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تقديم
ميع األشخاص من تحقيق قدراتهم الكاملة  ة اإلغاثة الكاثوليكية بتفعيل إيماننا نحو بناء عامل ي�تمكن فيه �ج ن هي�ئ ىي م �� �� نل�ت

ميع  �م قدسية وكرامة اإلنسان ونزاهة �ج �تمعات عادلة وسلمية. لدينا رؤية نحو عامل يح�ت ن سياق محج ىي املمنو�ة من الرب ��
ة دون العقيدة أو العرق او  دمة اآلخرين – بناء على الحا�ج مخلوقات الرب. إن رسالتنا هي دعوة مفعمة باإليمان لح�

�تماعية  م اال�ج هنا إ�دى التعال�ي � ضعفًا وتهميشًا بيننا. وتو�ج يل يسوع املسيح، بتقديم األولوية لألك�ش نسية – كما علمنا إنحج الحج
� العديد من الحدود الدينية والثقافية، إلى املزيد من  �ك ع�ج مها على الهدف املش�ت ها وق�ي ن ترتكز مباد�ئ �ية، ال�ت�ي الكاثوليكية ال�ش

م. الفهم ملا يمكن أن يكون عليه العامل الذي يت�م بالعدالة الحقيقية والسالم الدا�ئ

ىي 2019 أطلقنا  ليًا على الدوام. �� � عداًل وسلمًا ليس �ج �تمعات أك�ش اح” وكيف يمكننا تطوير محج إال أن ما يبدو عليه “النحج
ن بصورة أعمق من  �ي ددًا بالعدالة وبناء السالم، وامل�� امنا محج �� ة 2030: “بأيديهم”، للتأكيد على ال�ت ية رؤية الهي�ئ �اتيحج اس�ت

ن نسعى لها: ن ال�ت�ي ح� يات السابقة نحو صياغة أولويات النتا�ئ �اتيحج االس�ت

ن نعمل بها.  	 �تمعات ال�ت�ي ن املحج ىي م على العدالة يزدهر �� �تماعي القا�ئ ال�تماسك اال�ج

	 . � التحويلىي ن ومواتية للتغي�ي �� ة تحمي غالبية املستضعف�ي نظم وهياكل آمنة ومنصفة ودامحج

ن نشط ومؤسسات محلية فعالة تدعم الت��مية البشرية املتكاملة وتخدم الصالح العام. 	 ىي �تمع مد�� محج

ن األشخاص والحوار متعدد األطراف لتحويل الصراع العنيف  	 �� ن بناء السالم ب�ي ىي ن �� �� �تمع والقادة الديني�ي تفاعل قادة املحج
موعات الصراع. ن محج �� وتعزيز العالقات الصحية القوية ب�ي

� الحكومية. 	 دمات الحكومية وغ�ي ن والح� �امح� ودة ونزاهة ال�ج مان �ج �تماعية ل�� ن آليات املساءلة اال�ج ىي �تمع �� مشاركة أعضاء املحج

�هم من أصحاب النوايا الحسنة ملكافحة  	 ن الواليات املتحدة وغ�ي ىي راءات من قبل الكاثوليك �� �ه من اإل�ج الحشد الفعال وغ�ي
الفقر والعنف وغياب العدالة �ول العامل.

ن بعض السياقات �ول العامل! إال أننا نعلم أن الت��مية  ىي ن قد يبدو مخيفًا �� ح� مما ال شك فيه أن العمل لتحقيق هذه النتا�ئ
ميع  ن تعزز صالح �ج مة ال�ت�ي �تماعية والعالقات السل�ي ن غياب السالم والعدالة اال�ج ىي البشرية املتكاملة املستدامة مستحيلة ��

ن يقدمها �ول  ن هذا الدليل واإلرشادات ال�ت�ي ىي م بالعمل املتاح ونع�تمد على األدوات مثل تلك �� �� األشخاص. ومن ثم، فإننا نل�ت
. ح� كيفية العمل نحو تحقيق هذه النتا�ئ

ن أفريقيا )IPA(. ولكنه أبعد ما يكون عن أن  ىي ن هذا الدليل عشر سنوات من التعلم من معهد بناء السالم �� ىي م املحتوى �� ي��
�اتنا، وتكييفه مع واقعنا، وتطويعه بطرق تحويلية. بالنسبة ملن يحضر هذه  يكون شاماًل. لكل منا القدرة على تعزيزه بخ�ج

كم، وأعضاء  كم، وشركا�ئ كم، وزمال�ئ م قرنا�ئ الدورة منكم، أدعوكم الستيعاب دوركم كصانعي السالم واالستفادة من تعل�ي
ديدة لديكم وتطبيقها  . أ�ثكم على استخدام املعرفة واملهارات الحج ن املنهح� ىي �تمعكم الذين ساهموا بصورة أو بأخرى �� محج

ن غرض  ىي للدفاع عمن يعانون اإلقصاء والتهميش بحيث ال تق�منا أي مسا�ة، وال ي�تم نسيان أي منا، بحيث نتضامن ��
م على اإليمان.  ب أن يكون عليه العمل القا�ئ �ك برؤية مو�دة للصالح العام. هذا هو ما يحج مش�ت

ميع.  � عداًل وسالمًا للحج ن ر�لتكم لبناء عامل أك�ش ىي أتم��� لكم التوفيق ��

 آن ماري رايلى�
يا واالتصاالت ية والتكنولو�ج �اتيحج يس التنفيذي لالس�ت ب الر�ئ  نا�ئ
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تمهيد
موعة العمل  � وتبادل اآلراء على مدار سنوات داخل إطار محج يمثل هذا الدليل للمشارك العديد من النقاشات والتفك�ي

ىي  موعة معهد بناء السالم �� ن ببناء السالم. منذ 2007، أطلقت املحج �� نا املعني�ي األفريقية للعدالة وبناء السالم وزمال�ئ
ن أساسية منفردة ومتكاملة  م وتنفيذ برامح� ن أفريقيا لت�م�ي ىي ة والشركاء �� أفريقيا، والذي كان الهدف منه بناء قدرات الهي�ئ

م االنتقال من معهد بناء السالم املرتكز على أفريقيا إلى  ىي 2018، ال�ظنا أنه من املال�ئ ن بلدانهم. �� ىي للعدالة وبناء السالم ��
�تمع  ات التدريبية ملحج � عاملية. ومن ثم، فإن هذا الدليل للمشارك م�مم لتلبية اال�تيا�ج مل بناء السالم بصورة أك�ش آخر ي�ش

ة.  بناء السالم العاملي للهي�ئ

ة ملشاركة العدالة  ن أفريقيا. كان الدافع للتدريب الحا�ج ىي ن أصول معهد بناء السالم �� ىي �� � ومن املفيد التوقف للحظة للتفك�ي
ن واألدوات  يات واملناهح� �اتيحج ن واالس�ت م واملبادى� ن باملفاه�ي �� وبناء السالم والحساسية للصراع بصورة عامة، وتعريف املمارس�ي

ة الصيفي لبناء السالم. ولكن مع انتقال املعهد  األساسية للعدالة وبناء السالم. لعب هذا الدور من قبل معهد الهي�ئ
موعة العمل ومعهد بناء  الصيفي لتعزيز القيادة نحو العدالة وصنع السالم، سلم راية أساسيات بناء السالم إلى محج

ن أفريقيا.  ىي السالم ��

ن أساسيات العدالة وبناء السالم )“دليل 101  ىي ن أفريقيا إعداد نحو 50 مشارك �� ىي كان الهدف من معهد بناء السالم ��
ن الفرنسية  �� ن باللغت�ي �� من اإلطار تدريبات منفصلة تمتد ألسبوع لكل منها للمتحدث�ي للعدالة وبناء السالم”( سنويًا. ت��
وانب، فإن هذا الدليل  ن لتغطية مسا�ة ذلك املوضوع متعدد الحج ىي ن كا�� ية. وعلى الرغم من أن هذا اإلطار الزم���ي �� ل�ي واإلنحج

ن أساس قوي لبناء السالم لالع�تماد عليه.  �� للمشارك يغطي العناصر األساسية، ويقدم للمشارك�ي

ن إلى:  �� لهذا الغرض، ست�تم دعوة املشارك�ي

ن الفعالة؛ 	 �امح� تطبيق األدوات األساسية لتحليل الصراع كأساس لوضع ال�ج

هم ومشروعاتهم؛ 	 ن برامحج ىي ن الحساسية نحو الصراع �� �ام مبادى� “عدم اإلضرار” ودمح� ا��ت

اصة  	 �تماعي الح� ية التكامل اال�ج ن ذلك منهحج ىي �تماعية، بما �� ن أساليب متعددة لبناء السالم وتعزيز العدالة اال�ج ىي البحث ��
ة 3Bs/4Ds؛ بالهي�ئ

مات صنع السالم.  	 ن ت�م�ي ىي بناء القياس ��

�ي بعضنا البعض أثناء بناء  ها �ول العامل، ونحن على ثقة بأننا سن�ش ة وشركا�ئ ن بالهي�ئ �� وإننا نتطلع إلى العمل مع العامل�ي
السالم سويًا كأسرة بشرية وا�دة. 

بكل التضامن،،،

ما روزل��  روبرت حج
موعة العمل األفريقية للعدالة وبناء السالم د الفريق، محج قا�ئ
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شكر وعرفان  
ون-بابتيست تاال.  ما و�ج روزل�ي ا، بمساهمات من روبرت �ج ون كاتونحج �ي فات كاماتسيكو، ونيل بولتون، و�ج من إعداد فال�ي

ن أفريقيا. كل  ىي ن تنفيذ معهد السالم �� ىي �ات والدروس املستفادة من العديد من السنوات �� �ج يع�تمد دليل امليسر على الح�
رودر لوبو  ن ماكحج ن وإيميلىي �� ن ستيني�ت ن ولوس�ي �� ريت دن�ي م هذا الدليل، وملاري مار�ج ما لوضع مفاه�ي روزل�ي الشكر لروبرت �ج

 . عة األصلىي زءًا من فريق املرا�ج ن الذي كانوا �ج ان ارميستد وارون تشي��ي وميحج

ن أفريقيا ألعوام  ىي �ات والدروس املستفادة من معهد السالم �� �ج مة على الح� عات قا�ئ م هذه النسخة لعام 2021 مرا�ج ت��
�تماعي والشباب بإفادات فنية ودعم من  ن النوع اال�ج 2018 و2019 و2020. وتمت إضافة و�دات فرعية تركز على دمح�

 . ميشيل كندال وميشيل مارالند، على التوالىي
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مقدمة 
. تتناول  �� ح االسم، م�مم خصيصًا لالستخدام من قبل املشارك�ي هذا الدليل للمشارك ألساسيات بناء السالم، كما ير�ج

ن مكتوب لورشة عمل تدريب أساسيات بناء السالم  � منهح� ها لتوف�ي ة وشركا�ئ ن طاملا طر�ها موظفي الهي�ئ الوثيقة املطالب ال�ت�ي
ات بصورة سهلة االستخدام. كما أنه م�مم لل�ماح  ن أفريقيا. ويتناول الدليل هذه اال�تيا�ج ىي اصة بمعهد بناء السالم �� الح�

ن هذا الدليل. يعكس الدليل  ىي ن مسا�ات الكتابة املقدمة �� ىي ن باتباع التدريب مع تدوين املال�ظات والنقاط الهامة �� �� للمشارك�ي
ة.  اصة بالهي�ئ ن وأساليب وأدوات بناء السالم الح� األساسيات الضرورية لفلسفة ومناهح�

موعة العمل  ن ال يعكس فقط تطور الفكر ملحج ن بطرق متعددة. أواًل، يقدم نموذح� �� عة املشارك�ي ن نسخته املرا�ج ىي ن �� يفيد املنهح�
ىي  ة الفنية لبناء السالم. وقد تطلب التوسع العاملي ملعهد بناء السالم �� نة الهي�ئ األفريقية للعدالة وبناء السالم، بل أيضًا لحج

من هذا الدليل االتساق وال�تماسك  نوب الصحراء. ثانيًا، سي�� ما وراء أفريقيا �ج ىي 2018 منظور واسع وتنوع فكري ف�ي أفريقيا ��
�ها من التدريبات املشابهة على مستوى  ن املعاهد املستقبلية لبناء السالم وغ�ي ىي ن �� �� ن ت�تم مشاركتها مع املشارك�ي ن املواد ال�ت�ي ىي ��
م املشروعات، وتنفيذ  عيات �الية لكتابة العروض، وت�م�ي عة للمستخدم مر�ج ن نسخته املرا�ج ىي ة. ثالثًا، يقدم الدليل �� الهي�ئ

�نت، فإن هذا الدليل  � اإلن�ت ة املقدمة ع�ج اصة بالهي�ئ ن أماكن عملهم. وباإلضافة إلى دورة أساسيات بناء السالم الح� ىي املشروعات ��
ة.  ن الفردية واملتكاملة للعدالة وبناء السالم مع القطاعات األساسية للهي�ئ �امح� مع ال�ج � لحج للمشارك يعمل كأساس وتذك�ي

ن بناء السالم.  ىي �تماعي والشباب �� ن النوع اال�ج ديدة �ول دمح� م النسخة الحالية و�دات �ج �ًا، ت�� وأخ�ي

ن أربع و�دات موضحة أدناه. ىي ن �� م املنهح� تم تنظ�ي

الوحدة األولى تقدم خارطة طريق تحدد مقتضيات العدالة وبناء السالم، وعرض عام وأساسيات قطاع بناء السالم 
ن وإطار  �تماعية الكاثوليكية كدافع أساس�ي م اال�ج ة، والتعال�ي ن ذلك تاريخ العدالة وبناء السالم داخل الهي�ئ ىي ة بما �� اص بالهي�ئ الح�

مي للت��مية الشاملة وبناء السالم.  ن للعدالة وبناء السالم، والت��مية البشرية املتكاملة – وهو إطار عمل مفاه�ي ىي أخال�ت

 �� الوحدة الثانية “فهم الصراع” تقدم تعريفات الصراع، وتصف مرا�ل الصراع وتقدم تحليل الصراع، وتدفع املشارك�ي
ن الصراع  �� ن ب�ي �� م األساسية بما فيها ال�تمي�ي ن املفاه�ي ىي لتطبيق األدوات األساسية لتحليل الصراع. تبحث أقسام الو�دة ��

راء تحليالت  والعنف، وأشكال العنف )العلنية والهيكلية(، وأنواع الصراع، وديناميكيات الصراع، وم�ت� وكيف ي�تم إ�ج
ن فهم أفضل ملالمح وأسباب وعوامل ودوافع وديناميكيات الصراع، والتعرف  �� الصراع. بنهاية الو�دة، يكون لدى املشارك�ي
ات الصراع.  ن بي�ئ ىي � فعالية واستدامة �� هم بصورة أك�ش ن تنفيذ برامحج ىي ن ستساعدهم �� م الصراع ال�ت�ي على أطر عمل تحليل وتقي�ي

ن يمكن تكييفها ملنع  ابات العدالة وبناء السالم ال�ت�ي ن عدد من استحج �� الوحدة الثالثة “بناء السالم” تقدم للمشارك�ي
من أقسام الو�دة وضع الرؤى نحو  ات الصراع. تت�� ن بي�ئ ىي ن اإلغاثة والت��مية �� ها مع برامح� الصراعات والحد منها، أو دمحج

ة، وفهم األبعاد األربعة لتحويل الصراع، واملشاركة  اصة بالهي�ئ ن بناء السالم الح� السالم وفهم بناء السالم والتوعية بمبادى�
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الوحدة 1: نظرة عامة وأسس
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IX

ىي  ابة للصراع، وتقدير دور التصالح �� ة املعنية باالستحج اصة بالهي�ئ ن بناء السالم متعدد املستويات، وتطبيق األساليب الح� ىي ��
�تماعي  ن تضع األساس لتعزيز ال�تماسك اال�ج ية “3Bs/4Ds “ وال�ت�ي ن بمنهحج �� العدالة وبناء السالم. كما سي�تم تعريف املشارك�ي

نا.  ات برامحج ن العديد من بي�ئ ىي والسالم والعدالة ��

ن وقياسها وتحليلها. تبحث  ح� ن التخطيط للنتا�ئ ىي ن �� �� از” ستساعد املشارك�ي م بناء السالم وقياس اإلنحج الوحدة الرابعة “ت�م�ي
�ة  ن العدالة وبناء السالم إلسراع وت�ي م العدالة وبناء السالم ودمح� ن طرق تطبيق تحليل الصراع على ت�م�ي ىي أقسام الو�دة ��

م تدخالت بناء  ن العدالة وبناء السالم، وت�م�ي ىي �تماعي والشباب �� ن اعتبارات النوع اال�ج ن ذلك دمح� ىي م، بما �� � الدا�ئ وتعزيز التغي�ي
ن بناء السالم.  م برامح� ن ت�م�ي ىي �� ”� ن لتطبيق “نظريات التغي�ي �� السالم ذات الحساسية نحو الصراع. كما سي�تم إعداد املشارك�ي

ة  م املؤشرات ومعالحج ن وت�م�ي ح� اح ووضع أطر عمل النتا�ئ ون من هذا املوضوع بفهم أفضل لكيفية وضع الرؤى للنحج وسيخر�ج
اصة بالقياس وتحديد إمكانية النسبة.  التحديات الح�

ىي  ن �� �� ن والشركاء املباشر مع بناء السالم بصورة مستقلة، يوص� بتقديم التدريب للعامل�ي �� وباإلضافة إلى انخراط العامل�ي
ن مشروعاتهم بضعف الدولة، والتوترات الكامنة، واالنقسامات  ح� ، والذين قد تتأثر نتا�ئ ميع القطاعات املعنية بالدمح� �ج

. ولهذه  �� از، األمل أن تكون هذه املقدمة لبناء السالم مفيدة لنطاق واسع من املمارس�ي �تماعية، والصراع العنيف. بإيحج اال�ج
ن اإلغاثة والت��مية.  الغاية، تقدم أساسيات بنا السالم أساس قوي لبناة السالم وكذلك متخص��ي

� التصفح عند استخدام الوثيقة.  ن هذا الدليل للمشارك لتيس�ي ىي ن دليل األيقونات املستخدمة �� ما يلىي ف�ي

تمثل موارد التدريب و 
الصدقات 

ل أساسيةتمثل األدوات تمثل األنشطة/التدريبات تمثل رسا�ئ
موعات،  ي محج �� ي ت�تم �ف ال�ت��
. ية، إل�ف موعات زو�ج محج

هودكم لتعزيز معلوماتكم واالستفادة من مهاراتكم.   ن �ج ىي دوا دليل املشارك مفيدًا �� نأمل أن تحج
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الو�دة األول�: عرض عام 
اصة  وأساسيات بناء السالم ال�ف

ة بالهي�ئ
مالية للتدريب. كما تقدم الو�دة تاريخ  ، بما فيها األهداف اإل�ج تبدأ الو�دة األولى بمقدمة رفيعة املستوى للمنهح�

م  ة على التعال�ي ة. وتوضح كيف يرتكز عمل العدالة وبناء السالم بالهي�ئ ن للعدالة وبناء السالم داخل الهي�ئ واملوقف الحالىي
ن العدالة وبناء السالم وإطار عمل الت��مية البشرية املتكامل.  �� �تماعية الكاثوليكية ويقدم فرصة الستكشاف الروابط ب�ي اال�ج

مية: األهداف التعل��

ة. 	 يوضح املشاركون ملاذا وكيف تعد العدالة وبناء السالم محورية لرسالة الهي�ئ

�تماعية الكاثوليكية وعالقتها بإطار الت��مية البشرية  	 م اال�ج ن التعال�ي ىي �سخ العدالة وبناء السالم �� يصيغ املشاركون كيف ت�ت
ة. اص بالهي�ئ املتكامل الح�

مهورية أفريقيا الوسطة.  ن األديان بحج �� زء من شراكة بناء السالم ب�ي ن الصدمات كحج ن ورشة عمل لعالح� ىي �تمعات املسلمة واملسيحية يشاركون ��  مشاركون من املحج
ة. تصوير سام فيلبس للهي�ئ



ة الهي�ئ اصة ب ح� ى: عرض عام وأساسيات بناء السالم ال ةالو�دة األول الهي�ئ اصة ب ح� ى: عرض عام وأساسيات بناء السالم ال الو�دة األول

2   /   أساسيات بناء السالم  /  دليل املشارك

مالية للتدريب وخارطة الطريق  الوحدة األولى: )أ( األهداف اإلحج
زة مقدمة موحج

مالية للتدريب وخارطة الطريق للتدريب. زة الضوء على األهداف اإل�ج تلقي هذه الو�دة املو�ج

مالية للتدريب األهداف اإلحج
يهدف التدريب إلى تحقيق األهداف التالية:

�تماعية للكنيسة. 	 �تماعية الكاثوليكية والرسالة اال�ج م اال�ج ن مركزية العدالة وبناء السالم بالنسبة للتعال�ي ىي البحث ��

ن العدالة وبناء السالم. 	 م وأساليب وأدوات وقياس برامح� ن ت�م�ي ىي ن �� �� تعزيز القدرات األساسية للمشارك�ي

ن سيتحقق من خالل الو�دات  ىي ن أن الهدف األول سيتحقق بصورة تامة من خالل الو�دة األولى، فإن الهدف الثا�� �� ن ��ي ىي ��
الثانية والثالثة والرابعة. 

خارطة الطريق – ما تنطوي عليه عملية بناء السالم
تتعلق خارطة الطريق املقدمة هنا باملحتوى الذي ست�تم تغطيته على مدار التدريب ولكنها تعكس أيضًا ما تنطوي عليه 

ن نهاية التدريب، سي�تمكن كل مشارك من فهم ما تنطوي عليه عملية بناء السالم وسي�تم إعداده  ىي عملية بناء السالم. ��
ي عملية تدخل لبناء السالم.  لتولى�

ن إلى بناء  �� �ك�ي ة وتنتقل إلى فهم الصراع. ثم ينتقل ال�ت اصة بالهي�ئ تبدأ خارطة الطريق بفهم أسس عمل بناء السالم الح�
ع الو�دة األولى/املطبوع األول لالطالع على الشكل التوضيحي.  از. را�ج م وقياس اإلنحج �ًا، ت�م�ي السالم، وأخ�ي
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ل أساسية رسا�ئ

ن عملية  ن النهاية، من فهم ما تنطوي عليه عملية بناء السالم وإعداده لتولىي ىي م التدريب بطريقة تمكن كل مشارك �� تم ت�م�ي
تدخل لبناء السالم

املوارد التدريبية واملطبوعات

الوحدة األولى/املطبوع األول

خارطة الطريق – ما تنطوي عليه عملية بناء السالم
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ة الوحدة األولى: )ب( تاريخ وأسس العدالة وبناء السالم داخل الهي�ئ
زة مقدمة موحج

�تمعات السلمية  �ى، ومحاربة األمراض والفقر، وتعزيز املحج ن الك�ج ابة للطوارى� ة الت��مية البشرية من خالل االستحج تعزز الهي�ئ
ما يتعلق بتاريخ املؤسسة  ة بالعدالة وبناء السالم، ف�ي ام الهي�ئ �� ذور ال�ت ن �ج ىي لسة بصورة أعمق �� والعادلة. ستخوض هذه الحج

�تماعية الكاثوليكية.  م اال�ج وبالنسبة للتعال�ي

 

ة ي الهي�ئ ى�  تاريخ العدالة وبناء السالم �خ

نشاط – مناقشة حول الطاولة و”اختبار” 

�ي 1 للو�دة األولى )اختبار �ول  ن املورد التدري�ج ىي موعات �ول الطاولة، ناقشوا سويًا كل عبارة �� ن محج ىي �� .� سنبدأ باختبار صغ�ي
ن االعتبار  ىي ة بمرور الوقت.” بالوضع �� ة من البداية” أم “تبنته الهي�ئ ة( وتحديد ما إذا كان “ينطبق على الهي�ئ تاريخ الهي�ئ

ات؟ �ئ وبة على االختبار، هل هناك أي مفا�ج األ�ج

ة لعدسة العدالة – للتعامل بصورة مستدامة مع القضايا ذات الصلة  ن فهم سبب إضافة الهي�ئ ىي يساعدنا التدريب ��
ن تسبب أو تؤدي لتفاقم الفقر، والتهميش والصراع.  � العادلة ال�ت�ي بالهياكل والنظم غ�ي

تاريخ تأسيس العدالة وبناء السالم

ام لـ CRS بالعدالة وبناء السالم �� ذور االل�ت �ج

تاريخ
CRS 

التدريس 
�تماعي  اإلحج

الكاثوليكى�
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ة.  اصة بالهي�ئ أدناه، قصة تطور “منظور العدالة” الح�

ذرية للصراع والفقر من خالل  ة األسباب الحج ة من معالحج تعزز القصة أهمية منظور العدالة. يمكن منظور العدالة الهي�ئ
� العادلة مثل اإلقصاء والتهميش. ن النظم والهياكل غ�ي ىي ذرة �� ابة للقضايا األساسية املتحج االستحج

�تماعية الكاثوليكية م االحج التعال��
مل: قدسية وكرامة الحياة البشرية  �تماعية الكاثوليكية، وت�ش م اال�ج مة على التعال�ي ن إرشادية قا�ئ ة ثمانية مبادى� تبنت الهي�ئ
يه  يار للفقراء، التو�ج �تماعية للبشرية، التضامن، التكامل، الح� ميع، الحقوق واملسؤوليات، الصالح العام، الطبيعة اال�ج للحج

مان اتساق  ن ص� ىي ن اإلرشادية يساعدنا �� وع لهذه املبادى� ز لكل منها(. إن الر�ج � مو�ج ن للو�دة األولى لتفس�ي ىي ع املطبوع الثا�� )را�ج
�تمع.  م الكنيسة الكاثوليكية ورؤيتها للمحج عملنا مع ق�ي

القصة:
ة تطور منظور العدالة ال�فاص بالهي�ئ

دمة الفقراء  ن لألساقفة الكاثوليك لح� ام املؤتمر األمريكىي �� ىي 1943 لتنفيذ ال�ت ة �� كما ناقشنا للتو، تأسست الهي�ئ
 . �� �ي �ئ ن على خدمة الال�ج �� �ك�ي ، مع ال�ت ن البداية، كانت تركز بصورة محددة على إغاثة الطوارى� ىي ن �ول العامل. �� �� واملستضعف�ي

ن على الت��مية: تعزيز املساعدة الذاتية  �� �ك�ي ن لل�ت ما وراء إغاثة الطوارى� ة ف�ي مسينيات، توسع عمل الهي�ئ بحلول الح�
ن �ياة األشخاص. ىي والتحسينات املستدامة ��

ىي 1994، باإلضافة إلى تلك املأساة، كانت اإلبادة  ن رواندا �� ىي ماعية �� باالنتقال باألعوام سريعًا إلى أعمال اإلبادة الحج
ل الستينيات، بتقديم اإلغاثة  ن رواندا منذ أوا�ئ ىي ة عاملة �� ة. كانت الهي�ئ ماعية نداء صحوة قوي لقيادة الهي�ئ الحج

ماعية؟ هل مل ننتبه  ن أدت إلى اإلبادة الحج هود على الظروف ال�ت�ي ودعم الت��مية. إال أنه ما هو األثر الذي �ققته تلك الحج
ب أن  ة يحج ن بأن الهي�ئ لديناميكيات اإلقصاء، والتهميش، ونزع الهوية اإلنسانية؟ وعليه تم التوصل إلى االستنتاح�

ات األساسية. ة اال�تيا�ج ذرية للصراع والفقر، ��ت� مع اس�تمرار معالحج ة األسباب الحج تسعى ملعالحج

ن تخلق الفقر والتهميش، وكانت  ة الهياكل والنظم ال�ت�ي ية للعدالة ملعالحج �اتيحج ة اس�ت بأواخر 1990، تبنت الهي�ئ
ديدة  ن الحج �امح� ابتنا. ازدهرت ال�ج ن نعمل بها، وكذلك استحج � فهمنا للسياقات ال�ت�ي تستخدم “منظور العدالة” لتأط�ي

ة  هت الهي�ئ اه الشراكة مع املؤسسات املحلية. كما تو�ج امنا تحج �� م، كما عززنا ال�ت ن قطاعات مثل بناء السالم والتعل�ي ىي ��
يه فهمنا للعدالة.   �ية لتو�ج �تماعية الكاثوليكية ال�ش م اال�ج للتعال�ي
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ن ذلك العدالة وبناء السالم.  ىي ة، بما �� ن الهي�ئ ميع برامح� ن على �ج تنطبق هذه املبادى�

موعات ثالثية  ي محج ى� نشاط – مناقشات �خ

 برأيك، ما هي أهمية 
ن السلوك االداري   العالح�

لبناء السالم.

�تماعي الكاثوليك�� التدريس اال�ج
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 �� ن املعني�ي �� من النقاط الهامة: أهمية العالقات الصحيحة، العمل مع الشركاء املحلي�ي ن السؤال أعاله، قد تت�� ىي �� � عند التفك�ي
�تماعية  م اال�ج ن التعال�ي �تمعاتهم، املخاوف على مستوى القطاعات للمساواة. تتسق مبادى� ن محج ىي بالعدالة وبناء السالم ��

م األخالقية للعديد من الديانات واألعراف الرو�ية األخرى.  الكاثوليكية، وااله�تمام العام بالعالقات الصحيحة، مع التعال�ي

ل أساسية  رسا�ئ

امنا  	 �� زءًا متكاماًل لهويتنا الكاثوليكية، ونسعى لتحقيق هذه الرؤية بناء على ال�ت ة نحو العدالة والسالم �ج يعد عمل الهي�ئ
�تماعية الكاثوليكية.  م اال�ج ن األساسية للتعال�ي باملبادى�

موعات املهمشة  	 ن املحج �� ن بعملنا واملتأثرين به، خاصة ب�ي �� ه اه�تمام وثيق للمعني�ي منا ومنظور العدالة بأن نو�ج تلزمنا ق�ي
اصة بالعدالة وبناء  نا الح� ن ذلك برامحج ىي نا، بما �� ميع برامحج مان أن �ج ة ل�� واملستضعفة. من خالل هذا الفهم، تسعى الهي�ئ

اه الحماية.  م بالحساسية تحج �� ة للشباب وتل�ت �تماعي ودامحج يبة للنوع اال�ج السالم، مستحج

موارد ومطبوعات

ي األول �� الوحدة األولى/املورد التدري�ج
ة اختبار بشأن تاريخ الهي�ئ

ة بمرور  ة منذ البداية” أم “تبنتها الهي�ئ ماعية، ناقشوا كل من العبارات لتحديد ما إذا كانت “تنطبق على الهي�ئ بصورة �ج
مة.  انة املال�ئ ن الح� ىي الوقت”. ضع عالمة ��

ة منذ البداية؟العبارة ة بمرور الوقت؟تنطبق عل� الهي�ئ تبنتها الهي�ئ

ة، دون  ة املساعدة بناء على ال�احج 1. تقدم الهي�ئ
نسية. العقيدة أو العنصر أو ال�ج

امات املؤتمر األمريكى�  رخ ة ال�ت 2. تنفذ الهي�ئ
�خ  لألساقفة الكاثوليك ملساعدة الفقراء واملهمش��

حول العامل.

ة اإلغاثة للمتضررين من   تقدم الهي�ئ
ال�رب والصراع.

ة على القضاء على أسباب الفقر من  تعمل الهي�ئ
خالل الت�خمية.

ي تخلق  ر الهياكل والنظم ال�ت�� ة لتغي�� تسعى الهي�ئ
أو تعزز الفقر والتهميش.

م  ي األساسية للتعال�� ة باملباد�� م الهي�ئ رخ تل�ت
�تماعية الكاثوليكية. االحج



ة الهي�ئ اصة ب ح� ى: عرض عام وأساسيات بناء السالم ال ةالو�دة األول الهي�ئ اصة ب ح� ى: عرض عام وأساسيات بناء السالم ال الو�دة األول

8   /   أساسيات بناء السالم  /  دليل املشارك

ى� الوحدة األولى/املطبوع الثا�خ
�تماعية الكاثوليكية   م االحج التعال��

ميع البشر. تقوم هذه الكرامة اإلنسانية  	 �تماعية الكاثوليكية هو قدسية وكرامة �ياة �ج م اال�ج ن للتعال�ي املفهوم األساس�ي
هدنا.  رد عملنا أو �ج على خلقنا لصورة الرب، وليس فقط من محج

ب أن نتعامل مع بعضنا البعض. لكل شخص �قوق ومسؤوليات أساسية تنبع  	 ثم تشكل الكرامة اإلنسانية كيف يحج
�تماعية أو سياسية. وتماشيًا مع �قوقنا  ن تن�تمي لنا كبشر بغض النظر عن أي هياكل ا�ج من كرامتنا اإلنسانية وال�ت�ي

ميع.  �ام �قوق اآلخرين والعمل للصالح العام للحج بات ومسؤوليات ال��ت هناك وا�ج

ميعًا لتتاح لنا الفرصة لتحقيق كرامتنا اإلنسانية  	 د لنا �ج ب أن يتوا�ج �تماعي الذي يحج ن اال�ج الصالح العام هو النسيح�
وتحقيق كامل قدراتنا. 

ن أن  	 �تماعية للبشرية. ما يع���ي ما يعرف أيضًا بالطبيعة اال�ج �تمعات مع بعضنا البعض، ف�ي ن محج ىي نحن مدعوين للعيش ��
�تمعاتنا  منا ألسرنا ومحج قدراتنا البشرية الكاملة ال تتحقق بمعزل عن اآلخرين بل بالعالقات معهم. تؤثر طريقة تنظ�ي

بصورة مباشرة على تلك القدرة لتحقيق كامل إمكانياتنا البشرية. 

ميعًا.  	 �ابطنا �ج ن تضامن مع تلك األسرة البشرية فهمنا ل�ت ىي زء من أسرة إنسانية وا�دة، ويوضح العيش �� ميعًا �ج نحن �ج

بات يمكن تنفيذها  	 ب أال يقوم بأي مهام أو وا�ج م – يحج � إلى أن مستوى أعلى من الحكومة – أو التنظ�ي التبعية تش�ي
� قربًا للمشكلة ولديهم فهم أفضل للقضية.  ى من قبل األشخاص األك�ش � فعالية على مستوى أد�� بصورة أك�ش

	  � ات األك�ش ب أن يكون ال�تيا�ج � يحج يار للفقراء، وهي فكرة أن االه�تمام األك�ج �تماعية املسيحية على الح� م اال�ج تؤكد التعال�ي
�تمع بأكمله نظرًا ألن انعدام قوة أي  يار للفقراء املحج �تماعي. يعزز الح� ن أو ا�ج ن أي قرار اقتصادي أو سياس�ي ىي فقرًا وتهميشًا ��

�تمع.  شخص يضر بقية املحج

يد، باستخدام وتوزيع املوارد بعدالة وإنصاف، مع رعاية الكرامة الكامنة للخلق.    	 يه الحج ميعًا التو�ج ب أن نمارس �ج �ًا، يحج أخ�ي
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ة اص بالهي�ئ مة بناء السالم إلطار الت�خمية البشرية املتكامل ال�خ ( مال�ئ الوحدة األولى: )�ج
زة مقدمة موحج

ىي  ة، وكذلك البحث �� اص بالهي�ئ ( سنستعرض أصول ومكونات إطار عمل الت��مية البشرية املتكامل الح� ن الو�دة األولى )ح� ىي ��
ن الت��مية البشرية املتكاملة والعدالة وبناء السالم.  �� الروابط ب�ي

ة اص بالهي�ئ مة بناء السالم إلطار عمل الت�خمية البشرية املتكامل ال�خ مال�ئ
�تماعية الكاثوليكية. وتعد الت��مية البشرية املتكاملة  م اال�ج ذرية على التعال�ي يرتكز مفهوم الت��مية البشرية املتكاملة بصورة �ج

ة ال يزال �ديث  اص بالهي�ئ ل األلفية عندما كان “منظور العدالة” الح� ن أوا�ئ ىي ن آن معًا، وغاية ووسيلة. �� ىي هدفًا وعملية ��
 . �امح� يه ال�ج ن تسعى للتوصل إلى طرق عملية لتفعيله وكذلك البحث عن إطار شامل لتو�ج �امح� نسبيًا، كانت فرق عمل ال�ج

ن وسبل املعيشة الزراعية،  ابة للطوارى� �تماع التنسيقي لعام 2002 لفرق االستحج ن اال�ج ىي ات �� � عن هذه اال�تيا�ج تم التعب�ي
ة باألهداف  ن تقوم بها الهي�ئ ن عنه تطوير إطار الت��مية البشرية املتكامل. ويقدم رؤية مفيدة لربط أعمال اإلغاثة ال�ت�ي ونتح�

 . �امح� ميع ال�ج ن �ج ىي �تماعية �� ية بطرق تعزز الكرامة اإلنسانية والعدالة اال�ج اإلنما�ئ
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ع الو�دة األولى/املطبوع الثالث( ومكوناته وأصوله األساسية  إطار عمل الت��مية البشرية املتكامل موضح أدناه )را�ج
ن املطبوع الرابع.  ىي يات موضحة �� �اتيحج اهات واالس�ت والهياكل والنظم والصدمات والدورات واالتحج

ر  �الوصول والتأثى

فرص التغذية الراٜحعة
 أو القيود 

النتأىح�

راتيٜحيات  االسى�

هياكل
املؤسسات و

املنظمات
اصة  العامة  والح�

ماعية  والحٜ

أنظمة
م واملعتدقدات  �القى

االٜحى�ماعية واالقتصادية
والدينية والسياسية 

أصول
روحية وإنسانية

االٜحى�ماعية والسياسية 
واملالية والطبيعية

 واملادية 

الصدمات 
والدورات

واالتٜحاهات 

السمات األساسية الثالثة إلطار عمل الت�خمية البشرية املتكامل

شامل: ليست الت��مية االقتصادية فقط هي ما يهم، بل الت��مية 	 
املتكاملة للشخص الكامل.

تضامن: يعزز إطار الت��مية البشرية املتكامل الحقوق 	 
اه اآلخر. واملسؤوليات لكل شخص ولكل شخص تحج

العدالة والسالم: ال يمكن تحقيق إطار الت��مية البشرية 	 
�تمع ي�تمتع بالعدالة  ن سياق محج ىي املتكامل بصورة تامة إال ��

�م الكرامة اإلنسانية لكل شخص وقدسية الحياة  والسالم يح�ت
لق.  ونزاهة الح�
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: ىي ال�ظ اآل�ت

ب أن تدرس أيضًا قوة الهياكل  	 ن فقط على تعزيز أو ��ت� تنويع أصول األشخاص فقط، بل يحج �� �ك�ي نا ال�ت �امحج ال يمكن ل�ج
ن على من  �� ن أو إعاقة األشخاص من الوصول إلى أصولهم واستخدامها. على سبيل املثال، قد تنص القوان�ي �� والنظم ل�تمك�ي
م  �تماعية قد تعزز أو تقود �ضور الفتيات للدراسة أو دعم العنف القا�ئ يمكنه اال�تفاظ بعقد ملكية أرض واألعراف اال�ج

 . موعة إثنية االستفادة على �ساب أخرى، إلح� �تماعي، وقد ت�مح النظم والهياكل ملحج على النوع اال�ج

يات  	 �اتيحج ن التوصل لفهم أفضل هذه الهياكل والنظم وكذلك اس�ت ىي يمكن أن يساهم منظور العدالة وبناء السالم ��
ًا وإنصافًا.  � دمحج علها أك�ش �ج

ن دراسة كيفية تعزيز أصوات األشخاص، و�صولهم  	 ىي ن االعتبار سيساعدنا �� ىي كما أن وضع عالقات القوى واإلنصاف ��
موعات املستضعفة  ن النساء والفتيات والشباب وكذلك املحج �� ن ذلك تمك�ي ىي ن الهياكل والنظم – بما �� ىي على ومشاركتهم ��

واملهمشة األخرى للمشاركة بفعالية والتواصل مع هذه النظم والهياكل. 

ن التوصل لفهم أفضل  	 ىي ن الو�دة الثانية، �� ىي راءه �� كما يمكن أن يساهم تحليل الصراع، الذي سنتعلم كيفية إ�ج
ن تؤثر على مدى ضعف األشخاص وقوتهم.  اهات ال�ت�ي للصدمات والدورات واالتحج

�تمع الذي ينعم بالعدالة والسالم هو سياق يمكن فيه تحقيق الت��مية البشرية املتكاملة بصورة تامة ويساعد  	 إن املحج
�تماعية. ن تعزيز الكرامة اإلنسانية والعدالة اال�ج ىي السعي نحو تحقيق الت��مية البشرية الكاملة ��

مة العدالة وبناء السالم إلطار الت�خمية البشرية املتكامل مال�ئ

ن أي مر�لة من إطار الت��مية البشرية املتكامل ترى اعتبارات 	  ىي ��
مة؟ � مال�ئ العدالة وبناء السالم أك�ش

� األثر؟	  أين تحقق مبادرات العدالة وبناء السالم أك�ج
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ل أساسية  رسا�ئ

ي، كاري ميلر. متاح على:  �يتش، ديفيد ليحج يف ه�� ها، �ج ة وشركا�ئ ن ملوظفي الهي�ئ ة اإلغاثة الكاثوليكية، 2008. دليل املستخدم للت��مية البشرية املتكاملة: دليل عملىي 1  هي�ئ
دليل املستخدم للت��مية البشرية املتكاملة.

ام  	 �� ن محورها ويرتبط ذلك بال�ت ىي ن فكرة القوة �� ىي ن ازدهار الشخص وكل شخص. وتأ�ت ىي ت�تمثل رؤية الت��مية البشرية املتكاملة ��
�تمعات العادلة والسلمية. ة نحو املحج الهي�ئ

� الهياكل والنظم على قدرة األشخاص على الوصول  	 ال يمكننا تعزيز الت��مية البشرية املتكاملة دون االلتفات لكيفية تأث�ي
مل ذلك صنع القرار  ها وكذلك ممارسة �قوقهم ومسؤولياتهم. وي�ش إلى األصول واستخدامها واال�تفاظ بها وبنا�ئ

ن بناء السالم تحقيق  االت يمكن ملناهح� ميعها محج يات والقدرة على استعراض الصوت والقوة – �ج �اتيحج واختيار االس�ت
فارق بها. 

موارد ومطبوعات

الوحدة األولى/املطبوع الثالث 
إطار عمل الت�خمية البشرية املتكاملة1

1

ر  �الوصول والتأثى

فرص التغذية الراٜحعة
 أو القيود 

النتأىح�

راتيٜحيات  االسى�

هياكل
املؤسسات و

املنظمات
اصة  العامة  والح�

ماعية  والحٜ

أنظمة
م واملعتدقدات  �القى

االٜحى�ماعية واالقتصادية
والدينية والسياسية 

أصول
روحية وإنسانية

االٜحى�ماعية والسياسية 
واملالية والطبيعية

 واملادية 

الصدمات 
والدورات

واالتٜحاهات 
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الوحدة األولى/املطبوع الرابع 
مكونات إطار عمل الت��مية البشرية املتكاملة

الهياكل والنظماألصول
الصدمات والدورات 

اهات ياتواالتحج راتيحج االس�ت
هذه أشياء ملموسة أو 
ر ملموسة تملكها أو  غ��

لديك استحقاق فيها، 
أو يمكنك الوصول لها 

بصورة منتظمة. يمكن 
أن نظر إلى األصول أيضًا 
باعتبارها “رأس مال” 

أو “قدرات”. كلما زادت 
أصولك، ازدادت ثروتك، 

كما أن تنوع األصول يقلل 
من التعرض للصدمات. 

ات لألصول:  هناك ست ف�ئ
طبيعية ومادية ومالية 

�تماعية  وروحية وبشرية واحج
وسياسية. الثالثة األولى 

رة  ملموسة والثالثة األخ��
ر ملموسة. األصول  غ��

د  الروحية والبشرية توحج
�خ  ي ح�� ى� داخل الشخص، �خ

�تماعية أو  أن األصل االحج
السياسية أو االقتصادية 

للشخص عادة ما تتأثر 
�تماعي والسن  بالنوع االحج

�تماعي والهوية  والوضع االحج
 . ماعية، إل�خ ال�ج

م الهياكل والنظم  تنظ��
وتؤثر على طريقة عيش 

األشخاص. كما تؤثر على 
ما يقوم به األشخاص 
وكيفية قيامهم بذلك 

وارتباطهم ببعضهم 
ر الهياكل إلى  البعض. وتش��

ى�  املنظمات واملؤسسات، �خ
م  ر النظم إلى الق�� ي تش�� �خ ح��

واملواقف والسياسات. 
ة بكيفية  تع�خ� الهي�ئ

ر الهياكل والنظم  تأث��
على قدرات األشخاص 

لالحتفاظ بأصولهم 
وتحقيق االستفادة 
القصو� منها و/أو 

تنويعها وكيف تسم� 
أصول األشخاص أو تعيق 
وصولهم للهياكل والنظم. 

تؤثر هذه العوامل على 
سياق الت�خمية البشرية 

ابية أو سلبية.  بطرق إيحج
الصدمات هي أحداث 

ة وشديدة يمكن  �ئ مفاحج
أن تضر حياة األشخاص أو 
سبل معيشتهم. قد تكون 

سياسية أو اقتصادية أو 
�تماعية. الدورات  ية أو احج بي�ئ

هي أحداث ت�تم بصفة 
منتظمة غالبًا ما تكون 

موسمية ويمكن توقعها 
إلى حد ما. يمكن أن تكون 

أيضًا سياسية أو اقتصادية 
�تماعية.  ية أو احج أو بي�ئ

اهات هي تطورات  االتحج
دورية يمكن أن تكون 

ابية أو سلبية.  إيحج

يات  راتيحج تضع األسر اس�ت
لتحقيق تطلعاتها بناء 

ي يمكنهم  على أصولها ال�ت��
الوصول لها واملخاطر 

ى�  ي لها، بالوضع �خ �خ املعرض��
�خ  وانب ال�تمك�� االعتبار حج

والتقييد للهياكل والنظم. 
يات  راتيحج تؤدي هذه االس�ت

ه بصورة  ي تتحج �ج إلى نتا�ئ
مثالية نحو الت�خمية البشرية 

املتكاملة. 
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الو�دة الثانية: فهم الصراع
ن الصراع والعنف. ي�تم شرح مرا�ل الصراع  �� ن ب�ي �� تركز الو�دة الثانية على تعزيز فهم الصراع باإلضافة إلى توضيح ال�تمي�ي

باستخدام “قياس الصراع مثل النار”. كما تتناول الو�دة الثانية تحليل الصراع وتقدم الفرص للممارسة باستخدام 
األدوات األساسية للتحليل.  

مية: األهداف التعل��

ن الصراع والعنف.  	 �� ون ب�ي �� يصف املشاركون طبيعة الصراع ويم�ي

يصف املشاركون ما ينطوي عليه تحليل الصراع ويطبقون األدوات األساسية لتحليل الصراع.  	

ة ن بابتيست تاال للهي�ئ �� �ي ن النظر للصراع مثل النار. تصوير �ج ىي و يفكرون �� ن تو�ج ىي ن ورشة لبناء السالم �� ىي مشاركون ��
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الوحدة الثانية: )أ( تعريف الصراع
زة مقدمة موحج

ن العمل،  ىي نا �� باتنا والتفاعل مع زمال�ئ ن قيامنا بوا�ج ىي ن �ياتنا اليومية و�� ىي ن �ياتنا – �� ىي ميعًا بأ�د أنواع الصراع �� مررنا �ج
ىي  زء من �ياتنا. دعونا نبدأ بالبحث �� . إن الصراع �ج �تمع وقادته �يث نعيش و/أو نعمل، إلح� والتواصل مع أفراد املحج

السؤال، ما هو الصراع؟

 تعريف الصراع

نشاط – ما هو الصراع؟ 

 

ما هو الصراع؟
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ن األشخاص ذوي 	  �� يمكن تعريف الصراع بكونه خالف أو نزاع ب�ي
م  ات أو األفكار أو املعتقدات أو الق�ي  اال�تيا�ج

أو األهداف املتضادة. 

 	 � � أن مصالحهم غ�ي ن أو أك�ش �� يحدث الصراع عندما يعتقد طرف�ي
ن األشخاص  �� ن صورة ب�ي ىي  متوافقة. وقد يظهر الصراع ��

موعات.  موعات أو داخل األشخاص أو داخل املحج ن املحج �� أو ب�ي
ع ملحق 1/الو�دة الثانية �ول أنواع الصراع ملزيد   را�ج

من القراءة. 

ن العالقات اإلنسانية. 	  ىي هو ظاهرة طبيعية. كما أنه �دث عادي ��

ية أو أفعال عنيفة أو 	  � عن الصراع بمواقف عدا�ئ ي�تم التعب�ي
أعمال تدمر قدرة األطراف األخرى على مباشرة مصالحها. 

. قد يكون الصراع خامل 	  ىي � مر�ئ قد يكون خفي أو ملموس أو غ�ي
�ة للصراع. ن انتظار أ�د العوامل املث�ي ىي و��

الصراع

ح� 	  الصراع �يادي - يمكن أن يكون له نتا�ئ
بناءة أو مدمرة. 

التصورات �ول موضوع الصراع  - تصور 	 
؟ ىي ا�ج ن أم إيحج �ي سل�ج

 القلق - الصراع العنيف املدمر - مل يعد 	 
صحيًا. 

ن الصراع والعنف - العنف 	  �� ن ب�ي �� هناك تمي�ي
مًا مدمر.  دا�ئ

سدي 	  ثالثة أشكال للعنف - مباشر/�ج
 . ىي وهيكاي وثقا��

يمكن أن يؤدي العنف والصراع والصدامات 	 
إلى إ�داث صدمة وغالبا ما تؤدي الصدمات 

ة إلى عنف � املعالحج غ�ي

الصراع
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ن النقاط التالية عند محاولة تعريف الصراع وفهمه:  ىي فكر ��

م  	 ات أو األفكار أو املعتقدات أو الق�ي ن األشخاص ذوي اال�تيا�ج ��  يمكن تعريف الصراع بكونه خالف أو نزاع ب�ي
أو األهداف املتضادة. 

ي األشخاص  	 �خ ن صورة ب�� ىي � متوافقة. وقد يظهر الصراع �� � أن مصالحهم غ�ي ن أو أك�ش ��  يحدث الصراع عندما يعتقد طرف�ي
ع ملحق 1/الو�دة الثانية �ول أنواع الصراع ملزيد  موعات. را�ج موعات أو داخل األشخاص أو داخل املحج ي املحج �خ  أو ب��

من القراءة. 

ن العالقات اإلنسانية.  	 ىي هو ظاهرة طبيعية. كما أنه �دث عادي ��

ية أو أفعال عنيفة أو أعمال تدمر قدرة األطراف األخرى على مباشرة مصالحها.  	 � عن الصراع بمواقف عدا�ئ ي�تم التعب�ي

�ة للصراع. 	 ن انتظار أ�د العوامل املث�ي ىي . قد يكون الصراع خامل و�� ىي � مر�ئ قد يكون خفي أو ملموس أو غ�ي

ن بناءة أو مدمرة وفقًا لكيفية التعامل معه. الصراع ليس سلبيًا على  	 ح� الصراع حيادي. ويمكن أن يكون للصراع نتا�ئ
ابية ويدعو للمشاركة  زة، يقدم ذلك إمكانية إيحج ن ي�تم التعامل فيها مع الصراع بصورة بناءة ونا�ج ن الحاالت ال�ت�ي ىي الدوام. ��

�تماعي. ما يقلق هو الصراع العنيف املدمر الذي مل يعد صحيًا.  � والتحول اال�ج ن للتغي�ي للتوصل لحلول. هذا الصراع أساس�ي
ود منظور  � بناءة للتعامل معه. إن و�ج وء ألساليب سلبية أو غ�ي اه الصراع قد يؤدي إلى اللحج ن رؤية سلبية تحج إن تب���ي

ته.  ن والبناء ملعالحج ىي ا�ج ن ملاهية الصراع يمكن الشخص من البحث عن فرص للتواصل اإليحج ىي ا�ج إيحج

ع امللحق 2/الو�دة الثانية ملزيد من االطالع �ول  	 ن الصراع والعنف )را�ج �� ن ب�ي �� ، هناك تمي�ي �� على الرغم من ارتباط االثن�ي
ابة للصراع )استخدام العنف  مًا ما يكون العنف مدمرًا. ويمكن أن يكون العنف استحج األنواع املختلفة للعنف(. دا�ئ

( وأثر العنف )مثلما يؤدي الصراع إلى العنف(.  ى� ي والثقا�خ للتعامل مع الصراع( ولكن أيضًا سبب مثل: العنف الهيكلى�
هي عالقة دورية. 

ر يقع عند �دوث  	 رح غا�ئ ن العنف والصراع والصدمة. يمكن فهم الصدمة بكونها �ج �� من الضروري أيضًا فهم العالقة ب�ي
هاد والتهديد )عاطفيًا أو عقليًا أو بدنيًا أو رو�يًا(.2 قد ينتح�  � عادية ويشعرنا باإل�ج أمر صادم أو مؤمل أو ضار بصورة غ�ي

ن إلى  ن ال تعالح� عن أمر تعرض له الشخص أو شاهده أو سمعه. غالبًا ما يخلق العنف صدمة وعادة ما تؤدي الصدمة ال�ت�ي
املزيد من العنف. قد تؤثر الصدمة على أفكار األشخاص وعواطفهم وسلوكهم. كما تؤثر الصدمة على قدرة الشخص 

ن الو�دة  ىي ن تحويل الصراع وبناء السالم. سي�تم تقديم مقدمة للتعامل مع الضغط والصدمة �� ىي على املشاركة البناءة ��
يات  �اتيحج ن اس�ت �نامح� اصة ب�ج ن الوعي بالصدمات والقوة3  واملوارد الح� ىي ة �� ع مقدمة الهي�ئ الثالثة. ملزيد من القراءة، را�ج

الوعي بالصدمات والقوة )ستار(.      

 Eastern Mennonite University, 2016. Village STAR, Breaking Cycles of Violence: Building Healthy Individuals and Communities,  2
Strategies for Trauma Awareness and Resilience )STAR(. www.emu.edu/star

نوب السودان. ة بحج ن الهي�ئ عة، برنامح� ن الوعي بالصراع والقوة، نسخة مرا�ج ىي ة، 2018. مقدمة ��  3  الهي�ئ
https://www.crs.org/our-work-overseas/research-publications/introduction-trauma-awareness-and-resilience

ل أساسية  رسا�ئ

ن بناءة أو مدمرة.  	 ح� يعد الصراع طبيعي وعادي ومحايد. ويمكن أن يكون للصراع نتا�ئ

م، قد يتصاعد إلى أعمال عنف.  	 ن ومال�ئ ىي ة الصراع بصورة مبكرة بشكل كا�� عندما ال ت�تم معالحج

في مدمرا ومن أ�د املخاوف األساسية لبناة السالم. 	 قد يكون الصراع الح�

منع تطور الصراع إلى العنف وتقليل العنف عند وقوعه هي بعض املخاوف األساسية األخرى لبناة السالم.  	

https://www.crs.org/our-work-overseas/research-publications/introduction-trauma-awareness-and-resili
https://www.crs.org/our-work-overseas/research-publications/introduction-trauma-awareness-and-resili
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موارد ومطبوعات  

الوحدة الثانية/ملحق 1
أنواع الصراع

م واملواقف املسبقة،  ن األفكار واملشاعر والق�ي ىي الفات الداخلية �� مل ذلك الح� صراع داخل شخص. ي�ش  : ن داخلىي شخ��ي
ن بعض األ�يان، وإن  ىي ن قد تكون معرقلة أو مسببة للضغط �� الفات والصراعات الداخلية ال�ت�ي والح�

ن الشاب املسلم  ىي ن مشاكل نفسية وإعاقة عقلية. على سبيل املثال، قد يعا�� ىي اشتدت، قد تتسبب ��
ن بسبب قراره تناول املشروبات الكحولية )بسبب ضغوط األقران( بما يتعارض مع  بصراع داخلىي

مه الدينية.  ق�ي

ن بشأن قيادة الحزب أو الصراع  مل األمثلة الصراع داخل �زب سياس�ي موعة. ت�ش صراع داخل محج موعة:  داخل محج
�هم لكتابهم املقدس. ماعة دينية �ول تفس�ي داخل �ج

ة �ول استخدام موارد األسرة أو  ن وزو�ج ن زوح� �� مل األمثلة الصراع ب�ي �. ت�ش ن أو أك�ش �� ن شخص�ي �� صراع ب�ي ن األشخاص:  �� ب�ي
ن موظف/موظفة ومديره/مديرها.  �� صراع ب�ي

ن ورعاة الغ��م �ول استخدام  �� ن املزارع�ي �� مل األمثلة الصراع ب�ي �. ت�ش ن أو أك�ش �� موعت�ي ن محج �� صراع ب�ي موعات:  ن املحج �� ب�ي
ن �ول تقاسم السلطة.  �� ن سياسي�ي �� ن �زب�ي �� ن أو صراع ب�ي �ي األراص�

داخل��

صراع داخل 
الشخص

صراع داخل 
موعة املحج

بي�ف��

�ف  صراع ب��
األشخاص

�ف  صراع ب��
موعات املحج
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الوحدة الثانية/ملحق 2
األشكال املختلفة للعنف

ن للعنف.4 التونح� �ها باستخدام مثلث �ج  هناك أنواع مختلفة للعنف ومن الضروري فهمها. يمكن توضيحها وتفس�ي

مثلث العنف

 

، وهو التهديد أو الضرر امللموس واملادي الذي يتخذ صورة القوة  العنف املباشر/املادي: يشار إليه أيضًا بالعنف السلوكىي
 . مل األمثلة: القتل، االغتصاب، االعتداء، االعتداء اللفظي، إلح� مات اللفظية. ت�ش البدنية أو الهحج

�تمع – وال�ت�ي  ن يفرضها عليهم املحج موعة من األشخاص بسبب القيود ال�ت�ي : هو الضرر الذي يتعرض له محج العنف الهيكلى�
ن ليس لها  ن مل تكن ممكنة دون تلك القيود. من خالل دعن املؤسسات والهياكل ال�ت�ي ودة الحياة ال�ت�ي تحول دون تحقيقهم لحج

ن أو  �� من األمثلة: ال�تمي�ي �تماعية-ثقافية، أو سياسية أو قانونية أو دينية أو اقتصادية. تت�� سلطة، قد تكون هذه القيود ا�ج
م أو  ن من الحصول على التعل�ي �� موعات الهوية أو طبقات األشخاص املحروم�ي االستغالل أو غياب العدالة الذي تعانيه محج

اتهم األساسية.  تلبية ا�تيا�ج

ن يبدو صحيحًا  عل العنف املباشر والهيكلىي ن تحج دة داخل ثقافة ما ال�ت�ي : وتمثل تلك املواقف واملعتقدات السا�ئ ى� العنف الثقا�خ
ن بعض  ىي وانب �� مل األمثلة الحج �ر وتشرع العنف. ت�ش ن ت�ج � لاله�تمام بعض العناصر الثقافية ال�ت�ي �تمع. ومن املث�ي ن املحج ىي ومقبواًل ��

( أو الكراهية  ن ضد املرأة وتأديب األطفال باستخدام أساليب ضارة مثل الضرب بالع��ي لىي �� ن تكفل العنف امل�� الثقافات ال�ت�ي
موعة ذات هوية أخرى.  ن ضد محج �� أو ال�تمي�ي

ىي  ن عن ظروف يخلقها العنف الثقا�� ن املثلث. العنف املباشر ينتح� ىي �ابطة، مثلما توضح األسهم �� تعد أنواع العنف الثالثة م�ت
رة مفرغة.  . إنها دا�ئ ن والهيكلىي ىي ن الوقت نفسه، يعزز العنف املباشر العنف الثقا�� ىي . و�� والهيكلىي

.Galtung, Johan, 1969. `Violence, Peace and Peace Research’, Journal of Peace Research, vol. 6, no. 3, pp. 167-191  4

 العنف املباشر
/املادي

ىي العنف الهيكلىيالعنف الثقا��
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الوحدة الثانية: )ب( مراحل الصراع – قياس “الصراع مثل النار”    
زة مقدمة موحج

زء السابق )الو�دة الثانية )أ(، لتعزيز فهم الصراع.      ن على الحج تمكننا الو�دة الثانية )ب( من فهم مرا�ل الصراع. وتب���ي

النظر للصراع مثل النار 5
 . �� هات داخل سياق مع�ي � مس�تمر �سب كيفية تفاعل العوامل واألسباب والو�ج ن تغي�ي ىي الصراعات ديناميكية، فهي ��
ن مر�لة أخرى يكون ساخنًا وهناك معارك  ىي ن أوقات أخرى، تكون التوترات شديدة. �� ىي �� . ن بعض األ�يان يكون هادى� ىي ��

ع. وللوصول لفهم أفضل ملرا�ل الصراع، تستخدم هذه الو�دة تشبيه  �ا�ج  ملموسة وما إلى ذلك. ويتصاعد وي�ت
الصراع بالنار. 

�ها من املواد الالزمة  ن وغ�ي �� �وس�ي ش اليابسة، والك�ي مع الحطب، والحشا�ئ ن إطار تقليدي )�ج ىي ن عملية إشعال النار �� ىي فكر ��
ة وكيف تتباطأ  �ة إلى نار متوهحج ن نمو النار من شعلة صغ�ي ىي (. فكر �� ها، إلح� �يت أو الوالعة لبد�ئ إلشعال النار، باستخدام الك�ج

ن يمر بها الصراع.  وتخمد. يشبه ذلك املرا�ل ال�ت�ي

 

مع املواد الالزمة للنار – الصراع املح�تمل املرحلة األولى: حج

هة املرحلة الثانية: إشعال النار – املوا�ج

 املرحلة الثالثة: الشعلة املتقدة - األزمة

5 تع�تمد هذه الو�دة على: 

 Neufeldt, R, Fast, L., Robert Schreiter, Fr R., Starken, Fr. B., MacLaren, D., Cilliers, J., & Lederach, J.P. )2002(. Peacebuilding: A Caritas
 .Training Manual.  Vatican City: Caritas Internationalis. Pages 56-57, 66, 73, 83-90 & 97
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املرحلة5:
ت النار أطف�ئ

إعادة اإلشعال

املرحلة2:
ران إشعال الن��

هة املواحج

املرحلة3:
 الفحم

إح�تماالت وقوع 
مزيد من 
اعات رخ ال�خ

املرحلة3:
ران املشتعلة الن��

أزمة

النظر للصراع مثل النار
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املرحلة الرابعة: الفحم – التصعيد لكن مع ا��تمال وقوع املزيد من الصراع

ديد  امسة: إطفاء النار – بدء التحج املرحلة ال�خ

موعة محددة من  من الضروري فهم أي مر�لة يمر بها الصراع الذي تتعاملون معه ألن كل مر�لة تمثل فرص ملحج
التدخالت لبناء السالم.

ىي  ن الو�دة الثانية )أ( �ول تعريف الصراع والو�دة الثانية/امللحق الثا�� ىي ما يتعلق باملحتوى �� كما يمكن مناقشة املرا�ل ف�ي
�ول مختلف أشكال العنف. على سبيل املثال:

، االستغالل، أشكال للظلم( و/أو العنف  	 �� ن املر�لة األولى، يكون الصراع كامن. قد يكون هناك عنف هيكلىي )مثل: ال�تمي�ي ىي ��
�ر وتضفي الشرعية على العنف( ولكن دون عنف مباشر/مادي )ملموس، قوة بدنية  ن ت�ج وانب الثقافية ال�ت�ي ىي )الحج الثقا��

مات لفظية(.  و/أو هحج

ن أن ما هو ملموس ويشغل العقل هو العنف املباشر/املادي، يتطور من خالل  	 �� ن ��ي ىي ن الثانية والثالثة، �� �� ن املر�لت�ي ىي ��
 . ىي ن و/أو الثقا�� ود سواء العنف الهيكلىي و�ج

ي سياقاتنا ى� نشاط – تحديد مراحل الصراع �خ

ل أساسية رسا�ئ

من الضروري معرفة مرا�ل الصراع الذي تحاول التعامل معه. 	

موعات معينة من تدخالت بناء السالم.  	 ذلك نظرًا ألن كل مر�لة تمثل فرص ملحج

ن بها �اليًا.	  ىي ن تعا�� ن بلدانك/سياقاتك والصراعات ال�ت�ي ىي �� � التفك�ي

ن بلدك، وفقًا 	  ىي ن يمر بها الصراع )الصراعات( �� تحديد مر�لة الصراع ال�ت�ي
 للمرا�ل املوضحة خالل عرض “الصراع 

ن أي مر�لة يكون هذا الصراع؟ ىي مثل النار”. ��

�يرات الختياراتهم. 	  تقديم أسباب/ت�ج

ي هي فيها  ي اعتبارك صراعا محددا والرحلة ال�ت�� ى� ضع �خ
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موارد ومطبوعات 

 6 املصدر: 
 Draws from Neufeldt, R, Fast, L., Robert Schreiter, Fr R., Starken, Fr. B., MacLaren, D., Cilliers, J., & Lederach, J.P. )2002(. 

  .Peacebuilding: A Caritas Training Manual.  Vatican City: Caritas Internationalis. Pages 56-57, 66, 73, 83-90 & 97

الوحدة الثانية/املطبوع األول
النظر للصراع مثل النار 6

ن هذه املر�لة ليست هناك نار بعد. ويعادل ذلك ا��تمالية نشوب الصراع. ىي مع املواد إلشعال النار – �� املرحلة األولى: �ج

هات. ن هذه املر�لة تم إشعال النار. ويعادل ذلك الحدث الذي أدى إلى اندالع املوا�ج ىي املرحلة الثانية: إشعال النار – ��

� من الطاقة، وتستهلك الحطب الذي يوقدها. تعادل  ن هذه املر�لة تشتعل النار بالكث�ي ىي املرحلة الثالثة: الشعلة املتقدة – ��
هذه املر�لة أزمة الصراع. 

ع النار، بعد أن أتت على غالبية الحطب، تاركة بعض الفحم الساخن. يوازي  �ا�ج ن هذه املر�لة ت�ت ىي املرحلة الرابعة: الفحم – ��
� وتمت إضافة املزيد من الوقود، هناك  ع أو، إن كان هناك عنصر آخر مث�ي �ا�ج ن الصراع ال�ت ىي ن يواصل �� ذلك املر�لة ال�ت�ي

إمكانية ملزيد من الصراع. 

ن الفحم. يوازي ذلك  ىي ن هذه املر�لة، تنتهي النار تمامًا وال تكون هناك شعالت طفيفة �� ىي امسة: إخماد النار – �� املرحلة ال�خ
ن على النار، بل على إعادة اإلعمار والتشكيل.  �� �ك�ي ن مل يعد فيها ال�ت املر�لة ال�ت�ي

موعة محددة من  من الضروري فهم أي مر�لة يمر بها الصراع الذي تتعاملون معه ألن كل مر�لة تمثل فرص ملحج
التدخالت لبناء السالم.

املرحلة1:
مع ال�طب الالزم للحريق حج

نزاع مح�تمل

املرحلة5:
ت النار أطف�ئ

إعادة اإلشعال

املرحلة2:
ران إشعال الن��

هة املواحج

املرحلة3:
 الفحم

إح�تماالت وقوع 
اعات رخ مزيد من ال�خ

املرحلة3:
ران املشتعلة الن��

أزمة
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ي تحليل الصراع وعناصره وأدواته     ى� ( مقدمة �خ الوحدة الثانية: )�ج
زة  مقدمة موحج

ن فهمه. تعرف عملية فهم الصراع  ىي دي �� هد �ج ب بذل �ج �، يحج ملنع الصراع بصورة فعالة من التحول إلى العنف والتدم�ي
م الصراع. وسنبدأ بفهم مصطلح “تحليل الصراع”.  بتحليل الصراع، وأ�يانًا، تقي�ي

ما هو تحليل الصراع؟
 
 

ما هو تحليل الصراع؟



الو�دة الثانية: فهم الصراعالو�دة الثانية: فهم الصراع

24   /   أساسيات بناء السالم  /  دليل املشارك

دة تحليل الصراع للمؤسسات؟ ما هي فا�ئ
 

دته تحليل الصراع وفا�ئ

تحليل الصراع هو: 

ن واألسباب  	 �� ن الفاعل�ي ىي ن والعوامل املسببة للصراعات والدافعة لها. وتبحث �� �� م بشأن الفاعل�ي م املفاه�ي عملية التنظ�ي
واملشهد وديناميكيات الصراع. 7 

ن موقف الصراع. 	 ىي ري �� ية لفهم ما يحج عملية منهحج

اعات أو �لها.8 	 �� ن األسباب والتطورات املح�تملة للصراع تسعى لتحديد الفرص إلدارة ال�� ىي ي �� استفسار منهحج

ابة/التدخل  ن لتحديد كيفية االستحج �امح� ية وإعداد ال�ج �اتيحج اصة بوضع االس�ت يستخدم تحليل الصراع إلفادة القرارات الح�
بصورة فعالة. 

تعد هامة بصورة أخص نحو:

�امح� . 1 م األثر لل�ج ن بالقدرة على تعظ�ي �امح� بناء السالم الفعال. يمكننا الفهم األفضل للصراع من اتخاذ قرارات إعداد ال�ج
ة الصراع بصورة مباشرة – تقليل الدوافع األساسية للصراع العنيف وتعزيز القرارات السلمية.  الهادفة إلى معالحج

ن الو�دة الثالثة.  ىي سيكون هناك املزيد �ول ذلك ��
ن مع ا��تمالية . 2 �امح� اصة بال�ج ن ذات الحساسية للصراع. ييسر الفهم األفضل للصراع صنع القرارات الح� �امح� فعالية ال�ج

� مختلف القطاعات( بشأن ديناميكيات السالم والصراع.  ابية بشأن أي تدخل )ع�ج تقليل اآلثار السلبية وتعزيز اإليحج
م الو�دة الرابعة و�دة فرعية لتقديم �ساسية الصراع.  ت��

 Africa Peace Forum et al., 2004. Conflict Analysis, Conflict-Sensitive Approaches to Development, Humanitarian Assistance and  7
Peace Building: A Resource Pack, Chapter 2. Available at http://local.conflictsensitivity.org/wp-content/uploads/2015/05/Conflict-

Sensitive-Approaches-to-Development-Humanitarian-Assistance-and-Peacebuilding-Resource-Pack.pdf
 Catholic Relief Services, 2017. Peacebuilding, Governance, Gender, Protection and Youth Assessments: A Basic Guide for Busy   8
Practitioners, Third Edition—April 2017. Available at https://www.crs.org/sites/default/files/tools-research/pggpy_third_edition_

final_web.pdf

ة وأي من    ما أهمية تنفيذ تحليل الصراع بالنسبة للهي�ئ
املنظمات األخرى؟ 

دته؟ ما هي فا�ئ

 تحليل الصراع واستفادة املنظمات 

http://local.conflictsensitivity.org/wp-content/uploads/2015/05/Conflict-Sensitive-Approaches-to-Dev
http://local.conflictsensitivity.org/wp-content/uploads/2015/05/Conflict-Sensitive-Approaches-to-Dev
https://www.crs.org/sites/default/files/tools-research/pggpy_third_edition_final_web.pdf
https://www.crs.org/sites/default/files/tools-research/pggpy_third_edition_final_web.pdf
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العناصر األساسية لتحليل الصراع
ي والديناميكيات.9 هناك عناصر أساسية متفق  �خ راء تحليل الصراع، من الضروري فهم املشهد واألسباب والفعال�� عند إ�ج

ال تحليل الصراع. ن محج ىي عليها بصورة عامة ��

مة  	 ن ذلك القضايا القا�ئ ىي ن بما �� ىي �تماعي-الثقا�� ن واالقتصادي واال�ج ز للسياق )السياق السياس�ي املشهد: توصيف مو�ج
لفية التاريخية(.  ة، املناطق املتضررة والح� والناش�ئ

�ة للصراع.12   	 األسباب: األسباب الهيكلية10  والتقريبية11 /الفورية وكذلك األ�داث املث�ي

ن ذلك مصالحهم  	 ىي موعات واملؤسسات واألفراد(، بما �� ن أو املتضررين من الصراع )املحج ىي ن �� �� �ك�ي ميع املش�ت : �ج �خ الفاعل��
وأهدافهم وقدراتهم وعالقاتهم. 

ن ذلك السيناريوهات  	 ىي ن واألسباب بما �� �� ة عن مشهد الصراع والفاعل�ي  الديناميكيات: التفاعالت الناتحج
املستقبلية املتوقعة.

( والعملية  �� ي امللف واملشكلة )األسباب( واألشخاص )الفاعل�ي ى� ة، ت�تمثل هذه العناصر األساسية �خ بالنسبة للهي�ئ
 . ن الق�م التالىي ىي �ه �� ن تعرف بإطار العمل التحليلىي 4Ps وسي�تم تفس�ي )الديناميكيات( – ال�ت�ي

ب أن يتدخل؟ من يحج
ن العمل. ما يفضل  ىي �ة من الزمالء �� موعة صغ�ي راء تحليل الصراع بصورة فردية أو مع محج أ�يانًا ما يكون هناك ميل إل�ج

ن ذلك  ىي موعات منتقاة بعناية، بما �� مع البيانات/املعلومات من محج مة على املشاركة – �يث ي�تم �ج هو اتباع عملية قا�ئ
ىي  موعات – بما �� مع اآلراء املختلفة واملمثلة للمحج ن الصراع مباشرة واملتأثرين به. اتباع منظور املثلث لحج ىي ن �� �� الضالع�ي

راء املزيد من التحليالت  ال واإلناث والشباب وكبار السن – من الضروري إ�ج اصة بالصبية والفتيات والر�ج ذلك تلك الح�
ن عملية تحليل الصراع فهم أفضل  ىي ال والنساء �� ن الصبية والفتيات والر�ج الدقيقة. على سبيل املثال، سييسر دمح�

 : �تماعي. وسيؤدي للوصول لفهم أفضل ملا يلىي اص بالنوع اال�ج للمنظور الح�

ال والصبية والفتيات مع الصراع؛ 	 ربة النساء والر�ج مدى اختالف تحج

ن الصراع؛ 	 ىي ال والصبية والفتيات �� ن تلعبها النساء والر�ج األدوار املختلفة ال�ت�ي

�تماعية والثقافية بشأن السلوك املتوقع لكل من  	 موعة التوقعات اال�ج �تماعي – محج اصة بالنوع اال�ج كيف تؤثر األعراف الح�
ن سياق ديناميكيات الصراع والعكس بالعكس؛ ىي ال والصبية والفتيات – �� النساء والر�ج

	  . ن بناء السالم، إلح� ىي ال والصبية والفتيات �� ن هذا السياق على أدوار النساء والر�ج ىي �تماعي �� كيف تؤثر أعراف النوع اال�ج

نب  ن نفس الوقت تحج ىي مة على املشاركة بعناية، ومنح الصوت ملن ال صوت لهم واألقل قوة و�� ب تنفيذ هذه العملية القا�ئ يحج
إشعال التوترات. 

ن السياقات الحالية للصراع  ىي ة التخطيط، خاصة �� ن االعتبار املخاطر املح�تملة املتعلقة بتدريبات التحليل سي�ئ ىي ب الوضع �� يحج
ات املقيدة.  ن البي�ئ ىي ة و�� العنيف، واملواقف الطار�ئ

ن واملختارين بعناية تقل املخاطر  	 �� ن بعض الحاالت، تمثل املناقشات املغلقة مع الشركاء واألطراف املعنية املتنوع�ي ىي ��
ن وللمؤسسة. �� بالنسبة للمشارك�ي

م بحيث ال يبدو األمر  	 ن أدوات أخرى للتقي�ي ىي لة القليلة �ول تحليل الصراع �� ن �االت أخرى، يمكن إضافة بعض األس�ئ ىي ��
مة.  �تمعات ليسأل عن الصراعات القا�ئ ه للمحج وكأن الشخص يتو�ج

 Africa Peace Forum et al., 2004. Conflict Analysis, Conflict-Sensitive Approaches to Development, Humanitarian Assistance and   9
Peace Building: A Resource Pack, Chapter 2. Available at http://local.conflictsensitivity.org/wp-content/uploads/2015/05/Conflict-

Sensitive-Approaches-to-Development-Humanitarian-Assistance-and-Peacebuilding-Resource-Pack.pdf
�تمع وقد تخلق الظروف املواتية للصراع العنيف. ن املحج زءا من السياسات والهياكل والنظم ونسيح� ن أصبحت �ج ذرة ال�ت�ي 10  العوامل املتحج

ن للصراع العنيف أو املزيد من التصعيد، وأ�يانًا أعراض ملشكلة أعمق. ىي ن خلق مناخ موا�ت ىي ن تساهم �� 11  العوامل ال�ت�ي
ن تؤدي إلى الصراع العنيف أو تؤدي إلى تصاعده. 12  أفعال أساسية فردية، أو أ�داث أو التنبؤ بها ال�ت�ي

http://local.conflictsensitivity.org/wp-content/uploads/2015/05/Conflict-Sensitive-Approaches-to-Development-Humanitarian-Assistance-and-Peacebuilding-Resource-Pack.pdf
http://local.conflictsensitivity.org/wp-content/uploads/2015/05/Conflict-Sensitive-Approaches-to-Development-Humanitarian-Assistance-and-Peacebuilding-Resource-Pack.pdf


الو�دة الثانية: فهم الصراعالو�دة الثانية: فهم الصراع

26   /   أساسيات بناء السالم  /  دليل املشارك

األطر التحليلية واألدوات األساسية لتحليل الصراع
لسة على تلك املختارة لي�تم استخدامها من  موعة متنوعة من أدوات تحليل الصراع، تركز هذه الحج ود محج على الرغم من و�ج

ة.   قبل الهي�ئ

ما يعرف بإطار 4Ps. ويصحبه األدوات  14 ف�ي
 

ن هو املشهد واملشكلة واألشخاص والعملية13 ن األساس�ي اإلطار التحليلىي
األساسية التالية:

 

أداة تحليل مشهد الصراع – تحلل املشهد. 1
رة الصراع – تحلل املشكلة. 2 أداة تحليل شحج
/العالقات – تحلل األشخاص. 3 �� أداة تخطيط الفاعل�ي
أداة تحليل القوة امليدانية – تحلل العملية . 4

�ة منقحة من:   13  أداة 3Ps األخ�ي
 Peacebuilding: A Caritas Training Manual, Caritas Internationalis, 2002. This was informed by an analysis tool used by John Paul

 Lederach in Mediation and Facilitation Training Manual: Foundations and Skills for Constructive Conflict Transformation, Mennonite
 .Conciliation Services, Akron, PA, 1995

https://www.crs.org/our- :ة اإلغاثة الكاثوليكية، 2016. متاح على ن بناء السالم – تدريب ملدة 5 أيام. هي�ئ 14   محتوى هذا الق�م يع�تمد أيضًا على: تدريب دمح�
work-overseas/research-publications/peacebuilding-integration-course

األدوات األساسية

ن هو املشهد واملشكلة واألشخاص والعملية  ن األساس�ي اإلطار التحليلىي
4Ps ما يعرف بإطار ف�ي

أداة تحليل مشهد الصراع – تحلل املشهد. 1

رة الصراع – تحلل املشكلة. 2 أداة تحليل شحج

/العالقات – تحلل األشخاص. 3 �� أداة تخطيط الفاعل�ي

أداة تحليل القوة امليدانية – تحلل العملية . 4

https://www.crs.org/our-work-overseas/research-publications/peacebuilding-integration-course
https://www.crs.org/our-work-overseas/research-publications/peacebuilding-integration-course
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ن من تحليل الصراع. تعد  �� لة إرشادية �ول املشهد واملشكلة واألشخاص والعملية لل�تمك�ي ن أس�ئ م هذا اإلطار التحليلىي ي��
لة  ن سياقات العمليات. بناء على األس�ئ ىي م/تحليل الصراع �� ن تقي�ي ىي لة إرشادية فقط ويمكن تعديلها لتستخدم �� تلك أس�ئ

مة على املشاركة  ، تمكن األدوات األساسية املصا�بة من إتمام عملية تحليل قا�ئ ن إطار العمل التحليلىي ىي اإلرشادية ��
موعات املركزة واملقابالت مع  مع املعلومات/البيانات من خالل مناقشات املحج بصورة أعمق، على النحو املوضح أدناه. ي�تم �ج

ن مختارين بعناية كما سبق التوضيح. �� ن مع مشارك�ي �� مقدمي املعلومات األساسي�ي

)4Ps( إطار العمل التحليلى� – املشهد، املشكلة، األشخاص، العملية

ب تعديلها لالستخدام.	  لة إرشادية يحج مل أس�ئ ي�ش

يصحبه األدوات األساسية لتحليل الصراع.	 

ن وأدوات التحليل 	  �� رة الصراع، خريطة الفاعل�ي مشهد الصراع، شحج
ماعية  ن للقوى – يمكن استخدامها خالل املناقشات الحج ىي امليدا��

م على املشاركة بصورة أعمق.  ن عملية التحليل القا�ئ �� FGDs ل�تمك�ي

�ها 	  عات األدبية وغ�ي مع املعلومات/البيانات من خالل املرا�ج تحج
ماعية ومقابالت مقدمي  من املصادر الثانوية، واملناقشات الحج

 . �� املعلومات األساسي�ي

ن املناقشات 	  ىي ن الذين ي�تم اختيارهم بعناية �� �� يب�ي يشارك املستحج
. �� ماعية ومقابالت مقدمي املعلومات األساسي�ي الحج
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األداة األولى: أداة مشهد الصراع 

 .4Ps من إطار زء “املشهد” ص� ن تحليل �ج ىي تساعد ��

ة السياق  القضايا املحددة ف�ئ
املتعلقة بالصراع

سياس��

اقتصادي

ى� �تماعي-ثقا�خ احج

ي تكنولوحج

بي�ئ��

أطر قانونية وسياسية

، إل�خ ى� غرا�خ أخر�: تاريخي، حج

  PESTEL �تماعي والشباب على مستو� حدد اعتبارات النوع االحج
ات املحددة.  رها من الف�ئ وغ��

يسية املتعلقة  ما هي القضايا الر�ئ
اع؟ )ليس فقط العنف( الذي  �� بال��

ه الناس؟   يوا�ج

أين املناطق املعرضة للصراع/ املتأثرة 
من السياق األوسع؟ ص�

هل كان هناك تاريخ مس�تمر  أو سابق 
اعات؟ �� لل��

امللف الشخص��
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رة الصراع األداة الثانية: أداة تحليل شحج

.4Ps من إطار زء “املشكلة” ص� ن تحليل �ج ىي تساعد ��

Core  Problem / Issue

Root & Proximate Causes   

E�ects /Consequences 

وم خوف من الهحج
عدالة الغوغاء

ريمة عنف �ج

ات  غياب اال�تيا�ج
األساسية

م  غياب التعل��
واملهارات

الفقر

البطالة

الكحول وتعاطي 
املخدرات

اة بكافة السبل دفاع للنحج

ن املذنب سحج
االنتقام

الصدمة

مقتل املرتكب

 ما هي املشكلة األساسية؟

ذرية؟ ما هي األسباب الحج
تحليل أعمق ألسباب تلك القضية ما 

الذي يدعم الصراع  - طرح السؤال 
“ملاذا؟”

ما هي اآلثار؟
)مظاهر الصراع، عواقبة( 

املشكلة )ماذا؟(
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/العالقات  �خ األداة الثالثة: أداة تخطيط الفاعل��

.4Ps من إطار زء “األشخاص” ص� ن تحليل �ج ىي تساعد ��

عصابة س

و�دة الشرطة 
للحماية من 

العنف

عصابة ص

معية السالمة  �ج
�تمعية املحج

القادة 
�ف الديني��

معية اآلباء  �ج
�ف القلق��

ال�كومة 
املحلية
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األداة الرابعة: أداة تحليل القو� امليدانية 

.4Ps من إطار زء “العملية” ص� ن تحليل �ج ىي تساعد ��

 

ن هذا الدليل.  ىي ع مطبوعات الو�دة الثانية رقم 2 و3 و4 و5 و6 �� لالطالع على دليل مفصل خطوة بخطوة، را�ج

ي دولة س ى� تحليل القو� امليدانية: الصراع العنيف لألحزاب السياسية �خ

صراع
ال

قوات تعزيز السالمقوات تصاعد العنف

ارية عملية الوساطة الحج

ن الشتات ىي هود السالم �� دعم �ج

ل السالم ان الشباب من أ�ج لحج

�تماعية لة اال�ج منابر املسا�ئ

تزوير االنتخابات

بطالة الشباب

ة �� التغطية اإلعالمية املتح�ي

انعدام تساوي الفرص

انهيار االقتصاد
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ل أساسية  رسا�ئ

	 

وانب “السالم” أيضًا. على سبيل املثال،  ن االعتبار العناصر األربعة أعاله لتحليل الصراع، ال تن�� تحديد �ج ىي بالوضع ��
ن لتعزيز السالم واالستقرار، وفرص بناء السالم،  �� ن العامل�ي �� مة للسالم )سابقة أو �الية(، والفاعل�ي �دد أي عمليات قا�ئ

 . إلح�

ب أن يكون الهدف من تحليل الصراع تحديد الحلول املح�تملة. 	 يحج

ن واملتأثرين بالصراع مباشرة. كما أنه من  	 �� ك املعني�ي ن ذلك آراء أول�ئ ىي ن منظور املثلث، بما �� ىي من الضروري وضع األطر ��
ال والنساء وكذلك الصبية والفتيات  ن الصراع. �لل كيف يمر الر�ج ىي �تماعي �� الضروري تحليل ديناميكيات النوع اال�ج

ن الصراع وبناء السالم، كيف تؤثر  ىي ن يلعبونها �� ن ذلك األدوار ال�ت�ي ىي من العناصر األربعة أعاله، بما �� بالصراع بصورة فريدة ص�
 . اصة والتطلعات وطمو�ات الشباب، إلح� ات الح� �تماعي وتتأثر بالصراع، واال�تيا�ج اصة بالنوع اال�ج األعراف الح�

مة على املشاركة.  	 تحقق هذه األدوات األساسية املزيد من التحليل املدقق إذا تم استخدامها كأدوات تحليل قا�ئ
موعات املختارة بعناية.  استخدمها مع املحج

	  � ب أن تركز عملية الوصول إلى شكل توضيحي على تيس�ي . يحج ىي ال�ظ أن إعداد األشكال البيانية ليس هو الهدف النها�ئ
ن ت�تم وتستخدم إلثراء التحليل.  املناقشات ال�ت�ي
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موارد ومطبوعات

ن بناء السالم، تدريب ملدة خمسة أيام، 2016. ة لدمح� ع أيضًا دورة الهي�ئ ، كاريتاس الدولية، 2002. را�ج �ي �ة منقحة من “بناء السالم: دليل كاريتاس التدري�ج 15    أداة 3Ps األخ�ي

ى� الوحدة الثانية/املطبوع الثا�خ

   15)4Ps( ��املشهد، املشكلة، األشخاص، العملية  – اإلطار التحليل

لة مختلفة �ول املشهد واملشكلة واألشخاص والعملية للوصول لتحليل الصراع. يمكن أن  ن أس�ئ يطرح هذا اإلطار التحليلىي
ن باستخدام  �� موعات املركزة واملقابالت مع مقدمي املعلومات األساسي�ي مع املعلومات من خالل مناقشات املحج يستخدم لحج

رة الصراع  األدوات األربعة املرافقة وهي – أداة تحليل مشهد الصراع )الو�دة الثانية/املطبوع الثالث(، وأداة تحليل شحج
/العالقات لتحليل األشخاص )الو�دة الثانية/ �� لتحليل املشكلة )الو�دة الثانية/املطبوع الرابع(، وأداة تخطيط الفاعل�ي

امس( وأداة تحليل القوى امليدانية لتحليل العملية )الو�دة الثانية/املطبوع السادس(.  املطبوع الح�

مل الذي يقع فيه الصراع. ومن الضروري فهم ذلك ألن الصراع الذي تقوم بتحليله متأثر  � إلى السياق األسش املشهد: يش�ي
ية  �تماعية-الثقافية واالقتصادية والسياسية والبي�ئ وانب اال�ج ن على الحج �� �ك�ي بالسياق املحيط به. ومن األهمية بمكان ال�ت

ن ذلك األطر القانونية  ىي �ها من القضايا الهامة املتداخلة مع الصراع وانعدام االستقرار، بما �� غرافية والتاريخية وغ�ي والحج
ب أن يركز التحليل على كيف تؤدي هذه القضايا أو قد تؤدي إلى الصراع، وكذلك كيف ترتبط بالتوترات  والسياسية. يحج

ايدة أو الصراع العنيف.  �� امل�ت

ي االعتبار: ما هي القضايا األساسية املتعلقة بالصراع )ليس العنف فقط( ال�ت�ي  ى� ب وضعها �خ ي يحج لة األساسية ال�ت�� من األس�ئ
ن هذا السياق  ىي ال والصبية والنساء والفتيات �� �تماعي بالنسبة للر�ج اصة بالنوع اال�ج هها األشخاص؟ ما هي األعراف الح� يوا�ج

من السياق  ن تشعل الصراع )أو تيسر السالم(؟ أين تقع املناطق املح�تمل اندالع الصراع بها أو تضررها من الصراع ص� وال�ت�ي
ارية أو تاريخ من الصراعات السابقة؟ األوسع؟ هل كان هناك صراعات �ج

ىي  ن هذا التحليل، من الضروري البحث �� ىي ن يختلف األشخاص أو يتقاتلون �ولها. �� املشكلة: هذه هي القضايا املحددة ال�ت�ي
�ة للصراع. ومن املهم  ذرية الهيكلية، واألسباب التقديرية واأل�داث املث�ي ن االعتبار األسباب الحج ىي أسباب الصراع – بالوضع ��

بنفس القدر فهم كيف يظهر الصراع ويؤثر على �ياة األشخاص. 

ن الصراع؟ عالم يتقاتل األشخاص؟ ما هي األسباب  ىي ي االعتبار: ما هي القضايا �� ى� ب وضعها �خ ي يحج لة األساسية ال�ت�� من األس�ئ
ن ساهمت  �ة ال�ت�ي ذرية للصراع؟ ماذا يمكن اعتباره دوافع أو مسببات تقديرية للصراع؟ ما هي األ�داث املث�ي الهيكلية أو الحج

ال والنساء والفتيات والصبيان  ن تصعيد الصراع أو اندالع العنف؟ ماذا كانت آثار الصراع وعواقبه؟ كيف يتأثر الر�ج ىي ��
مة لبناء  مة للحل السلمي للصراعات؟ ما هي الفرص القا�ئ بالعنف بصورة مختلفة؟ ما هي العمليات أو الهياكل القا�ئ

السالم داخل موقف الصراع؟ 

موعات واملؤسسات واألفراد األساسية املعنية بالصراع أو املتضررة منه.  األشخاص: االه�تمام هناك يركز على تحديد املحج
ن ذلك تحديد االه�تمامات واألهداف، وقدراتهم نحو الصراع والسالم،  ىي من التحليل فهم من هم، بما �� ب أن يت�� كما يحج

ومفهوم املشكلة وكذلك العالقات بينها. 

ن الصراع؟ من هم األطراف الثانوية؟  ىي ن �� �� ن األساسي�ي �� ي االعتبار: من هم الفاعل�ي ى� ب وضعها �خ ي يحج لة األساسية ال�ت�� من األس�ئ
� والسلطة؟ ما هي  ن ذلك معدالت التأث�ي ىي ن الصراع، بما �� ىي ؟ كيف يتفاعلون �� �� ك الفاعل�ي ما هي اه�تمامات وأهداف أول�ئ

موعات؟ ما هي العالقة  ن املحج �� م الصراع ب�ي قدراتهم بشأن الصراع العنيف؟ ما هي قدراتهم للسالم؟ كيف تختلف مفاه�ي
ىي  ال، النساء، الفتيات، الصبية �� �ك الر�ج ال والنساء والفتيات والصبية؟ كيف يش�ت بينهم؟ ما هي أدوار ومصالح الر�ج

الصراع و/أو أنشطة السالم؟
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/األطراف، وأسباب الصراع ومالمحه. تحديد ما  �� ن مختلف الفاعل�ي �� ة عن التفاعل ب�ي العملية: تحليل الديناميكيات الناتحج
اهات.  ن السياق إلثارة تلك االتحج ىي ارية �� �ات الحج ن �دة الصراع وانعدام االستقرار والتغي�ي ىي ع �� إذا كان هناك تصاعد أو ترا�ج

�ة والحالية للصراع  اهات األخ�ي ي االعتبار: كيف يتطور الصراع؟ ما هي االتحج ى� ب وضعها �خ ي يحج لة األساسية ال�ت�� من األس�ئ
يال؟ ما هي الفرص  �تماعي واأل�ج اصة بالنوع اال�ج )التصعيد، االستقرار، نزع االستقرار، الدورات(؟ كيف تتحول األعراف الح�

ن يمكن تحديدها؟ ما هي  ابة له؟ ما هي القدرات للسالم أو الحد من الصراع ال�ت�ي املمكنة للتعامل مع الصراع أو االستحج
يحًا ملستقبل الصراع وما هي محددات ذلك؟ � تر�ج السيناريوهات األفضل أو األسوأ أو األك�ش
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الوحدة الثانية/املطبوع الثالث

األداة األولى: أداة تحليل مشهد الصراع – تحلل املشهد 

ما هي؟

اري تحليله. مع املعلومات �ول السياق العام الذي يقع فيه الصراع الحج دول ييسر �ج �ج

الغرض منها

ذب االنتباه أيضًا  اص “باملشهد” من إطار 4Ps. كما تحج زء الح� راء عرض عام لسياق الصراع – الحج ن املستخدم من إ�ج �� تمك�ي
ىي  اصة باملشكلة واألشخاص والعملية �� زاء الح� ب التحقيق فيها بمزيد من العمل عند تحليل األ�ج ن يحج إلى القضايا الهامة ال�ت�ي

 .4Ps إطار

كيفية استخدام هذه األداة

لة  راء عرض عام لسياق الصراع. يمكن أن تشكل األس�ئ ن ستطرح عند إ�ج يسية ال�ت�ي لة الر�ئ طوة األولى: �دد األس�ئ  ال�خ
ات  لة تحت هذه الف�ئ �ها من املصادر الثانوية ذات الصلة. قد تقع األس�ئ عة األدبيات وغ�ي ن سياق بعد مرا�ج ىي وتوضع ��
ات  ية، قانونية وأطر العمل السياسية. أدخل الف�ئ ية، بي�ئ �تماعية-ثقافية، تكنولو�ج  األوسع: سياسية، اقتصادية، ا�ج

ن االعتبار: ما هو  ىي ن يمكن وضعها �� لة ال�ت�ي ن األس�ئ �� ، وفق الضرورة. ومن ب�ي غرافية، إلح� األخرى ذات الصلة مثل: التاريخية، الحج
؟ ما هي القضايا األساسية املتعلقة بالصراع )ليس فقط العنف( ال�ت�ي  ىي �تماعي-الثقا�� ن واالقتصادي واال�ج السياق السياس�ي

هها األشخاص؟  يوا�ج
ن تشعل الصراع  ن هذا السياق وال�ت�ي ىي ال والصبية والنساء والفتيات �� �تماعي بالنسبة للر�ج اصة بالنوع اال�ج ما هي األعراف الح�

من السياق األوسع؟ هل كان هناك  )أو تيسر السالم(؟ أين تقع املناطق املح�تمل اندالع الصراع بها أو تضررها من الصراع ص�
ارية أو تاريخ من الصراعات السابقة؟ صراعات �ج

مة على املشاركة.  ددًا على ان تكون العملية قا�ئ ن محج �� �ك�ي لة املحددة. ال�ت ابات لألس�ئ دول بناء على اإل�ج طوة الثانية: سكن الحج ال�خ
ات  اص بالصراع. تهدف هذه الف�ئ ن معلومات بها. ويع�تمد ذلك على السياق الح� �� ات أعاله قد ال ي�تم تسك�ي ميع الف�ئ ال�ظ أن �ج

ن االعتبار العوامل املختلفة – بشأن سياقات الصراع. ىي � بصورة عامة – بالوضع �� ن للتفك�ي �� إلى فتح عقول املشارك�ي

مو بدولة س م تي�ج ي إقل�� ى� عينة لتحليل املشهد: ملف الصراع �خ

ة السياق القضايا املحددة املتعلقة بالصراعف�ئ

م. وتتسم سياس�� ي اإلقل�� ى� مل تتبع ال�كومات املتعاقبة سياسات لدعم الت�خمية �خ
ر  الهياكل اإلدارية املحلية بالضعف والفساد ونادرًا ما تستش��

ي تؤثر عليهم. ومؤخرًا، حشدت منظمات  ي األمور ال�ت�� ى� السكان �خ
ر على  هود الهادفة إلى التأث�� ي املحلية أنفسها وبذلت ال�ج ى� �تمع املد�خ املحج

م. ي اإلقل�� ى� ال�كومة �خ

م تهميش تاريخي، من حكومة ألخر�، واألشخاص هم اقتصادي شهد اإلقل��
ي البالد. يفتقر غالبية الشباب إلى املهارات ويعانون  ى� ر فقرًا �خ األك�ث

البطالة. ي�تم استغالل املعادن من قبل الشركات الدولية بالتعاون 
م ص. ال األعمال األثرياء من إقل�� مع رحج
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ة السياق القضايا املحددة املتعلقة بالصراعف�ئ

ى� �تماعي-ثقا�خ �خ – الزاي وياب، وبينهما احج ي عرقيت�� �خ موعت�� مبو محج م ت�� يسكن إقل��
ماعة ياب هي  تاريخ طويل من املشاحنات، تتسم بالعنف املتفرق. حج

ي ولكن  �خ ميعهم مسيحي�� ة من السكان. حج األغلبية وتمثل 60 باملا�ئ
م من الشباب  ف مسيحية مختلفة. غالبية سكان اإلقل�� هناك طوا�ئ

. لد� كل من زاي وياب نظم أبوية  �خ واألغلبية دون سن األربع��
ي تؤثر عليها. ي األمور ال�ت�� ى� قوية وليس للمرأة أي مشاركة �خ

ى� غرا�خ م بأكمله ولكن النقاط الساخنة تقع حج يؤثر الصراع حاليًا على اإلقل��
اع على خط  رخ م ص بالبالد بسبب ال�خ على امتداد ال�دود مع إقل��

حدودي يقطع منطقة غنية باملعادن.

استخدم التحليل إلفادة عملك

ن العمل الذي تقوم به بالفعل )أو تخطط للقيام به( وكيف يمكن أن  ىي ن مشهد الصراع. فكر �� ىي ة �� ن املعلومات الناتحج ىي فكر ��
ة للحد من الصراع وتعزيز السالم. شاهد الشكل أدناه.  يؤثر أو يشكل )بصورة أفضل( القضايا الناش�ئ

ي كيف  �� وفقًا للتحليل، فكر �ف
يمكن تعديل عملك/القيام 

به للمساهمة بصورة 
أفضل نحو السالم

... مثال: خطط عملك لك��

� على  ... يحدد الروابط للتأث�ي
القضايا ذات السياق العام ال�ت�ي 

تؤثر على الصراع الذي تحاول 
التعامل معه.

اري أو  ي عملك ال�ج �� فكر �ف
املخطط له

يات/األنشطة  �اتيحج ما هي االس�ت
ن تقوم بها أو تخطط للقيام  ال�ت�ي

بها؟

فهم الصراع

تحليل مشهد الصراع – يقدم 
عرض عام لسياق الصراع.
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الوحدة الثانية/املطبوع الرابع

رة الصراع – تحلل املشكلة ألداة الثانية – أداة تحليل شحج

ما هي؟

رة، لتوضيح القضايا األساسية للصراع، وأسبابه، وآثاره أو عواقبه. أداة توضيحية، باستخدام صورة شحج

الغرض منها

ذرية وآثار قضية الصراع واستخدام التحليل  �تمع على فهم األسباب الحج موعة/املحج تعزيز املناقشات ومساعدة الفريق/املحج
لتشكيل تدخلهم.

ماعية، بداًل من  موعات، بصورة �ج زء “املشكلة” من إطار 4Ps. وتستخدم بصورة أفضل مع املحج ن تحليل �ج ىي تساعد ��
�تمعي، ستال�ظ أنه تم تعديلها هنا  ن واملحج ىي رة املشكلة” من العمل اإلنما�ئ التدريبات الفردية. إن كنت على اطالع “بشحج

الستخدامها لتحليل الصراع. 

كيفية استخدام هذه األداة

دار  �ة، أو سبورة، او فليب تشارت، أو �ج ذع والفروع، على لو�ة ورقية كب�ي ذور والحج ن ذلك الحج ىي رة، بما �� ارسم صورة لشحج
 . ملب���، إلح�

رة على لو�ة فليب تشارت  ذع شحج زاء لو�ة فليب تشارت سويًا لصنع لو�ة وا�دة. ارسم �ج طوة األولى: الصق أ�ج ال�خ
ن هذه الحالة، تكون املشكلة هي قضية الصراع.  ىي ذع يمثل املشكلة أو املوقف الذي ي�تم البحث فيه. �� �ة. أوضح ان الحج كب�ي

ن هنا هو: ما هي املشكلة األساسية؟ على سبيل  اري تحليلها. السؤال األساس�ي موعة للقضية املحددة الحج تأكد من فهم املحج
، أو إضراب للمدارس، أو نزاع  لىي �� ن الشوارع، أو عنف م�� ىي �تمعات، أو عنف �� ن املحج �� املثال، قد تكون �رب أهلية، أو توترات ب�ي

رة، باعتباره القضية األساسية.  ذع الشحج . اكتب ذلك على �ج ، إلح� �ي على أراص�

موعة ملناقشة أسباب تلك القضية  مع املحج ذور وأوضح أنها تمثل أسباب قضية الصراع. ا�ج طوة الثانية: أضف الحج ال�خ
ذرية؟ مع التوصل لسبب، ي�تم كتابته على  ب طر�ه: ما هي األسباب الحج ن الذي يحج املحددة للصراع. السؤال األساس�ي

موعة )نصف أو ربع ورقة مقاس A4( لكتابة كل سبب. ثم  �ة من الورق امللون للمحج ذور. كما يمكن تقديم قطع صغ�ي الحج
عل ذلك التدريب شيقًا.  ذور مع تطور املناقشة. يحج يمكن بعد ذلك لصقها على الحج

موعة مناقشة آثار هذا  طوة الثالثة: ارسم الفروع ووضح أنها تمثل آثار قضية الصراع. مرة أخرى، أطلب من املحج ال�خ
رة النقاش  ة عن هذه القضية للصراع؟ وسع دا�ئ ب البحث فيه هو: ما هي اآلثار الناتحج ن الذي يحج الصراع. السؤال األساس�ي

ال والنساء والصبية والفتيات وكذلك كيفية تأثر الشباب وكبار السن. مع  � الصراع على الر�ج ن كيف يختلف تأث�ي ىي للبحث ��
 )A4 موعة )نصف أو ربع ورقة مقاس �ة من الورق امللون للمحج وضوح األثر، يكتب على الفروع. يمكن تقديم قطع صغ�ي

لكتابة كل أثر. ثم يمكن بعد ذلك لصقها على الفروع مع تطور املناقشة.

ذورها، ي�تم القضاء على الصراع من أسبابه  رة املدعومة واملع�تمدة على �ج تام بالتأكيد على أنه مثل الشحج طوة الرابعة: الح� ال�خ
رة مختفية تحت األرض. وباملثل، فإن  ذور الشحج ذع والفروع واألوراق يمكن رؤيتها بسهولة، فإن �ج ن أن الحج �� ن ��ي ىي ذرية. �� الحج

ن بعض األ�يان. ومثل  ىي يسية قد يصعب تحديدها �� ن أن األسباب الر�ئ �� ن ��ي ىي ها بسهولة �� �� أعراض الصراع )آثاره( يمكن تمي�ي
ذور الصراع.  ب “اقتالع” �ج ن يتس��� �ل الصراع، يحج ذوره، فإنه لكىي ددًا إن مل تقتلع �ج النبات الذي ي��مو محج
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. ي�تم  ن مشروع �الىي ىي ن األفكار �� م تدخل أو دمح� م من التحليل واملناقشات لت�م�ي امسة: استخدم األفكار واملفاه�ي طوة ال�خ ال�خ
موعة  تها وكيف؟ تضع املحج موعتنا/مؤسستنا ملعالحج � أهمية ملحج موعة بالسؤال: ما هي القضية )القضايا( األك�ش يه املحج تو�ج

ن تحقيق األهداف املوضوعة.  ىي األهداف وتناقش األنشطة املح�تملة وتضع خطة عمل للمساعدة ��

ر. �تمع ص ال�ضري الفق�� ي محج ى� م العنيفة �خ را�ئ رة الصراع: أسباب وآثار ال�ج عينة لتحليل شحج

 

 

استخدم التحليل إلفادة عملك

ن العمل الذي تقوم به بالفعل )أو  ىي ذرية واآلثار. فكر �� ن االعتبار القضايا األساسية واألسباب الحج ىي ن التحليل بالوضع �� ىي فكر ��
ة للحد من الصراع وتعزيز السالم. شاهد  تخطط للقيام به( وكيف يمكن أن يؤثر أو يشكل )بصورة أفضل( القضايا الناش�ئ

الشكل أدناه. 

ي كيف  �� وفقًا للتحليل، فكر �ف
يمكن تعديل عملك/القيام 

به للمساهمة بصورة 
أفضل نحو السالم

... مثال: خطط عملك لك��

ذرية . 1 ن األسباب الحج يعالح�
والدوافع للصراع.

يخفف من اآلثار/العواقب . 2
ة عن الصراع. الناتحج

اري أو  ي عملك ال�ج �� فكر �ف
املخطط له

يات/األنشطة  �اتيحج ما هي االس�ت
ن تقوم بها أو تخطط للقيام بها؟ ال�ت�ي

فهم الصراع

رة الصراع –  تحليل شحج
ن القضية األساسية  ىي يبحث ��

للصراع وأسبابه وآثاره.

Core  Problem / Issue

Root & Proximate Causes   

E�ects /Consequences 

وم خوف من الهحج
عدالة الغوغاء

ريمة عنف �ج

ات  غياب اال�تيا�ج
األساسية

م  غياب التعل��
واملهارات

الفقر

البطالة

الكحول وتعاطي 
املخدرات

اة بكافة السبل دفاع للنحج

ن املذنب سحج
االنتقام

الصدمة

مقتل املرتكب

اآلثار/العواقب

القضايا األساسية

ذرية والتقريبية  األسباب الحج
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امس الوحدة الثانية/املطبوع ال�خ

/العالقات16  – تحلل األشخاص �خ األداة الثالثة: أداة تخطيط الفاعل��

ما هي؟

ن وقت محدد، عادهتً ما يكون الوقت الحاضر.  ىي خريطة تقدم مشهد العالقات ��

الغرض منها

ما بينها. كما تساعد  � مباشر( وتوضح العالقات وقضايا السلطة ف�ي تحديد األطراف األساسية املعنية )بشكل مباشر أو غ�ي
ية  �اتيحج ن تحديد نقاط التدخل للعمل أو ملساعدة عملية وضع االس�ت ىي ن إطار 4ps. وتساعد �� ىي زء “األشخاص” �� ن تحليل �ج ىي ��

ة الصراع.  ملعالحج

كيفية استخدام هذه األداة

هة نظر. قد يكون من املفيد تخطيط نفس املوقف من عدة آراء مختلفة،  طوة األولى: قرر ما تود تخطيطه ومن أي و�ج ال�خ
ربة مختلف األطراف.  �يث أن تلك هي تحج

مة و�دد 8-5 من  م القا�ئ مة. ق�ي ن هذا الصراع؟ فكر وأعد القا�ئ ىي طوة الثانية: ابدأ بالسؤال: ما هي األطراف األساسية ��  ال�خ
 �� �� )األطراف( – املعني�ي ن أساسي�ي �� �� 8-5 إلى: فاعل�ي ن األساسي�ي �� . بخالف ذلك سيصعب التنفيذ. ق�م الفاعل�ي �� أهم الفاعل�ي

 �� ي�ي ار�ج ن الح� �� ن ذلك الفاعل�ي ىي ن واملؤثرين على الصراع بطريقة ما بما �� �� /املتصل�ي �� بصورة مباشرة، واألطراف الثانوية – الداعم�ي
موعات املهمشة.  واملحج

م  . يمثل �حج �� موعة من الفاعل�ي رة محج ر امللونة – تمثل كل دا�ئ م، ارسم أو قص الدوا�ئ طوة الثالثة: بناء على هذه القوا�ئ ال�خ
ن تمثل األطراف األساسية ولون مختلف ل�تمثيل األطراف  ر ال�ت�ي � لون للدوا�ئ موعة. اخ�ت رة القوة النسبية لتلك املحج الدا�ئ

الثانوية. 

ن املفتاح أدناه )أضف مفتاح للشكل التوضيحي  ىي ن األطراف باستخدام الرموز املوضحة �� �� طوة الرابعة: مثل العالقات ب�ي ال�خ
ن األطراف؟ كيف يمكن تمثيلها  �� ن يمكن طر�ها: ما هي العالقات ب�ي يسية ال�ت�ي لة الر�ئ اص بك لشرح الرموز(. من األس�ئ الح�

ب مال�ظتها  ن األطراف يحج �� (؟ هل هناك أي قضايا أساسية ب�ي هات، العالقات املضطربة، التحالفات، إلح� ريطة )املوا�ج على الح�
ما يتعلق بهذه األطراف؟ هل لديك أي عالقة  ريطة؟ استخدم املربعات ل�تمثيل تلك. أين موقعك ومؤسستك ف�ي على الح�

ل السالم، قد ال يكونوا مذكورين  ن من أ�ج �� ن عامل�ي �� خاصة قد تطرح مسا�ة للعمل بشأن هذا الصراع؟ هل هناك فاعل�ي
ىي  اصة بـ”األشخاص” �� لة الح� مة للتعاون؟ استغل هذه الفرصة ملناقشة األس�ئ مة؟ من هم وما هي الفرص القا�ئ من القا�ئ ص�

 . إطار 4Ps التحليلىي

� من املعلومات.  م بالبساطة. ال ترهق نفسك واآلخرين بالكث�ي �� عند التخطيط، تذكر التأكيد على منظور التخطيط املتبع. ال�ت

16    هذه األداة منقحة من: 

 Working with Conflict: Skills & Strategies for Action by Simon Fisher, Dekha Ibrahim Abdi, Jawed Ludin, Richard Smith, Steve
 .Williams and Sue Williams, published by Zed Books in association with Responding to Conflict, 2000
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ي تاون ي شان�ت�� ى� م العنف �خ را�ئ : حج �خ ريطة عالقات الفاعل�� عينة ل�خ

استخدم التحليل إلفادة عملك

�تماعي والشباب  ريطة. تذكر أن تضيف منظور النوع اال�ج ن أطراف الصراع على الح� �� ن ديناميكيات القوة والعالقات ب�ي ىي فكر ��
ن العمل الذي تقوم به بالفعل )أو تخطط للقيام به( وكيف يمكن أن يؤثر أو يشكل  ىي لسؤال ديناميكيات القوة. فكر ��

ة للحد من الصراع وتعزيز السالم. شاهد الشكل أدناه.  )بصورة أفضل( القضايا الناش�ئ

عصابة س

و�دة الشرطة 
للحماية من 

العنف

عصابة ص

معية السالمة  �ج
�تمعية املحج

القادة 
�ف الديني��

معية اآلباء  �ج
�ف القلق��

ال�كومة 
املحلية

مفتا�

ي الصراع.  ى� األطراف الضالعة �خ
� إلى  ن يش�ي �ي م النس�ج الححج

 � القوة والقدرة على التأث�ي
على الصراع. �دد األطراف 
األساسية والثانوية بألوان 

مختلفة.

يدة  عالقة �ج

ة عالقة سي�ئ

تحالف

توتر

صراع

ي كيف  �� وفقًا للتحليل، فكر �ف
يمكن تعديل عملك/القيام 

به للمساهمة بصورة 
أفضل نحو السالم

... مثال: خطط عملك لك��
سور.. 1 يعزز التفاعالت البناءة وبناء الحج
ابية.. 2 ن على التحالفات اإليحج يب���ي
ه انعدام املساواة . 3  يتناول أو�ج

ن السلطة. ىي ��
موعات واألفراد . 4 ن املحج �� يعزز التواصل ب�ي

. للتعامل مع القضايا، إلح�

اري أو  ي عملك ال�ج �� فكر �ف
املخطط له

يات/األنشطة ال�ت�ي  �اتيحج ما هي االس�ت
تقوم بها أو تخطط للقيام بها؟

فهم الصراع

� عن  �ف – يع�ج تخطيط الفاعل��
ىي  ن األطراف بما �� �� العالقات ب�ي

ذلك ديناميكيات القوة والقضايا 
املطرو�ة والشراكات والتحالفات 

واالنقسامات. 
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الوحدة الثانية/املطبوع السادس

األداة الرابعة: أداة تحليل القو� امليدانية17  – تحلل العملية

ما هي؟

ابية.  ن تؤثر على الصراع – القوى السلبية واإليحج تحدد هذه األداة القوى املختلفة ال�ت�ي

الغرض منها

ن تعمل على نزع فتيل وتحويل  ابية( وتلك ال�ت�ي ن تعمل على تصعيد أو اس�تمرار الصراع )القوى اإليحج تحديد القوى ال�ت�ي
. يمكن أن  ابية(. كما تقدم األداة املزيد من الوضوح �ول الحفاظ على الوضع الحالىي الصراع أو تعزيز السالم )القوى اإليحج
ب التعامل معها.  ن يحج وات ال�ت�ي ميعها ونقاط الضعف/الفحج ب تحج ن يحج ن عملية بناء السالم ال�ت�ي ىي م نقاط القوى �� تيسر تقي�ي

 .4Ps ن إطار ىي زء “العملية” �� ن تحليل �ج ىي تساعد ��

كيفية استخدام هذه األداة

ن تحليلها باستخدام أداة تحليل القوى امليدانية. اكتب ذلك على رأس  ىي ن ترغب �� طوة األولى: �دد قضية الصراع ال�ت�ي ال�خ
الورقة كعنوان. 

انب األيسر اكتب “قوى تصعيد  . أعلى الحج �� ن الوسط يق�م الصفحة لق�م�ي ىي طوة الثانية: أسفل هذا العنوان، ارسم خط �� ال�خ
ن الشكل أدناه.  ىي انب األيمن، اكتب “قوى تعزيز السالم” كما هو موضح �� العنف”. وعلى الحج

موعة. ثم  وانب قوتها من قبل املحج م �ج موعة قوى التصعيد أو مواصلة العنف. ي�تم ذكرها وتقي�ي طوة الثالثة: تناقش املحج ال�خ
� مدى سمك السهم إلى القوة  � إلى خط الوسط. يش�ي ي�تم وضع كل قوة أسفل “قوى تصعيد العنف”، ممثلة بسهم يش�ي

�ها.  النسبية لتلك القوى مقارنة بغ�ي

وانب قوتها من قبل  م �ج موعة قوى نزع فتيل الصراع أو تعزيز الصراع. ي�تم ذكرها وتقي�ي طوة الرابعة: تناقش املحج ال�خ
� مدى سمك السهم  � إلى خط الوسط. يش�ي موعة. ثم ي�تم وضع كل قوة أسفل “قوى تعزيز السالم”، ممثلة بسهم يش�ي املحج

�ها.  إلى القوة النسبية لتلك القوى مقارنة بغ�ي

ن تدعم السالم أو  ابية منها ال�ت�ي � عليها وكيف: سواء لتعزيز اإليحج ن أي من هذه القوى يمكن التأث�ي ىي امسة: فكر �� طوة ال�خ ال�خ
ن االعتبار دور األعراف  ىي للحد من/التعامل مع السلبية بطرق تعمل على تحويل الصراع وتعزيز السالم. تأكد من الوضع ��

ن أصول الشباب ودورهم ومساهماتهم.  �تماعي وكيف يمكن التواصل مع الشباب بفعالية، وإدراح� املتعلقة بالنوع اال�ج

يتك وفقًا لذلك.  �اتيحج ع وعدل خطتك/اس�ت طوة السادسة: را�ج ال�خ

، كاريتاس الدولية، 2002. �ي 17  منقحة من “بناء السالم: دليل كاريتاس التدري�ج
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عينة تحليل القو� امليدانية

 

استخدم التحليل إلفادة عملك

ن العمل الذي تقوم به بالفعل )أو تخطط  ىي ن تؤثر على الصراع الذي تهدف للتعامل معه. فكر �� ن القوى املحددة ال�ت�ي ىي فكر ��
ة للحد من الصراع وتعزيز السالم. شاهد  للقيام به( وكيف يمكن أن يؤثر أو يشكل )بصورة أفضل( القضايا الناش�ئ

الشكل أدناه.

صراع
ال

ي دولة س ى� تحليل القو� امليدانية: الصراع العنيف لألحزاب السياسية �خ

قوات تعزيز السالمقوات تصاعد العنف

ارية عملية الوساطة الحج

ن الشتات ىي هود السالم �� دعم �ج

ل السالم ان الشباب من أ�ج لحج

�تماعية لة اال�ج منابر املسا�ئ

تزوير االنتخابات

بطالة الشباب

ة �� التغطية اإلعالمية املتح�ي

انعدام تساوي الفرص

انهيار االقتصاد

ي كيف  �� وفقًا للتحليل، فكر �ف
يمكن تعديل عملك/القيام 

به للمساهمة بصورة 
أفضل نحو السالم

... مثال: خطط عملك لك��
ن تعزز السالم.. 1 ابية ال�ت�ي يعزز القوى اإليحج
ن القوى السلبية ال�ت�ي . 2 يحد من/يعالح�

تعمل على تصاعد العنف. 

اري أو  ي عملك ال�ج �� فكر �ف
املخطط له

يات/األنشطة ال�ت�ي  �اتيحج ما هي االس�ت
تقوم بها أو تخطط للقيام بها؟

فهم الصراع

تحليل القوى امليدانية – يحدد 
ابية والسلبية املؤثرة  القوى اإليحج

على الصراع.
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الوحدة الثانية: )د( ممارسة تطبيق األدوات األساسية لتحليل الصراع  
زة مقدمة موحج

ن الفرصة ملمارسة تطبيق أدوات تحليل الصراع املوضحة أعاله.  �� لسة السابقة. وتتيح للمشارك�ي لسة على الحج تع�تمد هذه الحج
ن هذا الدليل(.  ىي ن األول �� �ي ع الو�دة الثانية/ املورد التدري�ج سي�تم ذلك باستخدام دراسة الحالة كوسمار )را�ج

 قراءة وتحليل دراسة ال�الة

ماعي لدراسة ال�الة نشاط – تدريب حج

ن كوسمار. استخدم 	  ىي موعة األولى: تستخدم أداة تحليل مشهد الصراع لتحليل ملف الصراع �� املحج
موعة  الدليل املقدم بشأن كيفية استخدام األداة )املطبوع الثالث للو�دة الثانية(. اطلب من املحج

ن تطرأ من مناقشاتهم.  ن صورة الشكل املوضح، مع تدوين النقاط األساسية ال�ت�ي ىي إعداد عرضها ��

رة الصراع لتحليل املشكلة األساسية وأسبابها 	  موعة الثانية: تستخدم أداة تحليل شحج املحج
وآثارها. استخدم الدليل املقدم بشأن كيفية استخدام األداة )املطبوع الرابع للو�دة الثانية(. 
ن صورة الشكل املوضح، مع تدوين النقاط األساسية ال�ت�ي  ىي موعة إعداد عرضها �� اطلب من املحج

تطرأ من مناقشاتهم. 

/العالقات لتحليل األطراف األساسية والثانوية، 	  �� موعة الثالثة: تستخدم أداة خريطة الفاعل�ي املحج
ما بينهم. استخدم الدليل املقدم بشأن كيفية استخدام  �هم وكذلك العالقات ف�ي وسلطاتهم وتأث�ي

ن صورة الشكل  ىي موعة إعداد عرضها �� امس للو�دة الثانية(. اطلب من املحج األداة )املطبوع الح�
ن تطرأ من مناقشاتهم.  املوضح، مع تدوين النقاط األساسية ال�ت�ي

ن تعمل لتصعيد 	  موعة الرابعة: تستخدم أداة تحليل القوى امليدانية لتحليل العوامل ال�ت�ي املحج
الصراع وتلك العاملة لتعزيز السالم. استخدم الدليل املقدم بشأن كيفية استخدام األداة 

ن صورة الشكل املوضح،  ىي موعة إعداد عرضها �� )املطبوع السادس للو�دة الثانية(. اطلب من املحج
ن تطرأ من مناقشاتهم.  مع تدوين النقاط األساسية ال�ت�ي

ماعي ي كوسمار - نشاط حج ى� دراسة ال�الة �خ
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ل أساسية  رسا�ئ

مان كون التحليل ممثاًل قدر اإلمكان ملا يحدث. 	 يمكن استخدام األدوات املختلفة من تطبيق منظور املثلث وص�

موعات املختارة بعناية،  	 تعد األدوات تحليل أفضل عند استخدامها كأدوات تشاركية – مع تنفيذ التحليل من قبل املحج
�تماعي والشباب.  ن ذلك املتضررين من الصراع مباشرة مع مراعاة ديناميكيات النوع اال�ج ىي بما ��

ن لألشكال هي أ�د أهم  	 �� ن ت�تم مع إعداد املشارك�ي ، ولكن املناقشات ال�ت�ي ىي ال يعد إعداد األشكال البيانية هو الهدف النها�ئ
معها واستخدامها لتعزيز التحليل.  ب �ج مصادر البيانات ويحج

كيفية كانت األدوات األربعة مكملة لبعضها البعض للحصول على فهم كامل 	 
للصراع ؟

يدة خالل عملية تطبيق األدوات؟ 	  يد وما مل ي�تم بصورة �ج ما الذي سار بشكل �ج

أين يعتقدون أنه قد يصعب استخدام كل من األدوات وملاذا؟ 	 

كيف يرون إمكانية �ل أي من التحديات؟ 	 

مة أو إفادة؟ 	  � مال�ئ م�ت� تكون كل أداة أك�ش

� بما �صل أثناء العمل على الحالة ي كوسمار - التفك�ي ى� دراسة ال�الة �خ
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موارد ومطبوعات

زة. منقحة من: 18  هذه نسخة مو�ج

�� ، األب. B. ، MacLaren ، D. ، Cilliers ، J. ، & Lederach ، JP )2002(. بناء السالم: دليل تدريب  � ، األب ر. ، ستارك�ي  نيوفيلدت ، آر ، فاست ، إل. ، روبرت شراي�ت
�ناشيونال. الصفحات 180-181. كاريتاس. مدينة الفاتيكان: كاريتاس ان�ت

ي األول �� الوحدة الثانية/املورد التدري�ج

ي كوسمار18  ى� ر �خ  دراسة حالة: الكاتر واإليم��

ن الزراعية الغنية . 1 �ي ري به العديد من األنهار والوديان واألراص� ن له نقطة اتصال وا�دة بالبحر. ويحج بلىي كوسمار بلد �ج
ة من  ة من اإلناث و45 باملا�ئ �، و55 باملا�ئ ة من اإليم�ي ة من السكان من الكاتر و25 باملا�ئ بال. نحو 75 باملا�ئ ن الحج ىي والغابات ��

اور. ويتحد اإليمر والكاتر لغة  ن البلد املحج ىي الذكور. يرتبط اإليمر بعالقات ثقافية ودينية وسياسية وثيقة مع اإليمر ��
يدًا.  مماثلة ويفهمون بعضهم البعض �ج

ىي . 2 . وقد اعتنق الكاتر اإلسالم �� �� ، أما اإليمر فهم مسيحي�ي �� لدى الكاتر عادات ثقافية قديمة وفريدة، وهم مسلم�ي
ىي  �اث الثقا�� ن القرن الثامن عشر، بحيث قدموا املسيحية وال�ت ىي اور �� القرن السادس عشر. ثم وفد اإليمر من البلد املحج
�تمع صوت للنساء أو  ن الكاتر واإليمر، ال يوفر املحج �� ما يخص املوسيقى والطعام. وب�ي املختلف تمامًا عن الكاتر – خاصة ف�ي

الفتيات أو الشباب. 

�ها من املوارد – خاصة . 3 ن وغ�ي �ي ن الكاتر واإليمر. تقاتلوا على األراص� �� �ى ب�ي ل القرن التاسع عشر، اندلعت �رب ك�ج ن أوا�ئ ىي ��
ن بلدهم  ىي �تماعية. اع�تمد اإليمر األقلية على اإليمر �� �وة واملكانة اال�ج ن تعد أساسية لل�ش نقطة االتصال الو�يدة بالبحر، وال�ت�ي

ن الفوز بالحرب وميناء املدينة. بعد ذلك  ىي ن األسلحة �� ىي ن ملساعدتهم. وقد ساعدهم ذلك باإلضافة إلى التفوق �� األصلىي
بال. ن ميناء املدينة إلى الحج بعشرين عامًا، سعى الكاتر لالنتقام، وتمكنوا من دفع اإليمر خارح�

�ون. . 4 � بحر ت�ي ية من قبل اللومار ع�ج ار�ج �� – السيطرة الح� ن الطرف�ي �� عالوة على ذلك، دفع عامل آخر االنقسام الشديد ب�ي
ن القرن التاسع عشر، دعموا اإليمر األقلية وأعادوا تأسيس كونهم الطرف املسيطر.  ىي عندما غزا اللومار البالد ��

�ًا، �صل الكاتر على السيطرة عندما شكلوا تحالف مع القوى الدولية . 5 اس�تمر اال�تالل ��ت� الحرب العاملية الثانية. أخ�ي
�تماعي قوي للحكم. تحدثت الحكومة عن  ية. وأقام الكاتر هيكل ا�ج لقمع اللومار واإليمر. ثم غادر اللومار بصورة نها�ئ

املشاركة واملساواة، إال أن اإليمر مل تكن لهم أي سلطة سياسية أو اقتصادية تذكر. 

معات الحضرية. وعلى الرغم من . 6 ن التحج ىي �تمعات، تعايش اإليمر والكاتر بالقرب من بعضهم البعض، باألخص �� ن املحج ىي ��
�اكية. وقد رفض العديد من األشخاص املحظور التقليدي بعدم  اس�تمرار االن�تماءات الدينية، أضعفتها الهياكل االش�ت

 � ة من السكان ع�ج ن نحو 15 باملا�ئ ن وخلفية عرقية مختلفة. وقد أدى ذلك إلى زواح� ن من شخص ذو تراث دي���ي الزواح�
الحدود العرقية. 

ل املتنا�رة الكاتر واإليمر ضد بعضهم . 7 ت الفصا�ئ حج ن كوسمار. أ�ج ىي ددًا �� ىي 1990، أشعلت السياسة العاملية الحرب محج ��
ن عن بعضهم  �� ن سويًا منعزل�ي �� ن القتال. وكان األشخاص املتعايش�ي ىي البعض. ولعبت النساء والشباب دورًا فعااًل ��

ات اإلسكانية والغذاء والرعاية  � منازلهم أو عانت البالد من اال�تيا�ج البعض بسبب االختالفات العرقية. غادر الكث�ي
ىي  �انهم لحماية أنفسهم. و�� �ي �ين على محاربة و/أو قتل �ج �ج د آخرون أنفسهم محج �تماعية. و�ج الطبية والنفسية واال�ج

ن لها قادتهم.  نهاية األمر تب��� العديد منهم معتقدات عنصرية يروح�

. �ددت اتفاقية وقف إطالق النار أهداف إلعادة الهيكلة . 8 �تمع الدولىي ال�قًا، انتهت الحرب من خالل تدخل املحج
ن دولة كوسمار. وقد فتحت االتفاقية الباب أمام وكاالت  ىي ن اإليمر والكاتر �� �� السياسية واالقتصادية وصواًل للمصالحة ب�ي

ن وإعادة بناء  ىي ن املساهمة نحو التعا�� ىي ة، �� � الحكومية، ومنها الهي�ئ اإلغاثة الدولية. وقد بدأت العديد من املنظمات غ�ي
البلد الذي مزقته الحرب. 
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الو�دة الثالثة: بناء السالم
ن لبناء السالم الفعال. تقدم الو�دة مبادى�  �� ن األولى والثانية، تهدف هذه الو�دة إلى تعزيز فهم املشارك�ي �� بناء على الو�دت�ي
ن األساسية املستخدمة من  ابة لبناء السالم واملناهح� ن تقوم عليها االستحج ة لبناء السالم وتركز على األطر املختلفة ال�ت�ي الهي�ئ

�تماعي على مختلف املستويات.    ة لتعزيز ال�تماسك اال�ج قبل الهي�ئ

األهداف التدريبية:

اصة ببناء السالم.  	 ة الح� ن الهي�ئ يضع املشاركون الشروط األساسية لبناء السالم ومبادى�

ابة الفعالة لبناء السالم.  	 ه االستحج ن تو�ج م ال�ت�ي ن األساسية للمفاه�ي يصف املشاركون األطر واملناهح�

ن مختلف السياقات.   	 ىي ة 3Bs/4Ds وتطبيقه �� اص بالهي�ئ �تماعي الح� ن ال�تماسك اال�ج يد املشاركون التعامل بمنهح� يحج

ة. ال للهي�ئ . تصوير إيان ديحج �� ن مينداناو بالفلب�ي ىي ن ورشة عمل ثقافة السالم �� ىي قادة القرية يس�تمعون بإصغاء أل�د كبار القرية أثناء مشاركتهم ��
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الوحدة الثالثة: )أ( رؤية السالم وفهم بناء السالم  

زة مقدمة موحج
ماعي للرؤية.   لسة بالتدريب الحج لسة بناء السالم كمفهوم ورؤية ومسار. ستبدأ الحج ستقدم هذه الحج

 رؤية السالم و فهم بناء السالم

ماعي بشأن وضع الرؤية ورسمها  نشاط – تدريب حج

وضع تصور لعامل 	 
سلمي.

ي هذا العامل، 	  ى� �خ
كيف يبدو 

السالم باملع�خ� 
ال�قيقي؟

ن مشاركة 	  �� موعات، يتناوب املشارك�ي ن محج ىي ��
رؤيتهم للسالم.

موعة رسم يمثل رؤيتهم )أو رؤاهم( 	  تعد كل محج
للسالم.

موعة 	  من الرسم )الرسومات(، تحدد كل محج
ن على األقل للسالم. �� سمت�ي

ماعي بشأن وضع الرؤية ورسمها تدريب حج
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)PWL( ”�و”السالم الواض ” ى� ا�ج م “السالم اإليحج مفاه��

ن ال يكون بها غياب للعنف فقط، بل يمكن  ن لإلشارة للحالة املرغوبة ال�ت�ي اتلونح� وان �ج ” مصطلح أطلقه �ج ى� ا�ج “السالم اإليحج
أيضًا للظروف املواتية للعدالة والعدل واإلنصاف أن تظهر وصواًل للت��مية البشرية املتكاملة. وباملقابل، عند غياب العنف 

 .” �� ، يمكن أن يطلق على ذلك “السالم السل�ج ىي ن أو الثقا�� /املباشر، مع اس�تمرار العنف الهيكلىي العل���ي

ن للو�دة الثانية ملزيد من االطالع �ول هذه األشكال للعنف.  ىي يمكن اإلشارة للملحق الثا��

ن األشخاص )والذي يمكن  �� �تمعي على نطاق واسع، مقابل السالم الفردي أو ب�ي � إلى السالم املحج “السالم الواض�” يش�ي
ن ممارسة السالم من إعداد CDA، وال�ت�ي  ىي �� � ع هذا املصطلح إلى دراسة التفك�ي � الواضح”(. ير�ج أن يطلق عليه “السالم غ�ي

”.� �� “للسالم الكب�ي توصلت أيضًا إلى أن العديد من تدخالت صنع السالم تهدف إلى تحقيق هدف�ي
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ن على املدى الطويل: �� ن هما الهدف�ي � بأن ما يلىي هناك توافق كب�ي

وقف العنف والعنف املدمر؛ 	

بناء السالم العادل واملستدام.  	

ن �د ذاته، وهو وسيلة وغاية.  ىي بناء السالم عملية وهدف ��

ن عينة التعريفات التالية. 19 20 ىي  وللوصول لفهم أفضل ملفهوم بناء السالم، فكر ��

 Lisa Schirch, Conflict Assessment and Peacebuilding Planning: Toward a Participatory Approach to Human Security, Kumarian, 19
.2013, pp. xi-xiv

.Caritas Internationalis, Peacebuilding: A Caritas Training Manual, Vatican City: Caritas, 2002 20

ل أساسية  رسا�ئ

بناء السالم عملية وهدف وهو وسيلة وهدف. 	

ن الذي يركز عليه  	 ىي ا�ج  يسعى ليس فقط إلنهاء العنف املباشر، بل أيضًا بناء سالم عادل ومستدام – السالم اإليحج
غالبية الرسم. 

ن ترشد عملنا نحو تحقيق هذه الرؤى  ة ال�ت�ي اصة بالهي�ئ مسة الح� ن بناء السالم الح� ن مبادى� ىي سننتقل بعد ذلك إلى النظر ��
ية 3Bs/4Ds  ال�قًا.  ن رؤاكم خالل و�دة منهحج ىي ددًا �� للسالم. ستفكرون محج

 

�تمعات سلمية  املشروع طويل املدى لبناء محج
ومستقرة .. بالبناء على أساس ثابت من 

العدالة واملصالحة. 

املصدر: كاريتاس الدولية )2002(

هود من  من بناء السالم إطار واسع من الحج  “يت��
ىي  �تمع املد�� ن الحكومة واملحج ىي قبل أطراف متنوعة ��

ة  على املستويات املحلية والوطنية والدولية ملعالحج
ذرية للصراع قبل  اآلثار الفورية واألسباب الحج

وأثناء وبعد وقوع الصراع العنيف.”

�ش )2013( ا ش�ي �� املصدر: ل�ي
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ة لبناء السالم   ي الهي�ئ الوحدة الثالثة: )ب( مباد��
زة مقدمة موحج

ن هذه الو�دة، سنحاول  ىي � املصطلح إلى أمور مختلفة ألشخاص مختلفة. �� ال واسع للغاية، ويمكن أن يش�ي بناء السالم محج
ن أساسية لبناء السالم.  ة مبادى� �ه الهي�ئ  فهم ما تعت�ج

يد؟  ي رأيك ما هي بعض السمات أو العناصر األهم لبناء السالم ال�ج ى� �خ
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ة ال�خمسة لبناء السالم  ي الهي�ئ مباد��
ع املطبوع األول للو�دة الثالثة ملزيد من التفاصيل(. وتهدف  ة لبناء السالم )را�ج ن الهي�ئ ن املختصر ملبادى� موضح أدناه ال��موذح�

ن الح�مسة.  ن للمبادى� �� � تذكر املشارك�ي الرموز إلى تيس�ي

ل أساسية رسا�ئ

ميع عملنا املتعلق  �ك لحج ن متفق عليها. فهي ال تقدم فقط أساس مش�ت من الهام تأسيس عملنا نحو السالم على مبادى�
 � عل عملنا نحو السالم أك�ش منا وفهمنا ملا يهم لحج �كة وق�ي اماتنا املش�ت �� � ملموس عن ال�ت بالسالم، ولكنها أيضًا تعد تعب�ي

فعالية.  

P
E

E

A
C

ن تحليل الصراع هو األساس  ىي املشاركة ��

�ات ن والتأث�ي ذور األسباب - الصراع األساس�ي ات الفعالة لحج املعالحج

ن تع�تمد على  العالقات املتطورة الصحيحة ال�ت�ي
بعضها البعض

ىي  ن ي�تم توضيحها بشكل واضح �� � الرؤية واملنظور ال�ت�ي تغي�ي
يات األعراف  �اتيحج إس�ت

ام طويل األمد �� تحمل وبناء االستدامة على أساس ال�ت

ة ال�خمسة لبناء السالم  ي الهي�ئ مباد��  
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موارد ومطبوعات

ة لبناء السالم ن الهي�ئ ن بناء السالم، متا�ة على مبادى� ة اإلغاثة الكاثوليكية، مبادى� 21 هي�ئ

الوحدة الثالثة/املطبوع األول
ة ال�خمسة لبناء السالم21 ي الهي�ئ  مباد��

 
P
E

E

A
C

ن تحليل الصراع هو األساس  ىي املشاركة ��

�ات ن والتأث�ي ذور األسباب - الصراع األساس�ي ات الفعالة لحج املعالحج

ن تع�تمد على بعضها البعض العالقات املتطورة الصحيحة ال�ت�ي

يات األعراف  �اتيحج ن إس�ت ىي ن ي�تم توضيحها بشكل واضح �� � الرؤية واملنظور ال�ت�ي تغي�ي

ام طويل األمد �� تحمل وبناء االستدامة على أساس ال�ت

https://university.crs.org/sites/default/files/pb%20principles.pdf
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ى� الوحدة الثالثة/املطبوع الثا�خ

ة لبناء السالم ي الهي�ئ مباد��

ي بناء السالم ال�خمسة: ي مزيد من التوضي� ملباد�� ما يلى� ف��

مة على املشاركة األساس هو تحليل الصراع من خالل عملية قا�ئ

ن ذلك املتضررين  	 ىي ات املحددة ومشاركة نطاق واسع من األطراف املعنية، بما �� �تمع للقضايا واال�تيا�ج مدفوع بفهم املحج
بصورة مباشرة من الصراع املدمر. 

� عنيفة بشأن تحويل الصراع واملصالحة. 	 ن أصلية غ�ي تحديد �لول تقوم على مناهح�

ذرية والقضايا األساسية للصراع وآثارها التعامل بفعالية مع األسباب ال�ج

ة قضايا العنف وآثارها.  	 يب لألسباب الهيكلية والفورية للصراع العنيف باإلضافة إلى معالحج يستحج

� العادلة. 	 � و�شد الدعم على املستويات املحلية والوطنية والعاملية لتحويل املؤسسات والنظم والهياكل غ�ي مل التأث�ي ت�ش

ية على مستويات القيادة  	 �اتيحج ن مع املشاركة بصورة اس�ت �تمع املحلىي ن شامل يركز على املحج  يستخدم منهح�
املتوسطة والعليا.

رابطة يدة امل�ت تعزيز العالقات ال�ج

	 . �امح� ميع ال�ج ن �ج ىي ها �� ب دمحج ن يحج ية للوصول للعالقات الصحيحة ال�ت�ي تقديم منهحج

� املرغوب.  	 مل نظام من األشخاص واألدوار واألنشطة املتداخلة والالزمة لتتبع واستدامة التغي�ي ت�ش

�تماعية أو الدين أو  	 ن كرامة ورفاه األشخاص بغض النظر عن االن�تماء والعرقية والطبقة اال�ج ن تعلىي تعزيز العالقات ال�ت�ي
�ام التنوع.  ن والعدالة واإلنصاف ومساواة الفرص وا��ت م الدمح� مل ق�ي ة وي�ش �� �ها من ال�مات املم�ي �تماعي أو غ�ي النوع اال�ج

: مسة لبناء السالم كما يلىي ة الح� ن الهي�ئ يمكن تلخيص مبادى�

مة على املشاركة. األساس هو تحليل الصراع من خالل عملية قا�ئ

ذرية والقضايا األساسية للصراع وآثارها. التعامل بفعالية مع األسباب الحج

�ابطة. يدة امل�ت تعزيز العالقات الحج

ية. �اتيحج � بطريقة اس�ت توضيح رؤية ونظرية التغي�ي

ام طويل املدى. �� بناء االستدامة على أساس االل�ت
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ية راتيحج ر بطريقة اس�ت توضي� رؤية ونظرية التغي��

ن الوقت  	 ىي ات الفورية مع التأكيد �� ة املخاوف واال�تيا�ج ة، ومعالحج �تماعية الناش�ئ ابة بصورة فعالة للمواقف اال�ج االستحج
 .)� � األوسع على املدى الطويل )الرؤية املرغوبة للتغي�ي نفسه على عملية التغي�ي

ن سي�تم تطبيقها لتنفيذ  	 ن ال�ت�ي �نامح� يات واختيارات ال�ج �اتيحج ما وراء اس�ت � ف�ي � تعرب عن التفك�ي وضع نظرية واضحة للتغي�ي
� املرغوب نحو السالم.  التغي�ي

ام طويل املد� رخ بناء االستدامة على أساس االل�ت

ابة لدورات العنف املتكررة وتحويلها.  	 تعزيز القدرات املحلية للسالم لالستحج

�تمعاتهم ومحل ثقة لديهم،  ن لدى محج �� ن وشركاء الكنيسة املعروف�ي �� بروح من التضامن، ي�تم االع�تماد على الشركاء املحلي�ي
هود بناء السالم طويلة املدى.  إلدارة �ج
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وانب لتحويل الصراع   ر الذي نسعى له – أربعة حج ( التغي�� الوحدة الثالثة: )�ج
زة مقدمة موحج

� ال�ت�ي  ن عمليات التغي�ي ىي ن تحويل الصراع، والبحث �� ىي � تتبع بصورة متكررة �� لسة أربعة أبعاد للتغي�ي  ستقدم هذه الحج
قد تربطها. 

وانب األربعة لتحويل الصراع  ر الذي نسعى له: ال�ج التغي��

ن يحققها الصراع؟ �ات ال�ت�ي ما هي أنواع اآلثار/التغي�ي

ما يخص العالقات والهياكل والثقافة، كما  �تمعات على مستويات متعددة: شخصية وف�ي يؤثر الصراع على األشخاص واملحج
22.� اص باألبعاد األربعة للتغي�ي ن الرسم أدناه الح� ىي هو موضح ��

 

ن أ�د األبعاد  ىي �ات �� ن أي من هذه األبعاد األربعة. ال�ظ أيضًا أن التغي�ي ىي �� � هودنا لبناء السالم إلى التغي�ي كما يمكن أن تهدف �ج
ن أبعاد أخرى أو تعمل كحافز له. ىي �� � قد تؤدي إلى، وتتأثر بالتغي�ي

 Lederach, John Paul, Reina Neufeldt, and Hal Culbertson. Reflective Peacebuilding: A Planning, Monitoring, and Learning  22
.Toolkit. The Joan B. Kroc Institute for International Peace Studies and Catholic Relief Services, 2007

ثقافية
م  ن العادات والق�ي ىي �ات �� تغي�ي

ولة عن   املس�ئ
يه السلوك تو�ج

ن املعامالت املباشرة  ىي �ات �� تغي�ي
ن الناس:  ��  ب�ي

ات والثقة �� التواصل والتح�ي

�ات على املستويات  تغي�ي
الفردية والداخلية: 
العاطفية والفكرية 

والرو�ية.

ن الهياكل واألنظمة  ىي �ات �� التغ�ي
تكع  ، املحج �تمع املحلىي )األسرة، املحج

بأسره(: إمكانية الوصول و 
السلطة والقرارات

هيكلية

العالقات

شخصية

وانب األربعة لتحويل الصراع   ال�ج
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ماعية على الطاولة نشاط – مناقشات حج

ن أبعاد أخرى أو تعمل كحافز له.   ىي �� � ن أ�د األبعاد أن تؤدي إلى، أو تتأثر بالتغي�ي ىي �ات �� فكر كيف يمكن للتغي�ي

اصة بالعالقات  ن األبعاد الشخصية وتلك الح� ىي �� � هودنا إل�داث التغي�ي ن �ج �� ىي  ترك�ي تساعدنا األبعاد األربعة لتحويل الصراع ��
والهياكل والثقافة. 

ل أساسية  رسا�ئ

ما يخص العالقات والهياكل والثقافة وعليه يمكن أن تركز  	 �ات على املستويات الشخصية وف�ي يسبب الصراع تغي�ي
تدخالتنا لبناء السالم على أي من هذه األبعاد األربعة. 

نظرًا لكون بناء السالم عملية ديناميكية، وألننا نسعى للتحول نحو سالم عادل ومستدام، يمكننا استخدام فهمنا  	
�ها.  ن غ�ي ىي �ات �� ن أ�د األبعاد بالتغي�ي ىي �ات �� لهذه األبعاد األربعة لتخطيط نقاط دخولنا وكذلك لربط التغي�ي
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موارد ومطبوعات

الوحدة الثالثة/املطبوع الثالث   

األبعاد األربعة لتحول الصراع 

موعة أدوات التخطيط واملراقبة والتعلم. معهد  : محج �تسون. بناء السالم االنعكاس�ي ون بول ، رينا نوفيلدت ، وهال كولب�ي املصدر: ليديراخ ، �ج
زاء(. ن يتكون من أربعة أ�ج ن كروك لدراسات السالم الدولية وخدمات اإلغاثة الكاثوليكية ، 2007 )الرسم التخطيطي األصلىي ىي وان �ج �ج

ثقافية
م  ن العادات والق�ي ىي �ات �� تغي�ي

ولة عن   املس�ئ
يه السلوك تو�ج

ن املعامالت املباشرة  ىي �ات �� تغي�ي
ن الناس:  ��  ب�ي

ات والثقة �� التواصل والتح�ي

�ات على املستويات  تغي�ي
الفردية والداخلية: 
العاطفية والفكرية 

والرو�ية.

ن الهياكل واألنظمة  ىي �ات �� التغ�ي
تكع  ، املحج �تمع املحلىي )األسرة، املحج

بأسره(: إمكانية الوصول و 
السلطة والقرارات

هيكلية

العالقات

شخصية
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ابات بناء السالم على مستويات متعددة     الوحدة الثالثة: )د( استحج
زة مقدمة موحج

ن يستهدفها التدخل  ن االعتبار املستويات املختلفة ال�ت�ي ىي يدة، بالوضع �� ابات بناء السالم بصورة �ج ن استحج ىي �� � ب التفك�ي يحج
23 واملستويات.    �� – املستوى القاعدي أو املتوسط أو القمة. ومن األطر البسيطة واملفيدة للقيام بذلك هو هرم الفاعل�ي

لسة.  ن هذه الحج �� وسيكون هذا ترك�ي

ي واملستويات  �خ استخدام هرم الفاعل��
ن املستوى  ىي � نسبيًا �� ن القمة وعدد أك�ج ىي ود عدد قليل �� �تمعات – بو�ج ن تتشكل بها املحج يهدف الهرم إلى تمثيل الطرق ال�ت�ي
 �� ن موقف للصراع، من الضروري تحديد الفاعل�ي ىي املتوسط والغالبية على مستوى القاعدة. وللتدخل بصورة فعالة ��

ىي  مة لي�تم اتخاذها �� راءات املال�ئ ن واإل�ج واألطراف املعنية األساسية الستهداف أو العمل على ثالثة مستويات ثم تحديد املناهح�
كل مستوى. 

: ىي ن واملستويات �� �� يساعد هرم الفاعل�ي

ن كل مستوى؛ 	 ىي ن �� �� ن األساسي�ي �� تحديد الفاعل�ي

مة لكل مستوى؛ 	 راءات املال�ئ ن واإل�ج تحديد أنواع املناهح�

ارية على مختلف املستويات؛ 	 راءات الحج ن سبل ربط اإل�ج ىي �� � التفك�ي

ة الصراعات متعددة املستويات.  	 راءات ملعالحج تخطيط اإل�ج

23  منقول عن:
�تمعات املنق�مة ، واشنطن العاصمة: مطبعة معهد الواليات املتحدة للسالم ، 1997. ن املحج ىي ون بول ليدراخ ، بناء السالم: املصالحة املستدامة �� �ج

ر الفردي واملشاركة نشاط – التفك��

وا أسفل كل مستوى.  ن الذين قد يندر�ج �� ن سياق الصراع و�دد أنواع الفاعل�ي ىي فكر ��

ن تحت كل من  ن قد تندرح� ن ال�ت�ي �� ن سياق الصراع لديك و�دد أنواع الفاعل�ي ىي فكر ��
املستويات التالية:

ن على مستوى القمة؟	  �� من هم الفاعل�ي

ن على املستوى املتوسط؟	  �� من هم الفاعل�ي

ن على مستوى القاعدة؟	  �� من هم الفاعل�ي

ي واملستويات �خ هرم الفاعل��
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كما تمت اإلشارة أعاله، يدرس الهرم ثالثة مستويات:

ن أو القيادات الدينية  	 �� ن أو التقليدي�ي �� ن أو السياسي�ي �� مستو� القمة: القادة البارزين ذوي النفوذ، مثل القادة العسكري�ي
ن رفيعي املستوى.  �� ن الحكومي�ي �� أو قادة املنظمات الدولية واملسؤول�ي

ن وقادة  	 �� ف العرقية/القبلية/التقليدية/الدينية، واألكاديمي�ي املستو� املتوسط: القادة داخل القطاعات وقادة الطوا�ئ
 . �� � الحكومية واملهني�ي املنظمات غ�ي

	  �� ي�ي � الحكومية واألخصا�ئ ن باملنظمات غ�ي �� : العامل�ي �� ن األساسي�ي �� ن والفاعل�ي �� مل القادة املحلي�ي مستو� القاعدة: قد ي�ش
�تمع،  ، ونشطاء املحج �� ن والناز��ي �� �ي �ئ مات الال�ج موعات املعنية باملرأة والشباب، وقادة مخ�ي ، واملحج �� ن والصحي�ي �� �تماعي�ي اال�ج

ن على مستوى القاعدة.  �� ن والتقليدي�ي �� والقادة الديني�ي

ن واألطراف املحددة على كل مستوى ستختلف �سب السياق.  �� ن األساسي�ي �� ال�ظ أن الفاعل�ي

املستوى 
األعلى

؟؟القيادة العليا

املستوى 
املتوسط

؟؟القيادة الوسطى

مستوى 
القاعدة الشعبية

القيادة على مستوى
؟؟ القاعدة الشعبية

أنشطة بناء السالم أنواع العناصر الفاعلة

هرم العناصر الفاعلة واملستويات

Lorem ipsum
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ع املطبوع الثالث للو�دة الثالثة ملزيد من التفاصيل(.  ن نحو بناء السالم )را�ج ح الهرم ثالثة مناهح� ير�ج

ن الذين تم تحديدهم على املستويات الثالثة، ما هي  �� بناء على الفاعل�ي
؟ �خ مة لكل مستو� من الفاعل�� راءات املال�ئ التدخالت واإلحج

� له عالمات االستفهام[ ن الشكل التوضيحي، هذا هو ما تش�ي ىي ��[

ي واملستويات �خ هرم الفاعل��

ن لبناء السالم: ثالثة مناهح�

ي من القمة ألسفل	  منه�ج
ي من األسفل ألعلى	  منه�ج
ي من الوسط للخار�ج	  منه�ج

ن الثالثة يقدم فرصة أفضل لبناء السالم  ن من املناهح�  املزيح�
بصورة فعالة.

ي واملستويات �خ هرم الفاعل��
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ل أساسية   رسا�ئ

ابة الهادفة لبناء  	 ن املستويات عند صنع القرارات املعنية باالستحج �� ال�ظ أهمية فهم التفاعالت الديناميكية والتداخل ب�ي
السالم. 

االتساق وتنسيق التدخالت على مستوى القاعدة واملستويات املتوسطة والقمة على نفس القدر من األهمية.  	

ىي  	 ن على مختلف املستويات ووضع ذلك �� �� ن الفاعل�ي �� � املتساوية ب�ي مًا لفهم عالقات القوى املعقدة وغ�ي هد دا�ئ بذل الحج
ابة لبناء السالم.  ن االستحج ىي االعتبار ��

	    .� � اك�ج ن ومن األسفل ألعلى تكفل تحقيق تأث�ي ن من القمة ألسفل ومن الوسط للخارح� ن من املناهح� مزيح�
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موارد ومطبوعات

الوحدة الثالثة/املطبوع الرابع

مقدمة

ابة للصراعات أو بناء السالم.  م االستحج ن ت�م�ي ىي هات الفكرية �� ندرك أن هناك العديد من أطر بناء السالم والعديد من التو�ج
ال بناء السالم.  ن محج ىي ون بول ليديراك لبناء السالم املتداول بصورة واسعة �� ن �ج � إلى نموذح� وسنش�ي

ن أي  ىي ، القاعدة ألعلى( بمشاركة ثالثة أنواع من القيادة �� ن على ثالثة مناهح� )القمة ألسفل، وسط للخارح� يع�تمد ال��موذح�
ن أي  ىي ن مستويات القمة والوسط والقاعدة �� ىي �تمع، هناك قادة �� ن كل مستوى من املحج ىي ن على �قيقة أنه �� �تمع. يقوم ال��موذح� محج

�ًا من القادة مع انتقالنا من مستويات القاعدة إلى القمة، بما يخلق شكل مثلث )هرم(.  �تمع. هناك أعداد أقل كث�ي محج

ي الثالثة املناه�ج

ن لبناء السالم: ن الضوء على ثالثة مناهح� يلقي ال��موذح�

�تماعي يمكن أن يحدث إذا تم �شد األشخاص على املستوى  	 � اال�ج ن أن التغي�ي �ض هذا املنهح� ي القاعدة ألعلى: يف�ت منه�ج
اتهم الفورية. ال  ربة توضح أنه على مستوى القاعدة، غالبًا ما ينشغل األشخاص با�تيا�ج القاعدي لذلك. إال أن التحج
مًا بالوصول لرؤية مو�دة وبذل التضحيات الالزمة لتحقيق  يتيح لهم تنوعهم واختالفهم وهوياتهم ومصالحهم دا�ئ

�سخة.  � السلوكيات امل�ت ن الشامل. كما أن األمر يستغرق وقتًا أطول لتغي�ي � التحولىي التغي�ي

ىي  	 �ًا �� ن ت�تم على مستوى القمة ستحقق تغي�ي �ات أو القرارات ال�ت�ي ن أن التغي�ي �ض هذا املنهح� ي القمة ألسفل: يف�ت منه�ج
ن تكون فيها القيادة أو من  ن املواقف ال�ت�ي ىي �اض، خاصة �� ب اختبار هذا االف�ت ها نحو القاعدة. يحج �تمع بأكمله بتدر�ج املحج

يشغلون القمة يفتقروا إلى الشرعية أو يكون هناك غياب أو ضعف و/أو عدم كفاءة للقدرات املؤسسية. 

املستوى 
األعلى

؟؟القيادة العليا

املستوى 
املتوسط

؟؟القيادة الوسطى

مستوى 
القاعدة الشعبية

القيادة على مستوى
؟؟ القاعدة الشعبية

أنشطة بناء السالم أنواع العناصر الفاعلة

هرم العناصر الفاعلة واملستويات

Lorem ipsum
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�تماعي قد ي�تم عند �شد قادة املستوى املتوسط  	 � اال�ج ن الثالث على االعتقاد بأن التغي�ي : يع�تمد املنهح� ي الوسط للخار�ج منه�ج
ن يشغلون موقف  ىي ن على املستوى املتوسط �� �� له. ونظرًا لقدرتهم على التواصل مع القمة والقاعدة، فإن الفاعل�ي

�تمعية و/أو قد ال يكون  ذور املحج �تماعي. إال أنهم أ�يانًا يفتقرون إلى املصداقية أو عمق الحج � اال�ج ن عملية التغي�ي ىي ي �� �اتيحج اس�ت
�ض.  � قيادي كما يف�ت لهم تأث�ي

ال�خالصة

معهم، تزيد  ن الثالثة يقدم فرص أفضل لعالية. وعند �ج ي للمناهح� �اتيحج ن االس�ت اصة. إال أن املزيح� مته الح� ن ق�ي لكل من املناهح�
� مستويات القيادة من خالل تقليل االختالفات والتهميش. كما يمكنها  ن إمكانية تعزيز العالقات العامودية ع�ج املناهح�

� الحوارات والحد من التعصب والعمل كروابط للمشروعات  الفية من خالل تيس�ي طوط الح� � الح� تعزيز العالقات األفقية ع�ج
مع مختلف املستويات  ن تحج م شبكة من العالقات ال�ت�ي � بناء الثقة وبناء القدرات. كما يتطلب بناء السالم الدا�ئ وتداب�ي

ية.  للقيادة وتربطها بشكل مخطط له وبصورة منهحج
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مع املستويات املختلفة،  ابات بناء السالم – حج  الوحدة الثالثة: )هـ( استحج
ر   مراحل الصراع وأبعاد التغي��

زة مقدمة موحج
ن ركزت على مرا�ل الصراع، واألبعاد األربعة  تع�تمد الو�دة الثالثة )هـ( على الفهم املكتسب من الو�دات السابقة – وال�ت�ي
ن باملهارات لوضع  �� ن يمكن لبناة السالم التدخل فيها – وتزويد املشارك�ي �تمع ال�ت�ي ن املحج ىي لتحول الصراع واملستويات املختلفة ��

ابات بعناية.   االستحج

ر  مع املستويات املختلفة، ومراحل الصراع وأبعاد التغي�� حج
: ما يلىي فكر مرة أخرى ف�ي

اص باعتبار الصراع مثل النار 	 مرا�ل الصراع – الشكل الح�

� – األبعاد األربعة لتحويل الصراع 	 أبعاد التغي�ي

ن واملستويات 	 �� مثلث ليديراك – مثلث الفاعل�ي

مة لكل مر�لة من الصراع ومستوى من  ن على تحديد تدخالت بناء السالم املال�ئ ماعي التالىي ن الحج �ي يركز النشاط التدري�ج
� )شخصية، عالقات، هيكلية، ثقافية(. �� )قمة، وسط، قاعدة( وأبعاد التغي�ي الفاعل�ي

ماعي واستعراض نشاط – تدريب حج

ن األول للو�دة الثالثة.   �ي ن املورد التدري�ج ىي �ة، ناقش وأكمل األقسام املكلف بها من املصفوفة �� موعات صغ�ي ن محج ىي ��

 

لة أساسية ماعي – أس�ئ تدريب �ج

مة لكل من 	  ما هي أنشطة/تدخالت بناء السالم املال�ئ
ىي  �� � ن لتحقيق التغي�ي �� مرا�ل الصراع ومستويات الفاعل�ي

كل مستوى؟

ر مع املستويات املختلفة، مراحل الصراع وأبعاد التغي�� حج
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 : ما يلىي ن املصفوفة بعد اك�تمالها وفكر ف�ي ىي فكر أيضًا ��

 

ن االعتبار مر�لة 	  ىي �تها، بالوضع �� ن اخ�ت �ت التدخالت ال�ت�ي ملاذا اخ�ت
�� )املنطق وراء االختيار(؟ � ومستوى الفاعل�ي الصراع، بعد التغي�ي

� املرا�ل 	  هل هناك أمثلة �ددت فيها تدخالت مماثلة ع�ج
ابة نعم، مل كان ذلك؟ واملستويات؟ إن كانت اإل�ج

 	: أي تدخالت �ددتها لكىي
ذرية ن األسباب الحج )1( تعالح�
ن عواقب الصراع )2( تعالح�

ن درستها؟	  �تماعي ال�ت�ي ما هي اعتبارات النوع اال�ج

ر مع املستويات املختلفة، مراحل الصراع وأبعاد التغي�� حج
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ل أساسية  رسا�ئ

مواًل لتحقيق السالم.  � سش ن أك�ش مة يتيح الفرصة للوصول ملنهح� ابة املال�ئ مع األطر السابقة إلفادة القرارات بشأن االستحج �ج
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موارد ومطبوعات

 24  مصفوفة معدلة. املصفوفة األصلية منقولة عن:
.Caritas Internationalis, Peacebuilding: A Caritas Training Manual, Vatican City: Caritas, 2002 

ي األول �� الوحدة الثالثة/املورد التدري�ج
مصفوفة أين وم�ت�24

مر�لة الصراع  - 
البعد“النار”

�ف أنواع الفاعل��

ي بناء السالم رف ترك�� مستوى القمةاملستوى املتوسطمستوى القاعدة
مع/مح�تمل تحويل املواد – منع ال�ريق شخص��ال�ج

عالقات

هيكلى�

ى� ثقا�خ

هة راق/ املواحج ال�د من االشتعال – منع شخص��بدء االح�ت
انتشار الشعالت

عالقات

هيكلى�

ى� ثقا�خ

ة/  الشعلة املتوهحج
األزمة

ال�د من الدمارشخص��

عالقات

هيكلى�

ى� ثقا�خ

ة ال�طبشخص��ال�طب/مح�تمل تهد�ئ

عالقات

هيكلى�

ى� ثقا�خ

ديد /إعادة التحج ديدشخص��خار�ج إعادة التحج

عالقات

هيكلى�

ى� ثقا�خ
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امس الوحدة الثالثة/املطبوع ال�خ

يات التوضيحية لبناء السالم  راتيحج االس�ت

مة ليست  ن املستويات املختلفة. هذه القا�ئ ىي ن يمكن النظر فيها �� يات بناء السالم ال�ت�ي �اتيحج موعة توضيحية الس�ت ن محج ما يلىي ف�ي
ال لألفكار! شاملة، ولكنها تتيح املحج

ية بناء  راتيحج اس�ت
القيودنقاط القوة وإمكانية التطبيقاملنطق واألنشطة التوضيحيةالسالم

: �� ي اآل�ت �� رات عل� املستويات الشخصية، فكر �ف لتعزيز التغي��

الوعي بالصدمات 
والقوة

ن إعداد األشخاص للسالم 	  ىي تساعد ��
مان بناء   ن ص� ىي املستدام وتساعد ��

اتفاقيات السالم على أساس قوي من 
. ن الداخلىي ىي التعا��

مل: ورش عمل �ول الوعي 	  قد ت�ش
بالصدمات والقوة، وخدمات املشورة، 

ر مصغرة. ماعية لدوا�ئ ومناقشات �ج

ية 	  �اتيحج من اس�ت قد تكون مكون ص�
اص بالربط  زء الح� مل، مثل الحج  أسش

 .3Bs من ص�
رة العنف 	  ن كسر دا�ئ ىي قد تكون أساسيًا ��

واالنتقام.
ة: الغناء 	  مل أدوات وموارد الهي�ئ ت�ش

ن الوعي بالصدمة  ىي لألسود ومقدمة ��
رة الحياة، وأنا مستعد!  والقوة، وشحج

ذور قوية. والصعود من �ج

ح أن تساهم، بمفردها، 	  � املر�ج من غ�ي
ىي “السالم الواضح” وبالنسبة لذلك  ��
ة للتدخالت  عادة ما تكون هناك �ا�ج

التكميلية. 
ن سياق 	  ىي قد يصعب التعامل بها ��

دد للصدمات  العنف/التعرض املتحج
اري. الحج

ي وسط أفريقيا  ى� �تمعات اآلمنة وامل�تمكنة واملتصلة �خ ة: اختيار السالم سويًا )البوسنة والهرسك(، املحج ي الهي�ئ من أمثلة برام�ج
مهورية أفريقيا الوسطى(.  )حج

بناء السالم ببناء 
القدرات

ة الصراع 	  تطور املهارات الشخصية ملعالحج
� صحية، ويمكن ان تساعد  بطرق أك�ش

ابية  امات اإليحج �� ن تعزيز املواقف واالل�ت ىي ��
نحو السالم.

يهها “لألشخاص 	  يمكن تو�ج
” و/أو “املزيد من  �� األساسي�ي

األشخاص”.
مل: ورش العمل �ول 	  قد ت�ش

� العنيفة لتحويل  ابة غ�ي االستحج
الصراع واملهارات الشخصية واالتصال 

واملهارات الحياتية.

قد تكون التدريبات وورش العمل 	 
مسا�ات هامة لتحويل املواقف 

اه الصراع. ويمكن أن  الشخصية تحج
مع األشخاص سويًا لورش  يكون �ج

ىي  �كة تدخل لبناء السالم �� العمل املش�ت
�د ذاته.

يمكن إضافتها بسهولة لألنشطة 	 
األخرى امل�ممة لتؤثر على املواقف 

والسلوكيات الفردية.
ة: دليل 	  مل موارد وأدوات الهي�ئ ت�ش

أساسيات بناء السالم للميسر 
واملشارك.

ن بناء املهارات أن األشخاص 	  ال يع���ي
سيطبقون هذه املهارات. للوصول 

ب وضع  � السلوك، يحج لتغي�ي
� قوة من خالل فهم  ية أك�ش �اتيحج اس�ت

العوامل املؤثرة واملقيدة. 
ب 	  � النقدي والذي يحج يتطلب التفك�ي

اصة به وملاذا وكيف. بناء القدرات الح�
قد تكون مرتفعة التكلفة )زمنيًا 	 

وماديًا( لكل مشارك،   اذا اضفنا فقرة 
املرافقة  الس�تمرة 

�خ  ما ب�� ماال(، وبناء القدرات ف�� وات�� وا، هندوراس، حج ي وسط أمريكا )السلفادور، نيكاراحج ى� ة: بناة الشباب �خ ي الهي�ئ رام�ج أمثلة ل�ج
انيا، أوغندا(. رخ ريا، ت�خ �� ر، نيحج �تمعات الدينية )مصر، كينيا، النيحج املحج
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ية بناء  راتيحج اس�ت
القيودنقاط القوة وإمكانية التطبيقاملنطق واألنشطة التوضيحيةالسالم

: ى� ي اآل�ت ى� رات على مستو� العالقات، فكر �خ لتعزيز التغي��

ر  تعزيز التفاعل ع�ج
االنقسامات
– “االتصال 

�تماعي” االحج

ن زيادة الفهم والحد من 	  ىي تساعد ��
 �� التعصب وبناء العالقات ب�ي

موعات املق�مة  األشخاص من املحج
بسبب الصراعات.

ن والدي���ي 	  ىي مل: التبادل الثقا�� قد ت�ش
والفعاليات الرياضية، والفعاليات 

�تماعية، ومعسكرات  واملسا�ات اال�ج
مة على  الشباب واألنشطة القا�ئ

الفنون مثل املعارض وعروض األفالم 
واملسارح. 

� األدلة إلى أن زيادة التفاعل 	  تش�ي
ن ترفع روح التضامن والتفاهم  ىي ا�ج اإليحج

اه “اآلخر”. وتحسن املواقف تحج
يمكن أن تضاف لألنشطة فرص للحوار 	 

لزيادة الفهم املتبادل.
يدة التنسيق مع التعاون �ول 	  �ج

ية املصالح املتبادلة. �اتيحج اس�ت
ة: منهح� 	  مل أدوات وموارد الهي�ئ ت�ش

�تماعي  ية ال�تماسك اال�ج 3Bs  ومنهحج
امعة  ع “الروابط االحج 3Bs/4Ds – را�ج

مًا أو مناسبًا 	  ن مال�ئ قد ال يكون هذا املنهح�
ن توازن القوى  ىي �� � ود فارق كب�ي عند و�ج

موعات. ن املحج �� ب�ي
�ات 	  ح أن تؤدي التغي�ي � املر�ج من غ�ي

ن إلى أثر أوسع دون  �� ن املشارك�ي �� ب�ي
يات تكميلية. �اتيحج اس�ت

ن املباشرين من 	  �� قد ال ي�تمكن املشارك�ي
ة  � املواقف دون بي�ئ اال�تفاظ بتغ�ي
داعمة وفرص مس�تمرة لال�تفاظ 

� خطوط الصراع. بالتواصل ع�ج

مي�خ�� )القدس/الضفة  �� ي كولومبيا واإلكوادور، ومشروع حج �خ ة: دعم بناة السالم الشباب على ال�دود ب�� ي الهي�ئ رام�ج أمثلة ل�ج
الغربية/غزة(.

التعاون حول املصال� 
ركة املش�ت

ن العالقات والتواصل 	  �� يمكنها تحس�ي
 � مع إظهار املزايا امللموسة للتعاون ع�ج

خطوط الصراع.
مل أشكال مختلفة ملشروعات 	  ت�ش

�تمعية، بما  الربط ومبادرات املصالحة املحج
ات املتبادلة  ة اال�تيا�ج ن ذلك معالحج ىي ��

ن القطاعات األخرى )سبل املعيشة،  ىي ��
م،  املياه والصرف، البنية التحتية، التعل�ي

 .) الرعاية الصحية، إلح�

ن مع سبل 	  ة للدمح� �� إمكانيات م�تم�ي
�ها  املعيشة وإدارة املوارد الطبيعية وغ�ي

من سبل التدخل على مستوى 
القطاعات.

عملية ميسرة بصورة دقيقة للعمل 	 
سويًا لتخطيط وتنفيذ مشروع الربط 
�ه من املبادرات يمكن أن يقدم  أو غ�ي

ق وبناء  ابية لكسر العوا�ئ ربة إيحج تحج
�ك مع  العالقات وصنع القرار املش�ت

ن مفيدة أيضًا.  ح� تقديم نتا�ئ
ة: دليل 	  مل أدوات وموارد الهي�ئ ت�ش

الصراع على املياه وإرشادات منهح� 
مشروعات الربط

ن مع مشروعات سبل املعيشة 	  الدمح�
�ة  أو مطالبات القطاعات األخرى للخ�ج

الفنية من تلك القطاعات، باإلضافة إلى 
�ة بناء السالم.  خ�ج

مع 	  رد �ج � األدلة إلى أن محج تش�ي
ابية،  األشخاص للتفاعل بصورة إيحج

ة مباشرة للقضايا ال�ت�ي  دون معالحج
ىي  تق�مهم ال يساهم بالضرورة ��

الوصول “للسالم الواضح.”
مان 	  ن ميدانيًا ل�� �� د العامل�ي تتطلب توا�ج

موعات املختلفة والتأكد من  ن املحج دمح�
مشاركة صنع القرار بالفعل، ومن 

الضروري االنتباه لديناميكيات القوة.

و  مهورية الكونحج ل السالم، رواندا، بوروندي، حج ر ال�دود من أحج رات ع�ج ة: )COSOPAX، النساء املتاحج ي الهي�ئ أمثلة برام�ج
�تمع للسالم واملساواة )السنغال(. الديمقراطية(، تعزيز فرص املحج
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ية بناء  راتيحج اس�ت
القيودنقاط القوة وإمكانية التطبيقاملنطق واألنشطة التوضيحيةالسالم

: ى� ي اآل�ت ى� رات على املستويات الهيكلية، فكر �خ لتعزيز التغي��

تعزيز أو تطوير 
اآلليات التقليدية

اع رخ لتسوية ال�خ

تسعى للحد من ا��تماالت الصراع 	 
ل  لتصعيد العنف من خالل تقديم بدا�ئ
�تمع بداًل من نظم العدالة  مة على املحج قا�ئ

الرسمية.
ن الوساطة 	  ىي قد تتطلب: بناء القدرات ��

اه  م، التدريب على الحساسية تحج والتحك�ي
ن الشباب، تعزيز  �تماعي ودمح� النوع اال�ج

الوعي واستخدام تلك اآلليات، تأسيس 
الروابط مع نظم العدالة الرسمية.

تع�تمد على املوارد واألعراف 	   
� كفاءة  املحلية املقبولة محليًا، واألك�ش

وتوافر بداًل من املحاكم.  
من هذه اآلليات وغالبًا ما 	  يمكن أن تت��

ن نحو العدالة، وال�ت�ي  ىي ن التعا�� مل مناهح� ت�ش
تعمل على إصالح العالقات بدًا من 

رد تقديم العقاب. محج
يمكن زيادة الوصول للعدالة لألشخاص 	 

الذين يفتقرون للموارد )املالية 
( للوصول لنظم العدالة  مية، إلح� والتعل�ي

الرسمية. 

قد تكون اآلليات التقليدية 	    
ة نحو مصالح الذكور وكبار السن  �� متح�ي

موعات الهوية املسيطرة. يوص�  و/أو محج
مان تقديم  بالتحليل والتخطيط القوي ل��

هذه اآلليات للعدالة بصورة تحمل 
ة  �تماعي بطرق دامحج ابة للنوع اال�ج االستحج

للشباب. 
وفقًا للسياق، قد ال تكون اآلليات 	 

�تمع   ميع طبقات املحج التقليدية متا�ة لحج
�تمع. ن املحج ىي ��

�امها 	  غالبًا ما ي�تم االخذ بقراراتهم وا��ت
من قبل نظم العدالة الرسمية.

ريا(.   ل السالم )ليب�� رابط من أحج ( وال�ت �خ ي مينداناو )الفلب�� ى� ي �خ �� ة: تطبيق 3Bs على صراع األرا�خ ي الهي�ئ رام�ج أمثلة ل�ج

زيادة صوت 
ي صنع  ى� ي �خ �خ املواطن��

القرار

� على الهياكل والنظم 	  تسعى للتأث�ي
ابة ألشكال انعدام  � استحج لتصبح أك�ش

العدالة.
من: بناء التحالفات والشبكات، 	  قد تت��

 ، �� وتدريب ومرافقة �شد املواطن�ي
م املنتديات العامة، وتعزيز آليات  وتنظ�ي
م  �تماعية. قد ترتبط بالتعل�ي املساءلة اال�ج

، ومتابعة  �� ، وتدريب الناخب�ي ىي املد��
االنتخابات وتعزيز صوت وقدرات 

موعات.  �هم من املحج الشباب واملرأة وغ�ي

ذرية للصراع من خالل 	  ن األسباب الحج تعالح�
� عن املظامل  � عنيفة للتعب�ي � قنوات غ�ي توف�ي

ن الت��مية و الحلول  ىي ومشاركة املواطن ��
وتحديد األولويات وتخصيص املوارد

ميع املتأثرين 	  تدفع ملمارسة التكامل: �ج
ىي  هم �� ب أن ي�تم إدرا�ج من القرارات يحج

صنعها.
ة: دليل 	  مل أدوات وموارد الهي�ئ ت�ش

ن املساءلة  التواصل مع الحكومات ونموذح�
�تماعية اال�ج

ة أيضًا لعمل 	  قد تكون هناك �ا�ج
ن مع السلطات واملؤسسات  تكميلىي
اهزيتها وقدرتها  الحكومية لتعزيز �ج

 �� على العمل بصورة بناءة مع املواطن�ي
وتنفيذ مسؤولياتهم بفعالية، ومساءلة 

وشفافية. 
تتطلب تحليل شامل للمخاطر 	 

يات للحد منها. �اتيحج واس�ت

ل  ي املشاركة املدنية )القدس/الضفة الغربية/غزة(، تشكيل عاملنا )زيمبابوي(، املصال�ة من أحج ة: برنام�ج ي الهي�ئ رام�ج أمثلة ل�ج
نوب السودان(.  السالم )حج
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ية بناء  راتيحج اس�ت
القيودنقاط القوة وإمكانية التطبيقاملنطق واألنشطة التوضيحيةالسالم

: ى� ي اآل�ت ى� رات على املستويات الثقافية، فكر �خ لتعزيز التغي��

إعالم السالم

� على الرأي العام من خالل 	  تسعى للتأث�ي
ل الداعمة للسالم. مان نشر الرسا�ئ ص�

، تعزيز 	  �� مل: تدريب الصحفي�ي قد ت�ش
الس  ن ومحج �� ن املتعاطف�ي �� شبكات الصحفي�ي

مل  التحرير وتقديم محتوى إعالمي ي�ش
اإلعالنات، مقاالت افتتا�ية، مسلسالت 

مطبوعة أو مذاعة أو مصورة بالفيديو/
التليفزيون واستخدام قنوات التواصل 

�تماعي. اال�ج

ن بناء “ثقافة 	  ىي �كة �� ية مش�ت �اتيحج اس�ت
السالم.”

ن تحويل املواقف لدعم املزيد 	  ىي قد تساعد ��
من الدعم والتعايش السلمي ملساعدة 

�ات  األشخاص للتواصل مع قصص وخ�ج
اآلخرين.

ىي 	  يدة، تساعد �� عندما ت�تم بصورة �ج
ىي  ن إعادة النظر �� ىي مشاركة األشخاص ��

خطابهم وسلوكياتهم.
لة لتطبيق أدوات السالم 	  قدرات ها�ئ

�تماعي.  ICT4Peace لدعم االتصال اال�ج

 	 � ن غ�ي ��  غالبًا ما يكون تدريب الصحفي�ي
م كنشاط منفرد، �يث أنه قد يكون  مال�ئ

لديهم �وافز أخرى. غالبًا ما يتطلب 
� على ممارسات اإلعالم ومصالح  التأث�ي

يات  �اتيحج ود اس�ت ات التحرير و�ج هي�ئ
مل.  أسش

�ها من 	  قد تؤثر �مالت اإلعالم وغ�ي
ل السالم على املواقف ولكنها ال  رسا�ئ

� السلوكيات. ن �د ذاتها إلى تغي�ي ىي تؤدي ��

مال غانا )غانا(. ي سث ى� ة: نحو املستقبل )البوسنة-الهرسك(، تعزيز السالم �خ ي الهي�ئ أمثلة برام�ج

م السالم تعل��

م وموقف وسلوكيات 	  �سيخ ق�ي تسعى ل�ت
ومهارات داعمة للعالقات السلمية 

�هم. والعادلة لدى األطفال والشباب وغ�ي
مية للسالم 	  ن تعل�ي مل: إعداد مناهح� قد ت�ش

 �� � رسمية(، تدريب املعلم�ي )رسمية وغ�ي
ودعم نوادي السالم، ومؤتمرات وتبادل 

م  الطالب، واملشاركة مع وزارات التعل�ي
م السالم. لتعزيز تعل�ي

�كة لبناء “ثقافة 	  ية املش�ت �اتيحج االس�ت
السالم”.

موعة من ال��ماذح� 	  قد تقدم من خالل محج
ن صيفية عقب الفصول  )املدرسية، برامح�

.) الدراسية، إلح�
م الدينية 	  م والتعال�ي ن الق�ي ىي ها �� يمكن دمحج

م. على النحو املال�ئ
تقدم ا��تمال تحويل األعراف واملمارسات 	 

�تماعية على املدى الطويل وباألخص  اال�ج
م  ن التعل�ي ىي ية �� ن بصورة منهحج عند الدمح�

الرسمي. 

 	 � � كب�ي عادة ما ي�تمتع الوالدين/ األسر بتأث�ي
ة  م أطفالهم. قد تكون هناك �ا�ج على ق�ي
ية للتواصل مع الوالدين و/ �اتيحج الس�ت

 � ة أك�ش لق بي�ئ ن نطاقه األوسع لح� ىي �تمع �� أو املحج
دعمًا لألطفال والشباب ملمارسة املواقف 

ن لها.  �ويح� ن ي�تم ال�ت والسلوكيات ال�ت�ي
الحصول على املشاركة املؤسسية قد 	 

يتطلب عملية مطولة، وقد تعوق املصالح 
ن عملية  �ي املعنية بالصراع أو السالم السل�ج

الوصول للمؤسسات. 

مهورية  ي حج ى� ي األديان لبناء السالم �خ �خ (، الشراكة ما ب�� �خ ي مينداناو )الفلب�� ى� ل التحويل �خ ة: إدارة السالم من أحج ي الهي�ئ رام�ج أمثلة ل�ج
مهورية أفريقيا الوسطى(. أفريقيا الوسطى )حج
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التكاليف األقل إرتفاعا

 ي�تم اتخاذ القرار من قبل
األطراف أنفسهم 

 � املناقشات غ�ي
الرسمية

التفاوض الوساطة م التحك�ي ية األ�كام القضا�ئ القوة / العنف

 يتخذ القرار 
بواسطة طرف ثالث 

 اتخاذ القرار 
بار أو بالقوة  باإل�ج

� إرتفاعا التكاليف األك�ش

ح�  يفقد األطراف السيطرة على العملية واملحتوى والحل والنتا�ئ

ابة للصراع الوحدة الثالثة: )و( أساليب االستحج
زة مقدمة موحج

م وأن ي�تم بعد تحليل  ب أن يع�تمد اختيار األسلوب/األساليب على املوقف القا�ئ هناك طرق متعددة للتعامل مع الصراع. يحج
ن تعزز التعاون  مة على املشاركة وال�ت�ي ن �ل املشكالت القا�ئ ابة للصراع، يفضل االع�تماد على مناهح� ن االستحج ىي الصراع. إال أنه ��

ن االعتبار.  ىي ع االستخدام لوضعه �� موعة من التسلسل شا�ئ ن محج ما يلىي ن العملية. ف�ي والوصول لحلول وسطية وتب���ي

 تسلسل التعامل مع الصراع25

 

ن التسلسل، يفقد أطراف الصراع السيطرة على  ىي امس للو�دة الثالثة ملزيد من التفاصيل والتوضيح. �� ع املطبوع الح� را�ج
� الرسمية إلى استخدام القوة  ن مع االنتقال على مستوى التسلسل من املناقشات غ�ي ح� العملية واملحتوى والحل والنتا�ئ

والعنف. 

ن تمت اإلشارة  موعات( ال�ت�ي ن املحج �� موعة، ب�ي ن األشخاص، داخل املحج �� ن أنواع الصراع األربعة )داخل الشخص، ب�ي ىي فكر سريعًا ��
ن على كيفية  �� �ك�ي ن هذه الو�دة، سيكون ال�ت ىي ن امللحق 1 من الو�دة الثانية. �� ىي ن الو�دة الثانية )أ( وتوضيحها �� ىي از �� إليها بإيحج

ىي  ن سي�تم تغطيتها �� �تماعي 3Bs/4Ds  ال�ت�ي ية ال�تماسك اال�ج ابة لتلك الصراعات. كما تضع هذه الو�دة أسس منهحج االستحج
الو�دة الثالثة )ز(. 

25  منقحة مع تعديالت من: 

اعات )ACCORD( ، 2004. التدريب على التفاوض والوساطة: البحث عن �لول أفريقية للتحديات األفريقية من خالل عملية تعلم  �� املركز األفريقي للحل البناء لل��
تشاركية - كتاب عمل.
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ابة ألنواع محددة من الصراع االستحج
امس للو�دة الثالثة ملمارسة، من خالل تمثيل األدوار،  ن املطبوع الح� ىي اصة ومن املعلومات املقدمة �� اربك الح� ارسم من تحج

ابة للمواقف املختلفة. كيفية االستحج

� املتسقة. قد تضيف االختالفات  ب بذل املزيد من العناية عند التعامل مع الصراعات ذات آليات القوة غ�ي ال�ظ أنه يحج
ابة أو  �تماعي والسن والقدرات تعقيدات إضافية ألي من أنواع الصراعات وقد تؤثر على اختيار االستحج املتعلقة بالنوع اال�ج
مل زوح�  ن ت�ش لىي �� ابة املختارة. على سبيل املثال، ال ي�تم التعامل مع الصراع ذو طبيعة تتعلق بالعنف امل�� كيفية تطور االستحج

ن بها أنواع أخرى من العنف.  ن تعالح� ة بنفس الطريقة ال�ت�ي وزو�ج

نشاط - تمثيل األدوار

 
 

موعة: هناك  ابة للصراع داخل املحج موعة األولى – تمثيل األدوار األول – االستحج املحج
ن وبعضهم وافق  �� موعة منق�م�ي موعات القبلية. أعضاء املحج صراع داخل إ�دى املحج

ن الحوار مع العدو.  ىي �هم مصرين على عدم الرغبة �� هم وغ�ي �ح مع أعدا�ئ على الحوار املق�ت
الف داخليًا بأنفسهم من خالل التفاوض. ويحاولون �ل هذا الح�

ة  ي األشخاص: زو�ج �خ ابة للصراع ب�� ى� – االستحج موعة الثانية، تمثيل األدوار الثا�خ املحج
 � ن �ول كيفية استخدام موارد األسرة. ويطلبون مساعدة شخص أك�ج �� ها مختلف�ي وزو�ج

ن �ل هذه املشكلة.  ىي ن القبلية للتوسط ومساعدتهما �� ىي ��

موعات: هناك  ي املحج �خ ابة للصراع ب�� موعة الثالثة، تمثيل األدوار الثالث – االستحج املحج
�ى من  موعة رعاة بقطعان ك�ج ن ومحج �� موعة مزارع�ي �� – محج موعت�ي ن محج �� صراع ب�ي

 �� ن ��ي ىي ن زراعة املحاصيل �� ىي ن �� �� ن �ول األرض. يرغب املزارع�ي �� موعت�ي املاشية. تتنازع املحج
يود الرعاة استخدامها لرعي املاشية. يوافقون على تكليف طرف آخر لصنع القرار – 

م(. بالنيابة عنهم – عمن له �قوق االستخدام )التحك�ي

ي للوحدة الثالثة  ى� ي الثا�خ �� تدريب تمثيل األدوار – استخدم املورد التدري�ج
امس للوحدة الثالثة واملطبوع ال�خ
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ل أساسية رسا�ئ

ن تعزز التعاون والوصول  	 مة على املشاركة وال�ت�ي ن �ل املشكالت القا�ئ ابة للصراع، يفضل االع�تماد على مناهح� ن االستحج ىي ��
ن بعض الحاالت،  ىي � الرسمية والحوار والوساطة والتفاوض. و�� مل ذلك املناقشات غ�ي ن العملية. قد ي�ش لحلول وسط وتب���ي

م، ي�تم استدعاء طرف ثالث لصنع القرار بالنيابة عن األطراف املتصارعة.  مثلما يتعلق باستخدام التحك�ي

يدة  	 ته. ومن املمارسات الحج ن ستستخدم ملعالحج نوع الصراع الذي تتعامل معه والظروف املحيطة به تحدد األساليب ال�ت�ي
راء تحليل الصراع إلفادة صنع القرار.  مًا إ�ج دا�ئ

ىي 	  ن ال�ظتها �� ما هي املزايا والعيوب ال�ت�ي
األسلوب املستخدم؟

ن تعلمتها بشأن 	  ما هي الدروس ال�ت�ي
ابة للصراع؟ االستحج

ما هو األسلوب/األساليب 	 
ن استخدمتها؟ ال�ت�ي

اصة 	  ما هي االعتبارات الح�
حة؟ ابة نا�ج بتحقيق استحج

ة 	  ما هي اعتبارات معالحج
اختالل توازن القوى؟

ما هي االعتبارات ال�ت�ي 	 
ة اختالل توازن  راعيتها ملعالحج

ح أن  ن من املر�ج القوى ال�ت�ي
تؤثر سلبًا على القرارات 

ية؟ النها�ئ

لة الستعراض تمثيل األدوار أس�ئ
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موارد ومطبوعات

ى� ي الثا�خ �� الوحدة الثالثة/املورد التدري�ج

ابة للصراع تمثيل األدوار – االستحج

ن املطبوع السادس للو�دة الثالثة  ىي ن بناء على املعلومات املقدمة أدناه و�� موعة بإعداد دور لل�تمثيل تمثيلىي ستقوم كل محج
موعة البناء  ابة للصراع(. ستقدم املعلومات األساسية لكل عملية ل�تمثيل األدوار ولكن يتوقع من كل محج )أساليب االستحج

  . �� على هذه املعلومات، بصورة مبتكرة، للتوصل إلى تمثيل أدوار يقومون بتقديمه لبقية املشارك�ي

موعة  ابة لصراع داخل املحج موعة األولى، تمثيل األدوار 1 – االستحج املحج

�ح مع  موعة منق�مون، بعضهم وافق على الحوار املق�ت موعة قبلية. أعضاء املحج هناك صراع داخل محج
ن الحوار مع العدو. ويحاولون �ل  ىي موعة قبلية أخرى( والبعض اآلخر م�تمسك بعدم الرغبة �� هم )محج أعدا�ئ

ما بينهم من خالل التفاوض.  الف داخليًا ف�ي هذا الح�

 

ن األشخاص �� ابة لصراع ب�ي موعة الثانية، تمثيل األدوار 2 – االستحج املحج

ىي  �� � ن بشأن كيفية استخدام موارد األسرة. ويسعون ملساعدة شخص أك�ج ة وزوح� ن زو�ج �� هناك صراع ب�ي
ن �ل هذه املشكلة.  ىي �ة للتوسط ومساعدتهما �� العش�ي

موعات ن املحج �� ابة لصراع ب�ي موعة الثالثة، تمثيل األدوار 3 – االستحج املحج

موعة من الرعاة لديهم قطعان ضخمة من املاشية.  ن ومحج �� �تمع مزارع�ي �� – محج موعت�ي ن محج �� هناك خالف ب�ي
ن يريد الرعاة  �� ن ��ي ىي ن السيطرة على األرض لزراعة املحاصيل �� ىي ن �� �� . يرغب املزارع�ي �ي ويتقاتلون على األراص�

ن طرف آخر لصنع القرار بشأن من له �قوق  �� استخدامها لرعي املاشية. ويتفقان على استدعاء/تعي�ي
م(.  االستخدام )التحك�ي
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الوحدة الثالثة/املطبوع السادس

ابة للصراع أساليب االستحج

 مقدمة
ن تعزز التعاون والوصول لحلول  مة على املشاركة وال�ت�ي ن �ل املشكالت القا�ئ ابة للصراع، يفضل االع�تماد على مناهح� ن االستحج ىي ��

ن بعض الحاالت، مثلما  ىي � الرسمية والحوار والوساطة والتفاوض. و�� مل ذلك املناقشات غ�ي ن العملية. . قد ي�ش وسط وتب���ي
ع التسلسل أدناه  م، ي�تم استدعاء طرف ثالث لصنع القرار بالنيابة عن األطراف املتصارعة )را�ج يتعلق باستخدام التحك�ي

اص بالتعامل مع  الصراع 26 (.  الح�

ن مع االنتقال على التسلسل من املناقشات  ح� ال�ظ أن أطراف الصراع تفقد السيطرة على العملية واملحتوى والحل والنتا�ئ
ن الغالب ي�تم تطبيق  ىي ة الصراع باستخدام أسلوب وا�د ولكن �� � الرسمية إلى استخدام القوة والعنف. ويمكن معالحج غ�ي

ة صراع بعينه.  موعة من األساليب ملعالحج محج

� الرسمية للغاية. 	 � الرسمية داخل املواقف اليومية. وهي صورة من املفاوضات غ�ي ت�تم املناقشات غ�ي

ب أن يكون  	 ة املشكلة/الصراع. وهي عملية تفاعلية يحج ت�تم املفاوضات عندما تتحدث األطراف مع بعضها البعض ملعالحج
�ك.  ن التوصل التفاق مش�ت ىي فيها توازن متساوي للقوى ورغبة األطراف ��

ميع،  	 الوساطة هي أ�د أشكال عمليات التفاوض امليسرة �يث تدعو األطراف طرف ثالث محايد، مقبول لدى الحج
� متساو.  ان القوى غ�ي �� ن يكون فيها م�ي ن املواقف ال�ت�ي ىي م �� �ك ويكون مال�ئ ن التوصل التفاق مش�ت ىي للمساعدة ��

�ة، ويطلب منه �ل املشكلة  	 ي )محكم(، شخص ذو “�كمة” أو خ�ج م ي�تم عندما يكون هناك طرف ثالث خار�ج التحك�ي
وإصدار �كم بالنيابة عن األطراف.

راءات ووفقًا للقانون. 	 ن أو املحاكم بناء على إ�ج �ي ن املشكلة عن طريق قاص� ىي ن عندما ي�تم البت �� �ي التقاص�

القوة هي أي��ما ت�تم محاربة الصراع بداًل من الحديث بشأنه.  	

 �� موعة، ب�ي ن األشخاص، داخل املحج �� ابة ألنواع الصراع األربعة: داخل الشخص، ب�ي ن إرشادات �ول كيفية االستحج ما يلىي ف�ي
ن الو�دة الثالثة )ز(  ىي ن تم تقديمها �� ية 3Bs/4Ds ال�ت�ي ن الو�دة الثانية )أ(. ال�ظ أيضًا أن منهحج ىي ن تم تقديمها �� موعات )ال�ت�ي املحج

ن املوضحة أدناه.  مة على املبادى� قا�ئ

26    منقحة مع تعديالت من:

اعات )ACCORD( ، 2004. التدريب على التفاوض والوساطة: البحث عن �لول أفريقية للتحديات األفريقية من خالل عملية تعلم  ��  املركز األفريقي للحل البناء لل��
تشاركية - كتاب عمل

التكاليف األقل إرتفاعا

 ي�تم اتخاذ القرار من قبل
األطراف أنفسهم 

 � املناقشات غ�ي
الرسمية

التفاوض الوساطة م التحك�ي ية األ�كام القضا�ئ القوة / العنف

 يتخذ القرار 
بواسطة طرف ثالث 

 اتخاذ القرار 
بار أو بالقوة  باإل�ج

� إرتفاعا التكاليف األك�ش

ح�  يفقد األطراف السيطرة على العملية واملحتوى والحل والنتا�ئ
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بالنسبة للصراع داخل الشخص – من الضروري مساعدة الشخص على فهم مشاعره الدفينة وتعلم كيفية التعامل 
ب تزويد هؤالء األشخاص باملهارات الالزمة للتعامل مع الضغوط والعواطف املدمرة، ومهارات  معها بصورة بناءة. يحج

 � � العنيفة لتغي�ي ابة غ�ي التعامل مع الصراعات بصورة ذات مع��� )مثل املهارات األساسية لتحويل الصراع واالستحج
ة وعند  ن واملشورة وفق الحا�ج ن األساس�ي املواقف والسلوكيات( وكذلك مهارات أخرى للحياة بسالم. تقديم الدعم النف��ي

مل  ب إ�التهم للرعاية املتخصصة. وت�ش �ة للصدمة(، يحج ن يمر فيها الشخص بأعراض خط�ي ن الحاالت ال�ت�ي ىي الضرورة )مثال: ��
ذور  ن للوعي بالصدمات والقوة، 27 والغناء لألسود والصعود من �ج �ي ة للتعامل مع الصدمات الدليل التدري�ج موارد الهي�ئ

ن هذا الق�م بالو�دة الثالثة )ح( أسفل الربط.  ىي قوية. كما تتعلق املعلومات ��

القدرة على التعامل مع الصراع داخل األشخاص هامة للتعامل مع أنواع الصراعات األخرى. على سبيل املثال، فإن الفهم 
ن األشخاص – بال�ماح لبناء  �� األعمق ملشاعر الشخص واه�تماماته يوفر أساس أفضل للتفاوض من خالل الصراعات ب�ي

� ثقة.  عالقات أفضل وأك�ش

ن تعزز التعاون والحل الوسط  مة على املشاركة ال�ت�ي ن �ل املشكالت القا�ئ ابة بمناهح� ي األشخاص – االستحج �خ بالنسبة للصراع ب��
ن تتطلب  � الرسمية والحوار واملفاوضات. وعند الضرورة، يمكن تطبيق مناهح� مل تلك املناقشات غ�ي وملكية العملية. قد ت�ش

م.  طرف ثالث موثوق ومحايد لدعم العملية مثل الوساطة والتحك�ي

ن وبعض التعديالت تكون ضرورية لتعديل  ى� � املتكا�� ن مواقف الصراع غ�ي ىي مة �� إال أن الوساطة التقليدية قد ال تكون مال�ئ
ن ذلك العنف  ىي �تماعي، بما �� م على النوع اال�ج ن �االت العنف القا�ئ ىي ن األطراف. على سبيل املثال، �� �� انعدام موازين القوى ب�ي

ميع  ، �يث تلعب العادات الثقافية دورًا قويًا وعندما تحد الضغوط والتوقعات الثقافية واألسرية من قدرة �ج لىي �� امل��
األطراف على املشاركة بصورة كاملة والتحدث بانفتاح عن القضايا. 

من الضروري البدء بفهم املوقف )مثل من خالل تحليل الصراع( قبل الطلب من األطراف تحديد املشكلة من �يث 
ات  ن ستفي با�تيا�ج يارات قبل اختيار الحلول املمكنة ال�ت�ي ن عدد من الح� ىي ن الحلول املمكنة والبحث �� ىي �� � ات. ثم التفك�ي اال�تيا�ج

كال األطراف. كما أنه من الضروري الوصول لقرار �ول كيفية تنفيذ القرار الذي تم التوصل له، مثل: املوافقة على من 
يه العملية:28 ب استخدامها لتو�ج ن األساسية هامة ويحج . بعض املبادى� سيقوم بماذا وم�ت�، إلح�

ي األشخاص واملشكلة ل�تمكينك من الوصول لفهم واضح للمشكلة وتحويل العالقات؛ 	 �خ ي ب�� رخ ال�تمي��

ميع األطراف؛ 	 ات ومصالح �ج ن ا�تيا�ج �ي ن على املصال� وليس املواقف ل�تمكينك من التوصل لحل يل�ج �� �ك�ي ال�ت

ب فعله؛ 	 يات املبتكرة، قبل تحديد ما يحج �اتيحج ن ذلك االس�ت ىي يارات بما �� يات/ال�خ راتيحج ن عدد من االس�ت ىي �� � التفك�ي

	  � ن على بعض املقاييس أو األهداف املوضوعية لتحديد ما هو عادل ومعقول بحيث يكون الحل أك�ش ح� تأسيس النتا�ئ
ارية.     ب أن تع�تمد الرسوم على أسعار السوق الحج ن رسوم، يحج إنصافًا. على سبيل املثال، إذا كان االتفاق أن يسدد املخطى�

� تشابهًا  موعة أك�ش ابة لصراع داخل املحج ن الالزمة لالستحج ن والتقنيات واملبادى� موعة: تعد املناهح� بالنسبة للصراع داخل املحج
 : ب مال�ظة ما يلىي ن األشخاص. إال أنه يحج �� مع تلك املستخدمة للصراع ب�ي

موعة هوية وا�دة. يمكن  	 ص أو محج صا�ئ موعة لها نفس الح� الفات الداخلية داخل محج ة الح� ابات إلى معالحج تهدف االستحج
الفات،  ية لحل الح� ار�ج موعة طلب املساعدة الح� ة الصراع داخليًا. إال أنه وفقًا ملدى خطورة/عمق الصراع، قد تقرر املحج معالحج

مثل، من خالل طرف ثالث. 

�كة  	 مها ومصالحها ورؤيتها املش�ت �ابط �ول ق�ي موعة لل�ت هود مساعدة املحج موعة، فإن �ج �يث أن الصراع داخل املحج
مع.  ن الو�دة الثالثة )ز( أسفل الحج ىي ضرورية مثلما هو موضح ��

نوب السودان. ة بحج ن الهي�ئ عة. برنامح� ن الوعي بالصدمة والقوة، نسخة مرا�ج ىي ة، 2018. مقدمة �� 27 الهي�ئ
امعة هارفاد. 28  من مشروع التفاوض بحج
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 �� ن الصراع ب�ي ىي ن املستخدمة �� ن والتقنيات واملبادى� موعات – كما سبقت اإلشارة أعاله، فإن املناهح� ي املحج �خ بالنسبة للصراع ب��
: األشخاص تعد مفيدة. مع ضرورة إلقاء الضوء على ما يلىي

موعات ذات ال�مات املختلفة.  	 موعات الهوية املختلفة أو املحج ن محج �� ة الصراع ب�ي ابات إلى معالحج تهدف االستحج

موعة على �دة – من خالل  	 واء. ثم �دد املطلوب إلعداد كل محج م األ�ج موعات سويًا ألي أنشطة، قم بتقي�ي مع املحج قبل �ج
موعة األخرى. قد  ن مع املحج موعة مستعدة للتواصل الفعلىي مان أن كل محج العمل على الهوية الوا�دة. يؤدي ذلك ل��
اه األخرى،  موعة تحج ن تحملها كل محج ة املواقف واملعتقدات السلبية ال�ت�ي مل عمل الهوية الوا�دة العمل على معالحج ي�ش

�ك.  ن مش�ت ىي ا�ج �ابط �ول رؤية/هدف إيحج . قد يكون أيضًا ل�تمكينهم من ال�ت إلح�

ب أن  	 ن األماكن اآلمنة. يحج ىي �كة �� موعات سويًا للتواصل �ول مخاوفهم وأهدافهم املش�ت مع املحج ن الوقت، ا�ج �� عندما يح�ي
ن أي قرارات أو أنشطة ي�تم تنفيذها. إن مل تكن هناك رغبة للطرف األقوى للتوصل لحل وسط  ىي �ز مبدأ عدم اإلضرار �� ي�ج

ن املرغوبة.  ح� ة الصراع، عندها قد ال يقدم التواصل النتا�ئ ملعالحج

مة  	 هود القا�ئ ة الحج موعات املنق�مة لتعزيز الفهم املتبادل وبناء العالقات وبي�ئ ن املحج �� ن ب�ي ىي ا�ج يع على االتصال اإليحج ي�تم التشحج
ن تؤكد على االنقسامات  موعات املنق�مة ال�ت�ي ن املحج �� نب أنشطة االتصال ب�ي �تماعية. تحج على التعاون نحو العدالة اال�ج

واالختالفات بينهم. ويمكن القيام بذلك، على سبيل املثال، من خالل مشروعات الوصل �يث تتاح الفرصة 
م وتنفيذ املشروعات سويًا.  ن إعداد وت�م�ي ىي موعات ذات الهوية املختلفة للمشاركة �� للمحج

	  . يوضح “التواصل” – الو�دة الثالثة )ز( عينة لهذا املنهح�

ال�خالصة

يات واألساليب  �اتيحج ته. يحدد ذلك االس�ت ن الصراع الذي تحاول معالحج ىي �كة �� من الضروري فهم نوع أو أنواع الصراع املش�ت
 �� ن األنواع املختلفة للصراع إلى الروابط ب�ي �� ة الصراع. ومرة أخرى، تدعو الروابط ب�ي ن يستخدمها الشخص ملعالحج ال�ت�ي

ة الصراع داخل  موعات، قد يكون على الشخص أواًل معالحج ن املحج �� ابة لصراع ب�ي ابة. على سبيل املثال، عند االستحج االستحج
ابة. ال�ظ أن األشخاص “األصحاء” )على سبيل  مان فعالية االستحج ن الصراع، ل�� ىي موعات �� موعة الذي تمر به إ�دى املحج املحج

موعات “الصحية” )تلك القادرة على التعامل  ك القادرين على إدارة صراعاتهم الشخصية الداخلية( واملحج املثال أول�ئ
ىي  � فعالية �� ة أنواع الصراعات األخرى واملشاركة بصورة أك�ش ن موقع أفضل ملعالحج ىي بفعالية مع اختالفاتها الداخلية( تكون ��

 �� مع ب�ي ن االعتبار إتمام عمل الهوية الوا�دة قبل الحج ىي ب الوضع �� �تماعية والتحول. ال�ظ أيضًا أنه يحج تعزيز العدالة اال�ج
ن تعزز  مة على املشاركة ال�ت�ي ن �ل املشكالت القا�ئ موعات املتصارعة للتواصل بشأن خالفاتها. مرة أخرى، يفضل مناهح� املحج

التعاون والتوصل لحل وسط وملكية العملية. 
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  3BS/4DS تماعي� ة لل�تماسك االحج ية الهي�ئ ي منهحج ى� الوحدة الثالثة: )ز( مقدمة �خ
زة مقدمة موحج

ن �وار  ىي مع األطراف للتفاعل مع بعضهم البعض �� ة االنقسامات هي تحديد عملية تحج ابة للصراع أو معالحج أ�د طرق االستحج
� “3Bs” إلى الربط- ن ملثل تلك العملية. تش�ي ن تروح� يات ال�ت�ي ية هي وا�دة من املنهحج مع”29  أو منهحج ن تحج بناء. “الروابط ال�ت�ي

م-التنفيذ.  التفاعل-التواصل و“4Ds” إلى االكتشاف-الحلم-الت�م�ي

�كة  ماعية ومسؤولياتهم املش�ت ن الصراعات للكشف عن قواهم الفردية والحج ىي ن �� �� ن األساسي�ي �� � الفاعل�ي ية، ي�تم تيس�ي ن هذه املنهحج ىي ��
ن على العقبات والقضايا  �� �ك�ي ع األشخاص، بداًل من ال�ت ن باألساس على ما يربط ويشحج �� �ك�ي �تماعي. يكون ال�ت لتعزيز ال�تماسك اال�ج

ن مستويات  ىي ن �� �� ن األساسي�ي �� ية 3Bs/4Ds مع الفاعل�ي ية. ويمكن استخدام منهحج ن القلب من املنهحج ىي ن تفصلهم. ويعد ذلك �� ال�ت�ي
 �� ن تت�م بال�تمي�ي �تمعات ال�ت�ي ن املحج ىي �تماعي �� ن تم تحديدها مسبقًا( لتعزيز ال�تماسك اال�ج القمة أو الوسط أو القاعدة )املستويات ال�ت�ي

. وتساعد  ، إلح� ىي غرا�� �تماعي أو الطبقة أو املهن املعيشية أو املوقع الحج �تماعي على أساس الدين أو العنصر أو العرق أو النوع اال�ج اال�ج
ما بينها كما سي�تم التوضيح ال�قًا.  موعات وف�ي ة الصراعات الشخصية الداخلية وداخل املحج ن معالحج ىي ��

�تماعي فهم ال�تماسك االحج

. متاح على: �ي �تمعات املنق�مة، دليل تدري�ج ن املحج ىي �تماعي �� مع: بناء ال�تماسك اال�ج ن تحج ة اإلغاثة الكاثوليكية، 2017. الروابط ال�ت�ي  29 هي�ئ
https://www.crs.org/sites/default/files/tools-research/crs_ties_rev-08-03-2017_web.pdf 

�تماعي ية حول فهم ال�تماسك االحج موعات ثنا�ئ نشاط – مناقشات ملحج

�تماعي؟ انس االحج ما هو فهمك ملصطل� التحج

 https://www.crs.org/sites/default/files/tools-research/crs_ties_rev-08-03-2017_web.pdf
 https://www.crs.org/sites/default/files/tools-research/crs_ties_rev-08-03-2017_web.pdf
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ة لل�تماسك  ة للمصطلح. تنظر الهي�ئ ية 3Bs/4Ds  فهم الهي�ئ �تماعي الذي تقوم عليه منهحج يع�تمد مفهوم ال�تماسك اال�ج
�تمع  ي املحج �خ �تمعات، باإلضافة إلى الروابط ب�� موعات واملحج ي األفراد واملحج �خ ودة وتنوع العالقات ب�� �تماعي باعتباره “قوة وحج اال�ج

مان  رام والتبادل وتساوي الفرص، لصخ ميعها على الثقة واالح�ت ي تقوم حج رها من املؤسسات، وال�ت�� والدولة واألسواق وغ��
ميع.” الكرامة والرفاه لكل شخص والصال� العام للحج

�تماعية الكاثوليكية املتعلقة ببناء “العالقات  م اال�ج �تماعي أعاله مع التعال�ي ن تعريف ال�تماسك اال�ج ىي ن على العالقات �� �� �ك�ي يتسق ال�ت
ىي  ن �� �� ة عنصرين أساسي�ي �تماعي، تضع الهي�ئ ن الو�دة األولى. باإلشارة إلى ال�تماسك اال�ج ىي ن تمت اإلشارة إليها �� مة” ال�ت�ي السل��

االعتبار:

األبعاد الرأسية واألفقية. 1

ىي. 2 �تماعية-الثقافية واالقتصادية والسياسية للتفاعل اإلنسا�� االت اال�ج املحج

ع املطبوع السابع للو�دة الثالثة( �يث  ة املوضح أدناه )را�ج اص بالهي�ئ �تماعي الح� م ال�تماسك اال�ج تمثل تلك بإطار عمل مفاه�ي
م بالتفصيل(. � هذه املفاه�ي ي�تم تفس�ي

�تماعي  مي لل�تماسك اال�ج اإلطار املفاه�ي

عمودي 
 �ں �العالقات بى

الدولة واملٜحى�مع ؛ 
 �ں �العالقات بى

السوق واملٜحى�مع ؛ 
ں� املٜحى�مع  �العالقات بى

ر الحكومية ؛  �واملؤسسات غى
العالقات عٜىر 

التسلسالت الهرمية 

أفقي
ں� املٜحموعات  �سور بى الروابط داخل املٜحموعة / داخل املٜحى�مع والحٜ

ں� املٜحى�معات  �/ بى

مفهوممفهوم

مفهوم

املٜحال السياسى�

ص وعدم املساواة وإدارة التنوع والصراعات 
• سياسات تكافؤ الفر

ى� الحياة العامة .   • شرعية املؤسسات  �• املشاركة املدنية ڡ

ى� املٜحال االٜحى�ماعي والثقاڡ�
• العالقات االٜحى�ماعية والتفاعالت والروابط 

• الرأسمالية االٜحى�ماعية.   
ر الى�ى� تؤثر على الحياة االٜحى�ماعية والثقافية وتعدلها   �• املعايى

�ى� اڡ
لثق

ي وا
ماع ٜحى�

ل اال
املٜحا

واملعيشة
ادية 

القتص
ص ا

لفر
ة وا

سي
سا

ة األ
ماعي ٜحى�

ت اال
دما �لى الح

ل إ
صو

الو
 •

ارد
املو

وزيع 
 وت

ارة
• إد

ت  
دما �ع والح

سل
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باد
�ى� ت ة ڡ

ارك
• املش
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�تماعي يع�تمد  	 �تماعي تعد عاملية، فإن فهم ال�تماسك اال�ج م واملقاييس املتعلقة بال�تماسك اال�ج ن والق�ي ن أن املبادى� �� ن ��ي ىي ال�ظ ��
ن االنقسامات داخله يختلف  ىي �تمع سويًا أو يتسبب �� مع املحج على السياق وقد يختلف من سياق آلخر �يث أن ما يحج

�تمع سويًا وما يسبب االنقسامات. وعليه، وكما  مع محج �سب السياق. تحدد العديد من العوامل املحلية ما يحج
�تماعي  انس اال�ج ن الو�دة الثانية “فهم الصراع”، فإن تحليل السياق، والقوى الداعمة واملضادة للتحج ىي هو موضح ��

� عمقًا قبل أي تدخل نحو تحقيق  اصة بالصراع والقوة تعد أساسية للوصول لفهم أك�ش والديناميكيات ذات الصلة الح�
�تماعي.  ال�تماسك اال�ج

مل: الحد من اإلقصاء وانعدام املساواة والتباين،  	 �تماعيًا ت�ش ة ا�ج �تمعات دامحج ن تيسر التحرك نحو محج إن الظروف ال�ت�ي
�تماعية واملؤسسية والهوية  �تماعي والثقة اال�ج ن اال�ج �تماعية. كما تعد املساواة والدمح� وتعزيز العالقات والروابط اال�ج

�كة هامة.  املش�ت

 3BS/4DS  ية منهحج
 

وانب األربعة للتحقيق التقديري كما هو موضح  ن التحقيق التقديري )AI(. وتقوم الحج ية 3Bs/4Ds مبادى� مل منهحج ت�ش
ابية.” أدناه على مبدأ “ازدهار العالقات اإلنسانية �يث تكون هناك رؤية إيحج

نا  نه�ج
3Bs 4 وDs من ن االستفسار التقديري الذي يت�ض �ض ن ب�ي هو مزي��

3Bs الـ

ر على مستوى الفرد التغي�ي

إعادة بناء/ تحويل اإلنسان

موعات  تقوية العالقات بداخل املحج
ي نفس الهوية �� ركة �ف املش�ت

ر من  ي أو اك�ث �ف موعت�� ي محج �ف تكوين الثقة ب��
هويات مختلفة

موعة ر بداخل امل�ج التغي�ي

موعة ر بداخل امل�ج التغي�ي

اإلستكشاف
التنقيب عن الذهب الذي يغذي 

�تماعي ال�تماسك اال�ج

صمم
م مشروع مبتكر  ي تصم�� �� رك �ف ااش�ت

ي مول�� و�ث

الحلم
 تخيل مستقبل 
رك متناغم مش�ت

 اإلنتهاء 
من املهمة

 تحويل عاملك 
 من خالل العمل 

رك املش�ت

تزدهر 
العالقات 

ن حالة  ىي االنسانية �ض
هة نظر  ود وحج وحج

ابية إي�ج

االستفسار التقديري
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موعات األخرى(  	 موعتك واملحج االستكشاف – االستكشاف من خالل رؤية تقديرية، الذهب داخلك وداخل اآلخرين )محج
�تماعي الذي يعزز التكامل اال�ج

�ك 	 ابية ومستقبل متناغم مش�ت ن رؤية إيحج ال�لم  - تب���ي

ن اإلعداد ملشروع مبتكر وشامل 	 ىي ن أهمية العمل سويًا، واملشاركة �� �� م – ت�شم�ي التصم��

�تماعيًا 	 �كة، تحويل عاملك إلى عامل متسق ا�ج راءات املش�ت التنفيذ – من خالل اإل�ج

ية 3Bs. وهي موضحة أدناه:   من املكونات األساسية األخرى للمنهحج

ن األشخاص(. 	 �� ن الصراع ب�ي �� )تعالح� ن والتحول وال�تمك�ي ىي ن الذا�ت ىي على مستو� الربط  – تعزيز التعا��

موعات(. 	 ن الصراع داخل املحج موعات الهوية )تعالح� على مستو� تعزيز الربط – تعزز العالقات والفهم املتبادل داخل محج

	  �� ن الصراع ب�ي � من ان�تماءات الهوية )تعالح� ن أو أك�ش �� موعت�ي ن محج �� سور التواصل – تطور الفهم والثقة ب�ي على مستوى مد حج
موعات(.  املحج

ع املطبوع الثامن للو�دة الثالثة ملزيد من  من إطار عمل متكامل كما هو موضح أدناه )را�ج �� 3Bs و4Ds ص� مع ب�ي ي�تم الحج
التفاصيل(. 

 

م التقديري التقي��

االستكشاف 
من خالل رؤية 

تقديرية

ال�لم برؤية 
تقديرية

م من خالل تقدير البناء سويًا التنفيذ باملشاركة التصم��
ي العمل ى� �خ

ر مفضل مفضلغ��

  
Bs 3

ماذا لدي ويعد الربط 
ابيًا؟ إيحج

ما هو �لمي 
�تمع ي�تمتع  لبلد/محج
انس ب�تماسك  بتحج

�؟ �تماعي أك�ج ا�ج

ن القيام  ماذا يمكن���ي
به لتطوير نف��ي 
نحو تحقيق املزيد 

من ال�تماسك 
�تماعي؟ اال�ج

ما هي الصفات 
الشخصية ال�ت�ي 

يمكن البناء عليها 
لتحقيق ال�تماسك 

�تماعي؟ اال�ج

ن أن  ماذا يمكن���ي
أفعل؟

ما هي الصفات تعزيز الربط
ابية لد�  اإليحج

؟ موع�ت�� محج

ما هو �لم 
موعتنا بالنسبة  محج

�تمعنا/بلدنا؟ ملحج

ماذا تحتاح� 
موع�ت�ي  محج
لتحسينه؟

على أي صفات 
موعة  داخل املحج

يمكننا بناء 
ال�تماسك 

�تماعي؟ اال�ج

ماذا يمكن 
ن أن  موعة هوي�ت�ي ملحج

تفعل؟

سور  مد حج
التواصل 

ما هي الصفات 
ابية لد�  اإليحج

اآلخرين؟

ما هو الحلم الذي 
�ك  يمكن أن نش�ت

ميعًا من  فيه �ج
ل السالم  أ�ج
ىي  والتناغم ��

�تمعنا/بلدنا؟ محج

ب أن  ماذا يحج
ن عالقاتنا  ىي نحسن ��

موعات؟ ن املحج �� ب�ي

ما هي الصفات 
موعات  ن املحج �� ب�ي

ن يمكننا البناء  ال�ت�ي
عليها وصواًل 

 � �تمع أفضل وأك�ش ملحج
تناغمًا؟

ما هي األنشطة 
ن يمكننا  ال�ت�ي

املشاركة بها سويًا 
لتعزيز ال�تماسك 

�تماعي؟ اال�ج
ما هي الصفات 

ركة  ابية املش�ت اإليحج
بيننا؟
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 � ام فردي بالتغي�ي �� ابية على مدار عملية 3Bs. وتتطلب 3Bs ال�ت م التقديري هو خلق رؤية إيحج ال�ظ أن الغرض من التقي�ي
موعة عضوية الشخص وبالتعاون مع اآلخرين.  ، وعلى مستوى محج ن على املستوى الشخ��ي السلوكىي

ة، 2019. ن دليل الهي�ئ ىي ن سياق ورشة عمل �� ىي �تماعي �� اصة بتنفيذ مقياس ال�تماسك اال�ج  30  يمكن االطالع على اإلرشادات الح�
.The mini-Social Cohesion Barometer: A Tool to Assess and Strengthen Social Cohesion in Divided Communities 

https://www.crs.org/sites/default/files/tools-research/the_mini-social_cohesion_barometer-jl-websingle.pdf 

ماعي  نشاط – تدريب حج

 

مع والربط والتواصل.  ن تغطي الحج م التدريب 16 نموذح� . ي�� �ي مع” التدري�ج ن تحج ن دليل “الروابط ال�ت�ي ىي ية موثقة �� هذه املنهحج
ية.  س�تمكنك هذه الوثيقة من التعرف على املنهحج

�تماعي  مقياس ال�تماسك االحج
�تماعي.30 تبدأ عملية إعداد مقياس ال�تماسك  ربة إ�دى األدوات – مقياس ال�تماسك اال�ج ية بتحج ستعزز فهمك للمنهحج

�تماعي.   انس اال�ج ن السياق للتحج ىي ة �� �ك ومندر�ج �تماعي من خالل بناء رؤية مش�ت اال�ج

ن النهوض 	  ىي �� 3Bs/4Ds ية ما هي مزايا استخدام منهحج
�تماعي؟ انس اال�ج بالتحج

ن تتوقعها 	  ن االعتبار، ما هي التحديات ال�ت�ي ىي بوضع سياقك ��
عند تنفيذ 3Bs/4Ds؟

 	 � ية أك�ش عل املنهحج ة تلك التحديات لحج كيف يمكنك معالحج
فعالية؟

4DS3 وBS خ� ية املتكاملة ب�� املنهحج

https://www.crs.org/sites/default/files/tools-research/the_mini-social_cohesion_barometer-jl-websingle.pdf
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ماعية نشاط – تدريب ال�لم والرؤ� الفردية وال�ج

يتبع هذا النشاط العملية املحددة أدناه. 

 

لسة التالية. ن الحج ىي ن هذه الرؤية ال�قًا �� ىي ماعية، ستفكر �� يهات امليسر والوصول لرؤية �ج رد املرور بالعملية وفقًا لتو�ج  بمحج

�تماعي   ي مقياس ال�تماسك االحج نشاط – إنتا�ج

�تماعي.  ن هذا النشاط، ستقومون سويًا بإعداد مقياس مصغر  لل�تماسك اال�ج ىي ��

ن منطقة  	 ىي �تماعي �� مع اآلراء �ول مستوى ال�تماسك اال�ج ة هو أداة تحج اص بالهي�ئ �تماعي املصغر الح� مقياس ال�تماسك اال�ج
ن سياق  ىي �تماعية-الثقافية واالقتصادية والسياسية وتدار �� االت اال�ج ن أسفل املحج محددة باستخدام 18 مؤشر تندرح�

 . �تمع، إلح� م أو منطقة أو محج ورشة عمل. قد تكون املنطقة املحددة بلد أو إقل�ي

ن من مقارنة واقعهم مع أ�المهم/رؤيتهم نحو ال�تماسك  	 �� �تماعي املستخدم�ي انس اال�ج تمكن املقاييس املصغرة للتحج
وة.   راءات لسد هذه الفحج ن وإلهام اإل�ج �� ن االثن�ي �� لسة السابقة(، تقدير املسافة ب�ي ن الحج ىي �تماعي )مثال: الرؤية املطورة �� اال�ج

�تماعية-الثقافية واالقتصادية والسياسية.  االت اال�ج ن املحج ىي ن تم تقديمها سابقًا �� �تماعي ال�ت�ي انس اال�ج االت الثالثة للتحج تذكر املحج
ع املطبوع التاسع للو�دة الثالثة(، والذي ستقومون  �تماعي املصغر )را�ج م مقياس ال�تماسك اال�ج تع�تمد مصفوفة تقي�ي
معة من نماذح�  ن املحج ح� االت الثالثة. وتمثل النتا�ئ زء من إعداد املقياس، على هذه املحج لسة كحج ن هذه الحج ىي باستكماله ��

�تماعي  م الفردي الواقع الذي يعيشه األشخاص. بعدها ت�تم مقارنة “الواقع” برؤيتهم نحو ال�تماسك اال�ج مصفوفات التقي�ي
يه العمل  وة وتو�ج ن األشخاص من تقدير الفحج �� ن تم إعدادها سابقًا(. وكما سبقت اإلشارة، يهدف ذلك إلى تمك�ي )الرؤية ال�ت�ي

�تماعي.  لتعزيز ال�تماسك اال�ج
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ماعية مصغرة  نشاط – مناقشات حج

موعات مصغرة: ن محج ىي ن �� ناقش التالىي

 

3BS/4DS ية الدروس املستفادة من تنفيذ منهحج
. هناك  �يا، إلح� مهورية أفريقيا الوسطى وليب�ي ن و�ج �� ن سياقات مختلفة مثل الفلب�ي ىي ية على مشروعات �� تم تطبيق هذه املنهحج

يد  �� ن االعتبار س�ت ىي ربة امليدانية. تعد هذه الدروس هامة وإذا ما وضعت �� دروس تمت االستفادة منها من خالل هذه التحج
ية. ي�تم إلقاء الضوء على أربعة منها تحديدًا:  فعالية املنهحج

موعة من  	 � محج . ويهدف ذلك إلى توف�ي �خ �تماعي من خالل تدريب املدرب�� ة لتأسيس شبكة لتدريب التكامل االحج ال�احج
�تماعي. تتولى  انس اال�ج اصة بهم للتحج �تماعي السابقة لقيادة ورش العمل الح� ن من ورش عمل ال�تماسك اال�ج �� املتدرب�ي
ىي  �تماعي �� ن ر�التهم نحو فهم وتعزيز وتوسيع نطاق ال�تماسك اال�ج ىي ن مسؤولية قيادة اآلخرين �� �� ورش تدريب املدرب�ي

�تمعاتهم.  محج

�تمعات املتأثرة بالصراع من خالل “مشروعات الوصل”. وتعد هذه  	 موعات املتصارعة/املحج ة إلى تواصل املحج ال�احج
مها وتنفيذها سويًا. وقد وضعت  ن ي�تم تشكيلها وت�م�ي ماعات املتصارعة ال�ت�ي دة متبادلة للحج ية ذات فا�ئ األنشطة اإلنما�ئ

ىي “مشروعات الوصل”. ها �� ة منهحج الهي�ئ

ب أن  	 �تماعي. يحج ر على الهياكل والنظم لتعزيز ال�تماسك االحج ر الدعم لتعزيز الوصول والتأث�� ة ل�شد القادة وتوف�� ال�احج
يات الحشد.  �اتيحج ن واس�ت ما يتعلق بمبادى� �تمع ف�ي /قادة املحج �� ية للفاعل�ي �اتيحج يكون الهدف هو تعزيز القدرات االس�ت

باإلشارة لسياقاتكم، كيف تتصورون إمكانية تطبيق أداة مقياس 	 
�تماعي؟ انس اال�ج التحج

انس 	  ن تتوقعونها عند تطبيق أداة مقياس التحج ما هي التحديات ال�ت�ي
ن سياقكم؟ ىي �تماعي �� اال�ج

� فعالية؟	  عل األداة أك�ش ة هذه التحديات لحج كيف يمكن معالحج

�تماعي انس االحج أداة مقياس التحج
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ب أن تهدف  	 م واألهداف. يحج ي والق�� ي املباد�� ى� رك �خ ي تش�ت ة لبناء التحالفات مع شبكة من األشخاص واملنظمات ال�ت�� ال�احج
�تماعي.   هذه التحالفات إلى النهوض بال�تماسك اال�ج

ل أساسية رسا�ئ

ن على  	 � السلوكىي اه التغي�ي ام الفردي تحج �� ن االل�ت �� � السلوك. يقصد من 3Bs  تحف�ي ية 3Bs/4Ds بعملية تغي�ي تتعلق منهحج
موعة الشخص بالتعاون مع اآلخرين.  ، وعلى مستوى محج املستوى الشخ��ي

( من خالل أنشطة الربط، وتعزز  	 ن الداخلىي ن الصراع الشخ��ي ن والتحول )تعالح� ىي ن الذا�ت ىي ية 3Bs/4Ds التعا�� تعزز منهحج
مع، وتطوير  موعة( من خالل أنشطة الحج موعة الهوية )تتناول الصراع داخل املحج العالقات والفهم املتبادل داخل محج

موعات( من خالل أنشطة  ن املحج �� ن الصراع ب�ي موعات الهوية )تعالح� � من محج ن أو أك�ش �� موعت�ي ن محج �� الفهم والثقة املتبادلة ب�ي
التواصل. 

�تماعي. 	 انس اال�ج ابية الالزمة للتحج �سيخ الرؤية اإليحج ن املتكامل ل�ت م التقديري باملنهح� زء 4Ds  من التقي�ي يعزز �ج

�تماعية-الثقافية واالقتصادية  	 االت اال�ج ن على مستوى املحج ن ال�تماسك األفقي والرأس�ي �� ية إلى تحس�ي تهدف املنهحج
والسياسية.

�كة.  	 �تماعية واملؤسسية وضرورة الهوية املش�ت �تماعي والثقة اال�ج ن اال�ج تعزيز املساواة والدمح�

. وندعوكم لالطالع على  �ي مع” التدري�ج ن تحج ن دليل “الروابط ال�ت�ي ىي �� 3Bs/4Ds ية، توضح للتعرف على املزيد بشأن املنهحج
ن والتعرف عليه، باإلضافة إلى املطبوع الثامن للو�دة الثالثة ملزيد من االطالع.     �ي الدليل التدري�ج
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موارد ومطبوعات

�تماعي مقتطف من:  اص بفهم ال�تماسك اال�ج 31 هذا الق�م الح�

�تمعات املنق�مة ، الصفحات 1-4. ن املحج ىي �تماعي �� م وتقوية ال�تماسك اال�ج �تماعي املصغر: أداة لتقي�ي  خدمات اإلغاثة الكاثوليكية ، 2019. مقياس ال�تماسك اال�ج
https://www.crs.org/sites/default/files/tools-research/the_mini-social_cohesion_barometer-jl-websingle.pdf 

ع: 32 را�ج
Uphoff )2000( ىي  .Colletta J. Nat and Cullen L. Michelle، 2000 مقتبس ��

�تماعي ، ورقة عمل رقم 23 ، البنك الدولىي .  �تماعي: دراسات �الة من كمبوديا ورواندا ، مبادرة رأس املال اال�ج �تماعي وال�تماسك اال�ج ن الصراع العنيف ورأس املال اال�ج �� العالقة ب�ي
)ص 3(. 

الوحدة الثالثة/املطبوع السابع
�تماعي31  فهم ال�تماسك االحج

�تماعي؟  ما هو ال�تماسك االحج

�تماعي، والتضامن  �ات مختلفة. تؤكد بعض التعريفات على ال�تماسك والتكامل اال�ج �تماعي مفهوم ذو تفس�ي ال�تماسك اال�ج
ىي  �تماعي: توافر الروابط واالتصاالت �� ن اال�ج وانب أخرى على النسيح� �تمع. تركز �ج ن التنوع، والرفاه الشامل للمحج ىي �تماعي �� اال�ج

ن املواطن والدولة.  �� ود الروابط والتوازن املضاد الذي يشكل العالقة ب�ي �تمع، وو�ج املحج

�تمعات، باإلضافة إلى الروابط  موعات واملحج ي األفراد واملحج �خ ودة وتنوع العالقات ب�� �تماعي “قوة وحج ة ال�تماسك االحج ر الهي�ئ تعت�ج
رام والتبادل وتساوي  ميعها على الثقة واالح�ت ي تقوم حج رها من املؤسسات، وال�ت�� �تمع والدولة واألسواق وغ�� ي املحج �خ ب��

ميع.” مان الكرامة والرفاه لكل شخص والصال� العام للحج الفرص، لصخ

�تماعية الكاثوليكية “للعالقات  م اال�ج �تماعي تماشيًا مع التعال�ي انس اال�ج ن التعريف أعاله للتحج ىي ي�تم التأكيد على “العالقات” ��
ن الكرامة والرفاه لكل شخص بغض النظر عن العنصر والعرق والطبقة والدين  ن تعلىي ن ذلك العالقات ال�ت�ي مة.” يع���ي السل�ي

م اال�تواء والعدالة واإلنصاف ومساواة افرص والحوار  مل ق�ي ن ت�ش �ها من ال�مات املحددة ال�ت�ي �تماعي والسن أو غ�ي والنوع اال�ج
ن املؤسسات  ىي د لها صدى �� ب أن تحج �تمع. كما يحج ل والحي واملحج �� ن امل�� ىي ن �� ب أن تظهر هذه املبادى� �ام التنوع. يحج واملفتوح وا��ت

�تماعية-الثقافية، واالقتصادية، والسياسية.  اال�ج

: �� ة عنصرين أساسي�ي �تماعي، تدرس الهي�ئ عند وصف ال�تماسك اال�ج

األبعاد األفقية والرأسية. 1
�تمع.. 2 �تماعية-الثقافية واالقتصادية والسياسية للمحج االت اال�ج املحج

ن توضيح لها: ما يلىي وف�ي

�تمع.  	 ن املحج ىي ودة العالقات األفقية والرأسية �� �تماعي من خالل قوة و�ج األبعاد األفقية والرأسية: يتحدد ال�تماسك اال�ج
كالهما هام للسالم والعدالة واالستقرار. 

موعات املتنوعة  	 ن األقران32 وشبه األقران  لألفراد وللمحج �� ودة العالقات ب�ي � إلى �ج �تماعي األفقي يش�ي ال�تماسك اال�ج
�تمع، أي معدالت التضامن والثقة والقبول واملعاملة باملثل والتبادل وتعدد الروابط. يعد ال�تماسك  داخل املحج

موعات املختلفة للهويات وال�مات  � املحج موعات الهوية واالن�تماء )الروابط( وع�ج �تماعي األفقي هام داخل محج اال�ج
سور(.  املتنوعة )الحج
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�اتبيات مثل مستويات القيادة والسلطة  	 � ال�ت مع العالقات ع�ج ن تحج � إلى الروابط ال�ت�ي ن يش�ي �تماعي الرأس�ي ال�تماسك اال�ج
وانب  � التابعة للدولة – مثل السوق والحج ن مؤسسات الدولة واملؤسسات غ�ي �� ة التفاعل ب�ي �.33 ويتعلق بدر�ج والتأث�ي

�تمعات واألفراد بصورة  � الحكومية، إلح� –  مع املحج ، واملنظمات غ�ي ىي �تمع املد�� معات املحج الثقافية/التقليدية، والدينية، وتحج
�تماعية والحد من  ن الرامي لتقوية العالقات اال�ج مة على املساءلة،34 مع الهدف املزدوح� ة ومنصفة وشفافة وقا�ئ مدمحج

ميع. مؤسسات الدولة واملؤسسات  ة من تساوي الفرص للحج ن بي�ئ ىي صور انعدام املساواة واإلقصاء واالنقسامات ��
ن تحدد غالبية التفاعالت  منية( ال�ت�ي �تماعية )العلنية أو ال�� م اال�ج ن الق�ي ىي � التابعة للدولة هي نظم مؤسسة وراسخة �� غ�ي

�تماعي  � ال�تماسك اال�ج ، يش�ي ىي ن سياق مد�� ىي �تماعي.35 �� البشرية وتقيد وتمكن السلوك وتدعم أو تقوض ال�تماسك اال�ج
ن السوق،  ىي ن والدولة.  37 �� �� ن املواطن�ي �� ( 36 ب�ي �ي ان�ج ع الشكل الحج �تماعي )را�ج �تمع والعقد اال�ج ن لروابط الدولة واملحج الرأس�ي

ن ذلك صناع السياسات. ىي ن السوق بما �� ىي ن �� �� �هم من الفاعل�ي ن وغ�ي �� �ي ن واملنتحج �� ن املستهلك�ي �� � إلى العالقات ب�ي يش�ي

ىي –  	 االت عامة للتفاعل اإلنسا�� �تماعي ثالثة محج م ال�تماسك اال�ج �تماعية-الثقافية واالقتصادية والسياسية: ي�� االت االحج املحج
ملها إطار  ن ي�ش ات األصول ال�ت�ي االت عالقة بف�ئ �تماعية-الثقافية واالقتصادية والسياسية. كما تحمل هذه املحج االت اال�ج املحج

ىي  �تماعي-الثقا�� ال اال�ج �تماعية والرو�ية باملحج عملية الت��مية البشرية املتكامل.   38على سبيل املثال، ترتبط األصول اال�ج
. يمكن ربط األصول  ال االقتصادي، واألصول السياسية بالسياق السياس�ي واألصول املالية واملادية والطبيعية للمحج

ميعًا. االت الثالثة �ج ( باملحج �ة، إلح� �ج البشرية )املهارات والقدرات والح�

� االنقسامات مثل التعايش والتسامح وقبول  	 �تماعية ع�ج ن يركز على: العالقات اال�ج ىي �تماعي-الثقا�� ال اال�ج املحج
م  (  39 الذي ي�� �ي ان�ج �تماعي )انظر اإلطار الحج �، ورأس املال اال�ج موعة أك�ج من محج ماعية واالن�تماء ص� االختالفات والهوية الحج
ن تس�تمد من الشبكات و�ياة التكافل وتيسر التعاون �ول  �ها من األصول ال�ت�ي الثقة املتبادلة واملعاملة باملثل وغ�ي

�تماعية-الثقافية.   ن تيسر وتؤثر على الحياة اال�ج �كة، واألعراف ال�ت�ي األهداف املش�ت

موعات  �تمعات واملحج �اتبيات أو “املسافات الرأسية” تمنح املحج �تماعية وال�ت � مختلف مستويات السلطة واملكانة اال�ج 33 هذه الروابط من القمة للقاعدة ومن األسفل لألعلى ع�ج
ع: ، را�ج �تماعي الرأس�ي ية و/أو مصادر السلطة. للمزيد لفهم ال�تماسك اال�ج ار�ج  املحلية فرصة لالستفادة من تلك العالقات للوصول للموارد الح�

 Valarie Vat Kamatsiko )2019(, Vertical Social Cohesion in the Binding, Bonding and Bridging )3Bs( Methodology: Crystalizing the 
 .)Conceptual Understanding and Practice Options )CRS, unpublished

 Nat J. Colletta et al, 2001. Social Cohesion and Conflict Prevention in Asia: Managing Diversity through Development, The 34
.World Bank, 2001

 North Douglas, 1990 cited in Acemoglu Daron and Robinson James, 2008. The Role of Institutions in Growth and Development, 35
 Working Paper No. 10, The International Bank on Reconstruction and Development / The World Bank, p.2; and Hodgson M.

.Geoffrey, 2006. What are Institutions? Journal of Economic Issues, Vol. XL, No.1. p.2
ن على: �ي ان�ج ن اإلطار الحج ىي �تماعي” ��  36  يع�تمد شرح “العقد اال�ج

 German Development Institute )DIE( MENA Research Team, 2018. Background paper for session 1: Rebuilding a social contract
 based on social dialogue, MENA-OECD Resilience Task Force Annual Meeting, Jeddah 4-5 December 2018, p.1.; and the public

 goods in reference are: peace and security; justice and rule of law; human and civil rights; services and resource management; and
 economic access and opportunity. For more on this, see Catholic Relief Services, 2018. Engaging Government: A CRS Guide for

.Working for Social Change, p.19
 Catholic Relief Services, 2017. The Ties That Bind: Building Social Cohesion in Divided Communities, Training Guide. Available 37

.at https://www.crs.org/sites/default/files/tools-research/crs_ties_rev-08-03-2017_web.pdf 
 For more discussion of the ”social contract,“ see also the discussion of ”consensus“ in USAID’s Democracy, Human Rights and

Governance Strategic Assessment Framework )2014: 9-12(, available at 
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/Master_SAF_FINAL%20Fully%20Edited%209-28-15.pdf 
.CRS, 2008. User’s Guide to Integral Human Development )IHD(, Practical Guidance for CRS Staff and Partners, p.6 38

ن على: �ي ان�ج ن اإلطار الحج ىي �تماعي” ��  39  يع�تمد شرح “رأس املال اال�ج
 Cloete, Anita., 2014, ‘Social cohesion and social capital: Possible implications for the common good’, Verbum et Ecclesia 35)3(, Art. 

:#1331, 6 pages. http://dx.doi. org/10.4102/ve.v35i3.1331

ماعي”؟ �ت ـ”العقد اال�ج  ما املقصود ب
ميع – خاصة تبادل  �تمع والحكومة الذي يحدد الحقوق واملسؤوليات للحج ن املحج �� ن ب�ي ن أو العل���ي م���ي � إلى الفهم ال�� يش�ي
� الرسمية  موعة القواعد الرسمية وغ�ي ن ذلك محج ىي �تمعي، بما �� دمات العامة – ويقدم إطار للتناغم املحج السلع والح�

�تمع. ن الدولة واملحج �� ن تنظم العالقات ب�ي والعادات السلوكية ال�ت�ي

https://www.crs.org/sites/default/files/tools-research/crs_ties_rev-08-03-2017_web.pdf
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1866/Master_SAF_FINAL%20Fully%20Edited%209-28-15.pdf
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ن املشاركة وتوزيع وإدارة املوارد )املالية والطبيعية واملادية( ومساواة الفرص  	 ىي ال االقتصادي يركز على: املساواة �� املحج
�تماعية األساسية وسبل املعيشة الذاتية واالقتصادية وكذلك األعراف املتعلقة بالسوق  ن الوصول للخدمات اال�ج ىي ��

ن ذلك سوق العمل.   ىي دمات، بما �� ن الوصول لألسواق وتبادل السلع والح� ىي ما يخص العدالة �� ف�ي

� على عمليات صنع  	 ن للتأث�ي ن الدامح� ىي ن مؤسسات الدولة والتواصل املد�� ىي ة الثقة �� ن يتعلق بدر�ج ال السياس�ي املحج
مان تساوي الفرص والحد من انعدام املساواة  ن ص� ىي ن تؤثر على الحياة العامة، وفعالية مؤسسات الدولة �� القرار ال�ت�ي

  . �� ميع املواطن�ي ات �ج يب ال�تيا�ج �تمع وتقديم أطر سياسية تستحج ن املحج ىي واالنقسامات ��

�تماعي يتشكل  �تماعي تعد عاملية، فإن ال�تماسك اال�ج م واملقاييس املتعلقة بال�تماسك اال�ج ن والق�ي ن أن املبادى� �� ن ��ي ىي ة بأنه �� تقر الهي�ئ
�تمع ما سويًا،  مع محج مه. تحدد العديد من العوامل املحلية ما يحج �تمع وتاريخه وثقافته ومعتقداته وق�ي وفقًا لتفضيالت املحج

�تماعي والصراع ذو الصلة  انس اال�ج ن االنقسامات. وعليه، فإن تحليل السياق والقوى الداعمة واملضادة للتحج ىي وما يتسبب ��
�تماعي.  انس اال�ج وديناميكيات القوى ضرورة ملزيد من الفهم الشامل قبل أي تدخل للتحج

ص املبينة أعاله: صا�ئ ن الح� مي التالىي يعرض اإلطار املفاه�ي

�تماعي ة بشأن ال�تماسك االحج مي للهي�ئ اإلطار املفاه��

�تماعي؟  انس اال�ج �تماعي والتحج ي رأس املال اال�ج �ف  ما هو الفارق ب��
�ابط  �تماعي كأصول وموارد ملموسة تنشأ من الشبكات البشرية و�ياة ال�ت ن رأس املال اال�ج ىي �� � يمكننا التفك�ي

�تماعي،  انس اال�ج �تماعي من متطلبات التحج �كة. يمكن اعتبار رأس املال اال�ج � التعاون �ول األهداف املش�ت وتيس�ي
�تمع.  ن املحج ىي ما وراء ذلك لتشكيل التفاعالت �� مع ويمتد ف�ي �تماعي املحج الذي يع�تمد على رأس املال اال�ج

عمودي 
 �ں �العالقات بى

الدولة واملٜحى�مع ؛ 
 �ں �العالقات بى

السوق واملٜحى�مع ؛ 
ں� املٜحى�مع  �العالقات بى

ر الحكومية ؛  �واملؤسسات غى
العالقات عٜىر 

التسلسالت الهرمية 

أفقي
ں� املٜحموعات  �سور بى الروابط داخل املٜحموعة / داخل املٜحى�مع والحٜ

ں� املٜحى�معات  �/ بى

مفهوممفهوم

مفهوم

املٜحال السياسى�

ص وعدم املساواة وإدارة التنوع والصراعات 
• سياسات تكافؤ الفر

ى� الحياة العامة .   • شرعية املؤسسات  �• املشاركة املدنية ڡ

ى� املٜحال االٜحى�ماعي والثقاڡ�
• العالقات االٜحى�ماعية والتفاعالت والروابط 

• الرأسمالية االٜحى�ماعية.   
ر الى�ى� تؤثر على الحياة االٜحى�ماعية والثقافية وتعدلها   �• املعايى

�ى� اڡ
لثق

ي وا
ماع ٜحى�

ل اال
املٜحا

واملعيشة
ادية 

القتص
ص ا

لفر
ة وا

سي
سا

ة األ
ماعي ٜحى�

ت اال
دما �لى الح

ل إ
صو

الو
 •

ارد
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الوحدة الثالثة/املطبوع الثامن

3BS/4DS تماعي� ية ال�تماسك االحج منهحج

مع-التواصل  )أ (   3Bs: الربط-ال�ج

اه “اآلخر” واالختالفات،  �ام تحج ن األنماط وأشكال التعصب، وبناء الوعي واال��ت ىي ن للبحث �� � الشخ��ي ع التفك�ي الربط: يشحج
ع التحليل لفهم املشاعر األعمق للشخص  ة الصراعات بطرق صحية ويشحج ويساعد األفراد على اكتساب املهارات ملعالحج

ن بناء  ىي وكيفية التعامل بصورة بناءة معها والتعايش مع التوتر والصدمات. كما يكتشف األشخاص ويقدرون دورهم ��
�تماعيًا.  انسة ا�ج �تمعات متحج محج

ها سمات أو هويات م�تماثلة، وإعدادهم للمشاركة  مع أعضا�ئ ن يحج موعة ال�ت�ي �تمع أو املحج مع: يعزز ويقوي العالقات داخل املحج الحج
ه التشابه واالختالف،  موعاتهم، يعملون من خالل أو�ج �تمعاتهم أو محج من السالمة النسبية ملحج مع “اآلخر” بصورة قوية. وص�

مع مخاوفها  موعات الفردية على �ج �تمعات/املحج �ابط املحج والفهم واآلراء املتنوعة، والرؤى البديلة للمستقبل. يساعد ال�ت
� عنها أثناء التفاعل مع “اآلخر.” اتها وأولوياتها، ويسهل عليها التعب�ي وا�تيا�ج

ة القضايا  ن مرورهم بالصراع ملعالحج ىي � سويًا على اختالف سماتهم وهوياتهم �� ن أو أك�ش �� موعت�ي ن أو محج �� �تمع�ي مع محج التواصل: يحج
موعات عنصر هام  ن املحج �� ن مسا�ة آمنة. الحوار ب�ي ىي دة املتبادلة �� ادة لتحقيق الفا�ئ �ك والتفاعل بصورة �ج ذات االه�تمام املش�ت

ن الثقة  موعات ألسباب الصراع بحيث تصبح ملموسة وقابلة للحل. التواصل يب���ي ن بعيدًا عن املحج �� �ك�ي للتواصل ويحول ال�ت
موعات  �كة. قد تصل املحج ندة مش�ت ن على النهوض بأ�ج �� �ك�ي �تمعات املنق�مة من ال�ت ن املحج �� ماعي ل�تمك�ي ويخلق آفاق للعمل الحج

ماعية، و�ل  مع املعلومات بصورة �ج �ك للقضايا والصراع العنيف، و�ج لفهم متبادل لتاريخها، والعمل على التحليل املش�ت
�كة وتحقيقها من خالل مشروعات/أنشطة الربط.  موقف الصراع، وبناء رؤية مش�ت

� التابعة للدولة – مثل األسواق واملؤسسات الثقافية/ موعات الروابط مع املؤسسات التابعة للدولة وتلك غ�ي ن املحج تب���ي
�تماعية والحد  ن لتعزيز العالقات اال�ج � الحكومية، إلح� – بهدف مزدوح� ، املنظمات غ�ي ىي �تمع املد�� معات املحج التقليدية، الدينية، تحج

موعات  �تمعات أو املحج مع املحج ميع. تحج ة من تساوي الفرص للحج ن بي�ئ ىي من صور انعدام املساواة، واإلقصاء واالنقسامات ��
ن النظم  ىي �سخ �� �تمعي امل�ت ود الظلم املحج ة صور و�ج معة وتتفاعل مع املؤسسات ملعالحج املوارد وتعزز األصوات �ول املطالب املحج

�تماعيًا.  انسة ا�ج �تمعات متحج والهياكل بما يقوض بناء محج

م-التنفيذ )ب (   4Ds : االكتشاف-ال�لم-التصم��

اصة بها. � والوصول لقرار الح� ب أن تستخدم األطراف4Ds  إلرشاد عملية التفك�ي مع كل من عمليات 3Bs ، يحج

ن للبحث، على املستويات  �� يه املشارك�ي �تماعي. لكل عنصر، ي�تم تو�ج االستكشاف: اكشف عن الذهب الذي يغذي ال�تماسك اال�ج
ن عن نقاط القوة  �ي ماعية، عن األصول املتا�ة لهم. غالبًا ما تميل األطراف املتصارعة إلى إهمال أو التغاص� الشخصية والحج

ابة للصراع  مة. هذه فرصة الستخدام إطار الت��مية البشرية املتكاملة للكشف عن األصول الداخلية الالزمة لالستحج القا�ئ
�تمعات املعنية.  ن التعامل مع القضايا محل الصراع وبناء القوة للمحج ىي بطريقة مستدامة. هذه القدرات أساسية ��

ن عملية تطوير و�لم ملا تود أطراف الصراع، بصورة  ىي ن �� �� �ك. من الضروري للمشارك�ي الحلم: الحلم بمستقبل متناغم مش�ت
ىي  ن املستقبل. عندها سي�تم استدعاء الطاقة الالزمة للتغلب على الصدمات واالنتكاسات �� ىي ماعية، أن ترى �� فردية و�ج

ب بناء القوة على رؤية داعمة.  عالقاتهم. كما يحج

ماعية  ب على أطراف الصراع بصورة فردية و�ج . لتحقيق هذه الرؤية، يحج ن إعداد مشروع مبتكر ودامح� ىي م: املشاركة �� الت�م�ي
مة، ولكن أيضًا للتأكيد  يب بصورة واضحة للمظامل القا�ئ وضع خطط لتحقيق الحلم الذي �ددوه. هذه خطط واضحة تستحج

طط على نقاط قوتهم الداخلية  ب أن تع�تمد الح� يال الحالية واملستقبلية. يحج �تمع لأل�ج ن أعضاء املحج �� على الثقة والتناغم ب�ي
والفرص املتا�ة لهم. 
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�ي  مها بما يرص� ب تنفيذها ومتابعتها وتقي�ي مها يحج ن تم ت�م�ي راءات ال�ت�ي �ك. اإل�ج التنفيذ: تحويل العامل من خالل العمل املش�ت
ن ببدء أنشطة مشروع ملموسة مفيدة بصورة متبادلة. تساهم مشروعات  �تمع املع���ي م أعضاء املحج �� األطراف. قد يل�ت

�تماعي.  �تمعات من خالل تعزيز الثقة واستدامة ال�تماسك اال�ج ن بناء قوة املحج ىي الوصل تلك ��

: ن الشكل التالىي ىي يوضح ذلك ��

نا  نه�ج
3Bs 4 وDs من ن االستفسار التقديري الذي يت�ض �ض ن ب�ي هو مزي��

3Bs الـ

ر على مستوى الفرد التغي�ي

إعادة بناء/ تحويل اإلنسان

موعات  تقوية العالقات بداخل املحج
ي نفس الهوية �� ركة �ف املش�ت

ر من  ي أو اك�ث �ف موعت�� ي محج �ف تكوين الثقة ب��
هويات مختلفة

موعة ر بداخل امل�ج التغي�ي

موعة ر بداخل امل�ج التغي�ي

اإلستكشاف
التنقيب عن الذهب الذي يغذي 

�تماعي ال�تماسك اال�ج

صمم
م مشروع مبتكر  ي تصم�� �� رك �ف ااش�ت

ي مول�� و�ث

الحلم
 تخيل مستقبل 
رك متناغم مش�ت

 اإلنتهاء 
من املهمة

 تحويل عاملك 
 من خالل العمل 

رك املش�ت

تزدهر 
العالقات 

ن حالة  ىي االنسانية �ض
هة نظر  ود وحج وحج

ابية إي�ج

االستفسار التقديري

(   إالطار 3Bs/4Ds املتكامل )�ج

م الوضع الحالىي  �هم لتقي�ي يه تفك�ي �كة لتو�ج ن كل مر�لة من عملية3Bs ، يستخدم أطراف الصراع 4Ds، بصورة مش�ت ىي ��
ىي  لة التوضيحية �� للصراع، وتشكيل أ�المهم ووضع وتنفيذ القرارات والحلول املتفق عليها بصورة متبادلة. تمكن األس�ئ
م،  مع إلى الربط إلى التواصل مع التقدم أيضًا من خالل االستكشاف، الحلم، الت�م�ي ن من االنتقال من الحج �� كل إطار املشارك�ي

التنفيذ.   
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م التقديري التقي��

االستكشاف من 
ال�لم برؤية تقديريةخالل رؤية تقديرية

م من خالل تقدير البناء سويًا ى� التصم�� التنفيذ باملشاركة �خ
العمل

ر مفضل مفضلغ��

ماذا لدي ويعد الربط   
ابيًا؟ إيحج

ما هو �لمي لبلد/
انس  �تمع ي�تمتع بتحج محج

�تماعي  ب�تماسك ا�ج
�؟ أك�ج

ن القيام  ماذا يمكن���ي
ن نحو  به لتطوير نف��ي

تحقيق املزيد من 
�تماعي؟ ال�تماسك اال�ج

ما هي الصفات 
ن يمكن  الشخصية ال�ت�ي

البناء عليها لتحقيق 
�تماعي؟ ال�تماسك اال�ج

ن أن  ماذا يمكن���ي
أفعل؟

ما هي الصفات تعزيز الربط
ابية لد�  اإليحج

؟ موع�ت�� محج

موعتنا  ما هو �لم محج
�تمعنا/ بالنسبة ملحج

بلدنا؟

موع�ت�ي  ن محج ماذا تحتاح�
لتحسينه؟

على أي صفات داخل 
موعة يمكننا بناء  املحج

�تماعي؟ ال�تماسك اال�ج

موعة  ماذا يمكن ملحج
ن أن تفعل؟ هوي�ت�ي

سور  مد حج
التواصل 

ما هي الصفات 
ابية لد�  اإليحج

اآلخرين؟

ما هو الحلم الذي 
�ك  يمكن أن نش�ت

ل  ميعًا من أ�ج فيه �ج
ىي  السالم والتناغم ��

�تمعنا/بلدنا؟ محج

ب أن نحسن  ماذا يحج
 �� ن عالقاتنا ب�ي ىي ��

موعات؟ املحج

 �� ما هي الصفات ب�ي
موعات ال�ت�ي  املحج

يمكننا البناء عليها 
�تمع أفضل  وصواًل ملحج

� تناغمًا؟ وأك�ش

ما هي األنشطة ال�ت�ي 
يمكننا املشاركة بها 

سويًا لتعزيز ال�تماسك 
�تماعي؟ اال�ج ما هي الصفات 

ركة  ابية املش�ت اإليحج
بيننا؟
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الوحدة الثالثة/املطبوع التاسع
�تماعي40 م املقياس املصغر  لل�تماسك االحج مصفوفة تقي��

ابة لرأيك. ال تضع اسمك على هذه االس�تمارة. ن اإلطار الذي يقدم أفضل إ�ج ىي مات: ضع عالمة �� تعل��

م املؤشرات املقدمة كعبارة للتقي��
أرفض 
أرفضبشدة

ال أرفض وال 
أوافق بشدةأوافقأوافق

موعات  � مختلف املحج �تماعية قوية ع�ج  S1 - لدي روابط ا�ج
�تمعي. ن محج ىي ��

ن بعضهم البعض بغض  ىي �تمعي يثقون �� S2 - أفراد محج
النظر عن اختالفات الهوية )مثل: العرقية والدين والثقافة 

.) �تماعي والسن، إلح� ن والنوع اال�ج والعنصر واالن�تماء السياس�ي

S3 - يعامل كل شخص بكرامة بغض النظر عن هويتهم.

موعات هوية مختلفة العرقية  ن ملحج �� S4 - األشخاص املن�تم�ي
�تماعي  ن والنوع اال�ج والدين والثقافة والعنصر واالن�تماء السياس�ي

( يتقبلون بعضهم البعض بتسامح. والسن، إلح�

�تمعي يتواصل  ن محج ىي � رسمية �� S5 - هناك فرص رسمية وغ�ي
موعات هوية مختلفة ويتفاعلون.  ن ملحج �� فيها األشخاص املن�تم�ي

�تماعية  ن اال�ج �تمعي لديه القدرة على إدارة مشاكلىي S6 - محج
بصورة سلمية.

، مقارنة بأفراد  ىي ن بظروف املعيشة الحالية ألسر�ت �ي E1 - أنا راص�
�تمع اآلخرين. املحج

�تمعي يساعدون بعضهم البعض  ن محج ىي  E2 - األشخاص ��
ة. وقت الحا�ج

 E3 - تدار املوارد العامة بصورة عادلة ملصلحة 
ميع األشخاص. �ج

E4 - لدى األشخاص إمكانية عادلة للوصول للمشروعات 
وفرص التوظيف بغض النظر عن هويتهم. 

ن الوصول للخدمات  ىي E5 - ي�تمتع األشخاص بفرص متساوية ��
م( بغض النظر  ودة معقولة )مثل الصحة والتعل�ي األساسية بحج

عن هويتهم. 

ة عادلة.  ن بي�ئ ىي دمات �� E6 - ي�تم تبادل السلع والح�

م على:     تع�تمد مصفوفة التقي�ي
 Catholic Relief Services, 2019. The mini-Social Cohesion Barometer: A Tool to Assess and Strengthen Social Cohesion    40

in Divided Communities, p. 20. https://www.crs.org/sites/default/files/tools-research/the_mini-social_cohesion_barometer-jl-
websingle.pdf

https://www.crs.org/sites/default/files/tools-research/the_mini-social_cohesion_barometer-jl-websingle.pdf
https://www.crs.org/sites/default/files/tools-research/the_mini-social_cohesion_barometer-jl-websingle.pdf
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م املؤشرات املقدمة كعبارة للتقي��
أرفض 
أرفضبشدة

ال أرفض وال 
أوافق بشدةأوافقأوافق

ة القضايا ذات  �تمع ملعالحج ن مبادرات املحج ىي P1 - أشارك بفعالية ��
ميع.  �ك للحج االه�تمام املش�ت

�تمعي يعاملون بعدالة من  ن محج ىي ميع األشخاص ��  P2 -�ج
. �� قبل املسؤول�ي

ن بنفس البلد  �� م املدنية كمواطن�ي ن نفس الق�ي ىي �ك �� P3 - نش�ت
ن نن�تمي لها.  موعات الهوية ال�ت�ي بغض النظر عن محج

ن العمليات  ىي P4 - لدى كل شخص فرصة للمشاركة ��
السياسية دون خوف.

P5 - ي�تم االس�تماع لألشخاص ومخاوفهم وأفكارهم من قبل 
الهياكل واملؤسسات الحكومية. 

ن املؤسسات والهياكل العامة  ىي P6 - لدى األشخاص ثقة ��
 . ن واملحلىي ن الوط���ي �� والحكومية على املستوي�ي

 . ال السياس�ي ال االقتصادي، P – املحج ، E – املحج ىي �تماعي-الثقا�� ال اال�ج : S – املحج �� �م�ي ألغراض ال�ت
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زها األربعة 41 ي املصال�ة وركا�ئ ى� الوحدة الثالثة: )�( مقدمة �خ
زة مقدمة موحج

املصالحة هي مصطلح معقد وي�تم تداوله بصورة مختلفة من قبل مختلف األشخاص. من نا�ية، قد تمثل الطرق العملية 
وة. ومن نا�ية أخرى، قد تكون  ن السابق بهدف تحقيق بعض من األهداف األخرى املر�ج ىي للتعامل مع صور انعدام العدالة ��
ة أو عملية. بعض  �تمعات املنق�مة. هناك رؤى مختلفة �ول ما إذا كانت املصالحة غاية أو وسيلة، نتيحج ن املحج ىي و �� الهدف املر�ج

ن تؤثر على فهم األشخاص للمصالحة هي معتقداتهم اإليمانية والدينية، وثقافتهم وعاداتهم، والدراسات �ول  األمور ال�ت�ي
ما تعنيه املصالحة. هناك  ن ر�لتهم للبحث بصورة أعمق ف�ي ىي ن �� �� �ها. تساعد هذه الو�دة الفرعية فقط املشارك�ي املصالحة، وغ�ي
مال – الصورة  اه املوقف األسش علنا نفقد رؤيتنا تحج من العملية، تحج �ة ص� ن خطوات قص�ي ىي ميل لالنسياق وراء أنشطة منعزلة ��

� للمصالحة.  األك�ج

زها األربعة والتحديات واملعضالت   ي املصال�ة وركا�ئ ى� مقدمة �خ
ن للمصالحة.  �� ز لتدوين فهم املشارك�ي لسة بتدريب مو�ج  تبدأ هذه الحج

    41 تع�تمد هذه الو�دة على:
 John Paul Lederach, ”The Meeting Place“, https://www.colorado.edu/conflict/transform/jplchpt.htm; ”Working for Reconciliation: 

 A Caritas Handbook“, Caritas Internationalis, 1999, pp.122-124(; and Module 2: Challenges of Reconciliation in Caritas
.Internationalis, Peacebuilding: A Caritas Training Manual, Vatican City: Caritas, 2002 and 2006, pp. 28-56

موعات املصغرة حول فهم املصال�ة  نشاط – نقاشات للمحج

 

: ى� موعات مصغرة، ناقش اآل�ت ي محج ى� �خ

ما هو فهمك للمصالحة؟	 
ما سبب أهمية املصالحة؟	 
؟	  ن والدي���ي ىي كيف ترتبط املصالحة بسياقكم الثقا��

فهم املصال�ة

The Meeting Place”, https://www.colorado.edu/conflict/transform/jplchpt.htm
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ع املنشور العاشر للو�دة الثالثة �ول املصالحة داخل  هات مختلفة. را�ج ل  لتشارك  اآلراء �ول املصالحة من و�ج هناك كم ها�ئ
ع أيضًا دليل كاريتاس الدولية لبناء السالم ملزيد من االطالع �ول ذلك و�ول املصالحة من مفهوم األديان  املسيحية. را�ج

األربعة األخرى: اليهودية واإلسالم والبوذية والهندوسية. 

االت للمصالحة، ت�تم مناقشتها أدناه. بناء على ما سبق، هناك ثالثة عناصر هامة لفتح املحج

 

ن التغلب على  	 ىي ، يساعدنا �� ، وتوافر املأوى والطعام، إلح� ىي ي األشخاص ملساحات آمنة ومضيافة. غياب الضرر البد�� يحتا�ج
��اب، يكون لدينا انفتاح إلمكانية املصالحة. مخاوفنا وتوترنا. عندما نشعر باألمن وال�ت

ي األشخاص ملساحات إلعادة بناء الثقة. مسا�ات يمكنهم فيها التصرف بتسامح وأن ي�تم معاملتهم بتسامح.  	 يحتا�ج
غالبًا ما تتهدم العالقات بسبب انتهاك الثقة. ويمكن استعادة الثقة وتحقيق املصالحة إذا كان لدينا بعض من التأكد 

بان ثقتنا لن تنتهك مرة أخرى. 

يال  	 رك سويًا. تتيح املسا�ات املبتكرة إعادة االستكشاف والح� ي املستقبل املش�ت ي األشخاص مساحات إلعادة إنتا�ج يحتا�ج
ديد من اآلخرين.  ء �ج �ي ديد الثقة والقدرة على بناء سش وتحج

� والتصرف بصورة مختلفة،  ال�ظ أن بذور املصالحة تزرع وتروى عندما تتاح لألشخاص مسا�ات يمكنهم فيها التفك�ي
ن يمكنهم فيها بدء  اتهم البدنية وتكون لهم املسا�ات ال�ت�ي رد نحج ما وراء محج � ف�ي �يث تتاح لهم املسا�ات والفرصة للتفك�ي

تصور �ياة مع “اآلخر” دون خوف أو كراهية. 

ن األشخاص ملسا�ات آمنة ومضيافة.	  يحتاح�
ن التغلب على املخاوف  ىي ات األساسية تساعد �� القدرة على الوفاء باال�تيا�ج

والقلق وتفتح اإلمكانيات للمصالحة.

ن األشخاص ملسا�ات إلعادة بناء الثقة. 	  يحتاح�
� مفروضة، أفعال  مسا�ات للمخاطرة بالثقة مرة أخرى، عملية طوعية غ�ي

كريمة تقدم بداًل من التهديدات، مسا�ات آمنة ومضيافة تتيح لنا إعادة 
بناء الثقة املفقودة.

�ك 	  ن املستقبل املش�ت ن األشخاص مسا�ات إلعادة إنتاح� يحتاح�
سويًا. 

ديد الثقة والقدرة على  يال وتحج مسا�ات مبتكرة إلعادة االستكشاف والح�
ديد مع اآلخرين.  ء �ج �ي بناء سش

ال للمصال�ة ثالثة عناصر هامة لفت� املحج
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ون  ز األربعة للمصالحة، “العدالة-السالم-الحقيقة-الر�مة”، وفقًا لتعريف �ج نة نقاشية �ول الركا�ئ ن تمثيل أدوار ولحج التالىي
ه  ن توا�ج م األربعة للوصول لدروس مفيدة �ول التحديات واملعضالت أمام املصالحة ال�ت�ي بول ليديرك الذي وضع هذه املفاه�ي

�تمع  �تمعات. تع�تمد عملية املصالحة على محج ب أن تتطلع لها املحج العديد من البلدان. وهناك، ينظر للمصالحة باعتبارها رؤية يحج
تمكن من خلق مسا�ات:

(؛ 	 ىي تمارس فيها العدالة )ليس فقط العقاب بل أيضًا التعا��

سرد الحقيقة واقعًا؛ 	

نب الحصانة(؛ 	 تقدم الر�مة والتسامح وتستقبل )مع تحج

 يسود فيها السالم واالستقرار. 	

ز األربعة للمصال�ة لسة نقاشية حول الركا�ئ  نشاط – تمثيل األدوار وحج

ز  لسة نقاشية �ول الركا�ئ ماعي: تمثيل األدوار و�ج نشاط حج
األربعة للمصالحة

ن مواقف الصراع؟	  ىي ن �� ماذا تحتاح�
 	 � أي من املصطلحات الثالثة األخرى تخاف منها بصورة أك�ج

وملاذا؟
أي من املصطلحات الثالثة األخرى األقرب لك أو تود العمل 	 

� وملاذا؟ بها بصورة أك�ج
ز/املصطلحات األربعة؟	  ن الركا�ئ �� كيف تنظر للعالقة ب�ي

ز األربعة للمصال�ة-  العدالة-السالم-ال�قيقة-الرحمة الركا�ئ
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ن االعتبار: ىي لة التالية �� ن بلدانكم، ناقش التحديات واملعضالت أمام املصالحة. ضع األس�ئ ىي �ات �� �ج باالع�تماد على الح�

 

ل أساسية   رسا�ئ

ود السالم  	 ن مفهوم مسا�ة يشعر فيها األشخاص بالعدالة، وو�ج ىي املصالحة عملية طويلة ومعقدة. يمكن تلخيصها ��
واالستقرار املستدام، وآليات سرد الحقيقة متا�ة ومرضية. 

هي أيضًا مسا�ة تقدم فيها الر�مة والتسامح مع التأكيد على املساءلة. هذه املسا�ة ديناميكية.  	

�اع نفسه مما يتيح لألشخاص ممارسة  	 �اع وإعادة اخ�ت �تمع تطوير قدراته الخ�ت سيتيح البحث الحقيقي عن املصالحة للمحج
مة.  ن األوقات املال�ئ ىي ز األربعة بطرق مختلفة و�� الركا�ئ

�ة طويلة املدى )ليس كحل سريع(،  	 ن ف�ت ىي مع أو التسلسل( �� ية )بالحج �اتيحج ز األربعة، بطريقة اس�ت ميع الركا�ئ ن على �ج �� �ك�ي بال�ت
ب التفاعل مع املصالحة بطريقة شاملة.  يحج

مل املسا�ات اآلمنة واملضيافة، ومسا�ات إعادة بناء الثقة  	 بعض العناصر األساسية لفتح مسا�ات للمصالحة ت�ش
�ك مع “اآلخر”. ومسا�ات إعادة تمثيل مستقبل مش�ت

ابة لتظلمات األشخاص السابقة وكذلك دعم وتعزيز املزيد من  	 ن االستحج ىي ن أفضل �� ح� قد تحقق هذه العمليات نتا�ئ
ن املستقبل.  ىي ن قد تحول دون اندالع صراعات عنيفة �� الهياكل والنظم املشروعة ال�ت�ي

ابة 	  ن االستحج ىي ز تؤكد عليها بلدانكم، أماًل �� ة أو ركا�ئ �� أي رك�ي
للتظلمات السابقة وتعزيز املصالحة؟

ز؟	  ملاذا ترى أنه تم التأكيد على تلك الركا�ئ
ما هي التحديات واملعضالت �ول املصالحة وكيف يمكن 	 

التغلب عليها؟

ربة البلدان والتحديات واملعضالت أمام املصال�ة تحج
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موارد ومطبوعات

 Working for Reconciliation: A Caritas Handbook“, Caritas Internationalis, 1999, pp.122-124(; and Module 2: Challenges of“ 42
.Reconciliation in Caritas Internationalis, Peacebuilding: A Caritas Training Manual, Vatican City: Caritas, 2002 and 2006, pp. 28-56
 Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana )2015(, Encyclical Letter Laudato Si’ of the Holy Father Francis on  43

Care for Our Common Home, https://www.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_
enciclica-laudato-si.html

الوحدة الثالثة/املطبوع العاشر
ي املسيحية42 ى� املصال�ة �خ

ى ليوضح للعامل الطريق للمصالحة مع  ن رسالة يسوع املسيح، الذي أ�ت ىي ينظر للمصالحة باعتبارها هدف ودعوة للمشاركة ��
ن بإصال�ها عند تهدمها بسبب  ن األشخاص وتوص�ي �� مة املتداخلة ب�ي أباه. تدعونا العملية لبناء شبكة من العالقات السل�ي

 . �� ن �ياتهم كمسيحي�ي ىي � املصالحة أ�د أهم املالمح �� الصراعات. بالنسبة للكاثوليك، تعت�ج

كياز اسيفا )2001( أربعة  �� ن على استعادة العالقات من أ�د أهم طرق فهم املصالحة داخل املسيحية. يحدد ه�ي �� �ك�ي إن ال�ت
وانب  ة الحج ية. ت�تم املصالحة الكاملة عند معالحج �تماعية والبي�ئ ن ت�تم فيها املصالحة: الرو�ية والشخصية واال�ج أبعاد للعالقات ال�ت�ي

األربعة. 

ة  	 ن العالقات املقطوعة مع الرب. هذه العالقة مركزية للعالقات األخرى – الحا�ج ىي � إلى تحقيق التناغم وتعا�� الروحية: يش�ي
ن العالقات مع اآلخرين.  ىي الستعادة العالقة مع الرب قبل االنتقال إلى تعا��

اه الرب تؤدي إلى  	 طايا واألنانية الشخصية تحج ن عن الح� ن املسيحية، التخلىي ىي من املصالحة مع “النفس”. �� الشخصية: تت��
الغفران. عند تلقي هذا الغفران، يتوقع أن يؤدي إلى الصفاء والسالم والتناغم الشخ��ي – املصالحة مع النفس. 

ن األوسع داخل عملية تعكس  	 ىي �تمع اإلنسا�� �اننا واملحج �ي دين �ولنا و�ج ك املتوا�ج � إلى املصالحة مع أول�ئ �تماعية: تش�ي االحج
ن تلك الحالة، تعكس العالقات أيضًا املصالحة داخل األبعاد الرو�ية والشخصية-إن  ىي �ام واملحبة. �� العدالة والر�مة واال��ت

�تماعية.  � املح�تمل أن ي�تمكن من تحقيق املصالحة اال�ج مل يكن الشخص متصالح رو�يًا أو ذاتيًا، من غ�ي

�ام أو  	 � إلى املصالحة مع الطبيعة وإدراك أن البشر ال يمكنهم التصالح بصورة تامة مع الرب مع عدم ا��ت ية: تش�ي البي�ئ
ن الذي نعيش به. يمكن االطالع على  �ام الطبيعة ورعايتها والنظام البي�ئ�ي انتهاك مخلوقات الرب. يدعو هذا البعد ال��ت

43.Laudato Si ىي املزيد ��

م املسيحية  ن العمل نحو املصالحة. وتطبق التعال�ي ىي ر للمصالحة من بينها تلك الواردة �� تطبق املسيحية العديد من الشعا�ئ
ن سياقات  ىي . كما أنه من الضروري، باألخص عند العمل �� من الصالة والغناء وال�مت والبخور إلح� ر مختلفة تت�� شعا�ئ

م األديان األخرى بشأن املصالحة. يقدم دليل كاريتاس الدولية  ن األديان فهم مفاه�ي �� ن بناء السالم ب�ي ىي متعددة األديان، و��
ن األديان اليهودية واإلسالمية والبوذية  ىي م للمصالحة �� لبناء السالم )ص: 33-28( املشار إليه أعاله مختلف املفاه�ي

والهندوسية. 
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م بناء السالم  الو�دة الرابعة: تصم��
از وقياس اإلنحج

مة تحليل  ن مهارات تر�ج از. هذه الو�دة: تب���ي م تدخالت بناء السالم وكيفية قياس اإلنحج تركز الو�دة الرابعة على ت�م�ي
اه الصراع، وتوضح سبب تخصيص  عل تدخالت بناء السالم تت�م بالحساسية تحج ة لحج الصراع إلى أعمال، وتؤكد على الحا�ج

م  ن ت�م�ي ىي � وكيفية تطبيقها �� �تماعي، وتقدم مفهوم نظرية التغي�ي �تماعية وال�تماسك اال�ج ة األولوية لتدخالت العدالة اال�ج الهي�ئ
م واملساءلة والتعلم لبناء السالم.  تدخالت بناء السالم، وتناقش االعتبارات األساسية للمتابعة والتقي�ي

األهداف التدريبية:

ن بناء السالم وتطبيق مبادى�  	 سيحدد املشاركون العوامل امليسرة واملعيقة لتنفيذ تحليل الصراع وإفادة برامح�
�ساسية الصراع على بناء السالم. 

ن ذلك اعتبارات النوع  	 ىي ة “بناء السالم املتكامل” وكيفية تحقيق التكامل، بما �� �ه الهي�ئ يوضح املشاركون ما تعت�ج
�تماعي والشباب.  اال�ج

�” لبناء السالم، وعناصرها األساسية وسبب أهميتها.  	 يصف املشاركون مفهوم “نظرية التغي�ي

ن ذلك  	 ىي م واملساءلة والتعلم لبناء السالم، بما �� يحدد املشاركون بعض االعتبارات األساسية لفعالية املتابعة والتقي�ي
�كة للتغلب عليها.  ن املش�ت التحديات واملناهح�

ة/العراق موعات الهوية. تصوير الهي�ئ � محج �تماعي ع�ج انس اال�ج ن العراق يعملون لتعزيز التحج ىي شباب ��
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الوحدة الرابعة: )أ( التعامل مع تحليل الصراع
زة مقدمة موحج

ن نطاق واسع  ىي ن أنه من املتفق عليه �� �� ن ��ي ىي استدعاء املناقشات األولية �ول “كيف يفيد تحليل الصراع املؤسسات؟” ��
أن تحليل الصراع الزم لفعالية بناء السالم و�ساسية الصراع، مل ي�تم استخدام العديد من تحليالت الصراع إلفادة 

�ات �ول كيفية التغلب على هذا  �ج لسة، سنناقش سبب ذلك ونشارك الح� ن هذه الحج ىي �� . �امح� يات وإعداد ال�ج �اتيحج االس�ت
التحدي. 

مة تحليل الصراع إلى أفعال ترحج
ن بعض الحاالت األخرى،  ىي راءات وسبب، �� مة تحليل الصراع إلى إ�ج ن بعض األ�يان، صعوبة تر�ج ىي من الضروري فهم سبب، ��

اح ذلك. سي�تم مناقشة ذلك أواًل.  نحج

 

 

ن بعض الحاالت، مل 	  ىي ��
ي�تم استخدام تحليل 

الصراع إلفادة 
يات أو  �اتيحج االس�ت

. �امح� ال�ج
ما هي العوامل ال�ت�ي 	 

أعاقت أو �دت من 
استخدامها؟

ن �االت أخرى، تم 	  ىي ��
استخدام تحليل 

حة  الصراع بصورة نا�ج
يات  �اتيحج إلفادة االس�ت

. �امح� أو ال�ج
ما هي العوامل ال�ت�ي 	 

يسرت استخدامها؟

راءات  مة تحليل الصراع إلى إحج ترحج
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ل أساسية   رسا�ئ

م ما  	 � و/أو إعاقة تنفيذ واستخدام تحليل الصراع أثناء مر�لة ت�م�ي ن االعتبار العوامل القادرة على تيس�ي ىي ب الوضع �� يحج
قبل التحليل والتحليل وأثناء التحليل وكذلك العمليات ملا بعد الصراع. 

راءات ملموسة قابلة للتنفيذ.  	 م إلى إ�ج ��ج مان تنفيذ تحليل الصراع لي�ت ب أن يهدف هذا االعتبار إلى ص�  يحج
  

رة
س

املي
ل 

ام
عو

ال ل املعيقة
العوام

• مهارات محدودة/انخفاض القدرات
� التحليل •  قلة التقدير وملكية نتأىح�

� القابل لالستخدام (غياب  •  التحليل غ��
التوصيات قابلة التنفيذ، شديدة 

العمومية، تركز فقط ع�� املشكلة دون 
( االستٜحابات وا��لول، إ���

� سياقات  �� •  تحليل قديم، باألخص ��
 � � ما يٜحعل التحليل غ�� سريعة التغ��

مالٔىم بصورة سريعة
� املشروعات املسبقة ال����  •  ثقافة ت����
� اه���ام محدود بالسياق (القص  تو���

( ميع، إ��� � واحد يالٔىم ا��ٜ واللصق، نموذح�

• دعم القيادة داخل املؤسسة
•   تحديد توقيت التحليل ليالٔىم دورات 

التخطيط
� بشأن  �� •   تم استخدام متطلبات املانح��

� التحليل إلفادة عملية الت����
� املعلن ع�� بناء السالم و/أو  �� �ك�� •   ال��

حساسية الصراع
•   تخصيص الوقت املالٔىم لتخطيط 

ترٜحمة التحليل إ�� إٜحراءات
� السياق  �� �ات �� •  التتبع النشط للتغي��

باإلضافة إ�� ا��د من املخاطر واملرونة
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موارد ومطبوعات

 Saferworld and Conciliation Resources, 2012. From Conflict Analysis to Peacebuilding Impact: Lessons from the People’s 44
Peacemaking Perspectives Project. Available at file:///C:/Users/KATO/Downloads/Lessons%20from%20the%20PPP%20

spreads%20)1(.pdf, accessed 21 July
 World Vision International, 2016. Macro-level Conflict Analysis: Addressing the Uptake-and-Use Challenge in Fragile and  45

Conflict-affected Contexts, Experiences from Somalia, South Sudan and Kenya. Available at http://www.wvi.org/peacebuilding-
  .and-conflict-sensitivity/publication/macro-level-conflict-analysis-addressing-uptake, accessed 21 July 2017

الوحدة الرابعة/املطبوع األول

راءات مة تحليل الصراع إلى إحج ي تعوق وتيسر ترحج العوامل ال�ت��

 يوضح الشكل أدناه العوامل، وهي تع�تمد على دراسات من املمارسة امليدانية.4445
  

رة
س

املي
ل 

ام
عو

ال ل املعيقة
العوام

• مهارات محدودة/انخفاض القدرات
� التحليل •  قلة التقدير وملكية نتأىح�

� القابل لالستخدام (غياب  •  التحليل غ��
التوصيات قابلة التنفيذ، شديدة 

العمومية، تركز فقط ع�� املشكلة دون 
( االستٜحابات وا��لول، إ���

� سياقات  �� •  تحليل قديم، باألخص ��
 � � ما يٜحعل التحليل غ�� سريعة التغ��

مالٔىم بصورة سريعة
� املشروعات املسبقة ال����  •  ثقافة ت����
� اه���ام محدود بالسياق (القص  تو���

( ميع، إ��� � واحد يالٔىم ا��ٜ واللصق، نموذح�

• دعم القيادة داخل املؤسسة
•   تحديد توقيت التحليل ليالٔىم دورات 

التخطيط
� بشأن  �� •   تم استخدام متطلبات املانح��

� التحليل إلفادة عملية الت����
� املعلن ع�� بناء السالم و/أو  �� �ك�� •   ال��

حساسية الصراع
•   تخصيص الوقت املالٔىم لتخطيط 

ترٜحمة التحليل إ�� إٜحراءات
� السياق  �� �ات �� •  التتبع النشط للتغي��

باإلضافة إ�� ا��د من املخاطر واملرونة
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اه الصراع ي بناء السالم مع ال�ساسية تحج ى� الوحدة الرابعة: )ب( مقدمة �خ
زة مقدمة موحج

مها  ، القدرة على اإلضرار إذا تم ت�م�ي م، إلح� لدى تدخالت بناء السالم، مثل أي تدخالت أخرى مثل دعم سبل املعيشة، التعل�ي
اه الصراع. لفهم ذلك بصورة أفضل، سنبدأ بدراسة مصطلح �ساسية الصراع.  وتنفيذها بطرق ال تت�م بالحساسية تحج

اه الصراع   ي بناء السالم مع ال�ساسية تحج ى� مقدمة �خ

 

اه الصراع؟ ما هي ال�ساسية تحج
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46: ن التعريف التالىي ىي فكر ��

ن فعالة ذات �ساسية  ن الو�دة الثانية، يمكن الفهم األفضل للصراع وسياقه من وضع برامح� ىي كما سبقت اإلشارة ��
 للصراع. 

 Africa Peace Forum et al., 2004. An Introduction to Conflict-Sensitive Approaches to Development, Humanitarian assistance  46
 and Peacebuilding, Conflict-Sensitive Approaches to Development, Humanitarian Assistance and Peace Building: A Resource

Pack, Chapter 1. Available at http://local.conflictsensitivity.org/wp-content/uploads/2015/05/Conflict-Sensitive-Approaches-to-
Development-Humanitarian-Assistance-and-Peacebuilding-Resource-Pack.pdf

نشاط – لعبة ونقاش

ب بـ”نعم” أو “ال” أو “مل أقرر” على العبارات التالية:  أ�ج

ن قدرة املؤسسة على: اه الصراع تع���ي الحساسية تحج

فهم السياق الذي تعمل به	 

ن تدخالتها والسياق	  �� فهم التفاعل ب�ي

العمل بناء على فهم هذا التفاعل للحد من اآلثار السلبية 	 
ابية. م اآلثار اإليحج وتعظ�ي

Africa Peace Forum et al., 2004  :املصدر

تعريف

اه الصراع هو نفسه 	  ن بصورة �ساسة تحج �امح� وضع ال�ج
بناء السالم.

اه الصراع 	   املساعدات اإلنسانية ذات الحساسية تحج
تحقق السالم.

مع تدخالت بناء السالم هي بطبيعتها �ساسة 	   �ج
اه الصراع. تحج

ن التدخالت )على سبيل املثال 	  ىي ن بناء السالم �� عند دمح�
ن أو مشروعات املياه والصرف الصحي( ال  ىي األمن الغذا�ئ

ة ملراعات اعتبارات الحساسية   تزال هناك �ا�ج
اه الصراع. تحج

لعبة ونقاشات ملزيد من التوضي�:
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�ابطة. مثل أي  ن من هذه اللعبة هو أن أهداف بناء السالم والحساسية للصراع مختلفة ولكنها م�ت الدرس األساس�ي
اه  م والتنفيذ بصورة ذات �ساسية تحج ن للت�م�ي /مشروعات بناء السالم تحتاح� /مشروعات أخرى، فإن برامح� برامح�

الصراع. 

رام�ج ستة تفاصيل /عالمات إنذار هامة إلعداد ال�ج
ب  ن يحج ن الهامة أو عالمات اإلنذار ال�ت�ي �امح� توضح الدروس املستفادة من ممارسة �ساسية الصراع ستة تفاصيل47 لل�ج

ن الوقت نفسه، هناك ستة  ىي �تماعية. و�� ء الصراع والديناميكيات اال�ج ن ت��ي نب اآلثار السلبية ال�ت�ي طر�ها لتحديد وفهم وتحج
�تماعية.  تفاصيل أساسية إذا تم التعامل معها بعناية يكون لها أثر تطوير الديناميكيات اال�ج

 

ن يح�تمل أن  االت الستة ال�ت�ي نب إيقاع الضرر. املحج االت للحلول لتحج � هذه مسا�ات للمشاكل املح�تملة ولكنها أيضًا محج تعت�ج
�تماعية(. إال أن  ة، بما يقلل فعالية عمل بناء السالم )بما يزيد ويفاقم الصراع والديناميكيات اال�ج تتخذ فيها قرارات خاط�ئ

�تماعية.  ن الديناميكيات اال�ج �� االه�تمام بتلك التفاصيل يسهل التوصل لطرق للمساعدة لتحس�ي

 47 نقاًل عن: 
 Marshall Wallace, From Principle to Practice, A User’s Guide to Do No Harm, CDA Collaborative Learning Projects, 2015. Revised by  

.CDA Collaborative Learning Projects, October 2015

االستهداف. 1
التوظيف. 2
الشراكات. 3
العمل مع السلطات املحلية. 4
ن نقدمها. 5 املوارد ال�ت�ي
كيفية التدخل. 6

اه الصراع – عالمات اإلنذار اعتبارات أساسية للحساسية تحج
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ل أساسية رسا�ئ

ن برامح�  	 ىي كانت تلك مقدمة فقط. أن�تم مدعوون لقراءة املوارد املتا�ة لتعزيز الفهم وتطوير ممارسة الحساسية للصراع ��
بناء السالم. 

ميع تدخالت  	 �اض أن �ج ب عدم اف�ت اه الصراع اعتبارًا أساسيًا. ويحج م على الحساسية تحج ب أن يكون بناء السالم القا�ئ يحج
مان ذلك.   هود ل�� ب بذل الحج اه الصراع ويحج مة على الحساسية تحج بناء السالم قا�ئ

  CDA اصة بعدم اإلضرار الصادرة عن مشروع  تعرف على املزيد �ول �ساسية الصراع من املوارد واإلصدارات الح�
 . ىي للتعلم التعاو��
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موارد ومطبوعات

 48 نقاًل عن: 
 Marshall Wallace, From Principle to Practice, A User’s Guide to Do No Harm, CDA Collaborative Learning Projects, 2015. Revised by

.CDA Collaborative Learning Projects, October 2015

ى�  الوحدة الرابعة/املطبوع الثا�خ
اه الصراع/عالمات اإلنذار48  اعتبارات أساسية للحساسية تحج

االستهداف . 1

موعات األقلية واملهمشة. أضف بنود  ن ذلك محج ىي �تمع املستهدف، بما �� ن تشكل املحج موعات الهوية املختلفة ال�ت�ي �دد محج
مة على املشاركة ومفهومة ومقبولة  � تحدد بصورة قا�ئ مان اختيار املستفيدين بصورة شفافة وعادلة باستخدام معاي�ي ل��

� االختيار ستؤدي إلى استهداف  � االختيار لالستهداف )مثل معاي�ي ميع. إذا تقاطعت خطوط الصراع مع معاي�ي لدى الحج
ن الصراع وقد ينظر لها بكونها تفيد  ىي �تماعية او دينية أو اقتصادية معينة �� موعات عرقية أو قبلية أو سياسية أو ا�ج محج

� للحد من إمكانية ذلك بما قد يفاقم التوترات والحنق. كما  من املشروع تداب�ي ب أن يت�� موعة وا�دة، دون اآلخرين( يحج محج
� مباشرة من  � املقصودين بصورة مباشرة أو غ�ي نب استفادة املستفيدين غ�ي � لتحج أنه من الضروري أن ينفذ املشروع تداب�ي

 . املشروع من خالل التحويل او السرقة أو الفساد أو التحايل، إلح�

2.    التوظيف 

، قد  ، إلح� ىي غرا�� ن أو �ج ن أو قبلىي ن أو دي���ي ىي ن الصراع، مثل ان�تماء عر�ت ىي ن هوية �� ن ممثلىي �� ن وتوظيف العامل�ي �� ن إمكانية أن تعي�ي ىي فكر ��
نب أو الحد من ا��تمالية وقوع التنافر والتوترات.  � لتحج ب وضع تداب�ي مة بالفعل. يحج ن أو يفاقم التوترات القا�ئ ىي يتسبب ��
ن لت�تم عملية التوظيف بصورة شفافة وعادلة وواضحة تقلل من  �� من الضروري أن تقدم املشروعات نصوص للعامل�ي

موعة هوية على أخرى.  ن واملحسوبية ملحج �� ممارسات/انطباعات التح�ي

3.      الشراكات 

� واضحة ومفهومة  من الضروري أن تحدد املشروعات بنود للشركاء لي�تم اختيارهم بطريقة شفافة وعادلة باستخدام معاي�ي
ن االعتبار اختيار الشركاء  ىي ب أن يضع املشروع �� ن واملحسوبية والفساد. يحج �� ميع وتحد من ممارسات/انطباعات التح�ي لدى الحج

م ما إذا كان  ن ذلك تقي�ي ىي ن االعتبار املخاطر بما �� ىي �وا أيضًا شركاء إلى �د ما( بعد عملية تدقيق تضع �� واملوردين )الذين يعت�ج
ن بالصراع وما إذا كانت موارد املشروع ستستخدم بصورة مباشرة أو  �� ن بفاعل�ي �� ن الصراع أو مرتبط�ي ىي الشركاء/املوردين طرف ��

� مباشرة لتغذية الصراع.  غ�ي

4.      العمل مع السلطات املحلية

�تمع، فإن آخرين يعملون على  ن قيادة والتواصل مع املحج ىي ن يعملون بفعالية �� �� ن أن بعض القادة والسلطات املحلي�ي �� ن ��ي ىي ��
. كما تتعرض تدخالت بناء السالم ملخاطر نزع الشرعية عن القادة  �� مة املخرب�ي ون تحت قا�ئ تعزيز االنقسام وقد يندر�ج

ك ذوي السلطة والنفوذ  م للعالقة مع أول�ئ ن املستوى املال�ئ �� . إن تحقيق التوازن ب�ي �� �ي يدين وإضفاء الشرعية على السي�ئ الحج
ن ندرة املوارد ومتضررة من الصراع. لدى األشخاص  ىي ة هشة تعا�� ن بي�ئ ىي هود �� اح الحج نب استغاللهم ضروري لنحج ومقاومة/تحج

�تماعات الحوار وأي من مشروعات  ن ا�ج ىي �امح� )مثل: من يشارك �� ن قرارات ال�ج ىي ذوي السلطة والنفوذ القدرة على التدخل ��
انب اآلخر”.  �تمعات الضعيفة واملتضررة، وخاصة إذا كانت تلك على “الحج ( على �ساب املحج الربط ي�تم اختيارها لل�تمويل، إلح�
ن أو تصفية الحسابات أو املصالح  �بح الشخ��ي يمكن إضفاء صبغة سياسية على التدخالت وترتفع مخاطر االستغالل لل�ت

 . �� م�ي �� � املل�ت السياسية أو معاقبة غ�ي

ة تلك القضايا. باإلضافة لذلك، فإن  ن معالحج ىي ن تؤثر عليهم يساعدهم �� � على القرارات ال�ت�ي ن من التأث�ي �� ن املواطن�ي �� إن تمك�ي
ن تمت مناقشتها سابقًا، واستغالل ذوي السلطة يمكن الحد منها من خالل آليات التواصل  ن واملشاركة ال�ت�ي عمليات الدمح�

�تمع على اختالفهم.  ميع أفراد املحج من توافر املعلومات �ول املشروعات والعمليات واألنشطة املتعلقة بها تصل لحج ن ت�� ال�ت�ي
� واضحة الختيار القادة الذين ي�تم العمل معهم. وقد يكون من الضروري  ة لوضع معاي�ي ب أن يكون هناك �ا�ج كما يحج

ة من القادة عندما يتعلق األمر  �تمع، وتحديد مستويات الثقة وتحديد مستويات االتصال مع كل ف�ئ إعداد خريطة لقادة املحج
ن عمليات املشروع.  ىي بتدخلهم ��
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ي نقدمها  5.     املوارد ال�ت��

موعات/ �وة والسلطة. وعليه، فإن أي محج ة تندر فيها املوارد تصبح مصدر لل�ش ن بي�ئ ىي ن االعتبار أن أي موارد تقدم �� ىي ضع ��
موعات  ن الحصول على املزيد من إمكانية والوصول والسيطرة على تلك املوارد على �ساب املحج ىي �غب �� أطراف متصارعة س�ت

م بالفعل. يرتبط هذا االعتبار باالستهداف  � صحية وتفاقم للتوترات أو الصراع القا�ئ ن عنه منافسة غ�ي األخرى – ما ينتح�
� موارد املشروع على األسواق  ن االعتبار كيفية تأث�ي ىي ب الوضع �� والتوظيف والشراكة والعمل مع السلطات املحلية. كما يحج

ن نقدمها قد تؤثر على معدالت الدخل  ن الفرص وهياكل الحوافز املحلية. إن املوارد ال�ت�ي ىي �ات �� املحلية، على سبيل املثال التغي�ي
ور واألسعار واألرباح، ومن ثم تؤدي إلى تفاقم صور انعدام املساواة.  واأل�ج

6.     كيفية التدخل/املشروع

ن االعتبار  ىي ن تضع �� ن تت�م بالحساسية للصراع وال�ت�ي ن ال�ت�ي يات واملناهح� �اتيحج ب أن يتكيف منفذي املشروعات مع االس�ت يحج
اه الصراع على مستوى دورة املشروع من  ن الحساسية تحج ب دمح� م بناء على تحليل الصراع. يحج عوامل الربط والتقس�ي

م  من خطة املتابعة والتقي�ي ب أن تت�� م والتعلم. يحج ن إلى إطار املتابعة والتقي�ي روح� ية الح� �اتيحج م إلى تخطيط العمل إلى اس�ت الت�م�ي
ة، قد يدرس املشروع بناء/تعزيز القدرات  والتعلم مؤشرات كمية وكيفية لقياس الحساسية للصراع. ووفق الحا�ج

ن الحساسية للصراع.  ن مناهح� ىي ن والشركاء واألطراف األساسية �� �� للعامل�ي

ن يمكن من خالله أن ت�تم عملية صنع القرار بشفافية  م على املشاركة والدمح� ن قا�ئ ب أن تقوم التدخالت على منهح� يحج
�ها من  �تمع املق�مة على �دود الصراع، وغ�ي ف املحج ن االعتبار مشاركة طوا�ئ ىي اه ديناميكيات الصراع بالوضع �� و�ساسية تحج

موعات املهمشة.  ن عن املحج �ي وانب التنوع وعدم التغاص� �ج

� الظروف أو  ن عند تغ�ي طط واملناهح� عة الح� ن بمرا�ج �� ية املشروع لل�ماح للعامل�ي �اتيحج زء من اس�ت ب أن تكون املرونة �ج يحج
� محددة  ن املختارة تداب�ي ية/املناهح� �اتيحج من االس�ت ب أن تت�� � املقصودة من تنفيذ املشروع. كما يحج �دوث اآلثار السلبية غ�ي

للحد من الصراع لتقليل التوترات أو إدارة التوترات عند وقوعها. 

الصة  ال�خ

� سلبيًا على التفاعالت  ن إلى تفاقم الصراع والتأث�ي �امح� االت املذكورة أعاله من ال�ج ن املحج ىي قد يؤدي سوء صنع القرار ��
�ض أن تدخالت �فظ السالم  �تماعية. ال تف�ت ن على تلك التفاصيل يمكن أن يحسن الديناميكيات اال�ج �� �ك�ي �تماعية. إال أن ال�ت اال�ج

مان كونها كذلك.  هود ل�� ب بذل الحج يًا. يحج تت�م بالحساسية للصراع تلقا�ئ
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م ر الدا�ئ ي العدالة وبناء السالم لتعزيز وإسراع التغي�� ( دم�ج الوحدة الرابعة: )�ج
زة  مقدمة موحج

. تركز الو�دات ال�ت�ي  ة “بناء السالم املتكامل” وكيفية تحقيق الدمح� �ه الهي�ئ تهدف هذه الو�دة إلى تعزيز فهمك ملا تعت�ج
ة 2030. تؤكد هذه  ية رؤية الهي�ئ �اتيحج ن اس�ت ىي ن اليوم األول على محورية ومنطق العدالة وبناء السالم �� ىي تمت تغطيتها ��

ن تعزز  مة ال�ت�ي �تماعية والعالقات السل�ي ن غياب السالم والعدالة اال�ج ىي الو�دة على فرضية أن “الت��مية املستدامة مستحيلة ��
لسة بصورة خاصة على كيفية السعي لتحقيق السالم والعدالة من خالل برامح�  �كز هذه الحج ميع األشخاص.” س�ت الصالح لحج

ن العدالة وبناء السالم.  ية وإنسانية أخرى. هذا ما ن�ميه دمح� إنما�ئ

ي العدالة وبناء السالم  دم�ج
 سنبدأ بتدريب الطيف البشري49. 

ة، 2016. متاح على:  ن بناء السالم، تدريب ملدة خمسة أيام، الهي�ئ ن دورة دمح� ىي  49 يع�تمد هذا التدريب على آخر مماثل له متاح ��
https://www.crs.org/our-work-overseas/research-publications/peacebuilding-integration-course

نشاط – تدريب الطيف البشري

ر  � مكان للوقوف بصورة متسلسلة من نقطة أ )أوافق( إلى الوسط )غ�� ست�تم قراءة سلسلة من العبارات )أنظر أدناه(. اخ�ت
متأكد( إلى الطرف اآلخر )ال أوافق(. 

ل أو مناطق أو أديان مختلفة    أ.    مشاركة أشخاص من قبا�ئ
نا. ن برامحج ىي ��

زء من املشروع.  ب.   تدريب األشخاص على عدم العنف كحج
ن األشخاص من الصراع. ىي ة الفقر بحيث ال يعا�� .   معالحج  ح�

ن األشخاص من مختلف  �� ن العالقات ب�ي ��  د.    الهدف لتحس�ي
موعات العرقية أو سبل املعيشة مع تطوير صحة سبل  املحج

املعيشة أيضًا.
ما يتعلق  موعة على �ساب أخرى ف�ي  ه.    عدم محاولة إفادة محج

بسبل املعيشة.

ي العدالة وبناء السالم عندما... هل يتحقق دم�ج
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ن األشخاص، باإلضافة إلى  �� � عداًل وسالمًا ب�ي ن ذات أولوية نحو عالقات أك�ش ح� ن العدالة وبناء السالم كنتا�ئ ة لدمح� تنظر الهي�ئ
. الفكرة األساسية هي  ن الصحة، إلح� �� ن سبل املعيشة، وزيادة املقاومة للكوارث، وتحس�ي �� ن القطاعية مثل تحس�ي ح� النتا�ئ

مل ذلك مزايا ملموسة  من التأكيد املتبادل. قد ي�ش ن الوقت نفسه وبطرق ت�� ىي ن بقصد، و�� ح� العمل نحو تحقيق تلك النتا�ئ
ة.  �تماعية أو مؤسسية. ويتطلب القيام بذلك تخصيص املوارد والقدرات املهنية لكل نتيحج ا�ج

ن هذا السؤال: ىي �� � خصص بعض الوقت للتفك�ي

ية أو إنسانية أخرى؟  هود إنما�ئ ن العدالة وبناء السالم مع �ج  كيف ترى أنه بإمكانك دمح�
منًا؟  ماذا تعتقد سيكون مت��

يات بناء على مر�لة الصراع  �اتيحج يد، واختيار االس�ت لسات سابقة، فإن تنفيذ تحليل الصراع الحج ن �ج ىي كما سبقت املناقشة ��
ب اتخاذها. سيكون الفارق هو البحث عن فرص  ن يحج طوات الهامة ال�ت�ي ، تعد من الح� واملستوى املستهدف وبعد التحول، إلح�

ية )أو اإلغاثة( وبناء السالم لتعزيز والتأكيد على بعضها البعض.  مان عمل األنشطة اإلنما�ئ ل��

ي السالم وبناء السالم ة لدم�ج ر الهي�ئ معاي��

 

ح� . 1 �ج مكون العدالة وبناء السالم على مستوى النتا�ئ ب تحديد نتا�ئ يحج
ي.  �اتيحج املتوسطة أو مستوى الهدف االس�ت

2 . � ن الهياكل أو السياسات غ�ي ىي رات املستهدفة �� ب تحديد التغي�� يحج
ن مواقف الصراع.  ىي العادلة أو ��

ب تخصيص موارد كافية )على األقل %10 من املوازنة( لكل . 3 يحج
مكون يتعلق بالعدالة وبناء السالم. 

ب أن يكون لدى أعضاء فريق املشروع القدرات املهنية واملهارات . 4 يحج
الفنية املتعلقة بالعدالة وبناء السالم. 

من . 5 ن املكونات بصورة مقصودة ص� �� ب بناء التكامل والتنسيق ب�ي يحج
م املشروع.  ت�م�ي

مة على األدلة. . 6 ن قابلة للتوضي� وقا�ئ ح� ب أن تكون النتا�ئ يحج

ي السالم وبناء السالم ر دم�ج معاي��



از م بناء السالم وقياس اإلنحج �ي ازالو�دة الرابعة: ت�م م بناء السالم وقياس اإلنحج �ي الو�دة الرابعة: ت�م

112   /   أساسيات بناء السالم  /  دليل املشارك

ن الت��مية  ىي من قطاعات أخرى، سن�تمكن من املساهمة بصورة أفضل �� ن العدالة وبناء السالم ص� ة أنه من خالل دمح� ترى الهي�ئ
 � ابة أك�ش من قطاعات أخرى س�تمثل استحج البشرية املتكاملة. إن التعامل مع العالقات بصورة منصفة وصحية ومتكاملة ص�

� استدامة وأوسع  ن أك�ش ح� ن على بناء املزايا املادية أو املالية. ويؤدي إلى نتا�ئ �� �ك�ي رد ال�ت � من محج ات اإلنسانية أك�ش مواًل لال�تيا�ج سش
� التالية عن هذا املنطق:  � نظرية التغي�ي نطاقًا. وتع�ج

االت  ن محج ىي �تماعي والشباب والحماية( �� ن ذلك النوع اال�ج ىي ن العدالة وبناء السالم )بما �� ة على دمح� إذا عملت الهي�ئ
ابة للطوارى�  �تماعية واالستحج دمات الصحية واال�ج ة – سبل املعيشة الزراعية والح� ن األساسية للهي�ئ �امح� ال�ج

ن تؤثر  �تماعية ال�ت�ي ن القضايا اال�ج � لتحويل الهياكل والنظم، ألنها ستعالح� نا ستحقق أثر أك�ج ن منها، فإن برامحج ىي والتعا��
ودة الحياة.  على األمن البشري وصوت املواطن و�ج

/مشروع  ن برنامح� ىي ها بصورة كافية �� ة لتحديد ما إذا كانت العدالة وبناء السالم تم دمحج � تستخدمها الهي�ئ ما يلىي 6 معاي�ي ف�ي
ما. 

ي. . 1 �اتيحج ن املتوسطة أو مستوى الهدف االس�ت ح� ن مكون العدالة وبناء السالم على مستوى النتا�ئ ح� ب تحديد نتا�ئ يحج

ن مواقف الصراع. . 2 ىي � العادلة أو �� ن الهياكل أو السياسات غ�ي ىي �ات املستهدفة �� ب تحديد التغي�ي يحج

ب تخصيص موارد كافية )على األقل %10( لكل مكون يتعلق بالعدالة وبناء السالم. . 3 يحج

ب أن يكون لدى أعضاء فريق املشروع القدرات املهنية واملهارات الفنية املتعلقة بالعدالة وبناء السالم. . 4 يحج

م املشروع. . 5 من ت�م�ي ن املكونات بصورة مقصودة ص� �� ب بناء التكامل والتنسيق ب�ي يحج

6 . . ح� مة على النتا�ئ ن قابلة للتوضيح وقا�ئ ح� ب أن تكون النتا�ئ يحج

ل أساسية  رسا�ئ

انب  	 ن األشخاص إلى �ج �� امن مع العالقات العادلة والسلمية ب�ي �� ن العدالة وبناء السالم يقدم األولوية عن قصد وبال�ت دمح�
 . ن السبل املعيشية وزيادة املقاومة للكوارث وتطوير الصحة، إلح� �� ن القطاعية األخرى مثل تحس�ي ح� النتا�ئ

�ات لعناصر العدالة وبناء السالم وكذلك القطاعات األخرى.  	 �ج مل تخصيص الوقت والنية واملوارد املالية والح� ي�ش

من لنا العمل بطريقة شاملة لدعم الت��مية البشرية املتكاملة.  	 القيام بذلك ي��

ب تنفيذ تحليل الصراع. قد يكون ذلك تحليل للصراع  	 ن العدالة وبناء السالم بصورة فعالة، يحج ن ي�تم دمح� تذكر أنه لكىي
مات أخرى للقطاع.  ن تقي�ي ىي لة واألدوات األساسية لتحليل الصراع �� ن األس�ئ بصورة منفصلة أو قد ي�تم دمح�

ن الو�دة الثانية.  	 ىي �تماعي للصراع، كما سبقت املناقشة �� ال تن�� إضافة ديناميكيات الشباب والنوع اال�ج

ن للمطبوع الثالث للو�دة الرابعة ملزيد من االطالع.  �� يمكن إ�الة املشارك�ي
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موارد ومطبوعات

الوحدة الرابعة/املطبوع الثالث

ي العدالة وبناء السالم إرشادات بشأن دم�ج

ما وراء القدرات األساسية ف��

ة القدرات األساسية. كما عملت “رؤية  ن العدالة وبناء السالم إلى در�ج ة دمح� ن األمل نحو الحصاد، رفعت الهي�ئ من برنامح� ص�
�تماعي ودمح�  امنا بتوسيع نطاق ال�تماسكاال�ج �� 2030: بأيديهم” على تعزيز ذلك بصورة إضافية من خالل التأكيد على ال�ت
ن على نطاق  � التحويلىي ن اإلنسانية. من خالل عملنا لتحقيق التغي�ي ح� العدالة والبحث فيها تعزيزها لتحقيق الت��مية والنتا�ئ

ىي  �تمعات آمنة وكريمة، وتحويل سبل املعيشة واملناطق العامة، واإلسراع �� االت أساسية – بناء منازل ومحج ن محج ىي واسع ��
القضاء على املالريا، وتعزيز األسر نحو ازدهار األطفال، وتعزيز توظيف وقيادة الشباب – سنعمل على تكييف مناهح� 

ن والشركاء واملؤسسات القرينة. ونهدف إلى  �� ن املحلي�ي �� �تماعي والعدالة املوثوقة للتعامل بها من خالل الفاعل�ي ال�تماسك اال�ج
ن وصناع السياسات بحيث يمكن التكيف وتحويل  �� ن ومشاركتها مع الشركاء واملؤسسات القرينة واملانح�ي ح� قياس النتا�ئ

يدة.  ن الحج �امح� �تماعي والعدالة بكونها عناصر أساسية لل�ج ال�تماسك اال�ج

ب أن نمر، نحن أنفسنا،  ، فيحج � للدمح� ن على نطاق واسع وبناء قاعدة أدلة أك�ج ربة عملية الدمح� عالوة على ذلك، ومع تحج
مان أنه اتساقًا مع  نا واملمارسات والنظم ل�� ب أن نعمل على تعزيز قدراتنا وقدرات شركا�ئ بعملية تحول. وعليه، يحج

ميع أعمالنا، وأن  ن �ج ىي ية �� �تماعي والعدالة شامل بصورة منهحج منا وهويتنا الكاثوليكية – فإن التعامل مع ال�تماسك اال�ج ق�ي
 . �� ن واملهمش�ي �� ميع األشخاص، خاصة املستضعف�ي ع اإلطار أدناه( ملا فيه صالح �ج هودنا تؤثر على الهياكل والنظم )را�ج �ج

ة  � الهي�ئ �تماعي. وتعت�ج � اال�ج ن تعمل بصورة نشطة وعن قصد لتعزيز التغي�ي � إلى التدخالت ال�ت�ي � التأث�ي ن هذا السياق، يش�ي ىي ��
موعات األشخاص املختلفة. وباألخص،  ن محج �� ودة العالقات ب�ي �ًا يزيد العدالة و/أو يحسن �ج �تماعي تغي�ي � اال�ج التغي�ي
ن تحكم كيفية تفاعل األشخاص من مختلف األعراق واألديان  �تماعية ال�ت�ي � تحويل العادات اال�ج مل هذا التغي�ي قد ي�ش

مل  �. قد ت�ش ، للتفاعل مع بعضهم البعض إلقامة عالقات صحية بصورة أك�ش �تماعي، إلح� موعات العرقية والنوع اال�ج واملحج
ن العقد  �� ن تحس�ي ىي �� � �ًا، قد يساهم ذلك التغي�ي � إنصافًا. وأخ�ي أيضًا إصالح السياسات الحكومية بحيث تحقق آثار أك�ش

 . �� ن الحكام واملحكوم�ي �� �تماعي – أي العالقة ب�ي اال�ج

�تمع  �تماعي على مستوى املحج ها املعنية بالعدالة والسالم اال�ج ة األولوية لربط برامحج ن بالهي�ئ هود الدمح� ب أن تمنح �ج كما يحج
من ذلك قاعدة عريضة من الدعم  ب أن يت�� . كما يحج ن على املستوى الوط���ي �تماعي والسياس�ي � اال�ج � على التغي�ي للتأث�ي

اصة،  ن القطاعات العامة والح� ىي ن �� �� � على صناع القرار األساسي�ي �تمعات للتأث�ي يه أصوات املحج �تماعي املستهدف وتو�ج � اال�ج للتغي�ي
ن هذه العملية نظرًا ل�تمتعهم  ىي ن �� �� ة، خاصة الكنيسة، هام�ي ن على تحويل النظم والهياكل. كما يعد شركاء الهي�ئ �� �ك�ي مع ال�ت

  . �� �تمعات املستهدفة وصناع القرار األساسي�ي باملصداقية وإمكانية الوصول الالزمة للتفاعل مع كل من املحج

ي السالم وبناء السالم تعريف دم�ج

� رفيعي املستوى  ن أو أك�ش �� ن أو املشروع إذا كان يسعى عن عمد لتحقيق هدف�ي �نامح� ن ال�ج ىي ن �� ة، يتحقق الدمح� بالنسبة للهي�ئ
�تماعي من خالل تدخالت العدالة وبناء السالم. وتعد  � اال�ج من أ�دهما تحقيق التغي�ي ، يت�� �امح� االت األساسية لل�ج ن املحج ىي ��

ن أو املشروع غاية األهمية.  �نامح� م ال�ج كيفية ت�م�ي

� الهياكل إلى قواعد ونظم  تش�ي
صنع القرار �يث تمارس القوة 
ن بالدولة ومن  �� من قبل الفاعل�ي
�ها. من يصنع القرار الذي  غ�ي
يشكل السياسات العامة؟ 
ما مدى شفافية العملية، 
وكيف يمكن الوصول بصورة 
� النظم إلى  ًا؟ تش�ي � دمحج أك�ش
�تماعية والسياسية  العادات اال�ج
واالقتصادية والثقافية ال�ت�ي 
ه وتحفز األشخاص للعمل  تو�ج
ابة ألفعال اآلخرين  واالستحج
بطرق قابلة للتوقع.  
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ن أو مشروع ما:  ن برنامح� ىي ن العدالة وبناء السالم بصورة كافية �� � التالية لتحديد ما إذا تم دمح� ب استخدام املعاي�ي يحج

ي. . 1 �اتيحج ن املتوسطة أو مستوى الهدف االس�ت ح� ن مكون العدالة وبناء السالم على مستوى النتا�ئ ح� ب تحديد نتا�ئ يحج

ن مواقف الصراع. . 2 ىي � العادلة أو �� ن الهياكل أو السياسات غ�ي ىي �ات املستهدفة �� ب تحديد التغي�ي يحج

ب تخصيص موارد كافية )على األقل %10( لكل مكون يتعلق بالعدالة وبناء السالم. . 3 يحج

ب أن يكون لدى أعضاء فريق املشروع القدرات املهنية واملهارات الفنية املتعلقة بالعدالة وبناء السالم. . 4 يحج

م املشروع. . 5 من ت�م�ي ن املكونات بصورة مقصودة ص� �� ب بناء التكامل والتنسيق ب�ي يحج

6 . . ح� مة على النتا�ئ ن قابلة للتوضيح وقا�ئ ح� ب أن تكون النتا�ئ يحج

هود  ع على املزيد من التنفيذ املقصود لتلك الحج ن املؤقت. ونشحج ة استفادت من الدمح� نقر أن العديد من مشروعات الهي�ئ
ة. �ًا وللنهوض بأهداف الهي�ئ � تأث�ي علها أك�ش لحج

ع املراحج

مسة أيام ن بناء السالم: تدريب لح� مسة أيام، 2016. دورة دمح� ن بناء السالم: تدريب لح� ة اإلغاثة الكاثوليكية، دورة دمح� هي�ئ

Heinrich, Geoff, David Leege and Carrie Miller, A Users’ Guide to Integral Human 
Development (IHD): Practical Guidance for CRS Staff and Partners (Baltimore: CRS, 
2008).  A User’s Guide to Integral Human Development (IHD)

https://www.crs.org/our-work-overseas/research-publications/users-guide-integral-human-development-ihd
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ي العدالة وبناء السالم    ى� �تماعي �خ ي النوع االحج 1-( دم�ج الوحدة الرابعة: )�ج
زة مقدمة موحج

ن قطاع بناء السالم، على سبيل املثال، من  ىي ال هام للتطوير �� ايدة بكونه محج �� �تماعي بصورة م�ت ن النوع اال�ج ينظر إلى دمح�
 � دول األعمال باألثر غ�ي ن القرار رقم 1325. يقر �ج ىي من �� ن باملرأة والسالم واألمن املت�� دول أعمال األمم املتحدة املع���ي خالل �ج

ن بناء السالم. باستخدام إطار الت��مية البشرية  ىي ن �� املتساو للصراع املسلح على النساء والفتيات ويطالب باملزيد من الدمح�
ة  ة، تنظر الهي�ئ مة العدالة وصنع السالم إلطار عمل الت��مية البشرية للهي�ئ ( – مال�ئ ن الو�دة 1)ح� ىي املتكامل املشار إليه ��

ن سعينا لبناء  ىي �� ، ال والنساء والصبيان والفتيات لتكون عنصر هام ألي برنامح� ن الر�ج �� �تماعي ب�ي ن ديناميكيات النوع اال�ج ىي ��
�تمعات وبناء القوة.   األصول وتحويل الهياكل واملحج

ي العدالة وبناء السالم  ى� �تماعي �خ ي النوع االحج ي دم�ج ى� مقدمة �خ
ن وضعتها الوكالة األمريكية للت��مية الدولية، ومعاهد األبحاث،  ة على األطر ال�ت�ي �تماعي بالهي�ئ يع�تمد إطار تحليل النوع اال�ج

ال/النساء/ ن فهم كيفية تأثر الر�ج ىي االت هامة للتحليل تساعدنا �� مل اإلطار ستة محج ال الت��مية. ي�ش ن محج ىي �ها �� امعات وغ�ي والحج
� ديناميكيات النوع  ن فهم كيفية تأث�ي ىي الشباب والشابات والصبية والفتيات بالصراع واملساهمة فيه. كما يساعدنا اإلطار ��

هود بناء السالم.  �تماعي على �ج اال�ج

�امح�  ن آثار ال�ج ىي ية ملساعدتنا للوصول لفهم أفضل لالختالف �� مع البيانات بصورة منهحج �تماعي أداة لحج يعد تحليل النوع اال�ج
ال والفتيات والصبية، واملزايا والعيوب واألدوار واملسؤوليات وديناميكيات القوة، ومن  والسياسات على النساء والر�ج

وة.  ن لسد الفحج يات واملناهح� �اتيحج ن ماذا، ومن يقرر ماذا، واالس�ت يقوم بماذا، ومن لديه ماذا، ومن يحتاح�

�تماعي االت الستة للنوع االحج املحج

األدوار واملسؤوليات وعبء الوقت. 1
الوصول للموارد والسيطرة عليها. 2
عالقات القوى وصنع القرار. 3
املشاركة والقيادة. 4
م )الثقافة(. 5 املعرفة واملعتقدات واملفاه�ي
ة القانونية. 6 البي�ئ

ي العدالة وبناء السالم عندما... هل يتحقق دم�ج
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ن االعتبار أثناء التحليل وتحديد تدخالتنا، تركز هذه الو�دة على  ىي ب وضعها �� االت الستة هامة ويحج ميع املحج ن أن �ج �� ن ��ي ىي ��
م، وعالقات القوى وصنع القرار، واملشاركة  االت )األدوار واملسؤوليات وعبء الوقت، واملعرفة واملعتقدات واملفاه�ي أربعة محج

ع املطبوع الرابع من الو�دة الرابعة ملزيد من التفاصيل(.  والقيادة( )را�ج

 

 �� ن السلطة ب�ي ىي ما هي االختالفات ��
الذكور واإلناث؟ من له سلطة صنع 

القرار؟ من يؤثر على السياسات 
وقرارات الحكم ومن املستث��� من تلك 

القرارات ��ت� مع تأثرهم بها؟

عالقات القو� وصنع القرار

�تمع  ما هي معتقدات املحج
مه ال�ت�ي  ومعارفه ومفاه�ي

تشكل الهوية والسلوكيات 
�تماعي؟  املتعلقة بالنوع اال�ج
ما هي املمارسات الثقافية 

ن تشكل وتعزز تلك  ال�ت�ي
املعتقدات؟ كيف تشكلت 
�ت األعراف املتعلقة  وتغ�ي

بالذكورة واألنوثة وفقًا 
للصراع؟ كيف يمكن أن 
ن بناء السالم؟ ىي تساهم ��

م )الثقافة( املعرفة، املعتقدات، املفاه��
�تماعي األنماط التقليدية للنوع اال�ج

الذكورة
الحدة

االستقاللية
عدم سهولة االنصياع

السيطرة
النشاط
الواقعية

عدم التأذي عاطفيًا بسهولة
الح�م

األنوثة
عدم الحدة
االتكالية

سهولة االنسياق
الح�ضوع
السلبية

ل �� ن على امل�� �� �ك�ي ال�ت
سهولة التأذي عاطفيًا

عدم الح�م
�ثرة ال�ش
الرقة

اه مشاعر اآلخرين الحساسية تحج
ن األمان ىي الرغبة املفرطة ��

�ة البكاء ك�ش
التأثر العاطفي
� اللفظي التعب�ي

العطف
�سن التصرف

االه�تمام
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ق النوع  ن مشروع بناء السالم لعوا�ئ ىي ��ة �� ة األنشطة املق�ت ن تحديد كيفية معالحج ىي �تماعي �� ن تحليل النوع اال�ج ح� ستساعد نتا�ئ
ال والصبية والفتيات.  ابية للنساء والر�ج ن اإليحج ح� �تماعي وصور انعدام املساواة وتعزيز النتا�ئ  اال�ج

ل أساسية  رسا�ئ

ن العدالة وبناء السالم:  ن برامح� ىي �تماعي �� ن اعتبارات النوع اال�ج مان دمح� نقاط “افعل” التالية هامة ل��

�ها على النساء  	 ب أن يكون التأكيد على النظم والهياكل وكيفية تأث�ي ن شامل – يحج ن تستخدم منهح� السعي لتنفيذ برامح�
ال والفتيات والصبيان بصورة مختلفة.  والر�ج

ن أي تحليل  	 ىي ها �� �تماعي ي�تم دمحج �تماعي أو اعتبارات النوع اال�ج مان أن أي تحليل للصراع ي�تم باإلضافة إلى تحليل للنوع اال�ج ص�
للصراع. 

�ها من الهويات. 	 �تماعي وغ�ي ن الهويات املتقاطعة: السن والنوع اال�ج ىي فكر ��

� الرسمية.  	 ن األدوار الرسمية وغ�ي ىي ن ذلك �� ىي ن أماكنهم، بما �� ىي التقي باألشخاص �يث ��

ن سياق العمل.  	 ىي ن االعتبار التحوالت �� ىي م املس�تمر بالوضع �� نفذ التقي�ي

	 . �ي اسعى لتحقيق املشاركة النشطة وال�تمثيل بداًل من الحضور السل�ج

	  ). �اتنا، إلح� �تماعي، مواقفنا، مهاراتنا، تنوع خ�ج ن عملياتنا الداخلية )فرق توازن النوع اال�ج ىي فكر ��

ىي  ن بناء السالم، فإن تعزيز وعينا بهذه التعقيدات سيساعدنا �� ىي �تماعي �� ن النوع اال�ج لسة قد تطرقت لدمح� ن أن هذه الحج �� ن ��ي ىي ��
املزيد من التقدم نحو رؤيتنا للسالم املستدام والت��مية البشرية املتكاملة. 

ن الذكور واإلناث؟ من له سلطة صنع  �� ن السلطة ب�ي ىي ما هي االختالفات ��
القرار؟ من يؤثر على السياسات وقرارات الحكم ومن املستث��� من 

تلك القرارات ��ت� مع تأثرهم بها؟

ن املشاركة  ىي ما هي االختالفات ��
ال والنساء  ن الر�ج �� والقيادة ب�ي

�تمع؟ ما هي  ن املحج ىي والفتيات والصبية ��
ن الصراع؟  ىي ن املشاركة �� �� االختالفات ب�ي

ق أمام  ما هي الفرص والعوا�ئ
ن بناء السالم؟ ىي املشاركة ��

عالقات القو� وصنع القرار

املشاركة والقيادة
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موارد ومطبوعات

الوحدة الرابعة/املطبوع الرابع

لة لبناء السالم �تماعي – عينة األس�ئ االت النوع اال�ج محج

ال مع املعلوماتالتحديداملحج لة �ج أمثلة ألس�ئ
األدوار واملسؤوليات 

واستخدام الوقت
تحديد كيفية قضاي الوقت أثناء اليوم 	 

والشهر واملوسم؛
ن التوافر 	  ىي �تماعي �� اإلقرار باختالفات النوع اال�ج

والتخصيص واملوقع؛
ن اإلناث 	  �� م األعمال ب�ي ن تقس�ي ىي �� � التفك�ي

�تمعية( اب، واملحج ية، واإلنحج والذكور )اإلنتا�ج
ن االعتبار تداعيات الوقت واألدوار 	  ىي الوضع ��

واملسؤوليات على أنشطة املشروع

ال 	  ما هي األدوار واملسؤوليات للر�ج
اع  �� ن تسوية ال�� ىي والنساء والفتيات والصبية ��

موعات؟ ن املحج �� والعالقات ب�ي
ن هذا املشروع على 	  ىي كيف ستؤثر املشاركة ��

ال والنساء  عبء العمل بالنسبة للر�ج
والفتيات والصبية؟

ال والنساء 	  هل تحول مسؤوليات الر�ج
ىي  والفتيات والصبية دون مشاركتهم ��

ن أوقات/أيام بعينها؟ ىي أنشطة املشروع ��

الوصول للموارد 
والسيطرة عليها

تحديد قدرة كل شخص على استخدام 	 
املوارد الالزمة ليكون مشارك نشط 

�تماعيًا واقتصاديًا  ن بشكل كامل )ا�ج ومنتح�
وسياسيًا(.

دمات 	  مل الوصول للموارد والدخل والح� ت�ش
والتوظيف واملعلومات واملزايا. 

ن األسرة له إمكانية الوصول والتحكم 	  ىي من ��
دمات والدخل؟ ن املوارد األساسية والح� ىي ��

ال 	  ه الر�ج ن توا�ج ما هي العقبات املختلفة ال�ت�ي
ن سعيهم  ىي والنساء والفتيات والصبية ��

ة الصراعات؟ لطلب الدعم ملعالحج
ما 	  ن الذكور واإلناث ف�ي �� هل لالختالفات ب�ي

دمات أو املوارد  يتعلق بالوصول لبعض الح�
ن عملية بناء  ىي � على فعالية مشاركتهم �� تأث�ي

السالم؟
 	 � كيف تؤثر العادات الثقافية على ما يعت�ج

سلوك مقبول قد يؤثر على الوصول 
للخدمات؟ كيف تؤثر تلك األعراف على 

� أدوار مقبولة للنساء والفتيات  ما يعت�ج
هود بناء السالم؟  ن �ج ىي ال والصبية( �� )والر�ج

هود بناء  ن �ج ىي ما يمكنهم أو ال يمكنهم فعله ��
� مقبولة  السالم؟ هل هناك مسا�ات غ�ي

بالنسبة للذكور/اإلناث؟ كيف سيؤثر ذلك 
على مشاركتهم وقيادتهم؟
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ال مع املعلوماتالتحديداملحج لة �ج أمثلة ألس�ئ
ن قدرات اإلناث/الذكور على التقرير 	 عالقات القو� ىي تبحث ��

ن املوارد املادية  ىي � وممارسة التحكم �� والتأث�ي
ن األسرة  ىي والبشرية والفكرية واملالية ��

�تمع والبالد.  واملحج
�شح للمناصب 	  القدرة على التصويت وال�ت

على كافة املستويات الحكومية.
القدرة على صنع القرارات بشأن املوارد 	 

االقتصادية والدخل والعمل. 

ما 	  من له القدرة على صنع القرارات ف�ي
ن األسرة  ىي يتعلق بالتعامل مع الصراع ��

موعات؟ ن املحج �� �تمع؟ عن التفاعالت ب�ي واملحج
من يسيطر على ويستفيد من املوارد 	 

الالزمة إلدارة الصراعات؟
ن الهياكل الرسمية 	  ىي من يشارك بنشاط ��

لصنع القرار و�ل الصراع؟
ما يمكن أن يحدث عند تحول سلطة صنع 	 

القرار؟
من يقرر ما إذا كان وكيف يمكن للذكور 	 

ن عمليات �ل  ىي ن األسرة املشاركة �� ىي واإلناث ��
الصراع؟ كيف يمكن للمشروع أن يعمل 

من تلك الحدود؟ ص�

ن مستوى وكيفية مشاركة اإلناث/ 	 املشاركة والقيادة ىي البحث ��
معيات  �تمع والحج موعات املحج ن محج ىي الذكور ��

ان.  واللحج
ن يلعبها اإلناث 	  �كة ال�ت�ي تحديد األدوار املش�ت

موعات  معيات واملحج والذكور داخل الحج
ان.  واللحج

�تمعية؟	  ن أي أنشطة محج ىي من يشارك ��
ال/النساء/	  كيف يختلف صوت الر�ج

�تمع؟ ن أنشطة املحج ىي الفتيات/الصبية ��
ن تؤثر على أو تعيق 	  ما هي العوامل ال�ت�ي

ال والنساء والفتيات والصبية  مشاركة الر�ج
�تمع؟ )الوقت،  �تماعات املحج ن أنشطة وا�ج ىي ��

�ة، املهارات، الثقة، العادات الثقافية( �ج الح�
املعرفة واملعتقدات 

م )الثقافة( واملفاه��
أنواع املعرفة لدى اإلناث/الذكور	 
ن تشكل هويات وسلوكيات 	  املعتقدات ال�ت�ي

�تماعي النوع اال�ج
ه فهم األشخاص لحياتهم 	  ن تو�ج م ال�ت�ي املفاه�ي

�تماعي. اصة بالنوع اال�ج بناء على هويتهم الح�

هل تساعد العادات والتوقعات للنوع 	 
ال والنساء  �تماعي أو تعيق مشاركة الر�ج اال�ج

ن أنشطة بناء السالم؟ ىي والفتيات والصبية ��
ما يتعلق بعالقات 	  هات ف�ي ما هي التو�ج

 �� ال والنساء والفتيات والصبية ب�ي الر�ج
موعات والصراعات؟ املحج

من أو ماذا يؤثر بقوة على املواقف 	 
ال والنساء والفتيات  والسلوكيات للر�ج

والصبية؟

م كيفية معاملة األشخاص من قبل 	 ال�قوق القانونية تقي�ي
ن االعتيادية والرسمية والنظام  �� القوان�ي

ىي القضا�ئ
 	. ىي �اث والعمل وال�تمثيل القانو�� ن امل�ي ىي الحق ��
ن مثل بطاقات الهوية ال�ت�ي 	  ىي التوثيق القانو��

ن أنشطة املشروعات ىي تؤثر على املشاركة ��

ق قانونية تحول دون 	  هل هناك عوا�ئ
ال والنساء  تساوي فرص مشاركة الر�ج

ن املشروع؟ ىي والفتيات والصبية ��
ال 	  هل هناك �قوق قانونية قد ال يكون الر�ج

والنساء والفتيات والصبية على دراية 
�ها لدعم املشاركة  ن يمكن تسخ�ي بها وال�ت�ي

� معروفة  ن ولكن غ�ي �� ود قوان�ي املتساوية )و�ج
على نطاق واسع(؟ هل يلعب املشروع أي 
ن رفع الوعي بهذه الحقوق القانونية؟ ىي دور ��
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ي العدالة وبناء السالم ى� ي الشباب �خ 2-( دم�ج الوحدة الرابعة: )�ج
زة  مقدمة موحج

ابية  ن ذلك كيف تطبق الت��مية اإليحج ىي ن بناء السالم، بما �� ىي ن الشباب �� ن كل من “ملاذا” و”كيف” لدمح� ىي ستنظر هذه الو�دة ��
يه  ن بناء السالم، واألطر األساسية لتو�ج ىي ن على الشباب �� �� �ك�ي ن عمل العدالة وبناء السالم. ستغطي أهمية ال�ت ىي للشباب ��

نا.  ن برامحج ىي ن وتخت�تم بمناقشة �ول تطبيقها �� �امح� ال�ج

ي بناء السالم ى� ي الشباب �خ “ملاذا” و”كيف” دم�ج
ن بناء السالم على املستوى العاملي – على سبيل املثال من خالل قرار  ىي ن الشباب �� ايدة على دمح� �� ي�تم التأكيد بصورة م�ت

�تماعي، فإن  ية مؤسستنا. ومثلما ي�تم مع النوع اال�ج �اتيحج زء من اس�ت لس األمن التابع لألمم املتحدة رقم 2250 – و�ج محج
ىي  ب أن يقوم على تحليل الصراع الذي يضع �� م يحج م العدالة وبناء السالم وكذلك املتابعة والتقي�ي ن ت�م�ي ىي ن الشباب �� دمح�

ن تحليل الصراع.  ىي ن الشباب �� االعتبار ديناميكيات الشباب. ويبدأ بدمح�

هة  ن منع العنف، وموا�ج ىي على الرغم من التحديات املرتبطة بالصراع، فإن غالبية الشباب يسعى للسالم. يشارك الشباب ��
�تمعاتهم. إال أن عملهم غالبًا ما يفتقر للتقدير والدعم.  ن محج ىي التطرف العنيف، وتحويل الصراع وبناء السالم ��

هودهم نحو العدالة والسالم: ن �ج ىي ن أسباب أهمية مشاركة بناة السالم للشباب �� �� من ب�ي

�ى من السكان، وعليه، يستحقون  	 وانب الديمغرافية: مع “الطفرة الشبابية” �ول العامل، يمثل الشباب شريحة ك�ج الحج
االه�تمام.

ن و/أو يتأثرون بالصراع العنيف وال يمكننا �ل تلك املشكالت دون  	 ىي ة �� � متكاف�ئ مة: قد يشارك الشباب بصورة غ�ي املال�ئ
مشاركتهم. 

�ًا عليهم.  	 � تأث�ي التبعية: غالبًا ما يستث��� الشباب من صنع القرار بشأن القضايا األك�ش

ب فهمها  	 ن ويحج �� اصة بالبالغ�ي ات واه�تمامات وأهداف الشباب عن تلك الح� يال: قد تختلف ا�تيا�ج ن األ�ج �� اختالفات ب�ي
لن�تمكن من �لها. 

ن إلصالح.  	 � سنًا متوترة وتحتاح� ن الشباب واألك�ج �� مة: قد تكون العالقات ب�ي العالقات السل�ي

� سهولة. 	 ديدة ومبتكرة بصورة أك�ش � انفتا�ًا ويمكنهم توليد أفكار �ج االبتكار: قد يكون الشباب أك�ش

ن تشكيلها.  	 ىي �كها لهم ويستحقون فرصة للمساعدة �� ن ن�ت �تماعية ال�ت�ي �ث الشباب النظم والهياكل اال�ج يه: س�ي التو�ج

ن العدالة والسالم: ىي ن مشاركة الشباب �� ىي هها بناة السالم �� ن قد يوا�ج مل التحديات ال�ت�ي ت�ش

ن ت��مية الشباب، وما يعمل بصورة أفضل  	 ىي �ة �� �ج � من املعرفة أو الح� �ة: قد ال يكون لدى بناة السالم الكث�ي �ج غياب الح�
يات  ن �ول األدوات واملنهحج �� ن البالغ�ي �� ن وبناء القدرات للشباب. قد تكون هناك مهارات محدودة ب�ي �� للمشاركة والتحف�ي

مة للشباب.  املال�ئ

غياب العالقات: قد ال يكون لدى منظمات بناء السالم القوية شبكات أو عالقات قوية مع املنظمات الشبابية.  	

مة للشباب.  	 : قد ال تكون مال�ئ �� هة للبالغ�ي هياكل ونظم مو�ج

	  � يال األك�ج ن ت�شمن �كمة وقيادة األ�ج �ام العادات والتقاليد ال�ت�ي ن ا��ت �� ن بناة السالم للموازنة ب�ي ىي العادات والتقاليد: قد يعا��
ن منح املزيد من الفرص للمشاركة الفعالة للشباب. ىي والرغبة ��

عالقات القوة: قد يصعب تعلم االستفادة من وخلق مسا�ة واالس�تماع بالفعل لصوت الشباب وقيادتهم.  	
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هود العدالة وصنع السالم على املزايا املوضحة أعاله وكذلك  ن �ج ىي مة ملشاركة الشباب �� يات املال�ئ �اتيحج ب أن تقوم االس�ت يحج
ن التغلب على التحديات أعاله.  ىي ن تساعد وإلى أي مدى �� ما إذا كانت املناهح� � ف�ي التفك�ي

ابية للشباب ي الت�خمية اإليحج منه�ج

 

فلسفة ومنهح�	 
م 	  يه عملية ت�م�ي ن تو�ج ىي طريقة لفهم الشباب ملساعدتنا ��

ن والدعم والفرص �امح� السياسات وال�ج
ن القرارات 	  ىي هم �� مان دمحج من طاولة الحوار ل�� تضع الشباب ص�

ن تؤثر على �ياتهم ال�ت�ي
موعة سكانية 	  تركز على العالقات بداًل من الشباب فقط كمحج

موعة من املستفيدين مستهدفة أو محج
من خالل هذه العالقات ي�تم تعلم وتطوير وتطبيق املهارات 	 

�تماعية. ن �ياتهم اليومية وتفاعالتهم اال�ج ىي م �� والقدرات والق�ي
م للشباب.	  يمكن للنظم واملؤسسات تقديم خدمات/دعم مال�ئ

ابية للشباب؟ ما هي الت�خمية اإليحج
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ابية	  ن إيحج ح� نتا�ئ
ن �سب العمر 	  مناهح�

واملر�لة
ن النظم والهياكل ال�ت�ي 	  تعالح�

تؤثر على الشباب
صوت/مشاركة الشباب	 
املشاركة طويلة املدى 	 

مة ملر�لة التطور املال�ئ
ة	  عاملية/دامحج

ابية للشباب الت�خمية اإليحج
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ن بناء  ىي ن اإلرشادية ملشاركة الشباب �� لس األمن 2250 و2419 واملبادى� ابية للشباب وقرارات محج ن الت��مية اإليحج إن منهح�
اصة بالشباب. تعد  ن األولوية الح� ح� ة ونتا�ئ ية الهي�ئ �اتيحج ميعها مع اس�ت امس للو�دة الرابعة( تتسق �ج السالم )املطبوع الح�

م مشروعات العدالة وبناء  ابية للشباب )املطبوع السادس/الو�دة الرابعة( أداة مفيدة لتقي�ي عة الت��مية اإليحج مة مرا�ج قا�ئ
ن بناء  ىي ابية للشباب/الشباب �� ن تبدو قوية بصورة خاصة من منظور الت��مية اإليحج �امح� وانب ال�ج السالم لتحديد أي من �ج

م يمكن بعدها تعديل املشروع ليعزز مشاركة الشباب.   السالم، وأيها تبدو ضعيفة. بناء على هذا التقي�ي

ل أساسية  رسا�ئ

ن يركز على ويسعى لتعزيز األصول واملساهمات للشباب بداًل من املشكالت ال�ت�ي  	 ابية للشباب منهح� الت��مية اإليحج
هونها أو يمتلكونها.  يوا�ج

ن على املشاركة املدنية  	 �� �ك�ي ن ال�ت ىي ن بناء السالم، وباألخص �� يدة مع مناهح� ابية للشباب بصورة �ج تتسق الت��مية اإليحج
للشباب. 

هود  	 مة �ج ابية للشباب من منظور بناء السالم أن يعمل على تعزيز نطاق مال�ئ م على الت��مية اإليحج ن قا�ئ يمكن التباع منهح�
�تماعي  � اال�ج ن تحقيق التغي�ي ىي ن �� �امح� ابة ملخاوف وتطلعات الشباب ومن ثم نطاق فعالية ال�ج العدالة وبناء السالم واالستحج

والت��مية االقتصادية العادلة.   

خلفية عامة
ىي 2012	  ن الوكاالت �� �� موعة العمل ما ب�ي بدأت محج
لس 	  ىي 2015 )قرار محج قرار الشباب واألمن والديمقراطية ��

األمن 2250(
ن التفاوض وتنفيذ اتفاقيات 	  ىي قرار 2419. زيادة دور الشباب ��

ن االعتبار املشاركة الفعالة وامللموسة )تم  ىي السالم والوضع ��
ىي 2018 كمتابعة للقرار رقم 2250( ن إقرار �� تب���ي

مكونات القرار 2250
املشاركة	 
الحماية	 
الوقاية	 
الشراكة	 
عدم االتصال وإعادة الدمح�	 

لس األمن 2250 و2419 –   قرارات محج
الشباب واألمن والسالم
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موارد ومطبوعات

امس الوحدة الرابعة/املطبوع ال�خ

)SFCG 1-page version( ي بناء السالم ى� ي اإلرشادية ملشاركة الشباب �خ املباد��

ي إرشادية مبادى�
ي بناء السالم �� بشأن مشاركة الشباب �ف

املشاركة

القيادة

الشراكة

التنوع

السالمة

القدرة

�تماعي النوع االحج

املشاركة

السياسة

منح األولوية ملشاركة الشباب لبناء السالم.	 
تعزيز أن أغلبية الشباب يسعى للسالم 	 

ن العنف. ىي �ك �� وأقلية فقط تش�ت
ميع القطاعات 	  ربط مشاركة الشباب بحج

�تماعية، االقتصادية، الثقافية،  )االحج
ميع املستويات. السياسية( وبحج

ن الشباب من امللكية والقيادة 	  �� تمك�ي
واملساءلة.

العثور عليهم والتعلم منهم ودعمهم.	 
ن القادة الشباب 	  �� � آليات االتصال ل�تمك�ي تيس�ي

�تمعاتهم.  اه أقرانهم ومحج من املساءلة تحج

ن 	  ىي يال �� ي األحج �خ ن الشراكات ب�� ىي االست�شمار ��
�تمعات الشباب. محج

ن األطفال 	  �� زيادة ال�وار وفرص التعاون ب�ي
والشباب واآلباء وكبار السن لحل العنف. 

تقدير تنوع الشباب وأصواتهم املهمشة.	 
يات إلشراك الشباب من 	  �اتيحج تطوير اس�ت

خلفيات مختلفة.
ن ذلك تلك 	  ىي ميع بما �� �ات الحج �ام خ�ج ا��ت

املتعلقة بالصراع.

ة 	  � بي�ئ مًان «لعدم اإلضرار» وتوف�ي الهدف دا�ئ
آمنة للشباب للمشاركة.

مان تدريب امليسرين على التعامل مع 	  ص�
املواقف الصعبة.

ي على العنف.	  رخ الحذر من عدم التحف��
ه عدم املساواة.	  اه أو�ج الحساسية تحج

تعزيز املعرفة واملواقف واملهارات 	 
والقدرات للشباب. 

تحديد الشباب الذين بإمكانهم العمل 	 
ابية. ي إيحج ك�خماذ�ج

ما وراء 	  يات ملنع العنف ف�ي راتيحج وضع اس�ت
ن تعزز مهارات  ابات األمنية ال�ت�ي االستحج

الوساطة وحل الصراعات.

�تماعي.	  كون �ساسأ لديناميكيات النوع االحج
�اضات ال��مطية �ول أدوار 	  نب االف�ت تحج

وتطلعات الفتيات والفتيان والشابات 
والشباب.

ن تسعى إلى 	  يات ال�ت�ي �اتيحج تحديد االس�ت
إشراك الشابات.

ن كل مراحل بناء 	  ىي مشاركة الشباب ��
. �امح� ال�ج

انب صناع القرار 	  لة من �ج ام باملسا�ئ رخ االل�ت
اه الشباب. واملؤسسات واملنظمات تحج

تقديم مصادر بديلة للسلطة للشباب 	 
الذين �صلوا على مواقع للسلطة 

ل عنيفة. باستخدام وسا�ئ

ات 	  ن االحتياحج ن تعالح� دعم السياسات ال�ت�ي
الكاملة للشباب.

ن تأسيس املنابر املحلية 	  ىي املساهمة ��
ن من شأنها تعزيز  مية والوطنية ال�ت�ي واإلقل��

ن وضع السياسات  ىي مشاركة الشباب ��
العامة. 

www.sfcg.org/guidingprinciples ى زيارة ن اإلرشادية، ير�ج ملزيد من املعلومات �ول املبادى�
استها  ن ر�ئ ىي ن يشارك �� ن بناء السالم، ال�ت�ي ىي ن الوكاالت املعنية بمشاركة الشباب �� �� موعة العمل ب�ي تقدمها لكم محج

.the UN Peacebuilding Support O�ce and Search for Common Ground
م ن ك�ي م سولىي  ت�م�ي
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الوحدة الرابعة/املطبوع السادس

ي بناء السالم ى� ابية للشباب ومشاركة الشباب �خ ي الت�خمية اإليحج عة ملباد�� مة املراحج قا�ئ

ن بناء السالم: ىي ابية للشباب ومشاركة الشباب �� ن الت��مية اإليحج م تطبيقه ملبادى� ى تصنيف مشروعك من خالل تقي�ي ير�ج

ابية  ي للت�فمية اإليحج رام�� عبارات أو مكونات بال�ج
مال�ظات/أمثلةالنعمللشباب

ميع الشباب وليس فقط  1. يشارك املشروع �ج
ن ملخاطر مرتفعة أو ذوي نسبة  �� الشباب املعرض�ي
املشاركة املرتفعة. وهو �ساس النعدام املساواة 

م واألصوات  �تماعي وتنوع الق�ي ن النوع اال�ج �� ب�ي
املهمشة. 

م  م وتنفيذ وتقي�ي ن ت�م�ي ىي 2. مشاركة الشباب ��
املشروع. لدى الشباب صوت �ول أنواع أنشطة 
ن القيام بها وتقدم لهم  ىي ن يرغبون �� املشروعات ال�ت�ي

م تلك األنشطة.  الفرصة لقيادة وتقي�ي
ن وأصول ومساهمات  �� ن املشروع تمك�ي 3. عالح�

ة مواتية. الشباب وخلق بي�ئ

4. يركز املشروع على أعمال ومرا�ل �ياتية 
مختلفة.

�تماعية  5. يركز املشروع على الت��مية اال�ج
والعاطفية واإلدراكية للشباب.  

ن تؤثر على  ة النظم والهياكل ال�ت�ي 6. معالحج
�تماعية-االقتصادية  الشباب )القانونية واال�ج

والسياسية والثقافية والدينية(. يمكن 
ن منتديات رأسية لوضع تلك  ىي للشباب املشاركة ��

السياسات. 

7. يطور الشباب مهارات للقيادة و�ياتية 
م على املشاركة.  �تماعية من خالل التعلم القا�ئ وا�ج

8. تمنع أنشطة املشروع املشكالت قبل 
وقوعها )بداًل من التفاعل مع املشكالت(. هناك 
يات قوية ملنع العنف ويقدم للشباب  �اتيحج اس�ت

مهارات الوساطة و�ل الصراع. 
9. يشارك الشباب بصور ملموسة وليس فقط 

ابية  رمزية ملشاركة الشباب. وهم عوامل إيحج
ن إعادة  ىي ل السالم واملساهمة �� � ومن أ�ج للتغي�ي

�تمع.  اإلعمار أو أنشطة ت��مية املحج

يه ودعم الشباب من خالل ال��ماذح�  10. تو�ج
اه  ابية والهياكل املحلية واملساءلة تحج اإليحج

�تمعاتهم.  أقرانهم ومحج
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ابية  ي للت�فمية اإليحج رام�� عبارات أو مكونات بال�ج
مال�ظات/أمثلةالنعمللشباب

يال  ن األ�ج �� 11. لدى الشباب فرص للحوار ب�ي
واملشاركة املدنية.

ىي  ن أدوار قيادية �� 12. لدى الشباب فرص لتولىي
هياكل صنع القرار/اإلدارة. 

ن فرص اقتصادية للتطور  ىي 13. يشارك الشباب ��
�تمعهم.  ن بمحج �� �ي إلى أعضاء منتحج

ن عدم اإلضرار وتدريب  14. ممارسة مبادى�
ن على التعامل مع املواقف  �� امليسرين/العامل�ي

  . �نامح� ن ال�ج ىي ن �� �� الصعبة و�ماية الشباب املشارك�ي

� من عام ويواصل  15. يمتد املشروع ألك�ش
ما وراء اإلطار الزم���ي  مشاركة الشباب ف�ي

للمشروع أو تمويله )مستدام(.

لة/مناقشات إضافية:  أس�ئ

ن تشكلت خالل املشروع؟  16. ما هي العالقات ال�ت�ي

ن تطويرها لدى الشباب؟ التحديات أو نقاط الضعف الحالية؟ ىي ن دعمها املشروع وساعد �� 17. ما هي نقاط القوة ال�ت�ي

ن املرا�ل املختلفة  ىي ابية للشباب وبناء السالم؟ فكر �� � قوة من منظور الت��مية اإليحج عل املشروع أك�ش 18. ما الذي قد يحج
ن قد تقوم بها؟  �ات ال�ت�ي م(. ما هي التغي�ي م، التنفيذ، التقي�ي لدورة املشروع )الت�م�ي
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ي بناء السالم   م برام�ج ي تصم�� ى� ر �خ الوحدة الرابعة: )د( استخدام نظرية التغي��
زة مقدمة موحج

يدة.  � الحج �” لبناء السالم، ومدى أهميتها، والعناصر األساسية لنظرية التغي�ي لسة مفهوم “نظرية التغي�ي ستقدم هذه الحج

ي بناء السالم م برام�ج ي تصم�� ى� ر �خ استخدام نظرية التغي��
�كيبة القياسية ال�ت

ن املطبوع السابع للو�دة الرابعة( ىي عة املزيد من األمثلة �� � )يمكن مرا�ج أمثلة لنظرية التغي�ي

إذا س، ثم ص، بسبب م
إذا فعلنا ... )وإذا ...( إذا ... سيحدث اآلن .... بسبب 

ىي  ن �� م���ي � ال�� � من األ�يان العديد من النظريات التغي�ي ن الكث�ي ىي لدينا ��
العمل نفعلها.

�اضاتنا( يتنا و/أو أفعالنا )باالضافة الى اف�ت �اتيحج إذا = اس�ت
نا أو هدفنا حج � الذي نسعى إليه، نتا�ئ ثم = التغي�ي

ن سوف يعمل  بسبب = األدلة تستند ملاذا وكيف نعتفد هذا النهح�

ر نظريات التغي��

ن إذن تنخفض  �� ن السابق�ي �� � فرص عمل للشباب من املقاتل�ي إذا تم توف�ي
ح أن ي�تم  �تمعات ألن الشباب العاطل هم األر�ج ن املحج �� ا��تماالت العنف ب�ي

ن أن الشباب العامل يبتعد عن هياكل القيادة وأقل  �� ن ��ي ىي نيدهم للقتال �� تحج
نيد ألن لديهم املزيد الذي قد يخسروه. قابلية للتحج

ن الحد من ا��تماالت  ىي ة ما بعد الصراع ونرغب �� ن بي�ئ ىي �ض أننا نعمل �� لنف�ت
�تمعات. ونعلم من تحليل الصراع الذي قمنا به أن هناك  ن املحج �� العنف ب�ي

ن ومل يستفيدوا  �� ن سابق�ي �� �ى من الشباب العاطل ممن كانوا مقاتل�ي أعداد ك�ج
ح سيقطعون  ن على األر�ج �� من تحقيق السالم. ونعلم أيضًا أن الشباب العامل�ي

ة  � بي�ئ ن على توف�ي �� �ك�ي عالقاتهم بزعماء ميليشياتهم السابقة. لذا، نقرر ال�ت
� العامل.  للشباب غ�ي

السيناريو

ر نظريات التغي��

ر  نظرية التغي��
رحة املق�ت
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ماعي نشاط – تدريب حج

: مل بعض األسباب ما يلىي ن بناء السالم. ت�ش �امح� � ضرورية ل�ج نظريات التغي�ي

يات إضافية. 	 �اتيحج ة الس�ت �اضاتنا أو املنطق املغلوط، وتوضيح مدى الحا�ج ن الكشف عن اف�ت ىي  تساعدنا ��

مه بتلك الطريقة. 	 �ك للمشروع وسبب ت�م�ي معه فهم مش�ت مان أن فريق املشروع يحج ن ص� ىي تساعد ��

	  � موعة من الفرضيات الختبارها والتعلم منها، واملساهمة لفهمنا وفهم اآلخرين لكيفية �دوث التغي�ي تقدم لنا محج
ن الوقت نفسه مواصلة بناء قاعدة األدلة لتدخالت بعينها لبناء  ىي ري �� ن االعتبار أنه يحج ىي وكيف ي�تم بناء السالم ]بالوضع ��

السالم[. 

ىي  	 ن على مستويات مختلفة – نقطة ضعف �� ح� ن تحقيق النتا�ئ ىي ن واملساهمة �� �نامح� ن ال�ج ح� � كيفية ترابط أنشطة ونتا�ئ تفس�ي
ال.   العديد من مشروعات بناء السالم على مستوى املحج

:� ن أساسيات إعداد نظرية التغي�ي ما يلىي ف�ي

إعداد تحليل الصراع/السياق: يعد ذلك ضروريًا ملعرفة نقطة البداية ثم ال�تمكن من تحديد األولويات بشأن أي من  	
قضايا ودوافع الصراع/السالم ستقوم بتناولها. 

ن تسعى لها؟ 	 �ات ال�ت�ي �/التغي�ي �دد أهدافك العامة واملحددة: ما هو التغي�ي

	  � ية التغي�ي �اتيحج ن اس�ت ىي �ك املرغوب؟ فكر �� ن ستتبعها: أي مسار ستتبعه للوصول لتغي�ي � ال�ت�ي ية التغي�ي �اتيحج �دد اس�ت
 . مة والقدرات، إلح� ن االعتبار املوارد القا�ئ ىي مة بالوضع �� املال�ئ

�ة �سب البلد أو املنطقة. قم بصياغة نظرية 	  موعات صغ�ي ن محج ىي ��
� بناء على تدريبات سابقة تغي�ي

�ة أو 	  اصة بهم على ورقة كب�ي � الح� موعة نظرية التغي�ي تكتب كل محج
نصف لو�ة فليب تشارت.

ن قاموا بصياغتها.	  � ال�ت�ي موعة نظرية التغي�ي تشارك كل محج

ر ماعي نظرية التغي��  تدريب حج
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� منطقها. املقصود اسأل نفسك ما إذا كان من املنطقي أن عبارة  	 � واخت�ج �: اقرأ نظرية التغي�ي صياغة نظرية التغي�ي
؟ هل  ح� “إذن” تع�تمد على عبارة “إذا”. هل هناك خطوات هامة مفقودة، أو عوامل أخرى أساسية قد تؤثر على النتا�ئ

ة عن سيطرتك، وإن كان األمر كذلك، ما مدى ا��تمالها؟  هذه العوامل خار�ج

�ة السابقة. 	 �ج ب أن تعكس عبارة “ألن” الدليل والح� يحج

ر؟ ي رأيك ما هي عناصر قوة نظرية التغي�� ى� �خ

ع املطبوع الثامن للو�دة الرابعة(.  � القوية )را�ج ص نظرية التغي�ي صا�ئ عرض لح�

م والتعلم املعمول  � بصورة دورية بطرق تكمل نظام املتابعة والتقي�ي ة ملتابعة واختبار نظريات التغي�ي ن �ا�ج ىي ن �� �� ال�ظ أن املمارس�ي
ن ي�تم مال�ظتها، وما يبدو أنه يساهم بها، وما  �ات ال�ت�ي � لتدوين التغي�ي ن األفكار للقيام بذلك: اال�تفاظ بمذكرة أو دف�ت �� به. من ب�ي
�تمع، إضافة ق�م لألفكار أو الدروس املستفادة  ن املحج ىي راءات، وتدوين األمثال واملأثورات املستخدمة �� يؤثر على التدفق من أي إ�ج

ن املفكر” ص. 6  ع “أدوات للمه���ي . )را�ج ن على ذلك، إلح� �� �ك�ي لتقارير الزيارات أو التقارير الشهرية، تكليف أ�د أعضاء الفريق بال�ت
موعة أدوات التخطيط واملتابعة والتعلم50  ملزيد من التفاصيل(.  من بناء السالم املدقق: محج

 Lederach, John Paul, Reina Neufeldt, and Hal Culbertson. Reflective Peacebuilding: A Planning, Monitoring, and Learning  50
Toolkit. The Joan B. Kroc Institute for International Peace Studies and Catholic Relief Services, 2007

مة ر السل�� ص نظرية التغي�� خصا�ئ

هود واضحة. �ات املستهدفة من الحج التغي�ي

مي ذو الصلة. � بالوضوح والفهم ويعكس اإلطار املفاه�ي يت�م املسار نحو التغي�ي

هناك روابط واضحة للدوافع واملحددات األساسية من التحليل.

ن البحث. ح� توضح العبارة املنطق و/أو تعكس نتا�ئ

وات. ن املرغوبة دون قفزات أو فحج ح� هد إلى النتا�ئ سيؤدي الحج

� على آخر. � مستوى وا�د من التغي�ي �اضات �ول كيفية تأث�ي تمت صياغة واختبار املعتقدات واالف�ت

ن ذلك اإلطار املحدد. ىي �� � � على السياق وتعكس واقع عمليات التغي�ي تع�تمد نظرية التغي�ي

� محددة ويمكن اختبارها ملدى الصال�ية بمرور الوقت. نظرية التغي�ي
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ل أساسية   رسا�ئ

	  .� ياتنا للتغي�ي �اتيحج � عن املنطق وراء تدخلنا: كيف وملاذا يتوقع أن تؤدي اس�ت رد طريقة للتعب�ي � هي محج نظرية التغي�ي

ن عبارات إذا- إذن – ألن. 	 ىي � على مستويات متعددة للمشروع، وعادة ما تصاغ �� قد يكون هناك نظريات للتغي�ي

ن االعتبار بصورة دقيقة.   	 ىي �اضات �� �ات وتعكس وضع أي اف�ت �ج � على األدلة والح� بصورة مثالية ترتكز نظريات التغي�ي
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موارد ومطبوعات

الوحدة الرابعة/املطبوع  السابع

ر: عينات لنظريات التغي��

يدًا  ن أن املظالت تؤدي عماًل �ج ن السابقة ومال�ظ�ت�ي رب�ت�ي ، إذن لن أتعرض للبلل، ألن تحج إذا �ملت هذه املظلة على رأس�ي
ن من املطر.  بحماي�ت�ي

�تمع تقل، ألن الشباب العاطل  ، إذن فإن ا��تمالية العنف داخل املحج �� ن السابق�ي �� � فرص عمل للشباب من املقاتل�ي إذا تم توف�ي
نيد ألن  مام لهياكل القتال وأقل عرضة للتحج نيده للقتال إال أن الشباب العامل يمتنع عن االن�� � عرضة ألن ي�تم تحج أك�ش

م وقواعد إدارة الصراع  �: مفاه�ي لديهم ما يخسرونه. )الوكالة األمريكية للت��مية الدولية، 2013. نظريات ومؤشرات التغي�ي
والحد منه(.

ن عواطفهم وعدم  ىي يد قدرتهم على التحكم �� �� ، إذن س�ت ن السلوك اإلدراكىي ن املدارس املستهدفة بعالح� ىي إذا تم تزويد األطفال ��
ن مساعدة الشباب  ىي ن فعال �� ن السلوكىي � إلى أن العالح� ن عنهم، ألن األدلة تش�ي �� ك املختلف�ي االنقالب على آخرين، خاصة أول�ئ

 CDA، ن املدرسة )منقول عن ىي راح النفسية للحرب والحد من خوفهم بصورة عامة والشعور بالضعف �� ن من الحج ىي للتعا��
ن أساسيات ممارسات السالم: دليل للموارد(. ىي �� � 2016. التفك�ي

�تمع، إذن سيع�تمد األشخاص  ات املحج ابة بكفاءة وفعالية ال�تيا�ج � الرسمية االستحج إذا كان بإمكان املؤسسات الرسمية وغ�ي
موعة سي�تم الوفاء  ات األسرة واملحج وء للعنف، ألنهم ستكون لديهم ثقة بأن احتياحج على هذه املؤسسات بداًل من اللحج

م وقواعد  ر: مفاه�� بها بصورة منصفة )منقول عن الوكالة األمريكية للت�خمية الدولية، 2013.  نظريات ومؤشرات التغي��
إدارة الصراع وال�د منه(.

ن الصراع، إذن سيقل مدى تكرار �وادث العنف  ىي ماعات عرقية متنا�رة على الوساطة �� �تمع من �ج إذا تم تدريب قادة املحج
ية للتدخل بطرق  را�ئ ن ستكون لديهم املهارات واملعرفة اإل�ج �� موعات العرقية، ألن الوسطاء املح�تمل�ي ن أعضاء تلك املحج �� ب�ي

�، على  ن نظرية التغي�ي ىي ما يتعلق باألدلة �� وات املح�تملة أو ف�ي بناءة. [ملحوظة: يمكن استخدام هذا املثال لتوضيح بعض الفحج
�تمع من التدخل بفعالية؟ أو هل يفتقرون أيضًا لحوافز/دوافع  ن تمنع قادة املحج سبيل املثال، هل هو فقط غياب املهارات ال�ت�ي
�ام وثقة األطراف الفعلية للصراع؟ أي هل ي�تم تدريب األشخاص  �تمع على ا��ت أخرى للقيام بذلك؟ هل ي�تم تدريب قادة املحج

[ ؟ إلح� �� الصحيح�ي

ل السالم  سورالتواصل)A3B(  من أ�ج ر: مشروع تطبيق الربط  وتعزيزالربط و مد �ج عينة لنظرية التغي��

املشروع والسياق:
 USAID/CMM للسالم املمول من )A3B(  سور التواصل ة مشروع تطبيق الربط وتعزيز الربط  ومد �ج تطبق الهي�ئ

ن مينداناو، تسبب الصراع  ىي �� . �� ن مينداناو بالفلب�ي ىي ية �� �اتيحج ن أربع مناطق مختارة بصورة اس�ت ىي املمتد لثالث سنوات ��
الفات على القوة االقتصادية  وح واالنتهاك وكذلك الح� �� ن من الصدمة وال�� �� ن عشرات السن�ي ىي موعات وداخلها �� ن املحج �� ب�ي

ن التعامل بفعلية ومنع  ىي والسياسية. عالوة على ذلك، فشلت هياكل الحكومة املحلية للسالم واألمن بصورة عامة ��
 . �� ن والسكان األصلي�ي �� ن واملسلم�ي �� ن املسيحي�ي �� م على الهوية ب�ي تصعيد العنف القا�ئ

مالية: ر اإل�ج نظرية التغي��
موعات الهويات املختلفة عالقاتها، وعملت الهياكل املحلية للسالم والنظام على تطوير األمن، إذن  إذا �سنت محج

�تمع إلدارة  مة على املحج ن عملية سالم مستدام ألنها ستكون لديها موارد أقوى قا�ئ ىي �تمعات املتصالحة �� ستتفاعل املحج
الصراعات. 
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ر الفرعية: نظريات التغي��
اتهم  �� موعة والكشف عن تح�ي ن داخل املحج ن �وار هيكلىي ىي ال بصورة فردية من املشاركة �� نظريةالربط: إذا تمكن النساء والر�ج

ما يخص الصراع.  موعتهم ف�ي وتعصبهم، فسي�تمكنون من اإلقرار باألفعال الضارة ملحج

ن الرأي،  ىي �تمعاتهم، واختالفاتهم �� موعة الهوية من العمل من خالل محج نظرية تعزيز الربط: إذا تمكن األفراد من نفس محج
ن مناقشات مماثلة مع  ىي � استعدادًا وانفتا�ًا للتواصل �� وتنوع فهمهم لأل�داث، والرؤى البديلة للمستقبل سيكونون أك�ش

موعتهم.  ما يخص بسالمة محج ربتهم مع العملية ف�ي “اآلخر” بسبب تحج

�تمعات املتصارعة سويًا �ول القضايا ذات  موعات من قطاعات مماثلة باملحج سور التواصل: إذا عملت املحج نظرية مد �ج
� االنقسامات. سيؤدي ذلك إلى زيادة الثقة  ن تمتد ع�ج �ك، إذن ستتعلم التعاون وإقامة العالقات ال�ت�ي االه�تمام املش�ت

ن نهاية األمر وسي�تمكنون من العمل لحل الصراعات بسالم. ىي ابية، وسيفضل املشاركون �� واملواقف والعالقات اإليحج

ن التعامل مع الصراع،  ىي ايدة �� �� نظرية تطوير املهارات والعمليات: إذا أظهرت الهياكل املحلية املعنية بالسالم قدرات م�ت
يًا إلى املزيد من  دمات، إذن ستنتقل الهياكل املحلية تدريحج ن تلك الح� ىي ودة خدماتهم، واكتساب األشخاص للثقة �� وتحسن �ج

� تعقيدًا.  ن مينداناو ألنهم سي�تمكنون من تناول قضايا أك�ش ىي ن عملية السالم �� ىي الفعالية للمساهمة ��
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الوحدة الرابعة/املطبوع الثامن 

مة ر السل�� ص نظرية التغي�� خصا�ئ

مة ر السل�� ص نظرية التغي�� خصا�ئ

هود واضحة. �ات املستهدفة من الحج التغي�ي

مي ذو الصلة. � بالوضوح والفهم ويعكس اإلطار املفاه�ي يت�م املسار نحو التغي�ي

هناك روابط واضحة للدوافع واملحددات األساسية من التحليل.

ن البحث. ح� توضح العبارة املنطق و/أو تعكس نتا�ئ

وات. ن املرغوبة دون قفزات أو فحج ح� هد إلى النتا�ئ سيؤدي الحج

� على آخر. � مستوى وا�د من التغي�ي �اضات �ول كيفية تأث�ي تمت صياغة واختبار املعتقدات واالف�ت

ن ذلك اإلطار املحدد. ىي �� � � على السياق وتعكس واقع عمليات التغي�ي تع�تمد نظرية التغي�ي

� محددة ويمكن اختبارها ملدى الصال�ية بمرور الوقت. نظرية التغي�ي

املصدر: 

 Theories and Indicators of Change: Concepts and Primers for Conflict Management and Mitigation )USAID 2013(
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ي قياس بناء السالم – األطر واملؤشرات والتحديات  ى� الوحدة الرابعة: )هـ( مقدمة �خ
زة مقدمة موحج

ما يخص بناء السالم، بطرق تعالح�  م واملساءلة والتعلم( MEAL ف�ي تقدم هذه الو�دة الفرعية كيفية تناولنا )للمتابعة والتقي�ي
ن على دراية باملصطلحات األساسية، سي�تم تقديمها ومناقشتها. ثم  �� بعض التحديات األساسية. أواًل، للتأكد من أن املشارك�ي

ما يخص بناء السالم. يد ف�ي ن عناصر MEAL الحج ىي سي�تم البحث ��

ي قياس بناء السالم  ى� مقدمة �خ
ال بناء السالم. وي�تم تقديمها  ن محج ىي �� MEAL ىي من الضروري التعرف على بعض املصطلحات األساسية املستخدمة ��

ومناقشتها من خالل اختبار مبتكر. 

اختبار مبتكر للمفردات

ة، تعلم،  ن تمثل مع��� الكلمة: نتيحج ن الشريحة أدناه. نسق كل من هذه املفردات مع العبارة ال�ت�ي ىي دول املوضح �� انظر للحج
م، أثر، مساءلة، متابعة، مؤشر. ات، تقي�ي مخر�ج

ة  اص باملفردات والتعريفات. تستخدم الهي�ئ وع للمطبوع التاسع من الو�دة الرابعة الح� عند االنتهاء من االختبار، يمكن الر�ج
م واملساءلة والتعلم.  مصطلح MEAL لإلشارة للمتابعة والتقي�ي

مسابقة املفردات اإلبداعية
از نحو تحقيق أهداف املشروع  ية بشأن اإلنحج مع وتحليل وتوثيق املعلومات بصورة منهحج �ج
زة واملساهمة نحو املساءلة  ن السياقات العملية إلفادة صنع القرار بصورة نا�ج ىي �ات �� والتغي�ي

والتعلم باملشروع.
مة املشروع وفعاليته وكفاءته وأثره ومدى استدامته على السكان  م الدوري واملنتظم ملال�ئ التقي�ي

)ProPack II :املحددين. )املصدر
ن ذلك املستفيدين  ىي ميع األطراف املعنية )بما �� ات �ج ن ا�تيا�ج �� يب املؤسسة وتوازن ب�ي كيف تستحج

ام.  �� ن صنع القرار واألنشطة والوفاء مقابل هذا االل�ت ىي ة نفسها( �� ن والشركاء والهي�ئ �� واملانح�ي
ة يوليو 2014( )املصدر: ECB 2010 والهي�ئ

ح�  ن ذلك نتا�ئ ىي موعة واسعة من مصادر املعلومات واملعرفة )بما �� عملية متواصلة لتحليل محج
ن تلقي  ديد( ال�ت�ي م وبيانات املتابعة واالبتكار والروايات والتبادل من شخص آلخر والتعلم الحج التقي�ي
ة يوليو 2014( مة. )الهي�ئ عة املعلومات القا�ئ ديدة أو الدعوة ملرا�ج الضوء على أفضل املمارسات الحج

از، بما يعكس  � كمي أو كيفي يقدم وسيلة بسيطة وموثوقة لقياس اإلنحج عامل أو متغ�ي
 OECD م أداء قطاع الت��مية. )املصدر: قاموس ن تقي�ي ىي �ات املتعلقة بالتدخل أو للمساعدة �� التغي�ي

) ح� م والنتا�ئ مة على التقي�ي للمصطلحات األساسية لإلدارة القا�ئ
� مباشرة، عن  ، بصورة مباشرة أو غ�ي ىي ة عن تدخل إنما�ئ ابية والسلبية الناتحج �ات اإليحج التغي�ي

ية(.  م املساعدات اإلنما�ئ � DAC لتقي�ي قصد أو دون قصد. )املصدر: معاي�ي
ن أو سياسة.  ع ملشروع أو برنامح� ن عن أو را�ج ة أو أثر ناتح� نتيحج

ة  ن يقدمها املشروع نتيحج ة املواتية ال�ت�ي دمات واملعرفة واملهارات واملواقف والبي�ئ السلع والح�
)ProPack I :ن ي�تم تنفيذها. )املصدر لألنشطة ال�ت�ي
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يد لبناء السالم  م ال�ج العناصر األساسية للمتابعة والتقي��
م ملعرفة ما إذا كان مشروعنا يحقق األثر املرغوب،  ن ال�تمكن من إتمام املتابعة والتقي�ي ىي  إذا رغبنا ��

؟  ماذا نحتاح�

ن العوامل الثالثة التالية: ىي ن العناصر الثالثة األهم �� تندرح�

از . 1 منا، و�ول كيفية تحقيقها، ستتاح فرص أفضل لقياس اإلنحج ن ت�م�ي ىي ن �� ح� يد للمشروع: كلما اتضحت النتا�ئ م الحج الت�م�ي
واألثر.

2 . � مالية للمشروع لتفصيل عملية التغي�ي � اإل�ج � قد تكون مفيدة لنا: يمكن استخدام نظرية التغي�ي نظريات التغي�ي
ن الو�دة الرابعة )د((. ىي � )كما سبقت املناقشة �� خطوة بخطوة لتحقيق تلك النظرية للتغي�ي

ن يمكن أن تعمل . 3 ن الختيار املؤشرات ال�ت�ي � الذي نرغب تحقيقه، نحتاح� رد تأسيس التغي�ي اختيار مؤشرات قوية: بمحج
ق.  كعالمات أو إشارات بأننا على الطريق الصحيح. وسنناقش املؤشرات بمزيد من التفصيل خالل دقا�ئ

4 . � ن ذلك، وما يس�ي ما يال�ظون وما قد يدلل علىي � مع الشركاء ف�ي االنفتاح للتعلم: البناء على فرص التعلم والتفك�ي
ة. ذكر  ديدة الناش�ئ ن قد تظهر وسببها، والفرص الحج � املتوقعة ال�ت�ي �ات غ�ي يد من عدمه، وملاذا، والتغي�ي بشكل �ج
� والتعلم  اصة باملتابعة كل ثالثة أشهر، والفرصة املتا�ة من خالل ذلك للتفك�ي ة الح� راءات الهي�ئ ن بإ�ج ��  املشارك�ي

بصورة دورية. 

م لبناء السالم التحديات األساسية للمتابعة والتقي��

ب أن تكون على وعي بها وعلى استعداد  ه تحديات فريدة يحج هود بناء السالم توا�ج م لحج � املمارسة إلى أن املتابعة والتقي�ي تش�ي
للتغلب عليها. 

ماعي/ مناقشات على الطاولة  نشاط  - حج

هودنا لصنع السالم. ن أو أثر �ج ح� أ. يمكننا بالطبع قياس نتا�ئ

� مختلف مشروعات بناء  از ع�ج ب. يمكن تطبيق املؤشرات القياسية لإلنحج
السالم وسياقات الصراع.

. من السهل فصل آثار تدخلنا عن العوامل األخرى املؤثرة على الصراع أو  ح�
السالم. 

دول/ مناقشات على الطاولة ال�ج
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: م لبناء السالم، ما يلىي ما يتعلق باملتابعة والتقي�ي ن بعض املخاوف األساسية ف�ي �� من ب�ي

ن املواقف  	 ىي �ات �� ن يعززها بناء السالم، مثل: التغي�ي � امللموسة ال�ت�ي �ات غ�ي قد يكون من الصعب قياس أنواع بعض التغي�ي
�ات على  مًا وال يمكن �صره. وقد يصعب مال�ظة كيف تؤثر التغي�ي ن العالقات ال يمكن مال�ظته دا�ئ ىي واألفكار و��ت� ��

ء؟ �ي ن منع الصراع: كيف تثبت أنك منعت �دوث سش ح� املستوى الفردي نحو “السالم الواضح”. كما يصعب إثبات نتا�ئ

ن نسعى لتعزيزها – على  	 ن للمؤشرات للسلوكيات ال�ت�ي بخالف القطاعات األخرى مثل الصحة، ليس لدينا بنك قياس�ي
ن التعريفات  ىي ن سياقات مختلفة. كما أن هناك نقص �� ىي سبيل املثال، قد يبدو التصالح مختلفًا لألشخاص املختلفة ��
مة للسياق بناء على  مان وضع املؤشرات املال�ئ ة ذلك ص� �كة على مستوى صناعة بناء السالم. من سبل معالحج املش�ت

ن سنناقشها ال�قًا.  م الصراع واستخدام “مؤشرات بالوكالة” ال�ت�ي السياق وتحليل/تقي�ي

لسة تحليل الصراع، فإن أسباب الصراع وعوامله وديناميكياته قد تشكل نظم معقدة. كما أن  	 ن �ج ىي وكما شهدنا ��
 )ProFrames ن املشروع )مثل ح� �تماعي نادرًا ما ي�تم بصورة تراتبية، إال أن أطر العمل القياسية لتوقع نتا�ئ � اال�ج التغي�ي
م على التوقع ال يستوعب هذه الديناميكيات بسهولة. كما أنه قد تكون هناك  ، تقدمي، قا�ئ �ي ن ترات�ج تع�تمد على نموذح�

 .� ن تحقيق التغي�ي ىي العديد من التدخالت العاملة على بناء السالم – قد يصعب معرفة ما ساهم ��

� سلمية بسبب تدخلنا. كيف لنا أن نعلم إذا ما  	 قضايا النسبة – السؤال الذي يطرح هنا هو ما إذا أصبح الوضع أك�ش
ىي  هود وعوامل أخرى، وكذلك العديد من العوامل املؤثرة �� مًا �ج � قد �دث بسبب تدخلنا �يث أن هناك دا�ئ كان التغي�ي
ن استفادت وتلك  موعات ال�ت�ي ن املحج �� � مقارنة االختالف ب�ي موعات التحكم لتيس�ي ال املشروع؟ إن استخدام محج نفس محج

�ات محددة لتدخالتنا لبناء السالم قد يكون تحديًا خاصة  اع تغي�ي ن تحديد النسبة. إال أن إر�ج ىي ن مل تستفد قد يساعد �� ال�ت�ي
ن والعوامل املؤثرة.  �� ود العديد من الفاعل�ي ن مواقف الصراع املعقدة بسبب و�ج ىي ��

ىي  	 ن مشهد الصراع بالوضع �� ىي هودنا لبناء السالم تحقق اختالفًا �� قضايا املساهمة – التحدي هنا هو تحديد ما إذا كانت �ج
ن ت�تم ومختلف العوامل املؤثرة. ماذا كان دور تدخلنا؟ سيساعد التعاون مع  االعتبار العديد من التدخالت األخرى ال�ت�ي
� من خالل  � – بالتفك�ي ماعي. إن استخدام نظرية التغي�ي ن األثر الحج ىي ن البحث �� ىي �كة �� مات املش�ت ن التقي�ي ىي املؤسسات القرينة ��

ن تحديد مدى مساهمتنا. كما  ىي � على مستوى آخر – قد يساعد �� كيف قد يؤدي التدخل على مستوى ما إلى التغي�ي
مة على املشاركة تمكن من تحديد “املساهمة” مع مراعاة مواقف املستفيدين بشأن كيفية  م القا�ئ أن املتابعة والتقي�ي

ن آخرين وعوامل أخرى متعددة تساهم بصورة  �� ن �ياتهم. تقر “املساهمة” بأن هناك فاعل�ي ىي تحقيق التدخل الختالف ��
ابية أو سلبية.  إيحج

م.  ابة للمتابعة والتقي�ي يمكن اإلشارة للمطبوع العاشر بالو�دة الرابعة ملزيد من التحديات واالستحج
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مؤشرات بناء السالم 
ما هو املؤشر؟

ب التأكيد على النقاط التالية: يحج

ن نتوقعها. 	 �ات ال�ت�ي تعمل املؤشرات كعالمات أو إشارات لحدوث التغي�ي

ن على  	 �� �ك�ي موعة من األساليب من املقابالت لالستبيانات لل�ت ن للقدرة على قياس تلك املؤشرات واستخدام محج سنحتاح�
 . استعراض بيانات وتقارير املشروعات، إلح�

اهل أو إغفال املؤشرات النوعية، إال أنها  	 بصورة مثالية، سنختار مزيد من املؤشرات النوعية والكمية: غالبًا ما ي�تم تحج
ن املرغوبة.  ح� ن ذلك النتا�ئ ىي ن بناء السالم، بما �� ن وضع برامح� ىي �� � از والتغي�ي ن املساعدة لقياس اإلنحج ىي هامة ��

�ات بشأن  	 م مؤشرات توضيحية لقياس التغي�ي ة والذي ي�� اص بالهي�ئ �تماعي”51 الح� ع “بنك مؤشرات ال�تماسك اال�ج را�ج
ن صورة املؤشرات املقبولة عامليًا – “مؤشرات لبناء السالم”52.  ىي �تماعي ومورد آخر �� ال�تماسك اال�ج

باإلضافة إلى ذلك:

ن نسعى لها  	 �ات ال�ت�ي ن تدريب املقدمة، فإن تحديد مؤشرات بناء السالم قد يكون صعبًا، ألن التغي�ي ىي  كما شهدنا ��
ن كيفية تناول  ىي �ات �� ن املواقف والسلوكيات والعالقات، والتغي�ي ىي �ات �� مًا. ويمكن أن تكون التغي�ي ليست ملموسة دا�ئ

ن قد تكون صعبة القياس باستخدام املؤشرات القياسية. هناك بعض  � كيفية عمل الهياكل، إلح� الصراعات، وتغي�ي
ن املمارسة العملية قد  ىي �كة للعالقات السلمية والعادلة، على سبيل املثال، إال أن ما يبدو عليه ذلك �� الصفات املش�ت

يختلف من سياق آلخر. 

CRS 2019, Social Cohesion Indicators Bank, Illustrative Indicators to Measure Changes in Social Cohesion. https://www.crs.org/  51
 sites/default/files/tools-research/crs_social_cohesion_indicators_bank-jl-websingle_1.pdf

CRS 2010, GAIN Peacebuilding Indicators. https://www.crs.org/sites/default/files/tools-research/gain-peacebuilding-  52
indicators.pdf

املؤشرات

� كمي أو  عامل أو متغ�ي
نوعي يوفر وسيلة بسيطة 

از، أو  وموثوقة لقياس اإلنحج
�ات املرتبطة  لعكس التغ�ي

ىي  بالتدخل، أو للمساعدة ��
. ىي م أداء الفاعل اإلنما�ئ تقي�ي

https://www.crs.org/sites/default/files/tools-research/crs_social_cohesion_indicators_bank-jl-websingle_1.pdf
https://www.crs.org/sites/default/files/tools-research/crs_social_cohesion_indicators_bank-jl-websingle_1.pdf
https://www.crs.org/sites/default/files/tools-research/gain-peacebuilding-indicators.pdf
https://www.crs.org/sites/default/files/tools-research/gain-peacebuilding-indicators.pdf
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ال بناء السالم يميل إلى االع�تماد بصورة مكثفة على املؤشرات بالوكالة. وهي عالمات ملموسة وقابلة  	 وعليه، فإن محج
ن يصعب قياسها أو مال�ظتها بصورة مباشرة. على سبيل املثال،  � امللموسة ال�ت�ي � للمؤشرات غ�ي للقياس بصورة أك�ج

ن سياق وا�د قد تكون ركوب األشخاص من عرقيات مختلفة  ىي ماعات العرقية املختلفة �� ن الحج �� من عالمات زيادة الثقة ب�ي
�ة، �يث أن نفس السلوك قد ال يكون له  لحافلة وا�دة. ال�ظ أن مثل هذه املؤشرات تع�تمد على السياق بصورة كب�ي
ن كل مكان. ومن ثم، فإن املؤشرات بالوكالة ليست قياسية، ��ت� وإن كان باإلمكان البحث عن أمثلة  ىي نفس املع��� ��

مة محليًا.  ملهمة للمؤشرات املال�ئ

نشاط – تدريب على إعداد مؤشرات الوكالة  

ن أمثلة ملؤشرات يصعب قياسها: الثقة، االستعداد للتعاون، عدالة صنع القرار، السالمة. ما يلىي ف�ي

�؟ ن قد توضح ذلك التغي�ي ن سياقك، ما هي املؤشرات بالوكالة القابلة للقياس ال�ت�ي ىي ��

زيادة الثقة

ي التعاون �� الرغبة �ف

عدالة اتخاذ القرار

زيادة السالمة

ممارسة املؤشرات البديلة
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ل أساسية   رسا�ئ

م بناء السالم بمزيد من التفصيل، فقد ألقينا الضوء على بعض االعتبارات األساسية  ن أنه يمكن استكشاف تقي�ي �� ن ��ي ىي ��
لسة: ن هذه الحج ىي ن تمت مناقشتها �� يدة ال�ت�ي ن بعض املمارسات الحج �� لفعالية MEAL لبناء السالم. من ب�ي

م كما  	 � من خالل منطق الت�م�ي ن التفك�ي ىي ح� – يساعدنا ذلك �� � لتحقيق النتا�ئ االع�تماد على نظرية قوية وواضحة للتغي�ي
�ات املرغوبة.  مة لتحقيق التغي�ي ازات املال�ئ �اح بعض اإلنحج يمكن اق�ت

�تماعات ربع  	 � على مستوى دورة املشروعات – على سبيل املثال، استخدام اال�ج اال�تفاظ بممارسات تبعث على التفك�ي
لة بصورة دورية �ول ما يحدث وسببه.  �، وطرح األس�ئ � مع فريق املشروع �ول عملية التغي�ي سنوية كفرصة للتفك�ي

ن عامة  	 ح� �ات صعبة القياس – تتيح لنا هذه املؤشرات أيضًا وضع السياق لنتا�ئ استخدام املؤشرات بالوكالة لتتبع التغي�ي
مة محليًا.  من املصطلحات املال�ئ مثل “املصالحة” أو “زيادة األمن” ص�
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موارد ومطبوعات

الوحدة الرابعة/املطبوع التاسع

اختبار املفردات 

از نحو تحقيق أهداف املشروع املتابعة ية بشأن اإلنحج مع وتحليل وتوثيق املعلومات بصورة منهحج �ج
زة واملساهمة نحو املساءلة  ن السياقات العملية إلفادة صنع القرار بصورة نا�ج ىي �ات �� والتغي�ي

والتعلم باملشروع.
م مة املشروع وفعاليته وكفاءته وأثره ومدى استدامته على السكان التقي�ي م الدوري واملنتظم ملال�ئ التقي�ي

)ProPack II :املحددين. )املصدر
ن ذلك املستفيدين املساءلة ىي ميع األطراف املعنية )بما �� ات �ج ن ا�تيا�ج �� يب املؤسسة وتوازن ب�ي كيف تستحج

ام.  �� ن صنع القرار واألنشطة والوفاء مقابل هذا االل�ت ىي ة نفسها( �� ن والشركاء والهي�ئ �� واملانح�ي
ة يوليو 2014( )املصدر: ECB 2010 والهي�ئ

ح� التعلم ن ذلك نتا�ئ ىي موعة واسعة من مصادر املعلومات واملعرفة )بما �� عملية متواصلة لتحليل محج
ن تلقي  ديد( ال�ت�ي م وبيانات املتابعة واالبتكار والروايات والتبادل من شخص آلخر والتعلم الحج التقي�ي
ة يوليو 2014( مة. )الهي�ئ عة املعلومات القا�ئ ديدة أو الدعوة ملرا�ج الضوء على أفضل املمارسات الحج

از، بما يعكس املؤشر � كمي أو كيفي يقدم وسيلة بسيطة وموثوقة لقياس اإلنحج عامل أو متغ�ي
 OECD م أداء قطاع الت��مية. )املصدر: قاموس ن تقي�ي ىي �ات املتعلقة بالتدخل أو للمساعدة �� التغي�ي

) ح� م والنتا�ئ مة على التقي�ي للمصطلحات األساسية لإلدارة القا�ئ
� مباشرة، عن األثر ، بصورة مباشرة أو غ�ي ىي ة عن تدخل إنما�ئ ابية والسلبية الناتحج �ات اإليحج التغي�ي

ية(.  م املساعدات اإلنما�ئ � DAC لتقي�ي قصد أو دون قصد. )املصدر: معاي�ي
ة ن أو سياسة. النتيحج ع ملشروع أو برنامح� ن عن أو را�ج ة أو أثر ناتح� نتيحج

ات ة املخر�ج ن يقدمها املشروع نتيحج ة املواتية ال�ت�ي دمات واملعرفة واملهارات واملواقف والبي�ئ السلع والح�
)ProPack I :ن ي�تم تنفيذها. )املصدر لألنشطة ال�ت�ي
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الوحدة الرابعة/املطبوع العاشر

م  ابة للمتابعة والتقي�� التحديات واالستحج

ابة: تحديات املتابعة واالستحج

ابة: م واالستحج تحديات التقي�ي

 صعوبة الوصول 
ألماكن املشروعات:

ر م التغ�� املتابعة عن بعد	 سياق دا�ئ

اه الصراع	  ال�ساسية تحج
عات ربع سنوية	  ر - مرا�ج م بالتفك�� ممارسات التعل��

ي السياق والصراع 	  �� رات �ف املتابعة الدورية للتغي��
از ي اإلنحج �� ر �ف إلفادة التفك��

اه الصراع	  ال�ساسية تحج

النسبة:

املساهمة:
االستدامة واإلطار 

: الزم�خ��

ر 	  هل أصبحت األمور أك�ث
سلمية بسبب تدخلنا؟ كيف 
ًا آخر مل يتسبب  نتأكد أن شي�ئ

ر؟ ي التغي�� �� �ف

موعات املقارنة:	  استخدم محج

ماذا كان سيحدث دون 	 
موعة  تدخلنا، مثاًل: قارن املحج

ي استفادت بتلك   ال�ت��
ر املستفيدة.  غ��

رات التحكم	  استخدم متغ��

 	 �� هدنا �ف هل ساهم �ج
ي مشهد  �� تحقيق اختالف �ف

 الصراع؟ ماذا كان 
دور تدخلنا؟

تعاون مع الوكاالت 	 
مات  القرينة �ول التقي��

 �� ركة للبحث �ف  املش�ت
ماعي. األثر ال�ج

استخدم أساليب 	 
املشاركة للحصول عل� 

مواقف املستفيدين �ول 
كيفية مساهمة التدخل.

م 	  ي التقي�� استخدم مناه��
مة عل� النظرية،  القا�ئ

ر. مثل: نظرية التغي��

كيف نعرف ما إذا كانت 	 
رات ستكون  التغي��

مستدامة؟ ماذا إذا كنا 
ي لرؤية  ي إطار زم�ف�� نحتا��

ر؟ التغي��

مات املحفظة 	  استخدم تقي��
لتوضي� األثر بمرور 

الوقت

�� “القدرة عل� 	  فكر �ف
التكيف”: كيف يطبق 

األشخاص املهارات/
ديدة؟ العمليات بطرق �ج
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تام الوحدة الرابعة: )و( تخطيط العمل وال�خ
زة مقدمة موحج

ىي  طوة بالغة األهمية �� ن كيفية ممارسة املعرفة واملهارات املكتسبة على مدار التدريب. هذه الح� ىي �� � �ان الوقت للتفك�ي
التدريب ل�تمكينكم من تفعيل التعلم عند العودة ألماكن عملكم وبلدانكم.

تخطيط العمل
ن إشارة املرور.  لهذا التدريب لتخطيط العمل، سنستخدم نموذح�

ي إشارة املرور نشاط – تخطيط العمل باستخدام نموذ�ج

ل السالم  ن طورتها من أ�ج ن تمت تغطيتها منذ بداية التدريب وكذلك األ�الم والرؤى ال�ت�ي ميع الو�دات ال�ت�ي ن �ج ىي فكر ��
ب أن تكون تلك أساس التخطيط.  �تماعي. يحج وال�تماسك اال�ج

ع املطبوع الحادي عشر للو�دة  ماعية )را�ج طط الحج من الح� ق ملناقشة خطتك كفرد ثم سويًا مع اآلخرين ص� خصص بضع دقا�ئ
الرابعة – مصفوفة إشارة املرور(:

 

�تماعي بفعالية.  	 هد به لتعزيز السالم وال�تماسك اال�ج الضوء األخضر: ما نريد القيام به وتعزيزه وبذل املزيد من الحج

الضوء األصفر: ما نود االستعداد له استعدادًا للتنفيذ. 	

�تماعي.  	 الضوء األ�مر: ما نود التوقف عن القيام به للمساهمة بفعالية نحو السالم وال�تماسك اال�ج

�تماعي. ��ت�  ن تم إعدادها �يث أنها ستكون وسيلة تحقيق رؤيتكم نحو السالم وال�تماسك اال�ج طط ال�ت�ي ندعوكم لتنفيذ الح�
يل!  وإن بدت املهمة ضخمة، فإن كل خطوة وعمل يحدث فارق – ليس هناك عمل ض�ئ
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موارد ومطبوعات 

الوحدة الرابعة/املطبوع ال�ادي عشر

مصفوفة إشارات املرور لتخطيط العمل 

املواردمن ينفذهام�ت�العمل/األنشطةإشارة املرور
ما نود القيام به 

ه  ونعززه ونو�ج
هد  املزيد من الحج

اهه: تحج

ما نود االستعداد 
له استعدادًا 

للتنفيذ:

ما نود التوقف 
عن القيام به:
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