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تعريف مؤسسة الملك خالد

لحالة الهشاشة

يعــد مصطلــح الهشاشــة مــن أكثــر المصطلحــات اســتخدامًا حــول العالــم لوصــف 
والفئــات  واالجتماعيــة،  االقتصاديــة  الفــرص  ناحيــة  مــن  حظــًا  األقــل  الفئــات 
ــة  ــل المجتمــع ألســباب متعــددة، قــد تكــون سياســية أو ديني المســتبعدة مــن قب
أو عرقيــة أو غيرهــا. ومــن المناســب االلتفــات إىل أّن لمصطلــح الهشاشــة تركيــب 
اجتماعــي ال يمكــن إغفالــه؛ وللمصطلــح انطبــاع ســلبي كبيــر فــي العقــل الجمعــي 

ــة والقــدرة.  ــة الحيل ــدل عــىل أقصــى درجــات الضعــف وقل ــه ي للمجتمعــات ألن
ولكننــا فــي المؤسســة يهمنــا إعــادة تقديــم هــذا المصطلــح ليشــمل جميــع 
فئــات المجتمــع، وال يقتصــر عــىل وجــه التحديــد عــىل فئــات دون األخــرى، ألّن الــكل 
معــّرض فــي فتــرة أو مرحلــة مــا مــن حياتــه إىل الوهــن والضعــف، بحكــم طبيعــة 
اإلنســان البيولوجيــة التــي تعرضــه للمــرض والتغيــرات العمريــة، أو ألســباب بيئيــة 
أو اجتماعيــة أو سياســية أو اقتصاديــة خارجــة عــن قــدرة الفــرد عــىل التحكــم بهــا. 
بمعنــى آخــر، نعتقــد بــأّن جميــع أفــراد المجتمــع معرضــون لخطــر الهشاشــة. وأكــدت 
الشــريعة اإلســامية عــىل فطــرة اإلنســان المجبولــة عــىل الضعــف والوهــن: »وخلق 

اإلنســان ضعيفــًا«*.
وهــذا المفهــوم للهشاشــة محــوري لفهــم الحاجــة إىل منظومــة حمايــة اجتماعيــة 
ــر  ــدف توفي ــول ه ــة ح ــة االجتماعي ــج الحماي ــو برام ــا مقدم ــل تحته ــاملة، يتكام ش
شــبكات األمــان اللتقــاط األشــخاص عنــد وقوعهــم فــي حالــة الهشاشــة ســواء مــن 
ــن  ــا م ــكن، وغيره ــف أو الس ــرض للعن ــر أو التع ــة أو الفق ــم أو الصح ــة التعلي ناحي
المســببات التــي مــن الممكــن أن تــؤدي بشــكل مــن األشــكال إىل التأثير عىل مســيرة 
حيــاة الفــرد واألســرة نحــو العيــش الكريــم والمســتتب. وتتكامــل شــبكات الحمايــة 
ــر الفــرص المتكافئــة للجميــع وإتاحــة  االجتماعيــة مــع برامــج ســوق العمــل لتوفي
االســتقال المالــي لألفــراد، باإلضافــة إىل ســن وتطبيــق األنظمــة والتشــريعات التــي 

تحمــي األفــراد مــن االعتــداء واالنتهــاكات المختلفــة ضدهــم.    
ويركــز هــذا التعريــف عــىل معالجــة مســببات مخاطــر الوقــوع فــي حالــة الهشاشــة 
عوضــًا عــن التركيــز فقــط عــىل معالجــة األعــراض. ويتفــق هــذا المفهــوم تمامــًا مــع 
المبــدأ الــذي قامــت عليــه أهــداف األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة، وهــو مبــدأ 
عــدم التخلــي عــن أحــد، والتــي وضعــت حولهــا هــذه األهــداف لبنــاء مجتمعــات قوية 
وصلبــة، وســد ثغــرات الهشاشــة. ولذلــك فــإن مكافحــة حالــة الضعــف والهشاشــة 
تتطلــب إنتــاج البيانــات واإلحصــاءات بشــكل دوري مســتمر، ومتابعــة أوضــاع فئــات 

المجتمــع المختلفــة عبرهــا.

اآلية )28( من سورة النساء *
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الهدف األول

3.1  تنفيــذ نظم وطنيــة مائمــة 
للحمــايــة االجتمــاعيــة وتــدابير 
للجميع ووضـــــع حدود دنيا لها، 

وبحلول عام 2030، تحقيق تغطية 
واسعة للفقراء والضعفاء.

القضاء عىل 
الفقر بجميع 
أشكاله في 

كل مكان 
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كيف ينظر العالم

لمفهوم الهشاشة؟

تتنــاول األدبيــات الدوليــة نقــاش الهشاشــة مــن زوايــا وأبعــاد مختلفــة، 
لتقديــم  بــه  تقــوم  الــذي  بالنشــاط  تتأثــر  المنظمــات  بــأّن  ويظهــر 
تصورهــا لحالــة الهشاشــة. فالجهــات التــي تقــوم بمكافحــة الفقــر 
ــي مــن  عــى ســبيل المثــال، تقــدم مفهومهــا للفئــات الهشــة التــي تعان
حالــة الفقــر. وتقــوم منظمــات اإلغاثــة بالتركيــز عــى الهشاشــة عــى إثــر 
النزاعــات المســلحة أو الكــوارث الطبيعيــة. ويغلــب عــى النقــاش تنــاول 
موضــوع اإلقصــاء االجتماعــي وحالــة عــدم المســاواة االقتصاديــة فــي 

ــدة.  ــم المتح ــة لألم ــات التابع ــل الهيئ ــن قب ــات م المجتمع

الهشاشة
من منظور صحي

ُتعــّرف منظمــة الصحــة العالميــة حالــة الهشاشــة عــىل أنهــا المرحلــة التــي 
ــا  ــتطيعون بعده ــي ال يس ــات الت ــراد أو المنظم ــكان أو األف ــا الس ــل له يص
التكّيــف أو التحمــل أو التعافــي مــن آثــار الكــوارث. وتصنــف المنظمــة 
مجموعــات كالنســاء الحوامــل، واألطفــال، وكبــار الســن، والجوعــى، والذيــن 
ــر  ــات المعرضــة للهشاشــة أكث ــون مــن األمــراض عــىل أنهــم مــن الفئ يعان
مــن غيرهــا. باإلضافــة إىل اعتبــار الفقــر كمســبب للهشاشــة يــؤدي للتشــرد 
وســوء التغذيــة ويضعــف مــن قــدرة األفــراد عىل تحمــل األمــراض واألوبئة*.  

منظمة الصحة العالمية *
)2002م(، »منظمة الصحة 

العالمية: الفئات الهشة« 
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تقــوم أجنــدة األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة 2030 عــىل 
ــات  ــا ب ــات الهشــة وتنميتهــم، أو م ــن الفئ ــدأ الشــمولية وتمكي مب
ــي  ــي عــن أحــد. وبالنظــر إىل أســباب التخل ــدأ عــدم التخل يعــرف بمب
عــن الفئــات فــي بعــض المجتمعــات، فتشــير األبحــاث التــي تقــوم 
بهــا المنظمــات المختلفــة التابعــة لألمــم المتحــدة، بــأن هنــاك 

ــرة:  ــذه الظاه ــين له ــببين رئيس س
1. الحرمــان المطلــق: وهــي الحيــاة التــي يعيشــها األفــراد تحــت 
خــط الفقــر ويفتقــرون فيهــا ألساســيات الحيــاة، كاألمــان وتوفيــر 
ــول  ــة الوص ــة، وصعوب ــة التحتي ــتويات البني ــي مس ــل، وتدن الدخ

للخدمــات.
الــذي تعانــي منــه بعــض  الحرمــان النســبي: وهــو اإلقصــاء   .2
إثــر ممارســات  بالمخاطــر  التــي تعيــش حيــاة مليئــة  الفئــات 
التمييــز ضدهــم، ممــا يحــد مــن فــرص حصولهــم عــىل التعليــم، 
ــاء  أو المشــاركة فــي ســوق العمــل، ويحــد مــن قدرتهــم عــىل بن

ثروتهــم الخاصــة**.  

أجندة التنمية المستدامة
ومبدأ عدم التخلي عن أحد

يقــدم التحالــف الدولــي للصليــب والهــال األحمــر مفهومــًا مميــزًا 
لحالــة الهشاشــة مــن واقــع عملهــم الميدانــي. حيث يعمــل التحالف 
عــىل تقييــم قــدرة المجتمعــات المتأثــرة بعوامل النزاعات المســلحة 
والكــوارث الطبيعيــة عــىل التكيــف والتأقلــم والصمــود***.  ولذلــك 
صمــم التحالــف أدلــة استرشــادية لعامليــه فــي الميــدان يقومــون 
مــن خالهــا بتقييــم المخاطــر بجانــب تقييــم قــدرة المجتمعــات عــىل 
ــة.  ويعــّرف  ــة الطبيعي ــاس حجــم الكارث التحمــل باإلضافــة إىل قي
التحالــف الهشاشــة عــىل أنهــا افتقــاد األفــراد والمجموعــات للقــدرة 
عــىل التوقــع والتكيــف والمقاومــة والتعافــي مــن آثــار األخطــار 

البشــرية والطبيعيــة. 

الهشاشة تحت واقع 
الحرب والنزاعات المسلحة: 

**
برنامج األمم 

المتحدة 
اإلنمائي 

)2018م(، »ماذا 
يعني مفهوم 

عدم التخلي 
عن أحد؟« 

***
التحالف الدولي 

للصليب 
والهالل األحمر 

)2019م(، »ما 
هي الهشاشة«:  
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https://www1.undp.org/content/dam/undp/library/Sustainable%20Development/2030%20Agenda/Discussion_Paper_LNOB_EN_lres.pdf
https://www.ifrc.org/what-disaster
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