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ات                            : في هذا العدد   ديم المعون ر شكل تق ة في سياق تغي دني والدول درات المجتمع الم اء ق اقش آاستوري سن بن تن
ة؛ و يكبيف المالي يا ساس ستون وآس شارلي بوآ ورات    ت د الث طى بع يا الوس ي آس درات ف اء الق ديات بن ا يوضحان تح

سيرن           املون في آون شارآنا الع درات من أجل                 Concernالمؤخرة؛ وي شأن الق ة ب سائل مهم منظوراتهم حول م
ز                        د والتي ال تمي ل األم ر طوي ا أث تخفيف الفقر؛ وتسلط بريندا ليبسون الضوء على خطة نجاح اآتشفتها محلية وله

درات                نفسها عل  اء الق ة لبن ا تطابق الصورة المثالي ع        : ى أنها عملية بناء قدرات ولكنه وارت واق ويس آول اقش ل وين
 .  بناء قدرات المجتمع المدني والدولة ضمن إطار هيكليات المعونات العالمية
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 نظروجهة 
 

 بناء القدرات والدولة 
 
ل دي  " ى تفاع ة عل ى المحافظ درة عل ضمن الق ة يت درات حقيقي اء ق ادة بن ين الق تج ب امي ومن ن

 " والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني
 

ه                      آثيرًا دًال من قيام ادًا وراء احتياجات الجهات المانحة ب  ما آان خطاب بناء القدرات المتغير منق
رغم من         . على أساس احتياجات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية       وهناك قلق متناٍم بأنه على ال

ّذب               خطاب العالقات ال   ق يك إّن التطبي د الماضي، ف ة خالل العق ذا   متكافئ زال ت  الالخطاب حيث     ه
ذا            وجهة نظرها بخصوص     الجهات المانحة تملي   ة حدوث ه نوع القدرات التي يجب دعمها وآيفي

 . الدعم
 

سنوات                        درات في ال اء الق رامج بن راك بعض المعضالت المرتبطة بب ويستطلع هذا العدد من أونت
 . العامة والشكل الجديد للمعونات الماليةالموازنة مساندة األخيرة في سياق 

 
ا   وقد تأثرت األفكار القائمة حول القدرات وبنا       ذ              ئه ائي من ى الفكر اإلنم رة طرأت عل رات آبي بتغي

سعينيات   ل الت رن الماضي   أوائ د حيث        .  من الق سم بالتعقي رغم من أّن الموضوع يت ى ال ؤثر وعل ت
ى الطري    سياق عل رات في ال اك محاوالت لوضع     التغي ه آانت هن درات، إال أّن اء الق ة لبن ة المتبع ق

شراآات             ق بال ا يتعل دة خاصة فيم ى سبيل          . معايير أساسية للممارسة الجي د عل ام متزاي اك اهتم فهن
ة                      فيما يتعلق ب   المثال   ى الملكي ة عل وب قائم شمال والجن ين ال ا ب درات م اء الق ات بن ضمان أّن عملي

 . آات حقيقية بين الجهات المانحة والمتلقين للمساعداتالمحلية للبرامج وعلى شرا
 

اه   ذو اال العمل   وقع به   بما قد ي  للوعي  تيجة  وقد ظهرت هذه األفكار ن     َرك       التج وعي  وواحد من َش ال
ستديم  خلق  فشل البرامج اإلنمائية الرسمية في      ب دريجي من            . تعاون م اك تحول ت ان هن الي، آ وبالت

درات      اء الق شدد            األشكال القديمة لبن ى أشكال ت ة، إل ة الفردي درات الفني اء الق ى بن  والتي شددت عل
 . 1المحيطةالبيئة لعالقة التي تربط بين بناء القدرات وعلى نهج تنموي يعطي األولوية ل

 
ة    ات المانح الي للجه نهج الح شدد ال اريس  (وي الن ب الل إع ن خ ة   ) م ز الدول ة لتعزي ى الحاج عل

دين من تحجيمٍ        ة              ل ومؤسساتها، بعد عق سياسات النيوليبرالي ك من خالل ال ام وذل ان  و. لقطاع الع آ
دني             ترآيز   ة والمجتمع الم م تحقيق   . بناء القدرات أثناء هذه الفترة على المنظمات غير الحكومي وت

ز                    ضًا من حيث تعزي ل أي الكثير خالل تلك الفترة ليس فقط من حيث اشتمالها على برامج إنمائية ب
 . المجتمعات المهمشةعكس أصوات قناة لتوزيع الموارد العامة ويالمجتمع المدني بحيث يخدم آ

 
 آان  – العودة إلى دعم مؤسسات الدولة       –ويبدو أن هذا التحول مؤخرًا في سياسة الجهات المانحة          

ة          نتيجة لعدم االطمئنان بشأن      ة أو هيئ ة لأللفي ل األهداف اإلنمائي سة مث م  تنفيذ المبادرات الرئي  االم
  .Commission for Africa 2 ياالمتحدة الفريق

 

                                                 
 Milen Anneli (2001), What do we know about capacity building? WHO Department of Health: المرجع 1

Service Provision. Geneva: World Health Organisation.  
 Teskey, G. (2005), Capacity Development and State Building. London: DFID Governance and: المرجع 2

Social Development Group. 
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راك          راك   (وآما تبين في العدد السابق من أونت ات  33أونت ة  توافق المعون تحديات المجتمع   :  المالي
ادة           قد يبدو منطقيًا توصيل تمويل الجهات المانحة      ف،  )المدني ة " من خالل الدولة من أجل زي " آفاي

ذا، فه   . هذا التمويل وتقليل التكاليف اإلجرائية     ر                مع ه ل بعض المنظمات غي اٍم من قب ق متن اك قل ن
ى                    الحكومية بأن هذا التغير الكبير       أثيره عل دًا من حيث ت درس جي م ي في سياسة الجهات المانحة ل

مسائل مثل الحوآمة والمساءلة، وما إذا آانت الدول قادرة على تنفيذ برامج إنمائية دون االنخراط               
 . لمجتمع المدنيمن قبل االفاعل 

 
إذا   . بالنسبة لبناء القدرات  ات أيضًا تبعات    السياسفي  تحول  ولدى ال  سائل          ف ى م رآز المرء فقط عل

ل                    وليبرالي المتمث راث الني درات المؤسساتية، يصبح من الواضح أن الت تثناء   بناء الق الجهات  باس
اني           ها  دعممؤسسات الدولة من    المانحة   ًا تع ا أحيان ام وترآه قد أضعف معظم مؤسسات القطاع الع

سير في        .  وظيفي اختاللمن   ذه النزعة من خالل إشباع              والسياسة الحالية التي ت اآس له اه مع اتج
سألة         القطاع العام المضعف بتمويل من الجهات المانحة         ًا إلضعاف م ساءلة  تترك مجاًال مفتوح الم

ًا        رى وقد ي . شجع وجود نظام حكم سيء    تو د طورت إحساسًا جماعي بعض أّن الجهات المانحة ق ال
ة                    ب يتمثل ى تنمي ؤدي إل ة التي ال ت ستديمة   قّلة التبصر من الممكن أن يؤدي إلى عودة أيام االتكالي  م

 . ها الجهات المانحةوعودة أجندة إنمائية تسّير
 

رون   وهناك البعض ممن قد      دة الجهات المانحة آانت          ي ًا   أّن أجن ة بحيث     دائم دعم استمرار    مكيف ت
ذا              وآما تبين بعض مقاالت هذا     .الوضع الراهن  ادرات ه  العدد من أونتراك، فإّن عددًا قليًال من مب

سياسات الجهات المانحة قد سمحت بأي شكل من أشكال االستقالل، مع        المتعلقة ب العصر الرئيسة   
د وحقيقة أن الجهات المانحة  ). Callewaert (غير ذلكأنها تعطي انطباعًا بأنها تفعل    أصبحت   ق

ة             فعالة" دول"فجأة شديدة التوق لخلق       ومستقلة ورحبة الصدر، إنما هي في الواقع جزء من عملي
 . آذب جماعية، ونحن، آمنظمات غير حكومية، ربما يجب علينا أن ال نخدع أنفسنا

 
دة اإلصالح                  وإذا ما حاول المرء على سبيل المثال تفحص بعض المواضيع الرئيسة الخاصة بأجن

ي وض      ادرات الت ساءلة والمب ة أو الم سن الحوآم ل ح ذه   مث سرعة أّن ه شف ب دعمها الآت عت لت
سائد           شرآات       (المواضيع ال تنسجم مع الخطاب ال سوق وقطاع ال رويج لل إّن     ) الت الي ف  معظم وبالت

 . اإلجراءات المتبعة لتعزيز القدرات إنما هي في الحقيقة موجهة نحو هذا الخطاب
 

صادية               سياسية واالقت ه ضمان للمصالح ال دًال من     وإذا ما ُعّرف حسن الحوآمة بأن  لكل المجتمع ب
ا                   ادرات تقوده اقتصار الفائدة على مجموعة منتقاة من األفراد، ال يحتاج المرء إال أن ينظر إلى مب

رامج ال  الجهات المانحة والدولة مثل      ي   ب ؤخرًا    3تكييف الهيكل داد         وم ة استراتيجية تخفيض أع وثيق
راء دد    (4الفق راك ع ر أونت ة   ) 32أنظ سن الحوآم رى أّن ح صفه     المولي ا ي ل م ن قب ه م ج

Callewaert شًال      " الدولة البرجوازية " ب شل ف ى نحو     وقد ف ضاً  مزرٍ عل ذا الضوء      .  أي سلط ه وي
إّن آل                    –على أهمية المصطلحات     دولي ف ة آالبنك ال د من الجهات المانحة المحوري  بالنسبة للعدي

   .5"إدارة اقتصادية سليمة"أبعاد وضع البرامج اإلنمائية وحسن الحوآمة تعني 
 

ة           " سوء الحوآمة "وبناء على هذا فإن تعريف       ة وعدم آفاي يترجم على أنه سوء الممارسات المالي
ذه من      وفي هذا السياق، اعُتبر حسن الحوآمة       . إعادة الهيكلة االقتصادية   ًا يتجه تنفي ى   نهج ى إل أعل

                                                 
 وقد يشار إليها في Structural Adjustment Programmesبرامج التكييف الهيكلي باللغة االنجليزية : مالحظة من المترجم 3

 " برامج التعديل الهيكلي أو البنيوي"صطلح بعض المطبوعات العربية من خالل م
 Poverty Reduction Strategyتعرف أيضًا بأوراق أو وثيقة استراتيجية الحد من الفقر وباالنجليزية : مالحظة من المترجم 4

Papers  
 Australian Council for International Development (ACFID) (2005), Good Governance: المرجع 5
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ام،                     ك عل   أسفل أو عادة ما آانت تقوده الجهات المانحة من أجل إصالح القطاع الع ى حساب   وذل
ادًة           شكل ع إقصاء القطاع االجتماعي واحتياجات واهتمامات المجتمعات الفقيرة والمهمشة والتي ت

 . الشريحة األآبر من السكان في البلدان النامية
 

السياسات اإلنمائية للعقدين الماضيين معظم الوقت من منظور   تعريف يأتي  فقد آانوفي الحقيقة،   
سياسات لخصخصة ذات          اقتصادي، وآجزء أساسي من األ     جندة النيوليبرالية األآبر روجت هذه ال

ساءلة             . ضمنت اإلذعان للخدمات األساسية و  نطاق واسع    وارد وم ع الم ادة توزي ل إع سائل مث إن م
دو     مالحكومات أما  ًا، تب ر تاريخ  الفقراء والمهمشين الذين عادًة ما يتم إبرازهم في خطاب جعل الفق

ذي        وسيكون لهذا تبعات    .  ثانية قد أسقطت من هذه األجندة مرة      درات ال اء الق وع بن آبيرة بالنسبة لن
 . سيتم تنفيذه

 
ين             ا ب راءة م من المهم بالنسبة للمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني أن تتمكن من ق

تم                        . السطور دو الخطط التي ي اريس و تب فقد يبدو بناء القدرات آما هو معرف من خالل إعالن ب
سطح، ولكن من المرجح أن                        تنفيذها ى ال ًا عل رًا عقالني سة أم ل الجهات المانحة الرئي  حاليًا من قب

رغم                    ل سوف ت اني من مجاعة التموي منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية التي تع
 . على تنفيذ سياسات غير منصفة وقمعية

 
بحيث يقوم بوضع التعريف     ساءلة  ومن أجل منع هذا، هناك حاجة إلى إعادة تعريف الحوآمة والم          
 . الفقراء ومن أجل الفقراء في العالم، في آل من الشمال والجنوب

 
 آاستوري سن 

  األبحاث، إنتراك ديرةم
  org.intrac@ksen: البريد اإللكتروني

 
 

 *** 
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 ع المدني وبناء القدرات مؤتمر إنتراك حول المجتم

  التغّيرات والتحديات وتخطيط المستقبل
 

 ، أآسفورد، المملكة المتحدة 2006ديسمبر / آانون األول13 – 11
 

درات المجتمع                           اء ق سبة لبن ة بالن ر البيئ رًا حول موضوع تغي ًا آبي ؤتمرًا دولي راك م سوف يقيم إنت
 . المدني

 
ام      ست سنوات مّرت على بداية األلفية الجد       ه في األي ان علي ا آ يدة يبدو فيها العالم مكانًا مختلفًا عم

رات                  . األخيرة من القرن العشرين    ذه التغّي شعرون به م ي درات فه اء الق سبة للمنخرطين في بن فبالن
وتتقلص مساحة المعارضة     . آلما ازدادت الضغوطات من أجل االمتثال لقواعد صناعة المعونات        

 .  قبضة أجندتي توافق المعونات المالية وفعالية المعوناتواالستكشاف والتجربة آلما قوت
 

ع       دة م ات الجدي د المعون ون لقواع ذين يروج ع ال ل جم ن أج ان م د ح ت ق راك أن الوق د إنت ويعتق
 . اآلخرين الملتزمين بتعزيز المجتمع المدني من خالل تنمية القدرات المعرفة ذاتيًا

 
 : وسوف يستطلع المؤتمر بعض المسائل التالية

ن      • دًال م ة ب ى الدول ز عل ادة الترآي ات وزي يناريو المعون ي س رة ف اذج المتغي النم
 . المجتمع المدني

ي       • الجودة والت سم ب درات تت اء ق ة بن سبة لممارس ق بالن ة والعوائ ل الممّكن العوام
شوبها               ة ت ى أرض طيني ا تعمل عل صفة بينم ة من ة اجتماعي تحافظ بدورها على رؤية لتنمي

 . ها رقعة عدم التساويالعولمة وتتسع في
ود المجتمع                   • اط جه د بإحب ى نحو متزاي الطريقة التي تقوم بها قواعد المعونات عل

دني   ع الم ا طلب المجتم درات يقوده اء ق ة بن ود عملي ى ضمان وج ي تهدف إل دني الت الم
 .والتي تأخذ بعين االعتبار السياق والدينامية الموجودة

ل بن   • ن أج ستقبل م يط الم ى تخط ة إل ين  الحاج دمًا مجتمع ضي ق درات والم اء الق
 . مزودين بالقوة والوعي بشأن أشكال المعونات المتغيرة بسرعة

 
وسوف يشكل المشارآون خليطًا عالميًا من المدعوين من ممثلي المؤسسات الرسمية والمنظمات               
درات     اء الق ال بن ي مج املين ف سات والع ادات والمؤس ة واالتح ة الدولي ر الحكومي غي

 . الباحثين/يينواألآاديم
 

: ولمزيد من المعلومات يمكنكم االتصال بمنسقة المؤتمرات زوي ويلكنسون
zwilkinson@intrac.org 

 
 
 

 *** 
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  بعد ثورة قرغيزياسياسة المعونات في آسيا الوسطى 
 

اك       2006تظهر دراسة قام بها إنتراك بداية عام         ا أن هن دني في قرغيزي  حول قيادات المجتمع الم
ذا األمر     .  مستمرة من قبل القيادات على آل المستويات للعمل مع السلطات       ًاجهود ود بعض ه ويع

د     ة                       –إلى التقالي شاآل االجتماعي ًال للم ا أن تجد ح ة سوف أو يجب عليه أن الدول ا  – التصور ب  أم
ارًا آخر               . "البعض اآلخر فيعود للبراغماتية    ك خي ا ال نمل ، "إّن العمل مع الحكومات صعب، ولكنن

ة                 ق سياسات العام ة وضع ال ه تحسين آلي ل،  . ال أحد الذين قوبلوا والذي تحاول منظمت شكل  وبالفع ي
ادات منظمات         تحديًا  تحقيق تشبيك فعال عبر الحدود القطاعية        من التحديات الرئيسة التي تواجه قي
 . المجتمع المدني في آسيا الوسطى اليوم

 
ورة آذار ارس /إّن ث رت  2005م د وف ا ق ي قرغيزي ستويات   ف ى م ى أعل أثير عل دة للت فرصة فري

ة ورئاسية              فعلى سبيل المثال،    . السياسة ات برلماني بعد االنخراط الفاعل في الحملة من أجل انتخاب
دعى     2005عادلة عام  ة ت ر حكومي ة غي  NGO Centre، أصبحت آِسيا ساسيكبيفا، مديرة منظم

Interbilimة و ة اللجن ي رئاس شارك ف ي ا، ت رات ف ًا تبنت تغيي وطني وأصبحت العب تور ال لدس
سياسي     ام ال ي النظ رات ف ى تغيي داعي إل تالف ال ي االئ سًا ف أنّ . رئي دعي ب ي ت ات : "وه مجموع

دني ع الم د المجتم اج  تعتق ا تحت ى أّن قرغيزي سكانإل رائح ال ع ش سياسية لجمي ساحة ال يع الم . توس
ي صنع ا رًا ف دني أن تتخذ دورًا مباش ع الم ى منظمات المجتم ه من ويجب عل الي إّن رار، وبالت لق

ة ويعلمون                        ادئ الديمقراطي سياسية ممن يفهمون مب اة ال اك أشخاص في الحي الحيوي أن يكون هن
 ". آيفية االستماع للناس

 
ه من              ة التي توّج دًة للطريق اٍم ناق ى نحو متن ا عل لقد أصبحت منظمات المجتمع المدني في قرغيزي

ي      ا ف ة، آم ق الدول ن طري ات ع ا المعون ة خالله راء    حال داد الفق يض أع تراتيجية تخف ة اس  وثيق
ة د الجهات المانحة عن . الوطني ى بع ط عل يس فق ضوء ل راك ال ة إلنت د سلطت دراسات متتالي وق

ة            المجتمع المدني، بل أيضًا على       فشل مؤسسات الدولة في التوصل لقرارات مفيدة من خالل عملي
راء        تشاور حول    داد الفق شلها في إعطاء دور حقيقي للمجتمع             ،وثيقة استراتيجية تخفيض أع  أو ف

 . 6)32أنظر مقال آدمز في أونتراك (المدني في عملية التنفيذ أو متابعة النتائج 
 

ة من             ة الثاني ة استراتيجية تخفيض       إّن الوضع بالنسبة لمشاورة المجتمع المدني خالل المرحل  وثيق
راء   رغم من بعض المكاسب ا              أعداد الفق ى ال اد تحّسن، عل ي تلت آذار   بالك د   (2005مارس  /لت فق

ام  سائل ذات اهتم اظرات حول م از وعرضه لمن ة التلف ستوى تغطي ثًال م ر م ى نحو آبي ازداد عل
م                ). عام ًا ل ام الماضي، تقريب ويعترف ممثلو الجهات المانحة بأّنه نظرًا لالضطرابات السياسية الع

في استراتيجية تخفيض أعداد الفقراء     وثيقة  يكن هنالك أية مناقشات عامة حول المرحلة التالية من          
في الحقيقة، لقد وصل استياء آل من الحكومة والمجتمع المدني مستوى بحيث أصبح          . 2005عام  

تراتيجي                ان يجب أن ترآز االس ى موضوع       ةالنقاش الرئيس بين الخبراء حول ما إذا آ دة عل  الجدي
ع     . تخفيف الفقر على اإلطالق    ؤثرة     ، وقف عدد من المن   2006ففي ربي ة الم ر الحكومي ظمات غي

ة            امج الخاص بحال وقفة قوية ضد المقترح الذي قدمه البنك الدولي لقرغيزيا من أجل تطبيق البرن

                                                 
تنمية المجتمع المدني في آسيا  تمت تغطية هذه المسائل في عدد من مطبوعات برنامج آسيا الوسطى التابع إلنتراك، نذآر منها  6

من المستفيد؟ و ) Giffen, J. and Earle, L. (2005) The Development of Civil Society in Central Asia(الوسطى 
 Buxton, C. (2004) Who Benefits? The Monitoring and Evaluation of(بعة وتقييم برامج التنمية في آسيا الوسطى متا

Development Programmes in Central Asia ( 2003ومؤتمر برنامج إنتراك آلسيا الوسطى ICAP Regional 
Conference (تراتيجيات تخفيض أعداد الفقراء في تقرير إنترك لبرنامج األمم وتعزيز المنظمات القائمة على المجتمع من أجل اس

  ) 'Buxton, C. (2004) 'Strengthening CBOs for Poverty Reduction Strategies(المتحدة اإلنمائي 
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رة    دان الفقي ديون  البل ة بال يًال إضافيًا من          HIPC7  المثقل ي ج ذا سوف يعن أّن ه ا ب ، وآانت حجته
وطني     . مديونية إضافية وفقدانًا للسيادة    د المكتب ال دولي      وقد انتق سان سياسات البنك ال وق اإلن  لحق

ستويات األخرى              وصندوق النقد الدولي     ى الم  الموضوعة على مستويات أعلى ومن ثم تفرض عل
سياسات                  )أسفل-إلى-أعلى-من( ذه ال أّن ه وطني ب سابق، ويجادل المكتب ال رئيس ال   والتي تبناها ال

ى الخد                دفع نحو الخصخصة وفرض رسوم عل ل من         النيوليبرالية، التي ت ة، تفعل القلي مات العام
ا وال أهداف                     راء في قرغيزي أجل تحفيز عملية خلق فرص عمل، وبهذا هي ال تعكس طموح الفق

ستديمة ة الم ت   . التنمي ي آان ة الت ر الحكومي ات غي دني والمنظم ع الم ات المجتم ي منظم ة ه وقليل
 . صاخبة في توجيه انتقاداتها

 
رامج             لقد عمل إنتراك مع غيره من المنظمات غ        شاريع وب دًا من خالل م ير الحكومية الدولية جاه

تنمية يقودها  "ووضعت جهود متعددة في تنفيذ      . في مجال بناء القدرات من أجل تمكين المجتمعات       
ع ع "و" المجتم ين المجتم بكة تمك ستان " ش ا وطاجك ي قرغيزي ستانو وأف رح  . زبك ذا، يقت ع ه وم

ن فق   ا ممك شبكات أّن نجاحه ذه ال يم ه ر تقي ع  تقري ى المجتم ة عل ات القائم ون المنظم دما تك ط عن
 . 8والمنظمات غير الحكومية قد حققت زخمها واستقاللها

 
ي        ر ف ة دورًا أآب اذ الدول ة اتخ ي المنطق ة ف ة الدولي ر الحكومي ات غي دعم المنظم ام، ت شكل ع وب

ة رامج الدولي ستان، . الب ي طاجك ديرفف ق م ل  يعل ات الجب ة مجتمع م تنمي امج دع   MSDSP9 برن
ة                   ة المحلي رى والحكوم بكته الخاصة بمنظمات الق ين ش ربط ب دًا ي ًا جدي : الذي افتتح بدوره برنامج

ل                   " ر من قب ألول مرة تقدم السلطات مساهمات مالية لكل مشروع نقيمه؛ أي أن هناك انخراطًا أآب
ة ي." الدول رامج ف سق الب دوأعطى من شانبيACTED  آآت ي دن ذا ف ببًا له ستطيع أ: " س ن نحن ال ن

ة  ا ال نهاي ى م ساطة إل وازيين بب امين مت دير نظ ولى . ن صحي يجب أن تت ي التثقيف ال ا ف إّن عملن
  10." ال يمكنهم االعتماد لألبد على جهات أخرى لتقديم هذه الخدمات–زمامه الحكومة يومًا ما 

 
دة  التشديد األولي على إقامة مؤسسات حكومية       : ويأتي تنسيق وتوافق المعونات ببعض الفوائد      جدي

درات     ادة ق ة لزي ى الحاج شديد عل د، والت ل العدي ن قب د م ب(انُتِق ل  ) وروات ة قوب وظفي الحكوم م
ين    " نهوض "ولكن من ناحية أخرى، ُتعاَدل هذه الفوائد عندما يشكل        . بموافقة واسعة  شاريع التمك م

د  صغيرة النطاق والناجحة بحيث تصبح برامج وطنية آبيرة مخاطرة بأن تصبح بيروقراطية وت             فق
ان  طاجكستانباإلضافة إلى هذا، لم تنخفض مستويات الفقر في   . السيطرة المحلية   وقرغيزيا آما آ

 . مصرحًا بأنه ممكن
 

يا الوسطى              دة في آس دول الجدي رن الماضي          . وهناك فهم قليل لطبيعة ال سعينيات من الق فخالل الت
سابق،    لألنظمة في عه  " الفاشستية"شدد المعلقون الخارجيون على الطبيعة      سوفييتي ال اد ال د االتح

ا ة تفكيكه ات النيوليبرالي رامج المعون ا حاولت ب د . بينم ة ق اء واألنظم رغم من أّن الرؤس ى ال وعل
ي      ة ف رب األهلي اء إال أن الح وا أقوي اولوا أن يكون ستانح ا    طاجك ا أظهرت ي قرغيزي ورة ف  والث

ش         . الهشاشة المستمرة لهذه الدول    ر ت اُم أآث ستان  نظ ر،           وفي أوزبك شاآل الفق افح مع نفس م ددًا يك
 . حرآة من األصولية اإلسالميةباإلضافة إلى نمو 

                                                 
 HIPC: Highly Indebted Poor Countries. Statement by NGO Association and NGO Citizens: المرجع 7

Against Corruption, Respublika, June 2006  
 Asia Undeland و Forrester, S. (2005) CEN Internal Evaluation Kyrgyzstan (Oxford, INTRAC):  أنظر 8

for World Bank (2004) CEN Evaluation Tajikistan and Uzbekistan. 
9 MSDSP هي اختصار ل )Mountain Societies Development Support Programme( وهو برنامج تموله مؤسسة آغا ،

  موظف ويمثل أآبر منظمة غير حكومية في طاجكستان  2000خان ويشغل أآثر من 
يونيو /، حزيرانفي دنشانبي، قام بها المؤلف ACTED وبوب دين من MSDSP مقابلة مع برنامج دعم تنمية مجتمعات الجبل 10

2006  
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ورة     2005مايو  /وفي أيار  ى خسارة     ، أّدت الث ة إل رة في األرواح     األنديجاني ان      .  آبي ا آ ومن آثاره
رامج المجتمع           د من ب ستان وإغالق العدي طرد الواليات المتحدة من قواعدها العسكرية في أوزبك

دني    . الممولة خارجياً المدني   بالنسبة للمؤسسات مثل إنتراك التي حاولت بناء منظمات المجتمع الم
في أوزبكستان وآان بإمكانها أن ترى بنفسها آيف حاول قياديو هذه المنظمات العمل مع آل من                    

ة          . المجتمعات التقليدية والحكومة المحلية، آانت هذه لحظة حزينة        ى ممول يا الوسطى إل سيم آس فتق
د                      اون اإلقليمي الجي وغير ممولة؛ أو منحازة إلى أمريكا أو روسيا ال يساعد، حيث يمكن فقط للتع

اء  ى الرخ ؤدي إل رة  –أن ي ا فت سم به ي تت ساواة الت دم الم ذا سطرًا تحت ع رة أخرى يضع ه  وم
راء،   15ففي غضون   . التحول   سنة، رأت هذه المنطقة انقسامات جديدة آبيرة ما بين األغنياء والفق

رة     إلى درجة أّن البعض ُعِرض عليه عضوية االتحاد األوروبي والبعض اآلخر             دان الفقي حالة البل
   .المثقلة بالديون

 
 آتبه تشارلز بوآستون وآسيا ساسيكبيفا 

 متخصص أول ببناء القدرات، إنتراك 
 Center Interibilimمديرة مرآز إنتربيليم 

 cbuxton@intrac.org: البريد اإللكتروني
ccpub@infotel.kg 

 
 

*** 
 
 

 قطبان منفصالن؟ تنمية المجتمع والحوآمة المحلية في يوغوسالفيا السابقة 
 

ادة             ة إع سابقة مرحل دموي ليوغوسالفيا ال سام ال د االنق منذ أن مّرت الدول الجديدة التي ظهرت بع
ود                        ز الجه ة نحو تحفي اه الجهات المانحة الدولي د الحرب، توجه انتب ة من أجل      البناء ما بع المحلي

د ة األم ة طويل داف إنمائي ق أه ق  . تحقي ة لتحقي ى إصالح مؤسسات الدول ود عل ذه الجه ز ه وترآ
الالمرآزية في الحكم، وعلى ترويج النهج القائم على حقوق اإلنسان لإلدارة العامة، باإلضافة إلى              

دعم    . بناء القدرات من أجل تخطيط اقتصادي طويل األمد شامل         دني     وأعيد تعريف  ال  للمجتمع الم
 . وتوجيهه نحو المبادرات التي تهدف إلى تحسين التفاعل بين المواطنين والمؤسسات الحكومية

 
وطني بجذبها                     صعيد ال ى ال وتستمر المنظمات غير الحكومية وخاصة تلك التي ترغب بالعمل عل

ل ا        ة مث ى أداء الحكوم لمناصرة وحوار   لدعم الجهات المانحة للنشاطات التي تهدف إلى التأثير عل
ساتية   ات المؤس اء العالق ا وبن سياسات ومتابعته ات–ال شراآات واالئتالف شبكات وال ى .  ال ا عل أم

شجع               مستوى البلديات واألحياء، وجهت الجهات المانحة على نحو متزايد دعمها للمبادرات التي ت
 . ة على المجتمعتعبئة أوسع وغير رسمية ألعضاء المجتمع  المحلي من خالل إقامة منظمات قائم

 
. ونتيجة لذلك يقل الدعم المقدم للمنظمات غير الحكومية المهنية التي تدير مشاريع لتقديم الخدمات              

ساعدة          ل م ن أج اتي م ه العملي ساعدات ذات التوج وارد للم صيص الم ة اآلن بتخ ل النزع وتتمث
ا والت  ول له ا ووضع حل ر عنه شاآلها والتعبي د م ى تحدي ة عل ات المحلي يم والمناصرة المجتمع نظ

ديات                    ى مستوى البل ا عل ك عمل م ذا          . بفعالية من أجل أن يكون هنال ذ ه تم تنفي سي، ي شكل رئي وب
دة  م المتح امج األم ل برن ة مث ة دولي االت إنمائي ة ووآ ة دولي ر حكومي ل منظمات غي العمل من قب

ة المحلي                     UNDPاإلنمائي   ز الحوآم ى تعزي رامج تهدف إل ة أو  ، وذلك في إطار أوسع يتضمن ب
ستديمة  ين الم ع الالجئ ودة مجتم شجيع ع ة   . ت ة الوطني ر الحكومي ات غي ن المنظم دد م ر ع ويظه

 . آالعبين أساسيين في تشجيع تعبئة وتنمية المجتمع المحلي في المنطقة
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سابق الخاص         ستمدة من النموذج اليوغوسالفي ال وإحدى أآثر المنهجيات المستخدمة شيوعًا والم

اء        خالل الكوميون عبية من   بتمثيل المجموعات الش   رى واألحي ة في الق  هو تأسيس مجالس مجتمعي
شارآية               ات ت ويعطى أعضاء    . والتي يتم اختيار أعضائها من قبل السكان المحليين من خالل عملي

ى           ة إل ود الرامي ًا للجه ة دعم سلطات المحلي ين ال نهم وب دئي بي يط مب تم توس دريبًا وي الس ت المج
ة          . الحصول على خدمات البلدية   التخطيط المجتمعي وتحسين     ة دولي ر حكومي وسعت منظمات غي

دراء أو                        ى الم أثير عل ة بهدف الت شجيع استخدام مجموعات داخل المؤسسات المحلي ى ت أخرى إل
ديات   الي والمدرسين                  . أقسام البل ات األه واطن وجمعي ذه المجموعات لجان صحة الم وتتضمن ه

ة        ومبادرات تتضمن المواطنين والشرطة وموظفي       سالمة العام . الدولة المدنيين من أجل تحسين ال
ن     ستخدمة م ورة الم ات المتط دى التقني وعين   وإح دة للمتط م المتح امج األم ل برن ي UNV قب  ف

ى                 شباب عل ديات لل سير منت البوسنة والهرسك استجابة لمشكلة تهميش الشباب ومصالحهم آانت تي
 .   أجل وضع سياسة خاصة بالشبابمستوى البلديات من أجل تبادل األفكار لخلق آليات من

 
ديات                 والحصول على استجابة أآبر من قبل الحكومة من خالل عملية اتصال وتعاون أآبر بين البل

سبب االضطرابا                    افحون ب ا يك اس فيه زال الن  توالمواطنين مهمًة عسيرة في المجتمعات التي ال ي
ومي م         اح ق ة عن آف ر االجتماعية واالقتصادية والعاطفية الناجم ادًة     . ري ة ع ر سلطاتهم البلدي وتفتق

ة                     ة من النخب دي القل للقدرات اإلدارية األساسية وتبقى في الواقع سلطة صنع القرار مترآزة في أي
 ). القومية(
 

ة                            ة إيطالي ر حكومي ة غي ه منظم وم ب ة مجتمع تق يم نصف سنوي لمشروع تنمي ر تقي ويقترح تقري
رغم                 ف CISPتدعى اللجنة الدولية لتنمية الشعوب       ى ال ه عل ديات في البوسنة والهرسك أّن ي تسع بل

شعبية   من أّن تيسير اجتماعات للمجتمع المحلي يخلق فرصًا من أجل تمكين ال            ه  مجموعات ال  إال أن
ة    سلطات البلدي واطنين وال ين الم ل ب سين التفاع ده لتح ي وح ت  . ال يكف رى، تحول ة أخ ن ناحي وم

د االحتياجات          مجالس القرى التي تلقت عمليات تيسير وتدري       ة لتحدي ة فعال ى هيئ بات فنية دورية إل
ي  ع المحل ن أجل تحسين المجتم ل م ة ووضع خطط عم دًا . الجماعي صعب ج ن ال ى م ا يبق وبينم

ًا في االجتماعات                     شارآة دوري زهم للم واطنين وتحفي ين الم االة ب التغلب على الترسبات من الالمب
شرعية وتم           راف واسع ب اك اعت ة       والمناسبات، فإّن هن ذه المجالس المنتخب ل ه ا تكون      . ثي ادًة م وع

د                 مجالس القرى ناجحة أيضًا في تعبئة موارد المجتمع المحلي من أجل مشاريع مساعدة الذات، وق
شاآل المجتمع                            دعم في حل م ديات من أجل ال أ للبل يم ألن تلج دريبات والتعل ُشجِّعت من خالل الت

 . المحلي
 

ة من حيث              ولكن لم يترجم ازدياد االتصال بين        ى تحسن في الحوآم  المجتمع المحلي والبلديات إل
ديم أحسن للخدمات                     ستجيب لالحتياجات وتق ة ي ل البلدي . تخصيص عادل للموارد وتخطيط من قب

يم لالحتياجات والتخطيط التنموي      ار لتقي ديات وافتق ين موظفي البل ة ضعيفة ب روح خدمات عام
ذا يصطف ضد          على مستوى البلدية وترآيز سياسي على المستو       اون    ى الوطني، آل ه حدوث تع

ة        سلطات المحلي واطنين وال شجيع               . حقيقي بين الم ات لت ك آلي ديات ال تمتل إّن البل ى األخص، ف وعل
رار                   ل سلطة صنع الق ة وتمي المشارآة العامة وهي نادرًا ما تتشاور مباشرًة مع المجتمعات المحلي

ة    يس البلدي ي شخص رئ ز ف ا تترآ ى آونه ع ال   . إل ة م ات المحلي ل المجتمع رق تعام سلطات وط
شجع  . اإلشارة إلى تخطيط أوسع وأطول أمدًا للخدمات البلدية       المحلية تختلف حسب الحالة دون       وي

 وبالتالي يعزز الثقافة السائدة المتمثلة      هذا بدوره تنافس غير الئق بين القرى ومجموعات المصالح        
ا         ى   . تبفوز الحلفاء السياسيين والقوميين ويعمق إحساس التهميش بين مجتمعات األقلي باإلضافة إل

ر                           ا غي م إم ة وه ارات اإلداري ى المه رون إل ا يفتق ادًة م ديات ع هذا، فإّن الموظفين المدنيين في البل
ى        . مبلغين على نحو آاف بأدوارهم أو ال يفهمونها        ومعنويات العديد منهم ضعيفة بسبب االفتقار إل



 9

ياء            ر األش وذ لتغيي ام أن في معظم           . التمويل وهم مقتنعون بأّن البلديات تملك النف ر االهتم ا يثي ومم
درات       اء الق ة ببن شاطات خاص ة بن ات مانح رى وجه ة أخ ات إنمائي وم منظم شاريع تق ع الم مواق

 . مباشرة مع السلطات البلدية من أجل تعزيز الحوآمة المحلية
 

ة                   ة محدودة في البيئ ز الحوآم التي  إّن قيمة المنهجيات القائمة على المجتمع للتنمية المحلية وتعزي
وذ                 . ال تكون فيها الحكومة ذات مقدرات جيدة وال يكون فيها عقاب فعال ضد االستخدام الفاسد للنف

دي  ن التح ستقبًال ويكم درات  م ات وق اء هيكلي ي بن ديالف ا  اتبل ة يوازيه شارآة العام شجيع الم  لت
 . قدرات المجتمعات المحليةلوينسق معها بناء 

 
 آتبه بيل ستيرالند 

 مستشار مستقل 
   biz.sterland@bill: البريد اإللكتروني

 
 

 *** 
 
 

 بناء القدراتأخبار 
 

  حول بناء القدرات Concernمنظورات الممارسين في آونسيرن 
 

دًا عن دعم                     ا تتجه بعي ى أنه وط، عل ى نحو مغل ا عل ة، ربم ة الدولي ر الحكومي ُينَظر للمنظمات غي
شعبيةمجال ات ال راء موع ل الفق ن أج سياسات م ة بال ازات خاص ى إنج ر عل ز أآب و ترآي .  نح

وآونسيرن أيضًا تتحرك أآثر نحو العمل االستراتيجي ولكن نحن نظن أن االنخراط في العمل                  
 . على األرض يجب أن يظل جزءًا رئيسًا من دورنا في التنمية

 
دفع ن    ذي ي ة ال ات المحلي درات المنظم اء ق ى بن ة   ويبق ادة مدني ة بقي و تنمي ي  ح يًا ف صرًا أساس عن

ستويات               ع الم ى جمي  من المستوى   –استراتيجيتنا العامة عندما نطور شراآات مع المؤسسات عل
ى  غر إل المياألص اء        .  الع ال بن ي مج ا ف ي الحظناه ات الت دروس والنزع ن أن تلخص ال ويمك

 : يضةالقدرات التطبيقي خالل السنوات األخيرة تحت ثالثة عناوين عر
 

 ترآيز بناء القدرات 
ى      يبدو أن بناء القدرات أصبح     )1 د نحو        يتجه عل والتطوير التنظيمي،    " اإلدارة"نحو متزاي

ا  . وبعيدًا عن النهج اإلنمائي الذي يرآز على التغير االيجابي في حياة الناس الفقراء             وعلين
 . ف الفقرتخفي:  فيما يخص النهاية التي نحاول أن نصل إليهانفقد الرؤيةأن ال 

ات اإلدارة يعطى                        )2 تعلم حول عملي دو أن ال ستمر، يب ى نحو م تعلم عل بينما تحدث عملية ال
 . أولية على حساب التعلم عما فعليًا يحسن حياة الناس الفقراء

درات   )3 ة للق ا مثبط ًا بجوهره ة أحيان ة الداخلي دنا المنظماتي ا –إن قواع ع موظفين ث تمن  حي
 .هم الغنية والمناسبة أو المتحدية ثقافيًاالمحليين من المساهمة بمنظورات
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   ما بين المجتمع المدني والحكومةالربط
ن  )1 ه م ذي نعني د الجزء ال ة"نحن بحاجة لتحدي ى وضع عناصر ف". الحكوم ل إل نحن نمي

سياسيون         –عديدة مختلفة من الدولة مع بعضها        ة وال  الموظفون المدنيون والخدمات التقني
ة  الس المحلي درات     دون–والمج ة الق ا تنمي ن خالله ن م ة يمك ضل طريق ا أف ل م  أن نحل

ة     ا العمل لتحسين                . المختلفة ذات المستويات المختلف ة يمكنن م أفضل للحكوم من خالل فه
اهين     ة باالتج دني والدول ع الم ل المجتم ون . تفاع ي ومك ط    أساس و رب درات ه اء الق لبن
 . المؤسسات من أجل المصلحة المتبادلة والعامة

اك حاج )2 باب ألة هن ل األس ى تحلي ويًا عل دني س ع الم ة والمجتم ن تعمل مؤسسات الحكوم
ا تخطيط          فتحليل منفصل حاليًا،  أما  . كامنة وراء الفقر  ال  يؤدي إلى عقليات منفصلة وعمليت

 . ن وال يبني الثقة المتبادلةومناصرة منفصلتا
 

 صورة المجتمع المدني 
ه    )1 ى أن دني عل ع الم ادًة للمجتم ر ع ة مينظ اره  مجموع ن اعتب دًال م ردة ب ات منف ن منظم

نهم  (مساحة أوسع للمواطنين     ى      ) خاصة األفقر م ة والعمل عل اتهم اإلنمائي شة احتياج لمناق
ة     . ربطها مع احتياجات األمة    ة الدولي ر الحكومي باإلضافة إلى هذا، فإّن دعم المنظمات غي

م ا                ا المه ا يقوض من دوره ل في     للمنظمات غير الحكومية المحلية آثيرًا م سير  "لمتمث تي
ويبدو أننا ندفع بالمنظمات غير الحكومية المحلية إلى تقديم خدمات           ". عملية تنمية الفقراء  

 .  ما بين الناس الفقراء والخدمات الموجودةطبدًال من الرب
ستفيد من                   الناشئ إن الترآيز  )2 د ي ديم الخدمات ق  على العالقات ما بين العام والخاص في تق

امن وراء ر الك وذج الفك ة" نم شراآة االجتماعي حاب " ال رغم أص ث ي دي، حي االيرلن
سات     ن المؤس سين م صلحة الرئي ل     (الم حاب العم ارة وأص ادات التج ع اتح ة م الحكوم

وعي   اع التط ة والقط ات الزراعي رق   ) والمنظم اد ط ل ايج ن أج ويًا م اوض س ى التف  عل
اك حاج  .  عليهم تجلب الفائدة المتبادلة  للمضي قدماً  ة النخراط المؤسسات   وهنا، يصبح هن

ًا  ر فعلي ي تعتب راء"الت ادات للفق سات،   "اتح ذه المؤس دعم ه رًا ل ًال آثي ذا عم ب ه ، ويتطل
 . خاصة في أفريقيا

 
ا            يًال أعمق                وملخص هذا، لقد آان بناء القدرات من قبلن ًا تحل شجع دائم م يكن ي يليًا ول ه وس بطبيعت
 . ألدوار الفاعلين المحليين المتعددين وبيئتهم

 
 نيل فولي ويوآو يونيدا وبراشانت فيرما وموار أوسيليفانآو

 مستشارون في بناء القدرات والشراآات، 
 ) Concern Worldwide(آونسيرن وورلد وايد 

  connell.foley@concern.net: البريد اإللكتروني
 
 
 ** * 
 
 

  بناء قدرات متناسق األجزاء في ريف الهونداروس؟ 11ال تريانفو
 

داروس بدأ هذا قبل  اس  .  أآثر من ثالثين عامًا في عشرين مجتمع محلي ريفي في جنوب الهون والن
ات   ديم المعون سلة تق وا جزءًا من سل م يكون ون ل اك أي . المعني م يكن هن ة ةل ر حكومي  منظمات غي

                                                 
 السبانية تعني النجاح  باEl Triunfo: مالحظة من المترجم 11
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شاريع أو              محلية أو دولية أو جهات مانحة داعمة تسعى لتثبت نفسها من خالل أهداف تتحقق أو م
 . عاليةبرامج تدار بف

 
وا  ذين آرس سات ال سرو الجل سهم مي سمعوا  أنف م ي شارآين ل ل الم ن قب ة م ة المعاش ل التجرب لتحلي

نتين أو ثالث سنوات            ةولم يكن هناك أي   .  إطار العمل المنطقي   صفوفةبم   توقعات أنه بعد سنة أو س
ى شكل                     ا عل ذه نتائجه ة ستظهر ه ادة محلي ائج يمكن     "من بداية تنفيذ مبادرة بناء قي دل  قياسها   نت ت

 ". تحسين المعايير المعيشيةعلى تحقيقها تغيرات في سياسات الحكومة بحيث تؤدي إلى 
 

اة     ي الحي ل ف ة والتحلي ت للتوعي ز بطئ وثاب ول تعزي دور ح داف ت اك أه ت هن ذا، آان ن ه دًال م ب
ة               . االجتماعية والسياسية  ات ورؤي اء العالق ى بن  وآان هناك تشديد على الحوار واالستكشاف وعل

اعي        . الصورة الكاملة  ل بالتضامن والتطوع والعمل الجم وآان العمل قائمًا على قيم جوهرية تتمث
 . وآان التعبير عن هذه القيم جليًا في آل مناسبة

 
شعبية   واآلن، بعد ثالثة عقود وجيلين، يمكننا أن نرى آثار أقدام هذه المبادرة التي                قادتها الكنيسة ال

اء     .  في ذلك الوقت escuelas radiofonicas"12"بالتعاون مع  ادرة بن ار مب رى ثم ويمكننا أن ن
ام        ري (قدرات المجتمع المدني ذات اإلله ى نحو               . 13)الفري وعي عل اء ال ائج بن شهد نت ا أن ن ويمكنن

وة التي تكمن في العمل                  األسباب الهيكلية حول  بطئ وثابت    ات والق وق والواجب  للفقر وحول الحق
 .  المجتمعات المحلية أنفسها– ويقوده الناس األآثر تأثرًا العمل الذي يحدده: الجماعي

 
دارس أساسية ولجان              دة وم ا معب ديها طرق ذا التي ل فهي هذه المجتمعات العشرون أو ما يقارب ه

ة في          . مياه فاعلة بينما يفتقر جيرانهم لهذه البنية التحتية        ذه المجتمعات بفاعلي وانخرطت عائالت ه
 . لزراعي واستفادت هي من نتائج التغيير في أنظمة امتالك األراضيالضغط من أجل اإلصالح ا

 
ال                         ر األجي د انتقلت عب ر ق ستقل من أجل التغيي وي وم إن االلتزام والقيم والرؤية المتمثلة بفاعل ق

سًا               . الالحقة صرًا رئي وحاليًا، على سبيل المثال، فإن حفيدة أحد المشارآين األصليين هي نفسها عن
ة ضد ا ي حمل اعيف وع االجتم ى الن ائم عل ع  . لعنف الق ة المجتم وهر تنمي ا، يغلف ج ذا، لربم وه
 . المدني المستديمة

 
ا؟ أوًال، يوجد حاجة                     ا للتأمل بواقعن ستخلص منه ا أن ن اذا يمكنن فماذا إذن نتعلم من هذه القصة؟ م

اء المجت                      د لبن ل األم األثر طوي ة ب ذه القصص المتعلق ل ه م وتحلي دني   الستثمار أآبر في فه . مع الم
ر ت  إن أم ذا، ف ى ه دباإلضافة إل سؤال حدي ى ال ة عل اذا؟ " اإلجاب ل م ن أج درات م اء الق ود " بن يع

ر        ة وغي دة مختلف ات عدي ى اتجاه وبتهم إل ا أج د تقودن سهم، وق دني أنف ع الم ن المجتم اعلين م للف
ى آل شيء أن يُ              وأخيرًا، علينا أن نتعلم أن    . متوقعة ث أهداف   ف من حي    عرّ ه ال يمكن أو يجب عل

دني                 ونتائج محددة مسبقًا وآثيرًا ما توضع مرآزيًا، األمر الذي ينزل من مرتبة فاعلي المجتمع الم
  . بجعلهم أدوات فحسب لتحقيق هذه األهداف  أو مراقبين للحكومات

 
 بريندا ليبسون 

 نائب المدير التنفيذي، إنتراك 
    org.intrac@blipson: البريد اإللكتروني

                                                 
 شبكة من إذاعات راديو مدرسية آانت منتشرة عبر أمريكا الالتينية في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي والتي  12

  "conscientization"آرست للتعليم عن بعد وبرامج تطوير الشعور بالوعي 
 حرآة آبيرة Pedagogy of the Oppressed مثل بيداغوجيا المقهوريندت أعماله  عالم تربوي برازيلي والتي وّل–باولو فريري  13

بالعمل االجتماعي من أجل " الوعي"عبر أمريكا الالتينية لتعليم البالغين غير الرسمي والذي رآز بدوره على ربط ارتفاع مستوى 
  . لوعي يعتقد بامتالآه القوة لتغيير الواقع تطوير شعور با–" conscientization"وفي صميم هذا آانت عملية . التغيير
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 *** 
 
 

اول المشاآل      : عمليات إصالح المعونات متعددة األطراف      فرصة للمجتمع المدني لتن
 الحقيقية؟ 

 
ام   آانت بداية استخدام وثيقة استراتيجية تخفيض أعداد الفقراء           نتيجة لتأمل ذاتي ضمن         1999ع

ائي     ) بعض أجزاء من   ( اون اإلنم تثمار من            وآانت . مجتمع التع دم نجاح سياسة االس  تصريحًا بع
اص  ام والخ اعين الع شاريع للقط الل م ى ) 1985-1965(خ رة األول ات التأو الفت ف لعملي كيي

ر،   تحقيق تخفيف  في   ) 1995-1985(أو فترة توافق واشنطن     ) 1995-1985  (الهيكلي ام للفق  ع
 . اق في العالم الثالثهذا إذا تجاوزنا عن ذآر عدم النجاح في تحقيق تنمية واسعة النط

 
ة أصبح     ر بطريق دان ازداد الفق ن البل د م ي العدي ل، فف ظ وبالفع ا الح ا آم سيس فيه شيل آامدي  مي

ذي         ":مترسخًا ًاخطر) " لصندوق النقد الدولي    السابق المدير االداري (  أي خطر ناتج عن النظام ال
ة   عمل) 1وآانت استجابة مجتمع التعاون من خالل       . يهدد استمرار نفسه   ة استراتيجية      ي وضع وثيق

ى            التخفيض من أعداد الفقراء      ز عل ة وذات ترآي ر منظم ى خطة مضادة للفق د الحاجة إل التي تؤآ
دد ) 2نحو واضح، و د متج ة الرسميةوع ساعدات اإلنمائي ادة الم ى ODA لزي ة من 0.7 إل  بالمئ

ومي   اتج الق الي الن ة  إجم دان المانح اريس ) 3و) Monterry 2002( للبل الن ب  Paris (إع
Declaration/DP (هر آذار ي ش در ف ذي ص ارس /ال ة 2005م سين فعالي ى تح دف إل ذي يه  وال
 . المعونات المالية

 
ائق استراتيجية تخفيض            وبسبب مشاآل القدرات في العديد     ة، وضعت معظم وث دان النامي  من البل

راء    داد الفق سة للجهات المانحة      أع رات الرئي ل األول في المق افى  . للجي د تن نهج مع أحد    وق ذا ال  ه
رن الماضي         تكييف الهيكلي   تجربة فترة ال  الدروس األساسية المستوفاة من      ات من الق : في الثمانيني

نهج  ة ل سياسات نتيج ون ال ب أن تك ع"ال يج ب الجمي د يناس اس واح ون "مق ب أن تك ، وال يج
 والوضع   –ة  فعلى األمم والحكومات أن تتسلم زمام وضع سياساتها المناسب        . مفروضة من الخارج  

راء       وحاليًا، تصدر عملية    . المثالي أن يتم وضعها محلياً     وضع وثيقة استراتيجية تخفيض أعداد الفق
 . الجيل الثاني من األوراق، األمر الذي يعطي فرصة لتقويم األخطاء السابقة

 
لى الجهات   سياساتها اإلنمائية وأّن ع     عملية وضع  حن نعلم اآلن أّن على البلدان النامية أن تمتلك        ون

ى       ذا عل ن ه دًال م ز ب ة، وأن ترآ دان النامي ات البل ي وضع سياس دخل ف ن الت ف ع ة التوق المانح
وأصبح من المتعارف عليه أيضًا أّن على الجهات المانحة أن تصل      . سياسات التعاون الخاصة بها   

افس في              دًال من التن شرآاء، ب ة ال ذا في مصلحة تنمي ا  إلى انسجام فيما بينها بحيث يصب ه ا بينه . م
سجم مع           يجب أن   باإلضافة إلى هذا،     ا بحيث تن تنظم الجهات المانحة سياسات التعاون الخاصة به

ة الرسمية يجب       السياسات اإلنمائية الخاصة بشرآائها       أن تمر من خالل        وأن المساعدات اإلنمائي
شرآاء ؤالء ال سات ه ة. مؤس رى أن الملكي ذلك، ن ق وownership ول  harmonisation تواف

وم      قد أصبحت ثالثة مفاهيم جديدة وأساسية في         alignmentالتنظيم  و اوني الي  مرسخة   العمل التع
في النظام الخاص بإعالن باريس، والذي يثبت بدوره أن المجتمع التعاوني يحرز بعض التقدم في                

 . فهمه لمشاآل فعالية المعونات
 

ش       ع م ى أرض الواق ة عل ذه النظري ق ه ة تطبي شكل عملي ذا ت ع ه ع  وم سبة لجمي ة بالن اآل مختلف
اتها        . الجهات ذا      ،فلدى الجهات المانحة صعوبات في تكييف ممارس ا له رغم من إنكاره ى ال  وعل

د      صيرة األم صالحها ق ق م أداة لتحقي ات آ تخدام المعون ي اس ستمر ف ا وت ا بينه افس فيم ي تتن . فه
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ى مصالح سكانها اإلنم              ى     وتكافح البلدان النامية أيضًا من أجل أن ترآز عل د وعل ة األم ة طويل ائي
 . المنتشر على نطاق واسعمحاربة الفقر 

 
تخدام     ي اس ستمروا ف دون أن ي ة من البرجوازيين ممن يري ة التنمي ي عملي د من النظراء ف والعدي

د    صيرة األم صالحهم ق ة م أداة لخدم ات آ ام    و، المعون ساءلة أم ة للم وا عرض ن أن يكون دًال م  ب
ك أمام الجهات المانحة ويصطفون إلى جانب المصالح قصيرة     آذل واسكانهم هم يفضلون أن يكون    

و     . مانحةاألمد للجهات ال   ا            وهؤالء النظراء البرجوازي دون استغالل الفرصة التي توفره ن ال يري
اً    تكفي إلحكام سياسات  وضع وثيقة استراتيجية تخفيض أعداد الفقراء        عملية ففي  .  موضوعة محلي

ن الحاالت د م يالعدي ع أن ا ف ن  الواق م م ر التخطيط ه بالد أو وزي ة لل ر المالي دولي ووزي ك ال لبن
راء        يقومون بوضع    داد الفق م من           وثائق استراتيجية تخفيض أع ى زمالئه ، ويفرضونها بلطف عل

ة وضع           . الوزراء والبرلمان الوطني   ائق استراتيجية    ويجب أن يساهم المجتمع المدني في عملي وث
ان ال يفعل أي شيء   يعطى الفرصة   ، ولكن نادرًا ما     تخفيض أعداد الفقراء   ذلك  . وفي معظم األحي ل

راء       فإن االدعاءات بأن عملية وضع       ة        وثائق استراتيجية تخفيض أعداد الفق فافة هي آاذب ة ش عملي
 . على نحو آبير

 
 حيث أن اإلرادة     فعيل على أرض الواقع    غير قابل للت   هويقول البعض أن آل هذا جميل نظريًا ولكن       

وفرة           السياسية والحوآمة  ات المقصودة ليست مت م يرفضون    .  والقدرة الفنية لتنفيذ الهيكلي ة فه  وثيق
راء      داد الفق د لتوافق واشنطن      "ألّن استراتيجية تخفيض أع ر هو فقط نهج جدي م ". تخفيف الفق ه

أّن  ون ب سألةيقول ة 0.7سبة  النم ا دعاي دى آونه ة ال تتع الن  .  بالمئ الم إع أن آ صرحون ب م ي وه
ة  ن الملكي اريس ع سياسة      ب ار ال ين االعتب ذ بع د األخ ي عن ر واقع ات غي يم المعون ق وتنظ  وتواف

ا ة للجه ينالواقعي ن المحلي ا م ة ونظرائه تنتاجات . ت المانح ذه االس م ه ن أن معظ ن الممك وم
م، إّن       . صحيحة راء ت     ولكن ما هي البدائل الموجودة؟ نع داد الفق ائق استراتيجية تخفيض أع د  وث مت

سفة        . خطة إنمائية لمدة خمس سنوات    لمدة ثالث سنوات ليست آ     اريس وفل ساندة  نعم، إّن إعالن ب  م
 استعماري  –ذات طابع نيوآولونيالي    (اتكالية  الموازنة التي تكمن وراءه من الممكن أن يؤدي إلى          

ديث سبب  . )ح واء ب ر س ة ال تتغي مالية العالمي ات الرأس م، إّن العالق يض نع تراتيجية تخف ة اس وثيق
 .  إعالن باريسأوأعداد الفقراء 

 
سماء؟              ذًاسنلتمس مال  هل   –ولكن فليكن    ا من ال  في الصحراء الجميلة أم ننتظر سقوط الحلول علين

اً     ع جانب ب أن توض ام يج ذه األوه وة        . ه ب ق ضل يتطل و األف ر نح أن التغيي رف ب ا أن نعت علين
د و    د طرق قصيرة األ  إيديولوجية وسياسية وتقنية وعالقة جدلية بين رؤية طويلة األم ستطيع  . م وت

اء    تخفيض أعداد الفقراء العملية الخاصة باستراتيجية    يلة لبن وإعالن باريس أن توفرا مساحة ووس
سياسية        ضًا اإلرادة ال ا أي ة وربم ك الخاصة بالحوآم ة     . القدرات التقنية وتل ذه احتمالي ولكن تبقى ه

 . وليست ضمانة
 

لبلدان التي سياساتها المتعلقة بالميزانية     من الواضح أن بناء القدرات أمر ضروري في العديد من ا          
ة ومنظمات المجتمع          وتلك التقنية مليئة بالفجوات، وأنه يجب أن تقوم ببناء القدرات مؤسسات قليل

درات آهدف          اء الق ا  لالمدني التي حددت على نحو صحيح بن ة،      . ه ائج ايجابي ذا نت د ال يضمن ه وق
ه يبقى طر            دماً       وال هو نهج خالي من المخاطرة، ولكن ة صحيحة للمضي ق ديل هو البحث      . يق والب

 .  بحث غير مثمر–عن مالذ في زوايا السالمة المطلقة والصحة الخالية من المخاطرة 
 

  لويس آولوارت، بلجيكا
  be.fed.diplobel@Callewaert.Louis: البريد اإللكتروني
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 ات إنتراكمطبوع
 

 مساعدة السالم؟ دور المنظمات غير الحكومية في النزاع المسلح
 Aiding Peace? The Role of NGOs in Armed Conflict    

 )ISBN(الدولي الرقم المعياري ،  جنيه استرليني15.95 صفحة، 256بقلم جوناثان غودهاند، 
 1-853396-32-X  
 

ى مستوى المجتم       ي دعم قدرات المنظمات عل ادئ     : ع المحل ات ومب استطالع للمسائل والمنهجي
 الممارسة الجيدة 

Supporting the Capacity of Organisations at Community Level: An Exploration of Issues, 
Methods, and Principles for Good Practice 

 ليني  جنيه استر8.95، 48 سلسلة األوراق المتفرقة رقم آيتي رايت ريفولليدو،
 

 استطالع رصد وتقييم برامج الروما في اتحاد اوروبي موسع : رسم التضاريس
Mapping the Terrain: Exploring Participatory Monitoring and Evaluation of Roma 

Programming in an Enlarged European Union 
  جنيه استرليني 8.95، 47 مسلسلة األوراق المتفرقة رقزوسا دو ساس آروبيفتيكي وفران دينز، 

 
 اآلليات والنزعات والتبعات : تمويل الوآاالت الرسمي للمنظمات غير الحكومية في سبعة بلدان

Official Agency Funding of NGOs in Seven Countries: Mechanisms, Trends and Implications 
  جنيه استرليني 8.95، 46 رقمسلسلة األوراق المتفرقة بريان برات وجيري آدمز وحنا ورن، 

 
   دبياتلألمراجعة : تنمية قيادات المنظمات غير الحكومية

NGO Leadership Development: A Review of the Literature 
  جنيه استرليني 5.95، 10جون هيلي، ورقة براآسيس 

 
 رسك وآوسوفو تجربة البوسنة واله: بناء قدرات المجتمع المحلي في مجتمعات ما بعد النزاع

Civil Society Capacity Building in Post-Conflict Societies: The Experience of Bosnia & 
Herzegovina and Kosovo 

  جنيه استرليني 5.95، 9بيل ستيرالند، ورقة براآسيس 
 

ي   دني اإليران ع الم ي المجتم ة ف درات التنظيمي اء الق ع  : بن ات المجتم دم منظم م تفاصيل تق رس
 المدني

Building Organisational Capacity in Iranian Civil Society: Mapping the Progress of CSOs  
  جنيه استرليني 5.95، 8آاثرين سكواير، ورقة براآسيس 

 
ى        ل إل ال إيمي ى إرس راك يرج ات إنت ن مطبوع ات ع ن المعلوم د م -swindsorلمزي

richards@intrac.org ن قا سخة م ى ن ام   للحصول عل راك لع ات إنت ة مطبوع نكم 2006ئم  أو يمك
 org.intrac.wwwزيارة موقعنا اإللكتروني على 

 
 

 *** 
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راك                      ر من أونت دد األخي ذ الع د من الموظفين الجدد من درب    –لقد رحبنا بالعدي ى ال د انضم    .  عل فق

ز  آينيدي مبيفي آمسئول مالي للمساعدة في العمل الشاق الذي يقوم به   فريق المالية، وحل فيل داين
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ي  ستير ف ة الماج ا لتحصيل درج تها العلي ل دراس ي سوف تكم ن والت ي أووي ة؛ جين ة الدولي  التنمي

ى        صول عل ة للح ن الدراس نة م د س راك بع ى إنت ود إل ي تع ان الت ابرييال غوزم ا غ ت محله وحل
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 . الممارسة في مجال األعمال من جامعة باثماجستير في المسئولية و

 
 ،ريتشاردز-آتبته شيال ويندسور

 ، إنتراك مديرة الموارد 
 ،وليندا لونكفيست

  باحثة 
   org.intrac@llonnqvist ؛org.intrac@richards-swindsor: البريد اإللكتروني
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