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ات ــــزاعـــل النـــتحلً
 1برامج تحوٌل النزاعات وترتٌب أولوٌاتهال ةاستراتٌجًوضع أداة عملٌة لتحلٌل النزاعات من أجل 

 

 تـخاـرما شبــإير، ــريــتح

 2مشًـــد حــة، محمــترجم

 

 

 

ٌـــم ـاهــمف

تحوٌل النزاع 

وهو ال ٌهدؾ فقط الى وضع حد . ٌهدؾ تحوٌل النزاع إلى تحقٌق السالم اإلٌجابً بشكل فعلً
للعنؾ وتؽٌٌر العالقات السلبٌة بٌن األطراؾ المتنازعة ولكنه ٌهدؾ أٌضا إلى تؽٌٌر البنى 

من  ؾوٌكمن الهد. االجتماعٌة أو السٌاسٌة التً تتسبب فً مثل هذه العالقات السلبٌةاالقتصادٌة، 
تحوٌل النزاع فً تمكٌن الناس من المشاركة فً عملٌات التؽٌٌر ؼٌر العنٌفة بأنفسهم، وذلك 

 .لسالم والعدالةرساء اللمساعدة فً بناء الظروؾ المستدامة المواتٌة ال

ل النـــزاع ــح
على حل النزاع إلى تطوٌر وتقدٌم مجموعة واسعة من المقاربات البدٌلة لمعالجة ٌهدؾ العمل 

هذه المقاربات قد تشمل المناهج العرفٌة أو التقلٌدٌة، . الخالفات بشكل ؼٌر عنٌؾ وبشكل فعال
 ...منهج حل المشاكل بشكل مشترك، المفاوضات، الوساطة، التحكٌم

إدارة النــــزاع 

  -إلى مجموعة متنوعة من الطرق التً ٌمكن للناس من خاللها معالجة المظالمتشٌر إدارة النزاع 
، "القٌل والقال"تشمل هذه الطرق ظواهر متنوعة كـ   .الصدامات حول ماهو صواب وما هو باطل

بادة الجماعٌة، القانون، السخرٌة، اإلعدام خارج نطاق القانون، اإلرهاب، الحرب، التناحر، اإل
ٌمكن تفسٌر الطرٌقة المستعملة إلدارة النزاع فً حالة معٌنة،  .(avoidance) طال، واإلبالوساطة

من بٌن الطرق السابقة، كما ٌمكن التنبؤ بها من خالل البنٌة االجتماعٌة أو الهندسة االجتماعٌة لتلك 
 .الحالة

 

  

                                                             
1 Specht, Irma (2008), Conflict analysis. Practical tool to analyse conflict in order to prioritise and strategise conflict 

transformation programmes. Utrecht: ICCO & Kerk in Actie. 
 .لمسودة هذه الترجمة اأمٌنة زؼٌب على مراجعته. أتقدم بالشكر الجزٌل إلى أ  2
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ة ــــالمقدم 1

 العمل من أجل عالم خالٍ  فً 3(ICCO & Kerk in Actie) اتحاد الكنابس للتعاون من أجل التنمٌةمهمة منظمة تتمثل 

توفٌر ظروؾ السكن والعٌش من وٌتضمن عملها تقدٌم الدعم لألنشطة التً تستهدؾ تحفٌز وتمكٌن الناس . من الفقر والظلم

والتً بدورها  على مقاربة قابمة على ترقٌة الحقوق كمفهوم شامل لسٌاساتها، 4تعتمد المنظمة. وسابلهم الخاصةاستعمال ب الكرٌمة

، والتنمٌة االقتصادٌة (ABS)، الحصول على الخدمات األساسٌة (D&P)الدمقرطة وبناء السالم : ترتبط  بثالثة محاور ربٌسٌة

وهً تقوم فً كل بلد بإضفاء طابع األولوٌة على محور واحد من محاور السٌاسات السابقة، وبالتالً الوصول (. FED)العادلة 

.  تتسم بالتركٌز والتماسك( على مستوى كل بلد)قطرٌة إلى جعل البرامج ال

الذي ٌهدؾ إلى تحوٌل النزاع المدمر والسلبً إلى ( CT) اتتركز سٌاسات بناء السالم على مفهوم تحوٌل النزاع

لذلك، . للنزاع عالقات إٌجابٌة وبناءة، فضال عن التعامل مع المظاهر ذات الصلة بالسلوكات والمواقؾ، إضافة إلى األبعاد البنٌوٌة

بتحلٌله بشكل شامل ٌمكن على أساسه تخطٌط وتنفٌذ  فإن من الشروط األساسٌة لوضع استراتٌجٌة فعالة لتحوٌل النزاع القٌامُ 

.  التدخالت ذات الصلة بعملٌة التحوٌل

ونقدٌة حول الجهود التً ( systematic)ٌة سق، بادرت المنظمة بوضع دراسة من أجل تقدٌم لمحة ن2006فً سنة 

سٌتم قٌاس التقدم المحرز خالل . تبذلها حالٌا والنتابج التً تتوصل إلٌها فً مجال تحوٌل النزاعات فً أفرٌقٌا والشرق األوسط

ل وقد ألقت الضوء على الحاجة الملحة لتعزٌز قدرات المنظمة وشركابها على إجراء تحلً. هذه الدراسةعلى ناًء بالسنوات القادمة 

بعض لقد قام العدٌد من شركاء المنظمة بتحلٌل . هاوالذي ٌجب أن ٌشكل أساًسا لوضع استراتٌجٌة لتحوٌل اتدقٌق للنزاع

مٌل أكثر للتركٌز على األسباب المباشرة على حساب التركٌز على ت، مع وجود استثناءات قلٌلة، تهمالنزاعات، ؼٌر أن هذا تحلٌال

لذلك كان على المنظمة أن تعمل على تحلٌل للنزاع أكثر شموال وعمقا ٌمكنه تفسٌر . للنزاعات( ؼٌر المباشرة)األسباب الجذرٌة 

إضافة إلى ذلك، تعالج الدراسة وجود المشاكل من . الكٌفٌة التً ترتبط بها هذه األسباب المباشرة بأسباب بنٌوٌة أخرى أكثر عمقا

. بناًء على التحلٌل، والؽٌاب الكامل لمؤشرات قٌاس التأثٌرربط التحلٌل بتحدٌد األولوٌات، وضع استراتٌجٌة : حٌث

بوضع دلٌل لتحلٌل النزاعات وبناء السالم من  (Chris van de Borgh)، قام كرٌس فان دو بورخ 2005فً سنة 

ورؼم قٌام هذا الدلٌل بتقدٌم قضاٌا النزاع جنبا إلى جنب مع النظرٌات المختلفة وبشكل نسقً للؽاٌة، إال أنه أصبح . أجل المنظمة

كمال الدلٌل بأداة وقد كان من ضمن توصٌات الدراسة ضرورة است. واضحا فً الدراسة أن الدلٌل لم ٌتم استخدامه بشكل كامل

.  أكثر سهولة فً االستعمال والتً ٌمكن استخدامها من قبل المنظمة وشركابها

لذلك، فإن الؽرض من األداة المقدمة هنا هو ملء هذا الفراغ ومساعدة موظفً المنظمة وشركابها ومجموع االستشارٌٌن 

قة للنزاعات ، (التصورات)وصؾ مفصل للمواقؾ، السلوكات، اإلدراكات النتٌجة ستكون عبارة عن . على القٌام بتحلٌالت معمَّ

ٌوفر  من شأنها أنالواردة فً هذا الدلٌل ومناقشتها ثالث عشرة اإلجابة على جمٌع األسبلة الـ. تالسٌاق والبنى األساسٌة للنزاعا

كٌد على أهمٌة تحلٌل ٌجب التأ. أساسا لوضع استرتٌجٌات وأولوٌات تحوٌل النزاعات، وتوجٌه اإلجراءات المرتبطة بها

هذه األداة ال توفر إرشادات مفصلة بشأن جمٌع . لتحوٌلهافعال  مجلخطوة األولى فً عملٌة وضع برنا، لكنه لٌس سوى ااتالنزاع

                                                             
. بهذا 50واحذة يٍ أكبز خًست وكاالث هىنُذيت نهتًىيم انًشتزك، وهي تُشط عهً يستىي هً ( ICCO) للتعاون من أجل التنمٌةيُظًت اتحاد انكُائس   3

حيث أصبحتا ( Kerk in Actie)، تى ديج يختهف انذوائز انذونيت نهذِ انًُظًت يع انًُظًت انذيُيت انتابعت نهكُيست انبزوتستاَتيت في هىنُذا 2007وفي جاَفي 

كًا تىفزاٌ انذعى انًاني واالستشاراث نهًُظًاث وانشبكاث انًحهيت (. ICCO & Kerk in Actie)أصبحتا تعزفاٌ يعا باسى ]تعًالٌ عهً يشاركت انبزايج 

انتًُيت االقتصاديت انًستذايت وتعزيز انسالو في جًيع أَحاء انعانى انتي نذيها انتزاياث بتىفيز فزص انحصىل عهً انخذياث االجتًاعيت األساسيت، وتحقيق 

ويعتبز تحىيم انُزاعاث يٍ أهى يجاالث انتزكيز بانُسبت نعًم انًُظًتيٍ، حيث قايتا بىضع يجًىعت يٍ انسياساث واألدواث يٍ أجم . انعادل وانذيًقزاطيت

 .أفغاَستاٌ، يُطقت انبحيزاث انعظًً، كيُيا، انسىداٌ وأوغُذا: نتانيتوهًا تقىياٌ حانيا بتطبيق هذِ األدواث في يُاطق انُزاعاث ا. االستخذاو انعًهي
 (انًتزجى. )بعذ اَذياجهًا يًعا Kerk in Actie و   ICCO للداللة على منظمتً " المنظمة"سٌتم استخدام مفردة   4
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من الدلٌل من شأنه أن ٌقدم بعض المؤشرات حول كٌفٌة االنتقال من مجرد التحلٌل إلى الشروع فً  5الخطوات، لكن الفصل 

مختلؾ مختلؾ أنحاء العالم، فً فً وألنه سٌتم استخدام هذه األداة . ستقبل، وتصمٌم برنامج لتحوٌل النزاعوضع رؤٌة للم

توجٌهات بشأن التفاصٌل الدقٌقة  ةمراحل مختلفة من تطور النزاعات، فإنه لن ٌتم تقدٌم أيفً النزاعات وفً العدٌد من ، والثقافات

ومع ذلك، ٌجب التأكٌد على أن المنظمة وشركاءها ٌنبؽً علٌهم القٌام . ٌل النزاعلعملٌة القٌام بالتحلٌل ووضع برنامج تحو

بالتحلٌل فً إطار عملٌة تشاورٌة، وذلك من أجل الوصول إلى فهم مشترك للتؽٌٌر االجتماعً واألهداؾ المنشودة كبدٌل للنزاع 

فً حد ذاته ضمن برنامج تحوٌل  سباب النزاع كنشاطٌمكن اعتبار عملٌة جمع الشركاء مًعا لمقارنة المالحظات بشأن أ. العنٌؾ

من الواضح أنه سٌتم التعبٌر عن وجهات النظر المختلفة من قبل مختلؾ الشركاء وهذا أمٌر مهم للؽاٌة من أجل إدراك أن . النزاع

. ل بكثٌر حول الوضعوجهات النظر المختلفة كلها صحٌحة، وإذا ما تم وضعها مًعا، ٌمكن أن تقدم فً الواقع صورة أوضح وأفض

 

المنظمة وتحوٌل النزاعات  2

." متطورة باستمرارمجموعة نوعٌة من العالقات الناشئة وال باعتباره رؤٌة السالمٌقوم تحوٌل النزاع على  [...]"

(John Paul Lederach, 2003).  

 

أٌضا ، ولكنه ٌهدؾ األطراؾ المتنازعة السلبٌة بٌن العالقات وتؽٌٌر وضع حد للعنؾ فقط إلى اتالنزاع ال ٌهدؾ تحوٌل

تحوٌل النزاع من  وبذلك فإن عدسات. السلبٌة التً تسبب مثل هذه العالقات أو االقتصادٌة/االجتماعٌة والبنى السٌاسٌة و إلى تؽٌٌر

 :وـبة للمنظمة هبالنس اتالنزاعٌبقى أن الهدؾ اإلجمالً لتحوٌل . األساسٌة ذات الصلةنماط الراهن واأل شأنها أن تبرز الوضع

 .مثل هذه العالقات التً تتسبب فًاالقتصادٌة والبنى السٌاسٌة واالجتماعٌة و، األطراف المتنازعة السلبٌة بٌن العالقات تغٌٌر

ٌتم التعامل مع البنى ، حٌث إلى تغٌٌر اجتماعً إٌجابً النزاع العنٌف ٌتم تحوٌل: هوؾ التأثٌراإلجمالً على  أما المؤشر

 مع احترام حقوق والسلوكات، والذي ٌؤدي بدوره إلى سالم دائم والمواقف تغٌٌر فً العالقات، مما ٌؤدي إلى للنزاعاألساسٌة 

 . اإلنسان

: على ما ٌلً ٌركز اتالنزاع بناء على ذلك، فإن تحوٌل

تخضع للتوجٌه من خالل من أجل تحوٌل النزاع ٌنبؽً أن  أن التدخالت هذا ٌعنً. النزاعسٌاقات و األساسٌة البنى معالجة. 1

؛ تحلٌل متماسك للنزاع

النزاع؛ سٌاق الناس إضافة إلى سلوكات مواقؾ و وتؽٌٌر فهم. 2

بناء مجتمع أفضل من للتدمٌر و وضع حد كٌؾ ٌمكننا. االجتماعً عملٌة التؽٌٌر للشروع فً بوصفه فرصة استؽالل النزاع. 3

 ؛تؽٌٌرالفرص المتاحة للالحالٌة و للمشاكل تصورخالل وضع 

؛ على المدى الطوٌلبذلك  تزاملاالو 5السالم اإلٌجابً خلق. 4

أصحاب المصالح؛ الفاعلٌن و بٌن جمٌع مستوٌات أفقٌة وعمودٌة إقامة روابط. 5

. اإلنساناحترام حقوق صنع القرار ودٌمقراطٌة فً اتجاه تحقٌق المساواة، العدالة،  تحسٌن العالقات. 6

                                                             
العدالة ، الرفاه من معاٌٌر الحد األدنى، ولكن أٌضا بالحربفقط بؽٌاب ، وهو سالم ال ٌتسم ٌجابً بشكل فعلًاإل سالمال النزاع إلى تحقٌق تحوٌلٌهدؾ   5

 .الحرٌةو
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على هذا األساس، . بعٌنهانزاعات بعض الكجزء من البنى األساسٌة ل الدٌنبالنسبة للمنظمة، من المهم كذلك تقٌٌم دور 

ٌمكن وضع استراتٌجٌة لتحوٌل النزاعات لكل بلد على حدى، بحٌث تعتمد هذه االستراتٌجٌة على تعببة رأس المال الدٌنً مع 

 القدرة على المساهمة فً التؽٌٌر االجتماعً اإلٌجابً، وفً الوقت نفسه الحد من القدرة السلبٌة للفاعلٌن الدٌنٌٌن والمعتقدات الدٌنٌة

.  لتً قد تفسد أو تعٌق التؽٌٌر االجتماعً وبناء السالما

هذا ٌعنً (. النوع االجتماعً)تراعً عدم التمٌٌز على أساس الجندر  اتتحوٌل النزاعلترٌد المنظمة كذلك تنفٌذ برامج 

قٌٌمها، ٌنبؽً أن أنه فً جمٌع المراحل، من تحلٌل النزاع مرورا بوضع االستراتٌجٌات وصوال إلى تطوٌر وتنفٌذ البرامج وت

، ولكنها ٌمكن أٌضا أن تشكل اتٌمكن أن تكون العالقات على أساس الجندر مصدرا للنزاع. ٌحضى ُبعد الجندر باالهتمام المناسب

[ االجتماعٌة]من المهم تحلٌل ومعالجة مواقؾ كل من الرجال والنساء، سلوكهم، والسٌاقات . مدخال للسالم والتؽٌٌر االجتماعً

.  فٌها العالقات بٌن مختلؾ األنواع االجتماعٌة التً تجري

على سبٌل . ، ؼٌر أنها تتجاوز هذه المقارباتاتوإدارة النزاع اتٌشمل تحوٌل النزاعات عملٌات حل النزاعٌمكن أن 

المثال، ٌركز حل النزاعات بشكل أساسً على تؽٌٌر المواقؾ وتحسٌن العالقات بٌن الجماعات المتنازعة، ونجد أن تحوٌل 

ٌٌر تقرٌبا وبشكل كامل على مراقبة وتػالنزاع النزاعات بدوره ٌركز أٌضا على تؽٌٌر السٌاق؛ من جهة أخرى، تركز إدارة 

وعلى الرؼم من أن النشاطات المتعلقة بحل النزاعات وإدارة النزاعات ال ٌزال معموال بها فً إطار المقاربة الجدٌدة . السلوك

، وضمان إنشاء المزٌد اتلتحوٌل النزاعات، إال أنها تحتاج إلى أن ٌتم استكمالها بأنشطة تهدؾ إلى تحوٌل البنى األساسٌة للنزاع

ا على السلوك من شأنه أن ٌؤدي بسرعة إلى االعتماد كلٌا على مقاربات إدارة . ع الفاعلٌنمن الروابط مع جمً ًٌ إن التركٌز حصر

فً حٌن أن التركٌز أساًسا . االعتماد أكثر على مقاربات حل النزاعاتإلى كما أن التركٌز أساسا على المواقؾ، ٌؤدي . النزاعات

ومع ذلك، فإن التركٌز على . نزاعات ٌمكن تصنٌفها على أنها مشارٌع تنمٌة عامةعلى األسباب البنٌوٌة للنزاعات أو سٌاق ال

، خصوصا عندما ٌتم االعتراؾ بأن النزاع ٌفتح تحوٌل النزاعالزواٌا الثالثة للنزاع والربط بٌنها ٌمكن أن ٌؤدي فً النهاٌة إلى 

 .الطرٌق نحو التؽٌٌر االجتماعً

ن  ــالحد م :لــالفع                   
ز  ـــن أجــل تعزيــؾ مـــالعن         
ي ــــالم السلبــــالس         

السلــوك 
 
 
 
 

عنـــؾ ٌمـــكن رؤٌتــــه    
 

 
عنـــؾ ٌمـــكن رؤٌتــــه     
( تحت السطح)بشكل أقل    
 
  
 

المــوقـف        الســٌاق                                                                
 

العمل على تؽٌٌر المواقؾ : الفعل
ؾ، ـن العنــــن الحــد مـوالسٌـــاق، فضال ع

 ابـًــالســـــــالم اإلٌجـــزٌـز ـمـن أجــل تع
 

 (Fisher et al., 2000: 10)تكٌٌف مثلث غالتونغ . 2.1شكل 
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إلى إزالة التباٌنات بٌن األطراؾ المتنازعة، كما تحاول التأثٌر على البنى التً تعزز هذه  اتتسعى عملٌة تحوٌل النزاع

إضافة إلى ذلك، فهً تركز على تحوٌل عالقات النزاع العنٌؾ إلى مجموعة من العالقات البناءة، وبالتالً ٌمكن . التباٌنات

على خلق الظروؾ المناسبة لسالم دابم أكبر ٌتم التركٌز بشكل  (.العنٌفة)اعتبارها بالفعل إجراًء للوقاٌة من نشوب النزاعات 

لذلك، فإن عملٌة تحوٌل . ومع ذلك، قد ٌبقى النزاع ضرورٌا إلحداث التؽٌٌر االجتماعً والسالم اإلٌجابً الحقٌقً . وإٌجابً

، (post-conflict" )ا بعد النزاعم"النزاع ٌمكن تطبٌقها فً جمٌع مراحل النزاع، كما ٌمكن تطبٌقها فً سٌاق ما ٌعرؾ بمرحلة 

 .وهً المرحلة التً تبقى فٌها العدٌد من النزاعات بدون حل مع استمرار احتماالت التصعٌد من جدٌد

: فً المقاربة الحالٌة، منها بإنجاز دراسة تسلط الضوء على مجموعة من نقاط الضعؾ المنظمة، قامت 2006فً سنة 

ناها األساسٌة؛ وهو ما ٌنعكس تلقابٌا على النزاعات ضعٌفة جدا بشأن األسباب الجذرٌة للنزاعات وبُ تحلٌالت المتعلقة بتحوٌل ال• 

ٌقوم الناس بالقفز بسرعة كبٌرة جدا من تحلٌل مقتضب أو وصٍؾ للسٌاق إلى تحدٌد "حٌث . السٌاسات المستمدة من تلك التحلٌالت

؛ "اتالعوامل المحتملة لتحوٌل النزاع

على الرؼم من أن العدٌد من الشركاء . على بناء السالم بشكل واضح من منظور ٌقوم على حل النزاعات نظمةالمٌأتً عمل • 

ٌذهبون أبعد من ذلك، إال أنهم ولكً ٌصبحوا فاعلٌن مؤثرٌن فً استراتٌجٌات تحوٌل النزاعات علٌهم بذل المزٌد من العمل 

؛ اتلمعالجة البنى األساسٌة للنزاع

الصعب العثور على العالقة بٌن النزاعات المحلٌة التً ٌركز علٌها بعض الشركاء من جهة، والنزاعات الوطنٌة  لقد ثبت أنه من• 

أو اإلقلٌمٌة من جهة أخرى؛ 

ال توجد هناك تفسٌرات واضحة للكٌفٌة التً ٌمكن من خاللها للمشارٌع استؽالل النزاع الدابر لخلق مجتمع أفضل؛ • 

وبالتالً ال ٌمكن للتؽٌٌر . فجمٌع الشركاء ٌفتقدون إلى مؤشرات صحٌحة لقٌاس التأثٌر. آلثار بشكل نسقًالنتابج وا ال ٌتم قٌاس• 

ٌَّم بشكل صحٌح ٌُق إضافة إلى ذلك، لم ٌتم أبدا اإلفادة بوجود آثار سلبٌة ؼٌر متوقعة، وٌرجع ذلك إلى حقٌقة أن . االجتماعً أن 

. التأثٌر ال ٌتم رصده بشكل منتظم

 

النزاعات تحلٌل  3

فً عملٌة تحوٌل النزاعات، ٌجب أن ترتبط جمٌع التدخالت بالبنى العمٌقة للظلم والالمساواة، بحٌث ٌمكن ألصؽر 

هذه واحدة من . المتساند/أشكال التدخل أن تساهم فً التؽٌٌر االجتماعً، وأن تؤدي فً نهاٌة المطاؾ إلى إقامة السالم المستدام

فً . لنزاعاتتلك اإدارة وتسوٌة النزاعات التً تركز بصورة بحتة على معالجة األسباب المباشرة لعن بعٌدا التحوالت األساسٌة 

ٌُنظر إلى النزاع باعتباره فرصة لتؽٌٌر المشاكل طوٌلة األمد التً تضرب بجذورها عمٌقا فً  عملٌة تحوٌل النزاعات، 

. النزاعات، والتً ٌتم تقدٌمها ومشاركتها بوضوح بٌن الشركاءال ٌمكن أن ٌتحقق هذا التؽٌٌر دون فهم شامل لجذور و. المجتمعات

مثل عدم )ها بٌن البنى االجتماعٌة األساسٌة داخل المجتمع ـالنظرٌات المفسرة للنزاعات العنٌفة وأسبابعادة ما تمٌز 

 ،خرىأمن جهة  داتمن جهة، واألجن( المساواة فً الحصول على الخدمات األساسٌة، الفرص االقتصادٌة، األراضً والثروة

فً الواقع، لتفسٌر النزاعات العنٌفة ٌجب الربط بٌن تحلٌل البنى والوكالة (. agencyالوكالة )فضال عن دوافع الفاعلٌن 

طالما أن الهدؾ األساسً لعملٌة تحوٌل النزاعات هو تحوٌل البنى األساسٌة للنزاع، فإنه من الضروري للؽاٌة أن [. الفاعلٌن]

ي تحلٌل أسباب النزاع كذلك على تحلٌل الفاعلٌن فً ٌنطو(. البنى والفاعلٌن)ٌتعمق تحلٌل النزاع فً وصؾ وتحلٌل هذه األبعاد 
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، كما هو (3)و (2)، (1)هً المسارات [ هنا]فبات الفواعل المستخدمة فً عملٌة تحوٌل النزاع . النزاع والروابط القابمة بٌنهم

 .موضح فً الشكل أدناه

المواقؾ، السلوكٌات /تصوراتال( راكاتاإلد)تحوٌل  العالقات من خالل هو تحسٌنلتحوٌل النزاعات  البعد اآلخر

 كما ٌهدؾ تحوٌل النزاعات إلى استؽالل .وبرامجهموأهدافهم  للفاعلٌن فهم دقٌق ال بد من على هذا البعد، من أجل العمل. السٌاقو

، ما بحوزة الناس الوضع العام بشكل دقٌقٌجب أن نفهم  لهذا العنصر،بالنسبة  .االجتماعً إلحداث التؽٌٌر باعتباره فرصة النزاع

، كما ٌجب أن تكون (االدراكات) والتصورات، المواقؾ المحتملةاجتماعً، التوترات التارٌخٌة ودٌنً و رأس مال ثقافًمن 

 .التحلٌل جمٌعا جزًءا من

 واختٌار (تحوٌل النزاعاتعملٌة )عملٌة الوضع جدول أعمال أساًسا ل النزاع تحلٌلٌنبؽً أن ٌشكل  تحوٌل النزاعات، فً

، فإن تطور النزاعات، إضافة إلى ذلك .هذا العنصر المتعلق بالبرمجة فً بجدٌةأن تستثمر  المنظمة، ٌجب على لذلك .شركابها

 (updates)ات ثيدتحلذلك فإنه من الضروري إجراء  .بشكل سرٌع تتؽٌر ٌجعل السٌاقاتالسلوكٌات، المواقؾ و تتطوروبالتالً 

 أن تكون مرنة ما ٌفرض على المقاربات ةدٌنامٌكٌة عالًتتسم بطالما أن النزاعات وعملٌات التحول ( كأن تكون سنوٌة)منتظمة 

. باستمرار تحدٌات الجدٌدةال على التكٌؾ مع وقادرة

ا، أن ٌتم من خالل عملٌة تشاورٌة مع جمٌع الشركاء،  ًٌ ا أو إقلٌم ًٌ من الناحٌة المثالٌة، ٌنبؽً للتحلٌل، سواًء كان محل

ٌنبؽً أن ٌتم أوال تشجٌع الشركاء على القٌام بتحلٌالتهم الخاصة باستخدام هذا . والشركاء المحتملٌن وأصحاب المصالح اآلخرٌن

هناك مصادر تكمٌلٌة أخرى . المنظمةلتحلٌالت ومناقشتها مقارنة ببعضها البعض ومقارنة بتحلٌل الدلٌل؛ ثم ٌتم مقارنة تلك ا

مثل تحلٌالت مجموعة األزمات الدولٌة، تقارٌر األمم المتحدة والبنك الدولً، والمنشورات )ٌنبؽً االستعانة بها أثناء االستشارة 

تتشكل صورة كاملة ٌتم بناًء علٌها  ،بعد االنتهاء من النقاش. مع الشركاء الفاتتخ، كما ٌنبؽً مناقشة اال(الصادرة عن الجامعات

بإمكان مختلؾ الشركاء أن ٌقوموا بتحلٌل . تحدٌد استراتٌجٌة تحوٌل النزاعات وأولوٌاتها سواًء فً بلد معٌن أو فً منطقة معٌنة

بهذه . عات الجارٌة على النطاق الوطنً أو اإلقلٌمًبٌد أنه من المهم أن ٌتم الربط بٌن النزاعات المحلٌة والنزا. نزاع محدد

االرتباطات بٌن مختلؾ النزاعات والشروع فً وضع االستراتٌجٌة، فضال عن  وبشكل كامل فهمُ  لمنظمةلالطرٌقة، ٌمكن 

لكٌفٌة التً إضافة إلى ذلك، سٌكون بإمكان الشركاء أن ٌقوموا بتحلٌل ا. مؤشرات قٌاس التأثٌر الخاصة ببرنامج تحوٌل النزاع

تكون بها أفعالـُهم المحلٌة جزًءا من صورة أكبر، وهو ما من شأنه توضٌح االرتباطات التً سٌحتاجون إلى إنشابها مع فاعلً 

وبذلك، سٌكون من شأن تحلٌالتهم، إذا اُستـكِملت باالستبصارات التً ٌقدمها التحلٌل األوسع فً إطار . (3)و (2)، (1) المسار

 .اعد بشكل فعال فً تحدٌد النقاط التً تركز علٌها مشارٌعهم الخاصةالمنظمة، أن تس

الدٌنٌة للناس  أنه ٌنبؽً اإلقرار بإمكانٌة التعرؾ على الموارد (Gerrie ter Haar) هار تٌر ٌرى البروفٌسور ؼٌري

نجد  بٌن هذه المواردٌة استراتٌجٌة للتنمٌة؛ ومن باألساس ألالتً ٌحضى بها الناس  مواردال ٌنبؽً أن تزودنا مجموعة": تعببتهاو

ٌمكن أن ٌكون  الدٌن وشركابها، ٌجب إدراك أن للمنظمةبالنسبة  (.Ellis and Ter Haar, 2006) "والروحٌة الدٌنٌة مواردال

تحلٌل اعتباره جزًءا من بذلك و وٌنبؽً االقرار. اتالنزاع تحوٌلدوره فً فضال عن ، اتالنزاع إٌجابً أو سلبً على تأثٌر له

 فهم ما، ٌمكن نسقٌاتحلٌله وصفه وٌتم  فقط عندما. عملٌة تقٌٌمه الحقاتحوٌل النزاعات وجزًءا من  برنامج، وجزًءا من النزاعات

 كٌفٌة الحد من ٌمكننا فهم فً نفس الوقت،و. من أجل عملٌة تحوٌل النزاعات رأس المال الدٌنً ٌمكن تعببة، وكٌؾ الدٌن ٌعنٌه

 .تؤجج النزاعات، ثم كٌفٌة تحوٌل ذلك التأثٌر لٌصبح إٌجابٌا التً( اإلدراكات) والتصورات المواقؾعلى  التأثٌر الدٌنً
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 من على نفس المستوى، وال داخل البلد الواحد نفسهاالمحلٌة  النزاعات على جمٌع الشركاء، ال ٌجب أن ٌعمل أخٌرا

واإلقلٌمٌة، والعكس األوضاع الوطنٌة بعض، وعلى على ها تأثر بعضُ  النزاعات المحلٌة أن ندرك أن ولكن ٌجب. النزاعمستوٌات 

. هذه الحقٌقة بكل وضوح ٌظهرأن  لمنظمةل وسعإطار التحلٌل األ فً للشركاء المختلفة التحلٌالتتجمٌع ومن شأن . بالعكس

 

 

  قـلٌــلعــدد         لــواعــوع الفــن
 

 المسار األول          :المستوى األول
 قٌادة علٌا

 األكثر الدٌنٌون/السٌاسٌون/القادة العسكرٌون
 ظهوًرا

 
 
 
 
 
 

 المسار الثانً                    :المستوى الثانً
 ادة من الصف المتوسطيق

 قادة ٌحضون باالحترام على مستوى •

 قطاعاتهم

 الدٌنٌون/الزعماء اإلثنٌون •

 المفكرون/األكادٌمٌون •

 فً المنظمات ؼٌر)القادة االنسانٌون  •

 (الحكومٌة
 
 

 المسار الثالث                        :المستوى الثالث
 قٌادة شعبٌة

 القادة المحلٌون •

 زعماء المنظمات ؼٌر الحكومٌة •

 األهلٌة

 موظفو الصحة المحلٌٌٌن •

       قادة مخٌمات الالجبٌن •

 عـــــدد كبٌـــر               

 

 (Lederach, 1997: 39) فـــواعل بنـــاء الســــالم. 2.2شكل 
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 (ج)تحلٌل الشرٌك (               ب)تحلٌل الشرٌك  (              أ)تحلٌل الشرٌك   

 

 ICCOتحلٌل النزاع فً إطار منظمة 

 (مستكَمال بالمصادر الثانوٌة)

 

 

 األولوٌاتوضع االستراتٌجٌة وترتٌب 

 

 

 اتاألسئلة المستعملة فً تحلٌل النزاع 4

إضافة إلى تحلٌل الروابط الموجودة . التالٌة على تحلٌل النزاع الذي أنت بصدد العمل علٌه ةستساعد األسبلة الثالث عشر

تجد تحت كل سؤال أمثلة متعددة من مختلؾ أنحاء العالم، وذلك لتحفٌزك على التفكٌر، ؼٌر أن إٌرادها . بٌنه وبٌن نزاعات أخرى

. ذي تعمل علٌهال ٌعنً بالضرورة أنها جمٌعا صالحة للتطبٌق على السٌاق ال

. ٌستحسن أن تركز على التفاصٌل قدر اإلمكان. اإلجابة على هذه األسبلة أن تتجاوز صفحة واحدة لكل سؤالال ٌنبؽً 

حاول االستعانة باألمثلة الواردة )حاول أن تعمل على مناقشة كل سؤال على حدى مع زمالبك وشركابك قبل أن تشرع فً اإلجابة 

. األبعاد والمستوٌات المختلفة لإلجابة على األسبلة علٌك أن تأخذ كل(. أدناه

، ؼٌر أن الفهم الشامل تحوٌل النزاعاتلإن التحلٌل فً حد ذاته ال ٌزودك باإلجابات الكافٌة حول كٌفٌة تطوٌر برنامج 

تحدٌد نوافذ بدلٌل فً هذ ال( 13)ٌتعلق السؤال . للنزاع الذي تعمل علٌه من شأنه أن ٌشكل خطوة أساسٌة أولى فً هذا االتجاه

  .إجاباتك خطوة أولى لتحلٌل احتماالت السالمستشكل و ،لفرص التؽٌر االجتماعً
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لنزاع؟ ل الكامنة التً شكلت أرضٌــة األسبابالبنى و ما هً :(1)السؤال 

 

 لماذا؟

ٌساهم أن  تدخل صؽربحٌث ٌمكن أل، مساواةالالو ببنى الالعدالة مرتبطة جمٌع التدخالتٌجب أن تكون  ،تحوٌل النزاععملٌة  فً

 يه اعنزال تحولل السمات الربٌسٌةأهم  واحدة من. متساندسالم فً صناعة  ،فً نهاٌة المطاؾ ،التؽٌٌر االجتماعً وصناعة  فً

التؽٌٌر ٌكون أن  من أجل ضمانوذلك  ،األسباب الجذرٌةب ما ٌسمى ،النزاع األسباب الكامنة وراءمع التعامل بشكل واقعً 

قدر تارٌخٌا دقٌقا ومتجذرا ، على أن ٌكون التحلٌل حاسمٌ  أمرٌ  األسباب الجذرٌة تحلٌل هذهفإن ، لكلذ .متساندٌنالسالم و االجتماعً

. اإلمكان

 

 ابـــدة أسبــه عــل زاعٍع ــن لُّل ــك

 

 النـــــــــزاع
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 :أمثلة

 ؛ مجموعة من األجانب على أنها إلٌها النظر وإنما ٌتم ،ألرضل المالك الحقٌقً العرقٌة إحدى المجموعات راعتباتم ال ي

  ؛ المباشرمحٌطها العاصمة والمدٌنة  على بناء فقطعلى التركٌز على مدى قرون و والتعلٌمٌة السٌاسات االقتصادٌةعملت

 ؛ األحزاب الحاكمة بشكل كامل علىٌعتمدون  واأصبح وبالتالًالمعونات ب الناسٌتم تزوٌد ، فترة االستعمار منذ

 ؛ المجتمع صوت فًلمرأة لم ٌعد لقواعده، الدٌن و منذ تؽٌٌر

 ا المجموعتٌن السكانٌتٌن بٌنعدم المساواة  أصبح ًٌ ؛ كذلك التأثٌرات الخارجٌةمن خالل و، مؤسسة بنٌو

  ٌُنظر إلى ال ،سلٌمعلى نحو تتم  الموارد الطبٌعٌةلم تكن أبدا إدارة ٌعمل  واحد طرؾمن  مملوكةباعتبراها  هاالتً تدر فوابدو

؛ على استؽالل الجمٌع

  ؛ باءً أ واصبحي حتى رأي أيٌملكون  همأنعلى  الشبابإلى  ٌُنظرال

  ؛ الزواج لٌتمكن من األبقار الكثٌر من بحاجة إلىاالنسان ٌكون ألن السابدة  ثقافةال من اجزءً  على الماشٌة اإلؼارةتعتبر

 ؛ المجاورة واالقتصادٌة للبلدان السٌاسٌة المصالح
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ولماذا ٌستمر فً الحدوث؟ ما هً أسباب النزاع األكثر حداثة، : (2)السؤال 

 

 لماذا؟

عند تحلٌل أسباب النزاع، من المفٌد التفرٌق بٌن األسباب الكامنة العمٌقة التً شكلت أساسا الحتمال اندالع النزاع ، ولكن ٌجب 

، على سبٌل المثال النزاع، من المهم وصؾ دٌنامٌات "القرٌبة/األسباب المباشرة"من بٌن هذه . أٌضا تحلٌل األسباب األكثر حداثة

. إذا كانت النزاعات تستؽرق وقتا طوٌال، فهً فً الواقع تخلق أسبابها الخاصة بها. الكٌفٌة التً ٌؤدي بها اقتصاد الحرب وظابفه

كما أنه ٌصؾ أٌضا بعض األسباب التً لها صلة . مستوى التحلٌل هذا لن ٌحدد لماذا بدأ النزاع ولكن لماذا ال ٌزال مستمرا

وهذا السؤال ( ةبنٌوياألسباب ال) (1)أدناه االختالفات بٌن السؤال  الشكلٌوضح (. المباشرة)باألسباب الكامنة وراءها مباشرة 

. الذي ٌركز على األسباب المباشرة

 

اب ــــن األسبــــات مـــــالث فئــــث 
 
 
 

النزاع لنشوب  رةـــــــــباب المباشــــاألس/محفزات فورٌة        
دة ــاسات تمٌٌزٌة جديـــــــٌال سٌاسً، سًــــــــتزوٌر االنتخابات، اؼت                                            

 
األسباب القرٌبة     

( األموالالسٌاسٌة ، هروب رؤوس   االت ـفً الشوارع، تواتر االعتق مثل تزاٌد انعدام األمن )ظروؾ محددة                       
 

أسباب نسقٌة      

تفاوت اقتصادي واضطهاد      على سبٌل المثال)بخلفٌة النزاع  مسبقة لها عالقة  ٌة أساسٌة، متجذرة، شروط بنٌوظروؾ عامة و     
( تارٌخً، نفقات عسكرٌة عالٌة                                                               

 

From Alex Schmid’s Thesaurus and Glossary of Early Warning and Conflict Prevention Terms 

 

: أمثلة

  لمجموعات  اآلن، وٌمكن،. لموارد الطبٌعٌة واألسلحة جعلت التمرد أسهل من حٌث التموٌل والتجهٌزلاألسواق العالمٌة

سلحة؛ األلجمع األموال لشراء ( انتصار المتمردٌنبمشروطة )المتمردٌن بٌع حقوق مستقبلٌة الستخراج المعادن 

  سنوات إلى تهمٌش مجموعة عرقٌة فً الشمال بشكل متزاٌد؛  5أدى التدهور االقتصادي الذي بدأ منذ

 اءة معاملة السكان من قبل الحكومة، إال أنها فً السنوات فً حٌن أن الجماعات المتمردة بدأت بالقتال ضد الالمساواة وإس

وتبدو وكأنها تقرٌبا تستخدم مصطلح الالمساواة لتبرٌر سلوكهم االنتهازي؛ . الماضٌة تبدو وكأنها مدفوعة أساسا بالجشع

  بما أن ؼالبٌة المدارس مؽلقة، فإن األطفال أنفسهم أصبحوا أكثر عرضة للتجنٌد؛

 ؛جرامٌة، على مدى السنوات الماضٌة، الكثٌر من التأثٌر على الفواعل السٌاسٌةاكتسبت الشبكات اال 

  تسبب االقتصاد االنتقالً فً حدوث نزاعات حول الموارد االقتصادٌة؛

  بسبب الحرب، لم ٌتم توفٌر أي نوع آخر من التدرٌبات فً الجٌش باستثناء التدرٌب على المهارات الحربٌة؛

 ( من الدكتاتورٌة أو حكم المجالس العسكرٌة نحو مشاركة أوسع للمجتمع المدنًاالنتقال )السٌاسً  أدت التؽٌٌرات فً النظام

 .إلى خلق مجال لتطور فاعلٌن سٌاسٌٌن جدد وأكثر رادٌكالٌة
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من هم الفاعلون وأصحاب المصالح فً النزاع؟ قم بوصف كٌف ولماذا تكون مصالحهم على المحك : (3)السؤال 
 .أثناء النزاع

 

لماذا؟ 

 اعلولؾللذا، نحن بحاجة إلى فهم كامل . بٌنهم ربطالوالفاعلٌن ، ٌتم التركٌز بشكل كبٌر على إشراك تحوٌل النزاعاتبرامج فً 

بما فً ذلك )على جمٌع المستوٌات  اعنزبالالعالقة  ويذٌن وصؾ جمٌع الفاعلحاول . دورهم و، وما هالنزاعفً الموجودٌن 

والمجتمعات واألفراد،  نوالدولً نوالجهات المانحة، الفاعل ،فواعل المجتمع المدنً، ولكن أٌضا المسلحةالحكومات والجماعات 

فً النزاع  من ؼٌر المنخرطٌن، أٌضا أولبك ٌنوصؾ جمٌع الفاعلمنك ب وطلا، المالحق (10)السؤال فً (. الرجال والنساء

 .هجيتأجفً  وأالنزاع  ون فًسببأولبك الذٌن ٌتالتركٌز على منك  هنا ، ٌرجى. بٌنهم روابطالوصؾ إضافة إلى 

 :أمثلة

  ًاتياالتفاقااللتزام بعدم  السٌاسٌون القادة العسكرٌون أو قرري ؼالبا ما وسع،أ متمردة جماعات" الخاضعة لرقابة"المناطق  ف 

 .ٌنالرسمً شركابهم مع االشتباك والتصادم أحٌانا شملتي تال ،مالخاصة به تهموجه مؤقتاٌتبعون  المعتمدة على نطاق وطنً، بل

؛ (الالجبٌن تدفقك)ومختلؾ األضرار  المعاناةوبالتالً التسبب فً  إثارة االستٌاء فً مقاطعة معٌنة همٌمكن

   بحٌث أن األشخاص ذوي ، دوبهه محافظا على المجتمع المدنًوٌبقى  .المجتمع المدنً علىبشكل كامل  الحكومةتسٌطر

 ؛ٌفرواادٌة إما أن ٌصمتوا وإما أن النزعة االنتق

   شدٌدة عندما تتعرض النتقادات ، ألنها مع الحكومة فً وفاقي أساسوتعمل بشكل دعم ت والحكومات المانحة الدولٌةالجهات

؛ ذات النزعة االنتقادٌةالكنابس  أو دعم المنظمات ؼٌر الحكومٌةتقوم ب

   أٌة  دونبالطبٌعٌة  تصدٌر المواردأرباحهم من  بمضاعفة واقامالفوضى وقد  بشكل كامل مناألعمال رجال مجتمع ٌستفٌد

؛ مباشر شكلب العدٌد من المسؤولٌن الحكومٌٌنمن ذلك كما ٌستفٌد . ضرابب

  الرتب العلٌاالضباط  ذوي  الى هنٌتم تسلٌمؾ الفتٌاتممتلكاتهم، أما وكأنهن جزء من النساء  إلى معاملة مسلحونٌمٌل الرجال ال 

ٌُمتلكلو  كما  الجٌش؛مسارك المهنً فً فً الوالء وٌساعدك فتاة لدٌك ٌعتبر تعبٌرا عن  أجملما  اقابدً أن تعطً  .كن شٌبا 

  بقٌة أفراد األسرةتساعد  الطرٌقة الوحٌدة التً أن هذه هًطالما  القوات المسلحة، النخراط فًل إرسال أبنابهمفً  اآلباء بدأي 

؛ الحٌاةالبقاء على قٌد على 

  وبذلك فقد بشكل كامل على أساس إثنً قومي ء إلٌهانتماألن االالنزاع حكومٌة جزءا من المنظمات ؼٌر العدٌد من ال أصبحت ،

سٌاسٌة؛ مجرد أدوات  أصبحت

   ؛ اقتصاد الحرب والمشاركة فً عملها حرٌة قادرة على زٌادةالشبكات اإلجرامٌة

   أكثر  أو ةواحدمجموعة  من خالل دعموذلك  ،المنطقة أو البلد النفوذ فًالحصول على مزٌد من على  الحكومات األجنبٌةتبحث

. المنخرطة فً النزاع المجموعات من
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 ؟تأتً هذه المواقف ومن أٌن النزاع تسبب والتًوفقها  تصرف الناس(ٌـ)المواقف التً ماهً  :(4)السؤال 

 

لماذا؟ 

نتمكن قبل أن . إلٌه ستخدام العنؾ أو الدعوةتوجهاتهم الوأٌضا من حٌث  ،ٌل سلوكهمشكعلى ت إدراكاتهامواقؾ الشعوب وتعمل 

المواقؾ فهم المواقؾ الكامنة وراء من  إلى سلوك أكثر إٌجابٌة، ال بد لنا ؾيالعنالسلوك تحوٌل حول فً التفكٌر  ءبدمن ال

فإن اإلدراكات والمواقؾ تتشكل من خالل السٌاق الذي ٌعٌش فٌه الناس فضال عن التجارب التً  ذلك،أكثر من . واالدراكات

 فً تحلٌل المواقؾ، ٌجب علٌك(. األسباب الجذرٌة للنزاع عالجالذي ي) (1)السؤال ٌرتبط بالسؤال  ولذلك، فإن هذا. ٌكتسبونها

فً الثقافة، فضال عن  ةمتجذروال مٌن إدراكات المدنٌٌن األقدمقم بتض. ومن أٌن جاءتالتصورات /اإلدراكاتأصحاب تلك تحدٌد 

 .عن النزاع الناتجةلتؽٌرات فً المواقؾ ، مع إٌالء االهتمام لالعنٌفة الفواعل إدراكاتو مواقؾ

 :أمثلة

   وقد (الجشع)البعض ٌرٌد الوصول الى السلطة والثروة، وبالنسبة للباقً، هناك مصالح شخصٌة فً السلطة وبالتالً الثروة ،

ٌكون البعض اآلخر مدفوعا بمصالح أجنبٌة؛ 

  الثقة  انعدام  .والمزٌد من الخوؾ من االستبعاد واالضطهاد وجود المزٌد والمزٌد من انعدام الثقة بٌن القادة وجماعات السكان

 طرة على السكان؛لزرع المزٌد من الخوؾ والسً التً كانت موجودة منذ قرون ٌتم استعمالها من قبل الحزب الحاكم

   التوترات، ؼٌر أن الحكومة بالؽت فً التركٌز على تلك التوترات لخلق  بعضإلى طالما أدت االختالفات العرقٌة بٌن الناس

 تمرٌر هذه األفكار ألطفالهم؛ب واآلن، ٌقوم اآلباء .المزٌد من االنقسام والكراهٌة

  لكراهٌة والتعصب؛ا ٌبرر بشكل فوريعلى المجموعات األخرى أن  من شأن التبرٌر اإللهً للتفوق العرقً لمجموعة واحدة 

  القابم على ادعابهم حق الحصول على هذه األرض؛ ؼطرسة القوة المحتلة تعكس موقؾ أصحابها 

  الؽالبٌة العظمى من الناس تبقى األعراق األخرى أدنى درجة  رؼم أن الفصل العنصري قد توقؾ رسمٌا، إال أنه فً أذهان

 منهم؛

  ،ٌبدو أنهم ؼٌر متفقٌن حول ما ٌعنٌه أنه ؼٌر  فً حٌن أن جمٌع الجماعات المسلحة تدعً النضال من أجل العدالة والمساواة

 ؛المساواة والعدالة لمن؟ :ذلك

  من قبل جماعات المانحٌن إلى خلق توترات خطٌرة داخل المجتمعات  تؤدي مخٌمات الالجبٌن والمعاملة التفضٌلٌة لالجبٌن

 فة؛المضً

  هٌبة ذات صلة بالحكومة؛ لرقابة أٌة الخضوع فً ال ترؼب وهً  ؼٌرت المنظمات ؼٌر الحكومٌة مواقفها تجاه الحكومة 

   منذ أن تم اعتبار الجماعة المتمردة منظمة إرهابٌة على نطاق دولً، فقد فقدت العدٌد من أنصارها من الشتات الذٌن أصبحوا

 خابفٌن؛

  لشرطة، ولكن الحكومة لٌست فً وضع ٌسمح لها بذلكا عناصر ة على أنها ال تستطٌع دفع مرتباتٌقوم موقؾ الجهات المانح. 

 معنون فً مضاٌقة الناس؛لذلك، فإن عناصر الشرطة ال ٌتلقون أٌة مرتبات وهم يُ 

  ٌفكرون فٌه  تماما مامرة أخرى إلى أٌدي الحكومة، فإنه لٌس واضحا  بٌنما تكون األمم المتحدة قد ساعدت فً إعادة السلطة

ال تزال تقوم بتجنٌد الشباب المحلٌٌن  ٌبقى السؤال، األمن لمن؟ ألن المجموعة المتمردة .حٌن ٌقولون انهم ٌقومون بتحسٌن األمن

 هم الؽذابً؛ـَ وفقا لما ٌعتقدون أمن ، بما فً ذلكمن أجل ضمان أمنها

  للنزاع مصدراكذلك وسٌظل  النزاع ٌعتبر الموقؾ من التفوق السٌاسً موجودا قبل.  
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 مواقفسلوكات عنٌفة وإحتماالت ظهور  تؤدي إلى خلقالتً ٌعٌش فٌها الناس والتً ما هً السٌاقات  :(5)السؤال 
 آثار النزاع على ذلك السٌاق؟ ما هًو متعصبة؟

 

 لماذا؟

لٌست عامال الناس فٌها ٌعٌش التً  الظروؾ .الزمنٌة بالذات النقطة، فً هذه ٌعٌش فٌها الناس ذيال هو السٌاق آخر مهم بعدهناك 

والفرص  الحصول على الخدمات األساسٌة. ونتصرؾي وكٌؾ للعالممحددا آخر من شأنه التأثٌر فً الكٌفٌة التً ٌنظرون بها 

آللٌات ا ،محلٌةالوطنٌة والسٌاسات العلى  أن ٌؤثروا للناس ٌمكن إلى أي مدى، وقضاٌا الصحة، الظروؾ البٌبٌةواالقتصادٌة 

من  اجزء تأكٌد على أن ناكه ،تتحوٌل النزاعا فً .السٌاقهذا جزء من  كلها ،وما إلى ذلك المتعلقة باالقصاء االجتماعًالقابمة 

ٌؤدي إلى  من المرجح أن، وبالتالً إلى حالة اإلحباط الناسالذي ٌؤدي بلسٌاق المشكلة لالعناصر  ؼٌر تلكيٌجب أن  ليالتحو

، من المهم لهذه األسباب .إلى العنؾ فً نهاٌة المطاؾ، التً من شأنها أن تؤدي وؼٌاب العدالة لظلمل التعرضل إدراكات يتشك

مثل  ،من طبٌعة هذا السٌاقبها الكٌفٌة التً ؼٌرت وصؾ قم كذلك ب، هذا الجزء فً. الناس فً ٌعٌشللسٌاق الذي  رسم خرٌطة

 .األبعاد اإلقلٌمٌة، إلخ، والالجبٌن النازحٌنأماكن تواجد وقام ، أرالبطالة ، معدالتالدخلمستوٌات فً  التؽٌرات

 :أمثلة

  ووجود  الحوارالتً تسمح بمساحة تقل ال .مركزٌة السلطةعلى جعل  على نحو متزاٌدتعمل و سرٌة أكثر الحكومةتصبح

  ؛واحدالحزب ال دكتاتورٌةتتحول الدولة نحو . رأي اآلخرال

  ؛ خارج نطاق السٌطرةوتصبح  المجموعات العرقٌة بٌن التوترتنفلت حاالت بحٌث الجبٌن ال اتمخٌمتمتأل

  ؛ مع السكان المتاعبٌبدأون فً اختالق  ٌثبح أشهر 6لمدة  الجنود ورجال الشرطة مرتباتدفع عدم

  ًجدا  سٌبةظروؾ فً  ٌعٌشون حٌث العاصمةنحو للنزوح  اآلالؾ من الناسدفع بي رٌفٌةال مناطقالاالنعدام التام للخدمات ف

؛ الحٌاة الٌومٌة من اجزء العنؾٌشكل  وحٌث

  المجتمع ٌمكن أن ٌكون علٌه  ماحول  تصور أيٌفتقدون و الحربخالل الذٌن نشأوا  األطفال الجنودأعداد هابلة من وجود

الحٌاة؛ فً  هممهاراتٌصعب تؽٌٌر ذهنٌاتهم و، ، وبالتالًالعادي

  تاركة مجتمعاتها  تحتفظ بتسلٌحها التً المجاورة بٌن الجماعات التصعٌد إلىللحكومة  القسري نزع السالح برنامجٌقود

؛ أٌة حماٌةبدون المتكررة  هجماتللوعرضة  شدٌدالخوؾ حالة من الفً وراءها 

  ؛ ونهاالتً ٌرتكبوالجرابم  عن األفعال من العقاب ذوي الصلة بالحكومةأو الجنود  األشخاصإفالت

 هناك الناس أؼلب و فً العالم أفقر دولةتعتبر  فً الواقعإال أنها  ،(الطبٌعٌةالموارد مفعم ب) بلد ؼنً لٌبرٌا الرؼم من أنب

؛ ٌومٌا وجبة واحدةٌتناولون 

  ًوالخالفات  النزاعجج ؤيهو ما ، والمنطقة البلد أوداخل ( المٌاه مثل) ستخدام الٌومًالذات االطبٌعٌة  المواردوجود ندرة ف

؛ جماعاتالأو  األشخاصبٌن  حول مناطق التموقع

  ؛ الدخل لكسب أو المسلحة/و الجماعات اإلجرامٌة لالنضمام الىٌدفع الناس انعدام فرص العمل

 ؛ الفساد المستشري بسبب ؼٌاب العدالة عاارتؾ

 عسكرٌة؛ الموارد الأو  على الجٌش السٌطرة الحكومٌة االفتقار إلى

 لشعبل الثقافٌة اإلدراكاتعلى مؤثرا بذلك ، امهٌمن امجتمعً فاعالفقد أصبح العسكر  ،الجاري النزاعحالة نظرا ل. 



15 
 

 بتلك الطرٌقة؟ ٌتصرف الناسنزاع، ولماذا العنف المفضً للالسلوك التً تغذي اندالع  ماهً أنواع :(6)السؤال 

 

 لماذا؟

الذي  السٌاقموقفهم وؾ يتكً، وبالتالً معٌنة بطرق ونتصرؾي جعل الناسأن ي والسٌاقالموقؾ من شأن ، اعنزال فً مثلث

 الفهم للسلوك من اعمٌق مستوىً  ٌتطلب اتكًدٌنامًال بعض هذه تحوٌل لمن أج هذا المثلث التدخل فً .سلوكهممع شون فٌه يٌع

رؾ الناس بالكٌفٌة التً صلماذا ٌت وحاول فهم عاتاجممختلؾ الل اعنزالصلة بال يذ السلوك وصؾقم ب .الناسالذي ٌسلكه 

التً  والسٌاقاتفكرون بها يالتً  فً عقولهم نفسك وضعمن خالل فهم أن تحاول فقط  ؛أحكام ةأي صدرتال  .ٌتصرفون بها

 .مسلوكه( رمصد)من أٌن ٌأتً  لوصؾ (3)و  (2)األسبلة على  إجاباتك استخدم .ٌعٌشون فٌها

 

 

 :أمثلة

  لمعاقبةالقوانٌن القدرة على إنفاذ و الرقابةؼٌاب  .كاملبشكل  الثقة فقدانوٌنتهً بهم إلى ٌن ؼاضب جعل الناسي الحكومةفساد 

؛ ٌهالحصول عل ما فً وسعه للحصول علىأحد ي أل احوفتم المجال ٌترك الفساد

 فترة  بسبب التً ٌعٌشونها حباطعالقة بحالة اإللهذا التؽٌٌر . م تتسم بالعنؾزوجاتهم وبناته تجاه رجالال ت سلوكاتأصبح

زل؛ االمنداخل  والعنؾ اإلدمان على الكحولهذا ما ٌؤدي إلى تفشً  .نبه االعتناءالفشل فً  ومشاعر البطالةمن  طوٌلة

  باستمرار حاولت خرىاألمجموعة كما أن ال، ها وأراضً مجموعة أخرىأراضً الحدود بٌن احترام ٌتمادعاء مجموعة أنه ال 

الدولٌة؛ ات ياالتفاق احترام تنوي أنها ال ٌبٌن بوضوح هذا .من األراضً المزٌد سرقة

 جنبا إلى جنب مع السٌاسً إزاء الوضع شعورهم باإلحباطوٌعمل  الشباب؛ من الصعب السٌطرة على ٌصبح على نحو متزاٌد 

؛ ؼضبهم جيجعلى تأ اتالجامعالمدارس و إؼالق

  ؛ بشكل علنً ،االؼتصاباألطراؾ و قطعحوادث  مثل ،الفظابع حدوث إال عند المجتمع الدولًال ٌتحرك

   ى هؤالء لد ةخطٌرٌؤدي إلى ظهور سلوكات سٌبة  لكثٌر من الشبابفً أوساط ابتروٌج المخدرات  أمراء الحربقٌام

؛ الشباب

 ؛ وسهولة الحصول علٌها توفرها بسبباألسلحة  سوء استخدام اديازد

  ؛ حٌاءفً األبٌع المخدرات و الصؽٌرة التأصحاب المح المال منبابتزاز  العصابات االجرامٌةقٌام

  متطرفة وجهات نظر بنًتفً  الناس شروعو فً وسابل اإلعالم الرادٌكالً الخطابازدٌاد حدة. 
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 ٌؤثر النزاع األوسع على وكٌف اإلقلٌمٌة األوسع؟ أو بالنزاعات الوطنٌة النزاعات المحلٌةترتبط  كٌف :(7)السؤال 
 ؟للنزاعات المحلٌة دٌنامٌكٌاتال

 

 لماذا؟

أكثر  ونكوني الشركاء ؼالبٌة .األوسع أو الدولٌة النزاعات الوطنٌة علىبشكل بارز تأثٌر للالشركاء قدرات محدودة  معظمٌمتلك 

 ،السلوكٌتعلق األمر بالربط بٌن أما عندما  .أوسع سٌاقب ةكون مرتبطتقد التً ، المحلٌةعلى النزاعات  ونركزي فعالٌة عندما

ومع . أوسع نطاقا على أساس لقٌام بذلكا ىؼٌر قادرٌن علببساطة  ونٌصبحفإنهم ، الذي ٌعملون علٌه اعنزال وسٌاق قؾاموال

على الصعٌد  التطوراتمن شأن  .الوطنٌة واإلقلٌمٌة، الدولٌة والنزاعات شرٌكٌعمل علٌه ال الذي اعنزالربط بٌن ال من المهم ،ذلك

فً  تحوٌل النزاع فواعلجمٌع  بدأي األهمٌة بمكان أن، فمن لكلذ. ةالمحلً اتكًالدٌنامًعلى  تأثرأن  اإلقلٌمً والوطنًالعالمً و

 اتكًالدٌنامً هً ما ٌجب علٌنا أن نفهم ،بذلك من أجل القٌام. (3)و (2)، (1)ات لمسارمع فواعل ا ورأسٌة روابط أفقٌة تطوٌر

 .اعاتنزال بٌنالموجودة 

مستوٌات النزاع  قم بتحلٌل جمٌع

 جاورةتالم الدولالنزاع بٌن   •
 والدٌن بٌن المركز النزاع  •
  مناطق الحكم الذاتً داخل وضع األقلٌات  •
  مختلؾ الجماعات المعارضة النزاعات بٌن  •
 المدنٌٌن والسكان المتحاربة الفصابل النزاعات بٌن  •

 

 :أمثلة 

   طرؾٍ  من اجزءً ٌشكلون  وأمراء الحرب المحلٌٌنالقادة طالما أن بنزاع عالً المستوى  فً الؽالبالمحلٌة  النزاعاتترتبط 

؛ مستوىً  أعلى

   الصؽٌرة أصحاب المحالت المزارعٌن أو موقؾٌصبح  وبالتالً السوق المحلٌة تدمٌرعلى  السٌاسات االقتصادٌةتعمل ،

؛ جدا اسٌا ،محددة مجموعة عرقٌةالمنتمٌن إلى 

  قدم البرنامج (UNDDR) ؛ داخل المجتمعات المحلٌةتوترات  ٌثٌرما ، وهذا للمقاتلٌن السابقٌن مزاٌا حصرٌة

  كبٌرة زٌادة  .القبول بهاٌرفضن التً  التقلٌدٌة نهأدوارالنساء للعودة إلى  دفعوإلى عودة الرجال إلى بٌوتهم السالم  اتفاق أدى

العنؾ المنزلً؛ فً 

   الخوؾ  الموت، إلى بٌنهما التوترٌؤدي  .المحلٌٌن السكان يضاأر على منازل جدٌدة بناءب للمستوطنٌن سٌاسات الحكومةتسمح

؛ هالدفاع عن نفسل بدورها فً ظهور نزعة المجموعاتسبب ت، والتً تالؽضبو

   ؛ الخدمات األساسٌة انعدام فرص الحصول على زٌادةإلى  من البلد المجاور نوالالجاٌؤدي

   ؛ المجاورة بوالحر ذوٌهم فً الحدود لمساعدةبعبور  الشبان السابقٌن الجنود العدٌد منقٌام

   ؛ على أرض الواقع الموارد البشرٌة حالة على االرهاب بشكل خطٌر الحرب العالمٌة علىتؤثر

  تؤدي إلى  المجتمعاتإضافة إلى قٌامها بتسلٌح  للدفاع عن أنفسهم ،منهمالشباب خاصة ، المدنٌٌن بتسلٌحتقوم  أن الحكومة حقٌقة

؛ بٌن األجٌال كبٌرة توترات خلق

  اقتصاد الحرباستؽالل ب ،فً العالم أخرىبمناطق نزاع مرتبطة ال، دولًالناشطة على نطاق  جرامٌةاإلشبكات تقوم ال 

  .الصالحه
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 ؟المجتمع الشباب داخل لدى حباطمصادر اإلو ، مواقف، طموحاتأدوار( اآلن وفً ما مضى) ما هً :(8)السؤال 

 

 لماذا؟

. هامن أجل كسروذلك  بالنسبة للشباب المخاطر دورةإلى التعامل معها هً  تحوٌل النزاعات برنامجٌحتاج التً  من القضاٌا

بهوٌة  اإلقرار على ، وبناءً بشكل متزامن الشباب والمدنٌٌن الشباب ستهدؾ الجنودت أن متماسك مبنٌة بشكلاستجابة على أٌة ٌنبؽً 

ٌتم النظر إلى . "للسالم محتمل أهم تهدٌدكذلك  هم، ولكنالمجتمعمستقبل  الشباب همإن   .فً المجتمعالمتمٌز دوره و لشبابا

نساء، أطفال، شٌوخ، ]" الهشة/الضعٌفةالفبات "كما أن ، "للمستقبل األمل الوحٌد"، و"التؽٌٌرمن أجل ل عواؾ همعلى أنالشباب 

، على هذا النحو، والشباب أن المهم التأكٌد على من .والحرب لعدم االستقرار ا محتمال كبٌرامصدرتمثل [ مرضى ومعاقٌن

ٌشترك  ما .لشبابامن للمحاربٌن السابقٌن نفس الشًء بالنسبة متجانسة، وال ٌشكلون مجموعة  هممشتركة ولكن سماتبٌتمتعون 

 اقتصادٌاتمجتمعات مزقتها  فً هممستقبلصناعة على  همراجبا قد تمعنٌفة و فً بٌبات اجتماعٌاتنشبتهم  تمقد  هأنهو  فٌه هؤالء

  ".الحروب

 :أمثلة

 الشباب ألسالٌب الحكم  تعرضٌشكل  .هماتمجتمع فً عقدتاالجتماعات العامة التً  أثناء الحق فً الكالم، لم ٌكن للشباب تقلٌدٌا

صراع هناك  .امل تمكٌن لهم ولكن لٌس لألشخاص األكبر سناعالؽربٌة، من خالل مشاهدتهم للتلفزٌون أو من خالل اإلنترنت، 

فً المناطق الرٌفٌة؛  دٌارهم لمؽادرة الشبابٌدفع و األجٌال هابل بٌن

 الجماعات المسلحة والمٌلٌشٌات وكذلك فً الجٌش للتجنٌد فً العاطلون عن العمل الفبة المستهدفة الربٌسٌة شكل الشباب. 

المتاح لدٌهم؛  العمل الوحٌد هذا هو كان، ألؼلب الشباببالنسبة 

  على بالكاملدون مٌعتوأصبحوا مدمنٌن  الكثٌر من الشباب .تجارة الماس ا إلى جنب معجنبً ٌتم الكوكاٌٌن للبلد كان دخول 

؛ الشباب ة بٌنميجرانتشار الفً  هابلة زٌادة، مع لدعارةل لجوء الشباب والفتٌاتمن النتابج المباشرة  .مروجٌهم بهذه المادة

 الدفاع عنرؼبة فً تنمٌة الوفٌهم  الكراهٌةلزرع  أعدابهمحول  ٌتم تعلٌمهم أساسا منفصلة مدارسالذٌن ٌرتادون  الشباب 

؛ شدٌد األهمٌةانشؽاال ٌعد  الطالب أدمؽةؼسل .شعبهم

  فً  تكمن القضٌة .البلد  مستقبلفً  ملاأل ٌوفر هذا الجٌل االستماع الى .والعدالة ٌطالبون بالتؽٌٌر من فً طلٌعةالشباب هم

؛ به ٌطالبونكالعالم الذي  أفضلعالم  خلقل بالنسبة لهم مساحة أكبر خلق

 وكذلك ، للفتٌات الفرص االقتصادٌةنعدام ال نتٌجة مباشرةك الدعارة محله تحل لكن ،ضد الفتٌات تراجع العنؾ المنحاز جندرٌا

االؼتصاب خالل  العدد الكبٌر لحاالتلكن  ٌةاحمالحترام واالب ٌنٌحظ ت الفتٌاتكان ،تقلٌدٌا .احترام الذاتالفتقارهن إلى نتٌجة ك

؛ قد تركت آثارها السلبٌة العقد الماضً

 ؛ النزاعفً  لدخولل لدٌه االستعدادو المتطرؾ لخطاب السٌاسًالمحبط عرضة ل الشباب

 الذكورالشباب  من ٌتشكل السكان ؼٌر متناسب من إن جزءا. 
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 هو تأثٌر ماحدته؟  أو التخفٌف منبتأجٌج النزاع المنظمات الدٌنٌة الدٌنٌٌن و كٌف ٌقوم مختلف القادة :(9)السؤال 
 ىــي البنـــف التً ٌحضى بها الدٌنعالقاتهم؟ ما هً المكانة مواقف الناس، سلوكهم و الدٌنٌة على المعتقدات

؟ زاعــــاألساسٌة للن

 

 لماذا؟

المنظمة لتحوٌل  سٌاسةفً حاسما  هدفا والمواقؾ المعتقداتالدٌنٌة، المنظمات ٌن، الدٌنً للقادةمحتمل ال سلبًالتأثٌر ال تحوٌلٌعتبر 

الالتسامح /التعصبالتً تحرض على وتلك المذاهب  ٌنهؤالء الفاعل من إفساد السالمٌمكن أن ٌكون المتسببون فً  .النزاعات

 التؽٌٌر االجتماعًي التً تعمل على إعاقة هتكون  أٌضا أن ٌمكن المنظمات الدٌنٌةؼٌر أن  .الروحًإضفاء التبرٌر  مع والعنؾ

ٌتمثل فً  خطر آخرٌكون هناك  ٌمكن أن. ؼٌر القابلة للتؽٌٌر التً تتبعها أو بسبب بنٌتها الهرمٌةالقواعد  ،المحافظ نهجها بسبب

 ٌنالدٌنًالفاعلٌن  الدٌن و تقٌٌم دور .عيراالمشأرباح أو من الحصول على  من المجتمعبالعقابد السابدة  ؼٌر المؤمنٌن استبعاد

 أوبٌنما ٌتم العمل على تحوٌل  بشكل استراتٌجً ٌجابًاإل الدٌنًرأس المال  تعببةمن أجل النزاع تحلٌل  ا منكون جزءً ي ٌنبؽً أن

 ٌنبؽًكما  .دابمال السالم حقوق اإلنسان و، المساواة، العدالةمن أجل  لتؽٌٌرلعملٌة ا المفسدٌن المحتملٌنتأثٌر  الحد من على األقل

كذلك الحد من دور ٌنبؽً  .االجتماعً اإلٌجابً إحداث التؽٌٌر المساهمة فً القدرة علىٌتمتع ب الدٌنً الذي المالتعببة رأس 

فً  ةالمهم ه هً الجوانبهذ .التؽٌٌر االجتماعً والسالم قيأو تع قد تفسد والمعتقدات التً ٌنالدٌنً ٌنلفاعلل المحتمل التأثٌر السلبً

 .لتحلٌلا

 :أمثلة

   ومع ذلك .الجماعات المتمردة األحزاب السٌاسٌة أو أهمٌة منأكثر  الوصول إلى السكان أكبرقدرة التً لها  الكنابستعتبر، 

؛ فً الطرح جرأةو نشاطا لتصبح أكثر لكنابسلأكبر  دور ن ٌرؼبون فً رؤٌةمهناك العدٌد م

  ؼٌر ضد السكان من االجتماعً  قصاءاالممارسة السلطة وعلى  شرعٌةضفاء الكوسٌلة ال بشكل متزاٌد الدٌن ٌتم استخدام

؛ بالمعتقدات السابدة المؤمنٌن

   ة المعالجعلى  التقلٌدٌٌنأن القابمٌن  ، نرىالٌومو. داخل المجتمع للثقافة مٌزة هامةا ديًّ ومعالجة الخالفات وُ  التسامحطالما شكل

بالتالً تقبلهم من وٌمكن  أخالقهم الشرٌرة من األشخاص العابدٌنتطهر التأكد من ٌعملون على لمجتمع للخالفات داخل ا الودٌة

؛ جدٌد داخل المجتمع

  العنؾ  برري ما من شأنه أن، والتعصب الكراهٌةبتعلٌم  فً الواقعٌقومون  الزعماء الدٌنٌٌن أن عددا من أصبح واضحا

؛ الجماعة من قبل أعضاء المتطرؾ المستخدم

   من  أنهٌعتقد  التً كانو الحدود من عبورالمجتمعات المدنٌة التً تقوم بها  المعتقدات الدٌنٌةاألنشطة المشتركة بٌن تتمكن

؛ عبورهاالمستحٌل 

   ؛ ه المنطقةهذ الشباب فً االنتحار بٌن معدالت زٌادة فًال ٌفسر جزبٌا بالبعثاالعتقاد

  ؛ هتحديو تهمناقش من الصعب جدا قضٌة أن ٌعتقدما من أجل  القتالعند ، بعد الموت بالجزاء وعدال/االعتقاد

   الخدمات بدون هذهو .ألعضابها توفٌر الخدمات األساسٌةتعمل على المتبقٌة التً المنظمات الوحٌدة  والمساجدالكنابس تعتبر، 

 ؛الجوعاألمراض و منقد فقدوا حٌاتهم  ٌنكثٌرالسٌكون المزٌد من األشخاص 

   أي شًء وجود دون ب الدٌنٌة الخاصة معتقداتهممن أجل  للقتال واسعنطاق  البالد على الدخول إلى االجانب المقاتلٌنبإمكان

؛ السكان المحلٌٌن مع مشترك
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 مواقف، سلوك الرجال وصفقم ب داخل المجتمع؟( النوع االجتماعً)الجندر  دٌنامٌكٌات ما هً :(10)السؤال 
 ؟النزاع قبل وأثناءوالسٌاق الذي ٌتفاعلون فٌه  والنساء

 

 لماذا؟

الجندر أدوار  تؽٌروت .بناء السالمعملٌة  حاسما فً دوراالنزاع  أثناء وبعدو قبل الذكور واإلناث ألدوارتلعب اإلدراكات السابدة 

تحوٌل مراحل عملٌة فً جمٌع  على محمل الجد أن تؤخذ حاجة إلىفً  كٌاتالدٌنامً وهذه ،النزاع أثناء وبعد [أدور الجنسٌن]

حل فً  المحلٌةالتقالٌد ، استنادا إلى بناء السالم فً أنشطة النساءإدماَج ل النزاع يتحو استراتٌجٌات تتضمن ٌجب أن .النزاعات

 ،بدال من ذلك .إلى ضحٌة المرأةتحوٌل  فقط على التً تصر عن المقاربات بتعدٌجب أن ت هذه االستراتٌجٌات، ولكن النزاعات

 واالعتراؾ السٌاسٌةإشراكهن فً العملٌة ، بما فً ذلك االجتماعًو االقتصادي الفضاءفً  نساءلل الدور األساسًٌجب تعزٌز 

  الذكورة مفهوملما مدى الطابع العنفً  .النزاعبعد أثناء وو قبل وأدوارهم الرجالب أٌضاالجندر ٌتعلق  ٌر أنغ .بدورهن

(masculinity) لرجولةاحول  ةبًبناماهً المفاهٌم األكثر و (manhood)الموجودة حالٌاالجندر  اتكًدٌنامً وصؾب هناقم  ؟ 

  .المجتمع داخل

 :أمثلة

 عيشجعلى ت عملت النساءوقد  .عنؾب واٌتصرؾ أنهً  لدى الرجالللسلوك  الوحٌدة المقبولة، والطرٌقة الحرببداٌة  منذ 

 بعد عودتهم إلى الدٌار الترحٌب بهملدى الرجال بلعنؾ ا مكافأةب اباتالش زوجاتتقوم ال .بعنؾوا تصرؾيكً  دابما الرجال

ٌبدون رفض ذلك فٌقابلون  الرجال الذٌنأما  .العسكري زيالفتٌان المرتدٌن للالفتٌات ب تحٌط .الصاخب والؽناء الرقصب

؛ بهم باالستهزاء

  نمنه توقعيُ  كنيأشٌاء لم  نفعل هن ٌكنألن المجتمعداخل ج ادماالنإعادة فً  جدٌة مشاكل الالبً تم تسرٌحهن الفتٌاتتواجه 

؛ القٌام بها كفتٌات

 ؛ ٌن عن الدٌارؼابب واكان ألن الرجال أثناء الحرب مزٌدا من الحرٌة النساء اكتسبت

 محدودةال موارد الؽذاءإضافة إلى  الرجال منأن الحرب فً حاجة متزاٌدة لمزٌد  لماطا، اإلناثمن  الموالٌد قتلب اآلباء بدأ. 

؛ هذه الممارسةم يحرتوالالزمة  جراءاتاإل باتخاذ الحكومةوقد قامت  .المجتمع لٌداتق فً نجدهاال و هذه الممارسة حدٌثة

  ؛ المساواة بٌن الجنسٌن[ بذور فكرة] خلقإلى  الجٌش لخدمة فًباا ملزمون معً  والنساء أن الرجال حقٌقةتؤدي

 النزاع وبعد خالل عاطلٌن عن العمل همالعدٌد من، أصبح سرهمالمعٌشٌة ألعن اكتساب لقمة مسؤولٌن دابما  الرجال كان بٌنما .

 جنابً أنشطة ذات بعدفً  التورطعلى  ونهنجبريبالتالً دخل األسرة، والمساهمة فً  همزوجاتمن  اآلن معظم الرجال وٌتوقع

تجارة المخدرات؛ والتهرٌب و الدعارة مثل

  قاتالت والمقاتالت سواًء من رتب الم ؼٌرالفتٌات  كل منتعانً  .خالل الحربالمقاتالت قمن بالتورط جنسٌا  تايالفتمعظم

 ؛أزواجهن مع هنعالقات صعوبات فً منعالٌة أو ؼٌر عالٌة 

  تشجٌعفً  بدأت النساءفقد ، السلع الكمالٌة بعض للحصول على الطرٌقة الوحٌدة أصبحت هاٌبدو أن أعمال النهبأن طالما 

 .فً واقع األمرٌروج للعنؾ وهو ما  ذلك لفعل أزواجهن
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الحكومة،  تشمل هذه الجهات المجتمع؟ الفواعل داخل العمودٌة التً تربطاألفقٌة و هً الروابط ما :(11)السؤال 
 ؟ما الذي تغٌر .وما إلى ذلك الجهات المانحة ،المنظمات الدولٌة، عات المحلٌة، امجالمجتمع المدنً، ال

 

 لماذا؟

 الفواعل داخل مستوٌات بٌن جمٌع أنشبت الروابط ضمان كون يه النزاعاتتحوٌل برامج تتسم بها  حاسمة مٌزة أخرىهناك 

صنع هٌبات و الحكومة) (1)المسار فواعل جمٌع  بٌن عمودٌة، بشكل مثالً،/أفقٌة ورأسٌة كونت ٌنبؽً أنهذه الروابط  .المجتمع

 على النزاعتحوٌل ٌركز ، الروابطبالنسبة ألنواع (. المحلٌة المجتمعات) (3)المسار و( المجتمع المدنً) (2)، المسار (القرار

المستوٌات ، بٌنما ٌكتفً حل النزاع بالتركٌز على (األفقًالمستوى )مختلؾ المستوٌات المتشابهة فً المجتمع بٌن  العالقات

 .فً الوقت الراهن[ وظٌفٌا] الروابط ٌة عمل هذهكٌؾل خرٌطةوضع من المهم ؾ ،لذلك(. العموديالمستوى )لمنظمات لالمتشابهة 

، المجتمعداخل  الفواعلجمٌع  تصؾاآلن أن منك  المطلوب هو أن ولكن الفرق ،الفاعلٌن حول (5)السؤال ب السؤال ٌتعلق هذا

اعمل على استخدام الرسوم  .الموجودة بٌنها روابطال علىأن تركز بشكل محدد منك  بوطلأنه مكما  .فواعل النزاعولٌس فقط 

 .الروابطتلك  لتوضٌحواألشكال 

 :أمثلة

: اـــعمودي

  إلى نقص الموارد وبسبب  فقد تحول دورها الربٌسً ،للحكومةعلى االنتقاد الشدٌد  اتقلٌدي المنظمات ؼٌر الحكومٌة تعودت بٌنما

الجهات المانحة؛ مشارٌع الحكومات و تنفٌذ

   ؛ هاتمثٌلب تظاهرت مع المجتمعات المحلٌة التً اتصاالت محدودة الحكومٌةلمنظمات ؼٌر لٌبدو أن

   ؛ لجٌشعلى ا سٌطرة كاملة الحكومةتسٌطر

  خاصة به وأفكار قؾامووؼٌر مسموح له بامتالك  الحكومةللسٌاسات المطورة من قبل  كمنفذ المجتمع المدنً ٌُنظر الى .

الذٌن ٌمارسون االنتقاد أصبحوا مهددٌن أو األشخاص  المنظمات ؼٌر الحكومٌة أو .مقبولةلم تعد المفتوحة  أو التعلٌقاتاالنتقادات 

؛ اتستثناءحفظ بعض اال مع، وسابل اإلعالم المستقلةال وجود ل .العراقٌل واجهأن عملهم أصبح ي

  وؼٌرها من داخل الحزب الحاكم المعارضٌنو( السٌاسٌةالنخبة ) لحكومةل وجهات نظر األحزاب المشكلة ٌتم التعبٌر عن أحٌانا 

؛ الكنابس المجتمع المدنً أو منسواًء  بدابٌةاآلراء ال

  المنظمات ؼٌر  تموٌل الجهات المانحة أوقفتفقد ، تحوٌل النزاعاإلطار الجدٌد ل كجزء من العمل مع الشرطة ٌنظر إلى ألنه ال

 .هذه األنشطة الهامةب ما ٌتعلقالحكومٌة فً

 :اــــفقًأ

   ؛ تعمل فً إطار تنافسً أكثر سابقكانت فً ال جدٌدة بٌنماال شبكةإطار الفً  معا بشكل جٌد المنظمات ؼٌر الحكومٌةتعمل

  ؛ بعضمع ها بعضُ  التواصل اال ٌمكنه الوكاالت الحكومٌةو الوزارات

  ؛ الثقةعنصر  خطٌر فًنقص  هناكٌبقى ، ولكن المجتمعداخل التفاعل من حدة  زادٌه إلالمؤدٌة طرق الو السوق افتتاح

  ًة معٌنةمع مجموع بقوة إلى التحالؾ دايحالموقؾ  هذا ٌختلؾ من. اواحد تتبنى موقفا مجموعة واحدة لٌس المجتمع المدن. 

 ؛النزاع تحفٌز فً حتى دورا فً بعض األحٌان الكنابس تلعب ،على سبٌل المثال
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  ؛ التقلٌدٌة السلطةبنى  اختفت

  المشارٌعتم تحدٌد أنواع محددة من ، التموٌلعلى  ةوإضفاء طابع األولوي استراتٌجٌتهم تنسٌقأن عمل المانحون على  منذ 

 .تموٌلها ؾيتوقتم قد ؾ الصدمةمن  الشفاء الهامة مثل ؼٌرها من المشارٌع فً حٌن أن ،للحصول على تموٌل

 

 تحسنت أم أنها أصبحت أسوأ مما كانت علٌه؟اإلنسان؟ هل  الحالة الراهنة لحقوق ما هً :(12)السؤال 

 

 لماذا؟

هو تحوٌل  لتحوٌل النزاع المباشر الهدؾ. سوًءا األكثرمٌزات النزاع األكثر شٌوعا و من بٌنانتهاكات حقوق اإلنسان تعتبر 

منك إعطاء ٌرجى . اإلنسانفٌما ٌتعلق بحقوق رض األوصؾ الوضع على من المهم أن ٌتم لذلك، . النزاع العنٌؾ إلى نزاع بّنــاء

جدٌدة من االنتهاكات هناك أنواع حدٌثة أم أنها قابمة منذ زمن بعٌد؟ هل  نتهاكاتهل أن اال: منظور تارٌخً للقضٌة

أنواع االنتهاكات قم بوصؾ ؟ فً طرٌقه للتحسن الوضعل أن التقالٌد العسكرٌة؟ همن  ال ٌتجزأ من الثقافة التقلٌدٌة أو أم أنها جزء

 .أساس الجندرلعنؾ القابم على لتحلٌل قم بتضمٌن . والمجتمع النزاعآثار ذلك على  شرحقم ب، والفاعلٌن رتكبها مختلؾيالتً 

 :أمثلة

 أساس الجندر القابم على  العنؾ المبلػ عنها من عدد الحاالت تزاٌد(GBV) ٌرجع  ما إذا كان هذا لٌس من الواضح، لكن

؛ ذات العالقة إعداد التقارٌر اتآلً تحسننتٌجة ل زل أواالمنداخل فً هذا النوع من العنؾ  زٌادة فعلٌة إلى

  ؛ للحكمالجدٌد  الربٌسوصول منذ  بشكل كبٌر وزادت مروعة داخل السجونانتهاكات حقوق اإلنسان تعتبر

 والمصالحة لجنة الحقٌقة ساعدت فً حٌن (TRC)  ًمن أكثر أن العدٌد خشىيُ  ،داخل المجتمع تخفٌؾ حدة التوترف 

؛ الخاصةالمحاكم من خوفا  ( DDR) برنامجعن  ابعٌدً ٌفضلون البقاء  رةوخطالجرابم  مرتكبً

  سرعة من بمعدل أسرع ٌجري أن التجنٌدإلى  تشٌروتقارٌر إال أن هناك ، عدد كبٌر من األطفال تم تسرٌحبٌنما 

؛ التسرٌح

 عدٌدة أنشطةعلى  محافظـًا، الحرب قبل المجتمعالذي كان سابدا فً  المنهارقتصاد اال اعله محلووؾ الحرباقتصاد  حل 

بعد فترة ما  اقتصاد ربٌسٌا فً باعتباره عامال تجارة األسلحة ، وكذلكوتجارة البشر المخدراتتجارة ، التهرٌبك

 .جوانبعدة فً  حقوق اإلنسان قوضيما  امنه، الجنابٌة شبكاتال قوة، فضال عن هذه األنشطة .الحرب
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الذي من شأنه أن ٌزودنا بنقاط مفتاحٌة من أجل القٌام  (13)من أجل توجٌه أذهاننا نحو المستقبل، قمنا بإضافة السؤال 

. بالبرمجة

 

ٌُتوقع من ؟ اإلٌجابٌة التً ٌكون النزاع قد دفع بها نحو األمام التغٌٌراتهً  ما :(13)السؤال   أنهذه التغٌٌرات هل 
؟ دائمة تكون

 

 لماذا؟

ٌُنظر إلٌه اع نزال أنفً تكمن  تحوٌل النزاعات فًممٌزة  سمةهناك  للنزاع أن ٌمكن  ،اإلٌجابً بالمعنى .سلبً على أنه تلقابٌاال 

 تعزٌزفعال فً  تحوٌل النزاعات تساهم .قابم على العدالة والمساواةمجتمع للوصول إلى الالزمة و التؽٌٌرات الضرورٌةٌدفع نحو 

ٌُرى. عنٌؾنزاع عنٌؾ إلى نزاع ؼٌر من  التحول التؽٌرات  تحدٌد من المهم .التؽٌٌر االجتماعً وسٌلة لتحقٌق فً ذلك ٌمكن أن 

 اتكًدٌنامًٌتمتع النزاع ب .أم ال التؽٌٌرات ستكون دابمة ذا كانت هذهإما  تحلٌل والبدء فًٌُنشؤها النزاع  والسلبٌة التً اإلٌجابٌة

 .(دٌنامٌكٌات الربط)النوع الثانً  ٌركز علىأن  السؤال األخٌرهذا ربط، ومن شأن ات كًدٌنامًوتقسٌم 

 :أمثلة

 اإلٌجابً هذا التؽٌٌر من أجل الحفاظ على .رصنع القرا القدرة علىو من االستقاللٌة امزٌدالنساء خالل الحرب  اكتسبت، 

؛ تقلٌدٌةالدوار األلعب االكتفاء ب مرة أخرى إلىالنساء  دفعإعادة تجنب مع ، اتكًهذه الدٌنامًأساس  على برامج بناءٌنبؽً 

  فً  منتشرةال صؽٌرةالسلحة األ وجود المترتبة على السلبٌةهم ٌدركون العواقب و الحرب والعنؾ منبالتعب  السكانٌشعر

؛ خٌار السالم عن تدافعبشكل متزاٌد ل العدٌد من المجموعات النسابٌةظهرت لذلك  ؛صفوؾ المدنٌٌن

  ٌنبؽً أن توجد هناك برامج  .مسموًعا النزاع أصبح صوتهم لكن من خالل، أي شًء واٌقولأن  من قبل الشبابلم ٌكن بوسع

 إشراك الشباب، وذلك من أجل الضؽطوممارسة القرار  صنعل ؼٌر عنٌفة دٌمقراطٌةالتأسٌس لمناهج الشباب و على تمكٌنتعمل 

صوتهم؛ فرصة إسماع  الشباب ٌنبؽً تشجٌع وسابل اإلعالم إلعطاءكما  .والمجتمعات المحلٌة فً الحكومة

  إساءة و محدودةالسلطة ؼٌر ال معارضة تؤدي إلى نبااألجو ٌنالمحلً ٌنالفاعل على ٌنالدولًوالضؽط  المراقبةممارسة

؛ وؼٌرها من قبل السلطات السلطةاستخدام 

  ؛ مجتمعال خارجأخٌرا قد أصبحوا وللمحاكمة  مجرمً الحرب عدد منتعرض

  ؛ والمجتمع الدولًالدولة عالقته ب المدنً فً جدٌدة للمجتمع اأدوارً  أن نرىاآلن ٌمكننا

 قد والذي ٌكون لمنطقة لالدولً  المجتمع فقد أدى إلى جلب انتباه، السكان بشكل كبٌر على أثر تسونامً على الرؼم من أن

؛ تحسٌن حالة حقوق اإلنسان بالتأكٌد فً ساهم

  على التأثٌر و ممارسة الضؽط أكثر نشاطا فًاألطراؾ  ثنابٌة الجهات المانحةؼٌر الحكومٌة و المنظمات الدولٌةأصبحت

؛ السكان حماٌة فشلها فً المسؤولٌة عنعلى تحمل  الحكومةلحمل  المجتمع المدنًزاد تمكٌن وقد  .ٌةالدولالسٌاسات 

 أقدر على مهو، أفضلبأفكار اقتصادٌة و يتعلٌمبمستوى  واعاد اعنزالخالل  ادرواغالذٌن ( خاصة الشباب) كثٌر من الناسال 

 .واستخدام مهاراتهم االقتصادٌة االمكانٌات التعرؾ على

 

  



23 
 

 الٌةـــوات التـــالخط 5

 

 حٌث نم النزاع فهمٌعتبر . لتحوٌل النزاع الخطوة األولى لتصمٌم استراتٌجٌة فعالةمن  للتو انتهٌتقد  كك أنأن تدرمن المهم 

النتقال لهناك العدٌد من المنهجٌات المختلفة المتاحة  .مقترحات من أجل التؽٌٌر ةأي فً تطوٌر أمرا حاسما تارٌخه وجمٌع جوانبه

أخٌرا و ،المخرجات ،األنشطة، األهداؾٌتسم بالتكامل فً الرؤٌة، تحوٌل النزاع  برنامج نحواع النز فهملمن المستوى الحالً 

 هناكولكن  ،ة من خالل هذا الدلٌل المختصر لتحلٌل النزاعكامل اتتقدٌم توجٌه ال ٌمكن  .التأثٌرقٌاس المستعملة فً مؤشرات ال

األساسً الذي ٌوجه السؤال فكرة أن  عتباراال خذ بعٌن، تكستراتٌجًال كأثناء تصمٌم .أدناهاإلضاقٌة الورادة بعض الخطوات 

حول  ةنظر لدٌك اآلن ؟آخر لدٌنا رؼبة فً بنابه وبناء شًء فٌه بكٌؾ نضع حدا لشًء ؼٌر مرؼو :عملٌة تحوٌل النزاع هو

ٌمكننا . "المرؼوب فٌها"ما ٌنبؽً أن تكون علٌه الحالة  تكمن فً تحدٌداآلن  مهارتك، للنزاع ؼٌر المرؼوبأسباب وسٌاق النوع 

ات يإمكانخذ بعٌن االعتبار بشكل كامل األالتدخالت من أجل تحوٌل النزاع وترتٌب أولوٌاتها، مع  وضع استراتٌجٌاتفً أن نبدأ 

 .نا وقدرات اآلخر، وتحقٌق قدراتمن الوقتهذه النقطة عند السالم حدود و

 

: ريتغًالو السالمتحقٌق ات يتحلٌل إمكان

إمكانٌات بٌنما قمنا فً تحلٌل النزاع بالتعرؾ على جذور ودٌنامٌكٌات النزاع، سنحتاج إلى القٌام بنفس العملٌة للتعرؾ على 

نقاط التحدٌد التركٌز على اآلن ٌجب  ولكن ،اتباع قابمة مماثلة من األسبلةٌمكن  ،هذاكتقٌٌم لقٌام بل .تحقٌق السالم والتؽٌٌر

فإن ، على عوامل النزاع كل مجتمعالوقت الذي ٌتوفر فٌه فً ؾ .الفرص السانحة لتحقٌق السالماألساسٌة من أجل التؽٌٌر بحثا عن 

تحوٌل  بإمكانهاالتً  اعلوالؾ التعرؾ على، على سبٌل المثال .السالممن أجل تحقٌق موارد الوكذلك العوامل كل مجتمع لدٌه 

التحلٌل الجزء من فً هذا  من المهم كذلك .فً ما سبق ، كما فعلنافواعل النزاعالتعرؾ على عن أهمٌة ال ٌقل السالم  نحواع النز

تعزٌز داخل المجتمع التً من شأنها ( اآلن وفٌما مضى)المتاحة  الدٌنٌة والسٌاسٌة ،االجتماعٌةارد االحتفاظ بفهم تارٌخً للمو

 اتفً السٌاس حدوث تؽٌر تاحتماال ي؟ ما هةلاالعدالتً تسعى إلحقاق  جماعات الضؽطماهً  .ؼٌر العنٌؾ ر االجتماعًيالتؽً

إن تؽٌٌر أنفسهم؟ لالناس  استعدادما هو مدى فً المجتمع؟ ة والفبات الهشة المظلومالفبات  ةساعدمن ٌقوم بمالوطنٌة والعالمٌة؟ 

 .تحلٌل النزاع فً حد ذاتهنفس أهمٌة بمن أجل السالم هو وفواعل التؽٌٌر  إلمكاناتتحلٌال 

 

: لسالمارؤى 

المتاحة من أجل  مكاناتاإل، ونزاعال اعلوؾ ةعرؾمونزاع المباشرة للالربٌسٌة وفهم ووصؾ األسباب نتمكن من بمجرد أن 

؟ همٌزات وما هً أهم علٌه السالمبدو يأن  هو الشكل الذي ٌنبؽًما .لمستقبلاتصور المتمثلة فً الخطوة التالٌة ننتقل إلى ، التؽٌٌر

، الجتماعًللتؽٌٌر افرصة النزاع ؟ إذا كان ادابمحقٌقٌا والسالم لجعل  تهاحتاج إلى معالجن التًماهً األسباب البنٌوٌة والقرٌبة 

التً ٌمكنها  اتمنهجًمن اللسالم؟ ل مسبقةالشروط الفً المستقبل القرٌب والبعٌد؟ ما هً رؤٌتها ما هً التؽٌٌرات التً نود ؾ

نتواجد من حٌث انطالقا رحلتنا ل التخطٌطأن تساعدنا على فبإمكامها . "نظرٌة التؽٌٌر" يالتؽٌٌر المحتمل ه تصورفً مساعدتك 

الذي ما هو التؽٌٌر : التالًاإلجابة على السؤال  على ها مساعدتنانبإمكا، أو، بعبارة أخرى. ٌث نرٌد أن نكونحوصوال إلى  اآلن

طوٌل األمد التؽٌٌر االجتماعً هو لٌخرج إلى حٌز الوجود؟ ما التؽٌٌر ٌحتاج إلٌه هذا يذال وما هعمل من أجلنحن بصدد ال

رؤٌة طوٌلة األمد  فً حد ذاتها، مععملٌة التؽٌٌر  من حٌث تنتهًالتؽٌٌر  نظرٌةتبدأ ؟ هتحقٌقل المتساند الذي نسعى/مستدامالو
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مفصلة صورة  ولكننا فً حاجة أكثر إلى منها،هدؾ اللمهمة أو حول اعام بٌان مجرد هذا ٌجعلنا فً حاجة إلى أكثر من . للنجاح

لٌة ـالقبْ التؽٌٌرات كل تحدٌد ل ، ننطلقلتؽٌٌر؟ بعد ذلكهذا ا الذي نحتاج إلى حدوثه من أجل أن ٌتحققما  .النجاحلما سٌبدو علٌه 

 شروط مسبقة ضرورٌةعبارة عن هذه  .الحصول علٌها/هاقيتحقالسابقة من أجل  نجاحالحدث لرؤٌة التً ٌجب أن ت( المسبقة)

اذا ٌتطلب تحقٌق هذه م .على المدى الطوٌلالمتساند /المستدامالتؽٌٌر أردنا تحقٌق  إذاوجوب توفرها جمٌعا ما ٌعنً مللنجاح 

مسبقة؟ الشروط ال

 

: تحوٌل النزاع  من التحلٌل إلى استراتٌجٌة

، من المهم األفصل وشروطهالمستقبل تصور ، التعرؾ على إمكانٌات التؽٌٌر ،نزاع وأسبابهتحلٌل الوبعد االنتهاء من ، بعد ذلك

جسر النزاع وبناء إلى تحلٌل العودة ، من األهمٌة بمكان لذلك .من سٌقوم بذلكالقٌام به، ووما ٌجب ما ٌمكن النظر فً بدأ ن أن

 .على مستوى بلد محدداع نزل اليتحواستراتٌجٌة وسٌاسة صٌاؼة وتحلٌل بٌن المنطقً 

 

 : الثالثة األكثر أهمٌة هًمجموعة األسئلة 

األشٌاء التً هً تلك  كل؟ تحتاج إلى معالجة (الذي قمت به سابقافً التحلٌل تجدها ) مسبقة لتحقٌق رؤٌتناالشروط الما هً ـ 1

 .اع من أجل إحداث تؽٌٌر دابمللنزجذور بمثابة 

المشارٌع األخرى  هً؟ ماالمتوقع األثر عمل حالٌا وما هوبصدد النحن النزاع  ماذا؟ على أي جزء منب ٌقومٌنبؽً أن ـ من 2

من أجل التؽٌٌرات واالحتٌاجات النزاع جزاء من ماهً األ ؟النزاع أبعادا من  عالج بعضً بإمكانها أن تالتً والمنطقة  الجارٌة فً

إلى  تسلط الضوء على الحاجة إماسالسؤال األخٌر اإلجابة على ؟ ٌنخراأل ٌنالفاعللها من قبل لم ٌتم التصدي التً االجتماعٌة 

. علٌه أو التوسع فٌه تركٌزالإعادة  ةالمنظم كان بإمكان شركاء لمعرفة ما إذا شركاء جدد لمعالجة هذا البعد أوالعثور على 

هً النواحً التً نحن جٌدون هو اإلطار الزمنً؟ ما المتوفرة حالٌا؟ ما القدراتإلى  بالنظر واقعًبشكل  هقيٌمكن تحق الذي ماـ 3

المتوفرة لدٌنا  المساحة السٌاسٌةما هو حجم ؟ الذي ٌمكننا الحصول علٌه التموٌلما هو حجم ؟ نالدي ضعؾالفٌها وماهً نواحً 

إعادة  ، وكٌؾ ٌمكنناماهً الجهات التً من المحتمل أن تعمل على تخرٌب الجهود التً نبذلهاالتؽٌٌرات المرجوة؟ فً بدء لل

الموارد، كما  درةبن ٌتمٌزفً سٌاق  امعٌن انشاطٌختارون  ع الشركاء لشرح لماذايتشجٌتم أن كذلك وٌنبؽً  ؟ا فً العملٌةإشراكه

البنى السلوك والنزاع ذات العالقة بالمواقؾ،  ليعلى تحدٌد قضاٌا تحوالنزاع مع التركٌز تحلٌل بهذا االختٌار ٌجب ربط 

 التً بقٌز قدرات الفاعلٌن المحلٌٌن وماهً العواتعزمن خاللها  ٌعتزمونالطرق التً  واشرحيأن علٌهم كما ٌنبؽً  .األساسٌة

تطلعاتهم فٌما فً حاجة إلى التأمل ووصؾ توقعاتهم و شركاءالالصة القول هً أن خ .النزاع على تحولٌمكن أن تترتب عن ذلك 

المباشرة الكامنة واألسباب ون بها ٌعالجالتً ؟ ما هً الطرٌقة الذي سٌمارسونه تأثٌرالما  .النزاعٌتعلق بالمساهمة فً تحوٌل 

ماذا  هوفرصة لخلق التؽٌٌر االجتماعً بالنسبة لتحوٌل النزاع  فً استعمال النزاع فً حد ذاته ك السؤال الجوهريٌبقى ؟ وللنزاع

 حققنا؟

 :ريأثتقٌاس النتٌجة أو ال

ن  ومع أ. الوقت والموارد لقٌاس ذلك وتخصٌص المنتظر النتٌجة المرجوة والتأثٌر تحدٌد بمكان، وبناًء على ما سبق، من األهمٌة

 .ٌمكن قٌاسهاالتً هداؾ ٌتوفر على مجموعة من األتحوٌل النزاع   أمرا سهال القٌام به، فإن برنامجقٌاس التحول لٌس 
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 :هـــام بــــب القًــا ٌجــم

 بعض الشركاء على الرؼم من أن. والدولٌة بالسٌاسات الوطنٌة مع التأكٌد على ارتباطاتها النزاعات المحلٌة قم بمعالجة. 1

تحوٌل النزاعات  لذلك فإن برنامج. مثل هذه االرتباطات العثور على ٌكون من الصعب فً معظم الحاالتإال أنه  ٌقومون بذلك،

 ؛والدولٌة بالسٌاسات الوطنٌة وجود ارتباطات بٌن النزاعات المحلٌة الجٌد من شأنه دابما أن ٌضمن

استنادا و لذلك ففً كل بلد،. للتؽٌٌر االجتماعً ةكفرص واستؽالله إمكانٌة النظر إلى النزاعبرنامج تحوٌل النزاعات على  ٌؤكد. 2

 كما. التؽٌٌرتحفٌز النزاع كفرصة ل كٌؾ ٌرؼبون فً استخدام فوا بوضوحِص أن ي شركابهاوالمنظمة ٌجب على  النزاع، إلى تحلٌل

 ؛العمل علٌها التً سٌتم التؽٌٌرات ما هً أنواع ٌتم توضٌح ٌجب أن

 ؛األسباب البنٌوٌة عملها على لتعزٌز خاص بشكل المنظمةتحتاج . 3

 ؛الدٌنٌة لتحوٌل النزاع من أجل تعببة الموارد األنشطة قم بتطوٌر المزٌد من. 4

 ؛علٌك أن تراعً التمٌٌز القابم على أساس الجندر. 5

 .التأثٌر قٌم بقٌاس. 6
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 برنامج تحوٌل النزاع توصٌات لتحسٌن :ملحق

 

إلحاحا فً القضاٌا  هذا من أكثرٌعتبر  .ريأثتقٌاس ال نقص فً القدرة على، وبالتالً ي مؤشرات التأثٌرهناك نقص عام ؾ .1

. للمنظمةالمعالجة بالنسبة 

(. المواقؾ والسٌاق، السلوك) النزاعلمثلث الثالثة زواٌا الضرورة العمل على جمٌع  .2

ج ائنتاستنادا إلى ستراتٌجٌة وضع االوعدة، محلٌة أو على مستوٌات وطنً سواء على المستوى الالنزاعــات بتحلٌل  لقٌاما .3

. لنزاعــاتلوالبنى األساسٌة على معالجة األسباب خاصة التركٌز  ، معالتحلٌل

 .معٌنفً بلد  النزاعتحوٌل النشاطات التً تركز على تنفٌذ مجموعة شاملة من  .4

 .أو عمودٌاأفقٌا سواء ، ٌن وتعزٌزهاالفاعلؤالء وضمان إقامة روابط بٌن ه ٌنضمان مشاركة جمٌع مستوٌات الفاعل .5

تنمٌة ، وتوفٌر الخدمات األساسٌة أٌضا ،االنتقالٌةالعملٌة ، دعم حقوق اإلنسان ،الدمقرطة) المنظمةداخل إقامة شراكات داخلٌة  .6

 .النزاعل يالستراتٌجٌة تحو وشراكات خارجٌة من أجل ضمان التنفٌذ الفعال( اقتصادٌة عادلة، الخ

إضافة إلى االعتماد  ؛، الدٌنٌة واالقتصادٌةاالجتماعٌة، العنٌفة السٌاسٌةالبنى السلبٌة والتحول لتركٌز على تحوٌل عالقات ا .7

 .الهدؾ تحقٌق هذاللعمل مع وخالل المنظمات الدٌنٌة ل المنظمة على قوة 

أكثر تفصٌال، كما ٌنبؽً أن ٌتضمن بشكل صرٌح معلومات حول و أكثر عمقا، أكثر دقة النزاعتحلٌل ٌجب أن ٌكون  .8

، ربما من خالل ورشة عمل مع مع الشركاء عن قرببالتشاور وٌنبؽً كذلك أن ٌتم القٌام بذلك  .السٌاساتحول وستراتٌجٌة اال

وقابلة  عملٌةأكثر عله أداة لجات النزاعتحلٌل تعاد كتابة الدلٌل الموجود لٌنبؽً أن كما  .الوطنً المستوىعلى  جمٌع الشركاء

 .للتطبٌق

 النزاعحل من  من أجل مزٌد من التطورللنزاع األساسٌة واألسباب الجذرٌة  البنىإلى مزٌد من العمل على  المنظمةحتاج ت .9

 .النزاعل يإلى تحو

أٌضا ، والتمكٌن االقتصاديالقطاع الخاص الذي ٌنبؽً أن ٌتم تطوٌره كجزء من العمل على فواعل مع  المنظمةعمل تال  .10

 .تنمٌة اقتصادٌة عادلة فً المستقبلإرساء األسس ل

 .عملٌات التؽٌٌر االجتماعًتفعٌل تعببة الدٌن كأداة لبناء السالم وأن تتعرؾ على امكانٌاتها فً   المنظمة علىٌنبؽً  .11

 .(3)و (2)، (1)المسار فواعل الربط بٌن فً برامجها على  من االهتمام امزٌدأن تولً  المنظمة ٌنبؽً على .12

، تصمٌم النزاعفً تحلٌل سواء  أكثر نسقًبشكل فً تحوٌل النزاع، ٌنبؽً العمل أكثر على إبرازها  الجندربعاد بالنسبة أل .13

 .ريأثتأو القٌام بتقٌٌم الاألنشطة ، وضع االستراتٌجٌات

وبرامج تحوٌل فً استراتٌجٌة  مكشركاء من أجل ضمان إدراجه الشبابٌةإشراك المنظمات أن تقوم ب المنظمة علىٌنبؽً  .14

 .النزاع

لو كانت سببا ، كما تحوٌل النزاع  لبدء فً العمل على التنمٌة االقتصادٌة فً المراحل المبكرة جدا منا المنظمة ٌنبؽً على .15

والكراهٌة التً قد تؤدي  اإلحباطالمؽذٌة لالحساس بالعالقات ؼٌر المتماثلة المستمرة  وسببا من أسباب اتالنزاعلعدٌد من جذرٌا ل

 .السلوك العنٌؾإلى 

قد  .جدٌةأكثر استثمارات ٌتطلب  لقضاٌا الكبرى ذات العالقة، والتصدي لأساسٌاالسٌاق تحدٌا  سٌشكل العمل المتزاٌد على .16

تعببة موارد إضافٌة من خالل االمم إال أنه ٌنبؽً دابما القٌام ب، مقاربة جٌدة للقٌام بذلك ٌنخراآل ٌنمع الفاعلتشكل الشراكة 

 .داخل البلدان المعنٌة ٌنخراآل ٌنالمتحدة والفاعل

 


