي العالمي والتغذية
(.)G20, 2020b, 2020c; G20 Ministers, 2020
إن مبادرة مجموعة العشرين للتسارع التقني
( )TechSprintلعام  ،2020وهي مبادرة “تسعى
إلى إبراز إمكانات التقنيات المبتكرة الجديدة
لحل المشكالت التشغيلية في مجالي االمتثال
التنظيمي ( )RegTechواإلشرافي ()SupTech
ً
بارزا على االبتكار
 ،)(G20, 2020dتُ عد مثاال
التعاوني الفعلي.
فباإلضافة إلى قيمته المحددة في تسريع
وتيرة التقدم في مجاالت محددة من مجاالت
السياسات العامة ،يمكن لالستثمار في االبتكار
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التعاوني ورعاية اإلبداع الذي يأتي في صميم
هذه القيمة أن يعزز التنمية االجتماعية
واالقتصادية في المجتمعات غير المتكافئة.
وعالوة على ذلك ،يمكن لهذه القيم أن
تحقق رضا اإلنسان ،ورفاه المجتمع ،والحوار،
والتماسك (Phelps, 2013; United Nations/
 .)UNDP/UNESCO, 2013وبالتالي فإن االبتكار
فعالة للنهوض بكل أهداف
التعاوني وسيلة ّ
مجموعة العشرين.
وفي حين أن الكثير من األدبيات والدراسات حول
االبتكار تركز على المنتج والعملية والتسويق
واالبتكار التنظيمي (OECD and Eurostat,
 ،)2019هناك دراسات متزايدة تُ عنى بدوره
في إيجاد القيمة العامة (.)Crosby et al, 2017
ويجب تعزيز مجموعة من القيم االجتماعية ذات
الصلة باالبتكار التعاوني ،مثل االستقاللية ،من
أجل إيجاد أرض ثقافية خصبة لالبتكار العام من
هذا النوع.

رؤى تجريبية
عد االستقاللية إحدى القيم الرئيسة التي
تُ ّ
تقوم عليها تنمية اإلبداع واالبتكار (Baum
 .)and Baumann, 2018ويحتوي استبيان القيم
استنادا
العالمية على مؤشر االستقاللية،
ً
إلى متغيرات صفات األطفال (Inglehart et
 .)al, 2014ويرتبط المؤشر بمقياس إجمالي
األنشطة الريادية في المراحل المبكرة الذي
يأخذ بعين االعتبار النسبة المئوية للسكان الذين
عاما ويملكون
تتراوح أعمارهم بين 18-64
ً
مشاريع جديدة ويديرونها أو يعملون في مجال
ريادة األعمال .وتوضح هذه العالقة الحاجة إلى
تعزيز االستقاللية من أجل تعزيز ريادة األعمال
االبتكارية (.).GEM, n.d
البلدان :األرجنتين،
البرازيل ،تشيلي،
الصين ،كولومبيا،
اإلكوادور ،جورجيا،
ألمانيا ،غانا ،اليابان،
ماليزيا ،المكسيك،
نيجيريا،
هولندا،
البيرو،
باكستان،
رومانيا،
بولندا،
روسيا ،سنغافورة ،سلوفينيا ،جنوب إفريقيا،
كوريا الجنوبية ،إسبانيا ،السويد ،تايوان ،تايالند،
تركيا ،الواليات المتحدة ،أوروغواي.

وتسهم قيادة مبادرات االبتكار العامة والشاملة
التي تظهر فعالية مثل هذه المنهجيات
في تفعيل االبتكار التعاوني وتعزيزه .يقدم
كروسبي وآخرون ( )2016أمثلة على الجهود
المبذولة لمعالجة التشرد في مينيابوليس
في مينيسوتا والنجاح الملحوظ لمدينة غراند
رابيدز في والية ميشيغان في أن تصبح “مدينة
عالميا (.)Crosby et al 2017
خضراء” معترف بها
ً
وفي هذه األمثلة وغيرها ،من خالل إيجاد حيز
منظم لالبتكار التعاوني وإتاحة الفرصة للجهات
المعنية للمشاركة في العملية مباشرة ،تمكن
المسؤولون الحكوميون من تفعيل القيمة
تجريبيا وبنتائج مذهلة.
األساسية
ً
ويمكن تفعيل االبتكار التعاوني أو تعزيزه من
خالل تعزيز االعتقاد القائم بالقيمة نفسها،
وتعزيز فهم “المعنى المشترك” ألهمية
التعاون واالبتكار ،وتسليط الضوء على النتائج
اإليجابية التي يعيشها األفراد والشركات ،وتعزيز
السياسات التي تكافئ اإلجراءات التعاونية
(.)Pret and Carter, 2017
إن القيام بذلك ال يتطلب تقديم قيمة
جديدة ،إذ إن االبتكار التعاوني هو جزء من
الحياة اليومية ،وهو األساس للثقافة التي
تحفز المعرفة المحلية ،والقدرة المتطورة
على التكيف ،واالقتصادات القائمة على
المعرفة .كما أن “التعاون والثقة االجتماعية
ً
مسبقا في كل
المتبادلة” قيمتين موجودتين
المجتمعات“ ،واالبتكار” جوهري من أجل البقاء
(بالنسبة لألشخاص الذين يعانون من المشقة)
وتعزيز القدرة التنافسية (بالنسبة للشركات
والمؤسسات) على حد سواء.

رؤى تجريبية
تعتمد الفئات المحرومة على اإلبداع للبقاء
في البيئات التي تتسم بعدم المساواة في
الدخل .ويمكن للسياسات العامة التي تدعم
قيمهم الفطرية في االبتكار التعاوني
واإلبداع أن تساعد األشخاص الذين يعانون
من المشقة على اإلفالت من فخ ريادة
األعمال “بحكم الضرورة” واإلسهام في
االبتكار المستدام على المستوى القطري
ونظرا
(.)Mrożewski and Kratzer, 2017
ً
للعالقة المعروفة بين رأس المال البشري
واالبتكار (Dakhli and Clercq, 2004; Kaasa,
 ،)2009فقد بدأت بعض البلدان مثل الصين
( ،)Pang and Plucker, 2012وماليزيا (Zain et
 ،)al, 2004وفنلندا ()Sahlberg et al, 2015
في تعزيز هذه القيم ذات النتائج الواعدة
في المدارس .وهناك ً
أيضا أدلة تجريبية
على أن االبتكار التعاوني يساعد الشركات
الصغيرة والكبيرة على حد سواء في بناء
الثروة ( )Ketchen et al 2007ويساعد في
إيجاد القيمة العامة في القطاع العام
(.)Crosby et al 2017
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التوصيات

إننا ندرك ونقدر ما تقوم به مجموعة العشرين من عمل بالغ األهمية في دفع
التعاون متعدد األطراف للتصدي ألهم التحديات العالمية التي تواجه البلدان
كثيرا أهمية االبتكار المتزايدة في جدول أعمال مجموعة
كافة .كما أننا ندعم
ً
العشرين ،وال سيما هذا العام في ظل الرئاسة السعودية للمجموعة .وعلى
الرغم من التركة الكبيرة التي حققتها أعمال مجموعة العشرين في كل
من هذه المجاالت ،فإننا نرى فرصة كبيرة لمجموعة العشرين لإلسهام في
تسريع وتيرة التقدم في التصدي للتحديات العالمية الرئيسة من خالل تفعيل
قيمة االبتكار التعاوني وتعزيزها.
ولتحقيق هذه الغاية ،ندعو الدول األعضاء في المجموعة إلى القيام بما يلي
على الصعيد الوطني:
• إعطاء األولوية لبرامج التعليم والتدريب في االبتكار التعاوني واإلبداع ،وال
سيما في المجاالت المتطورة مثل الذكاء االصطناعي والتفكير الحاسوبي،
عد الثقافة الرقمية ضرورة أساسية في العمل
لكل الفئات العمرية .وتُ ّ
الذي تتخلله التقنيات والخوارزميات .إن إدخال التفكير الحاسوبي والذكاء
االصطناعي في المدارس (لكل المستويات) يمكن الناس من العيش في
مجتمع معلومات يتمتع باالستقاللية والبصيرة ،وخاصة الشباب .كما يمثل
جزءا من مادة الرياضيات في البرنامج الدولي لتقييم
التفكير الحاسوبي ً
الطلبة “ .)PISA 2021” (OECD, 2018ويمكن تنفيذ هذه المستهدفات
من خالل المناهج الدراسية أو الدورات اإللكترونية المفتوحة عبر اإلنترنت
( )MOOCsالتي تستهدف المعلمين والطالب ،كما يمكن أن تصبح مبادرة
نسبيا.
عالمية ألنها تتطلب استثمارات صغيرة
ً
• دعم مبادرات االبتكار التعاوني المحلية من خالل إتاحة الوصول إلى
التمويل وأفضل الممارسات .ويجب أن يدعم تمويل مبادرات االبتكار
األفراد (البقاء المبتكر أو اإلنتاج المحلي أو الشركات التقنية الناشئة)،
والشركات المتوسطة والكبيرة التي تعتمد على التقنية بسبب األسواق
التنافسية المتزايدة ،والمسؤولين الحكوميين والقادة الذين يركزون على
إيجاد القيمة العامة.

• تعزيز بيئة تبادل المعرفة على مستوى المجتمع ككل .يمكن تشجيع
بيئات تبادل المعرفة من خالل الحمالت العامة التي تسلط الضوء على
قيم االبتكار التعاوني والثقة االجتماعية المتبادلة .ويمكن تحقيق ذلك،
على سبيل المثال ،من خالل تعزيز حاالت االبتكار التعاوني الناجحة ،وال
سيما تلك التي تدعمها سياسات الحكومات والمنظمات غير الحكومية.
وباإلضافة إلى ذلك ،ندعو مجموعة العشرين إلى القيام بما يلي على الصعيد
متعدد األطراف:
•جمع أفضل الممارسات والدروس المستفادة في مجال السياسات من
الدول األعضاء في مجموعة العشرين المتعلقة بتفعيل قيمة االبتكار
التعاوني ونشرها ،إلى جانب تطبيق المنهجيات ذات الصلة لتسريع وتيرة
التقدم في معالجة القضايا المجتمعية المعقدة.
• تحديد الفرص في إطار عمليات مجموعة العشرين في عام  2021تحت
الرئاسة اإليطالية للمجموعة إلطالق عمليات ابتكار تعاونية متعددة
إلحاحا،
األطراف لتسريع وتيرة التقدم في مواجهة التحديات العالمية األكثر
ً
بما في ذلك التغير المناخي ،واألمن الغذائي والمائي ،والتأهب لألوبئة
والجوائح .وستستند هذه اإلجراءات إلى السياسات األساسية متعددة
األطراف لمجموعة العشرين في هذه المجاالت وغيرها من اآلليات من
خالل عقد اجتماعات ال تقتصر على ممثلي السياسات فحسب ،بل تضم
ً
أيضا العلماء الرائدين والمبتكرين من األوساط األكاديمية والقطاع الخاص
معا من أجل التوصل إلى حلول تحولية في مجموعة مختارة من
للعمل
ً
المجاالت التي تحظى باهتمام مشترك واضح عبر الدول األعضاء التي قد
ً
ممكنا.
يكون التقدم غير المستمر فيها
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