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مقدمة

ي إطار الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، تعهدت كل البلدان بالقضاء عىل الفقر المدقع بحلول 
�ن

ي سبيل الوصول إل  ذلك 
عام 2030 . ويتناول هذا الكتاب بالدراسة ما قد يكون أشد العقبات والحواجز �ن

الهدف، أل وهي: الرصاع وهشاشة الدول. 

ي مجال التنمية عىل الصعيدين 
ن �ن ه إل واضعي السياسات وفرقهم الفنية، والعامل�ي إن هذا التقرير ُموجَّ

. يهدف  ي منع الفقر المدقع من إفساد حياة الب�ش
، ودعاة التنمية، وكل من لهم مصلحة �ن ي

العالمي والوط�ن
ي أن التصدي لتحديات الهشاشة والرصاع ذو أهمية بالغة لتحقيق أهداف مكافحة 

الكتاب إل إبراز السبب �ن
ي البيئات الهشة والمتأثرة بالرصاعات، ويسد بذلك 

ي القتصادات �ن
الفقر. وهو يعرض تقديرات جديدة للرفاهة �ن

ي هذه البيئات. ويناقش 
ي المعارف السابقة، ويُحلِّل الطبيعة متعددة الأبعاد للفقر �ن

فجوات وأوجه نقص �ن
م تصنيفا للبلدان يستند إل البيانات بحسب أوضاع الهشاشة فيها،  عواقب الرصاعات عىل الأمد البعيد، ويُقدِّ

ورة متابعة مختلف علمات الهشاشة. مة خصيصا، ورصن ُمظِهرا الفرص المتاحة لتدخلت السياسات الُمصمَّ

ه الكتاب خمس رسائل رئيسية: يُوجِّ

ق أهداف القضاء عىل الفقر 	  ي البلدان الهشة المتأثِّرة بالرصاعات، ولن تتحقَّ
ايد تركز الفقر المدقع �ن ن ي�ت

ي العالم إل بتكثيف الجهود لبلوغ تلك الغاية. 
�ن
ي البلدان الهشة المتأثِّرة بالرصاعات، ويشكِّل حاجزا 	 

يُؤثِّر الحرمان من البيانات عىل 70% من السكان �ن
ا يحول دون فهم احتياجاتهم للرفاهة وتلبيتها. كب�ي

تعمل 	  أن  بالمثل  ويجب  متعددة،  أبعاد  ذات  امنة  ن م�ت حرمان  أوجه  عىل  العادة  ي 
�ن الفقر  ينطوي 

اتيجيات التدخل من خلل العديد من القنوات. إس�ت
نتاجية، وما لذلك من آثار 	  ي، والإ ار لرأس المال الب�ش به من أرصن يُعرِّض الرصاع التنمية للخطر بما يُسبِّ

وتداعيات قد تستمر لأجيال. 
ة 	  : الأول أنه توجد تباينات كب�ي ن ن مهمت�ي يكشف تجميع البلدان بحسب أوضاع الهشاشة فيها عن نتيجت�ي

امج من  ي اتباع نهج متمايز للسياسات وال�ب
داخل البلدان الهشة والمتأثرة بالرصاعات، وهو ما يقت�ن

ي البلدان المتأثرة بأوضاع 
أجل إيجاد حلول أك�ش فاعلية. والثانية أنه توجد علمات مهمة عىل الهشاشة �ن

الهشاشة والرصاع وكذلك البلدان غ�ي المتأثرة بها، ويجب متابعتها واتخاذ إجراءات للوقاية منها.

تحٍد ملح - ونافذة لالستجابة

ارتفاع  ي من 
بالرصاعات تعا�ن الهشة والمتأثرة  البيئات  ي 

المعروف منذ وقت طويل أن القتصادات �ن من 
ي العالم 

ي تقليصها، ولكن تداعيات الهشاشة والرصاع عىل مساعي إنهاء الفقر �ن
معدلت الفقر وتجد صعوبة �ن

ن  ُّ أوضاع الرصاع والهشاشة نفسها، إذ إن الرصاع أصبح أقل ارتباطا بالمواجهات ب�ي ازدادت إلحاحا مع تغ�ي
. ومنذ الحرب العالمية الثانية، تراجعت بشدة  ن ا للسكان المدني�ي ي أغلب الأحيان أك�ش تدم�ي

جيوش الدول، و�ن
ن الأشخاص تزايدت (فون إينشايدل  ن الدول وأعمال العنف ب�ي الحروب داخل الدول، لكن الرصاعات ب�ي
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ي العالم قد تدهورت 
ات السلمة والأمن �ن ن الدول، فإن مؤ�ش وآخرون 2017). ورغم تراجع الحروب ب�ي

َّ أنحاء  ي ش�ت
ن ق�يا �ن خلل الع�ش سنوات الماضية (معهد القتصاد والسلم 2019). ووصل عدد النازح�ي

ن 2019). العالم أعىل مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية (مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللجئ�ي

ي الكث�ي من البلدان منذ عام 2000، فإن هذا ل 
وبينما تناقصت معدلت الفقر المدقع تناقصا �يعا �ن

ي الكث�ي من البيئات الهشة والمتأثرة بالرصاعات يبدو أن معدلت 
ينطبق عىل البلدان المتأثرة بالرصاعات. و�ن

ي النتشار، ملقيًة 
اجع ببطء. وأحوال الهشاشة والرصاع آخذة �ن ي ازدياد أو ثابتة أو عىل أحسن تقدير ت�ت

الفقر �ن
ايدة من سكان العالم. فعدد الذين يعيشون عىل مقربة من  ن ايد من البلدان، ونسبة م�ت ن بظللها عىل عدد م�ت
ي سوريا 

ي السنوات الع�ش الماضية، وذلك بفعل الحروب �ن
ن �ن مناطق الرصاع قد زاد إل أك�ش من الضعف�ي

ن من الناس. وإذا استمرت التجاهات الديموغرافية الحالية، فإنه بنهاية  ي أثَّرت وحدها عىل ملي�ي
واليمن ال�ت

ي بلدان هشة ومتأثرة بالرصاعات.
ي العالم �ن

عام 2020، ستعيش أغلبية من يعانون الفقر المدقع �ن

ي البلدان 
ي هذا أن إنهاء الفقر المدقع يتطلب ت�يع خطى تحقيق تقدم حيثما يبلغ الفقر أشده: �ن

ويع�ن
ي أفريقيا جنوب الصحراء. وبحكم التعريف غالبا ما تتسم القتصادات المعنية 

الهشة المتأثرة بالرصاعات و�ن
ة للسياسات وآليات التنفيذ  . وهي تحتاج إل إصلحات كب�ي بضعف المؤسسات وعدم الستقرار السياسي
ن السياسات بدوره عىل وجود بيانات موثوق  من عدة أبعاد لتحقيق النمو والحد من الفقر. ويتوقف تحس�ي

بها، وهو ما يفتقر إليه الكث�ي من هذه البلدان. 

ي كل 
ي البيئات الهشة والمتأثرة بالرصاع نظائرها �ن

ومع التوقعات بأن تتجاوز معدلت الفقر المدقع �ن
البيئات الأخرى مجتمعًة، فقد سنحت للعالم نافذة حيوية يمكن من خللها مجابهة هذا الخطر. ولذلك، 
مًة خصيصا بحسب احتياجات  ينبغي أن تكون طبيعة المساندة المقدمة إل البلدان المتأثرة بالرصاع ُمصمَّ
ن  ز عىل أسباب الهشاشة وعوامل المرونة والقدرة عىل التكيُّف. ويجب أن تتضمَّ كَّ كل بلد، ومبتكرة، وأن ت�ت
أهداف السياسات تحقيق النمو القتصادي والحد من الفقر لتعزيز السلم والستقرار، بل أن تذهب إل 
اتيجيات تعزيز هذه الأهداف، وكيف يمكن للبلدان قياس  س�ت ما هو أبعد من ذلك. ولكن كيف يمكن للإ

التقدم المحرز؟

ي نهاية المطاف، فإن الإجابة عن هذه الأسئلة ستتطلب فهما أفضل لأسباب الرصاع. بيد أن ذلك 
�ن

ة فهم الآليات السببية للرصاع  ي الآونة الأخ�ي
الستقصاء يخرج عن نطاق هذا الكتاب. وقد أثْرت البحوث �ن

ي الأعمال التطبيقية لفصل مخاطر 
ق سوى تقدم ضئيل نسبيا �ن عىل المستوى النظري. ومع ذلك، لم يتحقَّ

ن  ي هذا الشأن بالتحليلت فيما ب�ي
نة تؤدي إل الرصاع أو الهشاشة. وتزخر الدراسات والبحوث �ن أو آليات ُمعيَّ

م شواهد سليمة عىل علقات السببية. وقد  ي الآراء حول إل أي مدى تُقدِّ
البلدان، ولكن ليس هناك توافق �ن

ة ضوءا جديدا، عىل سبيل المثال بتحليل الصدمات المناخية  ي الآونة الأخ�ي
نة �ن ألقت دراسات عن بلدان ُمعيَّ

ق بعض التقدم، فإن  ي بعض الرصاعات. وعىل الرغم من أنه تحقَّ
أو القتصادية كعوامل سببية محتملة �ن

كة للهشاشة والرصاع بطريقة تدعم  البحوث لم تستطع بعد أن ترصد عىل نحو منهجي العوامل الُمحرِّ
ي هذا المجال.1

هة. وثمة حاجة ملحة إل بذل مزيد من الجهد �ن تداب�ي الوقاية الُموجَّ

ي ضوء هذه التحديات، ل يحاول هذا الكتاب تحديد أسباب الرصاع. إنما يُوثِّق آثار الهشاشة والرصاع 
و�ن

ا إل حد ما أحوال الهشاشة والرصاع كأحد المعطيات المسلم بها. وضمن هذه الحدود،  عىل الرفاهة، معت�ب
، والآفاق القتصادية للبلدان،  يحاول الكتاب فصل قضايا رئيسية مختارة، وإيضاح الآثار عىل رفاهة الب�ش

مة خصيصا بحسب سياق كل بلد.  ي يمكن أن توجه استجابة السياسات الُمصمَّ
اح الأدوات ال�ت واق�ت
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بنية الكتاب

يحاول الفصل الأول للكتاب إثبات أن جهود مكافحة الفقر لن تنجح بدون معالجة أسباب الهشاشة والرصاع. 
ين الماضية،  ي السنوات الع�ش

ق تقدما باهرا  عىل صعيد الحد من الفقر �ن ويُظِهر هذا الفصل أن العالم حقَّ
ي البلدان الهشة والمتأثرة بالرصاعات. يناقش 

ز الفقر المدقع �ن ي العالم تفاقم، وازداد تركُّ
لكن انتشار الرصاعات �ن

ي البيئات الهشة  والمتأثرة بالرصاعات يعوق 
الفصل كيف أن نقص البيانات الموثوقة بشأن الفقر والرفاهة �ن

ن الفرضيات  ح سبل التغلب عىل أوجه نقص  البيانات. يؤدي تحس�ي الرصد والمتابعة وإجراءات التصدي، ويق�ت
ي العالم. 

ي البلدان الهشة والمتأثرة بالرصاعات إل زيادة التقديرات  لعدد الفقراء فقرا مدقعا �ن
بشأن الفقر �ن

ي البلدان الهشة والمتأثرة بالرصاعات تحديات تتجاوز الفقر النقدي بمراحل. ويُحلِّل الفصل 
يواجه الفقراء �ن

ي تشتمل غالبا عىل نقص مرافق البنية التحتية الأساسية، والعجز عن 
ي أوجه نقص الرفاهة المتعددة ال�ت

الثا�ن
ي 

ي تظهر أن الفقراء �ن
الحصول عىل خدمات تعليم ورعاية صحية ذات جودة. ويَعِرض القسم البيانات ال�ت

ة  امنة زيادة كب�ي ن البلدان الهشة المتأثرة بالرصاعات يزيد احتمال معاناتهم من العديد من أشكال الحرمان الم�ت
ي الأماكن الأخرى.

عن الفقراء �ن

من  الدراسات  وبمراجعة  البعيد.  الأمد  عىل  والهشاشة  الرصاع  وتداعيات  آثار  الثالث  الفصل  ويتناول 
ي، يذهب التحليل إل القول بأن الآثار السلبية للرصاع قد تكون أسوأ، وأطول أمدا  منظور رأس المال الب�ش
ن الذين عانوا من الرصاع  ي مجالت الرعاية الصحية والتعليم تتدهور، ل ب�ي

ون. فالنواتج �ن مما يتصوره الكث�ي
يُنِذر  ما  الأوضاع، وهو  لهذه  تعرضوا  الذين  أولئك  أطفال  ن  ب�ي أيضا  وإنما  ي سنوات طفولتهم فحسب، 

�ن
نتاجية والنمو القتصادي لعدة أجيال.  بضعف الإ

فكيف ينبغي للبلدان ومجتمع التنمية التصدي لهذه التحديات؟ يستخدم الفصل الرابع نهجا يستند 
هذه  د  وتُشدِّ الهشاشة.  أوضاع  فيها  تتشابه  ي 

ال�ت القتصادات  من  ة  ن متم�ي مجموعات  لتحديد  البيانات  إل 
امج.  وال�ب للسياسات  متمايز  نهج  واتباع  المبكر،  والتحرُّك  المخاطر،  ومتابعة  رصد  أهمية  عىل  التحليلت 
ها من الآثار عىل التعلم والعمل للتصدي  ويتناول الفصل الخامس بمزيد من الدراسة هذه التداعيات وغ�ي
المتأثرة بالرصاع، ويعرض الفصل الستنتاجات  البلدان الهشة  ي 

عىل نحو فاعل لتحديات الفقر المدقع �ن
ل إليها الكتاب. ي توصَّ

ال�ت

حاشية

ة بشأن  النظريات الأخ�ي ي يمكنها اختبار 
ال�ت البيانات  ن جمع  ورة تحس�ي المكتملة إل رصن تش�ي هذه الأجندة غ�ي   .1  

عوامل مثل المظالم وغياب الثقة. ويمكن أيضا استخدام معلومات أك�ش دقة بشأن الحوكمة عىل المستوى دون 
ي اختبار نظريات الرصاع من خلل البحوث التطبيقية.

ي �ن
الوط�ن

المراجع
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