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الدراسة -١

المعهد(- يلي )فيما دونان هنري معهد متقبل تقييم هو الدراسة من الرئيي الفرض كان

 البحث مجاالت في اإلنانية لألوساط إضافية خدمات المعهد يقدم أن هو طرح الذي الرئيي االحتمال وكان
 حرح أفضل عن فضال عليها والطلب الخدمات تلك مثل الى بالحاجة األساسي السؤال وتعلق والحوار. واالتصال

المعهد. لمتقبل

 أ٠أه وجمعت . القيادة متويات الى الميدان من تنطلق دراسة والى الطلب عنصر الى التقييم ذلك واستند
 ولموازنة به. اتحتملين والمهتمين حاليا بالمعهد المهتمين من واسعة مجموعة مع مقابلة ١ ٠ ٠ من أكثر في البيانات
 مع مقابالت واجراء بالموضوع مرتبطة ومؤلفات وثائق تحليل فيها .مما أيضا أخرى أسايب حيقت وإثرائه التقييم

متقلين. خبراء

دونان هنري لمعهد الراهن الوضع - ٢

 واطحنة الدولي واالتحاد الويري األحمر الصليب بين مشترك جهد ثمرة وهو .١٩٦٥ سنة المعهد أنثئ
 وطرق سبل على فيها األعضاء المومات إطالع هو مشركة كرابطة للمعهد االصلي الفرض وكان الدولية.

األحمر. الصليب أنشطة فروع جمبع في والتعليم والتدريب والبحوث الدراسات إجراء

 حول المنقاشات من العديد أثارت عديدة اضطراشمب فرات وجوده من سنة ٣ ٠ مدى على المعهد وشهد
 استنتاجات ثالثة استخالص الى الدراسة هذه في الوارد بالتقييم السابقة التأمالت مقارنة وتؤدي متقبله.
أساسية:

كامال. دعما الحاكم الجهاز ويدعمه بوضوح وأهدافه مهمته تعرف لم ما متقبل للمعهد يكون لن ٠

والمتزايدة. القائمة المطالب تبي محدودة لخدمات األولوية يعطي واضح تركيز الى بحاجة المعهد إن ٠

االستقالل. من أكبر وبقدر قوية قيادة تحت إال الجديدة صيفته في المعهد يعمل لن ٠

اإلنسانية الخدمات سوق ي والمطالب االحتياجات -٣

 على والدليل عملها، أو هيكلها أو حجمها في سواء سريعا تغييرا تشهد االنانية األوساط أن القول نافلة من

ذلك:

 ١ ٢ بلغت قد بها المرتبطة السلم حفظ وأنشطة اإلنانية للقضايا المخصصة الدولية الماية الموارد إن ٠

 زيادة وهي فقط، خلت سنوات عثر قبل الدوالرات من مليارات بثالث بالمقارنة أمريكي دوالر مليار
هائلة.
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 ابزاعات النتشار نتيجة اإلنسانية المساعدة على الركيز الى يتحزل أخذ تقليديا التنمية على الركيز إن ٠
اليوم(. نزاعا ٥٥ الى الماضي العقد في نزاعا ٣٩ )من

 الصليب دة حر اإلنساني: العمل ميدان الى عام كل ينضم االنسانية المؤسسات من متزايدا عددا إن ٠
الحكومية. غير االنسانية المنظمات المتحدة، األص األحمر، والهالل األحمر

 هيكل تآكل مع أساسيا تغييرا تشهد عليه المغروضة والمطالب اإلنساني العمل الى الحاجة دينامية إن ٠
 قد األمم بين النزاعات فإن قلت قد العالمية الحروب كانت وإذا .١٩٨٩ سنة قطبين في المنحصر لم العا

المخاطر. من مزيد الى باالضافة االنسانية الحطمات امام أكبر فرصا يطرح مما زادت

هي: التحديات وهذه اإلنانية، الجهات معظم أمام جديدة تحديات طرحت قد التغيثرات تلك أن والواقع

الدولية. والقراعد المعايبر احوام ضمان ٠

 شكل في أخرى مهمة منظمات مع العمل وامكانية وعواقبها وأسبابها الجديدة الراعات أنماط فهم ٠
.شبكات

 الموارد وتخصيص التنسيق جال في مشكالت يثير مما باستمرار المتزايدة االنسانية والجهات الحاالت تنوع ٠
المتكامل. والعمل

يلي: .مما تتميز اإلنسانية الجهات أن على الدراسة هذه اطار في مقابالت معها أجريت التي الشخصيات وأجمعت

بالتأمل. يتعلق ما بكل والشك للعمليات سربع تنفيذ نحو ميل ٠

متكاملة. نهوج اتباع على المؤسسات تخصص تحبذ والنزاعات لألزمات جزئية نظرة ٠

الفكرية. المؤسسات من وغيرها والجامعات الفعالة المؤسسات بين ثقافي تباعد ٠

والنقص. القرة بأوجه والوعي الذاتي القد الى االفتقار ٠

االنسانية. باألهداف العادي وغير الكبير االلتزام ٠

 وإدارة ترويج هي الجديد للمعهد الممكنة الرق أن مقابالت معهم أجريت الذين األشخاص معظم ويرى

 الجهات لمعظم األجل قصيرة العمليات نحو الراضح االتجاه موازنة بغية ومهني رسمي وغير مفتوح إنساني حوار
مثاليا. الحوار هذا مثل توقيت يبدو الخارجية، الضغوط ارتفاع ومع االنانية.
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اإلنساني الحوار -٤

تعريفه ١-٤

 في تحديات تطرح إنسانية واتجاهات قضايا بشأن عالمي حوار وإدارة ترويح هو اإلنساني الحوار من الفرض إن
 الحادة، اإلنسانية للمشكالت فهمنا يحتن أن الحوار هذا استمرار شأن ومن حيوية. اجتماعية تغيبرات سياق

 شًانه من ان كما اإلنسانية. المساعدات لتقديم فعالة نهوج لوضع الالزمة الجهود تخطيط األقل على يسهل وأن
 وأقدر أفضل حلول ايجاد على كلها المعنية االطراف يساعد وأن الحبرات لتبادل ضروريا محفال يوفر أن أيضا
واغتملين. الحاليين الضحايا لمساعدة االستمرار على

واألدوات الخدمات ٢-٤

 لجلب مستمرا جهدا ذلك ويقتضي والحلول. التحليالت لمناقشة كحافز االنساني اطرار الى ينظر أن ينبغي
 ينتمون أشخاص جمع وينبغي الحوار. مائدة حول الضحايا عن فضال االنسانية المؤسسات مختلف من المشاركين

أجل: من مختلفة إثنية ومجموعات وأديان ثقافات الى

 المؤسسات في القرار أصحاب من األكثر على ٢ ٠ تجمع. مسجلة وغير رسمية غير مناقشات إجراء ٠
المعنية. االنسانية

 مشاركا ٤ ٠) عالميين خبراء تجمع الحجم صغيرة ومناقشات وجلسات وعملية دراسية حلقات عقد ٠
االنسانية(. المؤسسات من كبيرة مجموعة على تأثير م۴له أقصى كحن

 بعد نجاحها ثبت اذا تحقيقها يمكن إضافية أولوية الفكرة هذه تكون قد سنويا. عالمي إنساني محفل تنظيم ٠
 أحداث أهم على األضواء يسلط أن مشارك ٥٠٠ نحو يحضره الذي اتحفل هذا شأن ومن منتين. أو سنة

 المتحدثين كبار مشاركة شأن من ان كما المقبلة. والقضايا التحديات على يركز وأن المنصرمة السنة
السنة. خالل إنساني محفل أهم يجعله ان اتحفل ذلك في السرة البصيرة ذوي

 ناقد. حس وذات متحيزة غير مهنية إدارة الى ويحتاج فرعيا كان وإن ضروريا أمرا الحوار الى السعي ويعد
 ميزانية تخصيص وينبغي الملموسة. المساهمة الى العقول أفضل دعوة الواقع في هو الحوار من األساسي والهدف

اآلن. حتى كافية دراسة لها تكرس لم مهمة مجاالت بشأن جديدة بحوث الجراء صغيرة

 عند الحذر توخي وينبغي به. اإلعالم ووسائل االنسانية األوساط اهتمام زاد كلما شيقا الحوار كان وكلما
 شفافية أجل من والضغوط للحوار السري الطابع بين التعارض احتمال بسبب واالتصال النشر سياسة تعريف
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 شكل في سرية مناقشات بين يجمع انه اذ المقزح، النهج اتباع طريق عن التعارض هذا مواجهة ويمكن نتائجه.
 انتاج النقيضين هذين بين ويمكن الشفافية. من ممكن قدر بأكبر يمتاز كبير سنوي ومحفل مصغرة اجتماعات

محددة. قضايا تتناول المنشورات من خاصة سلسة

 يحددها ان ينبغي التي اإلضافية والوطائف األساسية واألدوات الحدمات بين العالقات التالي الرسم ويلخص
منه: الغاية يحقق ان أراد اذا الحوار

عال

ألءلى١ ؛نى االتجاه لرئيسيا التجاه١ لىقألغل١ ه٠االتجا

الحوار نكل ٣-٤

 الى يتئد أن الحوار لهذا للتحضير فالبد اليسير. باألمر تحديات تطرح إنانية قضايا بثأن الجاد الحوار ليس
 اختيار عند الجودة معيار الى االستناد وينبغي فهمه. فيه المشاركين على يهل وأن التطورات آخر بحث

 تقنيات شأن وس الحاضرين. األشخاص مشاركة تهل حديثة الحوار تقنيات تكون أن ينبغي كما المشاركين.
 مراعاة مع الجودة عالي النتائج تفتر يكون أن وينبغي بعد. عن الخاضرات بتنظيم تمح أن الحديثة االتصاالت

 أنه الحرار من ا٠يغه أنه الغرل يمكن ماسبق، ولتلخيص للقراءة. الوقت من متع القرار لمتخذي ليى أنه واقع
الرئيي. الهدف هو المرار جودة وأن عالية جودة ذات عملية

 منتظم جهد على ذلك ينطوي والحلول. التحليالت حول تدور أفقية مناقشة يكون أن االناني للحوار ويراد
 في مهمة وهي المناقشات مائدة الى الضحايا عن فضال االنانية المؤسسات مختلف من المشاركين الستقطاب
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 أيضا. الثقافات بين مشركا القطاعات بين المشرك النهج يكون أن ينبغي وبالتالي والطموح. األهمية غاية
 اكتشافات يقذر حوار هو ومايلزمنا العرقية. واخموعات واألديان الثقافات مختلف عن ممثلين جمع من والبد

التخصصات. بين يجمع بأسلوب الجامعات مختلف من

التمويل و التفطيم ه-

 اتصاالت شبكة إلقامة المرارد من مايكفي مع صغيرة داخلية قدرة االناني للحوار يكون أن ينبغي ٠
عالمية.

 بعض و المتحدة األمم وكاالت ومختلف األحمر والهالل األحمر العبب حركة أي المعنيين، ألهم ويتبغي ٠
مرموقة. شخصية ١ -ه١٢ من مكون مجلس أول يشكلوا أن الخاص، القطاع قادة وبعض الحكومات

التنفيذي. للمدير الالزمة المشورة وتعطي الحوار أعمال جدول تضع التي التنفيذية لجفته الحلس ويختار ٠
 اللجنة تلك أعفاء عدد يراوح أن ويمكن الالزمة. بالمواد الحوار لتزويد بالبرنامج معفية لجفة وتنشأ ٠

 تعقد التي اللجنة تلك في ممثلوهم المضين الهم ويكون العالم. مناطق مختلف من عضوا ٢ وه ٢٠ مابين
 المهمة واألفكار االتجاهات ويناقشون الحرار بأولويات خالله األعضاء يوصي واحدا سنويا اجتماعا
الجديدة.

 المبلغ ذلك يؤمن أن على مويري، فرنك مليون ٣ه, عن اليقل ما الحوار لمباشرة الضرورية الميزانية وتبلغ
سوات. ١ . و ه مابين تراوح لمدة كليهما أو البرنامج أو المعنية الموسات من بتمريل

 ألنشطتها وافحة وجهة تضمن أن شأنها فمن االناني، للحوار قانوني هيكل أفضل المؤسسة تكون وقد
 أن الهيكل ذلك شأن فمن القانونية الناحية من أما الريري. لالتحاد الرسمي االشراف عن فضال وأهدافها
. وشفافيته االنساني الحرار مصداقية الى يفيف

التالية الخطوات -٦

 تمرزايوليو الى ١٩٩٧ األول/أكتوبر تثرين شهر من الممتدة االتراح تحقيق إمكانية دراسة مرحلة خالل
التالية: األساسية القضايا ستناقش ،١٩٩٨

.األولين للعامين البرنامج خطة ٠
القانونية. القضايا ذلك في الحكم.عا هيكل ٠

واستدامتها. المالية االلتزامات ٠
واالدارة( للمجلس شخصيات) عن البحث ٠
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التسويق. نهج

 كبار لجنة مع الوثيق بالتعاون المائل تلك بورغر إرنت الدكتور ينقه الذي الخاص العمل فريق ويدرس
قويا. معنويا زخما يعطى أن ١٩٩٨ سنة رمزي تاريخ في اإلنساني الحوار في الثروع شأن ومن المنفذين.
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