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استراتيجية الصندوق تفعيل : أوضاع هشةالتي تعاني من  بالبلدانخاص البرنامج ال
 للهشاشة

 مقدمة -أوال 
وضع يتسم "تعتبر نتائج الهشاشة الت: تعّرف على أنها . 2030لتنفيذ خطة  جدياتمثل الهشاشة تهديدا  -1

مثيرة للقلق، وه: تمثل  "بضعف المؤسسات، والتعرض للهزات الطبيعية وتلك الت: ه: من صنع اإلنسان
الفقر ف:  ارستمر ا ومع أنهت الدراسات الحديثة تحديا جديا يعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقد أظهر 

عات. وتشير التقديرات إلى أن اإال أنه يرتفع ف: األوضاع الهشة والمتأثرة بالنز  ،التراجع ف: معظم السياقات
2030فقرا ف: العالم سيعيشون ف: أوضاع هّشة بحلول عام بالمائة من أشد الستان  80أتثر من 

. عالوة 1
ه: تخلف أثارا عالمية حادة على قضايا ف –على ذلك، ال تقتصر الهشاشة على بلدان و/أو أقاليم محددة 

 مثل الهجرة وانعدام األمن واالضطرابات االقتصادية واالجتماعية.

دعت تل من البلدان المتحدة من دعمها للتطرق للهشاشة.  تزيد المؤسسات المالية الدولية وشركاء األمم -2
ستثمارات أتبر للترويج الالت: تعان: من الهشاشة والنزاعات، والشرتاء الدوليين لمزيد من االنخراط الفعال و 

وجعلت معظم المؤسسات المالية الدولية من التطرق للهشاشة هدفا  .2لالنتقال من الهشاشة إلى الصمود
والتنمية  ،على السالم، واالستجابة لألزمات الحفاظتخصص له المزيد من الموارد تبعا لذلك. ويعتبر  محددا

التنسيق الفعال بين  يعتبر. وف: هذا السياق، 3الت: تتسم باالستدامة والصمود أهدافا لمنظومة األمم المتحدة
 حقيق أثر ذي مغزى على الهشاشة.لت اأساسي االجهات الفاعلة ف: المساعدة اإلنسانية واإلنمائية أمر 

من أجل تفعيل استراتيجية الهشاشة  إطار متكامل هشة أوضاعبالبلدان التي تعاني من  البرنامج الخاص -3
جهوده المبذولة لالستجابة بصورة أفضل الحتياجات  على تصعيد لمساعدة الصندوق في الصندوق

 ىلهشاشة، بما يتماشباق على الدوام اهتماما مخصوصا دو أولى الصنالبلدان التي تعاني من أوضاع هشة. 
مع مهمته ف: العمل مع أشد الناس فقرا وضعفا. ولتن، وتما أشير إليه ف: التقييم المؤسس: النخراط 
 االصندوق ف: األوضاع الهشة والمتأثرة بالنزاعات الذي أجراه متتب التقييم المستقل، ومع أن للصندوق دور 

األوضاع الهشة، إال أنه يفتقر إلى نهج شمول: متسق لالنخراط ف: السياقات الهشة. ت: يلعبه ف:  احاسم
 واستجاب الصندوق لهذا الشاغل أوال باستراتيجية وضعها لالنخراط ف: البلدان الت: تعان: من أوضاع هشة

من التزامات تالتزام  ،، تبعها البرنامج الخاص الحال: الذي يوفر إطارا تشيغيليا لالستراتيجية2016عام 
 هاد البرنامج طريقة التفتير المؤسسية بشأن الطرق الت: تؤثر فيوسوف يوحّ  التجديد الحادي عشر للموارد.

هذه مثل مع وتعديل أنشطة الصندوق لتتواءم  ،الهشاشة على عمل الصندوق، والترتيز على تبعات الهشاشة
فية تحديد الصندوق ألوضاع الهشاشة البيئات التشغيلية. تما أنه يوفر اقتراحات مخصوصة حول تي

 ورصدها واالستجابة لها.

                                                      

 : فهم العنف2016: الدول الت: تعان: من أوضاع هشة والتعاون ف: الميدان االقتصاديمنظمة التنمية  1
، اتفقت الحتومات الت: تصف دولها بالهشاشة )مجموعة سبعة+( على إعالن جديد لالنخراط ف: الدول الهشة ف: بوزان، 2011ف: عام  2

 http://www.pbsbdialogue.org/en/new-deal/about-new-dealجمهورية توريا الجنوبية. انظر 
 .S/RES/2282و A/RES/70/262انظر القرارين  3
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 السياق –ثانيا 

 الهشاشة تهديد للتنمية –ألف 

 لالنخراط في البلدان التي تعاني من أوضاع هشة 2016لعام  كما جاء تعريفه في استراتيجية الصندوق -4

يتسبب بها اإلنسان، وغالبا ما "الهشاشة ه: وضع يتسم بالتعّرض التبير للهزات الطبيعية وتلك الت: 
تتزامن أيضا بمخاطر عالية للعنف والنزاع. وتعتبر هياتل الحوتمة الضعيفة، مع المؤسسات الت: تتسم 
بتدن: القدرات، محرتا ونتيجة مشترتة لألوضاع الهشة. وينجم عن األوضاع الهشة نمطيا بيئات 

ممتدة و/أو متتررة، مع ما لذلك من تبعات على  تمتينية أضعف للتحول الريف: المستدام، وتّتسم بأزمات
 4الغالب على زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة واألمن الغذائ:."

الت: تعان: من أوضاع هشة ف: العادة بضعف أنظمة  البلدانتتسم  ،وتما يؤتد عليه التعريف أعاله -5
 تتون. وف: مثل هذه السياقات، 5تالحوتمة والمؤسسات الت: تفتقر إلى القدرة واالستطاعة لالستجابة للهزا

قدرة السلطات على توفير المهام األساسية المطلوبة للحد من الفقر والتنمية ضعيفة على وجه الخصوص. 
العنف، ه: من أحداث ويتم االعتراف بصورة واسعة بأن التوارث الت: ه: من صنع اإلنسان تالنزاعات و 

ف: آن معا. ويتوقع لنسبة الذين يعانون من الفقر المدقع ويعيشون ف: األوضاع  وتبعاتهامحرتات الهشاشة 
2030بالمائة بحلول عام  50المتأثرة بالنزاعات أن يرتفع بحوال: 

 افه: تعرض بلدان 7. وأما الهشاشة البيئية6
ما يفاقمها تغير للتوارث الطبيعية مثل موجات الجفاف، والفياضات واألعاصير الت: غالبا معينة أو أقاليم 

يمتن للهزات الخارجية سواء تانت طبيعية أو  ،ضعيفة حوتمة هياتلالمناخ، وانتشار األمراض. ومع وجود 
بأعداد من االستثمارات االقتصادية، عالوة على دفعها  امن صنع اإلنسان أن تمح: بصورة مفاجئة عقود

 النزاعات.والنتشار الفوضى و  ،لهجرة بصورة قسريةتبيرة من األشخاص ل

لم تعد نتائج . العابرة للحدودلطبيعة الهشاشة  انعالمي انيعتبر التهجير والهجرة على نطاق واسع مظهر  -6
على  تبيرة آثارالهشاشة تقتصر على حدود بلدان أو أقاليم معينة. فه: تنتشر عبر الحدود وتؤدي إلى 

األشخاص الذين يضطرون للهجرة للهروب من النزاعات والجوع والعنف والتوارث الطبيعية. وتشير 
 مليون شخص، 68.5بحدود  يترواحإلى أن عدد األشخاص الذين هجروا قسرا حول العالم  الحديثةالتقديرات 

 8اللجوء. مليون من طالب: 3.1مليون الجئ، و 25.4مليون من المهجرين داخليا، و 40منهم 

يمتن أن تخلف الهشاشة تبعات جدية تؤثر الهشاشة بصورة سلبية على التنمية الريفية واألمن الغذائي.  -7
ف: المناطق الريفية على اإلنتاج الزراع: وسبل العيش بوجه عام، مع تحمل الفئات األشد ضعفا، وبخاصة 

ذية غير متوفرة، تما يتسم الوصول إلى النساء والشباب ألثقل أعبائها. وقد تغدو األغذية اآلمنة والمغ
الوصول إلى الموارد الضرورية إلنتاج األغذية واإلنتاج فرص الستان  يفقداألغذية باالنقطاعات حيث 

مليون شخص  777الزراع:. وقد ازداد عدد األشخاص الذي يعانون من سوء التغذية المزمن ف: العالم من 
                                                      

 .R.4 EB/2016/119الوثيقة ، استراتيجية الصندوق لالنخراط ف: البلدان الت: تعان: من أوضاع هشة 4
 (.2017)لندن،  سلسلة مقاالتمعهد التنمية الخارجية، التوصيات الست إلصالح المصارف اإلنمائية متعددة األطراف:  5
 2011البنك الدول:، تقرير البنك الدول: لعام  6
 .2018، منظمة التعاون والتنمية ف: الميدان االقتصادي، الدول الت: تعان: من أوضاع هشة 7
 .2018لشؤون الالجئين، العليا مفوضية األمم المتحدة  8
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مليون شخص( ف: البلدان الت:  489غالبية الساحقة منهم )، مع عيش ال2016عام  815إلى  2015عام 
 .9يةتوارث المناخالتعان: من الهشاشة، والنزاعات، والعنف و 

 دور الصندوق في التطرق للهشاشة –باء 

على الرغم من حجمه  يتسم الصندوق بميزة نسبية وتخصص محدد يمكنه من التطرق للهشاشة. -8
لحتومات السيادية، إال أن للصندوق ميزة نسبية ل قرضتالت:  فيهاألساس: وآليات اإلقراض  المتواضع

واضحة ف: المساهمة ف: بناء ودعم االنتقال إلى الصمود بشراتة مع الحتومات والجهات الفاعلة ف: 
 :والشرتاء اإلنمائيين الذين يتملون عمله. ويمتن للصندوق أن يجلب خبرته ف: مجاالت اإلنسانيةالمساعدة 

و الستان الضعفاء، وتعبئة نقل التمويل  ئج على نطاق واسع لجهة عدد الستان الريفيينتحقيق النتا (أ )
 اإلنمائ: من الشرتاء إلى الحتومات أو الوسطاء بهدف إفادة فقراء الريف؛

رفد الترتيز األتثر قطاعية ووطنية يي ذالوطنية، ال دونرات ااالنخراط مع المجتمعات الريفية واإلد (ب )
 ات المالية الدولية األخرى؛المؤسس تتبعه ذيال

رساء السالم األوسع  بهدف دعمتعزيز التنمية المؤسسية على المستوى المجتمع:،  (ج ) بناء الدولة وا 
 نطاقا؛

تمتين النساء والشباب وتعزيز شموليتهم، تأداة فعالة لتجنب انتشار العنف ف: البيئات الريفية  (د )
 واالستجابة بصورة نشطة للهزات الخارجية؛

إجراءات اإلغاثة بتدابير ترتز على خلق فرص العمل، واالستعادة المستدامة لسبل العيش رفد  (ه )
عادة بناء المجتمع  والصمود والتنمية، عالوة على التطرق للقضايا ذات الصلة بالتالحم االجتماع: وا 

 المحل:؛

ات الفاعلة ف: االستمرار ف: االنخراط ف: األوضاع الهشة لمساعدة فقراء الريف، أو العمل مع الجه (و )
 مع انتقال البلدان من المساعدة اإلنسانية إلى المساعدة اإلنمائية. المساعدة اإلنسانية

بانخراط الصندوق في األوضاع الهشة والمتأثرة بالنزاعات بالميزة  2015لعام  اعترف التقييم المؤسسي -9
تقار الصندوق لنهج متسق النسبية للصندوق ودوره الحاسم في األوضاع الهشة. إال أنه أشار إلى اف

ضافة إلى ذلك، فقد وجد التقييم المؤسس: بأن أداء لالنخراط في السياقات التي تتسم بالهشاشة . وا 
المشروعات ف: البلدان الت: تعان: من أوضاع هشة أضعف من نظيراتها ف: األوضاع غير الهشة. 

ولمواءمة أتبر لنهج  ،محرتات الهشاشةوللتطرق لهذه العيوب، حدد التقييم المؤسس: الحاجة لفهم أفضل ل
 الصندوق اإلنمائية ونموذجه التشغيل: لتعزيز األداء.

االحتياجات المخصوصة لألوضاع الهشة على مر  معأدت جهود الصندوق الرامية إلى مواءمة نهجه  -10
 ،2006. فف: عام صياغة عدد من السياسات، واالستراتيجيات والمبادئ التوجيهية واألدواتإلى السنين 

للتطرق للقضايا الت: تتسبب بها التوارث  10منها واإلنعاشاألزمات  فاديتبشأن سياسة  تبنى الصندوق
                                                      

 .(2017روما، ) الغذائ: ، زرع بذور السالم ألغراض األمنلألمم المتحدةمنظمة األغذية والزراعة  9
 .R.3/Rev.1 EB/2006/87 الوثيقة ،سياسة الصندوق بشأن تفادي األزمات واإلنعاش منها 10
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استراتيجية لالنخراط ف: بات المدنية. وأعدت إدارة الصندوق ا، والصراعات العنيفة واالضطر التبيرةالطبيعية 
العديد من أيضا هنالك و . 2016صادق عليها المجلس التنفيذي عام و ، البلدان الت: تعان: من أوضاع هشة

 المبادرات واألدوات التنظيمية والتشغيلية الت: تم إعدادها والت: يمتن لها أن تساعد على تنفيذ االستراتيجية:

المجلس التنفيذي ف:  يهاالمبادئ التوجيهية المنقحة لالستراتيجيات القطرية، الت: صادق عل (أ )
، والت: تتطلب تقديرات للهشاشة ف: البلدان الت: تعان: من أوضاع 2018ديسمبر/تانون األول 

 هشة؛

نهج جديد يستند إلى المخاطر ف: تصميم المشروعات يعتبر الهشاشة أحد المعايير لتقرير حجم  (ب )
عندما توجد  لهاتجهيز سريع  الصندوق، مع توفير لتمويلالمخاطر الت: تواجهها العمليات المقترحة 

 11حاجة الستجابة سريعة؛

بالمائة من الموارد األساسية للصندوق لألوضاع الهشة، عالوة على  30-25بتخصيص  مااللتزا (ج )
تمويل إضاف: يمتن الحصول عليه من مرفق الالجئين والمهاجرين والتهجير القسري واالستقرار 

ح أصحاب الهجرة العالمية، ومن برنامج التأقلم لصالالريف:، للمساعدة على التطرق لتبعات أزمة 
 من المرافق المشابهة المستقبلية للمساعدة على التطرق للهشاشة البيئية؛ الحيازات الصغيرة، وغيره

عملية الالمرتزية ف: الصندوق الت: أدت إلى إشراف مباشر ودعم للتنفيذ. ويتوفر للمشروعات الت:  (د )
لمساعدة حوال: ربع  تقدمتواجه مخاطر مخصصات إضافية من الميزانية لإلشراف ودعم التنفيذ، 
 جميع المشروعات المحفوفة بالمشاتل ف: البلدان الت: تتسم بأوضاع هشة.

 لبرنامج الخاصاستعراض ا –ثالثا 

البرنامج الخاص هو نهج تشغيل: شامل، يضم تدابير قائمة وجديدة لتمتين الصندوق من التعريف والهدف.  -11
إلى ف: السابق العمل على النحو المعتاد  أن ينخرط بصورة أتثر فعالية ف: األوضاع الهشة. إذ لم يؤد  

هذا البرنامج الخاص تطبيق الصندوق لعدسة  ف: األوضاع الهشة. وبالتال:، سيضمن المرجوةتحقيق النتائج 
مرجعية  جهةن وجود أومن ش الهشاشة عند تصميم وتنفيذ االستراتيجيات القطرية والبرامج والمشروعات.

جديدة لهذا البرنامج الخاص أن يساعد على نشر المعرفة والممارسات حول ما الذي ينجح ف: األوضاع 
وأما الغاية القصوى فتتمثل ف: تخليص الستان  الهشاشة. حول موضوع ممارسةوخلق مجتمع  ،الهشة

والعيش ف: مجتمعات أتثر صمودا ف: وجه الهزات الطبيعية  ،بصورة مستدامة الريفيين الفقراء من الفقر
 ه: من صنع اإلنسان. الت: وتلك

المقطع التال:،  . تتضمن العوامل الرئيسية لهذا البرنامج الخاص، المعروضة بالتفصيل ف:العوامل الرئيسية -12
 :ما يل:

الت: يعدها  سقة لتصنيف البلدان الت: تعان: من أوضاع هشةمنالقائمة ال استخدامسقة. نقائمة م (أ )
 ؛البنك الدول:

                                                      

 .PB/2018/04بشأن إعادة معايرة تصميم المشروعات،  نشرة رئيس الصندوق: 11
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األثر عند  منقاط دخول أساسية لتعظي حددت أربعنقاط الدخول الرئيسية للتطرق للهشاشة.  (ب )
( 4( األمن الغذائ:؛ )3بناء المؤسسات؛ ) (2( تمتين المرأة؛ )1التطرق للهشاشة وبناء الصمود: )

 إدارة الموارد الطبيعية.

الذي يؤتد موقع الصندوق تميّسر لالنتقال من نهج متمايز باستخدام المراحل األربعة للهشاشة.  (ج )
رفد إجراءات الغوث بإجراءات ترتز على ف: خبرة تمتعه بالمساعدة اإلنسانية إلى التنمية، مع 

عادة بناء التالحم االجتماع:؛االستعادة المستدامة   لسبل العيش وا 

. بما يتماشى مع إطار االنتقال، تطبيق عدسة الهشاشة على برامج الصندوق القطرية ومشروعاته (د )
سوف يساعد البرنامج الخاص على تصميم وتنفيذ االستراتيجيات القطرية والعمليات الت: سيتم 

 مواءمتها بصورة أفضل لسياقات الهشاشة.

الذي يحدد السبل الت: يمتن من خاللها تجميع المخصصات القطرية الت: يوفرها  التمويل. (ه )
 للتطرق لمحرتات وتبعات الهشاشة؛ الصندوق ألغراض التمويل اإلضاف: المحدد

اتباع من وأتثر استراتيجية، مما يمّتن  ابالترتيز على استراتيجيات أقل عددالشراكات االستراتيجية  (و )
 الهشاشة؛نهج متسق ومنسق نحو 

مرجعية للهشاشة ف: دائرة إدارة البرامج لتوفير القيادة العامة للبرامج  جهةإيجاد الموارد البشرية.  (ز )
جراءات الموارد البشرية القابلة للتطبيق الحوافز  والتوجهات للفرق القطرية. وسوف توفر سياسات وا 

 المالئمة للعمل ف: األوضاع الهشة.

 رنامج الخاصالعناصر الرئيسية للب –رابعا 

 التركيز على البلدان ذات األولوية –ألف 

القائمة المنسقة السنوية لألوضاع الهشة التي يصدرها البنك الدولي لتصنيف  سوف يستخدم الصندوق -13
ألوضاع األشد هشاشة الت: لالصندوق  ن قائمةبدال م )الملحق األول(،بلد ما على أنه متأثر بالهشاشة 

تقدير السياسات عن ، والت: تستق: من تقدير أداء القطاع الريف: عوضا 2016عام الصندوق أعدها 
ات اختيار وأما مسوغ والمؤسسات القطرية الت: يتبعها البنك الدول: أو غيره من المؤسسات المالية الدولية.

ى ( المواءمة مع المصارف اإلنمائية األخر 1ضمن: )تتبلدا ف 36، 2019الت: تضم لعام القائمة المنسقة، 
( حقيقة أن 3الت: أعطيت للبلدان منخفضة الدخل وُبعد الهشاشة؛ ) األهمية الطاغية( 2متعددة األطراف؛ )

، مما يلغ: الحاجة ألن ينيريف ينا ظرفمعوضا عن تونه ينوطني ينظرف نالهشاشة والصراع غالبا ما يشتال
 12ا.ساسيضع الصندوق قائمته الخاصة به استنادا إلى العوامل الريفية أ

                                                      

لى جانب  12 البلدان الموجودة على القائمة المنسقة، تنظر إدارة الصندوق أيضا ف: إمتانية إجراء تحليل مخصوص للهشاشة ف: وا 
( بسبب العوامل المناخية والبيئية )مثال البلدان المعرضة 1تتون الهشاشة فيها: )المشروعات أو برامج االستراتيجية القطرية للبلدان الت: 

متأثرة بالسلع العامة السلبية العالمية أو اإلقليمية )مثال البلدان الت: تستضيف األشخاص المهجرين بالقوة(؛ أو ( ال2للتوارث الطبيعية(؛ )
 ( حيث توجد الهشاشة ف: جيوب على المستوى دون الوطن:.3)
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 النقاط المرجعية الرئيسية للتطرق للهشاشة –باء 

باستخدام عدسة الهشاشة، سوف يضمن البرنامج ترتيز العمليات ف: السياقات الهشة على نقاط دخول تتسم  -14
وسييسر الترتيز على مجاالت قليلة تتسم باألولوية من  بفعالية مثبتة ف: التطرق للهشاشة وبناء الصمود.

 والوصول إلى مخرجات أسرع. ،إلدارة معرفة معززةوتترارها، والترويج  تحديد أفضل الممارسات

يبن: البرنامج الخاص على قرار مجلس السالم وبناء مجتمعات تتسم بالصمود.  ترسيخدور النساء في  -15
األمن  ترسيخبشأن النساء، والسالم واألمن، والذي يؤتد مجددا على دور النساء ف:  1325 رقم األمن

ترويج لهما. وسوف يستهدف الصندوق النساء تنقاط دخول رئيسية لالنخراط ف: األوضاع الهشة والسالم وال
االقتصادي وحقهن ف: الوصول إلى الموارد والخدمات واستخدامها، وسلطتهن  نتنهيمن خالل الترويج لتم

بأن مثل هذه التدخالت وتظهر الدراسات  ف: اتخاذ القرارات بشأن إدارة الموارد الطبيعية والتنمية المجتمعية.
ولتنها ستؤدي إيضا إلى متاسب إيجابية  ،لن تساعد على ردم الفجوة بين الجنسين ف: الزراعة فحسب

 .13طويلة األمد نحو بناء مجتمعات تتسم بالشمولية والسالم

. نظم حوكمة محلية أكثر صموداريفية والمؤسسات المحلية للوصول إلى تعزيز المجتمعات والمنظمات ال -16
تسهم األنشطة على المستوى المجتمع: مثل تعزيز حوتمة الموارد الطبيعية وتقوية المنظمات المجتمعية 
الشمولية أيضا ف: إرساء السالم وأهداف بناء الدولة. ويحسن بناء قدرات المؤسسات المحلية والمنظمات 

هذه المؤسسات  ةعلى قدر القاعدية والمجتمعات على المدى الطويل من إيصال الخدمات المحلية، عالوة 
 وللتوارث الطبيعية. للنزاععلى اإلستعداد واإلستجابة 

صادق الصندوق على إطار اإلجراءات . والنزاعات األمن الغذائي كنقطة دخول أولية للتطرق للهشاشة -17
ذي ، وال14العالم:الذي وضعته لجنة األمن الغذائ: باألمن الغذائ: والتغذية ف: األزمات الممتدة،  ةالخاص

، وللمساهمة النزاعاتيتضمن مبدأ مخصوصا للتطرق النعدام األمن الغذائ: وسوء التغذية بأسلوب يراع: 
السالم من خالل تدخالت األمن الغذائ: والتغذية. وبصورة أوسع، سوف يستخدم البرنامج  أهدافتحقيق ف: 

ت. وعلى وجه الخصوص الخاص األمن الغذائ: تنقطة أولية للتطرق للهشاشة والضعف ف: وجه الهزا
 الزراعية اإلنتاجيةو خالل أزمة ما أو ف: أعقابها، سوف يرتز الصندوق على إعادة إطالق اإلنتاج الزراع: و 

عادة إعمار البنى التحتية للرّي، واستعادة سبل الوصول إلى األسواق  باستخدام حزم تقنية لتحسين الزراعة وا 
 إليها.لتحسين توفر األغذية والقدرة على الوصول 

سوف يبن: البرنامج إدارة الموارد الطبيعية وأخطار الكوارث بصورة مستدامة للتطرق للهشاشة البيئية.  -18
الخاص على خبرة الصندوق الطويلة ف: تعزيز قدرة المزارعين الريفيين/الرعاة ومجتمعاتهم على الصمود ف: 

اإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وبخاصة موارد المياه ب الخاصة وجه تغير المناخ، من خالل بناء القدرات
المحلية والتطرق لقضايا التالحم االجتماع:. وسوف  النزاعاتالشحيحة، الت: أثبتت تونها فعالة ف: تجنب 

وتقنيات التخفيف من أثار تغير المناخ،  يستمر الصندوق ف: الترويج الستخدام التأقلم مع تغير المناخ
اهزية ف: وجه التوارث الطبيعية على المستويين المحل: والمجتمع: للتطرق للهشاشة البيئية. وتعزيز الج

 ويعتبر إشراك الحتومات والشرتاء مفتاح بناء إطار تمتين: قانون: وسياسات:.

                                                      

 .(2017)زرع بذور السالم لتحقيق األمن الغذائ:منظمة األغذية والزراعة،  13
 .الممتدة األزمات ظل ف: والتغذية الغذائ: األمن بشأن العمل إطارانظر  14
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 المراحل األربع للهشاشة –جيم 

مع طيف ما ينسجم ب. بشأنها نهج الصندوق مايزيكي  مراحل للهشاشةأربع يعترف البرنامج الخاص ب -19
يحدد البرنامج الخاص أربع  15،بالنزاعات+ بشأن الدول الهشة والمتأثرة 7الهشاشة الذي تبنته مجموعة 

مسار بال المسار ليس من أن هذاوعلى الرغم  –مراحل للهشاشة ف: االنتقال من الهشاشة إلى الصمود 
 :تشغيلية مختلفةلصندوق ويتطلب استجابات ل هام هلدوام، إال أنى العمباشر ال

البلد معرض بصورة عالية للهزات السياسية واالقتصادية والبيئية  للهزات. الشديدخطر التعرض  (1)
 ات؛زاعنوغيرها من أشتال الهزات الت: يمتن أن تؤدي إلى اضطرابات مؤسسية واجتماعية و 

 أو تارثة طبيعية؛ نزاع البلد ف: أزمة بسبب األزمة. (2)

 أو تارثة؛ نزاعااألزمة مباشرة سواء تانت  ف: أعقابالبلد  .عاشما بعد األزمة واإلن (3)

البلد ف: المراحل األولى من االنتقال إلى الصمود، أو عندما يتون االنتقال  االنتقال إلى الصمود. (4)
 مطوال.

 .للهشاشة الملحق الثان: أمثلة قطرية عن تدخالت الصندوق ف: المراحل المختلفة ويوفر -20

نتقال إلى الصمود" نمطيا من التعرض الشديد للهزات واال خطر ى والرابعة وهما "يتم دعم المرحلتين األول -21
ويتألف االنخراط من تدخالت إنمائية متوسطة إلى طويلة األمد خالل نموذج العمل االعتيادي للصندوق. 

ز تهدف إلى الحد من التعرض للهزات وبناء الصمود، مع تطبيق عدسة الهشاشة على دورة المشروع. وسترت
األنشطة على ما يل:: تعزيز قدرات المؤسسات والمجتمعات المحلية والمنظمات الريفية لتجنب األزمات 

منها؛ الترويج للتمتين االقتصادي لفقراء الريف، وبخاصة النساء والشباب؛ تعزيز  واالنعاشواالستجابة لها 
 .دارة الموارد الطبيعيةالتوارث واالستعداد لها؛ ودعم الممارسات الفعالة إلالحد من مخاطر 

"، فسوف يركز الصندوق على واإلنعاشما بعد األزمة/"و "أما خالل المرحلتين الثانية والثالثة، "األزمة -22
منها،  واإلنعاشاألزمات  تفاديبما يتماشى مع سياسة الصندوق بشأن أنشطة إعادة بناء سبل العيش. 

لن ينخرط الصندوق ف: عمليات  ،وخالل أو ف: الفترة الت: تعقب مباشرة  صراعا ما أو تارثة طبيعية
نما سييسر الصندوق االنتقال من المساعدة اإلنسانية إلى  اإلغاثة وال ف: عمليات إرساء/ترسيخ السالم، وا 

عادة بناء سبل العيش واللحمة التنمية من خالل إجراءات تهدف إلى ضمان استمرار الخدمات األساسية ، وا 
 اإلنتاجيةو  اإلنتاجاالجتماعية، بهدف التخفيف من أثر األزمات على الستان الضعفاء )مثال إعادة إنعاش 

عادة إعمار البنى التحتية الريفية نشاء شبتات  ،الزراع: والحيوان:، وا  واستعادة رأس المال االجتماع:، وا 
وى المحل: بشأن إدارة الموارد الطبيعية، ودعم تعاف: النظم المالية اجتماعية لدعم الحوار على المست

ومساعدة المجتمعات المضيفة على التتيف مع موجات الالجئين والمهجرين من خالل تعزيز نظمها 
الزراعية، ودعم األسر المهجرة من خالل مساعدتها على تطوير مهارات قابلة للتسويق لتمتينها من 

 ف: االقتصاد الريف: غير الزراع:(. الزراع:الوصول لفرص العمل 

 الفجوةلردم  "الجديد للعمل إطار السبيل"سيتبنى الصندوق  16بما يتماشى مع خطة العمل من أجل اإلنسانية، -23
استنادا إلى  بين المساعدة اإلنسانية والتنمية من خالل العمل مع األخرين نحو تحقيق مخرجات مشترتة

                                                      

15
 المراحل الخمسة للهشاشة على النحو التال:: األزمة، إعادة البناء، اإلصالح، االنتقال، التحول، والصمود. +7تعرف مجموعة  
 (.2016فبراير/شباط  A/70/709 ،2ملحق بتقرير األمين العام لألمم المتحدة المعروض على مؤتمر القمة العالم: للعمل اإلنسان: ) 16
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، تما يتم االتفاق عليه االحتياجاتتسلسل واستتمال إجراءات اإلغاثة على تقدير ستند يالنسبية. وس همميزات
على التدخالت، وبالعمل  مباشرباإلشراف الالصندوق  سيقوموجود أزمة،  وف: حال مع الحتومات والشرتاء.

قد يختار  ،تسمح الظروف األمنية بذلكال عندما  مع الحتومات والشرتاء الموجودين تاستثناء من القاعدة
أن يقيم شراتة مع طرف ثالث يتمتع بالوصول والقدرات والميزة النسبية للعمل ف: المناطق المتأثرة، مع 

تات مع وتاالت األمم المتحدة اف: وقت الحق. ولهذه الغايات، سيتم االستفادة من الشر  هنخراطالعداد اإل
عندما يتون ذلك  ،نامج األغذية العالم:وبر األخرى، وبخاصة منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 

وخاصة ف: مراحل  ،ومع الشرتاء اآلخرين عندما تستدع: الضرورة وعلى أساس تل حالة على حدة، ممتنا
 17األزمة أو ما بعد األزمة.

 عات للهشاشةتكييف االستراتيجيات القطرية والمشرو  –دال 

ات القطرية في األوضاع الهشة، وذلك لصياغة يجب أن يكون تعزيز الصمود هدفا واضحا في االستراتيجي -24
ولت: يتون فعاال، سيحتاج الصندوق لتبن: أهداف على ورصد مساهمة الصندوق في الحد من الهشاشة. 

تطرق للهشاشة، مع العمل ضمن واليته وبالتنسيق مع الشرتاء األخرين. وسوف يستمر للمستوى أعلى 
النهوض  االستفادة من معارفهم المحليةتصميم تدخالت الصندوق لتعزيز صوت الفقراء بحيث يمتن لهم 

بمصالحهم وحل مشاتل اإلجراءات المشترتة أو الحد من التوترات االجتماعية الت: يمتن أن تؤدي إلى 
 .النزاع

لجميع البلدان المدرجة على القائمة المنسقة.  هنالك حاجة لتقديرات الهشاشة في االستراتيجيات القطرية -25
المستندة إلى تتطلب المبادئ التوجيهية واإلجراءات المنقحة إلعداد برامج الفرص االستراتيجية القطرية 

طرية والمذترات االستراتيجية القطرية للبلدان من جميع البرامج الفرص االستراتيجية الق 2018لعام  النتائج
أتثر عمقا لمحرتات  تحليل إجراءالمدرجة على القائمة المنسقة أن تتضمن تقديرا للهشاشة ألغراض 

. ويمتن إلدارة الصندوق أن 18الهشاشة الوطنية ودون الوطنية، بهدف مواءمة انخراط الصندوق تبعا لها
لفعالية  هامالت: لم تدرج على القائمة بعد، عندما ترى أن الموضوع  تطالب بتقدير للهشاشة ف: البلدان

من التحليل الذي تقوم به  ،تلما تان ذلك ممتنا ،يتوجب على تقديرات الهشاشة أن تستق:و الصندوق. 
 .نو الحتومات أو شرتاء التنمية األخر 

طريقها نحو  فيالمراحل المحددة من الهشاشة التي تمر بها البلدان اعد تقديرات الهشاشة على فهم سست -26
اعتمادا على مرحلة الهشاشة وخصوصيات البلد، سوف تستنير االستراتيجيات القطرية للصندوق الصمود. 
جراءات التخفيف منها،  وذلك لجهة التدرج المالئم ف: االنخراط والمخاطر المتأصلة ،هشاشةالبتقديرات  وا 
 تات االستراتيجية والتمويل، وتدابير التنفيذ.اف طويلة األمد والشر واألهدا

                                                      

سوف يتم بذل جهود التباع ممارسات التنمية الجيدة من خالل االستفادة من وجود قدرات الوتاالت أو الجهات الفاعلة األخرى، بما ف:  17
ات على أساس تل ذلك المشارتة ف: التمويل عندما تستدع: الضرورة. وسوف يتم التفاوض على التتاليف ذات الصلة بمثل هذه اإلجراء

 حالة على حدة استنادا إلى مبدأ تقرير الرسوم على الصندوق إلى الحد األدنى.
قد تدرج المحرتات واالستراتيجيات الرامية إلى التطرق للهشاشة ذات الصلة بتغير المناخ أو األثار االجتماعية أيضا ف: تحليل تقدير  18

 المخاطر البيئية واالجتماعية واالقتصادية
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ع من النتائج وتحسن من أداء الحافظة في األوضاع يمكن للمشروعات المرنة واألكثر تركيزا أن تسر   -27
الت: تطرأ مع التغييرات بسهولة يتوجب على المشروعات ف: األوضاع الهشة أن تتون مرنة لتتواءم الهشة. 

واضحة، وأن توائم و دة ترتز على أهداف محدأن ولويات، تما يجب أن تضم متونات أبسط وأقل و األ على
أن تدمج الهشاشة ف: جميع أبعادها بمؤشرات أداء من تدابير تنفيذها للقدرة النظيرة. والبد لنظريات التغيير 

أن تتبع العمليات  ةلتفال. وستعزز إدارة الصندوق من ضمان الجودة قابلة للرصد وافتراضات ذات صلة
 الجديدة ف: األوضاع الهشة هذه المبادئ األساسية.

سوف تتضمن تقارير تصميم ستستنير تصميمات المشروعات في األوضاع الهشة بتقديرات الهشاشة.  -28
المشروعات تحليال للهشاشة وأطرا مفصلة متتاملة للمخاطر، تتبع المخاطر ذات الصلة بالهشاشة وما 

إجراءات للتخفيف منها. سوف تستق: الفرق القطرية المعلومات الواردة ف: تقديرات الهشاشة ف: يقابلها من 
وسيوجه المستوى المتوقع للهشاشة ف:  برامج الفرص االستراتيجية القطرية وتحدثها تلما دعت الحاجة.

متانيات المشروع  بشأن الهشاشة الحاجة لمزيد من التفاصيل  ،دعم تعزيز الصمودف: منطقة المشروع وا 
 دون الوطنية ف: المناطق الجغرافية الت: يغطيها المشروع.

تنحو المشروعات االستثمارية في األوضاع الهشة ألن تجهز كعمليات تتطلب قدرا عاليا من االهتمام  -29
 تصميم المشروعات نشرة رئيس الصندوق بشأن إعادة معايرة عمليةأدخلت  على المستوى المؤسسي.

تند إلى المخاطر ف: تصميم المشروعات، مع تصنيف المشروعات ف: ثالثة مسارات نهجا يس (2018)
وفقا للمخاطر ذات الصلة. وهنالك العديد من المعايير الت: يتم أخذها بعين االعتبار عند تصنيف  مختلفة

المشروعات، بما ف: ذلك وجود أوضاع هشة نظرا للقدرات المؤسسية وقدرات التنفيذ األضعف على وجه 
، يتم تصنيف المشروعات ف: اإلجمالالعموم وجملة أخرى من المخاطر القطرية والتشغيلية. وعلى وجه 

 األوضاع الهشة على أنها عمليات تتطلب قدرا تبيرا من االهتمام على المستوى المؤسس: )المسار األول(.
يادية )المسار الثان:(، ولتن وأما العملية والتوثيق المطلوبين فهما مشابهان لما يحدث ف: العمليات االعت
إال أنه، وعندما تبرز ضرورة  هنالك مستوى أعلى من التوجيه االستراتيج: الذي توفره إدارة الصندوق.

الستجابة سريعة، على سبيل المثال ف: مرحلة األزمة أو ما بعد األزمة، يمتن تجهيز عملية جديدة بموجب 
 وألنه من المتوقع لنتائج مثل 19الث( تنطوي على خطوات أقل.إجراءات المسار السريع المبسط )المسار الث

تحقق بصورة أسرع من المشروعات االعتيادية، يقترح البرنامج الخاص أن تتسم تالمشروعات أن  هذه
مشروعات االستجابة السريعة بفترة تنفيذ محدودة )حتى ثالث سنوات تحد أقصى(، مع تقرير حجم 

تبعا لذلك. ويعتبر وجود مدة أقصر نسبيا للمشروعات أمرا ضروريا عندما المشروعات وتسلسل أنشطتها 
 .أو التخفيف منه تبرز الحاجة لنتائج سريعة لتجنب األثر السلب: لألزمة

 أو االستجابةاألزمة لتجنب  6020لعام منها  واإلنعاشاألزمات  تفاديسياسته بشأن  الصندوقسيطبق  -30
مع أن الصندوق سوف يصمم وينفذ مشروعات إنمائية ف: يعة. عندما يتطلب األمر استجابة سر  20لها

                                                      

ستمر وجود اإلجراءات الحمائية االئتمانية ف: جميع المشروعات ف: األوضاع الهشة، بما ف: ذلك مشروعات المسار الثالث، وذلك سي 19
لضمان استخدام األموال للغاية المقصودة منها. وسوف تتبع عمليات المصادقة اإلجراءات المتفق عليها استنادا إلى تصنيف الخطر. 

سوف تطلب إدارة الصندوق مصادقة المجلس التنفيذي على مشروعات االستجابة السريعة بحيث تتم المصادقة  وعندما يتون ذلك مالئما،
 عليها من خالل التصويت بالمراسلة، أو من خالل إجراء انقضاء المدة.

 .R.3/Rev.1 EB/2006/87 الوثيقة سياسة الصندوق بشأن تفادي األزمات واإلنعاش منها 20
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قد يطلب و "ما بعد األزمة"، األزمة" " ت:استثنائية وبخاصة "ف: مرحل حاالتوف: إال أنه األوضاع الهشة، 
الستجابة السريعة. وتتضمن مثل هذه الحاالت اإلنعاش بعد نزاع ما أو تارثة من الصندوق تمويل أنشطة ا

نزاع بارز بسبب التدهور المتسارع للحوتمة والمؤسسات، أو لتجنب تارثة تلوح ف: األفق مثل  وأطبيعية، 
 فشل المحاصيل الذي يمتن أن يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية واقتصادية أو سياسية تبيرة ف: سياق هش.

والحاجة الستجابة ة ألزمة ما جيمكن إعادة هيكلة المشروعات الجارية عندما تتغير األوليات الوطنية كنتي -31
إطارا سياساتيا واحدا، يضم األدوات والعناصر  21عادة هيتلة المشروعاتإل. توفر سياسة الصندوق سريعة

مثل إعادة هيتلة و/أو عات. واستجابة لألزمات، يمتن أن تالخاصة بالسياسة الجديدة إلعادة هيتلة المشرو 
 ميم عملية جديدة.توفير تمويل إضاف: لمشروعات قائمة خيارا بديال عن تص

نتائج مبكرة تقلل من مخاطر الهشاشة إجراءات جديدة لتنفيذ المشروعات، وبخاصة  تحقيققد يتطلب  -32
يتبعه الصندوق ف: السياقات الهشة  ينهج الذالالتنفيذ الحتوم:  سيبقىعندما تكون المؤسسات ضعيفة. 

ن و خضعيز للنظراء عندما فير الحوافتو  ألنه يدعم بناء المؤسسات من خالل التعلم عن طريق العمل، مع
إال أنه، وف: البلدان  الستدامة بما يتعدى نهاية المشروع.ن اإليصال. تذلك فإنه يعزز أيضا اللمساءلة ع

حيث الحتومة ه: جزء من النزاع أو عندما تتون قدرات التنفيذ للوتاالت  الت: تعان: من أوضاع هشة
للصندوق أن ينظر ف: إمتانية اتباع طرائق تنفيذ بديلة، وه: التنفيذ العامة  األساسية ضعيفة للغاية، يمتن 

من خالل طرف ثالث، حيث تقوم منظمة غير تابعة للدولة مثل وتالة من وتاالت األمم المتحدة أو منظمة 
غير حتومية، أو شرتة من شرتات القطاع الخاص بتنفيذ المشروع نيابة عن الحتومة. ومع المشروعات 

من خالل نظام تخصيص الموارد على أساس األداء، هنالك حاجة للحصول على تفويض من الت: تمول 
 الحتومة لتحويل األموال المخصصة للبلد بصورة مباشرة إلى طرف ثالث.

يتوقع لمرفق التنفيذ السريع الستهالل المشروعات أن يوفر السيولة في وقت مبكر وذلك للشروع بأنشطة  -33
مثل توفير التمويل  ،طلب بعض األحتامتت. 22ها كجزء من تصميم المشروعوعات وتمويلاستهالل المشر 

من الحتومة أن تقوم بالتمويل المسبق لهذه  ،بأثر رجع: لتسريع استهالل المشروع وتحسين جاهزية التنفيذ
 . وبالتال:، يتوقعمعوقا بالنسبة للبلدان الت: تعان: من أوضاع هشة األمر الذي غالبا ما يشتلاألنشطة، 

لمرفق التنفيذ األسرع الستهالل المشروعات، الذي صادق عليه المجلس التنفيذي ف: ديسمبر/تانون األول 
بدء باألنشطة التمهيدية قبل لسيولة الالزمة للبا، أن يتطرق لهذه القضية من خالل تزويد الجهة المتلقية 2018

الت: تعان: من أوضاع هشة مؤهلة  المصادقة على المشروع ودخوله حيز النفاذ. وتعتبر جميع البلدان
للحصول على المساعدة التقنية من نافذة استهالل المشروعات التابعة لمرفق التنفيذ األسرع الستهالل 

 المشروعات.

 خيارات التمويل المتاحة للصندوق –هاء 

من المائة في  30إلى  25من بين التزامات التجديد الحادي عشر للموارد تخصيص ما يتراوح بين  -34
وتنعتس الهشاشة ف: تل من درجات متون: األداء  الموارد األساسية للبلدان التي تعاني من أوضاع هشة.

                                                      

 .R.37/Rev.1 EB/2018/125 الوثيقة ف: الصندوق هيتلة المشروعاتسياسة إعادة  21
 .R.38 EB/2018/125 الوثيقة مقترح ألدات: التنفيذ األسرع الستهالل المشروعات، 22
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من خالل درجات أداء  القطري واالحتياجات القطرية ف: معادلة نظام تخصيص الموارد على أساس األداء
تطرق الخاصة بالمول األنشطة وست. القطاع الريف: ومؤشر الضعف الخاص بالصندوق على التوال:

للهشاشة أساسا من التمويل المتاح بصورة اعتيادية بموجب نظام تخصيص الموارد على أساس األداء، مع 
ف: المائة من الموارد  30إلى  25بتخصيص ما يتراوح بين  التجديد الحادي عشر للموارد التزاماإلشارة إلى 

تتبعه المصارف اإلنمائية األخرى ما اشى مع وبما يتم 23.األساسية للبلدان الت: تعان: من أوضاع هشة
لتقرير  متعددة األطراف، سوف يستخدم الصندوق القائمة المنسقة لألوضاع الهشة الت: يضعها البنك الدول:

 24.ورصد هذا االلتزام من الموارد األساسية البلدانحصة هذه 

الموارد على أساس  تخصيصنظام موجب عمليات بالتمويل التطرق للهشاشة أساسا من  ستستقي أنشطة -35
سيتم السع: للحصول على   مكن تلبية جميع االحتياجات من خالل هذا النظام.الم من غيراألداء، ولكن 

تتون هنالك حاجة الستجابة سريعة إما لتفادي أزمة ما أو االستجابة لها،  (1تمويل إضاف: للبلدان عندما: )
ات ( عندما ال يمتن تلبية االحتياج2)شروعات الجارية؛ مما ال يمتن تمويله من خالل إعادة هيتلة الم

المخصوصة من خالل االقتراض. وباستخدام عدسة الهشاشة، سوف يسعى البرنامج الخاص لتعبئة تمويل 
 ره مبدئيا من خالل المصادر التالية:يإضاف: يمتن توف

( المنح اإلقليمية/العالمية، 1) الصناديق والمرافق التي يديرها الصندوق بتطبيق عدسة الهشاشة: (أ )
فترة التجديد الحادي عشر للموارد، لتمويل بالمنح خالل لتمتع بأولوية المجاالت الت: تتتضمن  حيث

ومن المساعدة ( 2لهشاشة؛ )ا بما فيها الخاصة بالتجديد الحادي عشر للموارد، اتااللتزامتتضمن 
تمويل  للمساعدة على ستهالل المشروعاتالتنفيذ األسرع ال ومرفقالتقنية الستهالل المشروعات 

( مرفق الالجئين والمهجرين والتهجير القسري واالستقرار الريف: 3استهالل المشروعات؛ )أنشطة 
( برنامج التأقلم لصالح زراعة أصحاب 4للمساعدة على التطرق لتبعات أزمة الهجرة الدولية؛ )

 اؤها ف: المستقبل للتطرق للهشاشة البيئية.مرافق مشابهة قد يتم إنش ةأي وأالحيازات الصغيرة 

، بما ف: ذلك صناديق األمانة متعددة التمويل التكميلي من الشركاء الثنائيين ومتعددي األطراف (ب )
هشاشة على المستويات القطرية واإلقليمية والدولية، عالوة على التمويل بال ةالخاصالجهات المانحة 
 المشترك الدول:؛

 عم تمتين النساء ف: سياق الهشاشة على وجه الخصوص؛لد التمويل التكميلي (ج )

ومع أن المستثمرين من القطاع الخاص يتجنبون تقليديا  صناديق ومؤسسات القطاع الخاص. (د )
 األوضاع الهشة، إال أن هنالك أمثلة على استثمارات خاصة تحويلية ف: المناطق الهشة.

                                                      

خاص بالصندوق على معادلة نظام تخصيص الموارد على أساس األداء تمقياس للهشاشة، وتجزء من تم إدخال مؤشر الضعف ال 23
. ومن خالل هذه اإلضافة تلما ازداد ضعف البلد، تلما ارتفعت درجة مؤشر الضعف 2017: أدخلت على هذا النظام عام التعديالت الت

الخاص بالصندوق، وبالتال: تان األثر أتبر لهذا المؤشر على الدرجات القطرية )التعزيزات المدخلة على معادلة نظام تخصيص الموارد 
 (.R.3 EB/2017/121على أساس األداء ف: الصندوق 

 25( تصل حصة الموارد األساسية المخصصة لألوضاع الهشة إلى 2019بالنسبة للسنة األولى من التجديد الحادي عشر للموارد ) 24
 ف: المائة من البلدان الموجودة على القائمة المنسقة مؤهلة لالستفادة من شروط إطار القدرة على تحمل الديون. 75وتعتبر بالمائة. 



TFWG 2019/8/W.P.3/Rev.1 

12 

 الشراكات االستراتيجية –واو 

تبادل المعرفة مع غراض المال:، سوف يتعاون الصندوق من الناحية التشغيلية وألوباإلضافة إلى التعاون  -36
لضمان أوجه برنامج األغذية العالم: ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة الوتالتين األخرتين ف: روما، 

لفاعلة ف: منظومة مع الجهات ا االتساق والتتامل بين األنشطة اإلنسانية واإلنمائية. وسيتم تعزيز الشراتات
)مثل مصرف التنمية األفريق:(،  ومصارف التنمية اإلقليميةمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية األ

تحاد األفريق:(، والقطاع الخاص وغيره من أصحاب المصلحة، للوصول إلى االوالمنظمات اإلقليمية )مثل 
إلى االستجابة  النزاعاتاألنشطة من تجنب ويعتبر طيف  أتثر اتساقا وانسجاما للتطرق للهشاشة. نهج

وسوف  25لألزمات إلى الصمود إلى التنمية المستدامة هدفا من األهداف اإلجمالية لمنظومة األمم المتحدة.
يستمر الصندوق ف: استخدام إطار األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية تنقطة دخول رئيسية للتعاون مع 

بين  حالشاملة للهشاشة الت: تتراو  المتحدة والمساهمة ف: تعزيز رؤية األممخرى، وتاالت األمم المتحدة األ
 اإلغاثة إلى التنمية طويلة األمد.

 تنظيم البرنامج الخاص –زاي 

المؤسسي لهذا  الرابطالمرجعية للهشاشة ضمن دائرة إدارة البرامج في الصندوق  الجهةسوف توفر  -37
. بهدف جمع الدروس المستفادة عن الخبرة ف: العمل ف: األوضاع الهشة، سوف توفر هذه البرنامج الخاص

توجه للفرق القطرية بشأن االنخراط ف: األوضاع الو  ،المرجعية القيادة اإلجمالية للبرنامج الخاص الجهة
لجيدة، المرجعية مسؤولة عن نشر الممارسات ا الجهةالهشة. وعلى وجه أتثر خصوصية، سوف تتون هذه 

وضمان إدارة المعرفة والترويج للتعاون بين بلدان الجنوب  ،وتوفير المساعدة التقنية للوحدات التشغيلية
رساء الشراتات مع المنظمات الثنائية  26،والتعاون الثالث:، ورصد تنفيذ البرنامج متعددة األطراف بشأن و وا 

المرجعية أيضا  الجهةوسوف تقدم هذه . للموظفين الهشاشة، وتوفير مواد التعلم والتدريب المرتبط بالهشاشة
 27المشورة للفرق بشأن تحديد مصادر التمويل المحتمل والوصول إليها.

لتوفير الحوافز لضمان إناطة المسؤولية باألوضاع الهشة للموظفين الذين سوف يبذل الصندوق جهودا  -38
األمر  ،المتاتب القطرية ف:ع موظفيه سّرع الصندوق مؤخرا من إعادة توزي يمتلكون المهارات المطلوبة.

المؤسسية لالنخراط ف: األوضاع الهشة. وبالمض: قدما، سوف يضمن إطار الموارد  تهالذي سيعزز من قدر 
الخبرة واألداء الجيد ف: األوضاع الهشة باعتراف بالبشرية ف: الصندوق أن يتمتع الموظفون الذين يتسمون 

اتباع النظام المشترك إلدارة الموارد البشرية ف: األمم المتحدة، الذي  مالئم بهم. وسوف يستمر الصندوق ف:
للموظفين ف: مراتز العمل الشاقة. وسوف تتضمن إعادة توزيع  المزايايوفر بدال خاصا بالوظيفة وغيره من 

الموظفين إلى مواقع جديدة إلى أقصى حد ممتن، التدوير بين األوضاع الهشة وغير الهشة، عالوة على 
 المهام ف: األوضاع الهشة ف: مقر الصندوق.االضطالع ب

                                                      

 (.S/RES/2282( و)A/RES/70/262إرساء السالم ف: قراري الجمعية العامة ومجلس األمن )يرد  25
ف: المائة من االستراتيجيات القطرية  100( احتواء 1سوف يتم رصد نجاح البرنامج الخاص من خالل المؤشرات الرئيسية التالية: ) 26

ف: المائة من تقارير تصاميم المشروعات ف: البلدان الت: تعان:  100( أخذ 2للبلدان الت: تعان: من أوضاع هشة على تقدير للهشاشة؛ )
 .ف: المائة من الموارد األساسية للصندوق لألوضاع الهشة 25( تخصيص ما ال يقل عن 3من أوضاع هشة للهشاشة بعين االعتبار؛ )

 .الموجودة حاليا إدارة الصندوق ملتزمة بضمان وجود األشخاص المرجعيين، ومبدئيا ضمن الموارد 27
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سوف يتم تعديل منهج أتاديمية سيتم تعزيز تطوير الموظفين لتيسير التنفيذ الفعال للبرنامج الخاص.  -39
العمليات لضمان تعميم الهشاشة ف: مناهج التعلم المعيارية. وحيث أن هنالك حاجة ملحة لتنمية الخبرات 

التطرق للهشاشة، بما ف: ذلك فهم نظري وسياس: لهذا الموضوع، سيعد الصندوق منهج ف: الصندوق بشأن 
تعلم متخصص لزيادة مهارات الموظفين ذات الصلة بالهشاشة وتقدير المخاطر، تذلك سيسمح لموظفين 

 مختارين بالمشارتة ف: تدريبات مماثلة ذات صلة يوفرها شرتاء آخرون.

 يف منهاموازنة المخاطر والتخف –خامسا 

ف: األوضاع الهشة، من المحتمل للموازنة والتخفيف منها. تمثل األوضاع الهشة مخاطر إضافية تحتاج  -40
ومخاطر تتعلق بفشل  ،وقانونية ومخاطر على سمعته أن يواجه الصندوق مخاطر ائتمانيةبصورة أتبر 

ة قيم أوسع يتجاوز منطالمشروعات الت: يدعمها ف: تحقيق أهدافها، ومخاطر سياقية قد تؤثر على إقل
(، وهنالك مخاطر أخرى تتعلق بسالمة الموظفين والمرافق النزاعالمشروع )مثل األزمات اإلنسانية أو عودة 

، وهنالك محددة معالجة يتطلبخلف أثرا أتبر وأقصر مدى تالمخاطر االئتمانية قد  نتائجالقطرية. ومع أن 
وق والدعم الذي يتلقاه من الجهات الممولة. ويمتن مخاطر أخرى يمتن لها أن تقوض من أهمية الصند

واتخاذ إجراءات ، المخاطر أو التخفيف من أثارها من خالل تصميم البرامج والمشروعات هذه تجنب بعض
مخاطر السياق فال أما ئتمانيين ف: البلد. االوتالء الأو استخدام  ،خاصة مثل التنفيذ عن طريق طرف ثالث

نما يتطلبيمتن للصندوق أن يديره شراتات مع الحتومات والجهات الفاعلة  األمر إرساء ا بمفرده، وا 
 األخرى.

تأخيرات في تنفيذ الأن تخفف من المخاطر، وأن تقلل من  اإلدارة المالية العامة اتقدر  زيادةيمكن ل -41
تفاق البتشاور مع الحتومات والشرتاء األخرين، سيتم السع: لوتخلق مساءلة مالية أكبر.  ،المشروعات

بصوة فعالة وف: الوقت المحدد  اتعلى التدابير الت: ترسخ معايير ائتمانية عالية وتسمح بتنفيذ المشروع
أو استخدام الشرتات الت:  المعنية ات. وقد تتضمن مثل هذه التدابير بناء قدرات الموظفين ف: المشروعاله

 قدرات.البناء  ف: الوقت الذي يتم فيهمانية االئت اعلى أداء مهامه اتتتعاقد مع الحتومة لمساعدة المشروع
التدليس والفساد ف: شأن إطالقا ب التسامحخضع أية مخاطر ائتمانية متبقية لسياسة الصندوق بشأن عدم وست

استخدام أمواله. وسوف يشجع المدراء الموظفين على اإلبالغ عن حاالت التدليس أو الفساد المشتوك بها 
 متتب اإلشراف والمراجعة.خالل للتطرق لها، بما ف: ذلك من  ف: وقت مبتر وتوفير الدعم

. تعتبر دائرة السالمة في الميدان يةمخاطر األمناليعتمد الصندوق على األمم المتحدة وشركائه إلدارة  -42
والتصاريح  ،واألمن ف: األمم المتحدة شريتا أمنيا للصندوق، وه: توفر المشورة بشأن األوضاع الهشة

لزام: الذي اإلتدريب الويتطلب من جميع موظف: الصندوق أن يقوموا ب لبعثات الصندوق لزيارة الميدان.
توفره هذه الدائرة، تذلك هنالك تدريبات إضافية متوفرة للموظفين الذي يسافرون إلى البلدان الت: تعان: من 

ألمم المتحدة أو من المصارف شريك من اتتم استضافة الصندوق ف: بناء ل على الغالبو أوضاع هشة. 
أو أعلى الحد األدنى باإلنمائية متعددة األطراف ف: الميدان، مما يوفر األمن لموظف: الصندوق ومرافقه 

 من معايير السالمة التشغيلية الت: تحددها دائرة األمن والسالمة ف: األمم المتحدة.منه 
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المنسقة لألوضاع الهشة التي أعدها البنك الدولي لعام  القائمةاألول:  الملحق
2019 

   البلد اإلقليم

   أفغانستان آسيا والمحيط الهادي
   بوروندي أفريقيا الشرقية والجنوبية
   جمهورية أفريقيا الوسطى أفريقيا الغربية والوسطى
   تشاد أفريقيا الغربية والوسطى

   جزر القمر والجنوبية أفريقيا الشرقية
   التونغو أفريقيا الغربية والوسطى
   توت ديفوار أفريقيا الغربية والوسطى
   جمهورية التونغو الديمقراطية أفريقيا الغربية والوسطى

   جيبوت: الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا
   إريتريا أفريقيا الشرقية والجنوبية

   غامبيا والوسطىأفريقيا الغربية 
   غينيا بيساو أفريقيا الغربية والوسطى
   هايت: أمريتا الالتينية والتاريب:

   العراق الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا
   تيريباس آسيا والمحيط الهادي

   توسوفو* الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا
   لبنان الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا

   ليبيريا أفريقيا الغربية والوسطى
   ليبيا الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا

   مال: أفريقيا الغربية والوسطى
   جزر مارشال آسيا والمحيط الهادي
   واليات ميترونيزيا الموحدة آسيا والمحيط الهادي
   موزامبيق أفريقيا الشرقية والجنوبية
   ميانمار آسيا والمحيط الهادي
   بابوا غينيا الجديدة آسيا والمحيط الهادي
   جزر سليمان آسيا والمحيط الهادي

   الصومال الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا
   جنوب السودان أفريقيا الشرقية والجنوبية

   السودان الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا
   الجمهورية العربية السورية الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا

   ليشت: -تيمور  آسيا والمحيط الهادي
   توغو أفريقيا الغربية والوسطى
   توفالو آسيا والمحيط الهادي

   **غزة والضفة الغربية الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا
   اليمن الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا

   زمبابوي والجنوبيةأفريقيا الشرقية 
 * ليست عضوا

 ** ف: الصندوق يطلق عليها اسم فلسطين
 = البلدان الت: ال يوجد لها مخصصات ف: فترة التجديد الحادي عشر للمواردالمذتورة باألحرف المائلة البلدان

 المصدر البنك الدول:
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 للهشاشة تعن المشروعات واألنشطة التي مولها الصندوق وتطرق لةأمث
والت: تسهم بشتل تبير  ،يرد أدناه أمثلة عن األنشطة الت: يمولها الصندوق المصممة والمنفذة قبل البرنامج الخاص

على ف: التطرق لمسببات و/أو نتائج الهشاشة. وعلى وجه العموم، تان أداء هذه المشروعات مرٍض إلى حد ما 
الرغم من سياقاتها الهشة. وتتضمن هذه األمثلة تدخالت ناجحة تم تترارها أو توسيع نطاقها ف: مشروعات أخرى، 

، حيث فرضت الظروف األمنية معوقات تبيرة على التنفيذ. وقد استفاد تما تتضمن أيضا عمليات تانت أقل أداء  
 إعداد البرنامج الخاص من هذه األمثلة.

 .للنزاعوالفقر كأسباب جذرية  للبطالةلتطرق لنية نقل الثروة الحيوا

 األزمة -الثانية :مرحلة الهشاشة
، وه: أحد أشد البلدان فقرا ف: أفغانستانبادر الصندوق بالترتيز على أصحاب الحيازات الصغيرة الريفيين ف: 

استمرت ألتثر من ثالثة عقود من الزمن. وبموجب برنامج التمويل الريف:  النزاعاتضربتها سلسلة من  حيثالعالم، 
ستهداف مدقع: ال اريادي ا، مشروع2010عام أطلق الصندوق (، 2016-2009) ةالحيواني الصغري ودعم الثروة

من  ،لستان الريفيين الفقراء ف: بعض المناطق النائية من أفغانستان، وبخاصة النساء منهمف: تمتين ا نجحالفقر 
الرعاية و جتماعية االتنمية التدريب على تطوير المشروعات، و الألصول و ابدل إعاشة ، ونقل بخالل تزويدهم 

حرتة تحولية اقتصادية  تما غدا ،الموضوعة له الصحية األولية. وقد تجاوز هذا المشروع جميع توقعات األثر
 .وهما الفقر والبطالة -الجاري ف: أفغانستان للنزاعوخّلف أثرا إيجابيا على سببين من األسباب الجذرية  ،واجتماعية

 تنمية المجتمع إلعادة بناء التالحم االجتماعي الذي تضرر بفعل الحرب األهلية

 والتعاف:: بعد األزمة الثالثة مرحلة الهشاشة
وه: بلد يعان: أساسا من الفقر المدقع، إلى روندي، و بأدت عقود من الصراعات اإلثنية والسياسية المتتررة ف: 

لى سحب العديد من الجهات الفاعلة اإلنمائية لدعمها للبالد. فف: عام  ،تقويض الزراعة ، ومباشرة بعد 2004وا 
( 2012-2004) النزاع ف: فترة ما بعدإلعادة اإلعمار روندية، تدخل الصندوق ببرنامج انتقال: و الحرب األهلية الب

عادة إعمار البنى التحتية الريفية، عالوة على التنمية المجتمعية ألغراض التوافق  وذلك لدعم إعادة إحياء الزراعة وا 
: وضمن معوقات الحظر الدول ،واالنتقال التشارت: والتنمية. ومن خالل استمرار األنشطة ف: وجه انعدام األمن

 الحياة العادية.استمرار ب ، ساعد الصندوق المجتمعات المحلية على اإلبقاء على إحساسهابورونديالمفروض على 

 إعادة تأهيل سبل العيش بعد كارثة طبيعية

 والتعاف:: بعد األزمة الثالثة مرحلة الهشاشة
مليون  2.3شخص، وتشريد حوال:  220 000مؤديا إلى وفاة  هايتيدرجات  7، ضرب زلزال بقوة 2010ف: عام 
ولجأ أولئك الذين خسروا منازلهم إلى المناطق غير ألحق أضرارا بالغة بالمنازل واإلمدادات والبنى التحتية. و ، آخرين

من البالد، مما زاد الضغط على إمدادات األغذية المحلية وحاجة الالجئين للعمالة واإليرادات. بالزلزال المتأثرة 
 وتوفيراألمن الغذائ:  دعم شهرا ألغراض 18ابة الفورية للصندوق برنامجا للدعم بعد الزلزال مدته االستج وشملت

، رتز على إعادة إعمار البنى التحتية وزيادة األمن الغذائ: وتوليد فرص المنتوبةفرص العمل ف: المناطق الريفية 
 : عن تقديرها للدعم الذي تلقته من الصندوق.وتم تحقيق أهداف هذا البرنامج بنجاح، وعّبرت حتومة هايت العمل.
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 من خالل التمويل الصغري النزاعاتفي وجه تعزيز االستقرار والصمود 

 : األزمةالثانية مرحلة الهشاشة
إلى تقويض البنى التحتية،  ةسوريالجمهورية العربية الالمسلح ف:  النزاع، أدى الفادحباإلضافة إلى أثره اإلنسان: 

. وحتى جديةوالوصول إلى األغذية واألنشطة المولدة للدخل بصورة  ،توفير الخدمات األساسية تضررنتيجة لذلك، و 
ف: ظل الظروف األمنية المحفوفة بالتحديات ف: سياقات شديدة الهشاشة، أثبتت المشروعات الت: يدعمها الصندوق 

سم  "صناديق اإلدخار" بواسطة ثالثة للتمويل الصغري، المعروفة با ادوار  اصندوق 130فعاليتها، إذ تم إنشاء 
( ومشروع التنمية 2013-2002لتنمية الريفية ف: إدلب )لمشروعات للتنمية الريفية دعمها الصندوق، وه: مشروع 

-2010(؛ ومشروع التنمية المتتاملة للثروة الحيوانية )2014-2007الريفية ف: المنطقة الشمالية الشرقية )-
على الرغم من النزاع. وتم استخدام النهج  ايومنا هذ حتىقيد التشغيل  الصناديقهذه  ، ومازال العديد من28(2018

 المجتمع: للصندوق تأداة لزيادة االستقرار وتعزيز الصمود ف: وجه النزاع.

 ضمان استدامة البنى التحتية في أزمة إنسانية

 : األزمةالثانية مرحلة الهشاشة
مما ترك هذه المنطقة تحت سيطرة  ماليسبل بشمال التقطعت  ،2012جراء إنقالب حدث ف: باماتو عام 

المتمردين، وأجبر األالف من الستان على مغادرة منازلهم. وتم سحب موظف: مشروعين للصندوق من المنطقة 
الشمالية إلى باماتو للتطرق لتيفية مساعدة العمليات الت: يدعمها الصندوق، وتحري سبل الترويج الستدامة البنى 

ن مع الممثلين الحتوميين، والشرتاء الماليين من الصندوق، عمل هؤالء الموظفو  عمالتحتية الت: يمولها. وبد
والتقنيين وشرتاء آخرين موثوقين يعملون ف: شمال مال: على تعزيز اإلنتاجية الزراعية للمزارعين الفقراء ف: 

طويل األمد والخبرة  وقد سمح االنخراط الصحية مع تأمين البنى التحتية. الرعايةوالمساهمة ف: تحسين  المنطقة
حوار السياسات عن شطة ف: تل من الجهود المشترتة و المشارتة بصورة نباتتسبها الصندوق ف: شمال مال:  الت:

 .النزاعبعد  والتعاف: ألزمةلاالستجابة اإلنسانية  بين تيفية الجمع

 تعزيز قدرة المؤسسات اإلنمائية الريفية للتطرق للحوكمة الضعيفة

 للهزات العال:تعرض ال: األولى مرحلة الهشاشة
أحد ميانمار ، تعتبر اعام 60بجانب تونها متأثرة بإنتشار إجمال: للفقر وبصراع إثن: داخل: على مدى أتثر من 

أتثر بلدان العالم عرضة للتوارث، حيث أنها عرضة للعديد من المخاطر بما ف: ذلك الفياضانات، واألعاصير 
والجفاف. ومن بين التدخالت الحاسمة للصندوق ف: البالد، أنشطة تنمية القدرات  والزالزل واإلنزالقات األرضية

المطورة من خالل مشروع تعزيز قدرات دائرة التنمية الريفية لتنسيق أنشطة التنمية الريفية لتنفيذ خطة عمل الحتومة 
سات التنمية الريفية لتنفيذ خطة (. وقد تم تعزيز قدرات مؤس2016-2013للتنمية الريفية والتخفيف من وطأة الفقر )

عمل الحتومة هذه، سواء على المستوى المحل: أو الوطن: من خالل نهج ونماذج مستدامة وتشارتية جيدة 
 التنسيق.

 تدخالت إدارة الموارد الطبيعية المجتمعية لحل النزاعات على الموارد الطبيعية
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 للهزاتالعال: تعرض ال :والثالثة ،زمةاألالثانية:  ةلهشاشة احلمر 
خسر السودان موارد  ،2011معظم تاريخ استقالله، وبعد استقالل جنوب السودان عام  خاللنزاعات  السودانشهد 

وثالثة أرباع ثروته النفطية. وتفاقم وضع الفقر وسوء التغذية، الذين تان أصال ف: حالة سيئة. ولذا بشرية وأراٍض 
للحد من  احيوي امحاصيل والثروة الحيوانية ومصايد األسماك والحراجة أمر تعزيز أداء الزراعة، بما ف: ذلك ال تان

وه: مشروع التنمية الريفية المتتاملة ف:  –وقد أظهرت المشروعات الت: مولها الصندوق ف: السودان  الفقر.
البعلية التقليدية ف: والية سنار  ن ف: قطاع الزراعةمنتجيصغار الدعم مشروع ، و 29(2017-2006البطانة )

( تيف يمتن للحوافز المالئمة أن 2015-2004(، وبرنامج إدارة الموارد الطبيعية ف: غرب السودان )2010-2017)
 تحسن بصورة تبيرة من اإلنتاج الزراع:، على سبيل المثال من خالل تبن: زراعة الصون وتوزيع البذور المحّسنة

مسارات مراتز لحل النزاعات على طول إنشاء تمعية للموارد الطبيعية، عالوة على إلدارة المجل يمتن تيفو 
 سهم ف: تعزيز مبادرات السالم.تالقطعان، أن 

 التنمية طويلة األمد في سياقات عالية التعرض للهشاشةو اإلنتعاش قصير األمد بين الجمع 

 للهزات :عالال عرضوالتعاف:، واألولى التبعد األزمة  ما :الثالثة الهشاشة ةمرحل
 الت:ب، و سنة من الحر  30من أثار  :تعافال بانتظارقتصاد الواحدة من أقل البلدان نموا ف: العالم. ومازال ا إريترتيا

ومحدودية فرص توليد الدخل وانعدام األمن الغذائ:. وفاقمت موجات الجفاف المتعاقبة من  إلى ارتفاع البطالة تأد
منها الذي انعتس ف: مشروعين  والتعاف:األزمات  تفاديجاءت إستجابة الصندوق بشقين، أولهما: وقد  ،هذا الوضع

(، 2005-1994، وهما مشروع تنمية الوديان ف: األراض: المنخفضة ف: المنطقة الشرقية  )التقنيةلمساعدة ل
طيد سبل العيش ادة تو (، اللذين رتزا على إع2008-2002) اش بارتاغف:  إلنتاج والزراع:ومشروع تنمية ا

المستقلة لصالح األسر الريفية المتأثرة باألزمة )الجفاف والحرب(. وأما المشروعات الالحقة، مثل برنامج التنمية 
بعملية للتنمية الزراعية والحيوانية المستدامة،  ت( فقد بادر 2012-2006بعد األزمة ) ف: مرحلة ما واإلنعاش الريف:

تعزيز اإلنتاجية وتحسين إدارة الموارد الطبيعية وبناء القدرات على جميع المستويات ليا تتنولوجالمن خالل إدخال 
 المجتمعات المحلية. الدعم المبادرات اإلنمائية الت: تقوده
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