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ى المشاآل                  : في هذا العدد   سلط الضوء عل ة، وي ي التنمي اج ف ور اإلدم ة باستخدام     يناقش أوليفر بيكويل ظه  المتعلق
اج                         رات الخاصة بإدم ين الخب ارن ب يم يق ائج تقي ري أدمز نت المصطلح وتطبيقه على أرض الواقع؛ ويستعرض جي

سبة ة المكت روس نقص المناع اعي /مواضيع في وع االجتم دز والن در(اإلي ر ) الجن ات غي ي خمس منظم ة ف والبيئ
اج تخف             ديات إدم غ تح ستطلع جون توي ا وورن               حكومية ايرلندية؛ وي وي؛ وتتأمل حن ي العمل التنم وارث ف يف الك

 . بالصعوبات الخاصة بإدماج موضوع النوع االجتماعي
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 وجهة نظر
 

 1 التيار الرئيسيمعاالنجراف 
 

ة االصطالحية الخاصة بمجال            خالل العقد الماضي    " اإلدماج"لقد أصبح مصطلح     جزءًا من اللغ
ه في      وآان قد برز خالل مؤتمر بكين وتم ت        .التنمية رأة           بني ع للم دولي الراب م المتحدة ال ؤتمر األم  م
ام  ودي حيث 1995ع الن ساء والرج ين الن ساواة ب شجيع الم ة لت أآثر الطرق مالءم ه آ ا . ب  وبينم

وع          ه بموضوع الن الل ارتباط ن خ ة م ال التنمي ي مج ر ف ادئ األم ي ب اج ف وم اإلدم ُتهر مفه اش
در (االجتماعي   شكل مت         )الجن رتبط ب د أصبح ي ا ، فق ام واسع       سائلجموعة من م      بم م  ن  ال ذات اهتم

ن اال   ف ع اد تتوق اد بم تك سبة    اا فيهزدي ة المكت ص المناع روس نق ر وفي وع العم دز / موض اإلي
  .والنزاعات وتخفيف الكوارث والبيئة

 
ا  رة أخرى بم م التأمل م اج، أصبح من المه ذا اإلدم ي هي عرضة له سائل الت ا ازدادت الم وآلم

 .  ن عملية تطبيق اإلدماج في مجال التنميةنبطة م الدروس المستنعنيه بالمصطلح وببعض
 

اج؟  ي باإلدم اذا نعن ات  فم ار والتطبيق ن األفك سي م ار رئي ذهن صورة لتي يستحضر المصطلح لل
صاصية       االت اخت رى آمج سائل األخ دَّم الم ن أن تق ا يمك النهر بينم ري آ ة يج ة بالتنمي  –الخاص

سي و   تتصل بالتي   ) روافد(قنوات جانبية    ا لكنار الرئي ى مجراه         ه ؤثر بالضرورة عل اج  .  ال ت واإلدم
رك       . هنا هو عملية صب هذه المجاالت الجانبية في المجرى الرئيسي          فعلى سبيل المثال، بدًال من ت

ة في                لتتناولها فقط   المسائل البيئية    سبة للبيئ ل التبعات بالن مشاريع متخصصة بالبيئة نتأآد من تحلي
 . جميع مجاالت العمل

 
ا              . ولكن هناك مشكلة في هذه الصورة      ا إنم راد إدماجه سائل الم رح أّن الم د علقت     آانت فهي تقت  ق

ا في أطر العمل وال              ات  في قناة جانبية وأّن التحدي يكمن في دمجه ة   تطبيق ة بالتنمي ة المتعلق . الحالي
م     على سبيل المثال فمن الواضح أ      ) الجندر(النوع االجتماعي   سألة  ومع هذا، بالنسبة لم    ّن القضية ل

ة    اذج تطبيقي ات ونم سة بواسطة نظري اة الرئي شكيل القن م ت د ت ذلك؛ فق دًا آ ن أب ة تك خاصة بالتنمي
اعي  وع االجتم اهيم الن أثرة بمف شبعة ومت دة ذ . م سألة جدي ضار م ن إح دًال م النوع اتوب ة آ  أهمي

ادة نظ      و إع ى نح ة عل ون العملي سي، يجب أن تك ار الرئي ي التي اعي ووضعها ف اة االجتم ر بالقن
نهج                . الرئيسة وتغييرها  ه ال ذي يقابل دة وال ويشار لهذه الطريقة من عملية اإلدماج بنهج وضع األجن

 . 2الدمجي
 

ة                 وسواء اتبع المرء هذا النهج أو ذاك لإلدماج فسوف تتضمن العملية تغييرات مؤسساتية وعملياتي
ة       بالنسبة املين في مجال التنمي رات المؤسس   . للع ة     وتتضمن التغيي اتية سياسات وإجراءات وأنظم

ذي يجري إدماجه          ى ضمان وضع سياسة                  . جديدة تعكس المجال ال ا عل ة م د تعمل منظم ذا ق وبه
ضمن تقيي      ا تت ع برامجه ى أن جمي د عل ة والتأآي ًابيئي ام بًا بيئيم يت والقي ذه  .  دقيق بيئ ي ه وتعن

 . عملهامجال طع مع التغييرات أن المنظمة صريحة في إدراآها ألهمية المسائل التي تتقا
 

                                                 
رجم    1 ة         : مالحظة من المت ة اإلنجليزي ة المستخدمة باللغ شرة ا        mainstreamالكلم ذه الن ار      وتعني في سياق ه ضًا التي ي أي اج وتعن إلدم

  الرئيسي 
ة         " دمج "آلمة  : مالحظة من المترجم   2 ل آلم ا جاءت لتقاب ين             " integrate"هن ى ب رق في المعن ول أن الف ة، ويمكن الق ة اإلنجليزي باللغ

ى    mainstream واإلدماج   integrateالدمج   ار األول دمج (  هو اعتب ستخدم لتحقي       ) ال ل إحدى الطرق، التي ت ة، ب ة والتي   طريق ق الغاي
 . تتمثل بدورها باإلدماج
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ة       ة ممارس ر طبيع و تغيي ا نح راء م ة أو إج دى وضع سياس دما يتع ًا عن اج عملياتي صبح اإلدم وي
ة آيف       . منظمة ما لعملها وأثر هذا العمل على المجتمعات        دأنا برؤي د ب ؤدي فنحن ق اج    ت ة إدم  عملي

ل ب    ي تعم ة الت ي الطريق رة ف رات آبي ى تغيي ال إل بيل المث ى س ر عل سألة العم ع  م ا م ة م ا منظم ه
ديهم دور حقيقي        د أن ل األطفال والشباب والتي تتعدى وضع سياسات تدعو للتشاور معهم، بل تؤآ

رار ح      رامج        في صنع الق يم الب ذ وتقي ط من              . ول تصميم وتنفي يس فق شباب ل أثير ال وسوف يظهر ت
 . خالل البرامج التي تستهدفهم بل في عمل المنظمة آكل

 
ل الطبع، يجب أن يجري آ وياً وب اتي س ساتي والعملي اج المؤس ن اإلدم افح ، م ا يك رًا م ن آثي  ولك

ذ    . إلى تغييرات واقعية  وال يتمكن من التحول     خطاب السياسات    بتبخر   "ا الوضع  ويشار إلى مثل ه
د           مثل ه وقد ي. )Longwe 1997(" السياسات ا، ولكن ق ة م ة لمنظم ة العمل الداخلي ًا في آلي ًال فني ذا خل

ة         . لمقاومة صريحة أو خفية لإلدماج     يكون أيضًا نتيجةً   ة لتجرب باإلضافة إلى هذا، أظهرت مراجع
سألة                   اج م نجم عن إدم د ت ة التي ق رات القليل ة أن التغيي ة البريطاني دائرة التنمية الدولية في الحكوم

 . )Moser et al 2004(ما لم يكن هناك إجراءات خاصة برصدها ال تظهر النوع االجتماعي قد 
 

اول بعضها       –تجربة اإلدماج حتى اآلن أنها عملية صعبة محفوفة بالعقبات          وقد أظهرت     والتي تتن
يس               . مقاالت هذا العدد من أونتراك     ه ل اج المؤسساتي، إال أن رة في اإلدم ود آبي وبينما وضعت جه

ا                      رًا م ي؛ فكثي ع التطبيق ذا في الواق ائج     من الواضح حتى اآلن آيف يتم تحقيق ه اج  تقتصر نت إلدم
ر             فة  على إضا  سياسات دون أن يغي ة وال ة أخرى من الجعجع اج  طبق ة        اإلدم شكل أساسي الطريق  ب

 . التي نعمل بها
 

سألة                    اج أي م ة إلدم املون في التنمي ا الع وهناك خطر من أن تؤدي الطريقة الحماسية التي يلجأ به
ين    ويرفع هذا من احتمالية ا    . قد تتقاطع مع مجال عملهم إلى تقويض قيمة اإلدماج آمفهوم          افس ب لتن

ال              ى سبيل المث يتطلب  و. مجاالت اإلدماج المختلفة آالنوع االجتماعي والعمر وإدارة الكوارث عل
ة، ولكن                       إدماج   رات مؤسساتية وعملياتي ى تغيي ؤدي إل وارد من أجل أن ي آل من هذه المجاالت م

 . تبقى القدرة على التغيير محدودة
 

سنا سأل أنف ا أن ن ا علين دوربم بيل النق ى س ذاتي عل ة  ال اج بحري ستخدم مصطلح اإلدم ا ن ا آن  إذا م
سبة          . زائدة روس نقص المناعة المكت ال       /فلبعض المجاالت، آفي ى سبيل المث دز عل د نكتفي     ،اإلي  ق

ا             ذا ال يمكن أن     . بنهج دمجي يضمن أّن المسألة تؤخذ بعين االعتبار في جميع نواحي عملن ولكن ه
در (اعي  يكون آافيًا بالنسبة لمسألة النوع االجتم       ى            ) الجن دة تهدف إل ي ظهرت مصاحبة ألجن والت

روس       . تغيير موازين القوى بين النساء والرجال   اج في ساواة عمليتي إدم ولذلك، هل من المنطق م
 اإليدز والنوع االجتماعي؟ /نقص المناعة المكتسبة

 
م يكن وض                      دمجي ول نهج ال وع ال دة  في الواقع، معظم ما أطلق عليه إدماجًا إنما آان من ن . عًا لألجن

ل      ة آ ى إزال ل إل دوره يمي ذا ب النفوذ   وه ة ب دل والمتعلق رة للج ور المثي ات  األم د االهتمام  وتحيي
وق       . االستراتيجية األآثر راديكالية إلعادة تشكيل طرق التنمية      د حق ين في تأآي ا نكون مهتم وحيثم

ذه                ا أن ه ال لن د يق اعي وعمرهم وعرقهم، ق وعهم االجتم م    الناس بغض النظر عن ن د ت سائل ق  الم
 . إدماجها بينما ما حدث في الواقع هو انجرافها في الفيضان

 
 آتبه أوليفر بيكويل 

 ، إنتراك مسئول األبحاث
  org.intrac@obakewell: البريد االلكتروني
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 مطبوعات إنتراك
 

 !  القائمة على حقوق اإلنسانمنهجياتتتوفر حاليًا ورقة خاصة بال
 
ة                 " ر الحكومي سبة للمنظمات غي سان بالن وق اإلن استطالع  : تبعات تبني المنهجيات القائمة على حق

 " أولي
"The Implications for Northern NGOs of Adopting Rights-Based Approaches: A Preliminary Exploration" 

ة      ( م سلسلة أوراق براآسيس المتفرق ا هاريس     " 41 رق م إيم ر        -بقل ارلين وأوليف رتس وأوسكار م آي
ه استرليني،      8.95 صفحة،    50،  2005نوفمبر  /بيكويل، تشرين الثاني   دولي       جني اري ال رقم المعي ال

ISBN  9-77-897748-1رقم  
 

وق       لقد جاء نهج التنمية القائم على حقوق اإلنسان إدرا         راف بحق دولي في االعت آًا لفشل المجتمع ال
ة بتبني          .جوهر مشكلة التنمية  دعمها باعتبارها   اإلنسان و   وتفكر العديد من المنظمات غير الحكومي

ة      –منهجيات قائمة على حقوق اإلنسان في عملها   م موحد لماهي اك فه يس هن ائم   " ولكن ل نهج الق ال
سان   وق اإلن ى حق ى أرض  " عل ه عل ة عمل عأو آيفي سير      .  الواق ة تف ي آيفي راك ف ر إنت د نظ وق

 حيث يرآز البحث    ،في الشمال للنهج القائم على حقوق اإلنسان      المختلفة  المنظمات غير الحكومية    
رجم سياسات             على التحديات الخاصة التي تواجه المنظمات غير الحكومية الدولية منفردة عندما تت

 . حقوق اإلنسان إلى واقع عملياتي
 

ا اإللكتروني      ولمزيد من    ارة موقعن ضلوا بزي  org.intrac.www: المعلومات حول مطبوعات إنتراك تف
ي     د اإللكترون ى البري ل عل ال ايمي ن    org.intrac@richards-swindsorأو إرس سخة م ب ن ة قا لطل ئم

  2006طبوعاتنا الجديدة لعام م
 
 

***  
 
 

وع   : واقع اإلدماج في المنظمات غير الحكومية   سبة، الن فيروس نقص المناعة المكت
 االجتماعي، البيئة 

 
دد       في إطار    سنوي المتع ل ال امج التموي ة الخاصة ببرن  Multi Annual Funding Scheme (MAPS)االتفاقي

ر  Development Cooperation Irelandالذي تديره التعاون التنموي ايرلندا   ُطلب من خمس منظمات غي
اعي    /حكومية ايرلندية إدماج آل من مواضيع فيروس نقص المناعة المكتسبة          اإليدز والنوع االجتم

ة وارد  . والبيئ شراآة الم ي ل راك وأنيزل ه إنت ام ب يم ق اح تقي دا(وأت  Annesley Resource) ايرلن
Partnership ة مف ذه المواضيع   الفرصة لمقارن ة له ر الحكومي ات غي اج المنظم ة إدم ول آيفي دة ح ي
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د                    ى نحو جي . المختلفة، والذي سلط الضوء بدوره على الحاجة لوجود أهداف واضحة ومحددة عل
دم يم تق ر التقي وحظ   ًاوأظه ث ل االت، حي ذه المج ن ه ل م ي آ اين ف ديد التب ر  ش ان أآب دم آ أن التق

سبة          ر ب والعملية آانت أوضح عندما تعلق األم      روس نقص المناعة المكت دز  /إدماج موضوع في اإلي
دا أن موضوع               اعي، وب وع االجتم اج موضوع الن ل في إدم دم أق بينما آان من الواضح وجود تق

و  ة ه اًال البيئ ر المواضيع إغف ي ُت(أآث ة الت ر الحكومي ات غي تثناء المنظم ببًا من باس ة س ر البيئ عتب
 ). أسباب وجودها

 
اج سبة إلدم ا بالن سبة أم ة المكت روس نقص المناع دم  / موضوع في الي التق ق إجم م يتحق دز، فل اإلي

ضًا   ان أي ل آ دد ب سنوي المتع ل ال امج التموي دم من خالل برن ل المق سبب التموي ط ب والوضوح فق
سبة   ة المكت روس نقص المناع راآة في امج ش ن خالل برن دم م ل ق ة لتموي دز/نتيج  HIV/AIDS اإلي

Partnership Scheme (HAPS)  ديره ذي ت داال وي ايرلن اون التنم امج  . التع ذا البرن يس ه م تأس د ت وق
سبة             روس نقص المناعة المكت ع سوية االستجابة لموضوع في دز  /آإجراء انتقالي من أجل رف اإلي

امج                 وإدماجه بفعالية أآبر في المنظمات غير الحكومية، حيث آان هناك هدف بأن يصبح هذا البرن
ل ال  امج التموي ن برن زءًا م ت الحق ج ي وق دد ف ات  . سنوي المتع ن منظم ة م ي أربع د ف د ُوج وق

م   /برنامج التمويل السنوي المتعدد الخمسة بأن موضوع فيروس نقص المناعة المكتسبة       د ت اإليدز ق
اج  إدماجه بفعالية أآبر بكثير   ة    مقارنة مع إدم اعي والبيئ وع االجتم ذه   . موضوعي الن وصرحت ه

أّن الطب ة ب ر الحكومي ات غي ة  المنظم روس نقص المناع امج شراآة في سياسة برن ة ل ة التوجيهي يع
سبة  ذا الموضوع        /المكت ى ه ز عل درات والترآي ق الق د ساعدتها في خل اج ق دز الخاصة باإلدم اإلي

امج           . المهم ومع هذا فقد ساهم برنامج التمويل السنوي المتعدد في تكميل التمويل المقدم من قبل برن
اج          /سبةشراآة فيروس نقص المناعة المكت     اإليدز من خالل تمكين زيادة قدرات الموظفين على إدم

ر            /موضوع فيروس نقص المناعة المكتسبة     رامج المنظمات غي اإليدز على مستويات مختلفة من ب
 . الحكومية

 
روس نقص المناعة                         ة مع في سة مقارن ات الرئي إّن االختالف اعي ف وع االجتم اج الن أما بالنسبة إلدم

ة المعلومات التي       ول بترتيب موضوع النوع االجتماعي من حيث األول       اإليدز تتمث /المكتسبة ية وقل
اعي "وفرتها التعاون التنموي ايرلندا حول أهداف     ابالت     ". إدماج النوع االجتم ين عدد من المق وب

اعي                   وع االجتم اج الن الميدانية أّن العديد ممن تمت مقابلتهم ليس لديهم فكرة واضحة عن ماهية إدم
ة ، على الرغم من وجود اقععلى أرض الو   اون       حول وثيق اعي الخاصة بالتع وع االجتم  سياسة الن
ى     ا  التنموي ايرلند  وي عل اعي                   تحت وع االجتم اج الن ا يتضمنه إدم سة حول م . أحد عشر نقطة رئي

د استخدمت            ا طلبت لكانت ق ى نحو صريح أو إذا م وإذا ما آانت هذه النقاط الرئيسة قد قدمت عل
ا هو               من قبل المنظمات غي    اعي وم ر الحكومية آأساس لضمان فهم ما يتضمنه إدماج النوع االجتم

 . متوقع
 

دمًا واضحًا                       ة واحدة فقط تق ر حكومي ة غي أما فيما يتعلق بإدماج موضوع البيئة فقد أحرزت منظم
اج موضوع                    . بهذا الشأن  ه إدم د يعني ا ق ار للوضوح حول م وآان االفتقار العام للتقدم نتيجة لالفتق

ة داف و   البيئ اب األه ة لغي دوره نتيج ان ب ذي آ ق، وال سياسة أو تطبي واء آ ه" س ل " التوجي ن قب م
 . التعاون التنموي ايرلندا

 
م                 وقد وجد التقييم أن موظفو المنظمات      وا تحديات في فه د واجه شرآاء ق ذلك ال  غير الحكومية وآ

ين مختلف                  . اإلدماج وتطبيقه  اج ب م اإلدم ة فه املين   وقد وجد هناك فجوات في طريق من حيث    الع
اج ع لإلدم نهج المتب وع وال ن اإلدراك للموض ت م ستوى ثاب ود م ب . وج ض المكات ت بع وقام

وع               الميدانية بوضع مبادراتهم الخاصة وتنفيذ تقييم خاص بالنوع االجتماعي وتوظيف مسئولين للن
سبة   ة المكت روس نقص المناع اعي وفي يم أث    /االجتم دّا تقي ر ج ن المبك ه م ع أن دز، وم ذه اإلي ر ه
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ادرات ال        المب ي مج ين ف دم خاص ي وتق م تنظيم ى تعل ؤدي إل وف ت ا س ع أنه ن المتوق ه م ، إال أن
 . اإلدماج

 
رة               وتطرح الجهود التي تبذلها المنظمات غير الحكومية إلدماج بعض المواضيع المحددة أسئلة مثي

ة في سياق العمل                 شرآاء ومن      لالهتمام، خاصة فيما يتعلق بتطبيق اإلدماج وتفاصيله العملي مع ال
ة                    . خاللهم ق بكيفي ة يتعل ر الحكومي ع المنظمات غي م يواجه جمي ى    وهناك تحد دائ ع شرآائهم إل دف

ويطرح سؤال آخر    . دون أن تظهر أنها متغطرسة أو أنها تقوض االحترام المتبادل         تطبيق اإلدماج   
ة أل اك حاج ت هن ا إذا آان ر وضوحًا  نحول م يًال وأآث ج مختلف قل اك نه ون هن تراتيجيُة يك  واس

ك ي   دد ال ينف اج ع ة   ازتإلدم سائل ذات األهمي ن الم د م ه    . ي اج ودرجات رعة اإلدم دالت س إّن مع
ين   ا ب تعلم م ام لل رة لالهتم يح فرصة مثي ة الخاصة تت ر الحكومي ات غي ة وتجارب المنظم المختلف

ر الحكومي             سها أة  التعاون التنموي ايرلندا والمنظمات غير الحكومية وفيما بين المنظمات غي إّن . نف
دد التي                   سنوي المتع ل ال امج التموي سفة برن ى فل رام    نهج اإلدماج المتبع قد حافظ عل ى احت دعو إل ت

ة  د الحاج دعم عن ديم ال ة وتق ر الحكومي ات غي تراتيجية للمنظم ات االس سوف . األولوي ذا، ف ع ه وم
تم      يكون من األحسن إذا ما آان هناك إرشادات أوضح حول األهداف واألهداف المرح                 ة التي ي لي

 . االتفاق عليها مع المنظمات غير الحكومية منفردة
 

ر                     اج في أي مجال أآث ه من أجل أن يصبح اإلدم يم هو أّن األمر الذي آان واضحًا من خالل التقي
حة     داف واض اك أه ون هن ب أن يك ة يج ى     . فعالي اج إل ة لإلدم ر أي محاول وف تفتق ذا س دون ه

ة وطرق عمل      ؛ األمرلن تحظى باألولويةالوضوح و  ان الضروريان لجعلها فعالة وجزءًا من ثقاف
 . المنظمات غير الحكومية

 
 آتبه جيري آدمز 

 مسئول متخصص في بناء القدرات،
 إنتراك 

  org.intrac@jadams: البريد اإللكتروني
 

 : مالحظات
دا            على معلومات من ت   بناء  هذا المقال   آتب   اون التنموي ايرلن دم للتع قرير برنامج التمويل السنوي المتعدد والذي ق

وارد    شراآة الم ي ل راك وأنيزل ه إنت ام ب ون . وق ري آدمز  : المؤلف ق (جي يس الفري ثفن  ) رئ ارة مي وي وس ر مكف وبيت
 . وجون شيلدز وجون هيلي وبريان برات

  
 

 *** 
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 أخبار بناء القدرات
 

روس نقص                    . أخبار بناء القدرات   من   20لعدد  اأهال بكم إلى     أثير في ة لبحث في ت ائج األولي دد النت ذا الع يقدم ريك جيمز في ه
وب الصحراء         /المناعة المكتسبة  رى اإليدز على منظمات المجتمع المدني في جن ي يمكن       الكب ة، موضحًا الطرق الت  اإلفريقي

دمي خدمات      من خاللها تناول هذه المسائل من خالل اإلدماج، ومبيناً          التحديات التي يشكلها هذا لكل من الجهات المانحة ومق
 . بناء القدرات

 
ة الب النائم ة والك روس نقص المناعة : األسود الحائم اج موضوع في ديات إدم تح

 اإليدز في المنظمات /المكتسبة
 

ر بف                   ى نحو آبي ة عل روس  تتأثر العديد من منظمات المجتمع المدني في جنوب الصحراء اإلفريقي ي
ه            . اإليدز/نقص المناعة المكتسبة   فقد آنت أتحدث األسبوع الماضي إلى مدير خسر ستة من موظفي

ة            . األربع عشر بسبب اإليدز    ة بطرق مختلف ى المنظم ذا عل ر ه دهورت        : وقد أث د ت ة العمل ق نوعي
ة  ذه المنظم رة ه ر مباش أثيرات أخرى غي سنة الماضية 23000وآلفت ت  دوالر أمريكي خالل ال

ا                         . فقط ى حد م شكل عمودي وأصبحت الجهات المانحة ساخطة إل د هبط األداء ب وباختصار، فق
ضاً      وظفين أي دير   . وتأثرت معنويات الم ال الم ى الصفر         : "وق اتي إل د هبطت معنوي ان    . لق دما آ عن

ر  . ال شيء...الجميع مريضًا آنت أقول لنفعل هذا وذاك، وبعد ذلك  اط الكبي ن،  ." شعرت باإلحب ولك
ة                     على الرغم  ر في الطريق ا في التفكي ة لتوه  من المعاناة للعديد من السنوات، فقد بدأت هذه المنظم

سبة         ة   /التي يمكنها من خاللها االستجابة لفيروس نقص المناعة المكت دز في المنظم اد  . اإلي إّن ازدي
اج      ن إدم ل م سبة جع ة المكت روس نقص المناع ة بفي رة المرتبط ر المباش رة وغي اليف المباش التك

سبة   موض ة المكت ص المناع روس نق ديات       /وع في ر التح ن أآب ة م ات التنموي ي المنظم دز ف اإلي
ة                  وب الصحراء اإلفريقي الخاصة ببناء القدرات التي تواجه معظم منظمات المجتمع المدني في جن

 . اليوم
 

صادية             ة االقت إن التكلف ام، ف ة آل ع ومع وجود ما يقارب الثالثة ماليين شخص يموتون في المنطق
اآن        . اإليدز في ازدياد  /االجتماعية لفيروس نقص المناعة المكتسبة    و ويؤدي هذا في العديد من األم

روس نقص    ي في صين ف اد المخت ة وق ة لأللفي داف اإلنمائي ق األه دم نحو تحقي ي أي تق طء ف ى ب إل
أن   /المناعة المكتسبة  روس         : "اإليدز إلى التحذير ب د في ا في عه ة سوف تصبح مستحيلة فعلي التنمي

سبة ة المكت دز/نقص المناع ن  . )Barnett and Whiteside 2002(" اإلي ديث ع شائع الح ن ال وأصبح م
سبة   ة المكت روس نقص المناع اج موضوع في ى إدم ة إل ذا  /الحاج سر ه ا ف رًا م ن آثي دز، ولك اإلي

سبة         . بالحاجة إلى عمل تغييرات بسيطة في البرامج       روس نقص المناعة المكت دز  /ولكن لدى في اإلي
دني مصابين أو                       تأثير و منظمات المجتمع الم ة، حيث يصبح موظف ى المنظم ة عل ات آبيرة داخلي

دفن والتقاعد            . متأثرين بطريقة غير مباشرة    إّن ارتفاع التكاليف العالجية وتلك الخاصة بمراسيم ال
يم         اء بالمرضى ومراس رض واالعتن سبب الم وظفين ب ت اإلدارة والم سارة وق ى خ افة إل باإلض

ل ه   دفن، آ اليف         ال اد التك شاآل ازدي ن م اني م دني تع ع الم ات المجتم م منظم ي أن معظ ذا يعن
 . التشغيلية باإلضافة إلى انخفاض مستوى األداء

 : ويشير مدير إحدى منظمات المجتمع المدني إلى أمٍر شائٍع يحير المدراء
  
اة      . لقد طلبت مني إحدى موظفاتي األآثر خبرة أن تعمل فقط في الفترات الصباحية            " فبعد أن تحملت معان

ي                            ة حرجة ف ي حال ا اآلن ف د زوجه رة، يرق ة األخي سنوات األربع ون خالل ال ثالث يموت مراقبة أبنائها ال
وتسمح قوانيننا بخمسة أيام إجازة من العمل ألسباب إنسانية، . المستشفى وهي في حاجة ماسة لالعتناء به

ذه بك               رة أطول من ه ه لفت ر ولكنها سوف تحتاج للعناية ب إّن                 . ثي ذا ف أآثر من ه ا ب ا سمحت له ولكن إذا م
 ..." المنظمة سوف تعاني وسوف تشكل هذه الحالة سابقة تتبعها الحقات
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 اإليدز منظمات المجتمع المدني؟ /آم يكلف فيروس نقص المناعة المكتسبة
 

ا  يبين بحث تجريبي قام به إنتراك مؤخرًا أن العديد من منظمات المجتمع المدني التي تمت      مقابلته
ى    د عل سبة تزي وظفين بن ة الم اع تكلف ن ارتف اني م ة  % 12تع روس نقص المناع ة لفي نويًا نتيج س

د عن            . اإليدز/المكتسبة وظفين واإلدارة تزي ة في وقت الم ووفقًا لهذه الدراسة فإن الخسارة المتمثل
سبة          ى             /هذا وتستهلك أمور فيروس نقص المناعة المكت سبته عل د ن ا تزي دز فقط م من  % 12.5اإلي

ر              . وقت الموظفين  دن خطي دني في ت ستنتج   . وهذا يعني أن أداء وتأثير منظمات المجتمع الم د ن وق
دان آ  ي بل ام أن الوضع ف ذه األرق ن ه سوانام وازيالند  بت ة وس ا الجنوبي ا وإفريقي سوثو وناميبي  ولي

اني من معدال                       دان تع ذه البل ى   وزامبيا وزمبابوي من المرجح أن يكون أسوأ خاصة وأن ه ت أعل
 . من اإلصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة

 
ات     ل منظم ن قب سبيًا م دودة ن تجابة المح و االس ام ه ذه األرق ارة للرعب بخصوص ه ر إث واألآث

ا              . المجتمع المدني لهذه المسألة الحرجة     دني والجهات المانحة له فالعديد من منظمات المجتمع الم
شلت في               قد فشلت في تطبيق فكر إدماج موضوع فير        الي ف ا وبالت سبة فيه وس نقص المناعة المكت

ذي           . بناء مرونة منظماتية أمام أثر هذا المرض       وبدًال من ذلك، آان القطاع التجاري الربحي هو ال
 . اإليدز/قاد عملية خلق بيئة عمل قادرة على االستجابة لفيروس نقص المناعة المكتسبة

 
 اإليدز في المنظمات؟ /لمكتسبةآيف يمكن إدماج موضوع فيروس نقص المناعة ا

 
دز هو    /اإلدماج ال شك عملية معقدة، ولكن في السياق الخاص بفيروس نقص المناعة المكتسبة             اإلي

سبة             . أساسي الستمرار المنظمات   روس نقص المناعة المكت اج موضوع في دز في    /ويمكن إدم اإلي
 : منظمات المجتمع المدني من خالل عدد من عمليات التدخل

 
 توعية الموظفين برامج 

نهم            يجب رفع مستوى وعي الموظفين بطريقة تؤدي إلى التقليل من جعلهم عرضة لإلصابة وتمك
ال       . من التكيف إذا ما أصيبوا  يم الموظفين معلومات أساسية حول انتق ومن الممكن أن يتضمن تعل

روس نقص المناعة ا               ى    فيروس نقص المناعة المكتسبة؛ وتطور الحالة من اإلصابة بفي سبة إل لمكت
سبة         ة المكت ص المناع روس نق صابين بفي خاص الم شرعية لألش وق ال الج؛ والحق دز؛ والع اإلي

 . والتمييز؛ ومن الممكن أن يساعد بتحسين مهارات تقديم االستشارة
 

 سياسات المنظمة المتعلقة بالموظفين 
سبة       ة المكت ص المناع روس نق ة بفي ات خاص ع سياس ي وض ة فه ة الثاني ا اآللي دز أو ا/أم إلي

راض دمات   /األم شرية والخ وارد الب ل إدارة الم سائل مث دورها م ي تغطي ب ة والت صحة الحرج ال
ى          ) العازل(وسائل الوقاية الجنسية    االجتماعية والتأمين وتوفر     ة الحصول عل في المكاتب وإمكاني

 . واإلجازات المرضية والتوظيفاألدوية المضادة لمرض اإليدز 
 

 وارد البشرية استراتيجيات تخطيط الم
ة       روس نقص المناع ر في ن أث ف م د للتخفي ة األم تراتيجيات طويل ات اس صمم المنظم يجب أن ت

سبة دز/المكت دريب  . اإلي ستويات أو ت ى بعض الم ر عل دد أآب ف ع ذا توظي ضمن ه د يت  ًا متنوعًاوق
 . للموظفين بحيث يتمكنون من القيام بمهام الغائبين منهم عند الحاجة
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  ورصدها وضع الميزانية
ر         /إّن تأثيرات فيروس نقص المناعة المكتسبة      ذا األث اإليدز وتنفيذ السياسات التي من شأنها إدارة ه

دني         ع الم ات المجتم سبة لمنظم اليف بالن ع التك ى رف ؤدي إل ال ت وف ال مح ر  . س ب أن تغي ويج
اليف اإلضاف            ذه التك ار ه ين االعتب ا بحيث تأخذ بع دني ميزانياته إن  منظمات المجتمع الم ية و إال ف
 . النقود سوف يتم إعادة توجيهها من ميزانيات أخرى أو لن يتم تنفيذ السياسات والبرامج

 
 تدخل ذو نطاق أوسع 

سبة روس نقص المناعة المكت اج موضوع في دة وتتطلب /إّن إدم ة معق ات عملي دز في المنظم اإلي
ة             سائل آالثقاف وارث      استجابة واسعة على نطاق المنظمة تتناول بدورها م وى المت وازن الق وعدم ت

اعي               وع االجتم ات الن رار، وعالق در (بأشكال معينة من أشكال صنع الق سائل      ) الجن ذا م وضمن ه
سي  رش الجن وع       . التح سألة الن اة لم ر مراع ة وأآث رار انفتاحي نع ق ات ص و عملي ال نح إن االنتق

سبة         روس نقص المناعة المكت ار    /االجتماعي قد تساعد في التقليل من ارتباط في دز بوصمة الع اإلي
ره           ة أث ة في مجابه ر مرون دني أآث دوره تحد      . وتجعل منظمات المجتمع الم ال ب ذا االنتق شكل ه وي

 . آبير بالنسبة لكل من مزودي خدمات بناء القدرات وآذلك الجهات المانحة
 

 التحديات أمام مزودي خدمات بناء القدرات     
درات    ي اء الق دمات بن زودي خ ى م ب عل وع    ض) أ: (ج اج موض اص بإدم ر الخ ود الفك مان وج

ائنهم          ) ب(اإليدز في منظماتهم؛    /فيروس نقص المناعة المكتسبة    اءاتهم من أجل دعم زب  تطوير آف
ة       سبة           من المنظمات غير الحكومي روس نقص المناعة المكت اج في دز؛   /في إدم اذ نهج    ) ج(اإلي اتخ

م   /تسبةالتطوير التنظيمي في إدماج موضوع فيروس نقص المناعة المك     دز في عمله ولتحقيق  . اإلي
ي     دمات الت وى الخ ن محت ل م ف آ ى تكيي درات إل اء الق ل بن ي حق املون ف اج الع ذا، سوف يحت ه

 . يقدمونها وطرق تقديمها
 

 التحديات أمام الجهات المانحة 
ساعدة                         سباقين في م ة والجهات المانحة من ال ة الدولي ر الحكومي  بينما آانت بعض المنظمات غي

ى      /ليصبحوا على دراية أآبر بتحديات فيروس نقص المناعة المكتسبة        شرآائها   ادرين عل دز وق اإلي
ى الجهات المانحة أن         . االستجابة لها، فإّن البقية قد تخّلفت عن هذا        ا عل ى فعاليته وحتى تحافظ عل

 : تفكر جديًا في إجراء بعض تعديالت استراتيجية آبيرة، بما فيها أن
 

ل   ي العم تمرار ف رر االس ة    تق روس نقص المناع دًا لفي ر ج شار آبي ياقات ذات انت ي س  ف
ل                يتضمن   والذي   –اإليدز  /المكتسبة ى الجهات المانحة أن تتقب ه سوف يكون عل بدوره أن
ذا سياق               " التشغيلية"التكاليف   ة بالضرورة عن هك العالية والمخرجات المنخفضة الناجم

 وأن تعدل خططها وميزانياتها وفقًا لهذا؛ 
ى               ز فقط عل دًال من الترآي دني ب ترآز أآثر على القدرات التنظيمية لمنظمات المجتمع الم

دني  ع الم ات المجتم رامج منظم ا   . ب دني مرونته ع الم ات المجتم ور منظم م تط ا ل وإذا م
 المنظماتية فسوف لن تتمكن من تحقيق مخرجات وأهداف برامجها؛ 

ا               شرآاء بم دعم لل ديم ال ة            تضع إرشادات واضحة لتق ق بيئ الزم لخل ل ال وفير التموي ا ت فيه
سبة             روس نقص المناعة المكت ذي سوف يعني        /عمل قادرة على االستجابة لفي دز، وال اإلي

 بدوره استثمارات أآبر، ربما في عدد أقل من الشرآاء، على مدى فترات زمنية أطول؛ 
ة            ص المناع روس نق ر في ي لخط تجابة داخل ام اس ع نظ صبح وض ى أن ي د عل تؤآ

 اإليدز من قبل الشرآاء شرطًا من شروط الحصول على تمويل؛ /سبةالمكت
سبة                  روس نقص المناعة المكت ة لفي اليف المنظماتي ة بالتك دز  /تجعل الشرآاء أآثر دراي اإلي

 من خالل الحوار والزيارات الميدانية ونشر المعلومات؛ 
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ة          ص المناع روس نق وع في اج موض ول إدم شرآائها ح ل ل ات عم ى ورش ترع
 اإليدز، وأن تمول عقود استشارية حول خلق بيئة عمل قادرة على االستجابة؛ /ةالمكتسب

درات          / إدماج فيروس نقص المناعة المكتسبة     تعزز قدرات   اء الق دمي خدمات بن دز لمق اإلي
 ؛ على الصعيد المحلي

ات و   ل والمطبوع ول األبحاث و ورشات العم تجابة  تتم اذج خاصة باالس ضل نم شر أف ن
 . اإليدز/س نقص المناعة المكتسبةالمنظماتية لفيرو

 
 الطريق قدمًا 

سبة        تال   روس نقص المناعة المكت ام في ة أم دز، ولكن   /وجد طرق سهلة لبناء المرونة المنظماتي اإلي
دماً     إليجادهناك حاجة ملحة     تعلم في            .  طرق عملية للمضي ق ة ال ه عملي راك من أولويات ويجعل إنت

سيس، و امج براآ الل برن ن خ ال م ذا المج ة ه شات الخاص ارب والمناق ق التج دعم توثي و ي ه
ة           . باالستجابة المناسبة  ائق التالي راك بإصدار الوث ام إنت ًا من        . ولتحقيق هذا، ق ا جميع ويمكن إنزاله

 : html.pulications_seriespraxis/pages/org.intrac.wwwعلى الموقع اإللكتروني 
 

ة براآسيس  سبة4ورق ة المكت روس نقص المناع ام في ة أم ة المنظماتي اء المرون دز/، بن ك اإلي ، ري
 .2005مارس /آذار. جيمز

Praxis Paper 4, Building Organisational Resilience to HIV/AIDS, Rick James. March 2005.   
 

ادات في        /ق لفيروس نقص المناعة المكتسبة    األثر الساح ،  10مالحظات براآسيس    ى القي دز عل اإلي
 .2005إبريل /ريك جيمز، نيسانماالوي، 

Praxis Note 10, The Crushing Impact of HIV/AIDS on Leadership in Malawi, Rick James, April 2005.    
 

أثرة با               11مالحظات براآسيس     ة الصحية مت درات في مؤسسة للعناي اء الق انز رود،     ، بن دز، ه إلي
 . 2005ابريل /نيسان

Praxis Note 11, Capacity Building in an AIDS-Affected Health Care Institution, Hans Rode, April 2005. 
  

سبة        : سلب دوروثي ،12مالحظات براآسيس    دز في    /الواقع األليم لفيروس نقص المناعة المكت اإلي
 . 2005يونيو /مع ريك جيمز، حزيران) د تنمية المجتمعشبكة موار(بيتسي مبويزي المنظمات، 

Praxis Note 12, Robbed of Dorothy: The Painful Realities of HIV/AIDS in an Organisation, Betsy Mboizi 
(CDRN) with Rick James, June 2005.  
 

سيس  سبة ، 13مالحظات براآ ة المكت روس نقص المناع اج في درات إلدم اء الق ًا، /بن دز داخلي اإلي
 .2005يوليو /ريك جيمز وآابونغو، تموز

Praxis Note 13, Building Capacity to Mainstream HIV/AIDS Internally, Rick James and CABUNGO, July 
2005.  

 
 

 المراجع
Barnett, T. and Whiteside, A. (2002) AIDS in the Twenty-First Century: Disease and Globalization, 
Basingstoke: Palgrave Macmillan.  
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 2006مؤتمر إنتراك السادس للتقييم 
 

  هولندا2006ابريل / نيسان3-5
 

لدولي السادس للتقييم تستمر سلسلة مؤتمرات إنتراك حول الرصد والتقييم بانعقاد المؤتمر ا
 .2006ابريل /المزمع عقده في نيسان

 
وسوف تبنى أجندة المؤتمر على مسائل أساسية انبثقت عن سلسلة من ورشات العمل اإلقليمية 

أما بالنسبة لورشات الرصد والتقييم . والتي تعقد في إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الالتينية
 :اإلقليمية فهي آالتالي

 
  2005ابريل /غانا، نيسان:  اإلفريقيةالورشة .1

و باإلمكان اإلطالع على تقرير الورشة من على موقع إنتراك اإللكتروني 
org.intrac.www://http  

 
  2005أغسطس /آببيرو، : ورشة عمل أمريكا الالتينية .2

قع إنتراك اإللكتروني باإلمكان اإلطالع على تقرير الورشة من على مو
org.intrac.www://http  

 
  2005 أآتوبر/السويد، تشرين األول: ورشة العمل األوروبية .3

باإلمكان اإلطالع على تقرير الورشة من على موقع إنتراك اإللكتروني 
org.acintr.www://http  

 
  2005 نوفمبر/الهند، تشرين الثاني: ورشة العمل اآلسيوية .4

سيكون باإلمكان اإلطالع على تقرير الورشة من على موقع إنتراك اإللكتروني قريبًا 
org.intrac.www://http  

يناير /نون الثاني آا21-19الفلبين، : منطقة الباسيفيك/ورشة جنوب شرق آسيا .5
2006  

وسوف ترآز هذه الورشة على مناظرات الرصد والتقييم من منطقة جنوب شرق آسيا 
 . والباسيفيك

  
تهدف مؤتمرات إنتراك إلى خلق حوار ما بين العاملين واألآاديميين وصانعي السياسات، 

تضمن وسوف يعطي البرنامج مساحة لجلسات نقاش مفتوحة باإلضافة إلى ورشات عمل ت
ولن يقتصر المؤتمر على مناقشة مشاريع وبرامج الرصد والتقييم بل . عروضا ومناقشات

 :وسوف ينظر المؤتمر في رصد وتقييم مسائل مثل
 

 المناصرة  
  التشبيك  
ثيقة استراتيجية وضع وعمليات  

 تخفيف حدة الفقر 
 منع النزاع  

 

 بناء القدرات  
 تنمية المجتمع المدني  
 تماعي ج النوع االجادمإ 

 
ولمزيد من المعلومات يرجى االتصال بزووي ويلكينسون، مسؤولة تنظيم المؤتمرات، 

zwilkinson@intrac.org أو يمكنكم اإلطالع على موقع إنتراك اإللكتروني ،www.intrac.org  
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  اإلدماج وتخفيف الكوارث 
 

ة أن يتبنى          رامج التنموي يؤآد الفكر القائم الخاص بإدارة الكوارث والمخاطر بأن على التخطيط للب
ة   ر الكارث ج إدارة خط اطر   –نه ل المخ يم وتقلي د وتقي امي لتحدي ج نظ سةال نه ا رئي شتى أنواعه  ب

شرية شاطات الب ة والن ن . المرتبطة بالمخاطر الطبيعي اك طيف واسع م نهج أن هن ذا ال درك ه وي
ة   ة واالجتماعي ة والتكنولوجي اطر البيئي ات  -المخ دد المجتمع ي ته سياسية الت ست  . ال الكوارث لي ف

د    عبارة عن حدث قصير ينتهي بعد وقوعه وتتم االستجابة له بل هي مشاآل مترسخة               وطويلة األم
ا  يط له اق وت. يجب التخط ررفنط الل    ك ن خ ا م ط تناوله ن فق سائل يمك وارث م د الك دى تعقي  وم

 . استخدام طيف واسع من المعرفة والمهارات والمنهجيات والموارد
 

واء      ة، س ة واإلغاثي ات التنموي ل المنظم ة عم سبة لطريق رة بالن ات آبي نهج تبع ذا ال ي ه دى تبن ول
ة ردة أو مجتمع راآات ذات  .منف ارة عن ش وارث عب ف خطر الك ادرات تخفي ون مب  فيجب أن تك

وارث جزءًا      3فروع معرفة متعددة تتضمن العديد من المساهمين      ويجب أن تكون إدارة خطر الك
 . استراتيجياتها وإجراءاتها وثقافاتهامن ال يتجزأ من الطريقة التي تعمل بها المنظمات و

 
ع أن  اج"وم و" إدم ر الك ل إدارة إدارة خط ي حق املين ف ين الع ة ب رة رائج بح فك د أص ارث ق

وفر من               ذلك، والمت ام ب ة القي ه حول آيفي ل من التوجي وفر إال القلي ه ال يت ادًة  هالكوارث، إال أن ا   ع م
ع التطبيقي                 يئة من الواق ذا،      . يأخذ شكل مبادئ عامة غير مدعمة بأمثلة جيدة أو س ى ه باإلضافة إل

ول األب  ع ح اش األوس شل إّن النق د ف ين نق أرجح ب ى الت ل إل وارث يمي ة إلدارة الك اد التنظيمي ع
ة  /مثل الفصل بين أقسام اإلغاثة    (الهيكليات المؤسساتية التقليدية     ديم عروض    و) الطوارئ والتنمي تق

 .  لتطبيقها في المستقبلمثاليألوضاع ذات طابع 
 
  :تحديات إدماج إدارة خطر الكوارث عدة مسائل رئيسةيطرح البحث في و

شارآتها      . 1 ة وم ى المعرف ى الحصول عل ات عل واع المنظم ع أن ي جمي اف ف ر آ شديد غي ت
اح وارث بنج ل تخفيف الك ام بعم ة القي وارث . بخصوص آيفي ة أن إدارة خطر الك وحقيق
ة                ول المعرف د من حق د العدي ى العدي يط        تسعى للوصول إل ة وخل ة المختلف وقطاعات التنمي

 . من حجم هذه التحدياتزيد إنما يحقول والقطاعات المؤسسات المتنوع العاملة في هذه ال
ق             . 2 ة وتخل شكل حدودًا إلدارة المعرف ي ت ة الرسمية الت ات المنظماتي جزرًا  "سيطرة الهيكلي

ذه الحدود،   إالتي ب" التعلم االجتماعي "إّن عمليات   .  معزولة "من المعرفة  مكانها اختراق ه
ة ل الواقع والمجموعاتالتي تربط ما بين أشكا "4مجتمعات التطبيق"وآذلك   ا   المختلف ، إنم

د من                 ى مزي اج إل زال تحت ا ال ت اتي ولكنه ر منظم ق تغي ة خل ديها إمكاني هي عوامل قوية ل
  . التطوير في هذا المجال

اك        . 3 ون هن دما يك ى عن د حت ة األم ات طويل تخدامها عملي ة واس سيد المعرف تعلم وتج إّن ال
د بنيت             وعلى ال .  للمبادئ والتطبيق الجيد   متينتأسيس   وارث ق رغم من أّن إدارة خطر الك

املين في                     د من الع سبة للعدي على أساس عقد من النظريات، إال أنه يبقى مفهومًا جديدًا بالن
وارث             . الميدان وآموضوع يتقاطع مع العديد من المجاالت األخرى، فعلى إدارة خطر الك

ا       تغلب على الحدود القطاعية القوية داخل الوآاالت التنموية       تأن   ذا، عليه ؛ باإلضافة إلى ه

                                                 
ة     : مالحظة من المترجم   3 ستخدم آلم ساهمين "ت ة       " الم ل آلم ا مقاب شائع       " stakeholders"هن ة ال ات      في اإلنجليزي استخدامها في الكتاب

مباشر أو /سلبي أو ايجابيسواء  (برنامج تقوم به منظمة ما هم أصحاب المصلحة أو التأثير         /فالمساهمين في مشروع  . حقل التنمية /التنموية
 برنامج سواء من أفراد أو مجموعات أو مؤسسات /فيما يخص هذا مشروع) غير مباشر

ة   " مجتمع التطبيق"يقابل : مالحظة من المترجم 4 ة اإلنجليزي وم  باللغ ى   المصطلح شيري و" community of practice"مفه ة   إل عملي
زمن        ص حدث عندما يتعاون أشخاتي التعلم االجتماعي الت   دة من ال رة ممت ا لفت ين أو مشكلة م بهدف  لديهم نفس االهتمامات بموضوع مع

  مشارآة الخبرات وايجاد الحلول 



 12

ة               اطع مع المجاالت المختلف ي تتق النوع  (أن تتنافس مع الكثير من المواضيع األخرى الت آ
 ). االجتماعي وحقوق اإلنسان مثًال

ادرات التخفيف من     المجتمعاته يجب على  األمر المقبول بشكل العام أن     . 4 أن تشترك في مب
اطر وا. المخ ى الح ة عل ة قائم ة تعلمي ة وآعملي ون طويل ا تك ادة م شارآة ع إن الم ر ف

ذ عدد من المنظمات                    "فوضوية"و ، آما في حالة تحليل مواطن الضعف حيث وضع ونف
 . النهج التشارآي

ل          . 5 ي المراح وارث ف ر الك اج إدارة خط ة إدم دى وعملي ة وم يم طبيع زال أدوات تقي ال ت
ة           ام و      (األولى من النشوء، وهي تشكل تحديات منهجي ين الع التوازن ب الخاص، والكمي    آ

د الخطوط           سة والنوعي، والنتائج ومؤشرات األداء؛ وتحدي ؛ وتحمل مسئولية وضع       الرئي
 ). وقياس وتحقيق األهداف

دًا من الخطر من أجل أن                            . 6 ة ج ستويات عالي شوا في م راء أن يعي اس الفق ل الن عادة ما يقب
رامج إدار            . يحافظوا على سبل آسب عيشهم     ؤدي تحسن ب ر المرجح أن ي ة خطر   ومن غي

ة    رات اجتماعي ى تغيي رويج إل ستطع الت م ت ا ل ذا الوضع م ر ه ى تغيي ده إل وارث وح -الك
د            . اقتصادية وثقافية آبيرة   دد المخاطر التي تواجه العدي دة وتع إن ح ذا، ف ى ه باإلضافة إل

 .      البدء يجبمن المجتمعات الضعيفة عادة ما تجعل من الصعب معرفة من أين
 

ذه الت ل ه ي مقاب ن ف ائلين ولك اء متف باب للبق ك أس ديات هنال دة . ح ات جدي تخدام منهجي د أدى اس فق
ى نطاق أوسع        للتخطيط والتقييم إلى إعادة إنعاش فكر وتطبيق تنظيمي           في بعض الحاالت،      ين عل

د من المنظمات     ل العدي وة من قب واطن الضعف والق يم م ي أدوات تقي ل تبن ر من يجري  و. مث آثي
ن أجل وضع م  ًا م ر حالي ستويين  إلؤشرات التفكي ى الم وارث عل اج موضوع إدارة خطر الك دم

د     دة الخاصة بتيرفن يم الجدي ة التقي سبة لمنهجي ال بالن و الح ا ه اتي، آم وطني والمنظم . Tearfundال
ة التصميم        تقود  و شارآية المحكم ى العمليات الت ق         إل ل وتخل رات والتحلي ادل الخب اً  تب  وتبني  إجماع

ساهمي    ف الم ين مختل ات ب تال ف ل   (ن اح ات عم ل ورش ي   " Future Search"مث رتين ف ول جزي ح
وارث وتخطط               ام الك ق     لالكاريبي تنظر في خصائص المجتمع المرن أم ى نحو خل لخطوات األول

رى             ). مجتمع يتسم بهذه الخصائص    وارث الكب ذآر أن الك رًا يجب أن نت  ولألسف ال يوجد      –وأخي
تعلم ال         –افتقار لها    ة لل دوافع األولي ة      تعتبر من ال ام     (تنظيمي والتنمي سا ع ل إعصار أوري  1999مث

ا وارث والتخطيط الخاص به إدارة الك ادة النظر ب ى إع د إل ي الهن ة ف ع الحكوم ذي دف وفر )ال ، وت
 . الكوارث الكبرى الفرص التي تجب اغتنامها للتقدم بإدارة خطر الكوارث

 
 آتبه جون تويغ 

 باحث أول فخري من جامعة بنفيلد 
 اطر          مرآز أبحاث المخ
  uk.ac.ucl@twigg.j: البريد اإللكتروني

 
 المراجع 

Briefing paper and presentations from the Integrated Planning Against Risk (IPAR) seminar on 
'Mainstreaming Risk Management: Organisational Learning and Change', 21 April 2005 
http://www.swan.ac.uk/cds/research/ESRCseminarprog.htm  
La Trobe, S. Davis, I. (2005) 'Mainstreaming disaster risk reduction: a tool for development 
organizations', Teddington: Tearfund. 
www.tearfund.org/Campaigning/Policy+and+research/Climate+change_disasters/  
Twigg, J. and Steiner, D. (2002) 'Mainstreaming Disaster Mitigation: challenges to organisational 
learning in NGOs', Development in Practice 12(3&4): 473-79. www.stkitts2020.org and 
www.montserrat2020.org describe the application of 'Future Search' to disaster reduction in the 
Caribbean.  

 *** 
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 بعض التأمالت النقدية حول إدماج النوع االجتماعي : الغرق في التيار الرئيسي
 

اعي          در (على الرغم من بروز مسألة النوع االجتم ين            ) الجن سنوات الثالث ة خالل ال ل التنمي في حق
ي  ية وتبن اج"الماض اعيإدم وع االجتم ام "  الن ق 1995ع ل تحقي ن أج سة م تراتيجية رئي  آاس

م إحرازه حتى اآلن                    د ت دمًا محدودًا ق . المساواة الخاصة بالنوع االجتماعي، يشعر الكثيرون بأّن تق
اعي                 وع االجتم ساواة الن وبالفعل، ال يزال هناك الكثير من المناظرات واالرتباك يحيط بمفهومي م

وع االجتم اج الن ة   . اعيوإدم ا بفعالي ة تحقيقهم ق وآيفي ث التطبي ن حي ومين م اذين المفه ى ه فمعن
 . أمران ال يزاالن إلى حد ما محيران

 
راءات   ات وإج كل سياس ر ش ي تغيي اعي ف وع االجتم اج الن ساعد إدم أمول أن ي ن الم ان م وآ

ا أيض             ر    المنظمات التنموية، ويساهم في تحقيق المساواة الخاصة بالنوع االجتماعي، وربم ًا أن يغي
سها   ة نف سي للتنمي ار الرئي اه التي ة     . اتج تراتيجية ناجح ن اس م تك اذا ل نوات، لم شر س د ع إذن، بع

 بالدرجة التي آانت متوقعة؟ 
 

سألتين   واب بم رتبط الج ي، ي سبة ل النوع     : بالن ق ب ل يتعل ام بعم ه القي ا يعني ول م ام ح وم الع المفه
ذي نحاو         شيء ال ا ال دة وم ه       االجتماعي، أي ما األجن ذي يعني ا ال اج، أي م ة اإلدم ه؟ وعملي ل تحقيق

ا من أجل تحقيق األهداف                           ات التي يجب تبنيه شغيله، واآللي ة ت ق، وآيفي اإلدماج من حيث التطبي
 ؟ )بغض النظر عما قد تكون هذه(المتعلقة بالنوع االجتماعي 

 
أن مجتمع التنم        في   إحدى المشاآل     تتمثل  و ائم ب راض الق رغم من االفت ى ال ه عل ة  أن تكلم نفس   "ي ي

ات المستخدمة لتحقيق      " العمل المتعلق بالنوع االجتماعي   "فيما يخص آل من أهداف      " اللغة واآللي
اع  اهيمي واالجم وح المف ام للوض ار ع اك افتق ى هن داف، يبق ذه األه س  ه ستخدم نف ث ت ، حي

ل         ذا الم            المصطلحات لتشير إلى معان مختلف من قب ة في ه راد والجهات العامل . جال  مختلف األف
شل              اعي     "ونتيجة لهذا، قبل مناقشة السبب الذي قد يكون وراء ف وع االجتم اج الن ا      "إدم ذا إذا م ، ه

ة                اج المتعلق ة أهداف اإلدم ادة النظر في ماهي ا إع اة، علين تجاوزنا عن ذآر االستراتيجيات المتبن
 . بالنوع االجتماعي، حيث قد يكون هذا في الواقع هو العائق الحقيقي

 
ل             " العمل في النوع االجتماعي   "لما قد يعنيه    وبالنسبة   ستخدم من قب ددة ت ات متع اك منهجي تبقى هن

شوء موضوع  ي ظهر بعضها خالل ن ة والت ع التنمي اعي"مجتم وع االجتم ل" الن ي حق ةف .  التنمي
ساء     ات الن ذه منهجي ة   وتتضمن ه ى     )women in development WID( في التنمي سعى إل ي آانت ت  والت

د                   ءاستهداف النسا  د ترق وى التي ق ات الق  من أجل تناول احتياجاتها العملية، ولكن دون تناول عالق
ة      اعي والتنمي وع االجتم ات الن دة    )gender and development GAD(وراءه؛ ومنهجي ك أجن  والتي تمتل

اعي     النوع االجتم ة ب  Porter(تغيير أسسها التمكين وتناول المسائل المتعلقة بهيكلية المساواة المتعلق
and Sweetman 2005(     ين اذين القطب ين ه ا ب ع م ى أن يصبح   . ، باإلضافة إلى منهجيات متعددة تق وإل

اعي  "هناك إجماع فيما يتعلق بما يهدف مجتمع التنمية إلى تحقيقه عندما يتكلم عن           وع االجتم ، "الن
اعي  وع االجتم اج الن ة إدم وم وعملي ل من مفه دم وضوح آ ستمر ع ذا باإلضافة إل. سوف ي ى ه

اعي       " شكل     عليه المزيد من التعقيدات الخاصة بما قد يكون       النوع االجتم ساواة الخاصة ب ا  " الم وم
 . قد تعنيه في سياقات وثقافات مختلفة ومن يضع األجندة

 
وفر         و ت ى ول اع   ولكن، حت اك                  إجم اج تبقى هن ة اإلدم ة والخاصة بعملي ق باألهداف العام ا يتعل فيم

 Porter and Sweetmen في  1995(عملية آما هو موضح من قبل ياهان  منهجيات مختلفة للقيام بهذه ال
راك           ) 2005 دد من أونت ذا الع دمجي       . وقسم وجهة نظر من ه نهج ال ان، يتضمن ال ا يوضح ياه فكم
د             إضافة اك مخاطرة    تكمن    موضوع النوع االجتماعي إلى إطار عمل التنمية القائم، وبالتالي، ق هن
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نهج  تهميش مسائل النساء والنوع اال    سبة ل ل طريق       جتماعي، أما بالن دة فيتضمن تحوي وضع األجن
 . التنمية وتغيير حالة عدم المساواة الخاصة بالنوع االجتماعي على نحو جذري

 
اعي ضمن سياسات                    ويقع   وع االجتم اج الن اعي وإدم النوع االجتم ق ب معظم العمل التنموي المتعل

د من              على   – الدمجية   WID في التنمية    نساءمنهجيات ال  ل العدي الرغم من االدعاء بعكس ذلك من قب
ة  ل التنمي ي حق اعلين ف اعالف ة بإتب اعي والتنمي وع االجتم ات الن ل، . GAD منهجي اعوبالفع إن إلتب  ف

ك حتى                   GADنهج النوع االجتماعي والتنمية      اج وذل دة الخاص باإلدم  يجب تبني نهج وضع األجن
ى     ر ذي معن ق تغيي ان تحقي صبح باإلمك ن . ي اع إتولك ام      ب ة أم ديات حقيقي شكل تح نهج ي ذا ال  ه

الة   (المنظمات التنموية فيما يتعلق بفلسفتها       ة والرس يم   /الرؤي ة والق ذها       )المهم ا وتنفي ، وطرق عمله
دة و     ة المعق سبب الطبيع ك ب ا، وذل وذ    لبرامجه سائل النف دل وم رة للج ق  المثي سعي وراء تحقي لل

اعي      ى سبيل   . المساواة فيما يخص النوع االجتم ق        فعل ة تتعل اك تحديات داخلي د يكون هن ال، ق المث
ساواة                     ة تحقيق م ا التنموي، والتحد الخاص بكيفي سبة لعمله بثقافة وهيكلية المنظمات، وتبعات بالن

ي      ة                . النوع االجتماعي على الصعيد العمل ى توعي ط إل ون فق اج الموظف ن يحت ذا، ل ى ه باإلضافة إل
ول  اعي "ح وع االجتم وع االج "و" الن ساواة الن اعيم زام      "تم ى الت ضًا إل اج أي وف تحت ل س ، ب

 ألولئك آما لو أنه سيكون من الضروري          : شخصي قوي وواضح وممارس في حياتهم الشخصية      
 .   المعنيين أن يعيشوا ويتنفسوا ويحلموا بهذا االلتزام في جميع أوجه حياتهم

 
اعي                   وع االجتم اج موضوع الن دًال من إدم ه ب ول بأن ر     سواء من خ      –ويمكننا الق الل تحدي وتغيي

ج     ى دم صار عل ار أو االقت رى التي اعي "مج وع االجتم سي  " الن ار الرئي ي التي دة  –ف إّن أجن  ف
ابع ال  ة وذات الط ة    التحويلي سائل النفوذي دل والم ر للج النوع     مثي ق ب ة تتعل ساواة حقيقي ق م لتحقي

 . االجتماعي عادًة ما تغرق في التيار الرئيسي إلطار عمل التنمية القائم
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