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 مقدمة .1
المحافظات الرئیسیة في األردن للبحث حول العالقة بین األمن اإلنساني وسیاسات األمن الصلب في إطار إحدى تعد الكرك 

ً إذ كانت المحافظة مسرحاً رئیسمنع ومكافحة التطرف العنیف.  ن األمنیة یلمحطات مفصلیة في تفاعل العالقة بین السیاست ا
التي أفضت إلى بدایة انفراج الحالة الدیمقراطیة في األردن، الحقاً  1989اإلنسانیة والتقلیدیة؛ بما في ذلك خالل أحداث الـ 

ال في محافظة الكرك منذ اندالع االنتفاضات العربیة الفعّ ، مروراً بالحراك الشعبي السیاسي 1996في أحداث الخبز عام 
بشكل أكبر ط الضوء یسلدوٌر في توالتصدي األمني واألھلي  20161وكان لھجوم داعش في قلعة الكرك عام . 2011عام 

 على العالقة بینھما. 

تعزیز األمن اإلنساني في المناطق ركون في الكرك ضمن مشروع اص النقاط األساسیة التي أفاد بھا المشلخّ یقدم ھذا المُ 
، أن تحقیق األمن اإلنساني من شأنھ احتواء دوافع والذي ینطلق من فرضیتین: أوالً  .الھشة في األردن ولبنان وتونس

من  تعزز ،عدائیة في المجتمعات المحلیة األمن الصلب قد تولد ردود فعلٍ إجراءات التطرف العنیف. وثانیاً، أن بعض 
 مكافحتھ.  من التطرف بدالً 

منھا  ،ةمصلحالأصحاب مختلفة من منھجیة البحث على عقد ورشتي عمل وحلقتي نقاش وتسع مقابالت مع فئات تستند 
 36و رجالً  53جھات حكومیة وأمنیة وقادة من المجتمع المحلي وعاملین في منظمات المجتمع المدني والدولي، بمشاركة 

. وبالطبع ال تعمم آراء ھذه العینة على كّل سكان الكرك إال 2018شرین الثاني ت 29آب إلى  16خالل الفترة من امرأةً 
 سترشاد بھا.أنھا تمثل اآلراء والتوجھات لدى عینة من أبناء المحافظة لال

 األمن اإلنساني واألمن الصلب .2
ت الحكومیة واألھلیة تتصدر األجھزة األمنیة في كل دولة جھود مكافحة التطرف العنیف وتتعاون مع غیرھا من المؤسسا

 ألن برامجھ تتناول ؛منع التطرف اي من شأنھتالمفاھیم المن أھم في منع التطرف والوقایة منھ. كما یعد األمن اإلنساني 
ولذا فإن  2محركات التطرف السیاقیة مثل البطالة وغیاب العدالة االجتماعیة والتھمیش والفساد وضعف المشاركة السیاسیة.

 متكامالن وقادران معاً على التصدي للتطرف العنیف.  3العمل على ھذا التقریر استند على أن األمن الصلب واألمن اإلنساني

لفرد  لستقرار النفسيّ عّرف المشاركون في الكرك األمن اإلنسانّي على أنھ األمن الشامل الذي یھدف إلى تحقیق الشعور باال
ي تعریفھم فوتحقیق الشعور بالحمایة واألمان عند التصدي للمخاطر المحیطة بالدولة واألفراد.  ساسیّةعند توفیر حاجاتھ األ

ي وھو بذلك تصور یولوالحقوق.  الحریاتھذا ركز المشاركون في الكرك على الجانب الفلسفي للمفھوم من حیث توفر 
مایة. ولذا فھو غایة یصل إلیھا المجتمع والدولة بعد توفیر تؤدي بالنھایة إلى الشعور باألمن والح إلى مكتسبات مجردةأھمیة 

ة عملیة تدریجیھوالذین یرون بأن األمن اإلنساني ومشاركین آخرین في األردن آراء . ویختلف ھذا الرأي عن ھذه الحریات
ر الحاجات األساسیة من یتوف عن طریق األحوال المعیشیة ومؤشرات األمان في مجتمع ما عن طریقھامستمرة تتحسن 

  4.الغذاء والتعلیم والعمل والصحة

																																																													
 .2017كانون الثاني 4 سكاي نیوز عربیة."أحداث الكرك في وثائقي جدید على سكاي نیوز عربیة."  1
-%D8%A7%D9%94%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-east/906107-https://www.skynewsarabia.com/middle
-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%83
-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D9%8A%D9%94%D9%82%D9%8A
-B2%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%8A

%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9 
2 Neven Bondokji, Kim Wilkinson and Leen Aghabi. Trapped Between Destructive Choices: Radicalisation 
Drivers Affecting Youth In Jordan. WANA Institute. 2017 http://wanainstitute.org/en/publication/trapped-between-
destructive-choices-radicalisation-drivers-affecting-youth-jordan 

 االقتصادي األمن: اإلنساني لألمن أساسیة ركائز 7 التقریر حدد فقد  ،1994 عام اإلنمائي المتحدة األمم برنامج عن الصادر البشریة التنمیة تقریر حسب 3
 .الخوف من والحریة الحاجة من بالحریة یكمن اإلنساني األمن تعریف جوھر وكون .والسیاسي واالجتماعي والشخصي والبیئي والصحي والغذائي

 : via accessed33, -. 24pp1994”,  Report Development Human. 1994. “Program Development Nations United
pdf.ostats_en_complete_n1994hdr_/255/reports/files/default/sites/org.undp.hdr://http 

. 2018تموز  12في عمان شمال أفریقیا وغرب آسیا مداخالت عدة خالل مختبر السیاسات حول األمن اإلنساني، نظمھ معھد  4
http://wanainstitute.org/sites/default/files/files/NWO_PolicyLab_ReconceptualisingHumanSecurityInJordan.pdf  
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من تعریف األمن اإلنساني لتحقیق  جزءٌ ھي رھا المنظومة األمنیة ویرى المجتمع المحلّي في الكرك أن الحمایة التي توفّ 
 غاضٍب اتخاذه لفعلٍ ستقرار، لكنھم یعتقدون أن األمن اإلنساني خطوة استباقیة تؤدي إلى تحقیق استقرار الفرد وعدم اال

 أمنھ اإلنساني. لكنھم أجمعوا على غیاب األمن اإلنساني أو قصوره عن المستوى المرجو.تحقیق عنیف نتیجة قصوٍر في 

حول مدى فاعلیة األمن الصلب في مواجھة التطرف. آراؤھم جراءات األمن الصلب، فقد اختلفت إھم من قفأما فیما یخص مو
ألمنیة مثل المداھمات واالعتقاالت واالحتجاز لكونھا الركیزة األساسیة في إرساء األمن. إال أن منھم من یدعم اإلجراءات ا

 حساس بالغبن والظلم. فاقترحوا مثالً عدم نشر الرعب بینبعض المشاركین اقترحوا تعدیل سلوك الجھات األمنیة لتفادي اإل
ومن المستغرب ھنا أن غالبیة المشاركین  5ن.ین المطلوبون خطرالمواطنین أثناء المداھمات، واستخدام لغة الحوار ما لم یك

بعدم نجاعة السیاسات األمنیة بقناعتھم مما یوحي  2016ھجوم الكرك عام  یذكروالم جراءات األمن الصلب المؤیدین إل
 . استلزم مشاركة أھلیة واسعة في التصدي للھجومذلك الحین، األمر الذي المستخدمة في 

المشاركین فال یؤیدون استخدام األمن الصلب ویرون أن التطرف باألصل فكري وموجودٌ داخل بیوتنا ولذلك یجب أما بقیة 
ن إحدى المشاركات استنكرت نقل وحدة مكافحة التطرف العنیف من وزارة الثقافة إلى رئاسة إحتى  6محاربتھ بالفكر.

  7الوزراء ألن التطرف برأیھا مسألة ثقافیة وتوعویة أوالً.

یتفق ضمنیاً جمیع المشاركین على أھمیة األمن الصلب في مجابھة التطرف العنیف. ویشیر المشاركون إلى أھمیة وجود 
توازن بین األمن اإلنساني واألمن الصلب لتحقیق االستقرار. وترى الغالبیة أن السیاسات األمنیة وسیلة مؤقتة للحد من 

تجدر و وتكون الوقایة بتحقیق األمن اإلنساني للفرد.الجذریة ء على أسبابھ القضاعن قاصرة ، كما أنھا التطرف العنیف
خاطئة إلى التطرف بسبب االعتقاالت الالسیاسات األمنیة، حیث قد تؤدي  حدوث نتائج عكسیة بسبب اإلشارة ھنا إلى إمكانیة

منیة جراءات األجتماعیة، تعزز اإلعدالة االأو مزاجیة الحكام اإلداریین في االعتقاالت. وتزامناً مع تفشي البطالة وغیاب ال
 الصلبة من نزعة الكره تجاه الدولة. 

طرف تعدة عن أربعة محاور في إطار األمن اإلنساني من شأنھا المساھمة في منع ال م المشاركون تصوراتٍ ولذلك قدّ 
وھي: العدالة االجتماعیة، التعلیم للجھات الرسمیة وغیر الرسمیة العمل علیھا، یمكن العنیف عن طریق برامج ومشاریع 

 والتشغیل، تمكین المرأة، والمشاركة السیاسیة.

 جتماعیّةالعدالة اال .3
ً في أولویات أھل الكرك إذ یعدونھا أساس أمن المجتمعات، ألنھا تحقق للمواطن  أخذت العدالة االجتماعیة حیزاً رئیسیا

الكرك  ن فيوالمشاركویعطي  8.وارد المالیةارة إلى سوء استخدام المیمكن شراؤه، في إش شعوراً بالوالء واالنتماء الذي ال
لتمكین المرأة  %15للتعلیم والتشغیل و %28ألھمیة العدالة االجتماعیة في تحقیق األمن اإلنساني، مقابل  %50ما نسبتھ 

 9للمشاركة السیاسیة. %7و

الة جتماعیة؟" إّن غیاب العدفي مجلس محافظة الكرك: "كیف سنخلق انتماًء نحو الدولة في غیاب العدالة اال ویتساءل عضوٌ 
كانوا ء انتقام ممن یراھم سبباً في ظلمھ سواال رغبةً في مظلوملدى ال جتماعیة یخلق بؤساً وظلماً. والشعور بالظلم یخلقاال
ة. وقد یصل األمر إلى التطرف وااللتحاق بالجماعات المتطرفة بسبب الشعور من الدولأراداً من المجتمع أو الحكومة أو أف

  10بالظلم والعجز أو رغبةً بسد االحتیاجات المادیة.

سطة والمحسوبیة التي تحرم األكفاء من فرصھم. وبالتزامن مع قلة فرص ایربط أھالي الكرك ضعف العدالة االجتماعیة بالو
ّما یخلق م ،البطالة وانكماش الطبقة المتوسطة وعدم القدرة على تلبیة الحاجات األساسیةالعمل، تؤدي الواسطة إلى تفشي 

ومن الملفت للنظر أن العدالة االجتماعیة  11المخدرات.نحو الشباب  دفع بالتوازيھو ما یشعوراً بالظلم وعدم الثقة بالحكومة و

																																																													
 .2018أیلول  18 – 2018أیلول  16عمل "األمن اإلنساني والتطرف العنیف"، الكرك،  ورشتي 5
 .2018أیلول  17مشارك/ـة في المجموعة المركزة، الكرك،  6
 .2018أیلول  18، الكرك ،ثقافةالمدیریة  مدیرةع مقابلة م 7
 .2018أیلول  23، الكرك، عضو مجلس المحافظةمقابلة مع  8
 .2018أیلول  18 – 2018أیلول  16ورشتي عمل "األمن اإلنساني والتطرف العنیف"، الكرك،  9

 .2018أیلول  17، الكرك، موظف في بلدیة الكرك الكبرىمقابلة مع  10
 .2018أیلول  18الكرك، مدیرة مدیریة الثقافة، مقابلة مع  11
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مما یفسر ھذا التركیز على الواسطة كأحد مظاھر ضعف العدالة  12ترتبط أساساً بتوزیع الفرص بحسب أحد المشاركین،
 االجتماعیة في الكرك.

ومن المقلق أنّھ بالرغم من  13جتماعیّة.أما بالنسبة للفساد، یرى المشاركون أن انعدام سیادة القانون یعیق تحقیق العدالة اال
جراءات ومع ذلك فھم یعتبرون أن اإل 14لثقافة المجتمعیة.من ا اً رفض المشاركین للفساد، إّال أنّھم یعترفون بأنھ أصبح جزء

 15األمنیة لمكافحة التطرف دون قیمة طالما أن الفساد قائم.

 التعلیم والتشغیل .4
إضافة إلى األسباب التقلیدیة مثل قلة فرص العمل وضعف  2016.16في الكرك في عام  %14.2بلغت نسبة البطالة 

ى العدید تصوٌر لدھناك جدیر بالذكر أن من الوالرواتب، یساھم ضعف القطاع الخاص واالستثمار في ارتفاع نسبة البطالة. 
ضعف االستثمار وعلى الرغم من عدم دقة ھذه المعلومة إال أنھا تعكس االنطباع العام عن  17.شركات فقط 4بأن في الكرك 

 في المحافظة. وبالتالي یطالب المشاركون الحكومة بتحسین بیئة االستثمار. 

عمل مھنیة أو تحسین مھارات الباحثین عن عمل وتقدم برامج  تقدم منظمات المجتمع المدني برامج لغایات توفیر فرص
ولذلك تحصل المنظمات المحلیة على ثقٍة أعلى من الحكومة، التي ال یثق المشاركون بھا بسبب الفساد وغیاب  18توعویة.

بأن "الدولة تھمش الكرك وال تعتني  رٌ ھناك تصوإن برامج التنمیة والتشغیل ووجود فجوةٍ بینھا وبین المواطنین. إذ 
  19بقضایاھا."

عدد من الشخصیات المعروفة من أبناء الكرك، إال أن  عبرظة في البرلمان ومن الملفت أنھ بالرغم من تمثیل المحاف
المشاركین لم یتناولوا دور مجلس النواب أو یلوموا نوابھم على الرغم من أن دورھم ھو تمثیل المحافظة وتوفیر التشریعات 

قد تكون انعكاساً للتحامل الحاد جماالً، أو إالحامیة لمصالحھا. وھي مالحظة قد تندرج تحت ضعف الثقة بمجلس النواب 
  20كما وجدنا. من مستواه في محافظة الطفیلة مثالً  ةً دّ على الحكومة في الكرك والذي یعد أقل حِ 

إضافةً لما ذكر أعاله حول  21ثقة المواطنین بحكومتھم بسبب عدم القیام بإصالحات اقتصادیة، فيبالطبع یؤثر تفشي البطالة 
الواسطة والمحسوبیة. إن ثقة المواطنین بالدولة ھي العامل األساسي في انتمائھم لھا ودفاعھم عنھا. لكن "انعدام الشغل وقلة 

  22نھ ال ینتمي إلى المكان والوطن."توافر الغذاء یولد شعوراً بالعدائیة لدى الفرد أل

ق العدالة یتحقلشغیل في الكرك تؤثر جلیاً في انتماء المواطنین للدولة وتتحكم في منظورھم وبالتالي فإن متالزمة التعلیم والت
االجتماعیة. وبالتالي فإن ضعف التعلیم وعدم تناسب مخرجاتھ مع احتیاجات سوق العمل، إضافةً إلى الواسطة والفساد 

عمل أن یستفید منھا المواطنون في الكرك كلھا تممكن من الصالحات االقتصادیة وضعف بیئة االستثمار التي وضیق أفق اإل
مجتمعة على الشعور بالتھمیش والغضب من الحكومة. مما یعزز من فرص توجھ الشباب نحو الحركات المتطرفة أو 

 اللجوء إلى المخدرات والجریمة.

 تمكین النساء .5
 مشاركة السیاسیّة، وصلت نساء الكرك إلىقتصادیة. وفي مجال الیؤدي تمكین المرأة إلى تفعیل مشاركتھا السیاسیّة واال

قتصادیة للنساء، وھما: سوء األحوال اال كبرن یحدان من مشاركة أاسببھناك إال أن  23كوتا.عبر الومجلس البرلمان تنافساً 
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مشاركات أن الوالسلطة المجتمعیّة. فتتجھ النساء مثالً إلى إیجاد عمٍل عوضاً عن المشاركة السیاسیّة. وترى نسبةٌ كبیرة من 
لجمیع حقوقھن! وھي آراء قد تختلف عن توقعات العاملین في  ما وصلت إلیھ النساء الیوم في الكرك كاٍف وأنھن مستوفیاتٌ 

 دن ھذه اآلراء. ، إال أن المشاركات في ورشات العمل فنّ تمكین المرأة جالم

سھیالٍت تقدیم ت عن طریققتصادي وتمكینھا اال تتوفر في الكرك برامج عدیدة تركز على الجانب التوعوي بحقوق المرأة
 24النساء عند التأخر في سداد القروض أو عدم القدرة على سدادھا. تعود علىمالیة. ولكن لبعض ھذه البرامج نتائج سلبیة 

وتحد ثقافة المجتمع  25نترنت.وبسبب السلطة المجتمعیة، تبقى أغلب مشاریع النساء حبیسة المنازل ویتم التسویق لھا عبر اإل
أیضاً من توجھ النساء إلى التدریب المھني. وتقدم برامج دولیة كالـوكالة األمریكیة للتنمیة ومحلیة كشبكة نشمیات األردن 
دعماً مالیاً وتوعویاً في ظل قلة البرامج الحكومیة في الكرك. وعلى الرغم من مساھمة ھذه البرامج في تمكین المرأة، إال 

 26ستقرار المالي للنساء یبقیھن عرضة للتھمیش والتعنیف من قبل أسرھن بحسب محامیة من الكرك.أن عدم اال

ً الحتواء مسببات التطرف بین  وتأتي أھمیة برامج تمكین المرأة أوالً  لتعزیز األمن اإلنساني في مجتمع الكرك، وأیضا
 لناتج عنابالتھمیش إلى الجماعات المتطرفة بسبب شعورھن في األردن أن النساء یتجھن غالباً أُعدّ جد تقریر النساء. إذ وَ 

ام إلى سبٌب لالنضمھو عدم ممارسة حقوقھن. وفي الغالب تعرض النساء للعنف والظلم بسبب التمییز بین الجنسین أو 
 27نتقام.الجماعات المتطرفة وذلك للتخلص من السیطرة المجتمعیة واال

 

 المشاركة السیاسیّة .6
ھتمام لتحقیق األمن اإلنسانّي وتعزیزه. ولكن في الكرك ال تلقى المشاركة السیاسیة اال ةً ھمّ مُ  السیاسیّة خطوةً تشّكل المشاركة 

أما السبب الثاني فیرجع  28الكبیر لسببین. أوالً، عبّر المشاركون عن خوفھم من عدم إیجاد وظیفة بسبب انتماءاتھم الحزبیة.
فإن  -كاألحزاب اإلسالمیّة–إذ یعتقد أحد المشاركین بأنھ "لو كانت ھناك أحزاب فاعلة ونشطة  ،جراءات الحكومةإإلى 

فاألحزاب غیر فاعلة في تقدیم برامج إصالحیة سیاسیة أو مجتمعیة بالرغم من دعم الحكومة  29."وجھھافي الدولة ستقف 
آخرون إلى أّن فساد الحكومات في العملیة أشار  30بمساھمة مالیة سنویة تُقدر بخمسین ألف دینار. كل حزب مرخصل

السیاسیة یكمن بتوریث المناصب وعدم تجاوبھم مع مطالب المواطنین وعدم تمثیلھم برلمانیاً بشكل فعلّي مما نتج عنھ عدم 
 31.ثقة المواطنین بالحكومة والنواب

ولذلك یجب  32المرشحین أو األحزاب.ویرى مشارٌك أن قانون االنتخاب یسعى إلى التفرقة وعدم تشكیل تحالفاٍت بین 
 33نتخابات البرلمانیة.إلنعاش الحیاة السیاسیة وإتاحة المجال لكافة أطیاف المجتمع للترشح لال تعدیلھ

ر إلى البرلمانات الطالبیة. بید أنھا تفتق عبرعلى صعیٍد آخر، تقدم المدارس والجامعات برامج توعویة بالمشاركة السیاسیة 
علة لتعزیز مھارات الطلبة ومناھج تشجع على المشاركة السیاسیة من أجل خلق ثقافة وإرادة في المجتمع. وجود نشاطاٍت فا

ً برامج توعویة تھدف إلى توفیر مساحاٍت للحوار والثقافة  ولكن على صعیٍد إیجابي، یقدم المجتمع المدنّي والدولي أیضا

																																																													
-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8
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 .2018أیلول  23رئیسة جمعیة بتیر الخیریّة، الكرك،  مقابلة مع 24
 .2018أیلول  23الكرك، رئیسة جمیعة بتیر الخیریة، مقابلة مع  25
 .2018أیلول  17، الكرك، حامیة وناشطةقابلة مع مم 26

27 2016. Women and Violent Radicalization in Jordan. UN Women. http://www.unwomen.org/-
/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2016/women-violent-radicalization-jordan-
en.pdf?la=en&vs=3843. 

 .2018أیلول  17، الكرك، رئیس اتحاد الطلبة في جامعة مؤتة مقابلة مع 28
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31 Social Capital in Jordan: What is the level of Trust in Our Institutions & Why? Jordan Strategy Forum, 2018. 
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تخفیض بأن تطالب من الكرك  تخرجالتي "بدي أكون نائب" السیاسیة ودعم الشباب في مشاركتھم، حیث استطاعت حملة 
ً  34سن الترشح وإدماج الشباب بالعملیة السیاسیة. ر تقدم العشائ، إذ وعلى خالف ما سبق، تلعُب العشائر دوراً إیجابیاً وسلبیا

 سیاسیاً.تحبط من صعود بعض األفراد قد في المقابل  ھالكنندوات توعویة وتشجع على المشاركة السیاسیة و

لمواطنین للكن ھذا الوضع مقلق. إذ یرتبط غیاب المشاركة السیاسیّة بالتطرف العنیف بسبب عدم وجود مساحاٍت حقیقیة 
ویرجع ھذا في الغالب إلى الواسطة والمحسوبیة  35للتعبیر عن آرائھم ومشاركتھم في صنع القرار والوصول إلى مراكزه.

تخاب یساعد على وصول جمیع فئات المجتمع. كل ھذا یُشعر المواطنین بالتفرقة وعدم وجود قانون ان 36وتوارث المناصب
 حتى یتمكنوا من امتالك 37وغیاب العدالة والمساواة مما یشكل شعوراً بالظلم والفضول تجاه االنضمام للجماعات المتطرفة،

 عن تھمیش الدولة. بعیداً  ة المنشودةمكانالصوت وال

 التوصیات .7
ً  یات عدیدةقدم المشاركون توص عن عجز المجتمعات تدل وھي ظاھرة مقلقة إجماالً . إال أن معظمھا جاء عاماً وسطحیا

المحلیة عن تقدیم مقترحات لحل مشاكلھم أو المشاركة في صنع القرارات في إطار تململھم وشكواھم من الجھات الحكومیة. 
 جتماعیة وفرص التشغیل:العدالة االتوصیتین تتعلقان بتعزیز في اقترحوه أھم ما ویمكن اختصار 

تقدیم برامج تدریبیة وتعلیمیة لزیادة الخبرات العملیة والكفاءات للخریجین بما یتناسب مع احتیاجات السوق   -
لیم العالي والتع ،والتربیة والتعلیم ،ن أن ھذا جھد تشاركي بین وزارات الثقافةوالمحلي في الكرك. ویرى المشارك

تدریب المھني من جھة أخرى، والمنظمات الدولیة المانحة. وتنفذ بالتنسیق مع البلدیات من جھة، ومراكز ال
ومؤسسات المجتمع األھلي لمدة مفتوحة إلى أن تقوم وزارتي التعلیم العالي والعمل بالتنسیق حول التخصصات 

ات التعلیم وحاجات سوق المطلوبة لسوق العمل المحلي. وتھدف ھذه البرامج إلى معالجة الخلل القائم بین مخرج
العمل المحلي، وإعطاء فرص متساویة للحصول على دعم معرفي ومھني للجمیع مما یزید من المنافسة العادلة 

 عن القطاع الحكومي. بینھم في سوق العمل ویجعلھم قادرین على خلق فرص عمل جدیدة لھم بعیداً 
وضع أسس عادلة وممنھجة وشفافة في دیوان الخدمة المدنیة لغایات التعیین في قدم المشاركون أیضاً توصیة ل -

الوظائف، عن طریق االستفادة من خبرات مجلس األعیان ودیوان الخدمة المدنیة والقطاع الخاص ووزارتي 
ة من ھذه لكن لم یوضح المشاركون ما ھي آلیة التعاون المطلوبة أو الخبرات المرجوالعمل والصناعة والتجارة. 

ستعادة ثقة المواطنین بالحكومة والبدء الجھات لغایات التعاون. إال أنھم یعتقدون أن ھذا اإلجراء سیؤدي إلى ا
 تحقیق العدالة االجتماعیة وتعزیز األمن اإلنساني. في بتغییر ثقافة الواسطة في المجتمع، مما یؤثر 
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