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  نظروجهة
 
 

 التنميةواالستيالء على " الحرب على اإلرهاب"
 
 

 العالم فيما التي ُأطلق لها العنان في" الحرب على اإلرهاب"الحرب جيدة لألعمال وليست أقلها 
لتي إن أعمال العنف العشوائية ضد المدنيين ا. 2001بعد الهجمات في الواليات المتحدة عام 

وقعت منذ ذلك الوقت تساهم في خلق البيئة الحالية المتوترة بشدة عبر العالم، مع احتمالية ازدياد 
معظم بلدان العائلة الدولية قيام وقد نجم عن هذه التوقعات التي تؤآد نفسها . العنف أآثر مع األيام

 بما فيها عدة مضادة لإلرهاببصياغة إجراءات ) خاصة الواليات المتحدة(لألمم المتحدة 
والتطبيق الفعلي للتنمية وتهدد بتقويض فكرة تبعات ذات مدى واسع لها ت األمنية التي المعونا

 . آما عرفناها
 

 المساعدات اإلنمائية الرسمية 
 

 أقل من دوالر واحد في  يبلغدخلعلى العيش ببينما يستمر ما يزيد عن مليار شخص في العالم 
يسة للحرب على اإلرهاب هو المواقف المتغيرة بالنسبة للمساعدات اليوم، فإن أحد اآلثار الرئ

 Reality  شبكة واقع المعوناتيجادل تقرير، على سبيل المثال، 2004في عام . اإلنمائية الرسمية
of Aid بأن المساعدات يجب أن تعامل على أنها نقود تحفظ في صندوق للناس الذين يعانون من 
شف أيضًا بأن موارد اإلعانة يتم تحويلها على نحو متزايد لتخدم ولكن التقرير قد آ. الفقر

أو تلك التي تكون قد ُدِفعت " هشة"المصالح األمنية لجهات مانحة رئيسة في بلدان توصف بأنها 
الخاصة بالمساعدات اإلنمائية للعديد من البلدان إن االعتبارات . في نزاعاتللدخول من األساس 

. ، آما حدث بشكل واضح من قبل الواليات المتحدة"األمنية"مصالحها قد ُعّدلت بحيث تتضمن 
العدوان المتفرج على "يبدو أن التعاون اإلنمائي قد أخذ دور ومنذ إعالن الحرب على اإلرهاب، 
 The Reality of Aid Management( ا والبلدان المجاورة لهم"العسكري على أفغانستان والعراق

Committee, 2006( . منظمات المجتمع المدني قد استمرت في تحديها لهذا الموقف بحجة أن إّن
 . المساعدات اإلنمائية ال يمكن ويجب أن ال تستخدم ألهداف عسكرية

 
 حتجاجحق اال

 
إن الحرب على اإلرهاب بخطابها الحالي لم تعد حربًا تتعلق باإليديولوجيات أو صراع 

 من العالقات التي هذه العملية تكشف عن نسيج معقد التفصيلية لاآللياتإّن . الحضارات ببساطة
الجبهة تزحف بشكل متنام على حقوق المواطنين وحقوق المنظمات غير الحكومية التي تقع على 

أنتم ("وبينما لعبت الواليات المتحدة دورًا واضحًا وقياديًا في هذا السياق . لعمل التنموياألمامية ل
 الذي يدعو أآثر للقلق هو ربما ما يحدث على نحو غير مكشوف ، فإن األمر ")إما معنا أو ضدنا

والجهات متعددة األطراف ) بما في ذلك المملكة المتحدة(في مناطق أخرى مثل االتحاد األوروبي 
في أجهزة صنع السياسات هذه تكون عادة القرارات حول دمج المساعدات . آاألمم المتحدة

االستيالء على  صعوبة لمنظمات المجتمع المدني للتشكيك في مما يجعل األمر أآثرمقنَّعة واألمن 
 . لتنمية أو تحديهااأجندة 

 



 لقمع الفقراء ويبدو أّن العديد من الحكومات تستخدم الحرب على اإلرهاب آضوء أخضر
إّن فقدان األرض وسبل آسب العيش . وسائل آسب العيش خاصتهموالمهمشين واغتصاب 

هي خصائص واضحة لعالقات اجتماعية تزيد من خطر م المساواة انعداباإلضافة إلى تنامي 
 . ازدياد العنف في العديد من المناطق

 
 االجراءات المضادة لإلرهاب والمجتمع المدني 

 
ونتيجة لهذا، . مت بتمويل منظمات ممنوعةهِِمن المنظمات غير الحكومية قد اتُّإن عددا صغيرا 

من قبل المنظمات " على القائمةالمضافة الكيانات " هذه فقد جعلت العديد من البلدان مساعدة
 ولكن .المضادة لإلرهابالخيرية أمرًا غير قانوني آجزء من اإلجراءات والقوانين والممارسات 

يبقى التوضيح الحقيقي قليًال حول سبب وجود منظمة ما على أي قائمة أو أين تحفظ هذه األسباب 
ايير التي يرجع لها لتحديد ما إذا آان نشاط ما هو معاد وتحت إرادة من أو حتى ما هي المع

 . للمصالح الوطنية
 

وهناك قلق متنام بأن األجندة العالمية المناهضة لإلرهاب قد قوضت التعاون الدولي بين منظمات 
 هذا من خالل فرض سيطرة شديدة على حرآة األموال بين الشرآاء ويحدث. المجتمع المدني

ل رصد نشاطات العديد من المنظمات، خاصة تلك المعنية بمسائل المناصرة التنمويين ومن خال
 . والتمكين

 
من خالل جعل متطلبات : ويؤثر هذا المناخ على منظمات المجتمع المدني بثالث طرق رئيسة

المخاطرة بالعدول عن المنظمات غير الحكومية في الشمال إقناع التقارير المالية أآثر تعقيدًا و
أداة يمكن ) أو غيرهاالفاشستية (ر شرآاء لها ومن خالل إعطاء العديد من الدول عند اختيا

  الماليةلمعوناتتوافق اإن أجندة . المدني ومواقفها المعارضةأنشطة المجتمع استخدامها لقمع 
تطور منبه في ) والجهة التنفيذية على وجه الخصوص(المقصود بها تعزيز قبضة الحكومات 

 اإلرهاب، ألنها تترك فرصة إلساءة استخدام  والحرب علىلمضادة لإلرهاب اإلجراءات اسياق
ويغطي هذا العدد من أونتراك العديد من هذه المسائل التي . سلطة مدعومة بتمويل آبير الحجمال

تدعو الستعراضها وإقامة المناظرات حولها، أمر تفتقر إليه بشدة هذه الفترة الجديدة من التنمية 
 . ًاالمنقادة أمني

 
 أداة حكومية غير واضحة ولكن قوية 

 
بالنسبة للمنظمات غير الحكومية التي تعمل مع المجتمع المدني المحلي على وجه الخصوص، 

إن تعريف . هناك مخاطرة بأن تقوم بانتهاك اإلجراءات المضادة لإلرهاب بشكل مقصود
 على اإلرهاب من الممكن أن يبقى غامضًا، وعملية التعامل مع المشتبهين في الحرب" اإلرهاب"

وتتضمن بعض األمثلة الواضحة أوامر االحتجاز . أمنيةالظاهر قضية تبدو في بحجة تبقى سرية 
هناك أمثلة على باإلضافة إلى هذا . في المملكة المتحدة ومعاملة المحتجزين في خليج غوانتانامو

مة من قبل الهيئة الخيرية للمملكة  غير مال وبعد ذلك تم التحقيق بشأنها ووجدت منظمات تم منعها
المتحدة، ومع هذا فقد بقيت ممنوعة من قبل الواليات المتحدة وموسومة من قبل حكومة المملكة 

 INTERPAL ومنظمة إنتيربال .المتحدة بشكل يؤثر بشدة على قدرتها على جمع التمويل والعمل
 في هذا العدد وهي أحد األمثلة على  مالحقتها لمعاقبتها يتم التحدث عنهاي لديها تجربة فيالت
 . ذلك

 



وقد وجدت منظمات في بعض البلدان بأن اإلجراءات المضادة لإلرهاب يتم استخدامها آأداة 
فالعديد من األنظمة غير الديمقراطية قد استخدمت غطاء . مقبولة دوليًا للقمع من قبل الدولة

المتظاهرين وناشطي حقوق عامل بقسوة ضد اإلجراءات المضادة لإلرهاب واألولويات األمنية للت
وفي تعاون مع جهات أجنبية ويمكن أن يحدث هذا من خالل إيقاف الحواالت البنكية وال. اإلنسان

ويبدو هذا على نحو . بعض الحاالت حجز ومضايقة الناشطين الذين يدعمون حقوق الفقراء
 قمعهاو الهند، والتي يتم حاليًا متزايد قدر الحرآات االجتماعية سواء في بيرو أو باآستان أ

ولذلك من الضروري والمهم ". النمو بأي ثمن"لمصلحة االستثمارات المتعددة القوميات وتحقيق 
أن تتعاون منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية عبر الحدود القطرية حول آيفية 

ى التمكن من التمييز بين خطاب ونحن بحاجة إل.  الحقوق المدنيةوتآآلالتعامل مع هكذا قمع 
وإنتراك حاليًا منخرط في عملية آهذه من خالل ورشات عمل عبر . وواقع التمويل اإلنمائي

 . العالم
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 : منظمات غير حكومية في المملكة المتحدة

 )Interpal(وصم وتصنيف في إنتربال 
 
 

كة المتحدة، وجدت نفسها على النهاية الحادة ، منظمة إغاثة من أجل فلسطين مقرها المملإنتربال
وتبين ". إرهابية دولية"يات المتحدة منظمة لإلجراءات المضادة لإلرهاب عندما صنفتها الوال

قصتها قلة المساحة المتوفرة للحرآة ألي منظمة مجتمع مدني آانت غير محظوظة لدرجة 
 . القوى السائدةتخالف قواعد لعبة جعلتها 

 
من قبل الواليات " اإلرهابيون الدوليين الخاصة"ئمة إن إضافة المنظمة إنتربال البريطانية على قا

 إنما يدل على قدرة الدعاية السياسية الحالية على إعاقة عمل أي منظمة 2003ة عام المتحد
 . مجتمع مدني على نحو عشوائي

 
إن إنتربال منظمة خيرية مقرها المملكة المتحدة ترسل معونات إنسانية لجمعيات خيرية شريكة 

أغسطس /في آب. تسعى إلى تخفيف الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها الفلسطينيون
 Specially Designated Global"إرهابيًا  ًا أعلنت الواليات المتحدة إنتربال آيان2003

Terrorist" بسبب اتهامات بأن بعض شرآائها من المنظمات آانت تدعم حماس التي تعتبر 
فس وجود نوآان تصنيفها هكذا على الرغم من . إرهابية في الواليات المتحدة والمملكة المتحدة



التهم والتحقيق بها بعمق في السابق من قبل الهيئة الخيرية وهي الجمعية الخيرية المراقبة في 
ولم تحاول السلطات األمريكية االتصال بإنتربال أو تفحص األدلة أو إجراءات . المملكة المتحدة

 .  أية فرصة للدفاع عن نفسهاباختصار، لم تعط إنتربال. لخيريةوسجالت الجمعية ا
 
 بتجميد حسابهاقامت الهيئة الخيرية للمملكة المتحدة آكيان إرهابي بعد تصنيف إنتربال و

.  وقامت بعملية تحقيق أخرى للمنظمة ودعت حكومة الواليات المتحدة لتقدم أدلتهاالمصرفي
 تمديد الموعد لقيامها بذلك، لم يقدم أي دليل ذي مصداقية لدعم االتهامات وعلى الرغم من

ومع هذا، تبقى إنتربال على قائمة الواليات المتحدة . )BOND, 2006(بإرهابيين بارتباطها 
أستراليا (ان أخرى أيضًا والتي يبدو أنها أدت إلى تصنيفها آذلك في بلد" اإلرهابيةللكيانات "

 ). وآندا
 
 " غيمة من الريبة"
 

منظمات مسجلة ومعترف  األخيرة بعملها مع  وتستمرأما اآلن فقد برأت الهيئة الخيرية إنتربال
الذي عين ويصف مدير عام إنتربال . وقد آانت التجربة مفيدة. بها رسميًا تخدم احتياجات الفقراء

لقد خلق هذا غيمة ال داعي لها من : "آريم بنسيالي تأثير وضع المنظمة على القائمة. مؤخرًا د
 في ترآيزها من تقديم وأدى إلى ارتباك في عمل الجمعية الخيرية وانحراف. الشك والريبة

 ".  مما آذى الفقراء–المساعدات للمحتاجين إلى صرف جهودها على دحض هذه االتهامات 
 

بالنسبة لكل المنظمات غير الحكومية لديه تبعات خطيرة  كيان إرهابي آ المبهمخطر التصنيفإّن 
مية التي تساعد إن المنظمات غير الحكو. التي تعمل في مناطق حساسة سياسيًا وتمزقها الحرب

 عليها أن تعمل بجد أآبر حتى تبرر ليس فقط طبيعة عملها اإلنسانية بل ،المهمشين خالل النزاع
 . حيادها في النزاع

 
 هذه قد خلقت عوائق جدية مثل انخفاض التبرعات خاصة من الواليات وعملية إعطاء األسماء

لة قلقة بخصوص دعم الجمعيات وهناك أيضًا مؤشرات بأن الجهات المانحة المحتم .المتحدة
 ". اإلرهابية"الخيرية خاصة المسلمة منها بسبب احتمالية اعتبارها تدعم األنشطة 

 
 االفتقار إلى االستئناف 

 
المرعبة بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني هو افتقارها إلى وأحد أآثر أوجه قضية إنتربال 

نشرت الحكومة البريطانية إجراءات خاصة لقد . استئناف أمام السلطات األمريكيةإجراءات 
ولكن الجهة األمريكية . )UK Home Office, 2006(بعملية االستئناف للمنظمات الممنوعة 

 Office of Foreign Assetsاألجنبية مكتب مراقبة الممتلكات  –المسئولة عن منع المنظمات 
Control – ءاتها لوضع المنظمات على آأساس لقراراتها، وتبقى اجرا" أدلة سرية" تستخدم

فليس هناك . القائمة غير واضحة، وهي ال توفر أي وسيلة واضحة إلزالة أي منظمة من القائمة
 British Overseas NGOsوبالنسبة للمنظمة المظلة . وقت زمني محدد للتصنيف أو لالستئناف

for Development -BOND"  هذا ا يعني أّن إنم اإلجراءاتشفافية في انعدام الوضوح  فإّن
 قضية إنتربال BOND  بوندلقد حملت".  قد يحدث ألي منظمة بريطانية في أي وقتالتصنيف

وتخاطبت مع بارونيس سايموند، الوزير المسئول عن األعمال المضادة لإلرهاب والشرق 
ق  حنإلى جذب انتباه السلطات ومع ذلك فقد آان لهذا نتيجة صغيرة جدًا تكاد ال تتعدى. األوسط

  .المجتمع المدني بخصوص هذه المسألة الحساسة
 



بنسيالي بأن التغير . ويقول د. تم اآلن انتخابها للسلطة الفلسطينيةقد والمثير للسخرية أن حماس 
فككل المنظمات غير الحكومية األخرى أرسلت : "في الحكومة لن يؤثر على عمل إنتربال

ينية المحتلة بينما آانت فتح بالسلطة وسوف نقوم إنتربال مساعدات إنسانية إلى األراضي الفلسط
 ". بذلك اآلن وحماس بالسلطة وسوف نستمر بالعمل بغض النظر عن من بالسلطة إن شاء اهللا

 
 نداء يقظة لمقاومةبنسيالي للمنظمات البريطانية األخرى هي أن قضية إنتربال هي . إّن نصيحة د

وبينما يبذل . معايير عالية للشفافية والمساءلةتسييس العمل اإلنساني ولالستمرار في ضمان 
عمل سويًا للضغط من أجل مراجعة عملية ألن يالمجتمع المدني جهدًا للتقيد بالمعايير فهو يحتاج 

 . تصنيف المنظمات لجعلها واضحة وشفافة وعادلة وموضوعية
 

ع حماية منظمات أن قوانين المنظمات الخيرية البريطانية ال تستطيعلى وتدل حالة إنتربال 
المجتمع المدني البريطانية من معاملتها على نحو عشوائي وغير شفاف من قبل العديد من 

وبينما يستمر المناخ السياسي الحالي لصيد الساحرات تحتاج منظمات . المنظمات األجنبية
ن أجل اإلجراءات المضادة لإلرهاب التي تعم مالمجتمع المدني أن تعمل سويًا وتعلن عن مخاطر 

 . تشريع االنخراط المدني
 

  :المراجع
BOND (2006) http://www.bond.org.uk/sector/gsd/interpal.htm,  
UK Home Office (2006) http://www.opsi.gov.uk/si/si2006/uksi_20062299_en.pdf 
http://www.intelligence.org.il/eng/sib/12_04/interpal.htm 
http://www.interpal.org/ 
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 والشكوك المتبادلة" الحرب على اإلرهاب"
 
 

 The Green Economics andنجمة صادق، مديرة مبادرة االقتصاد األخضر والعولمة 
Globalizationلجبهة األماميةعلى ا بلد –حدث عن التنمية المرتبطة باألمن في باآستان ، تت 

 ". للحرب على اإلرهاب"
 

إن موقف الحكومة نحو المنظمات غير الحكومية التي تعمل في المناطق الشمالية من باآستان قد 
نظمات المولكن العالقة بين ". الحرب على اإلرهاب"تشدد منذ التاسع من أيلول افتراضا لدعم 

 منذ –غير الحكومية والحكومات من أي لون في باآستان لم تكن عالقة طيبة لمدة تزيد عن العقد 
اسميًا أن تمرر مشروع قانون خاص بالمنظمات غير " الديمقراطية"أن حاولت الحكومة 

الحكومية حورب بشدة، والذي آان يسعى إلى أن يمر آل تمويل المنظمات غير الحكومية من 
علمًا بأن هذه القيود آانت تتعلق بالنزاعات الداخلية على السلطة ال . من خالل الحكومةالخارج 

 ". أجندة خارجية"أي 



 حرآة تصعد احتجاجاتونتيجة لنشاطات المنظمات غير الحكومية المستمرة لزيادة الوعي و
هم فيما يتعلق كن العامة في باآستان تحت تأثير أي وياإلنترنت لم الفالحين واتحادات التجارة و

بقليل، " للحرب على اإلرهاب"باآستان " انضمام"وبعد ". الحرب على اإلرهاب"بطبيعة أسباب 
تقصف "انتشرت على نحو واسع اإلشاعة القائلة بأن الرئيس مشرف آان مهددًا بأن بالده سوف 

ت غير إذا لم يتعاون وقد نوقشت علنًا في اجتماعات المنظما" حتى تعود إلى العصر الحجري
قد نشر عن قصد للحصول على " السر الواضح"إذا ما آان هذا ومن غير الواضح . الحكومية

فرصة " الحرب على اإلرهاب"ومن هذا المنطلق، آانت . تعاطف العامة مع دعم قضية مريبة
 . لتعزيز القبضة على السلطة

 
اعية مؤدية بالنتيجة األخيرة مكاسب الحكومة من األراضي الحضرية والزروزادت في  السنوات 

وقد رأينا أيضًا الطريقة التي تم التعامل . البنجابفي على سبيل المثال إلى قمع انتفاضة الفالحين 
؛ وتؤآد هذه الحاالت حقيقة أن الحكومة العسكرية 2005ديسمبر /بها مع زلزال آانون األول

 . دية الناجمة عنهالباآستان ليست لديها نية التخلي عن السلطة أو المكتسبات االقتصا
 

  2005إغاثة زلزال 
 

لقد خدمت البرامج اإلنمائية بشكل رئيسي . سوء تنمية المناطق الشماليةعن لقد آشف الزلزال 
المصالح العسكرية في المنطقة؛ إن أي تحسن في مستويات المعيشة آان نتيجة لجهد الناس 

دات الدولية قليلة على نحو مخيب وقد تفاقم الغضب حول هذا عندما تبين أن المساع. أنفسهم
برفاه باآستان في لآلمال خاصة تلك المقدمة من اإلدارة األمريكية المرتبطة على نحو مزيف 

 ". الحرب على اإلرهاب"
 

وبينما تمت خدمة بعض المناطق أفضل من غيرها من قبل الجهود اإلغاثية قدمت العديد من 
ير التي آشفت عن األنشطة اإلغاثية المحدودة للغاية مجموعة من التقارالمنظمات غير الحكومية 

 للمخاطرة ًا باردًا، األمر الذي اعتبر استعداد"حساسة"وخاصة في المناطق التي وصفت بأنها 
بفقدان ضحايا بدًال من فتح المناطق المعزولة لتصلها عمليات اإلغاثة، وإلخفاء ما أصاب هذه 

ير تفاصيل عن انخراط الحكومة بخسائر واسعة النطاق وأعطت التقار. المناطق عن أعين العامة
 . في المعونات وتحويل مسار المعونات غير مبرر وافتقار للشفافية والمساءلة

 
 تعزيز السيطرة على المنظمات غير الحكومية 

 
غير الواضحة، ولكن ساعدت هذه الحجة " بالحرب على اإلرهاب"لم يكن ألي من هذا عالقة 

ألجل إن اعتقال واحتجاز األشخاص . رة على أنشطة المنظمات غير الحكوميةتعزيز السيطعلى 
خوف في دون تهمة هو إجراء قديم وشائع، ولكن الباآستانيين العاديين اآلن يعيشون غير مسمى 

للحصول على جوائز نقدية أو آإثبات على التزام باآستان " آإرهابيين "إضافي من اختيارهم
 ". بالحرب على اإلرهاب"
 

الوعي العام الجيد إن الخراب الذي لحق بالعالقات بين باآستان والغرب لن يزول بسرعة بسبب 
بنفاق الدولة واالشمئزاز والغضب حول العراق وأفغانستان ولبنان وفلسطين وأبو غريب 

 . وغوانتانامو
 

حكومة فإن القمع غير الجلي للمنظمات غير الحكومية الناشطة من قبل الوفي هذه األثناء، 
بينما تترك المنظمات غير الحكومية النسوية التي يقتصر عملها على أنشطة صحية . مستمر



وتعليمية ال تهدد المصالح، على سبيل المثال، فإّن غيرها من المنظمات الناشطة ترزح تحت 
عالقة بين اتهامات من قبل المتطرفين بأنها أصبحت ذات طابع غربي فهي . ضغوطات أآبر

غرب من ناحية، ومن قبل الحكومة التي أصبحت أآثر تشديدًا عليها والتي تنتقد ومنضمة لل
دولة حول نقص الخدمات بوضوح بسبب قوانينها التي هي ضد مصالح المرأة وعدم تحرك ال

 . االجتماعية من ناحية أخرى
 

أخذ المنظمات غير الحكومية أيضًا صورة مظلمة عن تنقيح المضطرب، توفي هذا السياق 
وظائف لمستشارين خرًا، األمر الذي يعتبر أنه خلق لمنظمات غير الحكومية مؤلتمويل األجنبي ال

وتعتبر بعض المنظمات غير الحكومية قبول التمويل من الجهات التي تعتبر . من البلدان المانحة
 . البلد المتلقي آكيان إرهابي خيانة

 
أن موظفي المنظمات غير الحكومية مع أن تكراره ليس آما في بعض البلدان األخرى، إال 

على " الحرب على اإلرهاب"في ك كِّقد يكون قد ُش". يختفون"ث أن دوالصحفيين في باآستان يح
بل على العكس، فقد استخدمت . نحو آبير، إال أنها لم تؤد أبدًا إلى نشر سلطة الحكومة العسكرية

.  العامة ومؤسسات الدولةللضغط من جهة واحدة لتمرير سياسات تتضمن خصخصة الخدمات
وقد أطلق هذا العنان الضطراب متنام وقد جمع سويًا المنظمات غير الحكومية واتحادات العمال 

ومن المتوقع أّن هذا الصراع بين نفوذ الدولة ورزق الناس وتدخله . على نحو غير مسبوق
الحكومية أآثر بالحرب على اإلرهاب سيزداد سوءًا ومن المؤآد سيجعل عمل المنظمات غير 

 . صعوبة مما هو عليه اآلن
 

 آتبته 
 نجمة صادق

، منظمة غير حكومية ألبحاث Shirkat Gahمديرة مبادرة االقتصاد األخضر والعولمة، مشروع لشرآة جاه 
 المرأة والمناصرة 

 
 *** 

 
 : تقويض االحتجاجات الشرعية

 نفوذ الشرآة مقابل حقوق المجتمعات األصلية
 
 

آطريقة " لإلرهاب" زميل زائر في إنتراك يتحدث عن استخدام الحكومة في بيرو ،مارتن سكورا
 .  الشرعية ضد مد نفوذ الشرآةإلسكات االحتجاجات

 
بدأ . في بيرو" شبكة لإلرهاب" أعلن برنامج إخباري أسبوعي في ليما عن 2005في عام 

وج للعنف وآانت معارضة البرنامج باقتباس آلمة للرئيس توليدو يشير فيها لمنظمات آانت تر
مع هذا، فأفضل لقطة آانت صورة لشبكة . وآانت هناك إشارة غامضة ألفغانستان. لتنمية البالد

تكتمل بعنكبوت مخيف جدًا وتصل بين صور لمطران آاثوليكي ومسئول برامج في عنكبوب 
 National Confederation ofأوآسفام ورئيس الكونفيدرالية الوطنية للمجتمعات المتأثرة بالتعدين 

Communities Affected by Mining (CNACAMI)عدد من رؤساء البلديات الذين آانوا ضد  و
 . شرآة تعدين بريطانيةتابع لمشروع تعدين 

 



وقبل بضعة شهور من هذا آان المدير اإلقليمي ألوآسفام أمريكا قد تكلم خالل احتفال لتكريم 
رك في مؤتمر لصناعة التعدين حول المسئولية االجتماعية ضحايا العنف السياسي في البالد، وشا

 دعوته هو وممثل أوآسفام بريطانيا العظمى الجتماع تبعد ذلك في نفس اليوم تم. لقطاع الشرآة
هيئة المستشارين حول معلومات البالد  (مع مدير الوآالة الدولية للتعاون التنموي التابعة للحكومة
Advisory Panel on Country Information - APCI( وقيل لهما بأن الرئيس قد طلب من 

وبدًال من . ولألسف، لم يجد المدير أي أساس قانوني لعمل هذا. الوآالة إغالق مكاتب أوآسفام
لبيان أنهما هذا، اقترح أن تعمل المنظمتان طواعية على الطلب من الوآالة أن تحقق في أنشطتهما 

 . هابلم تكونا في الواقع تروجان لإلر
 

   الناس مقابل مصالح الشرآة 
 

 إن لم نقل الهمجية؟ قبل عدة سنوات، اقترحت –فما آان مصدر هذه التهم غير القابلة للتصديق 
إحدى شرآات التعدين الكندية بدعم من حكومة بيرو آنذاك أن تجعل من صناعة التعدين أساس 

استفتاء شعبيًا حيث صوت بلدة وقد نظمت ال. Tambograndeاالقتصاد في بلدة تامبوغراند 
وقد سبب هذا . لمصلحة التنمية الزراعية وليس لمصلحة التعدين%) 94(السكان بنسبة ساحقة 

ونشرت أوآسفام آلمة صباح يوم االستفتاء . بدوره صدمة في صناعة التعدين في بيرو ودوليًا
ترجمتها ممكن أن ، و"Referendum en Tambogrande: Porque Oxfam lo Financia"بعنوان 

أو من الممكن ) وهو المعنى المقصود" (لماذا تموله أوآسفام: االستفتاء في تامبوغراند"تكون إما 
ربما لهذا السبب بدأت صناعة ". االستفتاء في تامبوغراند ألن أوآسفام تموله"أن تترجم آالتالي 

سفام على أنها ممولة التعدين والحكومة حملة إعالمية استمرت أربع سنوات تصنف فيها أوآ
للعنف وتصور المجتمعات المحلية التي أآدت على حقوقها في وجه امتداد التعدين على أنهم 

 . مرتكبين للعنف في الريف
 

 صناعة التعدين واستخدام اإلرهاب 
 

، أشار تقرير 2004 عام في. يرآز برنامج أوآسفام أمريكا على دعم المجتمعات األصلية
 –للحكومة األمريكية حول التهديد األمني الذي يواجه بيرو مستقبًال إلى مهربي المخدرات 

عندما أشعل الزحف السريع وبالتالي، .  آأآثر التهديدات المرجحة–ومنظمات السكان األصليين 
 شرار  في بيرو Andesألنشطة صناعة التعدين على أراضي المجتمعات األصلية في اآلنديز 

في " اإلرهاب"المقاومة، آان من المناسب لصناعة التعدين والحكومة في بيرو أن تستخدم آرت 
وفي اجتماع بين ممثلي أوآسفام ورئيس مستشاري . محاولة لهما إلسكات أصوات المعارضة

 وزير الداخلية والذي عقد لتوضيح موقف أوآسفام من العنف، عبر المستشار بأنه فهم موقف
مع هذا، فبالنسبة للمستشار إّن صناعة . أوآسفام وأن الوزارة آانت معتادة على العمل مع أوآسفام

 أآثر من الدفاع عن نفسها ضد بقايا CNACAMIالتعدين آانت مهتمة بالدفاع عن نفسها ضد 
وتعتبر الوزارة . اإلرهابية التي تقلق الوزارة Shining Pathمنظمة الطريق المضيء 

CNACAMI ممثًال شرعيًا للمجتمعات األصلية المتأثرة بالتعدين . 
 

 حقوق الصناعة على حساب حقوق المجتمع المدني 
 

 قرار زيادة  مشروعAPCI الدولية الوآالة  مرر المجلس الوطني تحت إلحاح2006في نهاية عام 
ًا من جهات سيطرة الحكومة على المنظمات غير الحكومية المحلية بما فيها تلك التي تتلقى دعم

وهذا يتطلب منها التسجيل ورفع التقارير بخصوص أنشطتها ومصادر . خاصة غير حكومية
التمويل واألخطر من هذا إعطاء الوآالة السلطة إلغالقها إذا ما آانت أنشطتها متفقة مع تعريف 



آان منع والسبب الرئيس الذي قدم لتبرير هذه اإلجراءات . يات بيرو للتنميةوالحكومة لماهية أول
المنظمات غير الحكومية من تمويل تهريب المخدرات واإلرهاب على الرغم من عدم وجود أي 

وفي نفس الوقت، صوت المجلس ضد فرض ضريبة على األرباح . دليل على أن هذا قد حدث
ية لصناعة التعدين في تقليل عالمساهمة التطولصالح اإلضافية لصناعة التعدين آانت ستكون 

 . الفقر
 
بالتالي، في حالة بيرو التي خاضت تجربة النزاعات السياسية والعنف داخليًا في الثمانينيات من و

القرن الماضي وبداية التسعينيات، تم التالعب بالقلق المحلي والدولي حول اإلرهاب لحساب 
م تحديها من قبل المجتمعات المحلية وحلفائها من المنظمات غير الحكومية تمبطنة مصالح 

إن االستغالل المريب للتهديد اإلرهابي وموضوع توافق التوجه التنموي يمكن . حلية والدوليةالم
تضييق استخدامه لتبرير اإلجراءات التي دافعها الحقيقي هو تقويض االحتجاجات الشرعية و

 . من إمكانية الدفاع عن حقوق اإلنسان الشرعيةالحد الخناق على المعارضة و
 

 آتبه 
 امارتن سكور. د

  زميل في إنتراك ESRC NGPAمستشار مستقل وباحث، 
 mascurrah@gmail.com: البريد اإللكتروني
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 : اإلجراءات المضادة لإلرهاب بالنسبة للمنظمات غير الحكومية

 رسالة القانون
 
 

 يوضح القوانين الجديدة التي تطبق على Inter-Mediation1جوزيف مكماهون من إنتر ميدياشن 
 . ت المجتمع المدني األمريكية وتبعاتها على المساحة المدنيةمنظما

 
 تأثيرات عديدة على 2006إن لدى التطورات المتعلقة باإلجراءات المضادة لإلرهاب خالل عام 

 أوًال، قد تشير اإلجراءات المضادة 2.المنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجال التنمية الدولية
وثانيًا، إن استمرار . الثقة بين الحكومات والمنظمات غير الحكوميةآل تآلإلرهاب إلى استمرار 

 أن انالثقة بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية يقترحانعدام وجود العنف العشوائي وازدياد 
اإلجراءات المضادة لإلرهاب وقوانين تنظيم المنظمات غير الحكومية سوف تكون مكونًا طويل 

ومع هذا، فمن المهم أن نتذآر أّن اإلجراءات . نظمات غير الحكومية الدوليةاألمد في مستقبل الم
المضادة لإلرهاب إنما هي إحدى عوامل عديدة تؤثر على تمويل برامج المنظمات غير 

 –فاإلجراءات المضادة لإلرهاب تؤثر فعًال على المنظمات غير الحكومية الدولية . الحكومية
 . بيانات ذات طابع قصصيفبسبب طبيعتها تبقى ال. رها بدقةولكن من الصعب جدًا تقييم أث

 

                                                 
إنترميدياشن منظمة غير حكومية ترآز على تحسين التعاون والشراآات في مجال التنمية الدولية من خالل تقديم االستشارات  1

  http://www.inter-mediation.org: لالطالع يمكنكم زيارة الموقع اإللكتروني للمنظمة على. والتدريب ومساعدة البرامج
وتمت مراعاة الحذر في اختيار . مقابالت مع مستشاري منظمات غير حكومية مختلفة وممثليهاهذا الموجز هو نتيجة بحث و 2

 . األشخاص للمقابالت ولكن تم القيام بالعديد منها مع األخذ بعين االعتبار بأن التعليقات لن تنسب للمصدر



ويقول بعض المراقبين حتى أن عدم االنسجام بين اإلجراءات المضادة لإلرهاب والحجم الكبير 
  3".مستحيًال" أمرًا تجعل من االلتزام الكامل بهاللعوائق والمتطلبات 

 
 سياق إجراءات الواليات المتحدة المضادة لإلرهاب 

 
 US Departmentقسم خزينة الدولة في الواليات المتحدة من الحكومية قد طلبت المنظمات غير ل

of the Treasury  ،سم الرئيس في الحكومة األمريكية الذي يشرف على اإلجراءات وهو الق
قوم بسحب إرشادات يالمضادة لإلرهاب التي تؤثر على المنظمات غير الحكومية الدولية، أن 

تطوعية التي تشكل المرجع بالنسبة للمنظمات غير الحكومية الدولية واإلجراءات الخزينة ال
 إن الخزينة األمريكية قد رفضت أن تقوم بذلك وبدًال من هذا فقد قامت بإعادة 4.المضادة لإلرهاب
 . للمرة الثالثة دون أي تغيير أو استجابة تذآران5إصدار اإلرشادات

 
 :  لديها عدة شكاوي حول اإلرشاداتالمنظمات غير الحكومية الدولية

 
ولكن يبدو أن التقيد بها أمرًا " تطوعية"تقدم اإلرشادات على أنها هل هي حقًا تطوعية؟  

اإلسمية تعني أن التقيد باإلرشادات ال يزال ال يقدم " التطوعية"إّن هذه الحالة . إجباريًا
 دولية عرضة للعقاب على  فمن الممكن أن تكون أي منظمة غير حكومية–حماية قانونية 

 . الرغم من التقيد بها
من خالل خلق حاجة للتحقيق . للحكومة" عمالءآ"الحكومية الدولية المنظمات غير  

" عميل" تميل إلى تحويل المنظمات غير الحكومية إلى إن اإلرشاداتفورفع التقارير 
 . ت في الجنوبللحكومة األمريكية، مقوضة بذلك عامل الثقة مع نظرائها من المنظما

اإلرشادات من المنظمات غير الحكومية " تتطلب". عبء على المنظمات غير الحكومية 
 . جمع معلومات إضافية محملة بذلك عبء إضافي فيما يتعلق بالموارد المطلوبة

إن النية الحسنة للمنظمة غير الحكومية الدولية ال تحول دون العقوبات، . ال دخل للنية 
تجمد ممتلكات المنظمة إذا ما انتهكت اإلجراءات ) دون إنذار(ية قد والحكومة األمريك

  .  الفعلخطأبمعرفة المضادة لإلرهاب حتى ولو آان االنتهاك قد حصل نتيجة عدم 
 

إن مجتمع المنظمات غير الحكومية الدولية قد طور بديًال لمجموعة المبادئ التي توجه عمل 
  6.يكية في سياق تمويلها دوليًاالمنظمات غير الحكومية الدولية األمر

 
يأتي خطر انتهاك اإلجراءات المضادة لإلرهاب في الواليات المتحدة وسط تدقيق الحكومة 

العالقة تتضمن مراقبة  والخالفات 7.للمنظمات غير الحكومية وأعضاء مجالس إدارتها ومسئوليها
ل أنشطة المنظمات غير  لدى الحكومة حواتواختراق المنظمات غير الحكومية وقاعدة بيان

                                                 
 The What, Where and"إلرهاب في مقال يمكن االطالع على مراجعة شاملة للقرار التشريعي الخاص باإلجراءات المضادة ل 3

When of Anti-Terrorism Legislation "على العنوان التالي :
http://www.carters.ca/pub/article/charity/2006/tsc0511.pdf  

مة  وقوانين خدExecutive Order 13224   13224"األمر التنفيذي " وUSA Patriot Act" القانون الوطني"وتتضمن هذه  4
 وهي الوآالة األمريكية التي تشرف على وضع الضرائب بالنسبة للمنظمات غير Internal Revenue Sevice الداخلية العائدات

   .الحكومية، وغيرها
في ملحق للنسخة األخيرة تقدم الخزينة شرحًا غير مقنع بخصوص رأيها بأن إساءة استخدام : " على هذا OMB Watchوتعلق  5

" يرية من قبل اإلرهابيين تعتبر مشكلة آبيرةالمنظمات الخ
http://www.ombwatch.org/article/articleview/3612/1/407?TopicID=2 

 InterAction (2004) Handbook on Counter-terrorism Measures, What US Nonprofits and: المرجع 6
Grantmakers Need to Know. Hartford, CT: Day, Berry & Howard Foundation. 

: على" Nonprofits, Sarbanes-Oxley, and the States"أنظروا على سبيل المثال  7
http://www.guidestar.org/DisplayArticle.do?articleId=779 



في " اآلن) حرب العراق(أوقفوا الحرب "ع  تجّموتقترح األدلة أّن  8.الربحية والمجتمع المدني
 للسالم Quaker ومجموعة آويكر  9".آنشاط إرهابي محتمل"أوهايو قد وصم من قبل الحكومة 

 أن مراقبة الحكومة بعد أن علمت بأن أنشطتها آانت في قاعدة البيانات الخاصة بالحكومة وجدت
وهناك أيضًا تقارير عن إعاقة التمويل الموجه لجمعيات خيرية مسلمة في  10".مرعبًا"لعملها 

  11.الواليات وآندا نظرًا ألسباب تتعلق باإلجراءات المضادة لإلرهاب
 

 الدفاع من أجل التنمية؟ 
 

 3D.12: بخطوة يشار إليها بـتبذل الحكومة األمريكية جهدًا لدمج الدفاع والدبلوماسية والتنمية 
 30000.05رقم  لتعليمات العسكريةا :وإحدى الوثائق الرئيسة هي وثيقة وزارة الدفاع األمريكية

مهمة " هي  13"عمليات االستقرار"وملخص ما تقوله هذه الوثيقة هو أن . 2005من عام 
      14".عسكرية أمريكية رئيسة

  
ن المؤسسة العسكرية األمريكية بناء ائتالفات مع ولتحقيق هذه المتطلبات الجديدة يطلب م

 .المنظمات غير الحكومية
 

بادرت المؤسسة العسكرية األمريكية باالتصال بمنظمات غير حكومية   15وبسبب هذه التعليمات،
وتبين المقابالت أنه بينما ال تريد . دولية أمريكية من أجل التنمية وأنشطة االستقرار المشترآة

 غير الحكومية األمريكية المشارآة، فإن البعض اآلخر متلهف لالشتراك ببرامج بعض المنظمات
أن ونتيجة لهذا، تحتاج المنظمات غير الحكومية الدولية األمريكية . تقودها المؤسسة العسكرية

   . تحدد ماهية العالقة التي تريدها مع المؤسسة العسكرية المتوسعة
ًا ترتبط بطرق عديدة بنزعات السياق األوسع الخاص إّن االجراءات المضادة لإلرهاب أيض

قد أصبحت أهم من المعونات " لترويج الديمقراطية"فالمعونات األمريكية : بالمعونات الدولية
 . التي تهدف لمحاربة أمراض األطفال واألمراض الناجمة عن الوالدة وتقلل من حجمها

 
 االتحاد األوروبي التطورات الخاصة باإلجراءات المضادة لإلرهاب في 

 
إن المسائل الجوهرية المتعلقة بالمنظمات غير الحكومية الدولية وواضعي القوانين في الحكومة 

في . في االتحاد األوروبي شبيهة بتلك التي تظهر في الواليات المتحدة وآندا والمملكة المتحدة
واستجابة . 2006مارس /ار آذ30مرسوم اإلرهاب الجديد قانونًا بتاريخ المملكة المتحدة أصبح 

                                                 
 http://www.ombwatch.org/article/articleview/3237/1/411: أنظروا 8
 Lichtblau, E., ‘Documents Reveal Scope of US Database on Antiwar Protests’, New York: المرجع 9

Times (13 October 2006). 
  نفس المرجع السابق 10
 MacFarquhar, N., ‘Fears of Inquiry Dampen Giving by US Muslims’, New York Times (30: المرجع 11

October 2006). 
 

 Defense, Development and Diplomacy (3D): Canadian and US Military:  أنظروا3Dفيما يتعلق بـ  12
Perspectives, US Army War College على :

http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/Pubs/display.cfm?pubID=732 
 الدول الحفاظ على النظام في"بشكل عام تتضمن أنشطة عسكرية ومدنية على طول الطيف من السالم حتى النزاع من أجل  13

    Directive  3000.05 ('Directive') at §3أنظروا ". والمناطق
14 Directive at §4.1. 
 

15 Directive at §4.4 and 4.5 



على جمع ونقل " لخلخلة قدرة اإلرهابيين"المملكة المتحدة للهجمات اإلرهابية تتضمن جهودًا 
  16)."وغيرها من الطرق(من خالل إساءة استخدام الجمعيات الخيرية ...واستخدام األموال

 
 تؤثر بشكل آبير على ويعلق مراقبو مشهد االتحاد األوروبي بأن اإلجراءات المضادة لإلرهاب لم

.  من غير المنظمات غير الحكومية الدولية المسلمة–برامج المنظمات غير الحكومية الدولية 
 بأّن الرابط 17ولكن، هناك قلق حول اقتراح االتحاد األوروبي الذي ظهر في مسودة التوصيات

وتشتكي بعض . ةالستغالل المنظمات غير الحكومية الدولي" عامل خطر"السياسي أو الديني هو 
اتفاقية تأسيس " من 13المنظمات غير الحكومية الدولية بأن هذا االقتراح ال ينسجم مع البند 

التي آان المقصود منه محاربة التمييز المبني على الدين أو االعتقاد " المجتمع األوروبي
  18.وغيره

 
 اقتراحات لتحسين اإلجراءات المضادة لإلرهاب 

 
 الرئيسيين لإلجراءات المضادة لإلرهاب في االتحاد األوروبي عدة خيارات يقترح أحد المراقبين

 : للتخفيف من انعدام الثقة بين المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية الدولية، وتتضمن
 

إن . معرفة واستخدام مدونات السلوك التطوعية للمنظمات غير الحكومية الدولية .1
مات غير الحكومية الدولية قد تواجدت لسنوات وهي مدونات السلوك التطوعية للمنظ

 . أفضل طريقة لضمان االستخدام المناسب ألموال الجمعيات الخيرية
األخذ بعين االعتبار السياق المحلي للعالقة بين الدولة والمنظمات غير الحكومية  .2

 .وتاريخه فيما يتعلق باإلجراءات المضادة لإلرهاب
ومن الممكن أن تدعم . ات غير الحكومية بالشفافيةاالعتماد على التزام المنظم .3

الحكومات هذا األمر من خالل نشر تقارير المنظمات غير الحكومية الدولية 
 . إلكترونيًا

ضمان التناسبية من خالل مراجعة الخطر الفعلي إلرهاب منظمة غير حكومية  .4
قيام بتقييم القوانين الالذين يسنون  على ،بدًال من افتراض وجود الخطر. دولية

للخطر من أجل تحديد المستوى المناسب للقوانين الضرورية لمنع تحويل األموال 
 . الخيرية لإلرهاب

إن . يجب على الحكومات فهم الخاصية المميزة للمنظمات غير الحكومية الدولية .5
الطبيعة المرنة لعمل المنظمات غير الحكومية الدولية تسمح لها بتحقيق أهدافها 

 .  بأدنى التكاليفاإلنسانية
 
 
 
 

                                                 
 HM Government, Countering International Terrorism: The United Kingdom's Strategy, July: المرجع 16

2006 p 20 
 Draft Recommendations to Member States Regarding A Code of Conduct for Non-Profit: المرجع 17

Organisations To Promote Transparency and Accountability Best Practices.   أنظروا الموقع اإللكتروني مديرية
 European Commission Directorate – General Justice Freedom( حرية العدالة العامة واألمن –المفوضية األوروبية 

and Security (على العنوان :
http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/code_conduct_npo/draft_recommendations_e

n.pdf 
 : من اتفاقية تأسيس المجتمع األوروبي والمتوفرة على العنوان13البند  18
 http://europa.eu.int/eur-lex/en/treaties/dat/C_2002325EN.003301.html 



 االستنتاج 
 

هناك أمور خطرة وملحة تتعلق بتأثير اإلجراءات المضادة لإلرهاب دوليًا على 
 : وهذه هي المسائل الرئيسة. المنظمات غير الحكومية الدولية

استجابة حكومية ضد اإلرهاب ذات حجم آبير ال يتناسب مع الخطر المحدود جدًا  
باإلضافة إلى هذا، تتخوف بعض المنظمات  19. ة الدوليةمن المنظمات غير الحكومي

غير الحكومية الدولية من استخدام اإلجراءات المضادة لإلرهاب آمبرر لتقييد 
 . المجتمع المدني والخطاب العام

إن مناخ الخوف يستخدم آمبرر الستجابة غير مقيدة بينما تظل األسباب الجذرية  
 . تناولهالإلرهاب دون 

اإلجراءات المضادة لإلرهاب الوطنية والدولية دون استجابة مدروسة يتم إصدار  
 . لقلق المنظمات غير الحكومية الدولية

تعبر المنظمات غير الحكومية الدولية عن قلقها بشأن التأثيرات المدمرة لإلجراءات  
المضادة لإلرهاب على الحريات المدنية على الرغم من أن مجرد التعبير عن هذا قد 

 . شكوك الحكومةيثير 
لقد أهملت الحكومات اقتراحات المنظمات غير الحكومية الدولية بشأن جعل مدونات  

 . السلوك تطوعية وليست إجبارية
 

وفي ظل هذه الغابة التشريعية يجب أن تبقى المنظمات غير الحكومية الدولية يقظة وأن تعبر 
 . مدنيةبوضوح لتأآيد حقوقها ومقاومة محاوالت تضييق المساحة ال

 
 آتبه 

 جوزيف مكماهون
  Inter-Mediationإنترميدياشن رئيس 

 
www.jpmcmahon.com  

www.inter-mediation.org  
 

 *** 
 

 مطبوعات إنتراك
 
 

 غانا والهند : المنظمات غير الحكومية والدولة في القرن الواحد والعشرين
NGOs and the State in the Twenty-First Century: Ghana and India 
Fatima Alikhan, Peter Kyei, Emma Mawdsley et al., 208pp, £17.95  
 

 معظم األموال التي تقصد بها الجهات المانحة المنظمات غير  تمرنتيجة ألجندة حسن الحوآمة
ويستحضر فريق من . الحكومية اآلن من خالل الدولة، ويرافق هذا تبعات غير مقصودة

                                                 
 حول خطر المنظمات غير الحكومية الدولية المتعلق Financial Action Task Force (FATF)لالطالع على وجهة نظر  19

 .Interpretive Note to Special Recommendation VIII: Non-Profit Organisations,  1 and 2: باإلرهاب أنظروا
 :على العنوان

 http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/16/6/36174688.pdf9:  وانظروا أيضًا Special Recommendations (SR) 
on Terrorist Financing (TF)على الموقع : 

 http://www.fatf-gafi.org/document/9/0,2340,en_32250379_32236920_34032073_1_1_1_1,00.html 



تأثير هذا بيان برتهم العميقة بالمنظمات غير الحكومية في هذا النقد لاألآاديميين الدوليين خ
وعلى الجبهة . التحول في سياسة التمويل على العالقة بين المنظمات غير الحكومية والدولة

األمامية لهذا النقاش المهم يأتي هذا الكتاب آمادة مطالعة ضرورية للجهات المانحة والسياسيين 
 .  والمنظمات غير الحكومية واألآاديميين وآل من هو منخرط في تنمية فعالةوالموظفين المدنيين

 
استطالع للمسائل والطرق ومبادئ الممارسة : دعم قدرة المنظمات على مستوى المجتمع المحلي

 الجيدة 
Supporting the Capacity of Organisations at Community Level: An Exploration of 
Issues, Methods and Principles for Good Practice 
Katie Wright-Revolledo, OPS 48, £9.95 

 
تأتي هذه الورقة بمجموعة من المسائل التي تتعلق بالممارسة الجيدة الخاصة ببناء القدرات 
التنظيمية مثل الوعي بالسياق المحلي وتخطيط استراتيجية بناء القدرات التنظيمية وزيادة القدرات 

 .  وإدارة العالقات مع الغير واالنسحاب التدريجي من عملية دعم بناء القدرات التنظيميةالداخلية
 
 

 الجديد من أوراق براآسيس 
 

 التدريب والتعليم لتنمية القيادات في المجتمع المدني 
Coaching and Mentoring for Leadership Development in Civil Society 
Mia Sorgenfrei and Rebecca Wrigley, Praxis Paper 14, £5.95 
 

اإليدز على القدرات التنظيمية في منظمات المجتمع المدني /تأثير فيروس نقص المناعة المكتسبة
 أوغندا وماالوي وتنزانيا : دراسة بحثية إقليمية: في إفريقيا

The Organisational Impacts of HIV/AIDS on CSOs in Africa: Regional Research 
Study: Uganda, Malawi, Tanzania 
Rick James et al., Praxis Paper 13, £5.95  
 

 لتقييم خدمة بناء القدرات من قبل" أهم التغييرات"تكييف نهج : التعلم من تطبيق بناء القدرات
  ماالوي  فيCABUNGO آابونغو

Learning from Capacity Building Practice: Adapting the ‘Most Significant Change’ 
(MSC) Approach to Evaluate Capacity Building Provision by CABUNGO in Malawi 
Rebecca Wrigley, Praxis Paper 12, £5.95 
 

اإليدز بالنسبة لمنظمات المجتمع /حساب التكلفة التنظيمية لفيروس نقص المناعة المكتسبة
 دراسة بحثية تجريبية : المدني

Counting the Organisational Cost of HIV/AIDS to Civil Society Organisations: Pilot 
Research Study 
Rick James with Brenda Katundu, Praxis Paper 11, £5.95 
 
: لمزيد من المعلومات حول مطبوعات إنتراك يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني

www.intrac.org  تروني أو االتصال بنا على البريد اإللكinfo@intrac.org  لطلب نسخة
  2007من قائمة مطبوعاتنا الجديدة لعام 

 
 *** 



 دورات إنتراك التدريبية
 
 

لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقعنا . 2007يتوفر اآلن برنامج إنتراك التدريبي لعام 
 : أو طلب بروشور مجاني باالتصال بنا علىwww.intrac.orgاإللكتروني على 

training@intrac.org  
 

  2007فبراير / شباط2 –يناير / آانون الثاني31
  دون إقامة، لندن –تقييم التمكين 

وتحسن الدورة من قدرتكم على دعم المنظمات . يتعلق برصد وتقييم عمليات التغيير االجتماعي
 . يسينفي المجاالت الشائكة للتمكين أخذا بعين االعتبار تغير احتياجات أصحاب المصلحة الرئ

 
  2007فبراير / شباط12-16

  مع إقامة، لندن –التطوير التنظيمي 
يعطي للمشارآين فكرة عن السياق وإطار العمل واألدوات الستطالع طبيعة التدخل بهدف 

 التطوير التنظيمي لبناء قدراتهم وقدرات شرآائهم من المنظمات غير الحكومية 
 

  2007مارس / آذار2 –فبراير / شباط28
  دون إقامة، لندن –العالقات االستراتيجية وبناء االئتالفات والشبكات ! دجدي

 –ينظر في الطرق المختلفة للعمل سويًا من أجل التنمية مثل التشبيك وبناء االئتالفات والشراآات 
 .عمليات تكتسب أهمية أآبر في مجال التنمية االجتماعية

 
  2007مارس / آذار5-9

  مع إقامة، أوآسفورد –لتشارآي عملية الرصد والتقييم ا
 عملية الرصد والتقييم التشارآية يعرف المشارآين بمسائل ومنهجيات تتعلق بإدارة 

 
  2007مارس / آذار21-23

  دون إقامة، لندن –إدارة األشخاص 
تستطلع الدورة مسائل مهمة تتعلق بالموارد البشرية في إطار ثقافة وبيئة عمل المنظمات غير 

 الحكومية 
 

:  أو هاتف رقم training@intrac.orgلمزيد من المعلومات وللحجز يرجى االتصال بنا على 
+4401865263040  

 
 

*** 
 
 
 
 
 
 



 الناس في إنتراك
 
 

فقد أنجبت آل من غابي رومو وليزي . الل الشهور الماضيةخ الجديد  إنتراكجيلبدأ يصل 
مبارآًا لهن . ل في براآسيس إنتراك صبيًاباورمان فتاتين وأنجبت ميا سورغنفري التي آانت تعم

الترحيب بميغان ديفيز التي أخذت مكان ليزي بنبالة آمساعدة مالية دون إشعار وقد سرنا ! جميعًا
 . آافي وذلك ألن المولودة آيليش قررت المجيء ستة أسابيع قبل الموعد

 
ة مشاريع والتي سوف ومبارآًا أيضًا بالترتيب لكل من سوزي برينس التي ترقت لمنصب مدير

تقضي معظم وقتها في إدارة برنامج آبير لبناء القدرات من أجل تعزيز منظمات المجتمع المدني 
 . في شمال وجنوب قبرص

 
ديسمبر وتسعى ألن تبدأ دراساتها /وتابعت حنا وورن طريقها بعيدًا عن إنتراك في آانون األول

أما . لها نجاحًا آبيرًا وحظًا طيبًا في هذا التحدي الممتعنتمنى .  في السنة الجديدة)الدآتوراة(العليا 
غابي غوزمان وزوجها فقد عادا إلى المكسيك قبل عيد الميالد وبعد تقديم دعم آبير للمنظمة في 

 . يناير/ونرحب بكلسوم راما آمديرة مكتب في آانون الثاني. مؤتمر االحتفاء بعيدها الخامس عشر
 

. نوفمبر ونتمنى لهما حظًا طيبًا/جها إلى أستراليا في تشرين الثانيوقد هاجرت لويز أوآلي وزو
وقد ترك جيري ليعمل . سبتمبر/وقد ودعنا أيضًا وقد غمرنا الحزن جيري آدمز في نهاية أيلول

 .  األقرب قليًال لمنزله من إنتراكWaterAidمع منظمة 
 

 آتبته 
 ريتشاردز-شيال ويندسور

  إنتراك مديرة المشاريع،
 swindsor-richards@intrac.org: ريد اإللكترونيالب
  

 *** 
 

 آاستوري سن، مديرة األبحاث؛ وليندا لونغفست، باحثة؛ وفيل داينز، مدير النشر، إنتراك : المحررون
 

 واإلشارة إذا ما آنتم ترغبون info@intrac.orgولالشتراك بأونتراك، يرجى االتصال على البريد اإللكتروني 
اإلنجليزية والعربية والصينية والفرنسية والبرتغالية والروسية (ن طريق البريد اإللكتروني باللغات باستالمها ع
ويمكنكم أيضًا االشتراك من خالل . أو عن طريق البريد العادي باللغتين اإلنجليزية والروسية فقط) واألسبانية

 . ئيسة على الصفحة الرOntracرابط موقع إنتراك اإللكتروني بالنقر على 
  

 
  إنتراك

P.O. Box 563 
Oxford OX2 6RZ 
United Kingdom 

 
  851 201 1865 (0) 44+: هاتف
  852 201 1865 (0) 44+: فاآس

  info@intrac.org: البريد اإللكتروني
ي  ع اإللكترون : الموق

http://www.intrac.org  
 

 1016676 وجمعية خيرية مسجلة رقم 2663796إنتراك شرآة محدودة رقم 
 


