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 إستراتیجیة مجموعة البنك الدولي للتعامل مع أوضاع الهشاشة والصراع والعنف

 موجز المالحظات التقییمیة الخارجیة في مشاورات المرحلة األولى 

 2019أغسطس/آب  21التار�خ: 
 

والتوصیات التي قدمها أصحاب المصلحة الخارجیون �شأن  یتضمَّن الموجز التالي الموضوعات الرئیسیة عرض عام:
اإلستراتیجیة القادمة لمجموعة البنك الدولي للتعامل مع أوضاع الهشاشة والصراع والعنف، خالل المرحلة األولى من المشاورات 

شامل للمالحظات وال �سعى هذا الموجز إلى تقد�م سرد  .2019یولیو/تموز  19أبر�ل/نیسان وحتى  17التي استمرت من 
للمز�د من المعلومات  التقییمیة الواردة، ولكنه یتیح لمحة سر�عة عن النقاط الرئیسیة التي ُأثیرت في العدید من جلسات التشاور.

عة والمتعمقة، یرجى قراءة مواجز المشاورات �ل على حدة على  الموقع اإللكتروني للمشاورات الخاصة �إستراتیجیة الموسَّ
  التعامل مع أوضاع الهشاشة والصراع والعنف

 
صحاب من أ 1721وردت مالحظات تقییمیة �شأن مذ�رة مفاهیم إستراتیجیة التعامل مع أوضاع الهشاشة والصراع والعنف من 

لة �البر�د اإللكتروني، ووسائل  88المصلحة في  بلدا و�قلیما عبر لقاءات تشاور مباشرة، واستبیان عبر اإلنترنت، و�جا�ات ُمفصَّ
من أصحاب المصلحة  1438بلدا مع  37التواصل االجتماعي. ومن هذا المجموع، �انت هناك لقاءات مباشرة وجها لوجه في 

 ولیة ومنظمات المجتمع المدني الدولیة والمحلیة والقطاع الخاص.ُ�مثِّلون حكومات ومنظمات د
 

 مداخالت محددة من أصحاب المصلحة 

 التعلیقات العامة .1

المجیبون والمشار�ون في لقاءات التشاور عن دعمهم القوي إلعداد إستراتیجیة لمجموعة البنك الدولي للتعامل مع  أعرب •
 أوضاع الهشاشة والصراع والعنف، و�ذلك للنهج العام ومجاالت المشار�ة المحددة في مذ�رة المفاهیم.

عنف أكثر دقًة وتفصیال من التعر�ف المستخدم شدد الُمجیبون على أهمیة وضع تصنیف لبیئات الهشاشة والصراع وال •
قة للبیئات الهشة، وأثیرت على وجه الخصوص ضرورة تبني نهج أكثر تمایزا، وأشاروا  حالیا في تحدید القائمة الُمنسَّ

 البعض إلى ضرورة أن �عكس تصنیف جدید تنوع األوضاع التي قد یواجهها أي بلد. 

https://consultations.worldbank.org/consultation/world-bank-group-strategy-fragility-conflict-and-violence
https://consultations.worldbank.org/consultation/world-bank-group-strategy-fragility-conflict-and-violence
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لمجموعة البنك الدولي دورا قیما في مساعدة البلدان على معالجة تحد�ات بیئات الهشاشة والصراع والعنف والتغلب  نإ  •
علیها، والسیما �العمل على نحو �كفل تكامل الجهود مع الجهات الفاعلة في مجاالت العمل اإلنساني والمجتمع المدني 

 النسبیة لكل منها. والقطاع األمني وغیرها، واالستفادة من المزا�ا
و�ان هناك تسلیم �األهمیة الكبیرة لذلك في نجاح هذه  �ان تر�یز مذ�رة المفاهیم على التنفیذ محل تقدیر واستحسان،  •

اإلستراتیجیة، حیث سلط المجیبون الضوء على أهمیة تضمین سبل ملموسة لتفعیل اإلستراتیجیة و�دراج أمثلة عملیة 
 للعمل الُقطري. 

 ألسباب الجذر�ة للصراعمعالجة ا  .2

�قصد الوقا�ة منها ومساعدة  -من الضروري التر�یز على األسباب الجذر�ة والعوامل الرئیسیة للهشاشة والصراع والعنف  •
 البلدان على تحقیق سالم دائم.

رشیدة فاعلة تنبع األسباب الرئیسیة لبیئة الصراع والهشاشة والعنف في أغلب األحیان من المظالم، وغیاب نظم حو�مة   •
ولتحقیق هدفي مجموعة البنك  وخاضعة للمساءلة، والتحد�ات التي تواجه العقد االجتماعي بین المواطنین والدولة.

الدولي إلنهاء الفقر المدقع وتعز�ز الرخاء المشترك في بیئات الهشاشة والصراع والعنف، شدد المشار�ون على ضرورة 
سباب الجذر�ة لهذه األوضاع، وضرورة أن تتضمَّن اإلستراتیجیة بیان �یفیة أن تعمل مجموعة البنك على معالجة األ

 تحقیق ذلك �االشتراك مع األطراف الثنائیة والمنظمات اإلقلیمیة ومتعددة األطراف ذات الصلة.
لبیئة سلط المجیبون الضوء على ضرورة أن تبین اإلستراتیجیة �یف �مكن لمجموعة البنك الدولي أن تعمل �فاعلیة في ا •

وفي هذه السیاقات، رأى  التي �مكن أن تسهم فیها الدولة في تصاعد أو تفاقم تحد�ات الهشاشة والصراع والعنف.
البعض ضرورة أن تبحث اإلستراتیجیة �ذلك �یف �مكن لمجموعة البنك العمل مع األطراف المحلیة الفاعلة والجماعات 

 ة مع المؤسسات الحكومیة.غیر الحكومیة، وفي الوقت نفسه تشارك �صورة بناء
حث المجیبون والمشار�ون في لقاءات التشاور مجموعة البنك الدولي على النظر في هیكلها التشغیلي لضمان تحلیه  •

�المرونة في اإلنجاز وتنفیذ العملیات في بیئات الهشاشة والصراع والعنف. وهذا مهم �شكل خاص في ضوء التغیر 
 میات على أرض الواقع في معظم هذه البیئات. السر�ع للدینا

 نهج مجموعة البنك الدولي في العمل .3

أُعتبر النهج المتمایز الُمبیَّن في مذ�رة المفاهیم عنصرا �الغ األهمیة في العمل الفاعل في بیئات الهشاشة والصراع  •
  والعنف، و�جب تعمیمه في �ل برامج مجموعة البنك الدولي في هذه البیئات.

د المجیبون  • ثمة إدراك قوي أنه لیس �مقدور منظمة �مفردها التصدي وحدها لتحد�ات الهشاشة والصراع والعنف، وشدَّ
د اإلستراتیجیة بوضوح المیزة  على ضرورة أن تتسم اإلستراتیجیة �الشمول والتعاون. وعلى وجه التحدید، �جب أن ُتحدِّ

 النسبیة للمساعدة على:
o  والتكامل مع المنظمات األخرى العاملة في مختلف أوجه الهشاشة والصراع والعنف؛ تسهیل التنسیق والتعاون 
o  تر�یز الخبرات والموارد على القضا�ا والبیئات التي تتمتع فیها مجموعة البنك الدولي �میزة نسبیة، وقیمة

 األخرى وتجار�ها؛  مضافة، واالستفادة في الوقت ذاته من خبرات األطراف الفاعلة
o على التزام مجموعة البنك الدولي �مساندة التنمیة طو�لة األجل ومواصلة عملها في بیئات الصراعات  التشدید

 واألزمات.
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حث المجیبون مجموعة البنك على النظر �صورة منهجیة في تبني نهج قائم على المشار�ة في وضع برامجها. وتحقیقا  •
الهشاشة والصراع والعنف وتنفیذها �التشاور مع أصحاب المصلحة لهذه الغا�ة، من المهم ضمان تصمیم برامجها في بیئات 

 المحلیین لتسهیل اإلحساس �المسؤولیة عنها و�سب التأیید لها.
دة إلى ضرورة أن تعمل مجموعة البنك �صورة وثیقة مع منظمات المجتمع المدني على المستو�ین  • وردت إشارة ُمحدَّ

ص المساحة المتاحة للمجتمع المدني في العدید من بیئات الهشاشة والصراع المحلي والوطني. وأبرز �عض المجیبین تقلُّ 
والعنف، مشیر�ن إلى أن هذا في الغالب أحد أعراض تزاید الهشاشة، السیما في تلك البیئات التي �كون فیها خرق العقد 

ئات، یلعب المجتمع المدني دورا االجتماعي هو العامل الرئیسي المحرِّك لهذه األوضاع. وفي أحیان �ثیرة في هذه البی
حیو�ا في تقد�م الخدمات إلى المجتمعات المحلیة المعرضة للمعاناة والسكان األولى �الرعا�ة المتضرر�ن �سببها، وهو 

  ما �جعلهم شر�اء مهمین.
البنك في بیئات دعم المجیبون والمشار�ون في لقاءات التشاور تأكید مذ�رة المفاهیم على أهمیة تواجد خبراء مجموعة  •

ع المشار�ون مجموعة البنك، بوجه خاص، على مواصلة ز�ادة موظفیها المیدانیین  الهشاشة والصراع والعنف. وشجَّ
الذین یتمتعون �مهارات عالیة والمدر�ین على الجوانب المعقدة والتفاصیل الدقیقة التي ینطوي علیها التصدي لتحد�ات 

 الهشاشة والصراع والعنف.

 التر�یز مجاالت  .4

حث أغلب المجیبین في لقاءات التشاور على أن تدرس اإلستراتیجیة التر�یز على القضا�ا التي سیكون لها أثر على  •
األسباب الجذر�ة للصراع، وذلك �التر�یز على التدخالت التي ستبني المؤسسات الالزمة لتحقیق حو�مة فاعلة تشمل 

 القانون.الجمیع وخاضعة للمساءلة، واحترام سیادة 
وتحقیقا لهذه الغا�ة، جرى التشدید على ضرورة أن  أقر المشار�ون �أهمیة التصدي للعنف في إطار هذه اإلستراتیجیة.  •

یر�ز عمل البنك في البیئات التي تعاني من ارتفاع مستو�ات أعمال العنف فیما بین األفراد وتلك التي ترتكبها 
 ائیة، و�ذلك مبادرة أمن المواطنین. العصا�ات على تقو�ة مؤسسات العدالة الجن

�ان هناك دعم قوي لقیام مجموعة البنك �التصدي لتغیُّر المناخ بوصفه أحد العوامل الرئیسیة للهشاشة في هذه   •
 البیئات.

حث �ثیر من المجیبین والمشار�ین على أن تتضمن اإلستراتیجیة دراسة سبل تحفیز القطاع الخاص في بیئات الهشاشة  •
وتم  والعنف، السیما من خالل مساندة منشآت األعمال الصغیرة والمتوسطة المحلیة وتهیئة البیئة المواتیة. والصراع

�ما شدد المشار�ون على أهمیة اعتماد نهج  التأكید مرارا على أهمیة تحقیق االستقرار لتعز�ز تنمیة القطاع الخاص،
 ات القطاع الخاص التي قد تؤدي إلى تفاقم التوترات المحلیة.استثمار  مراع لحالة الصراع في تلك البیئات �غرض تفادي

ع المجیبون على تعز�ز الشراكات بین القطاعین العام والخاص، وتوفیر ضمانات أكثر فاعلیة للحما�ة من  وشجَّ
 المخاطر للتشجیع على االستثمار في بیئات الهشاشة والصراع والعنف، واالستمرار في تعز�ز مناخ االستثمار في

 البلدان النامیة.
شدد  -والتي حظیت بدعم قوي  -�اإلضافة إلى التر�یز على دعم المجتمعات المحلیة التي اضطرت للنزوح قسرا  •

المشار�ون على أهمیة تلبیة االحتیاجات اإلنمائیة للفئات األخرى المعرضة للمعاناة، ومنها األقلیات العرقیة والدینیة 
 والمعوقون و�بار السن.والجنسیة، والنساء، والشباب، 
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�تلك التي تتغاضى عن العنف ضد المرأة، أو إقصاء فئات  -و�جب أن تقر اإلستراتیجیة بتأثیر األعراف االجتماعیة   •
في إثارة وتفاقهم المظالم التي تؤدي إلى نشوب  -ُمعیَّنة، ومنها النساء والجماعات العرقیة والدینیة وغیرها من األقلیات 

 الصراع وتأججه.
�جب أن ُتر�ِّز اإلستراتیجیة على القضا�ا ذات األهمیة البالغة للشمول االقتصادي والحتواء االجتماعي، مثل معالجة   •

عدم المساواة بین الجنسین، و�ذلك وصول األقلیات إلى الموارد، وحصولهم على خدمات مثل التعلیم والرعا�ة الصحیة 
 والتمو�ل.

وسلط المجیبون الضوء،  الرشیدة و�ناء القدرات �غرض تقو�ة المؤسسات الوطنیة. شدد المشار�ون على أهمیة الحو�مة •
بوجه خاص، على ضرورة أن تر�ز اإلستراتیجیة أ�ضا على التصدي للفساد وز�ادة خضوع الحكومات وواضعي 

زة الحكم السیاسات للمساءلة، و�ذلك العمل لیس فقط مع الحكومة الوطنیة ولكن أ�ضا مع حكومات الوال�ات وأجه
 المحلي والمجالس البلد�ة.

د اإلستراتیجیة بوضوح معالم التعاون مع القطاع األمني، مع إبراز الصلة بین األمن والسالم  • حث المجیبون على أن ُتحدِّ
والتنمیة. وتم التر�یز على الطرق التي �مكن للجهات الفاعلة في مجال التنمیة أن تستخدمها لدعم إصالح القطاع 

 وحما�ة المدنیین، فضال عن العمل على نحو بناء مع الجهات األمنیة في بیئات غیر آمنة لدعم التنمیة. األمني، 
وشجعوا، في هذا  شدد المجیبون على أهمیة آلیات الرصد والتقییم الفاعلة التي تالئم بیئات الهشاشة والصراع والعنف. •

ات واالتصاالت، وحثوا مجموعة البنك على دعم تحسین السیاق، على التوسع في استخدام أدوات تكنولوجیا المعلوم
 عملیة جمع البیانات وتحلیلها في مثل هذه البیئات.

المشاورات �شكل ما  ومن حیث اإلجراءات، أقر المجیبون �أهمیة التشاور الشامل للجمیع، وشددوا على أهمیة مواصلة •
 أثناء مرحلة تنفیذ اإلستراتیجیة.

 


