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 الناس في إنتراك 
 ورات إنتراك التدريبية د
 

باربرا بروباخرر تستطلع الضغط المتنامي على مفهوم حياد المنظمات غير الحكومية في سياق                    :  في هذا العدد   
العمل االنساني؛ وجو بويدن تسلط الضوء على التعقيدات المتعلقة بالتدخل االنساني في سري النكا؛ وبريان برات       

 . ور عشرين عاما على مجاعة أوائل الثمانينات من القرن الماضي في أثيوبيايتأمل التغييرات التي طرأت بعد مر
 

 *** 
 

 التحديات االخالقية والعملية لحياد المنظمات غير الحكوميةوجهة نظر 
 

،الى التقويض في اوضاع         االنسانيتتعرض المبادئ التقليدية بما يخص العمل االنساني،مثل حيادية الدعم                          
. وياتي فقدان مساحة الحيادية هذه نتيجة لعدد من العوامل المتداخلة          .   قيام نظام العالم الجديد    الطوارئ المعقدة ومع  

 علىفمنذ نهاية الحرب الباردة عدلت السياسة الخارجية الغربية وجهتها نحو استخدام المساعدات آوسيلة للحفاظ                  
تي جنبا إلى جنب هذا الدمج ما بين              ويا.  االستقرار ووقف اإلرهاب، مما ادى الى تسييس الدعم بشكل متزايد                 

اهداف آل من السياسة الخارجية والدعم االنساني التراجع في الوضع االمني للعاملين في المنظمات غير                                    
وعالوة على ذلك قررت العديد من المنظمات غير الحكومية وبشكل               .  الحكومية و هؤالء المستفيدين من عملهم        

عدم التدخل وذلك من خالل القيام بالترويج لفكرة التدخل االنساني العسكري في            انتقائي التخلي عن مبدأ الحيادية و     
 .   حاالت القتل الجماعي

 
وقد اصبحت اجهزة الدولة، بما فيها الجهاز العسكري، باالضافة الى الهيئات التنموية الخاصة على دراية متنامية                  

و بالتالي فهي تعمل على اغتصاب الدور            .  عيينهابكيفية خلق شراآات مع المنظمات االهلية المحلية او حتى ت                 
. التقليدي للمنظمات غير الحكومية اإلنسانية المتمثل بالوساطة ما بين الدول الغربية والمجتمع المدني المحلي                          

ويؤدي آل من التولي على دور المنظمات غير الحكومية واالمكانات الهائلة لكل من الهيئات العسكرية والتنموية                  
الى التقليل من شأن برامج المنظمات غير الحكومية االنسانية؛ ليس فقط في العراق و افغانستان بل وفي                    الخاصة  

 . غيرها من البلدان قليلة الدخل ايضا
 

وفي ضوء هذا الواقع السياسي الحالي، دأبت المنظمات غير الحكومية في اعادة تقييم المغزى من عدم اخذ اي                           
وعلى الرغم من ان معظم المنظمات غير الحكومية                .  اظ على المساحة الحيادية      جانب والفائدة من وراء الحف        

الدولية الكبيرة قد اتفقت على تأييد مبدأ الحيادية والمبادئ األخرى المتعلقة بالعمل االنساني آاالستقاللية وعدم                         
قلب والتي تعمل      ، يواصل المشهد السياسي المت          1التحيز وذلك من خالل ا لزام أنفسها باتباع نظام سلوآي                        



واستجابة لهذه  .  المنظمات غير الحكومية من خالله في مواجهة هذه المنظمات بتحديات اخالقية وعملية فادحة                     
 . التحديات تبنت المنظمات غير الحكومية أشكاال مختلفة من االساليب آل وفق نقاط قواها وضعفها

 
 المحافظة على الحيادية: األسلوب الكالسيكي

 
للجنة الدولية للصليب االحمر على الموقف االوضح للحيادية والذي ينطوي على ان العمل االنساني                 لقد حافظت ا  

ولم تقتصر اللجنة الدولية في عملها على تطبيق القانون                .  من الممكن وبل يجب فصله بشكل تام عن السياسة                
 .  اء على الحياديةاالنساني بل تبنت موقف السكوت لتتجنب تصويرها على انها متحزبة وبغرض االبق

وعلى الرغم من هذه القدرة على ممارسة خيار السكوت فقد تم انتقادها على انها ليست اال تواطؤا مع أعمال غير                      
 2003 من تشرين الثاني      27وقد ظهر هذا االنتقاد مؤخرا من خالل  مقال في جريدة الغارديان في ال                     .  إنسانية

من قبل نظرائها من المنظمات االمريكية ألنها           "  إسكاتها" بانه قد تم        والذي اتهم منظمة غير حكومية انجليزية         
وسواء قد حصل بالفعل أو أنه       .  وجهت انتقادات لقوات االحتالل المتواجدة في العراق بأنها انتهكت اتفاقية جنيف             

على خلق  آما هو مزعوم، فإن المقال يوضح أن السكوت حول أمور إنسانية بهذه االهمية قادر                          "  اسكاتها"تم  
 . شكوك حول االفتقار الى االستقاللية ومن الممكن أن يقوض مصداقية المنظمات االنسانية

 
 التخلي عن الحيادية  : االسلوب التضامني

 
وتقر منظمات أخرى بأن الدعم االنساني هو بطبيعته عمل سياسي، وتجادل أن الحاجة للتصدي للصراع وأسباب                  

وهذه المنظمات، والتي    .  يحتم عليها أخذ موقف سياسي بما يتعلق بأمور أساسية            الفقر وانتهاآات حقوق االنسان       
، تتحيز وتتخلى عن الحيادية وترفض آذلك مبدأ التسليم آشرط من                    "المتضامنة"يطلق عليها بشكل عام لقب           

 مسيَّس فإن   وبالنسبة لهذه المنظمات، مثل أطباء بال حدود، والتي تدعو الى عمل انساني             .  شروط التدخل االنساني  
المواقف السياسية يجب ان تنبع من قرار واع يفي بتوظيف العمل اإلنساني  آجزء ال يتجزأ من السياسة العامة                           

 .الدولية، وذلك لتخفيف المعاناة المهددة لالرواح ولحماية حقوق االنسان االساسية في النزاعات العنيفة
 

 سياسية والذي يشكل بدوره، لدرجة معينة، طريقة للتعرض          وقد تبنت العديد من المنظمات غير الحكومية مواقف        
لالسباب الجذرية للنزاعات والفقر آما هو وسيلة للتأآيد على استقالليتها وهويتها المنفصلة عن الحكومات في                         

مستقلة )  إن بي ايد   (إنَّ"  :)Norwegian People’s Aid(وآما نقل عن لسان مدير عام إن بي ايد                  .  الشمال
 ." ست محايدة أو غير متحيزة؛ بل أساس عملها هو فكرة التضامن مع الناس الذين تساعدهمولكنها لي

 
 الحيادية العملية : االسلوب النفعي

 
بينما تدرك العديد من المنظمات غير الحكومية أن تدخلها من خالل العمليات االنسانية غير حيادي، فإن بعضها                       

رائية، لتيسير التنفيذ الفعلي للبرامج، يجب على المنظمات غير الحكومية              يؤيد الرأي القائل بأنه من الناحية االج         
ومن أجل الحفاظ على مساحة حياد فقد اجتمعت هذه المنظمات لصياغة خطوط                    .  تقديم نفسها على أنها محايدة       

ان وآما آان واليزال هو الحال في السودان، ف           .  2عريضة غير ملزمة للعمل في المناطق التي يشوبها الصراع             
 .  المحافظة على الحيادية العملية من الممكن أن تشكل عامال ضروريا للسماح للمساعدات اإلنسانية بالوصول

 
 اللجوء إلى حقوق االنسان : إعادة تعريف الحيادية

 
ال تتعرض للمشاآل الجذرية التي تكمن وراء التحديات التي تواجه حيادية               "  الحيادية العملية "إنَّ المحافظة على     

فبينما تفسح المجال للمنظمات غير الحكومية لتستمر في عملها في بعض مناطق                         .  لمنظمات غير الحكومية    ا
وبدون التعرض  .  النزاع، فإن االسئلة الكبيرة والمتعلقة بالطبيعة السياسية للعمل االنساني وتأثيره ماتزال قائمة                   

ة قوية للمنظمات غير الحكومية في الثمانينات من         لهذه التحديات التي تواجه المبادئ األخالقية، والتي ولدت حرآ         
القرن الماضي، فإن المنظمات غير الحكومية سوف تبقى في موقع متخلف يتسم بالسيطرة المتنامية للدولة على                       

 .برنامج العمل االنساني
 

ضوعية أآبر  هل يشكل الجدال الحالي حول اللجوء الى حقوق االنسان  محاولة لتوضيح مسألة الحيادية ولخلق مو                
وأوضح بما يتعلق بكيفية عمل المنظمات غير الحكومية ومعايير ذلك العمل؟ إن أحد غايات استخدام حقوق                                

للحيادية وعدم التحيز وذلك عن طريق تطوير معايير                       "  الكالسيكي"االنسان هو المحافظة على التفسير                
وآاالت األمم المتحدة واللجنة الدولية      على الرغم من ذلك، وعلى عكس         .  موضوعية يمكن تطبيقها بشكل متجرد     



للصليب االحمر التي تتخذ القانون الدولي اإلنساني آأساس لعملها، فان المنظمات غير الحكومية ما تزال تكافح                       
من اجل تحديد أسس حقوق االنسان  لتقيم عليها عملها، ويبقى عليها أن تتبنى عملية تتسم بالمصداقية لتطوير                              

والمنظمات غير الحكومية ليست دائمة الوضوح بما تعنيه باللجوء الى حقوق االنسان؛                .  حاليةالقانون بصورته ال  
فهل تلجأ اليها آأفكار من الممكن أن تتبلور الى حقوق في آخر األمر؟ أم هل تتخذ األطر القانونية المتوفرة آأسس              

 لعملها؛ آاتفاقية حقوق الطفل على سبيل المثال؟ 
 

 االستنتاج  
 

بيعة السياسية للمساعدات اإلنسانية، مقرونة بالسياق الجديد النعدام األمن، باإلضافة إلى اإليمان بالحل                        إن الط 
العسكري آوسيلة للتنمية، وخصخصة التنمية، والدمج ما بين األهداف التنموية واألمنية، آل ذلك قد ولـّد حيرة                        

إن آيفية  .  لمنظمات غير الحكومية لسنوات قادمة     من األرجح أن ترهق عملية التخطيط للعمل اإلنساني من قبل ا              
تكيف المنظمات غير الحكومية مع هذا الوضع، وفيما إذا آانت ستقرر أن تتخلى عن مبادئ العمل اإلنساني أو أن                   
تتبناها، فإن ذلك سوف يشكل عامل جوهري في تحديد موقع المنظمات غير الحكومية في نظام الحكم العالمي                           

 .فقالذي يلوح في األ
 

.  التحديات التي تواجه حياد  المنظمات غير الحكومية في السياق العالمي المتغير                  أونتراك يستطلع هذا العدد من    
وتكتب جو بويدن حول التجربة السري النكية بما يخص الدعم اإلنساني المشكوك سياسيا في صحته في سياق                          

ين عاما من حدوثها واالستجابة الدولية لها، يلخص               وبعد التفكر بالمجاعة االثيوبية بعد عشر          .  النزاع الداخلي  
ويسلط جون  .  بريان برات الدور المستمر لمنظمات الدعم اإلنساني ويقيم التغييرات التي طرأت منذ ذلك الوقت                   

وأخيرا يحلل تشارلي   .  بيوآليرك الضوء على استمرار المجتمع المدني البوسني في عكس االنشقاقات اإلجتماعية            
وسوف تستمر   .  على استجابة المجتمع المدني في منطقة آسيا الوسطى            "  الحرب على اإلرهاب     "بوآستون وقع 

 . على مدار األشهر القادمة في رصد هذا الجدل في السياق الجيوسياسي المتغيرأونتراك 
 

 آتبته باربرا بروباخر 
  Horg.brubacher@intrac.b: البريد اإللكتروني.  باحثة، إنتراك

 
 المالحظات والمراجع 

 الهالل األحمر والمنظمات غير الحكومية في برامج        آاتمبادئ عمل اللجنة الدولية للصليب األحمر وحر       أنظر   1
 التابعة لمشروع سفيراإلستجابة للكوارث

Sphere Project Principles of Conduct for the International Red Cross and Red 
Crescent Movement and NGOs in Disaster Response Programmes   

 ومجموعة قوانين    Sphere Project  من مشروع سفير   "  ميثاق العمل اإلنساني ومعاييره الدنيى       "أنظر أيضا    
People in Aid Code على الموقع التالي :Horg.leinaidpeop.www  

 
 والتي صيغت من      1993 عام     Providence Principlesمبادئ التدبر للعواقب    وتتضمن هذه المبادرات        2

موهونك للمساعدات اإلنسانية في حاالت       معاييرخالل مشروع العمل اإلنساني والحرب التابع لجامعة براون، و            
  Mohonk Criteria for Humanitarian Assistance in Complex Emergenciesالطوارئ المعقدة 

  1994عام قوانين عمل اللجنة الدولية للصليب األحمر وحرآات الهالل األحمر ، و1994عام 
 

  زيد بووآس: نيويورك. نظام الحكم العالمي والحروب الجديدة) 2001. (دفيلد، م
Duffield, M. (2001) Global Governance and the New Wars.  New York: Zed Books   

 
عمل انساني مع حدود؟ المنظمات غير الحكومية، القوات العسكرية المقاتلة، والعمل                             )  "2003.  (هـ.  سِلم

ورقة قدمت لمؤتمر جمعية تنظيم زيارات الحجز حول المنظمات غير الحكومية في سياق نظام العالم                   "  اإلنساني
 ,Slim, H. (2003) ‘Humanitarianism with Borders? NGOs خيارات صعبة وتحديات      :  المتغير

Belligerent Military Forces and Humanitarian Action.’ Paper for the ICVA Conference on 
NGOs in a Changing World Order: Dilemmas and Challenges) متوفر على الموقع التالي : 

(www.jha.ac/articles/al118.htm    
 

mailto:b.brubacher@intrac.org
http://www.peopleinaid.org/


، في المجلة     "ية اللجنة الدولية للصليب االحمر و الحيادية في المساعدات اإلنسانية                  حياد)  "1996.  (بالتنر، د  
 Plattner, D. 1996 ‘ICRC Neutrality and Neutrality in نيسان   30،  311الدولية للصليب األحمر، عدد      

Humanitarian Assistance,’ In International Review of the Red Cross, no. 311, 30 April 
 

 معلومات إضافية
 People in Aid  شبكة دولية تهدف الى الترويج لتحسين إدارة ودعم موظفي العمل االنساني، وقد أصدرت              هي 

 :مؤخرا آتيبين بعنوان
 إدراك  الموارد البشرية في قطاع العمل االنساني

Understanding HR in the Humanitarian Sector  
 

 شرية في قطاع العمل اإلنسانيتحسين نوعية إدارة الموارد الب
Enhancing Quality in HR Management in the Humanitarian Sector  

 
يتضمن الكتيب األول مواد حول الطبيعة المتغيرة لكل من الصراع و قطاع العمل االنساني، باإلضافة إلى تأثير                      

يمكنكم زيارة موقعهم على العنوان       .  ريالصراعات األخيرة في أفغانستان والعراق والعالقات مع الجهاز العسك            
  Horg.info@peopleinaid: البريد االلكترونيالكتابة إلى أو  Horg.peopleinaid.www: التالي

 
 *** 

 
 مطبوعات إنتراك

 
 ) نجليزيةباللغة اإل (متوفرة حاليا

 
 ؟ دراسات حالة حول الشراآة ما بين المنظمات غير الحكومية في الشمال والجنوباتكاليةإستقاللية أم 

Autonomy or Dependence? Case Studies of North-South NGO Partnerships 
Vicky Mancuso Brehm with Emma Harris-Curtis, Luciano Padrao and Martin Tanner 

ما بين المنظمات غير الحكومية في الشمال وتلك في الجنوب وتطبيقه                 "  الشراآة"ص هذا الكتاب  مفهوم          يتفح
ويقيم العوامل الضرورية لضمان أن الشراآة ما بين المنظمات غير الحكومية في الشمال والجنوب تساهم               .  الفعلي

مرت اربع سنوات، يجمع الكتاب ما بين             وباإلستناد إلى دراسة دقيقة است        .  في تعزيز استقاللية هذه المنظمات        
وجهات نظر مجموعة من المنظمات غير الحكومية االوروبية في الدنمارك، و ايرلنده، و النرويج، و السويد،                           

. والمملكة المتحدة ويقارن هذه مع تجربة نخبة من شرآائهم من المنظمات في البرازيل، وآامبوديا وتانزانيا                             
ويتطلع مؤلفو الكتاب إلى    .  ء على الطبيعة المتعددة والمعقدة للشراآة ما بين المنظمات        وتسلط نتيجة الدراسة الضو   

آيفية تغير طبيعة الشراآة مع انضمام منظمات المجتمع المدني في الشمال والجنوب للعمل سويا من خالل                                  
 . شبكات واتحادات منظمات المجتمع المدني

  2004آب 
ISBN 1-897748-74-4  

 
 ت التنظيمية من منظور فرنسيتطوير القدرا

Capacity Building from a French Perspective  
Mia Sorgenfrei  

تصور هذه الورقة منظور المنظمات غير الحكومية الفرنسية بالنسبة لفكرة تطوير قدرات المنظمات غير                                   
نظيمي في الوقت الحالي،         وتقدم تحليال لحاجات التطويرالت        .  الحكومية، وآيفية تطبيقها العملي لهذا المفهوم              

وترى المنظمات غير الحكومية الفرنسية                 .  واتجاهاته والتحديات التي تقابله في فرنسا وفي الجنوب                             
ولكن هذه المنظمات لم تتعرض لألساليب األنجلوفونية  بما              .  التطويرالتنظيمي على أنه مفهوم إنجليزي األصل        
 .ات أآبر في المستقبليتعلق بالتطوير التنظيمي، وهناك حيز لتبادل خبر

  2004، تموز 1ورقة براآسيس 
ISBN 1-897748-85-X 
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John Hailey and Mia Sorgenfrei  
 إلى مطالبة المنظمات غير الحكومية باتباع        أدى ضيق التمويل، والمطالبة بالمحاسبة واإلهتمام بالنوعية والفعالية        

وتقدم هذه الورقة سجال يستعرض آيفية  تشابه عملية تطور أنظمة قياس               .  استراتيجيات أآثر تعقيدا لقياس األداء     
ويسلط المؤلفان الضوء على عدد من المسائل التي        .  األداء في آل من القطاع العام والخاص والقطاع غير الربحي         

ن، نذآر على سبيل المثال مسألة آيفية إختيار األساليب  السليمة لقياس األداء، وآيفية تطبيق هذه                  تخص الممارسي 
األساليب بحيث تأخذ بعين اإلعتبار اإلختالفات ما بين الثقافات، وآيفية العمل على تأآيد مشارآة األطراف                                

 .   المعنية، وآيفية حشد الموارد الكافية
OPS44, June /حزيران  2004 ISBN 1-897748-84-1  

   
 قريبا

  
 رصد وتقييم المنظمات الشعبية في حقل المساعدات الدولية: إبداع وتقييد

Creativity and Constraint: Grass-roots Monitoring and Evaluation in the 
International Aid Arena  

Lucy Earle (ed.)  
NGOMPS 18, October /  تشرين األول 2004 ISBN 1-897748-81-7  

 
 سلسلة أوراق عمل موجزة 

سوف تعمل إنتراك على إعادة إصدار أوراق العمل الموجزة والتي سوف يتم عرضها على موقع إنتراك                                      
وتشكل هذه األوراق ملخصا لمطبوعات إنتراك وهي وسيلة عملية                        .  اإللكتروني تحت عنوان المطبوعات        

فيرها للممارسين ممن ال يتوفر لهم الوقت لمراجعة المطبوعات            الستخراج النقاط األساسية لهذه المطبوعات وتو       
    http://www.intrac.org/Intrac/INTRACPublications_en.html: انظر الموقع التالي. الكاملة

 
 : لمزيد من المعلومات حول مطبوعات إنتراك يرجى زيارة الموقع التالي   
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 *** 

 
 ازمة حياد العمليات االنسانية في سري النكا 

  
تم إختبار مبدأي العمل اإلنساني المتماثلين وهما الحيادية وعدم التحيز           في سياق المناخ السياسي واألمني الحالي ي      

بينما يبقى آل من المبدأين في مكانة مقدسة بالنسبة للعديد من الوآاالت، يشير                  .  والذين لم يتم إختبارهما من قبل       
ن اعتبار عدم التحيز      واألهم من هذا،  فعلى الرغم م          .  واقع األمر إلى أن عملية تطبيقهما الفعلية تزداد صعوبة             

ضروريا  بشكل عام فإن البعض يعتبر أن الحفاظ على الحيادية في وجه األعمال الوحشية في الحروب مثير                               
 .  لإلشمئزاز أخالقيا؛ وذلك ألن السكوت يمكن إعتباره بمثابة مشارآة سلبية

 
النكا ما بين األغلبية السينهال وعلى الرغم من آونها ذات طبيعة متقطعة وحّدة منخفضتين، فإن الحرب في سري         

واألقلية التاميل قد تضمنت قسوة ومعاناة وخسائر جسيمة، وولدت العديد من المعضالت األخالقية الصعبة                                
وقد تفاقمت الحساسيات المتعلقة بالتدخل اإلنساني في هذه الحالة نظرا ألن الصراع هو صراع              .  للمجتمع اإلنساني 

 عمليات الدعم بينما هي في نفس الوقت طرف في هذا النزاع وحريصة على                     داخلي وألن الحكومة قد توسطت      
 .  حماية سيادتها

 
وقد آان دوما من الضروري والمناسب بالنسبة للوآاالت اإلنسانية أن تتعامل مع مختلف األجهزة العسكرية في                      

فإن هذا قد أدى إلى تقويض      ومع ذلك،   .  سري النكا وذلك من أجل تأمين وسيلة للوصول إلى المدنيين ومساعدتهم           
حيادية المساعدات اإلنسانية إلى درجة أصبحت بها هذه  المساعدات في بعض األوقات متورطة ومنازٌع في                             

لقد آانت األجواء المحيطة باإلجراءات اإلنسانية مشحونة بشكل آبير، وآثيرًا ما آان يتم خلق                     .  صحتها سياسيا 
-ألطراف المتحاربة آاستراتيجية إضافية من إستراتيجياتهم السياسية             الحاجة اإلنسانية بشكل متعمد من قبل ا             

 48والتي تضمنت في مرة من المرات        (فعلى سبيل المثال، إن عمليات الحظر التي فرضتها الحكومة            .  العسكرية
 على المناطق تحت سيطرة نمور تحرير ايالم التاميل، قد شملت عددا من السلع التي ليس لها أي أهمية                             )  مادة
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وبهذه الطريقة، فإن اآللية التي وضعت في إطار                .  عسكرية على اإلطالق، بل هي أساسية للصحة والتغذية                
األهمية الكبرى للسيطرة على العنف المسلح، قد أدت في واقع األمر إلى ارتفاع خطير في معدل األمراض                                  

 .والوفيات بين المدنيين
 

 مباشرًا في توفير المساعدات االنسانية لمحاولة آسب ود شرائح            باإلضافة الى ذلك، لطالما لعب السياسيون دوراً       
وقد آان لهذا عواقب ضارة من حيث تشكيل تصور                .  معينة من السكان من خالل تقديم اإلغاثة بشكل إنتقائي               

المدنيين؛ حيث يسود اإلدراك بأن اإلجراءات الرسمية التي يتم تصويرها على أنها مساعدات إنسانية وحماية                           
 . يين إنما هي في الواقع وسائل لخدمة مصالح سياسية أو عسكريةللمدن

 
وقد تضاءلت شعبية المجتمع اإلنساني في أعين عدد آبير من المدنيين في سري النكا، وأصبح ينظر إليه على أنه                    

 هذا على الرغم من عقدين من ارتباط العمل اإلنساني مع المدنيين من السكان، والجهود المبذولة                                 .    متحيز
للمحافظة على المساواة في توزيع اإلغاثة، واإلتجاه مؤخرا إلى جعل عملية تقديم الدعم مبنية على استشارة                                

واشتكى السكان السنهال ممن يقيمون في مناطق متأثرة بالنزاع من أنهم يتلقون وعلى الدوام                .  السكان ومشارآتهم 
ما يوجد لدى التاميل من السكان تحفظات خاصة بهم            مساعدات أقل من تلك التي يتسلمها التاميل من السكان، بين             

فقد خضع التاميل من المقيمين في مناطق تحت سيطرة الحكومة إلى مدة طويلة من                       .  حول التدخالت اإلنسانية   
 . نظام سياسي قاس والذي آان يعتبر بمثابة إنتهاك لعدد من الحقوق المدنية والحريات

 
ن في المخيمات التابعة للحكومة والمخصصة لألشخاص النازحين داخليا            وآان األشد تضررا اؤلئك الذين يعيشو       

وزعمت الحكومة بأن المخيمات ضمنت الحماية وجعلت من        .  والتي يتم إدارتها بالتعاون مع وآاالت الدعم الدولية       
لمخيمات الممكن لألطراف الفاعلة اإلنسانية أن توفر بطريقة منسقة الخدمات لألشخاص المهجرين، ولكن أحوال ا             

آانت سيئة في أغلب األوقات، وآانت هناك إتهامات بأن الهدف األساسي من وراء المخيمات هو توفير حاجز                          
وبالمثل، تم إنتقاد الخطوات األخيرة إلعادة توطين السكان المهجرين وذلك                             .  ضد هجمات نمور التاميل         

 . ما استؤنف القتاللتخصيصها أراض ذات مواقع استراتيجية حساسة ستكون عرضة للقصف إذا
 

أما بالنسبة لألوضاع في المناطق الواقعة تحت سيطرة نمور تحرير ايالم التاميل فهي ليست بأفضل؛ فمنظمة                           
إعادة تأهيل التاميل، والتي يقوم بإدارتها الجناح السياسي لنمور التاميل، تقبض بقوة مفرطة على عمل الوآاالت                     

نمور التاميل لدرجة أدى بها إلى إنسحاب العديد من الوآاالت اإلنسانية إلى                في الواقع، لقد آان تدخل        .  اإلنسانية
وحرصا على أن ال     .  المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة والمناطق التي ال تقع تحت سيطرة أي من الجهتين                  

وإعادة تخدم المساعدات نمور التاميل سياسيا، فقد حصل في حاالت أخرى تحويل التمويل بعيدا عن اإلغاثة                              
ولكن هذا أدى إلى خلق تصور       .  التأهيل من ذوي الطبيعة المادية ليصب أآثر في مساعدات ذات طبيعة إجتماعية             

بين المواطنين بأن الدعم يتم تحويله من قبل الوآاالت اإلنسانية  ليصب في غير محله لتجهيز مكاتب باهظة                                 
ولتعقيد األمور أآثر،   .  تب العاملين في هذه الوآاالت      الثمن، ولشراء السيارات، وأجهزة الكمبيوتر، ولتغطية روا         

تدعي نمور التاميل بأنها الممثل الشرعي الوحيد للشعب التاميلي ورغم ذلك ال يقبل آل أفراد الشعب التاميلي بهذا                   
اإلدعاء؛ العديد منهم آانوا  قد تعرضوا إلى معاملة قمعية تحت حكم نمور التاميل تتضمن فرض الضرائب غير                       

ويترك هذا األطراف الفاعلة في الحقل اإلنساني لتتفاوض مع سلطة سياسية مهابة                .    رسمية والتجنيد اإلجباري  ال
 . ومبغوضة في بعض األ جزاء من البالد

 
واإلستنكار المؤخر من قبل المجتمع اإلنساني لعمليات خطف نمور التاميل لألطفال وتجنيدهم اإلجباري لهم يمثل                 

ومع هذا، فإن التحايل المتمكن لكل من الحكومة ونمور التاميل          .  اطؤ السلبي مع اإلنتهاآات   خطوة مشجعة ضد التو   
على المساعدات اإلنسانية يشوه العالقة ما بين الوآاالت اإلنسانية ومتلقي المساعدات في سري النكا، وغالبا ما                      

 .    يجعل من التطبيق العملي لمبدأ الحيادية بمثابة أضحوآة
 

 ويدن، مرآز دراسات الالجئين، أوآسفورد آتبته جو ب
  

 **** 
 
 تطوير قدرة المنظمات غير الحكوميةأخبار  

في هذا العدد، تزودنا ميا سورغنفراي        .  أخبار تطوير قدرة المنظمات غير الحكومية        من    17أهال بكم إلى العدد       
 .  تطوير قدرة المنظمات غير الحكوميةبآخر األخبار المتعلقة ببرنامج براآسيس التابع إلنتراك، و الذي يهدف إلى

 



 التأمل في تجربة العام األول  : أخبار برنامج براآسيس
 

 التي تزودنا     المجموعة المحفـِّزة  لقد أسسنا     .  لقد أآمل برنامج براآسيس سنته األولى، وقد آانت بداية جيدة                    
لقدرة التنظيمية، وبما يتعلق أيضا       بمنظور دولي بما يتعلق بحاجات المنظمات غير الحكومية في سياق تطوير ا                 

وسيعقد اإلجتماع  .  بالتحديات التي تقابل العاملين في مجال تطوير القدرة التنظيمية لدعم المنظمات غير الحكومية              
، ونحن نتطلع إلى تلقي الجديد من       2004 تشرين األول    15  -13الثاني للمجموعة في آيب تاون في الفترة ما بين           

 . األعضاء وآذلك آراءهم حول النشاطات التي نفذها البرنامج خالل عامه األولاألفكار البديعة من
 

وقد تم إطالق مجموعة براآسيس والتي تتضمن دليل إرشادات براآسيس، وأوراق براآسيس، وتعليقات                                    
براآسيس على الشبكة االلكترونية، والتي تغطي مواضيع مختلفة نذآر منها على سبيل المثال عملية الرصد                              

التقييم الفعلية، وتطوير قدرة المنظمات غير الحكومية واإلدارة في بيئة تضم ثقافات متعددة، باإلضافة إلى تدعيم                و
وقد قمنا بتنظيم ورشات عمل حول التعلم التنظيمي وتطوير القدرة التنظيمية            .  القدرة التنظيمية من منظور فرنسي    

. ة عمل حول المنظور الفرنسي لتطويرالقدرة التنظيمية         في سياق تالقي ثقافات مختلفة، ويجري التحضير لورش          
لقد نجحنا في جعل جمهور براآسيس يواصل اإلطالع من خالل تزويده بآخر األخبار بشكل دوري عن طريق                         

أخيرا وليس آخرا، فقد أتممنا النسخة األولى من دليل الداعمين              .  نشرة أونتراك وصفحات براآسيس اإللكترونية      
 . عالميا والذي يمكن اإلطالع عليه على موقعنا اإللكترونيللمجتمع المدني 

 
ونقدم شكرنا لمدير البرنامج السابق جون هيلي وذلك لقيادته وإرشاده اإلستراتيجي في إعداد إطار عمل البرنامج                   

م خالل عامه األول، ويسرنا أن نرحب بمديرة البرنامج ريبيكا ريغلي و التي أخذت على عاتقها مسؤولية القيا                           
 . ببرنامج براآسيس في عامه الثاني

 
 األبحاث القائمة والمطبوعات الجديدة

 
لقد تميزت األشهر السابقة بالعمل البحثي المكثف من قبل آل من العاملين في البرنامج والمستشارين المكلفين،                         

لية لدى إنتراك     وتتوفر المطبوعات التا    .  وقد تم إتمام عدد من المطبوعات الممولة من قبل برنامج براآسيس                     
 ): باللغة اإلنجليزية(
 
•

•)(

•

  مسائل في إدارة األداء:قياس النجاح 
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John Hailey and Mia Sorgenfrei  
 1ورقة براآسيس رقم تدعيم القدرات التنظيمية من منظور فرنسي  

Capacity Building from a French Perspective  
Mia Sorgenfrei  

 ترجمة السياسات إلى فعل 
Putting Policy into Practice  

Esther Merbrahtu  
 Mayan Organisation andالتنظيم واإلدارة المايانية         بعنوان   5  إضافة إلى تعليقات براآسيس رقم             

Management حات اإللكترونية لبراآسيس والتي يمكن إنزالها من خالل موقع الصففيليكس ألفارادو بقلم . 
 

مراجعة بقلم شارلوت   :  فتتضمنن في برنامج براآسيس       و والتي يجريها العامل     أما بالنسبة لألبحاث القائمة حاليا      
 Creativity and Innovation in Capacity  اإلبداع واإلبتكار في تطوير القدرة التنظيمية     هيرسي بعنوان   

Building      وهناك أيضا تحليل إلستشارات إنتراك         .  ت من العاملين في هذا المجال           ي مساهما  ، آما نرحب بأ
تجريها ميا سورغنفراي، والذي سوف يشكل مادة خلفية لورشة عمل دولية للعاملين في حقل تطوير القدرة                                 

وعالوة على ذلك، فقد حضرت متطوعتنا أسونتا نيكوليني ورقة              .  التنظيمية حول نفس الموضوع السنة القادمة        
وتم تفوِيض آل من بروس بريتون للقيام ببحث حول التعلم                .  تطوير القدرة التنظيمية في السياق اإليطالي        حول  

وبينما يحضر  .  التنظيمي وتيري جاآسون حول اإلدارة في بيئة تالقي ثقافات متعددة، وال يزال البحثان مستمران                
ته، يعمل تيري جاآسون، الذي أجرى بحثه       نتائج دراس إلى  بروس بريتون مساهمته لمجموعة براآسيس باإلستناد       

، على تحليل المعلومات التي         2004الميداني في جنوب إفريقيا في الفترة ما بين أيار إلى منتصف حزيران                          
 .   جمعها

 



   ورشات العمل المؤخرة والقادمة
  

درة المنظمات غير    آخطوة أولى نحو جعل موضوع التعامل بين الثقافات المختلفة جزءًا ال يتجزأ من تطوير ق                       
الحكومية قام برنامج براآسيس بتنظيم ورشة عمل داخلية لموظفي إنتراك والتي أدارها تيري جاآسون ومديرة                      

ومن .  التدريب وتطوير القدرة التنظيمية، بريندا ليبسون، وذلك بهدف إستطالع الموضوع من زواياه المختلفة                      
لى تبادل األفكار ما بين الممارسين من منظمات غير حكومية                 المأمول به هو أن تؤدي هذه المبادرة تدريجيا إ              

أخرى في الشمال والجنوب حول آيفية تطوير المهارات في التحليل عبر الثقافات المختلفة ومهارات اإلتصال ما                   
 . بين هذه  الثقافات وذلك لتحسين فعالية البرامج التنموية

 
ى تأجيل ورشة عمل     اضطررنا إل جنوب،  بالتعلم التنظيمي فقد        وعلى الرغم من اإلهتمام الكبير، من الشمال وال          

وقررنا حاليا اإلنتظار حتى إآتمال النتائج النهائية لبحث بروس بريتون                      .  حول التعلم التنظيمي في حزيران         
أما في الوقت الحالي فنخصص طاقاتنا لتنظيم حلقة         .  واستخدام نتائجه في ورشة عمل الحقة نحو أواخر هذا العام          

 أيلول وهي األولى من نوعها لتجمع ما بين الممارسين الفراآوفونيين  في                   16 إلى      14اسية في باريس من       در
ونحن نأمل بإنتاج تقرير حول الحلقة الدراسية ووضعه على الصفحات اإللكترونية لبرنامج                     .  الشمال والجنوب 

 . براآسيس باللغتين اإلنجليزية والفرنسية
 

وتم بناء برنامج     .  مج ما بين البحث والممارسة في مجال تطوير القدرة التنظيمية                  يسعى برنامج براآسيس للد      
ولذلك نحن نرحب بأي إقتراحات أو مساهمات من            .  براآسيس على دائرة مستمرة من البحث، والعمل، والتعلم           

الحكومية العاملين في مجال تطوير القدرة التنظيمية في العالم، من منظمات إنسانية وآذلك المنظمات غير                                  
 .   التنموية، وذلك لمساعدتنا في توجيه عملنا والتأآد من أننا نستجيب  للتحديات التي تواجه الممارسين في الميدان

 
 آتبته ميا سورغنفراي 

 مساعدة برنامج، إنتراك 
  Horg.sorgenfrie@intrac.m: البريد اإللكتروني

Hإلطالع على الصفحات اإللكترونية لبرنامج براآسيس يمكنكم زيارة موقع إنتراك اإللكتروني                                                    ل
org.intrac.www://http و الضغط على وصلة برنامج براآسيس  Praxis Programme  . 

 
  ***نهاية  أخبار تطوير قدرة المنظمات غير الحكومية 

 
 مكيدة، حياد، وتنمية إتكالية: الوسطىاسيا 

 
آسيا الوسطى، على الحدود التاريخية للدول العظمى واإلمبراطوريات، ليست بجديدة على المكائد السياسية أو                         

في التسعينات من القرن الماضي سارعت شرآات النفط الدولية إلى المنطقة لتستفيد من                    .  تنافس القوى العظمى   
اآلن، في أوائل القرن الواحد           .  والمضطربة التي تبعت إنهيار اإلتحاد السوفيتي            عملية الخصخصة السريعة        

والعشرين، تسعى آل من الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا وغيرهما إلى حماية إستثماراتهما من التطرف                      
 . الديني الذي ينتشر نحو المنطقة من أفغانستان والعراق

 
حيث يعتبر الدين عامال أساسيا في البلدان الخمس للمنطقة           .  المدني في المنطقة  ويشكل هذا تحديا خطيرا للمجتمع       

إن التأثير الذي يحمله الدين      .  على الرغم من حقيقة أنها آلها علمانية، ومن الظاهر أنها مصممة على البقاء آذلك                 
لمستوى الرسمي يدعم الدين    اإلسالمي، و هو دين األغلبية في هذه البلدان، يتباين بشكل آبير؛ فمن ناحية وعلى ا                 

ومن .  الجديد لكل من الخمسة بلدان في وسط آسيا        "  مشروع بناء األمة  "السياسات الثقافية واإلجتماعية التقليدية ل       
ناحية أخرى وعلى الطرف اآلخر يأتي األعضاء الشباب لحزب التحرير والذين يتم القبض عليهم أثناء توزيعهم                     

وقد .  لمجموعات الدينية تتواجد في نوع ما من العزلة عن باقي المجتمع المدني                ولكن ا .  المنشورات في األسواق   
المنغلقة على نفسها لدى         ذآر تقرير مؤخر حول منظمات المجتمع في أوزبكستان أن الطبيعة المذهبية و                                

نه من  إ.  ، تعمل على التفريق ما بين هذه المنظمات              رتبالمجموعات الدينية، وتنظيمها الداخلي المبني على ال            
 أن   ، وحتى المنظمات غير الحكومية منه يفتقد تنظيمها إلى تمثيل وطني آامل                      ،الصعب على المجتمع المدني      

آالحرب على   "أن تؤدي إلى التفرقة         لها قدرة على       مسائل معقدة     عندما يتعلق األمر ب      يستجيب بشكل منسجم       
 ".  اإلرهاب
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 التي تلت الحرب األهلية إلى إنضمام حزب النهضة             1997 أدت تسوية عام       ، على سبيل المثال    ،ففي طجكستان 
أما واقع األمر في العديد من القرى الطجكستانية هو أن              .  مية إلى إئتالف على مستوى الحكومة المرآزية        الاإلس

ويعلق شريك إنتراك     .  المسجد يقع على طرف بينما تتنافس المنظمات غير الحكومية على الطرف المعاآس                        
 :  قائالم الدين دافالتوفوالمحلل المحلي آيو

 
وقد تم القيام   .  إن تأثير سياسة آل من  الواليات المتحدة األمريكية وروسيا في المنطقة هي مسألة شديدة التعقيد                    "

 من خالل مبادرة الواليات المتحدة األمريكية          دني، آجزء من المجتمع الم      ،قطاع المنظمات غير الحكومية    فعليا ب 
وعلى مدى العشرة   .  القطاع، آما قامت بتدريبه، وتطويره وإعطاء نشاطاته جل ترآيزها        التي قدمت المنح لتمويل     

 ."  منظمة غير حكومية في طجكستان1,400أعوام الماضية نجم عن هذا التأثير األمريكي ما يزيد عن 
 

ع المدني، خلق    التعرف على أسس المجتم     "ذآر منها    ي  ، النتائج اإليجابية لهذا التأثير الغربي           آيوم الدين    ويعدد
البنية صالح  فرص عمل في وقت يتسم بأزمة إقتصادية عميقة، تبادل الخبرات الدولية، المساعدات اإلنسانية وإ                    

 ." اإلجتماعية لهياآل الحكومةات التحتية اإلجتماعية، وخلق آلية بديلة لتقديم المساعد
 

ويلفت آيوم الدين   .  عف التي يمكن مالحظتها   وعلى الرغم من هذا، يتخلل هذه السيطرة الغربية عدد من نقاط الض             
تغلب السلطة األجنبية على السلطة المحلية، توقف عمل المنظمات غير الحكومية المحلية                :  "النظر إلى عدد منها    

على محببات ومكروهات الجهات المانحة، االفتقار إلى التنسيق ما بين البرامج المختلفة؛ والخطر المترتب عن                      
ي الناتج عن اإلفتقار إلى الحساسية في التعامل مع بعض المسائل مثل موضوع الفرق بين                                النزاع اإلجتماع  

 من بين عدة مصادر لألفكار الجديدة؛ فعلى مستوى              ا واحد اوتشكل المنظمات غير الحكومية مصدر      ."  الجنسين
 إتمام الدراسات    ، فهناك على سبيل المثال فرصة         نفسها األهمية  األفراد من المواطنين هنالك فرص أخرى ذات          

 .العليا في روسيا أو فرصة الحج إلى مكة
 

تتلخص "  أزمة الحيادية  " فان     ، وبشكل عام المجتمع المدني في الغرب             ،وآما ترى المنظمات غير الحكومية        
على الرغم من القلق     "  الحرب على االرهاب    "المشارآة بـ هل يجب على المشككين أو المنشقين         :  بالسؤال التالي 

 الخارجية والتي هي موضع شك؟ ففي آسيا الوسطى بدأت                       حالف انتهاآات حقوق اإلنسان واأل          نمالمالزم   
المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق اإلنسان بمناشدة الوآاالت الغربية ضد حكوماتها باسم المجموعات                             

 غير الحكومية بشكل     وتعمل معظم المنظمات   .  الدينية التي تقود حملة ضد الحرب على العراق والتأثير الغربي              
. على التمويل األجنبي لم تتحرر بعد من اعتمادها    بطيء على بناء عالقة بناءة مع الحكومة الوطنية والمحلية بينما         

 . المجتمع المدني بحاجة إلى الوقت لتطوير أدوارهويبقى 
 

شكاوي الناك بسبب     ويدور الجدل اآلن في أوزبكستان حول الدعم الغربي المستمر لنظام الحكم الفاشستي ه                            
 الواسعة لهذه     وتعلق المحللة المحلية تانزيليا سليميانوفا على التأثيرات             .   إنتهاآات حقوق اإلنسان      منمتتالية   ال

  :الحرب قائلة
 
فقد إنتهز النظام الفرصة واتخذ           .  لقد بدأت هذه الحرب بتهديد العملية الديمقراطية برمتها في أوزبكستان                        "

ء حقوق اإلنسان والمجموعات الدينية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية            إجراءات صارمة ضد نشطا    
فعلى سبيل المثال، تم إصدار تعليمات جديدة         .  بحجة أن اإلجراءات لمواجهة اإلرهاب تتطلب جهودا غير شعبية           

 اإلتفاقات   وتتطلب جميع  .  من خالل المنح    "  لغسيل األموال  "  تتعلق بالبنوك لغاية وضع حد               2004في شباط     
الخاصة بالمنح اآلن موافقة هيئة تحت إدارة البنك المرآزي األوزبكستاني، وأصبح عدد فروع  البنوك المسموح                   

 القيود وحدد من      جديد أيار شدد مشروع قانون    /وفي مايو .  محدودا، وعلى نحو صارم،       لها التعامل بأموال المنح    
ومن الممكن أن يدفع هذا القانون بعض المنظمات غير              .  الالحرية اإلقتصادية للمنظمات غير الحكومية واألعم        

الحكومية إلى اإلعتماد في عملها حصريا على األموال النقدية وذلك ألن إجراءات البنوك أصبحت شديدة                                     
 ."التعقيد

 
وستكون خسارة آبيرة لو آان أحد      .  عواقب يؤسف لها في المنطقة    "  للحرب على اإلرهاب  "ونتيجة لذلك، فقد آان     

ه العواقب تدني الدعم للمجتمع المدني في الوقت الذي بدأ فيه هذا بإيجاد صوته المستقل ودوره في التنمية                                 هذ
بشكل عام، لم نر أي دليل على زيادة في الدعم             :  "وتستحق تعليقات تانزيليا اإلهتمام    .  اإلجتماعية وتنمية المجتمع  

فلم تر المنظمات غير الحكومية سوى تشديد        .   الدولية المالي للمنظمات غير الحكومية المحلية من جهة المنظمات         
 ." سيطرة الحكومة على النشاطات العامة

 



و )  طجكستان(آيوم الدين دافالتوف    مع    )   ICAP   إنتراك آلسيا الوسطى   مدير برنامج (آستون  وآتبه تشارلز ب  
 ). أوزبكستان(تانزيليا سليميانوفا 
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 المراجع

تقارير حول منظمات المجتمع في أوزبكستان و          )  FACT Tashkent(التقارير التي تم الرجوع إليها هي ل               
 . لطجكستان وأوزبكستان) إنترناشونال آرايسس(و) هيومان رايتس ووتش(ل أخرى 

 
 *** 

 
  عشرون عاما ومستمرة : المجاعة األثيوبيةتحت العدسةبلد 

 
آان  و ، والتي أسقطت حينها النظام اإلمبراطوري         ،  حول المجاعة العارمة في إثيوبيا          1973أذآر أخبار عام         

 ليحبط محاولتها تسرب     ، قد حاولت التغطية على حجم المشكلة         ي سيالس ألن حكومة هيال   ره،   حسبما تم ذآ    ،ذلك
بدال من تغطية اإلعالم للمجاعة         ، و  1984 وبعد هذا، وفي عام            .األخبار إلى العالم من خالل وسائل اإلعالم             

وعلى الرغم من سجل يشهد على حماسة         .  فقد انخرط بتغطية مختلف أوجه عمليات اإلغاثة عبر البالد           ة،  األخير
، في ذلك    والقت.   على الشاشة    انقطاع  بال حينها، رئيس الوزراء      ، فقد شوهد منغيستو     ،آادت أن تكون ستالينية     

العديد من المنظمات غير الحكومية      نشأ    بينما ، في دخلها  ا آبير االعديد من المنظمات غير الحكومية ارتفاع     ،  الوقت
 . لمجاعة األثيوبية نتيجة لاألخرى

 
ولكن، آما سأل مؤخرا مايكل بيرك مراسل بي بي سي  من خالل برنامج تلفزيوني، فما الذي تغير بعد عشرين                         

وصل إلى إستنتاج   توبدا بيرك بأنه قد     .   منذ المجاعة   أخرى نت قد غيرت حكومتها مرة     التي زارها آا   بالدسنة؟ فال 
 .  إحتمال أن الحكومة الحالية تكترث أآثر من النظام السابقا ما عد، وهو أنه قد تم تغيير القليل،مثبط للمعنويات

 
 من قبل المنظمات غير الحكومية          إن العديد من الرؤساء اإلثيوبيين واألريتريين الحاليين آانوا فعليا مدعومين                 

  بالتشكيكوقد قابلوا هذا الدعم .  وغيره من أشكال الدعم   أمن غذاء   سواء    ، عندما آانوا جزءا من المعارضة،     الدولية
فماذا تعلمنا من     :  أما بالنسبة لمجتمع المنظمات غير الحكومية           .  العميق بالمنظمات غير الحكومية بشكل عام           

 الثمانية   قد أصبح عدد سكان إثيوبيا ضعفي ما آان عليه تقريبا، وقدِّر أن حوالي                        ل؟   السنوات العشرين السابقة    
 مشاآل اإليدز والمشاآل األخرى        يفتخف يتم    ولم.  شخص سنويًا اليزالون يعتمدون على الدعم الغذائي           ماليين  

عة الدولة المرآزية عن     وبالكاد قد تغيرت طبي    .  المتعلقة بالفقر، وما تزال إثيوبيا في أسفل معظم مؤشرات الفقر              
ويبدو أن مفهوم الدولة ال يزال        .  أيام الحكم اإلمبراطوري، إال أنه لم تعد المجموعة العرقية نفسها هي المسيطرة               

ومن الممكن  .  الدولة من غير       السيطرة المرآزية والحرية المحدودة ألي من الفاعلين             فكرة جزءا ال يتجزأ من     
الدولة، وذلك لعدم حدوث      تسيطر عليها    قوِّض الحجة الداعمة لفكرة التنمية التي           القول أن المثال اإلثيوبي إنما ي        

 . تقدم إقتصادي أو إجتماعي  يذآر على الرغم من توفر النية الحسنة
 

؛ بل  مساعدات أخرى  أي    وأالدولة  لم يقم على أساس مساعدة           محليمستوى ال الإن وجود المجتمع المدني على         
آمجتمعات الدفن   (يل المثال، يبدو أن القوة التي تتمتع بها الجمعيات غير الرسمية                       فعلى سب  .  على الرغم منها    

هي داللة على قدرة السكان على التكيف أآثر منها داللة على جهود الدولة أو الفاعلين في                      )  ومجتمعات اإلئتمان 
ة الدولية على مدار      على الرغم من الحضور الكبير للمنظمات غير الحكومي             ووعالوة على ذلك،      .  حقل التنمية 

 مفضلة ذلك على     ،السنين في إثيوبيا، تظل نسبة آبيرة من عمل هذه المنظمات مقرونة ببرامج اإلغاثة المألوفة                     
وهناك دليل على تجارب بديلة والتي اعتمدت على القوى والقدرات المحلية ولكنها لألسف                .  التنمية الطويلة األمد  

 . اجات الستين مليون من الناسقليلة عند األخذ بعين اإلعتبار احتي
 

تاريخيا، آانت إحدى المشاآل إشتراك إثيوبيا في لعبة الحرب الباردة، وفي تبديلها ما بين الدعمْين الغربي                                    
ة ي لم تشأ أي من هاتين الجهتين أن تتحدى وجهة النظر السائدة حول وجوبية سيطرة الدولة على عمل                    ،والسوفييتي

اإلستقرار يهمها   أن هذه الدَّوالنية قلما يتم تحديها وذلك ألن الجهات المانحة الرسمية               ،ومن المؤسف أآثر  .  التنمية
إن موقع إثيوبيا في القرن اإلفريقي       .  في إثيوبيا أآثر من إحراز تنمية مبنية على الديمقراطية الحقيقية والمشارآة             

 لربما هو    ، األهلية من جهة أخرى       والسودان المدمر بسبب الحرب      ،إلى جانب دولة الصومال المنهارة من جهة         
من الجائز أن هذا هو السبب وراء         .  سبب آاف إلقناع الجهات المانحة بأن اإلستقرار هو أآثر أهمية من التنمية                

وفي هذه  .   بعد أن أصبحت البالد مرآزا ألعمال اإلغاثة والتنمية        ،ن سنة يعشر على مدى    عدم حصول تغيير يذآر   
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ويبقى لنرى إذا ما آان        .   وبرامج أخرى   ةسمية دعمها للدولة من خالل دعم الميزاني          األثناء، تؤآد الوآاالت الر     
 . تبني الحكومة لسياسات جديدة إلبطال المرآزية في الحكم ولدعم المجتمع المدني ستثمر هذه المرة

 
 آتبه بريان برات 

   ) Horg.pratt@intrac.b: البريد اإللكتروني(المدير التنفيذي، إنتراك 
 

 *** 
 

 دور منظمات المجتمع المدني : منع النزاع في البلقان
 

عندما تفشل الدول المتعددة األعراق على نحو خطير آما حدث في يوغوسالفيا فإن أول اإلصابات تكون العرف                     
إن إصالح العطب في بنية المجتمعات         ف ،وفي نفس الوقت، ما أن تنتهي الحروب        .  المكتسب في التعايش السلمي    

توقع من المجتمع المدني أن يلعب دورا أساسيا          وُي.  المحلية هو أصعب التحديات التي تجابه أعمال إعادة اإلعمار          
وحيثما يفرض   .  يكدح في مواجهة صعوبات ال ُتقهر          في عملية إعادة بناء الموارد اإلجتماعية ولكنه عادة ما                   

. هناك وسائل أخرى للسعي وراء أهداف الحرب         ، تبقى     آما هو الحال في البلقان       ،رضاالمجتمع الدولي السالم ف    
فعلى سبيل المثال،    .  فيستطيع الزعماء القوميون استخدام العملية السياسية إلحباط التسويات الدستورية المدروسة            

ة ذات طابع عرقي بهدف         والذي يتكون من حكومات ثانوي         ،تم تشكيل الترتيب المذهل للدولة البوسنية الجديدة           
 .  فعليا ال يرضي أيا منهمهإيواء المتحاربين السابقين ولكن

 
  -من غير الدول    على المستوى المحلي         والتي عادة ما تكون المجال الخاص بالفاعلين            –وعملية التسوية أيضا      

. ى الجهات المانحة الدولية   يكون رنينها خادعا عندما تعتمد أساليبها والموارد الضرورية لتطبيق هذه األساليب عل             
 مع سكانها لمنع         ، التي تشكلت على أسس عرقية              ،وهذا صحيح على وجه الخصوص عندما تتآمر الدول                   

ويمكن أن يكون أبطال إحدى المجموعات العرقية في البلقان مجرمي حرب بالنسبة لمجموعة              .  سيرالعدالة الدولية 
نية تسع سنوات ليعترف بدوره في المجزرة بحق البوسنيين           وأخذ الجزء الصربي من الدولة البوس      .  عرقية أخرى 

ى  وما يزال يرفض تسليم القيادات السياسية والعسكرية المتورطة إل                1995من المدنيين في صربرينيشكا عام          
 . محكمة جرائم الحرب في الهاي

 
 في نطاق تواجد    ،رى لدرجة أو ألخ   ،ن حصريا وومن غير المفاجئ في مثل هذه الظروف أن يعمل النشطاء المدني           

ومع هذا،  .  مما يؤدي إلى إبطال فعاليتهم آوسيلة للصلح ما بين األعراق المختلفة                  .  العرق من نفس      مناصريهم
وأفضل مثال  .   آان تأثيرها مثيرا لإلعجاب      صادقة،فحيثما نجحت منظمات المجتمع المدني بإظهار الحزبيتها ال           

 . )MCIC(على ذلك هو المرآز المقدوني للتعاون الدولي 
 

، وفي المرتين اللتين آانت الجمهورية اليوغوسالفية السابقة على شفير وقوع حرب                 2001 و 1999في العامين   
 هويته آمقدم آفؤ    )MCIC(أهلية آنتيجة لألحداث في آوسوفو المجاورة، رسخ المرآز المقدوني للتعاون الدولي             

وطات المكثفة على العاملين من قبل المجتمعات          وعادل للمساعدات في حاالت الطوارئ، على الرغم من الضغ             
وعالوة على ذلك فقد أدار المرآز حملة شرسة ضد استخدام العنف آوسيلة لحل الفروق السياسية، وفي                  .  المختلفة

خطوط على الجهة الثانية من ال           نجح في ايصال المساعدات اإلنسانية إلى مجتمعات محاصرة                         2001عام   
وقد خلقت األفعال الجريئة واالحتجاجات عالية       .  ء نطاق متناول الصليب األحمر الدولي      والتي آانت ورا   ،األمامية

 لإلصرار على حل      ،الصوت والالحزبية مساحة شرعية لجميع المواطنين، بغض النظر عن أصولهم العرقية                   
رقت الحصار  وقد انضمت المنظمات المدنية والتي تمثل آل منها منطقة واحدة إلى المواآب التي اخت                   .  تفاوضي

 .  المحاربين صفوفينضم إلى من الممكن أن مرسلة رسالة قوية إلى من آان
وتظهر قصة المرآز المقدوني للتعاون الدولي تقدم أهمية منع النزاع على أهمية التسوية في حاالت الخالفات                           

لفاعلين المدنيين القياديين    حيث جمع ما بين ا      ،ويدين المرآز بنجاحه أوال إلى أصوله      .  منهارةالعرقية في الدول ال    
: من مختلف األصول العرقية، وثانيا إلى الدعم طويل األمد والذي لم ينطوي على أي تدخل من الشبكة الداعمة                         

إن البصيرة التي تحلى بها أعضاء مجلس العالم للكنائس آفل جاهزية منظمة                   .  )WCC(مجلس العالم للكنائس      
وهناك حاجة لنفس الرؤية من أجل تسوية الخالفات              .  ا اشتعل فتيل األزمة     مشرَّبة بقيم التسامح والتعددية عندم       

 . القائمة ما بين مجتمعات البلقان
 

 آتبه جون بيوآليرك، إنتراك 
 . مدير برنامج منطقة أوروبا الوسطى والشرقية، إنتراك

mailto:b.pratt@intrac.org
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  Horg.ntracbeauclerk@i.j: البريد اإللكتروني
 

 *** 
 

 الناس في إنتراك
 

وودعنا في  .  لقد ودعنا في نهاية شهر تموز نتاشا ثيرلو بعد ثالث سنوات و نصف مع إنتراك ونتمنى لها التوفيق                     
 .وسوف نفتقد آال من نتاشا و آارول. آب المساعد المالي آارول بيومونت بعد سنتين ونصف

 
انسس روبن التي تعمل آمديرة االستشارات و ريبكا رينغلي التي                 فر:  ويسرنا ان نرحب ببعض الزمالء الجدد         

وانضمت الينا آبي لينغ آمساعدة ادارية مؤقتة  بينما تولت تانيا لتل دور                      .  تعمل االن مديرة برنامج براآسيس       
 .مساعدة مدير مكتب

 
ونود .  ينا وهيلن بلنكهارن   ، آما ودعنا آسفين آاميال ميتشل، وتوم ديفز، وأسونتا نيكول              ناويستمر متطوعينا بدعم   

الترحيب بدستن هتشنسون، والذي يعمل على مشروع رسالته معنا خالل فترة الصيف، ونرحب بجينا بورباس                       
 . التي تجري بحثا على مشروع للروما

 
 ريتشاردز -آتبته شيال  ويندسور
  مديرة مكتب، إنتراك 

  Horg.richards@intrac-windsor.s: البريد اإللكتروني
 

 *** 
 

 دورات إنتراك التدريبية
 

يمكن الحصول على رسوم مخفضة لإلشتراك بالدورات التدريبية إذا ما تم تقديم طلب االلتحاق بأي دورة قبل                            
 يمكنكم زيارة   2005غاية آذار   ولالطالع على القائمة الكاملة للدورات التدريبية ل        .  ثمانية أسابيع من موعد عقدها     

  Horg.info@intrac :الكتابة إلى البريد اإللكتروني أو  Horg.intrac.wwwموقعنا اإللكتروني 
 

 *** 
 أونتراك على الدرب 

ISSN 1476-1327 
 ة، إنتراكفيكي بريم، باحث: المحررة

 
يتم إصدارها ثالث مرات    .  أونتراك على الدرب هي نشرة مرآز أبحاث وتدريب المنظمات غير الحكومية الدولية            

ويود إنتراك شكر المنظمات      .  ولكم حرية توزيع وترجمة محتويات النشرة، على أن ُيذآر المصدر                 .  في السنة 
 : التالية لمساهماتها في إصدار نشرة أونتراك؛ وهي

Christian Aid, Concern Worldwide, Cordaid, DanChurchAid, MS Denmark, Novib, 
Save the Children Norway, Save the Children Sweden, Save the Children UK and 
South Research. 
 

 وإبالغنا عن    Horg.info@intracلإلشتراك بنشرة أونتراك، يرجى اإلتصال بنا عن طريق البريد اإللكتروني           
اإلنجليزية، والصينية، والفرنسية،       :  رغبتكم باستالم النشرة عن طريق البريد اإللكتروني باللغات التالية                           

 .والبرتغالية، والروسية، واإلسبانية وعن طريق البريد فقط باللغتين اإلنجليزية و العربية
 

   إنتراك
 851 201 1865 (0) 44+:  هاتف رقم

 852 201 1865 (0) 44+:   فاآس
  Horg.info@intrac:  البريد اإللكتروني
  Horg.intrac.www:  الموقع اإللكتروني
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 :العنوان البريدي

INTRAC  
PO Box 563      
Oxford OX2 6RZ  
United Kingdom     

    
                                                                                                                                    


