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 عام عرض .1
 

لقد أصبحت الهشاشة والصراع والعنف الجبهة الجدیدة لجهود 
سیعیش نصف فقراء العالم على ، 2030التنمیة. فبحلول عام 

وتأثیر الهشاشة  1األقل في بیئات هشة ومتأثرة �الصراعات.
والصراع والعنف شدید على أكثر الناس والمجتمعات ضعفا الذین 
تتعرض سبل �سب أرزاقهم وفرصهم االقتصاد�ة للخطر. وقد 
تدهورت أوضاع الهشاشة في العالم تدهورا �بیرا، حیث نشبت 

أكثر من أي وقت في الثالثین عاما الماضیة؛ صراعات عنیفة 
ووقعت أكبر أزمة نزوح قسري منذ الحرب العالمیة الثانیة؛ 
وارتفعت مستو�ات أعمال العنف فیما بین األفراد وتلك التي 

% من 80ترتكبها العصا�ات؛ وأصبحت الصراعات هي سبب 
 كل االحتیاجات اإلنسانیة.

 
متأثر�ن �الصراع والعنف أكثر والیوم، ازدادت أعداد المدنیین ال

من أي وقت خالل العشر�ن عاما الماضیة. وألوضاع الهشاشة 
والصراع والعنف تأثیر واضح على الفقر، ومما یثیر الدهشة أن 

وفي �ثیر  2 معدل الفقر المدقع ال یزداد إال في البیئات الهشة.
ي العنف على نطاق واسع،  من السیاقات، یرجع هذا إلى تفشِّ

یار مستو�ات الخدمات األساسیة، وضعف أداء الوظائف وانه
وهي دینامیات ُتمیِّز معظم أوضاع الهشاشة  —الرئیسیة للدولة 

والصراع والعنف، وُتشكِّل تحد�ا على صعید العمل اإلنساني 
قة. و�ات من الذي والتنمیة  یتطلَّب استجا�ات دولیة شاملة وُمنسَّ

الدولي إلنهاء الفقر المستحیل تحقیق هدفي مجموعة البنك 
معالجة مشكالت  المشترك ما لم تتم المدقع وتعز�ز الرخاء

الهشاشة والصراع والعنف. ولهذه األسباب، أصبحت معالجة 

                                                           
قة ألوضاع الهشاشة للسنة  1 تقدیر البنك الدولي �استخدام القائمة الُمنسَّ

. �شرح هذا التقدیر ما ستكون علیه أوضاع الفقر إذا 2019المالیة 
) حتى 2015-2006استمرت معدالت النمو التار�خیة (المعدالت من 

2030. 
ستتحقَّق أهداف التنمیة المستدامة؟ تقییم . هل 2018كوار�زما وآخرون،  2

 Palgraveأوضاع الفقر في العالم في الحاضر والمستقبل. مجلة 
Communications 4 )29(. 

مشكالت الهشاشة والصراع والعنف الشاغل الرئیسي لمجموعة 
 البنك الدولي.

 
عملیات مجموعة البنك الدولي األخیرة في مناطق تعاني من 

 والصراع والعنف:الهشاشة 
 

على مدى السنوات العشر الماضیة، زادت مجموعة البنك الدولي 
الهشاشة  بدرجة �بیرة عملیاتها ومواردها للتصدي لتحد�ات

والصراع والعنف. وانخرطت في أوضاع الصراع والهشاشة، 
السیما في عملیات إعادة اإلعمار �عد انتهاء الصراع، ونزع 

و�نشر  �عادة دمجهم في المجتمع.السالح وتسر�ح المقاتلین و 
: الصراع واألمن 2011"تقر�ر عن التنمیة في العالم  مطبوعة
"، سلَّطت مجموعة البنك الدولي الضوء على الصلة والتنمیة

الوثیقة بین األمن والعدالة والتنمیة، والدور المحوري لشرعیة 
المؤسسات في تحقیق االستقرار، والحاجة إلى الحد من العنف 

 طر�ق االستثمار في أمن المواطنین والعدالة والوظائف.عن 
 

وفي إطار العملیتین السا�عة عشرة والثامنة عشرة لتجدید موارد 
المؤسسة الدولیة للتنمیة، ضاعفت مجموعة البنك الدولي مواردها 
الرئیسیة المخصصة لمعالجة األوضاع الهشة والمتأثرة �الصراع 

نهجا متمایزا في معالجة التحد�ات ملیار دوالر، وتبنت  14إلى 
وتحقیقا لهذه  3 المختلفة في أوضاع الهشاشة والصراع والعنف.

اقترحت العملیة الثامنة عشرة لتجدید موارد المؤسسة  الغا�ة،
في مختلف أوضاع الهشاشة ُمصمَّمة  مشار�ةالدولیة للتنمیة 

على نحو یالئم خصائص �ل منها، ومن ذلك االستثمار في 

�موجب العملیة الثامنة عشرة لتجدید موارد المؤسسة الدولیة للتنمیة، أدت  3
المقدمة التغییرات في إطار تخصیص الموارد إلى ز�ادة المساندة الرئیسیة 

من المؤسسة الدولیة للتنمیة للبلدان الهشة والمتأثرة �الصراعات، على النحو 
قة ألوضاع الهشاشة  من  ملیار دوالر في  7.2المذ�ور في القائمة الُمنسَّ
ملیار دوالر في  14.4العملیة السا�عة عشرة لتجدید موارد  المؤسسة إلى 

 العملیة الثامنة عشرة.
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الوقا�ة من الصراع، ومساندة الالجئین والمجتمعات المضیفة 
والتصدي له، واالنخراط  العنف القائم على نوع الجنسلهم، ومنع 

الصراع المحتدم، ومساندة عملیات االنتقال من الصراع اماكن في 
 إلى السالم.

 

 
 
ع في تقد�م المساندة للبلدان الهشة منخفضة   �اإلضافة إلى التوسُّ

الدخل في إطار العملیة الثامنة عشرة لتجدید موارد المؤسسة 
مجموعة  4الدولیة للتنمیة، سلطت الز�ادة األخیرة في رأسمال

البنك الدولي الضوء على أوضاع الهشاشة والصراع والعنف 
تحد�ات اإلنمائیة الرئیسیة في و�دارة مخاطر األزمات بوصفها ال

على السواء.  5البلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل
وُتعبِّر هذه االتجاهات عن تزاید الوعي �أن العمل في سیاقات 
الهشاشة والصراع والعنف یتطلَّب اتباع نهج في التنمیة مختلف 
 اختالفا جوهر�ا عنه في بیئات ال تعاني من الهشاشة والصراع
والعنف، وأنه �جب تسخیر موارد �بیرة لتعظیم األثر على أرض 

 الواقع.
 
 
 

                                                           
. في إطار حزمة الز�ادة العامة لرأس المال، 1820في أبر�ل/نیسان  4

تعهدت مؤسسة التمو�ل الدولیة بز�ادة حصتها من التزامات االستثمار 
الطو�ل األجل لحسابها الخاص في البلدان المؤهلة لالقتراض من المؤسسة 

% من اإلجمالي 40الدولیة للتنمیة والبلدان الهشة والمتأثرة �الصراعات إلى 
في البلدان لمنخفضة الدخل المؤهلة لالقتراض من  %20-%15منها 

المؤسسة والبلدان الهشة والمتأثرة �الصراعات والمؤهلة لالقتراض من  
 المؤسسة.

 الهشاشة في العالم: وضع 
 

في ظل ما تتسم �ه التحد�ات القائمة من تعقید، مازال هناك 
الكثیر الذي �جب عمله و�نجازه. فأوضاع الهشاشة والصراع 
والعنف غالبا ما تستمر أمدا طو�ال، وتكون عابرة للحدود، وتتفاقم 
من جراء التحد�ات العابرة للحدود الوطنیة مثل تغیُّر المناخ، 

لموارد، والضغوط السكانیة، ، وشحة اارتفاع عدم المساواة 
والتقنیات الجدیدة، والتدفقات المالیة غیر المشروعة والتطرف 
العنیف. وقد تز�د هذه العوامل أوجه ضعف البلدان، وتسهم في 

 ظهور أزمات متعددة الجوانب وتفاقمها.
 
فتغیُّر المناخ على وجه الخصوص عامل ُمضاِعف للخطر:  

لهشة �الفعل، و�سهم في نشوب فهو یؤدي إلى تفاقم األوضاع ا
المز�د من االضطرا�ات االجتماعیة وحتى الصراع العنیف. 

على سبیل المثال األحداث المناخیة -والمخاطر المناخیة 
، وتقلبات أسعار الغذاء، وارتفاع منسوب میاه القاسیة والكوارث

تز�د أوجه الضعف وتؤدي إلى تفاقم  -البحر وتدهور السواحل
آسي، واشتداد األوضاع الهشة القائمة �الفعل. وفي المظالم والم

ي آثار تغیُّر المناخ �حلول عام  إلى سقوط  2030الواقع، قد تؤدِّ
 2050ملیون شخص آخر�ن في هوة الفقر، و�حلول عام  100

ملیون شخص مهاجر�ن �سبب  143قد �صبح ما �صل إلى 
عوامل المناخ في ثالث مناطق (أفر�قیا جنوب الصحراء، 

 نوب آسیا، وأمر�كا الالتینیة).وج
 

إن طبیعة الصراعات العنیفة آخذة في التغیر والتبدل، إذ إنها 
ُتؤثِّر في البلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل. ورغم 
تراجع عدد الصراعات بین الدول، فإن عدم االستقرار اإلقلیمي 

، ُتعرَّف البلدان لمنخفضة الدخل �أنها البلدان 2019�النسبة للسنة المالیة  5
را دوال 995التي بلغ فیها متوسط نصیب الفرد من إجمالي الدخل القومي 

ا البلدان متوسطة الدخل فهي تلك التي بلغ فیها 2017أو أقل في  ، أمَّ
دوالرا  996متوسط نصیب الفرد من إجمالي الدخل القومي ما بین 

دوالرا. والبلدان مرتفعة الدخل هي تلك البلدان التي بلغ فیها  12055و
 دوالرا أو أكثر. 12056متوسط نصیب الفرد من إجمالي الدخل القومي 
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ز�ادة والمحلي قد اشتد، وُ�عَزى ذلك في جانب �بیر منه إلى 
الصراعات فیما بین الدول في صفوف البلدان متوسطة الدخل. 

% من المقیمین في بیئات هشة 75، �ان 2016ففي عام 
�عیشون في بلدان متوسطة الدخل، وهو ما یز�د أ�ضا على 
ضعفي من �عیشون في البلدان منخفضة الدخل. عالوة على 

لت أعلى معدالت  ذلك، فإن تسعة من البلدان العشرة التي سجَّ
 6 لجرائم القتل هي بلدان متوسطة الدخل.

 
ومن ناحیة أخرى، تقتل أعمال العنف فیما بین األفراد وتلك  

التي ترتكبها العصا�ات سنو�ا عددا من الناس أكثر �ثیرا مما 
تسببه الصراعات العنیفة، وتقوض جهود التنمیة. ومقابل �ل 

 13شخص �موت في الحرب، �سقط ما بین خمسة أشخاص و
وُتؤثِّر تلك  7 شخصا ضحا�ا ألعمال العنف فیما بین األفراد.

األعمال في الشباب من الرجال والنساء أكثر من غیرهم. والیوم، 
ترتبط أشد األوضاع عنفا وضراوًة �حرب العصا�ات، والجر�مة 
ل الدولة، وجرائم القتل  المنظمة أو المتصلة �المخدرات، وتغوُّ
على أیدي أطراف من غیر الدولة، واشتداد مستو�ات العنف فیما 

وُتشكِّل هذه األوضاع المحرك الحقیقي لحاالت  بین األفراد.
الهشاشة، وغالبا ما تستمر أمدا طو�ال. وهي تؤثر في التنمیة 
في مناطق �أكملها، مثل أمر�كا الوسطى، وتسهم في نزوح أعداد 

% من النساء على 35كبیرة من المهاجر�ن. ومع أن نحو 
جنسي، مستوى العالم ُیبِلغن عن تعرضهن للعنف البدني أو ال

فإن أوضاع الصراع وما �عد انتهاء الصراعات، والنزوح تتسبَّب 
في تفاقم العنف الذي تتعرض له النساء والفتیات، وتؤدي إلى 
أشكال جدیدة من العنف، منها االغتصاب، والزواج القسري، 

 8 واالتجار �البشر، واالستغالل الجنسي.
 
العنف داخل وأخیرا، قد تتجذَّر تحد�ات الهشاشة والصراع و  

مجتمعات تتسم فیما عدا ذلك �االستقرار (مثل منطقة مینداناو 
في الفلبین)، وتتجاوز األ�عاد المكانیة (المحلیة ودون الوطنیة 

                                                           
منظمة الصحة العالمیة، تقر�ر الوضع العالمي �شأن منع العنف،  6

2014. 
جامعة أو�ساال، ومنظمة الصحة العالمیة، ومكتب األمم المتحدة المعني  7

"الصراعات المسلحة،  2015�المخدرات. �اترسون ت. وب. وولنشتین، 

والوطنیة واإلقلیمیة والعالمیة)، وتتخطَّى الحدود (مثل �حیرة 
تشاد، ومنطقة الساحل، والقرن األفر�قي)، وُتخلِّف أثارا �بیرة 

 ستقرار تمتد إلى مناطق أخرى.مزعزعة لال
 
 
 السالم واالستقرار من المنافع العامة العالمیة: 

د أهداف التنمیة المستدامة على األهمیة البالغة للسالم  ُتشدِّ
والعدالة واألمن لتحقیق نواتج التنمیة المستدامة. وُ�بیِّن الهدف 

من أهداف التنمیة المستدامة أن األهداف اإلنمائیة لن  16
معالجة مشكالت العنف والهشاشة، و�دعو إلى  تتحقَّق ما لم تتم

التنمیة العادلة والمستدامة. ونظرا للطبیعة العالمیة لهذا التحدي، 
فإنه �جب صیاغة رؤ�ة إستراتیجیة شاملة تتجاوز النهج اإلقلیمیة 

 أو القطاعیة.
 

من أهداف التنمیة  16الهدف  

المستدامة: التشجیع على إقامة 

مجتمعات مسالمة ال ُیهمَّش فیها 

أحد من أجل تحقیق التنمیة 

المستدامة، و�تاحة إمكانیة 

وصول الجمیع إلى العدالة، و�ناء مؤسسات فاعلة وخاضعة 

 للمساءلة وشاملة للجمیع على جمیع المستو�ات 

 
ولذلك، ینبغي أن تكون طبیعة المساندة المقدمة إلى البلدان التي 
تعاني الهشاشة والصراع والعنف ُمصمَّمة حسب احتیاجات �ل 
بلد، ومبتكرة وأن تتر�ِّز على أسباب الهشاشة وعوامل المرونة 
والقدرة على التكیُّف. و�ستتبع هذا التطلُّع إلى ما هو أ�عد من 

من الفقر للتر�یز أ�ضا على تعز�ز النمو االقتصادي والحد 
فكرة أنه �التنمیة االقتصاد�ة  و�التالي تحدي -السالم واالستقرار 

 واالجتماعیة وحدها �مكن الحد من الهشاشة.

، Journal of Peace Research  2015" في مجلة 1946-2014
 .536550ص.  )4( 52المجلد 

https://www.who.int/news-منظمة الصحة العالمیة:   8
room/fact-sheets/detail/violence-against-women 
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م في األعوام األخیرة، والسیما في   و�ناًء على ما تحقَّق من تقدُّ
نمیة، إطار العملیة الثامنة عشرة لتجدید موارد المؤسسة الدولیة للت

و�ذلك في عدد من البلدان متوسطة الدخل، تهدف إستراتیجیة 
مجموعة البنك الدولي للتعامل مع أوضاع الهشاشة والصراع 
والعنف إلى تحدید إطار نظري وعملي، ومجموعة من اإلجراءات 
ذات األولو�ة للسنوات الخمس القادمة على أن �كون الهدف 

ساندة مجموعة البنك لتعز�ز م النهائي هو وضع نهج ُمنظَّم
الدولي للبلدان المتعاملة معه والفئات الضعیفة واألولى �الرعا�ة 
المتأثرة �أوضاع الهشاشة والصراع والعنف. و�دراكا لمعاناة 
المتأثِّر�ن �أوضاع الهشاشة والصراع والعنف والفرص الضائعة 
د هذه اإلستراتیجیة الشاملة  التي تمتد عبر األجیال، سُتحدِّ

�مكن للمؤسسة أن تتكیَّف  كیف�جب عمله و ماأكبر  بوضوح
لتقد�م المساندة لمن هم في أشد الحاجة إلیها. وسُتناِقش سبل 
توسیع الجهود اإلنمائیة لمعالجة العوامل الرئیسیة لحاالت 
الهشاشة والصراع والعنف، ولتعز�ز أثر عمل مجموعة البنك 

 العنف.الدولي على بیئات تعاني من الهشاشة والصراع و 
 

د مذ�رة المفاهیم هذه مجاالت التر�یز المقترحة إلستراتیجیة  وُتحدِّ
ح معالم  التعامل مع أوضاع الهشاشة والصراع والعنف، وُتوضِّ

لحاالت الهشاشة والصراع والعنف،  والمؤسساتيالسیاق العالمي 
وُتبیِّن المبررات واألهداف لهذه اإلستراتیجیة، وتعرض مجاالت 
م خیارات أولیة للتغلُّب على تحد�ات  التر�یز الرئیسیة، وُتقدِّ

د عملیة إعداد اإلستراتیجیة.  التشغیل، وُتحدِّ
 

وفي إطار منهجیتها، ستتضمَّن إستراتیجیة التعامل مع أوضاع 
اشة والصراع والعنف تقییم �یف تصدت مجموعة البنك الهش

حتى اآلن، وذلك استنادا إلى التقییمات  الدولي لهذه التحد�ات
د  9واالستعراضات الحالیة لمجموعة التقییم المستقلة. وسُتحدِّ

اإلستراتیجیة المیزة النسبیة للمؤسسة، ومختلف اإلسهامات التي 
ثمار ومؤسسة التمو�ل تستطیع الو�الة الدولیة لضمان االست

                                                           
تقوم مجموعة التقییم المستقلة بتقییم الفعالیة اإلنمائیة لمجموعة البنك  9

الدولي. ومجموعة التقییم المستقلة وحدة مستقلة عن الجهاز اإلداري 
 الدولي وتتبع  �شكل مباشر مجلس المدیر�ن التنفیذیین. لمجموعة البنك

الدولیة والبنك الدولي تقد�مها في أجندة مكافحة الهشاشة والصراع 
 والعنف، وسُتبیِّن أ�ضا �یفیة قیاس التقدم الُمحرز.

 
 نهجا تتطلَّب ولماذا والعنف، والصراع الهشاشة هي ما .2

 مختلفا؟
الهشاشة والصراع والعنف ُمعقَّد و�نطوي على فروق  وضعإن 

وتحدید الهشاشة والصراع  و�لزم الوضوح في �یفیة فهم -دقیقة 
والعنف حتى یتسنَّى تفعیل استجا�ات مجموعة البنك الدولي. 
ستساعد اإلستراتیجیة على بیان مالمح الهشاشة والصراع والعنف 

لى أرض الواقع، على أساس فهٍم لتعقید وتنوُّع األوضاع ع
وسُترِسي تصنیفا �مكن االسترشاد �ه في اإلجراءات التدخلیة 

 والتغییرات على صعید السیاسات.
 
ع   ومن الضروري أن �كون هذا التصنیف عبارة عن نهج ُموسَّ

ي على  ومتمایز في تعر�ف الهشاشة والصراع والعنف �حیث ُ�غطِّ
مستو�ات نحو مالئم مختلف البیئات على تنوعها واختالف 

دخولها، و�شمل األ�عاد اإلقلیمیة والوطنیة والفرد�ة. و�ناء على 
قة الحالیة ألوضاع الهشاشة، تمّس الحاجة إلى  القائمة الُمنسَّ
تمییز أوضاع تختلف اختالفا �بیرا في طبیعتها ونطاقها وشدتها، 
وذلك �غیَة تصمیم ُنُهج مجموعة البنك الدولي واستجا�اتها في 

 ت الهشاشة والصراع والعنف وتحدید أولو�اتها.مختلف سیاقا
 
�یف ستعالج اإلستراتیجیة مختلف تحد�ات الهشاشة والصراع  

 والعنف
 

لمراعاة االتجاهات العالمیة الحالیة في مجال معالجة الهشاشة 
د النهج الُموصى �ه فئات ُمعیَّنة  والصراع والعنف، �جب أن ُ�حدِّ

 الهشاشة والصراع والعنف:لألوضاع المختلفة لحاالت 
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)i(   [الهشاشة] البلدان التي ترتفع فیها مستو�ات
الهشاشة المؤسسیة واالجتماعیة، وتشتد فیها 

 المظالم و/أو تكون قدراتها المؤسسیة محدودة؛ 
)ii(   [الصراع] البلدان المتأثِّرة �صراعات عنیفة؛ 
)iii(   [العنف] البلدان التي تتسم �ارتفاع مستو�ات العنف

  10فیما بین األفراد.
 

عالوًة على ذلك، �جب إیالء اهتمام خاص للبلدان المعرضة 
للخطر؛ والبلدان التي تقل فیها �ثافة الصراع، ومنها الصراعات 
دون الوطنیة؛ والبلدان التي تتفاقم فیها مخاطر الهشاشة �سبب 

والبلدان المتأثِّرة بتداعیات أزمات من خارجها مثل تغیُّر المناخ؛ 
تدفقات الالجئین. وهذه الفئات لیست ثابتة، و�جب التعامل معها 

 على نحو مرن ألنه توجد تداخالت وروا�ط فیما بینها.
 

م نحو التنمیة المستدامة في سیاقات الهشاشة  ال ُ�مكن تحقیق تقدُّ
أو األسباب الرئیسیة والصراع والعنف بدون معالجة المحر�ات 

لحاالت الهشاشة والصراع والعنف، والدینامیات التي ُتبِقي البلدان 
أو المناطق الفرعیة محصورة في دوامة الهشاشة. وتتسم أوضاع 
الهشاشة والصراع والعنف �التعقید، وتنجم عن تضافر مجموعة 
من المشكالت الهیكلیة، وضعف المؤسسات، وسلو�یات طائفة 

 11 األطراف الفاعلة.متنوعة من 
 

تتجلَّى التحد�ات بوضوح على المستو�ات المحلیة والوطنیة 
واإلقلیمیة والعالمیة، وتتسم �الترا�ط الشدید فیما بینها. وقد �سهم 
أصحاب المصلحة على المستو�ین المحلي والوطني في تعمیق 
أوضاع الهشاشة من خالل هیاكل حوافز ُ�قوِّي �عضها �عضا، 

مكتسبة. ومن الممكن أن یتسبَّب القادة في المجالین والمصالح ال
العام والخاص في نشوء أوضاع الهشاشة وهیمنة النخب والفساد 
والعنف والتجارة غیر المشروعة. وعندئذ یتمثَّل التحدي الرئیسي 

                                                           
ُتعرِّف منظمة الصحة العالمیة العنف �أنه "االستخدام القصدي أو  10

العمدي للقوة أو السلطة أو التهدید �استخدامها أو استخدامها الفعلي ضد 
الذات أو ضد شخص آخر أو مجموعة من األشخاص أو المجتمع �أكمله، 

للخروج من أوضاع الهشاشة القائمة في تغییر الحوافز من أجل 
واألهم من ذلك، أن التأثیر �شكل إ�جابي على السلو�یات. 

الدینامیات العالمیة ُتشكِّل حقائق الواقع على المستو�ین اإلقلیمي 
والوطني، وأن اإلجراءات التدخلیة الخارجیة من ِقَبل األطراف 
الدولیة الفاعلة و/أو الجیران قد تسهم أ�ضا في صنع شرك 

 الهشاشة وتعز�زه.
 

یم واستخالص وُتظِهر الشواهد واألدلة المتاحة وعملیات التقی
الدروس أن التغلُّب على تعقید أوضاع الهشاشة والصراع 
والعنف، واإلسهام في نها�ة المطاف في الحد من الفقر وتعز�ز 
الرخاء المشترك یتطلب نماذج مشار�ة ُمعیَّنة. و�قر الفهم 
المتنامي لحاالت الهشاشة والصراع والعنف وتأثیرها على النواتج 

) الهشاشة ذات أ�عاد 1رئیسیة التالیة: (اإلنمائیة �الخصائص ال
متعددة تتجاوز قدرات الدول، وتخلق عدم الثقة في األنظمة 

) أوضاع الهشاشة والصراع والعنف 2واآللیات الرسمیة؛ (
تتخطى غالبا الحدود الوطنیة إلى مناطق �أكملها أو تتجلَّى في 

لعنف ) ترتبط أوضاع الهشاشة والصراع وا3المناطق الُمهمَّشة؛ (
�أنماط خطر �جب تحدیدها ومعالجتها في مرحلة مبكرة حتى 

) مساندة 4ُتتاح لها فرصة أفضل في منع النواتج السلبیة؛ و(
البلدان على الخروج من دوامة الهشاشة تتطلب اتباع ُنُهج 

 مبتكرة.
 
�ما یتضح في البرامج والعملیات التي �جري تمو�لها في إطار  

العملیة الثامنة عشرة لتجدید موارد المؤسسة الدولیة للتنمیة، 
یتطلَّب نموذج العمل هذا آلیات وسیاسات مرنة لز�ادة الفاعلیة، 
السیما في ضوء التغیر السر�ع للدینامیات على أرض الواقع، 

فرص السانحة والعمل في بیئات غیر و�شیر إلى أهمیة اغتنام ال
آمنة. وفي ضوء الز�ادة الكبیرة لمخاطر وتكالیف العمل في 
أوضاع الهشاشة والصراع والعنف، والحاجة إلى رقا�ة متواصلة 
ونهج ُمصمَّمة حسب احتیاجات �ل حالة، تمس الحاجة إلى 

ك أو مع احتمال �بیرة أن یترتب على ذلك  أذى أو موت و�ترتب علي ذل
 .أو إصا�ة نفسیة أو اضطراب في النمو أو حرمان

(سبل تحقیق السالم، ُنُهج شاملة لمنع الصراع العنیف)، دراسة مشتر�ة  11
 .2018لمجموعة البنك الدولي واألمم المتحدة، 
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المواءمة بین الحوافز واألهداف، و�یان المفاضالت بوضوح، 
 من استعداد المؤسسة للمخاطرة. والتحقُّق

 
و�جب أ�ضا أن �مهد نموذج المشار�ة الطر�ق لمجموعة البنك 
الدولي لحشد شراكات مع أطراف فاعلة في مجاالت العمل 
اإلنساني، و�ناء السالم، واألمن وغیرهم من األطراف الفاعلة في 
مجال التنمیة. وفي سیاقات الهشاشة والصراع والعنف، ال 

 –�ما في ذلك مجموعة البنك الدولي –ظمة �مفردها تستطیع من
أن تتصرف وحدها �شكل فاعل، ولذلك �جب على مجموعة 
البنك الدولي استغالل میزتها النسبیة وقدرتها على جمع مختلف 
األطراف في اإلسهام في توسیع الجهود الدولیة لمساندة السالم 

اكات مجموعة واالستقرار والرخاء. و�ستلزم هذا تقو�ة وتفعیل شر 
البنك الدولي مع األمم المتحدة واالتحاد األورو�ي وغیرها من 
المنظمات الدولیة واإلقلیمیة، ودراسة تعز�ز التعاون مع منظمات 

 المجتمع المدني واألطراف الثنائیة الفاعلة، والقطاع الخاص.
 
 والصراع الهشاشة أوضاع مع التعامل إستراتیجیة أهداف .3

 والعنف

تراتیجیة مجموعة البنك الدولي للتعامل مع أوضاع تهدف إس 
الهشاشة والصراع والعنف بدرجة رئیسیة إلى معالجة العوامل 
الُمحرِّكة لحاالت الهشاشة والصراع والعنف في البلدان المتأثِّرة 
بها وتأثیرها على الفئات الضعیفة واألولى �الرعا�ة من السكان. 

سبل لتحقیق السالم والرخاء.  والغا�ة في نها�ة المطاف هي إ�جاد
ولبلوغ هذه الغا�ة، من الضروري وضع إطار مشترك لمعالجة 
أوضاع الهشاشة والصراع والعنف في مختلف مؤسسات مجموعة 
البنك الدولي، وفي الوقت ذاته إدراك أن �ل وضع من أوضاع 
الهشاشة والصراع والعنف �حتاج إلى حلول ُمصمَّمة خصیصا 

قال من الهشاشة إلى الرخاء إجراءات ُأحِسن له. و�تطلب االنت
تحدید تسلسلها وأولو�اتها، إنها عملیة تتطلَّب نهجا متدرجا، 
وأسلوب التجر�ة والخطأ، واالستعداد للمخاطرة في الوقت 
المناسب، وااللتزام من جانب العدید من أصحاب المصلحة 

 واألطراف المعنیة.
 

 تحقیقه؟ما الذي تهدف اإلستراتیجیة إلى 
 

من خالل إطار إستراتیجي مشترك، ستسعى إستراتیجیة التعامل 
مع أوضاع الهشاشة والصراع والعنف إلى االستفادة من المزا�ا 
النسبیة لمجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمو�ل الدولیة والو�الة 
الدولیة لضمان االستثمار لتعظیم الموارد الجماعیة للمؤسسة 

وتتطلب أوضاع الهشاشة والصراع والعنف  وخبراتها و�رامجها.
اتباع نهج في التنمیة �حفِّز على تنمیة القطاع الخاص من أجل 
تكملة جهود القطاع العام. والجهود الرامیة إلى بناء مؤسسات 
الدولة، والتشجیع على تنمیة القطاع الخاص، ورعا�ة التماسك 
 االجتماعي والتي تهدف جمیعا إلى تحسین سبل �سب عیش

األفراد ال �مكن تحقیقها �اتباع ُنُهج منعزلة، و�نما تتطلب حلوال 
قة تجمع بین القطاعین العام والخاص االنتقال من النهج  —ُمنسَّ

التي ُتر�ِّز على المعامالت إلى النهج التحو�لیة، والتنسیق بین 
مختلف األطراف الفاعلة في محور الترا�ط بین العمل اإلنساني 

م اإلستراتیجیة والتنمیة و�ناء  السالم واألمن. ولذلك، سُتقدِّ
توجیهات إلقامة شراكات أكثر فاعلیة بین مجموعة البنك الدولي 
واألطراف الفاعلة الرئیسیة األخرى لمعالجة أوضاع الهشاشة 

 والصراع والعنف.
 

وتهدف اإلستراتیجیة إلى تقد�م خطة عمل انتقائیة على األمد 
اإلستراتیجیة ستعالج الشواغل  المتوسط إلى الطو�ل. ومع أن

الحالیة، فإنها ستضع أ�ضا رؤ�ة تمتد إلى ما �عد السنوات 
الخمس القادمة. ولبلوغ هذه الغا�ة، ستتناول اإلستراتیجیة �عض 
التحد�ات األطول أمدا ألوضاع الهشاشة والصراع والعنف مثل: 
الضغوط السكانیة، وتأثیرها المحتمل على تدفقات المهاجر�ن، 

یف �عمل تغیُّر المناخ �عامل ُمضاِعف للخطر عن طر�ق و�
التسبُّب في تفاقم األوضاع الهشة �الفعل، و�یف تواجه بلدان 
معینة أكثر عرضة لحاالت الهشاشة معوقات معینة في طر�ق 
التكیف الناجح مع تغیُّر المناخ، وتسر�ع وتیرة تكنولوجیا 

خلق توقعات االتصاالت، والشبكات االجتماعیة، ودورها في 
تلبیتها وز�ادة االستقطاب، والقضا�ا المعقدة  وتطلعات لم تتم

�شأن سبل معالجة التفاوتات المتزایدة داخل البلد الواحد والطبیعة 
ل لهذه  المتغیرة للعمل. وعلى الرغم من أن التحلیل المفصَّ
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القضا�ا المعقَّدة یتعدَّى نطاق هذه اإلستراتیجیة، فإنه سیتم تناول 
جاهات والمخاطر الرئیسیة المتصلة �الهشاشة والصراع االت

والعنف لتحدید أفضل السبل التي �مكن أن تستجیب بها مجموعة 
 البنك الدولي.

 
وستتضمَّن اإلستراتیجیة مؤشرات وتقترح نهجا معینا لمتا�عة 
التقدم المحرز في جهود مجموعة البنك الدولي لمعالجة أوضاع 

و�انت تقییمات مجموعة التقییم الهشاشة والصراع والعنف. 
المستقلة قد أوصت �ضرورة تعز�ز المؤشرات لمتا�عة التقدم 
المحرز في جهود مجموعة البنك الدولي لمعالجة أوضاع 
الهشاشة والصراع والعنف على المستو�ین الوطني والعالمي. 
وحیث إن المشروعات تواجه ز�ادة المخاطر، ومن ثمَّ تحتاج إلى 

تكفل لها المز�د من المرونة، فإنه �جب ابتكار أدوات ُنُهج تشغیل 
متا�عة �سیطة وفاعلة لتسهیل التحدید المبكر للمشكالت 
وتصحیح المسار. و�ستلزم هذا إ�جاد مؤشرات و�یانات عن 
المستفیدین �مكن التعو�ل علیها لضمان أال تؤدي العملیات إلى 

ة �الفعل وأال االجتماعیة واالقتصاد�ة القائم تفاقم االنقسامات
تغفل عن تحقیق النواتج. وُ�مِكن من خالل أنظمة المتا�عة 
والتقییم التي تساند عملیة التعلُّم التكیُّفي أثناء تنفیذ المشروعات 
أن تساعد على تقلیل هذه المخاطر. و�المثل، من الضروري 
صیاغة سبل سلیمة لقیاس معالم مثل الثقة ومفهوم االحتواء، 

خلِّفه البرامج على مختلف فئات المستفیدین (حسب واألثر الذي تُ 
 نوع الجنس والمنطقة والفئة االجتماعیة إلخ).

 
إن العمل في بیئات تعاني من الهشاشة والصراع والعنف قد 
ینطوي على مخاطر متوسطة إلى عالیة، لكن مخاطر عدم 
التحرك أكبر �ثیرا. وستدرس إستراتیجیة التعامل مع أوضاع 
الهشاشة والصراع والعنف سبل إدارة المخاطر على الوجه 

ع في األفضل. ومن بین المخاطر الرئیسیة التي ینبغي أن توض
) ارتفاع خطر العنف، �ما في ذلك العنف 1االعتبار ما یلي: (

) 2ضد المرأة، في حق الفئات الضعیفة واألولى �الرعا�ة؛ (
ارتفاع الخطر على سالمة موظفي مجموعة البنك الدولي، 
والموظفین القائمین على تنفیذ المشروعات من البلدان المقترضة 

رات المؤسسیة أو غیابها، ) ضعف القد3والجهات المستفیدة؛ و(

وهو ما یثیر مخاطر �شأن التنفیذ، �ما فیها ما �خص األمور 
 التعاقد�ة والمالیة، وُ�ؤثِّر تأثیرا سلبیا في النواتج اإلنمائیة.

 
و�ناء على النهج الشامل لمجموعة البنك الدولي، سُتر�ِّز 
اإلستراتیجیة أ�ضا على السبل التي �مكن أن تسهم بها تنمیة 

قطاع الخاص في بناء مجتمعات أكثر مرونة وقدرة على ال
التكیف. وفي الكثیر من أوضاع الهشاشة والصراع والعنف، �عد 
توسیع نطاق جهود تنمیة القطاع الخاص تحد�ا جسیما: فالقطاع 
الخاص یتألف في الغالب من أصحاب مشار�ع العمل الحر 

و�سقطون ضحیة الصغیرة/رواد أعمال أفراد ُتحرِّكهم نزعة البقاء 
لهیمنة النخبة، و�عانون من غیاب األمن، وسیادة القانون، 
ومرافق البنیة التحتیة األساسیة. إن تیسیر الوصول إلى التمو�ل، 
و��جاد بنیة تحتیة مالیة مستدامة، وتیسیر الوصول إلى الطاقة 
والبنیة التحتیة األساسیة، وحث خطى اإلصالح للبیئة التنظیمیة 

ثمار �لها عوامل ضرور�ة لمساندة المرونة والقدرة ومناخ االست
 على التكیف وحفز نمو القطاع الخاص.

 
واألهم من ذلك أن تنمیة القطاع الخاص شأنها شأن �ل مناحي 
التنمیة �جب أن تسترشد �مبدأ "ال ضرر وال ضرار" لتفادي 
إحداث مز�د من الهشاشة من خالل الفساد والتجارة غیر 

د المشروعة وتمو�ل  جماعات العنف. ومن الممكن أن ُتحدِّ
اإلستراتیجیة أدوات جدیدة لتعبئة المز�د من االستثمارات الخاصة 
وتحفیز نمو القطاع الخاص في البلدان التي تعاني من الهشاشة 
والصراع والعنف. وستبحث اإلستراتیجیة سبال جدیدة لتعبئة 

راع المز�د من مساندة القطاع الخاص المراعیة لظروف الص
و�ناء على التر�یز  للبلدان التي تعاني الهشاشة والصراع والعنف.

ز لمؤسسة التمو�ل الدولیة على الهشاشة والصراع والعنف،  الُمعزَّ
سُتر�ِّز اإلستراتیجیة أ�ضا على تنفیذ نهج تعظیم تمو�ل التنمیة، 
د أفضل طر�قة لتكییف هذا النهج مع سیاقات الهشاشة  وُتحدِّ

 ف.والصراع والعن
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 المجاالت اإلستراتیجیة للمشار�ة:
 

م حتى اآلن، قامت مجموعة البنك  بناًء على ما تحقَّق من تقدُّ
الدولي �صیاغة إطار عمل إستراتیجي لمعالجة العوامل الرئیسیة 
الُمحرِّكة لحاالت الهشاشة والصراع والعنف في مختلف سیاقات 

الهشاشة.  الهشاشة، ومساندة البلدان على الخالص من شرك
 وتم تحدید أر�عة مجاالت للمشار�ة اإلستراتیجیة:

 
o تسعى مجموعة البنك الدولي إلى  .التر�یز على الوقا�ة

معالجة المخاطر قبل أن تتفاقم وتتحول إلى أزمات مستعرة. 
وخلصت الدراسة المشتر�ة لألمم المتحدة ومجموعة البنك 

إلى أنه مقابل �ل  "السبل لتحقیق السالم"الدولي المعنونة: 
دوالرا  16دوالر �ستثمر في أنشطة الوقا�ة، یتم توفیر 

مستقبال. وهكذا �التر�یز على الوقا�ة، �ستطیع المجتمع 
الدولي توجیه مز�د من الموارد إلى نواتج التنمیة المستدامة، 

 بدال من االستجا�ة �استمرار لحاالت الطوارئ. 
o من  .لنشط واألزماتمواصلة االنخراط في أوضاع الصراع ا

أجل الحفاظ على المؤسسات األساسیة، واستمرار تقد�م 
مساندة  الخدمات، ُتر�ِّز مجموعة البنك الدولي على تقد�م

حیو�ة لجهود التنمیة في أشد الظروف صعو�ة، �ما في 
ذلك في المناطق دون الوطنیة المتأثرة �صراع محتدم. وهذا 

لحفاظ على أمر ضروري لمساعدة المجتمعات على ا
منجزات التنمیة التي تحقَّقت �شق األنفس وتفادي خطر 

 "الجیل الضائع". 
o من  .مساعدة البلدان على الخالص من شرك الهشاشة

الضروري تقو�ة مستو�ات الخضوع للمساءلة والثقة 
والمؤسسات لتهیئة الظروف الالزمة للخالص من شرك 
الهشاشة على األمد الطو�ل. و�تطلَّب هذا الجهد بناء 
شرعیة الدولة وقدراتها، و�ذلك تجدید العقد االجتماعي بین 

 المواطنین والدولة. 
o أشد السكان  تخفیف أثار الهشاشة والصراع والعنف على

وال تنحصر تحد�ات الهشاشة والصراع والعنف داخل  .ضعفا
الحدود الوطنیة. ولذلك، من الضروري التشجیع على 
الحلول اإلنمائیة التي تعالج تداعیات امتداد اآلثار غیر 

المباشرة التي قد تكون واسعة النطاق ومزعزعة لالستقرار. 
للتعامل مع الالجئین ومن خالل أدوات مثل النافذة الفرعیة 

في إطار العملیة الثامنة عشرة لتجدید موارد المؤسسة 
الدولیة للتنمیة، أو البرنامج العالمي لتسهیالت التمو�ل 
ر مثال قامت مجموعة البنك الدولي بتوسیع مساندتها  الُمیسَّ

 للبلدان التي تستضیف أعدادا �بیرة من الالجئین.
 

االت األر�عة للمشار�ة إلى واألهم من ذلك، تستند هذه المج
الحاجة إلى التصدي للتحد�ات في مختلف أوضاع الهشاشة 
والصراع والعنف على المستو�ات اإلقلیمیة والوطنیة ودون 
الوطنیة ومستوى المجتمعات المحلیة. وهذا أمر �الغ األهمیة، 
ألن مخاطر وتحد�ات الهشاشة والصراع والعنف غالبا ما تتخطَّى 

األمثلة ذات الصلة على ذلك الشرق األوسط من  –الحدود 
و�حیرة تشاد ومنطقة الساحل األفر�قي. عالوةً على ذلك، ستسعي 
اإلستراتیجیة إلى إ�جاد سبل لمعالجة أكثر فاعلیة ألوضاع 
الصراع والعنف على المستوى دون الوطني، وهي الیوم أكثر 

نف وأخیرا، زادت الصراعات وحوادث الع أشكال الصراع شیوعا.
على مستوى المجتمعات المحلیة ز�ادة �بیرة خالل السنوات 
العشر الماضیة في البیئات الحضر�ة والر�فیة على السواء، وهو 

هة.   ما یتطلب إجراءات تدخلیة ُموجَّ
 
 الرئیسیة المواضیعیة التحد�ات .4

تتطلَّب معالجة الهشاشة والصراع والعنف في إطار مجاالت 
هة وُمصمَّمة المشار�ة األر�عة إجرا ءات تدخلیة مواضیعیة ُموجَّ

وفق احتیاجات وخصائص �ل سیاق. وتشتمل المواضیع التي 
یتم تحدیدها �صورة مبدئیة وقد تتطلَّب ترتیب أولو�اتها أو بذل 

عة أو تحوالت في الُنُهج المتبعة على ما یلي: ( ) 1جهود ُموسَّ
م خدمات ) تقد�2تقو�ة المؤسسات واستقرار االقتصاد الكلي؛ (

) تعز�ز سبل �سب 3من أجل تعز�ز االحتواء االجتماعي؛ (
) تخفیف 4الرزق واألسواق والتنمیة المستدامة للقطاع الخاص؛ (

آثار تغیُّر المناخ ومساندة الوصول العادل إلى الموارد الطبیعیة؛ 
) تعز�ز اإلنصاف واالحتواء. عالوة على ذلك، إن تحسین 5و(

تا�عة ذو أهمیة �الغة لقیاس التقدم المحرز البیانات والشواهد والم
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�فاعلیة وتصمیم إجراءات تدخلیة خصیصا حسب احتیاجات �ل 
حالة. والقضا�ا المواضیعیة المدرجة أدناه ال تشمل جمیع 
القضا�ا، وستكون محل مز�د من الدراسة في إطار عملیة إعداد 

 اإلستراتیجیة.
 

 تقو�ة المؤسسات واستقرار االقتصاد الكلي:
 

إن شرعیة الدولة ضرور�ة لمنع الهشاشة والخالص من 
�جب أن تكون شرعیة الدولة في أعین السكان اعتبارا  دوامتها.

رئیسیا یؤخذ في الحسبان في اإلجراءات التدخلیة لمجموعة البنك 
الدولي. و�خالف بناء القدرات، تعتبر تقو�ة مؤسسات الدولة 

ألولى من أجل بناء والمؤسسات المحلیة أولو�ة من الدرجة ا
الشرعیة، وتجدید العقد االجتماعي بین المواطنین والدولة، 
وتعز�ز التماسك االجتماعي. ولتحقیق هذه الغا�ة، �مكن أن 
تساعد تقو�ة المؤسسات وتعز�ز شرعیتها على إدارة أكثر فاعلیة 
لتقاسم السلطة، و�عادة توز�ع الدخل، وتسو�ة المنازعات، 

ي إیالء اهتمام خاص لمعالجة قضا�ا األمن و�نبغ 12 والعقو�ات.
والعدالة، وتعز�ز مشار�ة المجتمع المدني، والشفافیة، ومساندة 

 المؤسسات المحلیة.
 

ترتبط الهشاشة والصراع والعنف ارتباطا وثیقا �استقرار 
على مر التار�خ، �ان استقرار االقتصاد الكلي  االقتصاد الكلي.

أحد أوائل المتضرر�ن من الحروب واألزمات السیاسیة، والتي 
ي في الغالب إلى تراكم سر�ع للدین العام، وهروب رؤوس  ُتؤدِّ
األموال، وارتفاع معدالت التضخم وتزایدها، وتقلب أسعار 

درات الدولة الصرف، وغیره من االختالالت. ولذلك، �عتبر بناء ق
العامة شرطا مسبقا  على إدارة سیاستها النقد�ة والخاصة �المالیة

لتحقیق مستو�ات فاعلة لتقد�م الخدمات الحكومیة، وتنمیة 
القطاع الخاص، وضمان اكتساب المرونة والقدرة على التكیُّف 
ومجابهة الصدمات. ولتعبئة اإلیرادات القدر نفسه من األهمیة، 

تي تعاني من الهشاشة والصراع والعنف تتسم إذ إن البلدان ال
غالبا �ضیق القاعدة الضر�بیة (وهي نتیجة للصراع)، وتعرض 

                                                           
 .2017ن، مطبوعة تقر�ر عن التنمیة في العالم: الحو�مة والقانو  12

المالیة العامة لضغوط من جراء ارتفاع اإلنفاق على المجاالت 
األمنیة. وعالوة على ذلك، سُتر�ِّز اإلستراتیجیة أ�ضا على 

هذا الوضع  الز�ادة السر�عة للدین العام، والمخاطر التي �خلقها
في الكثیر من البلدان التي تعاني من الهشاشة والصراع والعنف. 
وأخیرا، ستبحث اإلستراتیجیة في �یف ینبغي للبلدان التي تعاني 
من أوضاع الهشاشة والصراع والعنف إدارة التدفقات المالیة 
العابرة للحدود، و�جراء إصالح لنظام العملة، ومنع التضخم 

 .الجامح أو احتواؤه
 

 تقد�م الخدمات من أجل تعز�ز االحتواء االجتماعي:
 

�عد بناء رأس المال البشري، وتقد�م الخدمات على نحو فاعل 
و�شمل الجمیع دونما إقصاء أمرا جوهر�ا إلعادة بناء العقد 

ومن المعروف أن توفیر  االجتماعي وتحسین شرعیة الدولة.
جة أوضاع األمن والعدالة من أهم الخدمات الالزمة لمعال

الهشاشة، لكن تقد�م الخدمات االجتماعیة والحما�ة االجتماعیة 
قد �ساعد على خفض أوضاع الهشاشة والصراع والعنف على 
مي الخدمات. ومن  المدى الطو�ل وز�ادة الثقة في الحكومة وُمقدِّ

تقد�م الخدمات من أجل تعظیم  كیفیةالضروري التر�یز على 
االحتواء و�ناء الثقة. وستبني إستراتیجیة التعامل مع أوضاع 
دها مشروع  الهشاشة والصراع والعنف على التوجیهات التي حدَّ
رأس المال البشري التا�ع لمجموعة البنك الدولي، وستبحث �یف 
�مكن لمجموعة البنك الدولي أن تساند على نحو أكثر فاعلیة 

�م الخدمات األساسیة في المناطق التي تعاني من الهشاشة تقد
 13 والصراع والعنف، وتقو�ة الثقة بین المواطنین والدولة.

 
في هذا السیاق، تعد مشار�ة المجتمع المدني والتنمیة 
المجتمعیة أمورا ال غنى عنها في المناطق التي تعاني من 

تقل  ففي أوضاع الهشاشة حیث الهشاشة والصراع والعنف.
قدرات الدولة، �كون للتر�یز على �یفیة إشراك المواطنین في 
الرقا�ة على تقد�م الخدمات و�نشاء آلیات لتعز�ز مشار�تهم أهمیة 
�الغة لتحسین مستو�ات تقد�م الخدمات والتماسك االجتماعي. 

 .2018مشروع رأس المال البشري، البنك الدولي،  13



10 

و�نبغي االستماع ألصوات الفئات الفقیرة واألولى �الرعا�ة، وفهم 
االجتماعي والسیاسي في توز�ع الخدمات فهما  كیف ُیؤثِّر السیاق

 جیدا. 
م التكنولوجیا الرقمیة حلوال جدیدة محتملة ألوضاع  ُتقدِّ

ل استخدام تقنیات االتصال  .الهشاشة والصراع والعنف وُ�سهِّ
الجدیدة تبادل المعلومات، والوصول إلى التمو�ل في المناطق 

في المناطق غیر  النائیة، وتحسین عملیة االستهداف والمتا�عة
اآلمنة. وُ�مِكن لحلول التكنولوجیا الرقمیة أن تساعد على تقد�م 

ر�ن حیثما تعجز عن ذلك  14الخدمات للفقراء أو فئات الُمهجَّ
األسالیب التقلید�ة (مثال عن طر�ق المدفوعات عبر الهاتف 
المحمول). و�مكن أن تصبح تكنولوجیا المعلومات عامال في 
تیسیر إحالل السالم السیما في البیئات التي تعاني من 

 االستقطاب شر�طة احترام مبادئ "ال ضرر وال ضرار".
 

تعز�ز سبل �سب الرزق واألسواق والتنمیة المستدامة للقطاع  
 الخاص:

 
القطاع الخاص وسیلة أساسیة إلنعاش النمو االقتصادي، 

هذه  وتوفیر الوظائف والخدمات، وتحقیق استقرار المجتمعات.
األنشطة ال غنى عنها لتخفیف مخاطر الهشاشة والصراع 

ا تعاني من ضغوط والعنف، وتحسین الرفاهة المجتمعیة، لكنه
غیاب األمن وسیادة القانون ونقص مرافق البنیة  شدیدة �سبب

التحتیة األساسیة و�خفاق األسواق في أداء وظائفها. ونظرا للدور 
المحوري للقطاع الخاص في توفیر السلع والخدمات، فإنه ال 
�مكن تلبیة احتیاجات المجتمعات المحلیة إال إذا ُأتیحت 

عات الخاصة القدرة على االزدهار. وتسهم للمبادرات والمشرو 
تنمیة القطاع الخاص بدورها في ز�ادة العائدات الضر�بیة، وهو 
ما یتیح للحكومات تدعیم قدرتها على تقد�م الخدمات للمواطنین. 
وستبحث اإلستراتیجیة سبال جدیدة لتعبئة مز�د من مساندة 

تعاني  القطاع الخاص التي تراعي ظروف الصراع للبلدان التي

                                                           
انظر (استخدام تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في إعادة اإلعمار �عد  14

وخطة شبكات النطاق العر�ض العالمیة لالجئین،  2014الصراع)؛ 
2016. 

من الهشاشة والصراع والعنف، وسُتر�ِّز على تنفیذ نهج تعظیم 
قا ومتكامال للعمل في  تمو�ل التنمیة، وهو ما یتطلب نهجا ُمنسَّ

 -مختلف المؤسسات التي تتألف منها مجموعة البنك الدولي
البنك الدولي ومؤسسة التمو�ل الدولیة والو�الة الدولیة لضمان 

 االستثمار.
 

آثار تغیُّر المناخ ومساندة الوصول العادل إلى الموارد تخفیف 

 الطبیعیة:

ثمَّة ارتباط ُتؤ�ِّده الشواهد واألدلة بین تغیُّر المناخ وأوضاع 
وقد �خلق تغیُّر المناخ ضغوطا على  الهشاشة والصراع والعنف.

األنظمة االقتصاد�ة والسیاسیة واالجتماعیة العالمیة، وُ�قوِّض 
، السیما في المناطق الهشة التي تقل فیها جودة المؤسسات

قدرات الحكومات على مجابهة الصدمات، ووسائلها لمساعدة 
السكان على التكیف. والدول الجزر�ة الصغیرة في المحیط 

آلثار تغیُّر المناخ،  -�سبب موقعها  -الهادئ معرضة �شدة 
ة ومنها ارتفاع منسوب میاه البحر، واشتداد األعاصیر االستوائی

والعواصف وتكرارها، وطول أمد نو�ات القحط والجفاف 
ي تغیُّر المناخ إلى ز�ادة احتمال وقوع حوادث  واشتدادها. وقد ُیؤدِّ
عنف �سبب الضغوط على الموارد الطبیعیة، السیما األراضي 
والمیاه، والكوارث الطبیعیة والهجرة. ومع أن الغرض من 

والصراع والعنف لیس إستراتیجیة التعامل مع أوضاع الهشاشة 
التر�یز على تداعیات تغیُّر المناخ، فإنها ستبحث آثاره المباشرة 

 وغیر المباشرة على سیاقات الهشاشة والصراع والعنف.
 

تلعب اإلدارة الناجحة للموارد الطبیعیة دورا حیو�ا في الوقا�ة 
وقد تكون الموارد الطبیعیة سببا قو�ا لحاالت  من الصراع.
صراع والعنف، وتؤدي إلى إذ�اء الصراعات وتمو�لها الهشاشة وال

و�جماال، فإن (كما في شرق الكونغو ومنطقة القرن األفر�قي). 
% من الصراعات الحالیة تتعلق في جانب �بیر منها 65

�األراضي، �ما تتزاید النزاعات والتناحر �شأن موارد المیاه 
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المورد أكثر السیما على المستوى دون الوطني حیث أصبح ذلك 
شحة. وفي �عض أجزاء أفر�قیا، تتصاعد االحتكاكات والتناحر 
بین الرعاة الرحل وممارسي األنشطة الزراعیة على الوصول إلى 
ل إلى أعمال عنف. ومن الضروري تقو�ة  األراضي والمیاه وتتحوَّ
وتوسیع النهج الرامیة إلى منع الصراعات المرتبطة �إدارة الموارد 

صناعات االستخراجیة. ومن الممكن أن تلعب الطبیعیة وال
الموارد الطبیعیة دورا مهما في مساندة النمو االقتصادي، لكن 
موارد الصناعات االستخراجیة وعائداتها تنطوي على خطر �بیر 

إدارتها إدارة شفافة  لالنزالق إلى صراعات عنیفة إذا لم تتم
ال ضرار" في وعادلة. ولبلوغ هذه الغا�ة، تعد مبادئ "ال ضرر و 

 -االستثمار في الصناعات االستخراجیة على �افة المستو�ات 
ضرور�ة  -المجتمع المحلي والمستوى دون اإلقلیمي والوطني 

 لمساندة جهود منع الصراعات.
 

تعز�ز اإلنصاف واالحتواء مع التر�یز �شدة على المساواة بین 
 الجنسین والشباب:

تعز�ز المساواة بین الجنسین ُتظهر الشواهد واألدلة المتاحة أن 
وُتؤثِّر الهشاشة والصراع  عامل حیوي لمنع الصراعات العنیفة.

والعنف في الرجال والنساء �طرق مختلفة، وقد یؤدي التعرض 
للصراع والهشاشة إلى تغیر في أدوار الجنسین على نحو یتیح 
فرصا إلحداث تغیُّر إ�جابي. وستتسق إستراتیجیة التعامل مع 

الهشاشة والصراع والعنف مع إستراتیجیة مجموعة البنك أوضاع 
د المداخل إلى توسیع  الدولي �شأن المساواة بین الجنسین، وُتحدِّ
نطاق اإلجراءات التدخلیة القائمة التي تهدف إلى سد الفجوات 
بین الجنسین في المناطق التي تعاني من الهشاشة والصراع 

والتصدي له، و�ذلك  والعنف، ومن ذلك منع العنف ضد المرأة 
تحدید �یف ینبغي تغییر تصمیم ونطاق العملیات الرامیة إلى 
سد الفجوات بین الجنسین من أجل تقو�ة قدرة النساء على 

          الحصول على الوظائف والفرص األخرى.
 
 

�كتسي احتواء الشباب القدر نفسه من األهمیة �النسبة لبناء 
وعند رسم مسار جدید للنمو والتوظیف، من  .مجتمعات مسالمة

الضروري أن �طمح الشباب إلى أداء دور أكبر في مجتمعاتهم. 

و�نبغي أن تساعد برامج مجموعة البنك الدولي على تعز�ز تنمیة 
زاو�ة الشباب، ومن ذلك االشتراك مع الشباب ومن أجلهم في 

وجعلها  ولتعمیم ُنُهج تراعي احتیاجات الشباب تصمیم العملیات.
جزءا ال یتجزأ من مشروعات مجموعة البنك الدولي منافع مباشرة 
وغیر مباشرة، السیما في البیئات الهشة. و�نبغي لمجموعة البنك 
الدولي أن تدرس مع منظمات شر�كة سبل تحسین مساندة 

 الشباب بوصفهم عوامل التغییر من أجل السالم والرخاء.
 

 والمتا�عة:تحسین البیانات والشواهد 
�عد تیسیر الوصول إلى بیانات دقیقة �مكن التعو�ل علیها في 
الوقت المناسب �شأن الدینامیات المحلیة واإلقلیمیة ضرور�ا 

وهذا تحٍد محدد  .لتحقیق األهداف اإلنمائیة للمجتمع الدولي
یتعلق �أوضاع الهشاشة والصراع والعنف نظرا للمخاطر الكامنة 

ذه المناطق وصعو�ة تقییم النجاح. و�شكل المرتبطة �العمل في ه
الحصول على آراء قیمة وتحلیالت دقیقة في سیاقات الهشاشة 
والصراع والعنف عنصرا ضرور�ا لضمان تحقیق آثار دائمة 

 والوصول إلى أشد الناس احتیاجا.
 

وقد أبرزت تقییمات مجموعة التقییم المستقلة عدم �فا�ة ُأُطر 
ضاع الهشاشة والصراع والعنف بوصفه المتا�عة والتقییم في أو 

ونظرا للخبرة الفنیة الفر�دة لمجموعة البنك الدولي،  .تحد�ا رئیسیا
لها  ونطاق اختصاصها، وحضورها المیداني، فإنها في وضع ُیؤهِّ
لبناء أنظمة إلنتاج بیانات أكثر موثوقیة، وتحسین عملیة وضع 

من التحد�ات السیاسات العامة المستندة إلى الشواهد. وسیكون 
الرئیسیة التي �جب التغلُّب علیها سد فجوات المعلومات في 
المناطق التي تقل إمكانیة الوصول إلیها �سبب القیود والمعوقات 
اللوجستیة واألمنیة. �اإلضافة إلى استخدام مبتكرات التكنولوجیا 
المستندة إلي الشواهد، سیتضمن هذا ضرورة العمل �انتظام وعلى 

لبناء القدرات لدى البلدان المتعاملة معنا  نحو متواصل
والموظفین والشر�اء على أرض الواقع من أجل إنتاج بیانات 

 آنیة ُمهیكلة.
 
 العملیات فاعلیة لتعز�ز األر�ع الر�ائز التنفیذ: تحد�ات .5 
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ستضیف اإلستراتیجیة قیمة بتقد�م توصیات �شأن �یف ینبغي 
تكییف نموذج عمل مجموعة البنك الدولي مع أوضاع الهشاشة 
والصراع والعنف. وسُتر�ِّز اإلستراتیجیة على �یف �مكن 
لمجموعة البنك الدولي تدعیم فاعلیة عملیاتها في أوضاع 

یما یتعلق الهشاشة والصراع والعنف، السیما من خالل نهجها ف
إن  .�شؤون الموظفین، والشراكات، واإلجراءات، والبرامج

التحد�ات والخیارات المدرجة أدناه لیست جامعة، وستكون محل 
 مز�د من الدراسة خالل مراحل عملیة إعداد اإلستراتیجیة.

 
 المیداني، الحضور تقو�ة— الموظفین شؤون 

 للتوظیف المتصورة والقیمة

التزامات السیاسات المعنیة من أجل تحقیق 
�الهشاشة والصراع والعنف التي تم تقد�مها في 
إطار العملیة الثامنة عشرة لتجدید موارد المؤسسة الدولیة للتنمیة، 
ستعمل مجموعة البنك الدولي لتحسین فاعلیتها في أوضاع 
ع �كفل  الهشاشة والصراع والعنف. و�تطلَّب هذا تحقیق تأثیر موسَّ

ات المناسبة في الوقت المناسب. وُ�شكِّل موظفو وجود المهار 
جوهر المیزة  -وهم رأسمالها البشري  -مجموعة البنك الدولي

النسبیة للمؤسسة. وتمشیا مع التزامات السیاسة المعنیة �الهشاشة 
والصراع والعنف التي تم تقد�مها في إطار العملیة الثامنة عشرة 

ینبغي تعز�ز الحوافز،  لتجدید موارد المؤسسة �شـأن التوظیف،
وتهیئة الظروف للموظفین لز�ادة فاعلیتهم، وتقو�ة أوضاع األمن 

 والبنیة التحتیة، إذ إن لها جمیعا أهمیة �الغة.
 

 بوصفها الشراكات تعز�ز —الشراكات

 الهشاشة أوضاع في الجدید" "الوضع

 والعنف والصراع

ع یتطلب العمل على نحو فاعل في أوضاع الهشاشة والصرا 
والعنف شراكات قو�ة مع مجموعة متنوعة من األطراف الفاعلة. 
أوال، �ستتبع هذا توسیع نطاق الشر�اء وفقا للمیزة النسبیة لكل 
منظمة. وقد تزاید مستوى التعاون في العالقة بین األمم المتحدة 
ومجموعة البنك الدولي في أوضاع الهشاشة، مع تعز�ز االلتزام 

تضافر الجهود على المستو�ین �العمل لضمان مز�د من 
اإلستراتیجي والتشغیلي. وقد ساعدت أدوات ومبادئ جدیدة 
لتعز�ز التعاون (مثل إطار الشراكة بین األمم المتحدة والبنك 

) على تفعیل هذه 2017الدولي الخاص �أوضاع األزمات لعام 
 العالقة اإلستراتیجیة على نحو متزاید.

 
بنك الدولي تحالفات مع مجموعة ، تقیم مجموعة الالوقت نفسهو�

متنوعة من الشر�اء، منهم محافل دولیة (مثل تحالف الساحل 
األفر�قي) ومنظمات مثل اللجنة الدولیة للصلیب األحمر 
لالستفادة من وال�ة وموارد وقدرات �ٍل من هذه المنظمات، 

اإلستراتیجیة سبل تقو�ة  وتحقیق مز�د من التعاون. وسوف تبحث
األمم المتحدة، وتدرس سبال جدیدة للعمل مع شراكتها مع 

مجموعة متنوعة من األطراف الفاعلة، منهم شر�اء في مجاالت 
العمل اإلنساني، واألمن، و�ناء السالم، والقطاع الخاص، 

 والتنمیة.
 

وفي سیاق العملیات في أوضاع الهشاشة والصراع والعنف، 
غة. فعلى سیكون للشراكة مع صندوق النقد الدولي أهمیة �ال

المستوى الوطني، ترتبط أوضاع الهشاشة والصراع والعنف 
ارتباطا وثیقا �اختالالت االقتصاد الكلي مثل معدالت التضخم 
المرتفعة والمتزایدة، والتدهور السر�ع لقیمة العملة، والدولرة، 
وتمو�ل عجوز الموازنة �االستدانة. وستكون القیود التي تعوق 

النطاق، و�كون تحقیق االستقرار الفوري  میزان المدفوعات واسعة
على صعید االقتصاد الكلي التحدي األول الذي تواجهه أي 

 حكومة �عد انتهاء الصراع.
 

 فاعلیة ز�ادة أجل من التكیف —اإلجراءات

 والعنف والصراع الهشاشة سیاقات في العملیات
قد یتعین إ�ضاح أو تعدیل السیاسات التي 

عملیات مجموعة البنك الدولي في أوضاع تؤثر في إعداد وتنفیذ 
الهشاشة والصراع والعنف من أجل تقو�ة فاعلیة عملیات 
المجموعة في هذه البیئات. ولتحقیق هذه الغا�ة، ستكون عملیات 
التقییم مفیدة في �حث مدى �فاءة سیاسات مجموعة البنك الدولي 

دید و�جراءاتها وآلیاتها ألوضاع الهشاشة والصراع والعنف، وتح
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التحد�ات، وصیاغة تحسینات محتملة لضمان �فا�ة إجراءات 
مجموعة البنك الدولي للوفاء �الغرض المرجو في أوضاع 

 الهشاشة والصراع والعنف.
 

 الهشاشة لحاالت الرئیسیة األسباب معالجة —البرامج

یتطلَّب العمل في أوضاع الهشاشة والصراع والعنف 
لهشاشة، وتتصدَّى لها �اتباع تصمیم إستراتیجیات تعالج أسباب ا

م إستراتیجیة التعامل مع أوضاع الهشاشة  نهج شامل. وسُتقدِّ
والصراع والعنف المبررات لتصمیم إستراتیجیات ومحافظ عملیات 
تراعي ظروف الهشاشة والصراع والعنف وتختلف اختالفا جوهر�ا 
 عن البرامج األخرى لبیئات ال تعاني الهشاشة والصراع والعنف.

 
و�عد انتقاء البرامج وتحدید تسلسلها الزمني أمرا �الغ األهمیة في 
بیئات تعاني الهشاشة والصراع والعنف. ومن المفارقات أن 
مستوى تعقد مثل هذه األوضاع یتطلب استجا�ات �سیطة، مع 
قدر أكبر من االنتقائیة في تحدید الطر�قة التي یتم بها تحدید 

ت الهشاشة والصراع والعنف، المشروعات وتصمیمها. وفي سیاقا
نجد أن الحساسیات السیاسیة المحلیة، والقدرات المحدودة غالبا 
للحكومات والمؤسسات على تنفیذ إصالحات ُمعقَّدة للسیاسات، 
وانتشار التجاذ�ات والتناحر فیما بین الفئات وداخل �ل فئة 

ة تتطلب �لها توخي الحذر والدقة في اختیار البرامج األكثر فاعلی
في معالجة تحد�ات الهشاشة والصراع والعنف. ولذلك، ستقترح 
اإلستراتیجیة إجراءات ملموسة لتحسین االنتقائیة والتشدید على 

 مراعاة الدینامیات المحلیة.
 

ل لمعالجة  وفي صمیم تحد�ات التنفیذ �أتي التناقض المتأصِّ
مخاطر معقدة متعددة األ�عاد في بلدان تقل فیها القدرات ولدیها 
نهج تقلید�ة للتنمیة. وفي البیئات التي تعاني الهشاشة والصراع 
والعنف، فإن "االستجا�ات اإلنمائیة الطولیة" ال تجدي في تحقیق 

نظرا ألن تحد�ات الهشاشة والصراع نتائج ملموسة. ولذلك، 

                                                           
جمع البیانات وسالمتها ضرور�ان إلثراء عملیة إعداد برامج فعالة  15

في بیئات الهشاشة والصراع والعنف. �جب إجراء مز�د من الدراسة وموجهة 
لمضاعفة تدفق المعلومات، والجمع بین المؤشرات النوعیة والكمیة، و�جراء 

والعنف متعددة األ�عاد واألسباب، فإن االستجا�ات �جب أن 
تكون مرنة ومتعددة القطاعات في طبیعتها. وستدرس 
اإلستراتیجیة عدة مجاالت منها سبل ز�ادة المرونة في تصمیم 
المشروعات، ودمج مز�د من الُنُهج الداخلیة/التشار�یة القائمة 

التجر�ة والخطأ. وستتضمن أ�ضا دراسة إنشاء  على أسلوب
آلیات تنفیذ فاعلة لمعالجة األزمات وتوجیه االستثمارات على 

 نحو مرن وشفاف نحو الفرص المتاحة أینما ومتى توجد.
 

وستسعى اإلستراتیجیة �ذلك إلى تقو�ة ُأُطر المتا�عة والتقییم 
یة والنوعیة ) تحدید المؤشرات الكم1بوسائل من أبرزها ما یلي: (

لفهم �یف تتغیَّر أوضاع الهشاشة والعنف وتتأثَّر �مختلف 
تمثیلیة موثوق بها في  15) جمع بیانات2اإلجراءات التدخلیة؛ (

) اعتماد نظر�ات تغییر 3بیئات غیر آمنة تقل فیها القدرات؛ و(
جیدة التصمیم لمختلف العوامل التي تؤثر في الهشاشة وآثار 

 اإلجراءات التدخلیة.
 

ومن الضروري أ�ضا إعداد مقترح ذي قیمة عالیة لتقد�م تمو�ل 
إضافي للبلدان الهشة متوسطة الدخل. ومع موافقة البلدان 

على ز�ادة  2018المساهمة في مجموعة البنك الدولي في عام 
ملیار دوالر، أصبح هناك تر�یز  13عامة في رأس المال قدرها 

والعنف في البلدان  أكبر �ثیرا على أوضاع الهشاشة والصراع
متوسطة الدخل. وجاءت الز�ادة العامة لرأس المال إقرارا �الحاجة 
إلى بذل مز�د من الجهد للتصدي للضغوط االقتصاد�ة وضغوط 
المالیة العامة التي تواجهها البلدان متوسطة الدخل حینما 

 تتعرض لصدمات خارجیة وارتفاع معدالت العنف والجر�مة.
 

 

 

مسوح استقصائیة للتصورات والمفاهیم، ومساندة مراصد متا�عة أحداث 
 الصراع والعنف، أو إ�جاد سبل مبتكرة لتقییم وقیاس اآلثار.
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 الزمني وجدولها اإلستراتیجیة إعداد عملیة .6

سیتولَّى عملیة إعداد اإلستراتیجیة فر�ق أساسي یتألَّف من أفراد 
من جهازي اإلدارة والموظفین من مختلف مؤسسات مجموعة 
البنك الدولي. وسیتولَّى المدیر األول لقطاع الهشاشة والصراع 

الذي �ضم  والعنف تنسیق عمل هذا الفر�ق متعدد القطاعات
ین عن المؤسسة الدولیة للتنمیة، والو�الة الدولیة لضمان ممثل

االستثمار، ومناطق عمل البنك الدولي، وقطاعات الممارسات 
 العالمیة، والوحدات المؤسسیة.

 
عالوة على ذلك، تم تشكیل فرق عمل مواضیعیة للتر�یز على 
القضا�ا اإلستراتیجیة الرئیسیة. وستستعین إستراتیجیة التعامل 

اع الهشاشة والصراع والعنف أ�ضا �معارف وخبرات مع أوض
مجلس خارجي الستطالع اآلراء. وسیتألَّف هذا المجلس من 
خبراء �ارز�ن في مجال الهشاشة والصراع والعنف من الحكومة 

 والمؤسسات األكاد�میة والقطاع الخاص والمنظمات الدولیة.
 

وستكون اإلستراتیجیة نتاج مشاورات عالمیة مع أصحاب 
الخارجیین من المقرر إجراؤها بین أبر�ل/نیسان  المصلحة

. وسیكون الهدف من المشاورات مراعاة 2019وسبتمبر/أیلول 
آراء ووجهات نظر أصحاب المصلحة، وتبنِّي الدروس 
المستفادة، وتدارس أفضل الممارسات من أجل إثراء 
اإلستراتیجیة، وضمان أن �كون إعدادها عملیة واسعة �شارك 

 جمیع األطراف المعنیة.فیها 
 

وستجَرى المشاورات الخارجیة مع مجموعة متنوعة من أصحاب 
المصلحة المعنیین في مرحلتین (مقابالت شخصیة وعبر 

 اإلنترنت).
): 2019یونیو/حز�ران -المرحلة األولى (أبر�ل/نیسان •

مشاورات من خالل مقابالت شخصیة وعبر اإلنترنت 
مع أوضاع الهشاشة  �شأن مفهوم إستراتیجیة التعامل

 والصراع والعنف

): 2019سبتمبر/أیلول -المرحلة الثانیة (أغسطس/آب •
دة وثیقة إستراتیجیة  مشاورات عبر اإلنترنت �شأن مسوَّ

 التعامل مع أوضاع الهشاشة والصراع والعنف.
 

وستتاح مذ�رة توجیهیة �شأن المشاورات عبر اللقاءات الشخصیة 
روني للمشاورات التا�ع لمجموعة واإلنترنت على الموقع اإللكت

 البنك الدولي: 
http://worldbank.org/fcvconsultations 

 

التشاور �شأن مذ�رة مفاهیم إستراتیجیة  —المرحلة األولى 

 التعامل مع أوضاع الهشاشة والصراع والعنف

مباشرة وجها لوجه على المستوى ستتضمَّن هذه المرحلة لقاءات 
الوطني. وستتاح ألصحاب المصلحة الفرصة لتقد�م إسهامات 
في مذ�رة مفاهیم إستراتیجیة التعامل مع أوضاع الهشاشة 
والصراع والعنف في لقاءات شخصیة مباشرة أو عبر اإلنترنت 
من خالل الموقع اإللكتروني للمشاورات. وسیكون �مقدور األفراد 

قد�م تعلیقات مكتو�ة من خالل الموقع اإللكتروني المهتمین ت
 و�البر�د اإللكتروني إلى:

 FCVConsultations@worldbank.org ، وسیكون متاحا
على الموقع اإللكتروني الحصول على نموذج استبیان عبر 

الزمني وأجندته، وقائمة اإلنترنت، ومواعید التشاور، وجدوله 
وستتاح مذ�رة  المشار�ین، وملخصات للقاءات التشاور العامة.

مفاهیم اإلستراتیجیة على الموقع اإللكتروني �اللغات العر�یة 
والصینیة واإلنجلیز�ة والفرنسیة والبرتغالیة والروسیة واإلسبانیة. 

ة وسُینشر أ�ضا في الموقع اإللكتروني ملخٌص للقضا�ا الرئیسی
التي أثیرت في مشاورات المرحلة األولى. وخالل هذا الوقت، 
سُتجري مجموعة البنك الدولي سلسلة من الحوارات مع خبراء 
مختار�ن في مجاالت متصلة �مذ�رة المفاهیم إلثراء التحلیل، 

دة أولى لإلستراتیجیة.  والمساعدة في صیاغة ُمسوَّ
 
 

mailto:FCVConsultations@worldbank.org
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دة  —المرحلة الثانیة إستراتیجیة التعامل التشاور �شأن ُمسوَّ

 مع أوضاع الهشاشة والصراع والعنف

في أعقاب اكتمال مشاورات المرحلة األولى، ستراجع مجموعة 
البنك الدولي المعلومات والتعلیقات التي ُجِمعت خالل عملیة 
دة اإلستراتیجیة. وعلى مدى شهر�ن  التشاور وتقوم �إعداد ُمسوَّ

دة على  ) سُتنشر2019سبتمبر/أیلول -(أغسطس/آب الُمسوَّ
الموقع اإللكتروني للمشاورات من أجل تلقِّي اآلراء والتعلیقات 

النهائیة. وسُینشر في الموقع اإللكتروني للمشاورات  التقییمیة
ملخٌص للقضا�ا الرئیسیة التي أثیرت في مشاورات المرحلة 
الثانیة. وسُتنشر إستراتیجیة التعامل مع أوضاع الهشاشة 

في صیغتها النهائیة على الموقع اإللكتروني والصراع والعنف 
 .2019�حلول د�سمبر/كانون األول 

 
وسیطلب الفر�ق وجهات النظر والمالحظات من مختلف 

) ممثلو 2) ممثلو المقترضین؛ (1أصحاب المصلحة، ومنهم: (
) األمم المتحدة، واالتحاد األورو�ي، والمنظمات 3المانحین؛ (

) منظمات المجتمع المدني على 4(اإلقلیمیة/الدولیة األخرى؛ 
) شر�اء التنمیة 5المستو�ات العالمیة والوطنیة والمحلیة؛ (

) ممثلو القطاع الخاص 6الثنائیون ومتعددو األطراف؛ (
) المؤسسات األكاد�میة ومعاهد 7ومؤسسات العمل الخیري؛ و(

 األ�حاث.
 

ام سیمتد الجدول الزمني لعملیة إعداد اإلستراتیجیة على مدار ع
2019:  
 یونیو/حز�ران: مشاورات المرحلة األولى-أبر�ل/نیسان •
سبتمبر/أیلول: مشاورات المرحلة الثانیة -أغسطس/آب •

 عبر اإلنترنت
نوفمبر/تشر�ن الثاني: العرض -أكتو�ر/تشر�ن األول •

 على مجلس المدیر�ن التنفیذیین لمجموعة البنك الدولي
د�سمبر/كانون األول إطالق -نوفمبر/تشر�ن الثاني  •

ونشر إستراتیجیة التعامل مع أوضاع الهشاشة 
 والصراع والعنف

 

 

 

 المرحلة األولى 
مشاورات من خالل مقابالت 

شخصیة وعبر اإلنترنت 
بشأن مفھوم إستراتیجیة 

التعامل مع أوضاع الھشاشة 
 والصراع والعنف

 - أبریل/نیسان
 2019یونیو/حزیران 

 المرحلة الثانیة 
مشاورات عبر اإلنترنت 

دة وثیقة  بشأن مسوَّ
إستراتیجیة التعامل مع 

أوضاع الھشاشة والصراع 
 والعنف.

سبتمبر/أیلول -أغسطس/آب
2019 

عرض تقدیمي لمجلس 
 إدارة مجموعة البنك الدولي 

 نوفمبر/تشرین الثاني
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