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نساعد املنظمات في
حماية املدنني من
الصراعات املسلحة

نحن نعمل مع ،ومن أجل ،منظمات وأفراد من اجملتمع
املدني يعملون على حماية املدنيني من النزاع املسلح.
نعمل كمحفز وجامع للتحرك املشترك ،حيث يتيح
عملنا في خلفية املشهد التحرك السريع والفعال
لتلك التحالفات .وبوصفنا هيئة تنسيقية ،فإننا ال
نسعى لبناء صورة جماهيرية أو استقطاب األضواء
اإلعالمية ،فما يهمنا هو صوت التحالف .نحن منظمة
دولية تتمثل أجندتها الوحيدة في حماية املدنيني .نحن
منفتحون فيما يتعلق بأهدافنا ،ونرحب بأي طرف يريد أن
ينعم النظر فيما نفعل ويفهم من نحن.
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وقد ظل هذا االلتزام نبراس عمل  Crisis Actionطيلة
فترة رئاستي جمللس اإلدارة ،وكان مفتاحا ً لفاعلية املنظمة.
هذا االلتزام كان وراءه النموذج املبتكر  -الذي أبدعه
مؤسسها جاي هيوز – للتحالفات مع الشركاء في خلفية
املشهد في أزمات منتقاة.
وقد حظي هذا النموذج بدعم رفيع املستوى ،في أوائل هذا
العام ،عندما قامت مؤسسة ماك آرثر MacArthur
 Foundationبتكرمي  Crisis Actionمبنحها جائزتها
املرموقة لعام  ،2012وهي جائزة املؤسسات املبدعة
والفعالة Award for Creative and Effective
 ،Institutionsوالتي متنح لعدد صغير من املنظمات التي
استطاعت إحداث تأثير يتخطى حجمها مبراحل بعيدة .لقد
اعطت جائزة ماك آرثر لرؤية جاي قدرها واحتفت بإجنازات كل
شركاء  Crisis Actionوفريق العمل ،الذين أثمر جهدهم
عبر السنوات حتقيقا ً لتلك الرؤية وإجنازا ً لها.
وقد جاءت اجلائزة مصحوبة مبنحة سخية تبلغ 750,000
دوالر ملساعدة  Crisis Actionعلى بناء احتياطياتها
املؤسسية .سوف يوفر هذا املبلغ استقرارا ً وتأمينا ً
للمنظمة ،في وقت حاسم في مسيرة تطورها ،فضال ً
عن أنه سيسهم في التخطيط االستراتيجي للسنتني
القادمتني .بالنيابة عن مجلس اإلدارة ،أتقدم بجزيل شكري
ملؤسسة ماك آرثر على دعمها السخي ،كما أتوجه بشكري
إلى املتبرعني اآلخرين لـ  Crisis Actionوشركائها ،على
دعمهم ،بال كلل ،للمنظمة وعملها املهم.
بعدما ركزت  Crisis Actionعلى تعزيز وتقوية قدرتها
الداخلية ،خالل السنتني املاضيتني ،هاهي تنظر اآلن في
كيفية االتساع بتأثيرها الدولي .وفي هذا الصدد ،شرعت
املنظمة في وضع خريطة إستراتيجية للبلدان التي تعلب
دورا ً متزايد األهمية على املسرح الدولي.

يهدف هذا التحليل ،والذي يشمل تركيا ،والبرازيل ،والهند،
وإندونيسيا ،ونيجيريا ،وجنوب أفريقيا ،إلى التأكد من األماكن
التي ميكن لنشاط  Crisis Actionأن يضيف فيها
القيمة األكبر في املستقبل .واستجاب ًة ملقترحات شركائنا،
قامت  Crisis Actionمؤخرا ً بافتتاح مكتب لها في
العاصمة األمريكية واشنطن ،من أجل خلق أواصر أقوى بني
حمالت املناصرة األمريكية القائمة وحمالتنا الدولية.
وقد شهدت املرحلة اجلديدة من تطورنا التنظيمي خروج
نيكوال ريندورب من مجلس اإلدارة لتركز جهودها في دعم
فريق  Crisis Actionككبيرة مستشاري احلمالت .باسم
مجلس اإلدارة ،أشكر وأهنئ نيكوال على مساهمتها الهائلة
في حوكمة  Crisis Actionمنذ  .2006وإني على ثقة
من أن  Crisis Actionسوف تفيد كثيرا ً من مشاركتها
املستمرة وخبرتها الطويلة.
أخيراً ،كل أمنياتي الطيبة جليما مورتنسن  ،املدير التنفيذي،
في إجازة الوضع واألمومة التي بدأتها في سبتمبر .2012
وقد اضطلع أندرو هادسن ،املدير احلالي ملكتب Crisis
 Actionفي نيويورك ،مبهام جيما في غيابها .وأود هنا
أن أعرب عن إعجاب مجلس اإلدارة الكبير بجهود أندرو مع
 ، Crisis Actionوثقة اجمللس في أن املنظمة سوف تكون
في أي ٍد أمينة خالل األشهر القادمة.

نيك جرون Nick Grono
رئيس Crisis Action
نائب رئيس وكبير مسؤولي العمليات،
International Crisis Group

احلمالت

تقرير املدير التنفيذي

تعكس األشهر االثنا عشر التي يوثقها هذا التقرير النمط املأساوي
للنزاع املتواصل احللقات في السودان ،والطبيعة املتزايدة استعصاء
على احلل لألزمة في سوريا.
فرضت أحداث هذا العام التزاما ً مستمرا ً من حملة Crisis
 Actionالرئيسية ،مما حدَّ من قدرتنا على االضطالع
باستجابات طوارئ؛ ولكنه مكننا في  Crisis Actionمن
مساعدة شركائنا حول العالم على حتقيق تأثير حقيقي
هذا العام ،شمل:
سوريا :حملة مشتركة حول سوريا شملت القارات اخلمس
– مبا في ذلك شركاء وشخصيات مؤثرة من البرازيل ،والهند،
وتركيا – وساهمت في قرار اجلامعة العربية بتبني عقوبات
ذكية ضد نظام األسد وتعليق عضوية سوريا في اجلامعة.
كذلك ساعدت احلملة على زيادة الضغط على مجلس األمن،
فساهمت في قراره ،الذي جاء متأخراً ،بإطالق جهد دولي ،حتت
قيادة كوفي عنان ،إلنهاء األزمة.
السودان وجنوب السودان :ساعدت احلملة املشتركة على
دفع االحتاد األفريقي ومجلس األمن للتعامل عالني ًة مع
احلاجة املاسة للقيام بجهود إغاثة إنسانية طارئة استجابة
ألزمة الالجئني الفارين عبر احلدود ،ثم التوصل إلى قرار
مجلس األمن رقم  ،2046والذي التزم فيه اجمللس باتخاذ
إجراءات عقابية إذا ما لم ميتثل الطرفان للمطالب السابقة
بإنهاء النزاع.
إسرائيل واألراضي الفلسطينية احملتلة :ساعدت جهود
الشبكة األوروبية للمنظمات غير احلكومية ،التي تنسق
 Crisis Actionجهودها ،على حتفيز الدول األوروبية
األعضاء على رفع التكلفة السياسية للتبادل التجاري مع
املستوطنات اإلسرائيلية غير الشرعية.
جمهورية الكونغو الدميقراطية :مكنت Crisis Action
الشركاء من ضمان قيام قوات بعثة حفظ السالم التابعة
لألمم املتحدة في الكونغو الدميقراطية (املونيسكو) باتخاذ
التحركات الكفيلة باحلد من العنف جتاه املدنيني في فترة

انتخابات  ،2011وذلك بنشر انتهاكات حقوق اإلنسان ،ونشر
القوات في املناطق املتوقع حدوث خروقات فيها .وكانت
تلك اجلهود من بني العوامل التي أدت إلى انخفاض معدالت
العنف في فترة االنتخابات عما كان متوقعا ً مبراجل بعيدة.
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جيش الرب :دفعت جهود حشد التأييد املستمرة لشركاء
 ،Crisis Actionاألمم َ املتحدة إلى إصدار أول بيان لها ،خالل
خمس سنوات ،عن جيش الرب .وأعقب ذلك تبني األمم املتحدة
واالحتاد األفريقي ،أخيراً ،إلستراتيجية إقليمية حول جيش
الرب ،تُعد احملاولة املتكاملة األولى من ِق َبل اجملتمع الدولي
لتخليص أفريقيا الوسطى من عربدة هذا اجلماعة املتمردة.
يشي هذا السجل املستمر للتأثير – الناجت عن التحرك
اجلماعي احملدد األهداف – بقوة وفعالية العمل في حتالف،
حتى في أكثر األزمات استعصاء على احلل .لقد شرُفنا
بعض من أكثر املنظمات فاعلية على مستوى
بشراكة
ٍ
العالم ،من أجل إحداث التغيير.
أخيرا ً وليس آخراً ،لم يكن لـ  Crisis Actionأن تقدم تلك
املساهمات خالل السنوات املاضية دون الدعم املستمر من
مانحينا ،الذين نكن لهم العرفان اخلاص ،وسوف نسعى دائما ً
لنكون

جيما مورتنسن Gemma Mortensen
املدير التنفيذيCrisis Action ،
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سوريا
انظر ص8 .
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السودان
وجنوب السودان
انظر ص14 .
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إسرائيل
واألراضي الفلسطينية
احملتلة انظر ص20 .

4

جمهورية الكونغو
الدميقراطية
انظر ص24 .
جيش الرب للمقاومة
انظر ص28 .

5

أفغانستان
انظر ص31.

سوريا
أشعلت املظاهرات املطالبة بالدميقراطية في سوريا ،والتي اندلعت في أوائل
 ،2011شرارة اضطرابات مدنية واسعة النطاق ،شهدت مقتل أكثر من
 17,000مدني على يد القوات احلكومية .وقد دعمت Crisis Action
شركاءها للحفاظ على استمرار الضغط على الالعبني الدوليني الرئيسيني
ليستخدموا التحركات الصارمة والدبلوماسية اخلشنة إلنهاء األزمة
املستمرة.
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في مارس  ، 2011استجابت  Crisis Actionملطالب
الشركاء بإطالق استجابة منسقة حول االضطرابات املتزايدة
في سوريا .فمع زيادة حدة العنف واستمرار االنقسام في
مجلس األمن حول رد فعله جتاه األزمة ،دعمت Crisis
 Actionجهودا ً مشتركة تهدف إلى دفع اجلامعة العربية
واألمم املتحدة التخاذ حتركات أقوى.
في هذا اإلطار ،عملت  Crisis Actionمع شركائها على
بذل جهود مناصرة مشتركة من أجل:
●●إقناع اجلامعة العربية بتبني تدابير محددة جتاه سوريا.
●●حث مجلس األمن على اتخاذ حتركات كفيلة بإنهاء العنف.
●●التعامل مع الدور الذي تستطيع روسيا وتركيا أن تلعباه
إلنهاء األزمة املستمرة.
ضمان حترك األمم املتحدة

«لقد أدهشتني قدرة  Crisis Actionعلى التأثير في
التغطية اإلعالمية العاملية؛ حيث كان جهدهم في
خلفية املشهد ال يقدر بثمن في زيادة الضغط على
سوريا للسماح بدخول املنظمات اإلنسانية واحملققني
الدوليني».
ياكني إرتوك ،العضوة السابقة بلجنة األمم املتحدة
للتحقيق في األزمة السورية

▼ متظاهرون مناهضون للرئيس السوري بشار األسد في
جوبار بالقرب من دمشق
عدسة :رويترز /شبكة الشام اإلخبارية

في ربيع  2011أطلقت  Crisis Actionاستجابة طوارئ
لألزمة البازغة في سوريا .وهو ما أسفر عن جمع مئات
املنظمات من شتى أنحاء العالم العربي إلقناع جامعة الدول
العربية باتخاذ حتركات جتاه سوريا ،وكذلك لتنسيق حملة
عاملية تطالب مجلس األمن بتخطي انقساماته واالحتاد
لوقف إراقة الدماء.

علمت  Crisis Actionفي يونيو  2011أن اململكة
املتحدة ،وفرنسا ،والبرتغال ،وأملانيا كانت تفكر في التقدم
مبشروع قرار إلى مجلس األمن يدعو إلى إنهاء قمع احلكومة
السورية للمدنيني؛ غير أن قوى أخرى في مجلس األمن
عارضت القرار .وقد عملت  Crisis Actionمع الشركاء
في الشرق األوسط وشمال أفريقيا لبناء دعم قوي إلصدار
القرار ،وتنسيق دعوة قوية لتحرك الدول األعضاء في األمم
املتحدة .وقد استهدفت  Crisis Actionوشركاؤها
روسيا ،على وجه اخلصوص ،نظرا ً لتكرار اعتراضها على
إصدار قرار ودفاعها عن نظام األسد ودعمها إلمدادات السالح
لنظامه.
وباإلضافة إلى استمرار انخراط  Crisis Actionمع
األعضاء الرئيسيني في مجلس األمن ،قام ت cCrisis A
 tionبتيسير ما يلي:
●● نشر مقال رأي في يونيو  2011دعى فيه د .رضوان
زيادة ،مدير مركز دمشق لدراسات حقوق اإلنسان آنذاك،
مجلس األمن إلصدار قرار لوقف العنف .وقد نشرت
الصحافة الفرنسية ،واألملانية ،واألمريكية املقال ،ومن
بينها لو فيجارو ،و  ،Süddeutscheونيويورك ديلي
نيوز ،وصحيفة الشرق األوسط.

●●توجيه نداء باسم أكثر من  170منظمة حقوق إنسان
عربية ودولية إلى دول رئيسية لم حتدد موقفها بعد ،وهي
الهند ،والبرازيل ،وجنوب أفريقيا ،حلثها على دفع النظام
السوري ،خالل زيارة وفدهم رفيع املستوى املنتظرة آنذاك
إلى سوريا ،للسماح بدخول جلنة تقصي احلقائق التابعة
لألمم املتحدة.
●●التقدم بطلب مشترك من  22منظمة غير حكومية
في نوفمبر إلى األمم املتحدة ،يحث أعضاءها على إصدار
قرار يدين العنف .نظمت  Crisis Actionلقاءات بني
شركائنا واألعضاء الرئيسيني مبجلس األمن للدفع في اجتاه
اتخاذ حترك قوي ،يشمل فرض عقوبات ذكية على نظام
األسد.
●●لقاء إحاطة صحفية مشترك حتدث فيه الشركاء مع كبار
الصحفيني في واشنطن بوست ،واجلزيرة ،ووول ستريت
جورنال ،واحلياة ،ووكالة األنباء الفرنسية عن الوضع في
سوريا.
●●نشر مقال رأي ،في ديسمبر ،للدكتور سلمان شيخ ،مدير
معهد بروكنجز الدوحة ،حول الدور الروسي في سوريا.
وقد نشرت  Crisis Actionاملقال في جريدة نوفايا
جازيتا الروسية املستقلة الرائدة ،وكذلك في لوفيجارو ،و
Tageszeitung Huffington Post
●●لقاءات إعالمية للسيدة ياكني إرتوك بعد استقالتها من
بعثة األمم املتحدة للتحقيق في األزمة السورية في مارس
 ،2012بسبب رفض سوريا املستمر السماح للجنة
بالدخول ،وقد فضحت روايتها غياب تعاون النظام السوري.
ضمان اتخاذ اجلامعة العربية لرد فعل غير مسبوق
مع تصاعد النزاع أضحى من الواضح أن اتفاقا ً دوليا ً حول
اخلطوات الالزمة إلنهاء األزمة يستحيل أن يحدث دون إدانة
متزايدة لسوريا من املنطقة نفسها.
لذلك قامت  ،Crisis Actionقبيل القمة الوزارية جلامعة
الدول العربية في سبتمبر ،بجمع  170مجموعة حقوق
إنسان عربية ودولية لتوجيه دعوة إلى اجلامعة لتبني حظر
على توريد السالح لسوريا وتعليق عضويتها باجلامعة.
وحظيت الدعوة بتغطية واسعة من وسائل اإلعالم العاملية
واإلقليمية ،من بينها نيويورك تاميز ،وواشنطن بوست،
واجلارديان ،وكذلك ظهرت على الصفحة األولى من جريدة
احلياة .وبعد لقاءات مع شركاء  Crisis Actionقامت
اجلامعة العربية بتوجيه أول دعوة موحدة تطالب سوريا
بالوقف الفوري للعنف ضد املدنينياملدنيني
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▼ تغطية للرسالة المفتوحة في تودايز زمان ،إحدى أوسع الصحف التركية انتشاراً،
وإستادو ،إحدى أكبر ثالث صحف برازيلية ،والشرق األوسط السعودية ،إحدى أكبر الصحف في
العالم العربي ،مارس 2012

●●إشراك املشاهير ،مثل املمثلتني األمريكيتني سوزان سارادون
وناتالي بورمتان ،واملمثل البريطاني باتريك ستيوارت ،واملمثلة
السورية فدوى سليمان ،ومغني الراب اإلندونيسي جفلو،
الذين قدموا دعمهم للحملة من خالل فيديو مت رفعه على
موقع يوتيوب ونشر صورهم الداعمة حلملة «احتدوا من
أجل سوريا» على مواقع اإلنترنت.

●●ضمان تغطية بارزة ملدونات النشطاء في الطبعتني
البريطانية واألمريكية لهافنجتون بوست؛ ومن بينهم @
 ArabSpringFFالذي كان قد خرج لتوه من سجن
سوري ،ورامي جراح الذي أُجبر على الفرار من سوريا .كانت
تلك هي املرة األولى التي حتظى فيها رواية بعض هؤالء
النشطاء مبساحة عاملية.

●●رفع الوعي العاملي بيوم التحرك من خالل حملة رقمية
شملت بعض أهم مستخدمي توتير املؤثرين على مستوى
العالم .في هذا اإلطار انضمت املغنية اإلندونيسية
شيرينا موناف ،واملمثل البريطاني ستيفن فراي ،واملغنية
الكندية نيلي فورتادو إلى نشطاء شرق أوسطيني بارزين،
مثل املصرية أسماء محفوظ ،لنشر دعوة احلملة للتحرك
عبر تغريداتهم ،وهو ما وصل باحلملة إلى أكثر من 20
مليون فرد وانتشر بها على مستوى عاملي.

لقد نطق هذا املزيج من التحركات العاملية في  15مارس
 2012بصيحة ،عاملية بحق ،ضد استمرار إراقة الدماء في
سوريا .وجاءت مشاركة زعامات سياسية وشخصيات ثقافية
بارزة من قوى مثل البرازيل ،وجنوب أفريقيا ،والهند ،وإندونيسيا
لتفند احلجة الروسية القائلة بأن القوى الغربية هي وحدها
املشغولة بسلوك نظام األسد .وقد علمنا من أعضاء مبجلس
األمن أن ذلك أدى إلى زيادة كبيرة في فاعلية احلملة وتأثيرها
على النقاشات داخل اجمللس .وبعد التعرقل املتكرر ،جنح
مجلس األمن ،أخيراً ،في االتفاق على مترير القرار رقم 2043
في  12ابريل ،والذي أتاح نشر مراقبني من األمم املتحدة ملراقبة
وقف إطالق النار والتحقيق في اجلرائم املرتكبة والتحقق منها.

●●تشجيع املئات من سوريا ،ومصر ،واملغرب ،واجملر ،وفييتنام،
والبرازيل ،واململكة املتحدة ،وروسيا للتعبير عن تضامنهم
بنشر صورهم اخلاصة باحلملة على صفحة مجموعة
«احتدوا من أجل سوريا» على الفيسبوك ،وكان من بني
املشاركني وزير الدولة البريطاني السابق للشؤون اخلارجية
وشؤون الكومنولث ديفيد ميليباند.
اضطلعت  ،Crisis Actionملا لها من نشاط مع مئات
املنظمات ،بتنسيق املزيد من التحرك املشترك حلث اجلامعة
العربية على إبداء القيادة الالزمة إلنهاء األزمة .وفي نوفمبر مت
إصدار القرار رقم  ،7438والذي تعهدت فيه اجلامعة العربية بإدانة
العنف في سوريا علناً ،وفرضت عقوبات دبلوماسية واقتصادية
عليها ،وعلقت عضويتها في اجلامعة ،وأرسلت مراقبني حلقوق
اإلنسان.

“التحالف الدولي الذي ال مثيل له ،والذي جمعت أطرافه
 Crisis Actionمن أجل حملة «احتدوا من أجل
سوريا» ،كان ذا أثر بالغ في خلق زخم دفع مجلس األمن
للتحرك بعد مضي عام على بداية القمع».
كامل جندوبي ،رئيس الشبكة اليورو -متوسطية
حلقوق اإلنسان

تكثيف الضغط الدولي من أجل التحرك ،مبناسبة مرور
عام على األزمة في  15مارس

شملت احلملة اضطالع  Crisis Actionمبا يلي:

« كانت  Crisis Actionشريكا ً قويا ً ملنظمي احلمالت
الرقمية ،ونشطاء التويتر واملدونات ،حيث حشدت دعما ً
عامليا ً هائال ً لتحرك األمم املتحدة من خالل حملة «احتدوا
من أجل سوريا»
سليم خراط ،مدون وناشط تونسي

بحلول بداية  ،2012كان مجلس األمن ال يزال منقسما ً حول
التحركات التي يتعني عليه القيام بها ،وذلك على الرغم من الزيادة
الهائلة في حدة العنف في فبراير ،وسلسلة الهجمات التي
تعرضت لها حمص ،التي شهدت بعض أكثر أحداث العنف دموي ًة
حتى اآلن .وإزاء االنتهاكات السورية املستمرة للقانون الدولي ،واآلثار
املتزايدة لتلك االنتهاكات على املدنيني ،واحلاجة لتوفير نفاذ عاجل
للعاملنيفياملنظماتاإلنسانية،والصحفيني،ومراقبيحقوق
اإلنسان ،قامت  Crisis Actionبتنسيق نداء عاملي حتت شعار
«احتدوا من أجل سوريا :انهوا عاما ً من إراقة الدماء» ،حلث مجلس
األمن على التحرك ،وذلك مع حلول الذكرى األولى لبدء االنتفاضة
السورية في مارس.
ضمت تلك احلملة  200منظمة غير حكومية من  27دولة ،من
بينها هيومان رايتس ووتش ،و  ،Christian Aidومركز القاهرة
لدراسات حقوق اإلنسان ،و  ،CIVICUSو الفيدرالية الدولية
حلقوقاإلنسان

●●تنسيق رسالة مفتوحة موقعة من أكثر من  50من زعماء
العالم السابقني ،وحملة جائزة نوبل ،وكبار املفكرين الدوليني
وإنشاء عريضة مت إرسالها إلى أعضاء مجلس األمن مباشرةً.
نُشرت الرسالة في الفاينانشال تاميز ،و Sueddeutsche
 ،Zeitungوإستادو ،وتودايز زمان ،ولوموند ،ولوفيجارو،
والشرق األوسط ،وهافنجتون بوست ( اململكة املتحدة
والواليات املتحدة) ،وفرانس  ،24والبي بي سي ،واجلزيرة .وكان
من بني املوقعني على الرسالة ،الرئيس البرازيلي األسبق،
فرناندو إنريكي كاردوسو ،ورئيس جنوب أفريقيا السابق ف .و.
دي كليرك ،ووزير اخلارجية ونائب رئيس الوزراء األردني األسبق
مروان املعشر ،وليماه جبوي الليبيرية احلاصلة على جائزة
نوبل.

▼ ديفيد ميليباند ،وجي فلو ،وباتريك ستيوارت ،وسوزان ساراندون مع صور اخلاصة بحملة
احتدوا من أجل سوريا (يسار) واملشاهير يرسلون تغريداته
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«لقد شهدت ما تقدمه  Crisis Actionمن مساهمة
مهمة ومتنامية في النقاش العام ،وذلك عندما عملت معهم
مؤخرا ً في حملية سوريا .فـ  Crisis Actionتعبئ الناس
عبر احلدود من أجل قضايا تتخطى احلدود – إذ تتيح لها شبكتها
الكثيفة وقاعدتها العاملية القيام بتحركات قوية للدفع في اجتاه
حماية املدنيني».

ديفيد ميليباند وزير الدولة البريطاني السابق للشؤون
اخلارجية وشؤون الكومنولث.

توضح فيها الدور الكبير واملهم الذي تستطيع روسيا أن
تلعبه.
قبل وبعد املؤمتر ،سعت  Crisis Actionلنشر سلسلة
من املقاالت االفتتاحية للدكتورة كالين في الصحف العاملية،
ومنها صحف عربية رئيسية مثل الشرق األوسط والشروق،
وجريدة موسكو تاميز الروسية .واستكمل هذا اجلهد بسلسلة
من االجتماعات املغلقة التي مت تنظيمها للدكتورة كالين مع
صناع سياسات ،ودبلوماسيني ،وخبراء في أملانيا وتركيا.

حتديد سبل التأثير على روسيا وتركيا
نظرا ً ألهمية املوقف الروسي جتاه سوريا في التوصل إلى حل
للنزاع ،فقد عملت  Crisis Actionمع الشركاء حلث روسيا
نحو
على استغالل عالقاتها الثنائية مع دمشق والعمل على ٍ
بناء بشكل أكبر داخل نظام األمم املتحدة للمساعدة على إنهاء
العنف .كذلك تواصلت  Crisis Actionمع مسؤولني أتراك
رفيعي املستوى لالستفادة من دور بالدهم احملوري بوصفها جارة
لسوريا وقوة إقليمية.

«في فترة كان موقف روسيا فيها من سوريا حاسماً ،استطاعت
 Crisis Actionأن تتيح لي نشر مقال افتتاحي ،في صحف
روسية ،وأمريكية ،وأوروبية عرضت فيه توصيات حول كيفية تشجيع
روسيا على لعب دور بناء بشكل أكبر .إن تنسيقهم االحترافي يساعد
اخلبراء على الوصول إلى صناع القرار في كل مكان في العالم».

▼

د .سلمان شيخ ,مدير معهد بروكنجز الدوحة

وقبيل انعقاد مؤمتر «أصدقاء سوريا» الثاني ،في تركيا في
أوائل أبريل  ،2102استعانت  Crisis Actionبجهود د.
مارجاريت كالين ،اخلبيرة بالشؤون الروسية باملعهد األملاني
للشؤون الدولية واألمنية ،فطلبت منها نشر ورقة سياسات

▼ مقال رأي بقلم د .كالين ن ُشر في الشروق ،ولوفيجارو وموسكو تاميز

وشمل ذلك:
●●مؤمتر استضافه مركز األبحاث التركي الذي يقدم النصح
لوزارة اخلارجية التركية ( ،)SAMترأسه املستشار
الشخصي لوزير اخلارجية.
●●مؤمتر في مركز األبحاث التركي املتخصص في الشؤون
اخلارجية ،مؤسسة البحوث السياسية واالقتصادية
واالجتماعية ( ،)SETAحضره صناع سياسات وخبراء
أتراك ،والعديد من األعضاء البارزين في املعارضة السورية
والباحثني من إيران ،وروسيا ،والعالم العربي.
●●لقاء في مؤسسة فريدريش إيبرت في برلني ،عرضت فيه د.
كالين ورقتها أمام مجموعة منتقاة من صناع السياسات
األملان ،وممثلني عن األردن ،والكويت ،وتركيا ،والواليات املتحدة.
احلفاظ على الضغط الدولي إلنهاء العنف

▼ امرأة في مخيم الجئني بجنوبي تركيا مع أطفالها ،تروي فرارها من سوريا هربا ً من االشتباكات احملتدمة.
عدسة :بانوس /تيم ديرفن

نفَ ذ َت املناصرة العاملية املستمرة حول سوريا ،والتي قامت
 Crisis Actionعلى تنسيقها ،إلى قلب النقاشات
السياسية ،وساهمت في قيام اجلامعة العربية ،ثم مجلس
األمن في فترة متأخرة ،باتخاذ خطوات حلل النزاع .ولكن،

جاءت املؤمترات رفيعة املستوى التي مت تنظيمها في أنقرة
وبرلني ،في توقيت مقارب النعقاد مؤمتر أصدقاء سوريا
في تركيا ،في وقتها متاما ً وأثبتت فاعليتها .لقد وفرت
لي Crisis Actionفرصة الوصول إلى الشخصيات
الرئيسية من بني صناع السياسات والدبلوماسيني،
والذي يلعبون ،بدورهم ،دورا ً محوريا ً في ضمان انخراط
بناء لروسيا في األزمة السورية».
مارجاريت كالين ,كبيرة الباحثني ،باملعهد األملاني للشؤون
الدولية واألمنية ()FWS
لألسف الشديد ،فبالرغم من هذا االحتجاج الدولي البازغ،
استمر الرد الوحشي والدموي من جانب النظام السوري؛ إذ
لقي أكثر من 17,000مدني مصرعهم منذ بدء االنتفاضة
(حتى مايو  ، )2012مع ارتفاع احتماالت أن يزداد الوضع
اإلقليمي سوءا ً .ومع دخول النزاع عامه الثاني ،فال مفر من
أهمية احلفاظ على مستوى الضغط على احلكومة السورية،
واستمرار حث اجملتمع الدولي على استخدام كل ما لديه من
وسائل لوضع حد إلراقة الدماء.

السودان وجنوب السودان
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قبيل اإلعالن التاريخي الستقالل السودان في  9يوليو  ،2011اندلع النزاع
مجددا ً على امتداد احلدود مع السودان ،فراح ضحيته أعداد هائلة من املدنيني.
وقد عملت  Crisis Actionمع شركائها إليصال األدلة على الفظائع
التي ارتكبت إلى القوى الرئيسية ،والدفع في اجتاه جتدد االنخراط الدولي
هناك

ساهمت جهود  Crisis Actionفي تنسيق مناصرة
مستمرة ومتماسكة من املنظمات غير احلكومية ،في
الواليات املتحدة وأوروبا وأفريقيا والشرق األوسط ،لضمان مرور
االستفتاء على استقالل جنوب السودان في يناير ،2011
بسالم .على أن االهتمام الدولي بالسودان ،عشية االنتخابات،
كان قد بدأ يخفت .وفي مايو اندلعت أحداث العنف عندما
غزت القوات املسلحة السودانية منطقة أبيي احلدودية .وأدت
العمليات العسكرية والقصف اجلوي من قبل قوات اخلرطوم
إلى هجرة جماعية لنحو  100,000نسمة اضطروا للفرار
من منازلهم.

▼ تقرير املنظمات غير احلكومية املشتركة لرفع مستوى الوعي للخطر من اندالع النزاع في
السودان وجنوب السودان ،يونيو 2011

بحلول أغسطس كانت أعداد املتضررين قد وصلت إلى نحو
 4.1مليون إنسان ،فضال ًعن أكثر من  200,000أجبروا
على النزوح جراء النزاع الذي اندلع في يونيو في والية جنوب
كردفان احلدودية .ومع اتساع القتال ووصوله إلى والية النيل
األزرق اجملاورة ،قامت احلكومة السودانية مبنع دخول الصحفيني
والعاملني في املنظمات اإلنسانية ،ومنعتهم من احلصول
على معلومات موثوقة حول األحداث التي جتري على األرض.
وفي ظل قلة األنباء التي يعتد بها حول العنف ،أعلن أعضاء
مجلس األمن ،مبن فيهم روسيا وجنوب أفريقيا أن «األدلة
املتوفرة حول األعمال الوحشية غير كافية» لتحرك مجلس
األمن .إزاء هذا الوضع ،سعت  Crisis Actionوشركاؤها
لتحقيق هدفني رئيسيني:
●● كسر التعتيم املعلوماتي
●●إحياء االنخراط الدولي في السودان ،مبا في ذلك حترك
مجلس األمن مجددا ً

احلفاظ على االنخراط الدولي

▼ عائلة عائدة إلى جنوب السودان ،بعد أن قضت أياما ً في األحراش ،هربا ً من أعمال العنف.
مئات ،ورمبا آالف قُتلوا بشكل وحشي في جنوب السودان عندما اندلع العنف في 2011/2012
عدسة :بانوس /سفن تورفني

بدأت  Crisis Actionعملها حول السودان في 2006
بهدف حماية املدنيني في دارفور .وفي  2010اتسع نطاق تركيزها
إلى حتاشي انتشار النزاع قبيل وبعد االستفتاء على استقالل
جنوب السودان .ومنذ اندالع العنف مجددا ً في منطقة أوسع في
 ،2011ركزت  Crisis Actionجهودها على معاجلة األزمة
اإلنسانية الناجمة عن تلك االوضاع ،وحتاشي العودة إلى احلرب
الشاملة بني الدولتني.

في يونيو ،قامت  Crisis Actionبتنسيق إصدار تقرير
مشترك مع أكثر من  20شريك من السودان ،وجنوب
السودان ،وأفريقيا ،واالحتاد األوروبي ،والواليات املتحدة لرفع
الوعي باخملاطر التي يحملها اندالع نزاع شامل .اشتمل التقرير،
الذي جاء بعنوان «ما بعد الوعد :االنخراط الدولي بعد اتفاقية
السالم الشامل بالسودان» ،على توصيات رئيسية للمجتمع
الدولي شملت تشديد العقوبات ضد مقترفي أعمال العنف.
وقد ساعدت  Crisis Actionالشركاء على إطالق التقرير
عن طريق:
●●تنظيم مؤمتر صحفي في نيروبي حضره اعالميون إقليميون
ودوليون ،لتسليط الضوء على الدور احملوري لالحتاد األفريقي
ودول اجلوار السوداني في الضغط من أجل إحالل السالم.
●●تنظيم مائدة مستديرة محدودة مع املمثلة اخلاصة اجلديدة
لألمني العام لألمم املتحدة جلنوب السودان هيلدا جونسون،
ضمت منظمات شريكة ووسائل إعالم رئيسية .عقد هذا
اللقاء في نيويورك وحضره ممثلون عن واشنطن بوست وفورن
بوليسي ،وأتاح للشركاء والصحفيني أول نقاش – خارج
نطاق النشر – مع جونسون حول دورها اجلديد.

«إجنازات  Crisis Actionتتخطى حجمها مبراحل
بعيدة ،ألنها شديدة الذكاء في تعزيز قدرات شركائها
املتنوعة .لقد رأيت ذلك بشكل عملي عندما عملت
معنا بشكل فعال في لفت انتباه العالم للوضع اليائس
واملنسي جلبال النوبة».
د .موكيش كابيال ،املمثل اخلاص لـ Aegis Trust،
ومنسق األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية في السودان.

●●تشكيل وفد من ممثلي اجملتمع املدني في السودان وجنوب
السودان ليلتقي مع اجلامعة العربية في القاهرة ،ثم في
وقت الحق مع سفراء مؤثرين لدى االحتاد األفريقي في أديس
أبابا.
●●تنسيق سلسلة من اللقاءات رفيعة املستوى لشركائنا
اخلاصني لالحتاد
َ
في أوروبا ،مع وزير اخلارجية األملاني ،واملمثلينَ
األوروبي واململكة املتحدة حول السودان ،ووزير اخلارجية
الفرنسي.
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●●االتساع بنطاق الدعوة لتحرك دولي من خالل مقاالت
افتتاحية في الصحف الكبرى .عملت Crisis Action
مع سير جون هوملز ،الوكيل السابق لسكرتير عام األمم
املتحدة للشؤون اإلنسانية ،لترتيب سلسلة من مقاالت
الرأي لنشرها في الفاينانشال تاميز البريطانية ،والشروق
املصرية املستقلة الرائدة ،ولوموند الفرنسية ،ودي زييت
األملانية.
ساهمت تلك اجلهود في خلق ضغط كبير من اجملتمع الدولي،
ومت التوصل إلى اتفاق بني السودان وجنوب السودان حول أبيي
وجنوب كردفان .ولكن ،رغم ما وفرته تلك االتفاقيات من إطار
للسالم في املنطقتني ،لم يتم احترامها وتصاعد النزاع.

كسر التعتيم املعلوماتي
في ظل منع احلكومة السودانية وصول املنظمات اإلنسانية
إلى منطقة النزاع ،لم يتسن إيصال املساعدات إلى السكان
الذين اشتدت حاجتهم لتلك املساعدات ،وأضحى من
املستحيل التحقق من األعداد املتزايدة للقتلى واجلرحى.
لذا اضطلعت  Crisis Actionبحشد شخصيات بارزة،
ومنظمات غير حكومية ،ونشطاء سودانيني ،وزعماء دينيني
للتحدث حول أزمة احلدود املتنامية ووضعها في بؤرة االهتمام
اإلعالمي .وشمل ذلك:
●●دعم املصادر املوثوق بها على األرض للتحدث دون اإلفصاح
عن هويتها ،واحلفاظ على أمنها بإدخالها في شراكات
مع منظمات غير حكومية ،مثل منظمة العفو الدولية،
ب من أول
تستطيع تأييد تقاريرها .وهو ما أسفر عن جان ٍ
تغطية للنزاع في يونيو ،على السي إن أن ،واجلزيرة ،والبي بي
سي ،والفاينانشال تاميز ،ووكالة األنباء الفرنسية.
●●تنظيم وترؤس مؤمتر صحفي مبقر األمم املتحدة في نيويورك
مع أسقف كادجولي األجنليكاني ،قبيل جلسة إحاطة
مبجلس األمن حول جنوب كردفان في  8أغسطس .كذلك
نظمت  Crisis Actionلقاءات لألسقف مع األعضاء
الرئيسيني في مجلس األمن ،وكان لشهاداته النادرة واملؤثرة
من موقع النزاع مباشرة أثرها البالغ في أنفس املندوبني،
حتى أوشكوا على البكاء ،وساعدت تلك الشهادات
في إقناع اجمللس ببدء املشاورات إلصدار بيان حول جنوب
كردفان.
●●إصدار بيان صحفي موقع من أكثر من  100منظمة
مجتمع مدني عربية ،يدعو اجلامعة العربية حلث السودان
على وقف إطالق النار في رمضان ،ويطالب األمني العام
للجامعة بحث احلكومة السودانية على السماح الفوري
بالنفاذ الكامل للمنظمات اإلنسانية.

▼ مقال رأي بقلم سير جون هوملز ،الوكيل السابق لسكرتير عام االمم املتحدة للشؤون
اإلنسانية ،في الفاينانشال تاميز البريطانية ،يوليو .2011

●●تنسيق نداء مشترك من منظمات حقوق إنسان دولية
شريكة ،يحث مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان
على إصدار مسودة تقرير لألمم املتحدة يحمل مزاعم بوقوع
جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية في جنوب كردفان .وهو
ما قامت به خالل ثالثة أيام ،في  15أغسطس ،مما أسفر عن
زيادة واسعة في التغطية اإلعالمية للنزاع.
●●بشراكة مع  ، Aegis Trustمت تنظيم زيارة لكبير
مسؤولي الشؤون اإلنسانية السابق باألمم املتحدة إلى
منطقة النزاع ،حتى يتحدث عن تصاعد األزمة في مارس
 .2012اضطلع د .موكيش كابيال ،الذي كان قد دق ناقوس
اخلطر حول الهجمات السودانية الوحشية على املدنيني
في دارفور في  ،2003 – 2004بجهد إعالمي مكثف،
شمل جلسة إحاطة أمام جمعية املراسلني األجانب بشرق
أفريقيا في نيروبي ،حظيت بتغطية إعالمية في  15دولة
في قارات أربع ،وبتقارير إخبارية في األسوشييتد بريس،
وواشنطن بوست ،وسي بي سي ،وتاميز أوف إنديا ،والبي بي
سي العربية ،واجلزيرة ،وبرنامج توداي ،وخدمة البي بي سي
العاملية ،والسي إن إن.
●●إصدار بيان إعالمي مشترك من وكاالت املساعدات الدولية
الكبرى في  15مايو  ،2012سلطت الضوء على اآلثار
الكارثية القتراب موسم األمطار على اخملزون الغذائي الذي
أوشك على النفاد .وقد حظي هذا البيان ،بوصفه أول بيان
إعالمي إنساني مشترك حول النزاع في جنوب كردفان
والنيل األزرق ،بتغطية إعالمية دولية واسعة.
▼ كبير مسؤولي األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية السابق ،د .موكيش كابيال يزور منطقة
النزاع قبل أن يتحدث عن تصاعد األزمة في جنوب كردفان ،مارس .2012
عدسة :عدسة.

▼ التغطية اإلعالمية آلثار القصف املكثف للمدنيني في جنوب كردفان؛ بعض التغطيات
األولى للنزاع ،يونيو ( 2011يسار) واملؤمتر الصحفي الذي عقد في مقر األمم املتحدة بنيويورك
مع أسقف كادجولي األجنليكاني ،قبيل جلسة إحاطة مبجلس األمن حول جنوب كردفان في8
أغسطس ( 2011ميني)

●●هذا الزخم اإلعالمي املستمر ركز أذهان صناع السياسات
الرئيسيني على األزمة ،وساعد على بناء الضغط من أجل
املزيد من التحرك الدولي الفعال .ولكن العنف على احلدود
استمر .ومع انهيار اجلهود الدولية جلمع قوات املعارضة
وحكومة اخلرطوم حول مائدة املفاوضات ،تزايدت يف أبريل
 2012اخملاوف من العودة إلى احلرب األهلية بني السودان
وجنوب السودان.

19

18

▼ كثير من اجلرحى اضطروا للسير أمياال ً طويلة عبر األحراش للحصول على مساعدة بعد
الفرار من العنف في جنوب السودان عدسة :بانوس /سفني بورفني

«لقد كفل لنا العمل في شراكة مع Crisis Action
مقاربة أكثر متاسكا ً حلث االحتاد األفريقي على االنخراط
في السودان .سواء كان ذلك باالنضمام ملبادرات التحالف
أو العمل بالتوازي معها لتيسير حوار رفيع املستوى ،فقد
مكننا تعاوننا من توفير معلومات أفضل استطاعت أن
تستند إليها قرارات مجلس السلم واألمن باالحتاد االفريقي،
لتحسني حماية املدنيني والعمل اإلنساني في السودان”.
جاكي سيلييه ,،املدير التنفيذي مبعهد الدراسات
األمنية

دفع االحتاد االفريقي ،ومجلس األمن ،واجلامعة العربية
للتحرك
اجتمع القصف اجلوي املستمر من اجليش السوداني جلنوب
كردفان والنيل االزرق من يونيو إلى أكتوبر  ،2011خالل موسمي
الغرس واحلصاد ،إلى قلة كميات األمطار املتساقطة ،ليؤدي إلى
تراجع كبير في احملاصيل .ومع زيادة حدة انعدام األمن الغذائي،
كان لدول اجلوار ،التي تعاني أصال ً للوفاء باحتياجاتها اإلنسانية،
أن تتوقع تدفق أعداد أكبر من الالجئني .لذلك ،ركزت Crisis
 Actionوشركاؤها على تأمني النفاذ الفوري وغير املعوق
للمساعدات اإلنسانية .وشملت األنشطة في هذا الصدد:

●●إعادة أسقف كادوجلي إلى نيويورك ،مرة أخرى ،في سبتمبر
ليلتقي األعضاء الرئيسيني مبجلس األمن ،مبن فيهم الهند،
والبرازيل ،ونيجيريا ،وروسيا – التي كانت مترددة في االنخراط مع
املنظمات غير احلكومية ،وكبار املسؤولني في األمم املتحدة ،ومن
بينهم منسقة إغاثة الطوارئ ،البارونة فاليري آموس .وأسفرت
شهادة األسقف املؤثرة حتوال ً في مواقف بعض الدول األفريقية،
ومنها على وجه اخلصوص ،نيجيريا التي عقدت اجتماعا ً غير
رسمي للخبراء واملسؤولني السودانيني حول جنوب كردفان والنيل
األزرق عشية اضطالعها برئاسة مجلس األمن.
●●دعم الشركاء األفارقة في مطالبتهم بإرسال جلنة تقصي
حقائق إلى جنوب كردفان ،للتحقيق في مزاعم االنتهاكات هناك؛
حيث ساعدت  Crisis Actionالشركاء ،في يوليو وسبتمبر
 ،2011على توجيه نداء مشترك بهذا املطلب إلى مجلس
السلم واألمن التابع لالحتاد األفريقي ،واللجنة األفريقية حلقوق
اإلنسان والشعوب .وعندما فشل تشكيل اللجنة وإرسالها،
ساعدت  Crisis Actionوفدا ً من اجملتمع املدني السوداني
على الضغط من أجل تشكيل وإرسال جلنة خالل جلسة
مجلس السلم واألمن التابع االحتاد االفريقي ،في أكتوبر .وفي 5
نوفمبر أصدر مجلس السلم واألمن قرارا ً أعرب فيه عن قلقه من
انتهاكات حقوق اإلنسان في جنوب السودان ،واقتبس نصا ً من
توصيات املنظمات غير احلكومية كان قد تقدم بها التحالف.

●●متكني منظمة غير حكومية من تقدمي أدلة على مستويات
سوء التغذية احلاد في السودان إلى أعضاء مجلس األمن.
نقل سفير جنوب أفريقيا ،الذي كانت بالده تترأس مجلس
األمن آنذاك ،إلى بريتوريا مدى سوء الوضع واحتياجه إلى
دخول اخلدمات اإلنسانية فوراً ،كما أثار املوضوع مرة أخرى
مع أعضاء مجلس األمن واألمني العام بان كي مون ،واقترح
أن يقوم الرئيس زوما مبناقشة الوضع اإلنساني مع القادة
األفارقة في قمة االحتاد األفريقي.

«لقد أتاحت لي  ،Crisis Actionبتنظيمها ملؤمتر
صحفي في مقر األمم املتحدة في أوج احتدام النزاع
في جنوب كردفان ،الفرصة للتحدث إلى جمهور عاملي
حول التكلفة الباهظة للنزاع على حياة املدنيني في
جبال النوبة .لقد ساعدوا على تنبيه أعلى مستويات
صناع السياسات في مجلس األمن في وقت عزت فيه
املعلومات اآلتية من مسرح األحداث”.

●●املساعدة في تنظيم مؤمتر صحفي ضم الشركاء العرب
حول الوضع في جنوب كردفان والنيل األزرق في مقر نقابة
الصحفيني بالقاهرة في أبريل  .2012وهو ما حظي
بتغطية مكثفة ،كان من بينها جريدة األهرام أكثر
الصحف احلكومية قراءةً في العالم العربي.

صاحب القداسة أندودو آدم إلنيل ،أسقف أسقفية
كادوجلي ،ورئيس مجموعة املناصرة بالكنيسة
األسقفية بجمهورية السودان.

لقد جنح شركاء  Crisis Actionفي جعل جنوب كردفان
والنيل األزرق في موضع مهم على أجندة مجلس األمن ،وزيادة
الضغط عليه للتحرك .واجتمع جتدد االهتمام اإلعالمي
بجنوب كردفان إلى التصاعد اخلطير في اختراق احلدود من
جوبا واخلرطوم على حد سواء ،لتدفعا إلى إصدار مجلس
األمن لبيان أقوى في مارس  ،2012اعترف فيه باحلاجة
املاسة لتقدمي مساعدات إنسانية .وهو ما أفضى بدوره إلى
إصدار االحتاد األفريقي لبيان يطالب فيه الطرفني باستئناف
املفاوضات.
وفي  2مايو  2012اصدر مجلس األمن القرار  2046الذي
دعم خطة السالم التي طرحها االحتاد األفريقي ،معربا ً
عن استعداده لفرض عقوبات على الطرف الذي ال ميتثل
للمطالب بنفاذ اخلدمات اإلنسانية ،ويدعو إلى وقف القصف
اجلوي على جنوب كردفان والنيل األزرق.
حينها قامت  Crisis Actionبتنسيق رسالة مفتوحة
من حتالف يضم  150منظمة مجتمع مدني عربية وأفريقية
إلى وزيري خارجية الواليات املتحدة والصني ،حلثهما على
تشجيع السودان وجنوب السودان على العودة إلى مائدة
التفاوض .نُشرت الرسالة في توقيت متزامن مع لقاء وزيرة
اخلارجية األمريكية هيالري كلينتون بنظيرها الصيني
في مايو  ،2012مما أكسبها تغطية إعالمية واسعة في
وكاالت األنباء ونشرات األخبار األمريكية والعربية واألفريقية
واآلسيوية .وقد رحب سفير الصني في األمم املتحدة بالرسالة
ووصفها بأنها مبادرة شديدة األهمية.

التحرك نحو سالم مستدام
في نهاية عام آخر من العمل على األوضاع في السودان،
شهدت  Crisis Actionبعض الزخم في األمم املتحدة،
وتنسيقا ً أكبر لالستجابة بني االحتاد األفريقي واألمم املتحدة،
وعالمات على حدوث تقدم نحو إطار تفاوضي أكثر وضوحاً،
وانخراطا ً أكبر من الدول املؤثرة مثل جنوب أفريقيا ،وإثيوبيا،
والصني .ولكن ،على الرغم من حدوث بعض التقدم ،إال أن
جتدد األزمة بني السودان وجنوب السودان يتطلب تنسيقا ً أكبر
بكثير للجهود من جانب اجملتمع الدولي من أجل التوصل إلى
سالم مستدام.

إسرائيل واألراضي الفلسطينية احملتلة
ال يزال الناس في غزة يعانون وطأة احلصار اخلانق ،فضال ً عما أدى إليه توسع
املستوطنات وإزالة املنازل في الضفة الغربية من نزوح أرقام قياسية من
العائالت الفلسطينية .وهو ما حدا بـ Crisis Actionلقيادة مناصرة
مشتركة قوية تدعو إلى رفع احلصار وحتث االحتاد األوروبي على اتخاذ موقف
جتاه التجارة مع املستوطنات غير الشرعية.
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« Crisis Actionتشحذ قوى منظمات غير
حكومية مختلفة ،فتساعدنا ،في اللحظات احلرجة،
على أن نكون أكبر من مجرد مجموع أجزائنا .سواء
تعلق األمر بالشرق األوسط أو أي نقاط أزمات رئيسية
أخرى حول العالم ،فإن صناع القرار مييلون لالستماع
إلينا أكثر عندما نتحرك متحدين».
سليل شيتي ,سكرتير عام منظمة العفو الدولية
احلفاظ على الضغط من أجل رفع كامل للحصار عن
غزة
ل لقد حكم احلصار املضروب على غزة ،بعد استيالء حماس
على السلطة فيها في  ،2007على مليون نسمة يعيشون
في القطاع بحياة الفقر واالعتماد على املساعدات الدولية.
وعلى الرغم من التخفيف احملدود لبعض القيود منذ  ،2012ال
تزال إسرائيل ال تسمح بتصدير السلع وحركة األفراد من غزة
إال في حدود واحد باملائة من املعدالت التي كانت قائمة قبل
احلصار؛ وفي ذهنها تراجع االهتمام الدولي باحلصار.

▼ عائلة فلسطينية تتفقد متاعها بعد إزالة اخليمة التي كانت تقيم فيها على يد اجليش
اإلسرائيلي في الفصائل بالضفة الغربية احملتلة ،مارس 2012
عدسة :بتسليم /عاطف أبو أروب

ساعدت  Crisis Actionالشركاء على احلفاظ على
مطالبتهم بالرفع الكامل للحصار عن غزة.
●●في سبتمبر  2011مت نشر نتائج التحقيق الذي أجرته
اللجنة التي شكلتها األمم املتحدة للتحقيق في حادث
اسطول غزة  ،2010بقيادة سير جيفري باملر .وعلى
الرغم من تركيز تقرير باملر على مشروعية احلصار البحري
لقطاع غزة ،فقد أسيء تفسيره ،في بعض وسائل اإلعالم،
على أنه يقول مبشروعية احلصار بأسره .إزاء هذا الوضع،
حثت  20 Crisis Actionو من شركائها ،الرباعية
الدولية ،واملكونة من األمم املتحدة واالحتاد األوروبي والواليات
املتحدة وروسيا ،على االلتزام بتجديد جهودها من أجل رفع
احلصار .كذلك نظمت  Crisis Actionاجتماع متابعة
مع االحتاد األوروبي لضمان أال تؤدي تبعات تقرير باملر إلى
إضعاف موقف االحتاد األوروبي واجملتمع الدولي من احلصار.
●● في أكتوبر  ،2011وعشية اإلفراج عن اجلندي اإلسرائيلي
جلعاد شاليط ،يسرت  Crisis Actionلقاءات مع
دبلوماسيني أوروبيني ،ومنظمة حقوق اإلنسان اإلسرائيلية
التي تراقب حصار غزة ،جيشا ،ملناقشة السبل املمكنة
إلحراز تقدم.

 ، Crisis Actionمنذ  ،2007مع الشركاء لتسليط
الضوء على اآلثار اإلنسانية للحصار اإلسرائيلي املفروض
على غزة .وفي العام احلالي ،استمرت Crisis Action
في العمل على غزة ،كما ساعدت الشركاء على بناء
شبكة في بلدان االحتاد األوروبي إلشراك الدول األعضاء في
جهودهم لتحديد التدابير الفعالة الواجب اتخاذها جتاه
التجارة مع املستوطنات غير الشرعية.

●● في يونيو  ،2012ومبناسبة مرور خمس سنوات على
احلصار ،يسرت  Crisis Actionلقاءات رفيعة املستوى
في بروكسل مع ممثلي جيشا ومنظمة حقوق اإلنسان
التي تتخذ من غزة مقرا ً لها ،امليزان.

رغم استمرار احلصار فقد ساعدت جهود Crisis Action
وشركائها على حتاشي قبول االحتاد األوروبي واألمم املتحدة
لألمر الواقع ،وحتاشي أي تسرب للضعف في مواقفهم حيال
تلك القضية.

دق ناقوس اخلطر حول تسارع بناء املستوطنات
وعمليات اإلزالة
بعد فشل جهود الرئيس األمريكي باراك أوباما في جتميد منو
املستوطنات اإلسرائيلية ،شهد العام املاضي تسارعا ً في
توسيع املستوطنات ،وإزالة املباني الفلسطينية ،والهجمات
العنيفة للمستوطنني ضد الفلسطينيني في الضفة
الغربية .ورغم أن تلك التوجهات تقوض احتماالت السالم
في املنطقة ،فقد فشلت اجلهود الدولية في الضغط على
احلكومة اإلسرائيلية حتى تسير بسياساتها على األرض في
االجتاه املعاكس .لذلك عملت  Crisis Actionوشركاؤها
على حمل الرباعية الدولية واالحتاد األوروبي على وجه
اخلصوص ،للتعامل بحزم مع احلقائق على األرض ،مع التركيز
على التواريخ احملورية في ديسمبر  2011ومايو .2012
ففي ديسمبر  ،2011مزجت  Crisis Actionبني املناصرة
اخلاصة والعمل اإلعالمي العام حول حدثني سياسيني:
●●قبيل جلسة احلوار السياسي السنوي بني االحتاد األوروبي
وإسرائيل ،يسرت  Crisis Actionلقاءات بني الشركاء
وكبار صناع السياسات في بروكسل ،ونسقت ورقة إحاطة
ملسؤولي االحتاد األوروبي جمعت أهم التطورات املثيرة
للقلق على األرض .ونتيجة لذلك ،أثار االحتاد األوروبي معظم
القضايا التي أشار إليها شركاء  Crisis Actionفي
اجتماعه مع اإلسرائيليني.
●●قبيل اجتماع الرباعية في القدس ،نسقت Crisis
 Actionبيام إعالمي مشترك موقعة من وكاالت
مساعدات دولية رائدة وجماعات حقوق إنسان بارزة،
من بينها منظمة العفو الدولية ،وهيومان رايتس
ووتش ،وأوكسفام الدولية .دق البيان ناقوس اخلطر حول
املعدالت القياسية لتوسع املستوطنات واإلجالء القسري
للفلسطينيني ،وطالبت الرباعية بالضغط على احلكومة
اإلسرائيلية للتراجع عن تلك االنتهاكات للقانون الدولي.
حظي البيان بتغطية إعالمية في جيروزاليم بوست،
ونيويورك تاميز ،ولوموند ،وليكسبريس ،و Süddeutsche
 ،Zeitungووسائل إعالم عديدة أخرى .وانتقد وزراء
خارجية االحتاد األوروبي التوجه إلى توسيع املستوطنات،
وذلك في نتائج اجتماع اجمللس في يناير  2012وفي التقارير
الداخلية.
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جاء االجتماع املهم التالي لوزراء خارجية االحتاد األوروبي
ملناقشة عملية السالم في الشرق األوسط في  14مايو
 .2012وبهذه املناسبة ،نسقت  Crisis Actionسلسلة
من األنشطة اإلعالمية وأنشطة املناصرة ،شملت:
●●إصدار ورقة إحاطة إعالمية حول عمليات إزالة مشروعات
ميولها االحتاد األوروبي في الضفة الغربية ،سلطت الضوء
على قيام السلطات اإلسرائيلية بتدمير منشآت املساعدات
التي ميولها دافعو الضرائب باالحتاد األوروبي .ونظرا ً ألنها
املرة األولى التي تنشر فيها تلك البيانات ،فقد حظيت هذه
الورقة بتغطية إعالمية كبيرة في شتى أنحاء أوروبا.
●●دعم رابطة وكاالت التنمية الدولية ( ،)AIDAوهي
حتالف يضم  90جماعة في األراضي الفلسطينية احملتلة،
لتقدمي ورقة موقف ،وورقة حقائق ،ورأي قانوني حول عمليات
اإلزالة إلى صناع السياسات في بروكسل وعواصم الدول
األعضاء في االحتاد األوروبي.
●●تنسيق لقاءات مناصرة ملمثلي هيومان راتيس ووتش
ورابطة وكاالت التنمية الدولية في القدس مع مسؤولي
الدول األعضاء في االحتاد األوروبي ،ملناقشة رد فعل االحتاد

« لـ Crisis Actionجهود ال تقدر بثمن في تنسيق
احلمالت الدولية الرامية إلى ضمان وفاء احلكومات
بالتزاماتها بحماية املدنيني املضارين من النزاع .وقد
استفدنا ،في السويد ،كثيرا ً من نفاذCrisis Action
للمعلومات وقدرتهم على خلق فرص إعالمية وفرص
للمناصرة».
بو فو رسبرج ,سكرتير عام دياكونيا
األوروبي على عمليات اإلزالة وتوسيع املستوطنات في
الضفة الغربية.
لقد ساهمت مبادرات  Crisis Actionاملشتركة جتاه
توسع املستوطنات في الضفة الغربية في خلق حتول ملموس
في موقف االحتاد األوروبي .فعلى الرغم من االنقسامات
العميقة التي تلت اجتماعه في مايو ،أصدر مجلس الشؤون
اخلارجية باالحتاد األوروبي انتقادا ً قويا ً غير مسبوق لتوسع
املستوطنات اإلسرائيلية ،وإزالة املنشآت الفلسطينية وعنف
املستوطنني.
▼ جندي إسرائيلي يفتش حقيبة مدرسية لتلميذ في اخلليل.
عدسة :تروكير /آالن ويالن

دفع االحتاد األوروبي للتحرك جتاه املستوطنات
بالتزامن مع رفع الوعي بالتوجهات املتزايدة سوءا ً على األرض،
أطلقت  Crisis Actionوشركاؤها حملة جديدة
حلث االحتاد األوروبي ودوله األعضاء على تخطي اإلدانات
اللفظية للتوسع في املستوطنات غير الشرعية ،واتخاذ
حتركات عملية ملنعه .وقامت  Crisis Actionبجمع حتالف
من منظمات اجملتمع املدني للحث على عدم استيراد االحتاد
األوروبي لسلع من املستوطنات اإلسرائيلية غير الشرعية،
وترويج اتخاذ تدابير مثل وضع ملصقات توضح للمستهلك أن
السلعة من إنتاج املستوطنات .وعلى خالف احلمالت املطالبة
باملقاطعة الكاملة للمنتجات اإلسرائيلية ،سعت هذه احلركة
إلى متكني املستهلك من التمييز بني املنتجات اإلسرائيلية
الشرعية وتلك القادمة من مستوطنات غير شرعية.
في يناير  2012اقترح دبلوماسيو االحتاد األوروبي في القدس
الشرقية إجراءات عملية للتعامل مع توسع املستوطنات،
شملت وضع ملصقات على السلع ،وذلك في تقرير داخلي
مت إرساله إلى بروكسل .ولضمان العمل مبا جاء في توصيات

▼ جندي اسرائيلي يقول مع مزارع فلسطيني في الضفة الغربية .املزارعني الفلسطينيني
إلى إذن من السلطات اإلسرائيلية للعمل على أراضيهم التي تقع بالقرب من املستوطنات
اليهودية.
الصورة :أ ف ب  /موسى الشاعر

«من واقع جتربتي في العمل معهم حول مسألة
املستوطنات ،فقد كان دور  Crisis Actionحاسما ً
في تيسير تشبيك املنظمات غير احلكومية في شتى
أنحاء االحتاد األوروبي ،وتعظيم فاعليتها ،والنجاح في تغيير
السياسات داخل مؤسسات االحتاد األوروبي وفي الدول
األعضاء».
د .فيليس ستاركي  ,النائب السابق في البرملان البريطاني.

التقرير ،قامت  Crisis Actionبتنسيق سلسلة من
أنشطة املناصرة شملت:
●●تنسيق نداء مشترك يحث االحتاد األوروبي على «االنتقال من
الكلمات إلى األفعال» ،وقع عليه  20من شركائنا ،ومت تسليمه
إلى وزراء اخلارجية والدبلوماسيني.
●●تنظيم لقاءات رفيعة املستوى لالحتاد األوروبي ومسؤولي الدول
األعضاء في بروكسل مع د .فيليس ستاركي ،أحد أبرز اخلبراء
في سياسات املستوطنات.
●●تيسير مذكرة سياسات مطولة مقدمة من خبراء إلى صناع
السياسات الرئيسيني ،حول كيفية حتاشي واردات املستوطنات
عن طريق االستفادة من أفضليات السوق احلرة.
●●تنسيق للمناصرة وتبادل املعلومات مع الشركاء ومنظمات
أخرى في  11دولة أوروبية ،مع التركيز بوجه خاص على فرنسا.
●●تنسيق أنشطة تعريف إعالمي حول جتارة املستوطنات أسفر
عن تغطية بارزة في الصحف األوروبية الرائدة.
أسفرت تلك األنشطة عن متابعة رصينة من تقرير االحتاد األوروبي
الداخلي ،خاص ًة فيما يتعلق مبسألة وضع امللصقات املناسبة
على منتجات املستوطنات .لقد تناولت قرارات اجمللس في  14مايو
 ،2012وللمرة األولى ،منتجات املستوطنات ،وأعلنت التزامها
بالتطبيق املناسب للتشريعات األوروبية ذات الصلة .وبعد ذلك
بأيام ،أعلنت الدمنارك ،التي كانت تترأس االحتاد األوروبي آنذاك ،أنها
سوف تصدر خطوطا ً إرشادية للملصقات الواجب وضعها على
منتجات املستوطنات .كذلك تنظر حكومات أوروبية أخرى في
وضع امللصقات على املنتجات واتخاذ تدابير مشابهة.

جمهورية الكونغو الدميقراطية
أثارت التوترات السياسية في جمهورية الكونغو الدميقراطية اخملاوف من أن
تتسبب االنتخابات الرئاسية والتشريعية ،في أواخر  ،2011في اندالع أعمال
عنف واسعة النطاق .وقد عملت  Crisis Actionمع شركائها على
املساعدة على تقليص حجم النزاع ولفت االنتباه بشكل أكبر إلى احلاجة
إلصالح القطاع األمني عشية االنتخابات.
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«إن القيمة املضافة الهائلة لـ Crisis Action
تتمثل في قدرتهم على استغالل مختلف نقاط القوة
لدى املنظمات الشريكة وصهرها في إستراتيجية
وحمالت مناصرة فعالة تخلق فارقا ًعلى األرض .إن
 Crisis Actionتساعد على ضمان انخراط
متماسك ومحدد األهداف بني اجملتمع املدني وصناع
السياسات املهمني في االحتاد األوروبي ،واألمم املتحدة،
واالحتاد األفريقي ،واجلامعة العربية .الفارق الذي
يحدثونه يتخطى بكثير حجمهم الصغير».
جيرميي هوبز  ,املدير التنفيذي  ,أوكسفام الدولية
بناء حتالف عاملي لتقليص حجم
العنف املرتبط باالنتخابات
شهد التوتر السياسي في جمهورية الكونغو الدميقراطية
تصاعداً ،وأعرب شركاء  Crisis Actionعن قلقهم
الشديد من أن تؤدي انتخابات مشكوك في نزاهتها إلى
أعمال عنف واسعة النطاق .ولدراية Crisis Action
بأن عملية انتخابات نزيهة قد متثل عنصرا ً حيويا ً في تعزيز
السالم واحلفاظ على مكتسبات الدميقراطية الهشة،
مكنت  Crisis Actionشركاءها من التنسيق مع
املسؤولني الرئيسيني في األمم املتحدة واالحتاد األوروبي لرفع
الوعي باحتماالت اندالع العنف ،والتوصية بخطوات لتحاشيه،
وكذلك دعمهم للحصول على تغطية إعالمية واسعة خملاطر
النزاع .وشمل ذلك:

▼ ناخبة تتعامل مع ورقة االقتراع الطويلة في انتخابات اجمللس الوطني في
كينشاسا ،جمهورية الكونغو الدميقراطية ،نوفمبر  .2011وصل عدد املرشحني
في جميع أنحاء البالد إلى  18,000مرشح ،تنافسوا على  500مقعد.
عدسة :بانوس /جيمس أواتواي

تعمل  Crisis Actionفي جمهورية الكونغو الدميقراطية منذ
 ،2008وتقوم بتنسيق املناصرة املشتركة التي تركز أساسا ً على
دفع األمم املتحدة لتعزيز قوات حفظ السالم التابعة لها هناك،
حتى تستطيع توفير حماية أكبر للمدنيني .وشمل نشاطنا التالي
دعم الشركاء في مطالبتهم الناجحة بتوقيف زعماء امليليشيات
الرئيسيني في اخلارج ،واملطالبة باملساءلة عن اجلرائم اجلنسية .ومنذ
 2011ركزنا في نشاطنا على تقليص احتماالت العنف املرتبط
باالنتخابات قدر املستطاع ،ووضع مسألة إصالح اجليش الكونغولي
على رأس األجندة السياسية.

●●|جمع أكثر من  40منظمة كونغولية ودولية لتسليط
الضوء على احتماالت اندالع العنف واملطالبة بإجراءات
احترازية للحفاظ على السالم .وطالب التحالف الالعبني
الكونغوليني والدوليني باتخاذ خطوات عاجلة ملنع العنف
املصاحب لالنتخابات ،وتوفير حماية أفضل للمدنيني،
وضمان إجراء انتخابات ذات مصداقية وحرة ونزيهة .وهو
ما حظي بتغطية إعالمية في أكثر من  30قناة إعالمية
دولية ،من بينها البي بي سي ،واإلندبندنت ،ورويترز ،وبي بي
سي أفريقيا ،ووكالة األنباء الفرنسية .وشمل االنتشار
اإلعالمي املتصل بذلك مؤمترا ً صحفيا ً للشركاء في نادي
الصحافة الوطني  National Press Clubفي
العاصمة األمريكية واشنطن ترأسته مخرجة السي إن إن
إليز البوت.
●●توفير اتصال مفتوح للمنظمات غير احلكومية الكونغولية
والدولية بالصحفيني الدوليني الرئيسيني ،لتقدمي تعليقات
عليمة وأحدث املعلومات التفصيلية من أرض الواقع ،في
الفترة السابقة لالنتخابات مباشرةً .وشمل ذلك نداء
إحاطة دولي من الشركاء أمام وسائل اإلعالم الرئيسية،
حظي بتغطية في نيويورك تاميز ،وفويس أوف أمريكا،
ودويتشه فيله ،وجون أفريك ،ويورونيوز ،وليبيراسيون،
ولوموند.

●●العمل مع منظمات حقوق اإلنسان ،بنجاح ،في حث
احملكمة اجلنائية الدولية على إصدار بيان عام يحذر مقترفي
العنف أثناء االنتخابات من املساءلة القانونية.
●●تنظيم لقاء للشركاء مع قائد فريق البحيرات العظمى
في إدارة حفظ السالم باألمم املتحدة ،حيث يتم إعالن نتائج
االنتخابات ،وكذلك اجتماعات الحقة مع كبار مسؤولي
إدارة املونيسكو (قوات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة
في جمهورية الكونغو الدميقراطية) للتركيز على خطط
األمم املتحدة للطوارئ من أجل احتواء أي عنف أثناء
االنتخابات.
●●تنسيق اجتماع نادر للشركاء ،في فبراير  ،2012مع
مجموعة اتصال البحيرات العظمى ،وهي جتمع لكبار
املانحني الدوليني الناشطني في منطقة البحيرات
العظمى .قدم شركاء  Crisis Actionالذين حضروا
االجتماع ،ومن بينهم أوكسفام ،ومجموعة األزمات
الدولية ،وهيومان رايتس ووتش ،و Enoughإلى سفراء
مجموعة االتصال ومبعوثيها اخلاصني استعراضا ً ألوضاع
االنتخابات ،وإصالح القطاع األمني ،وجيش الرب.
●●العمل مع  Open Society Foundationsلعقد
لقاء بني الشركاء وكبير منسقي االحتاد األوروبي للبحيرات
العظمى ،كوين فيرفايك ،ملناقشة العالقات بني االحتاد
األوروبي وجمهورية الكونغو الدميقراطية في حقبة ما بعد
االنتخابات..

بعد االنتخابات :استخدام املناصرة املشتركة لتحاشي
العنف
لعبت املناصرة اجلماعية التي يسرتها Crisis Action
دورا ً رئيسيا ً في دفع األطراف الكونغولية والدولية التخاذ
حتركات عاجلة لتحاشي العنف املصاحب لالنتخابات.
ومصداق ذلك أنه على الرغم من حدوث عمليات تزوير وشوائب
في العملية االنتخابية ،على نطاق واسع ،فقد مت تطبيق
اإلجراءات االحترازية التي طالب بها التحالف الذي قادته
 ، Crisis Actionمما ح ّد من تصاعد العنف .وشملت تلك
اإلجراءات:
●●بيانات من مجلس األمن واحملكمة اجلنائية الدولية تدعو
للهدوء وحتث األحزاب السياسية على عدم اللجوء إلى
العنف عشية االنتخابات.
●●تقرير شامل نشرته املونيسكو ،يحلل ويدين انتهاكات
حقوق اإلنسان التي ارتبطت باالنتخابات .كان مجلس
األمن قد كلف املونيسكو مبراقبة العنف املرتبط
باالنتخابات ،بفضل املناصرة التي قامت على تنسيقها
Crisis Action
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«عندما يتعلق األمر بجمع من يستطيعون،
مجتمعني ،أن يجعلوا التغيير واقعاً ،تبرز Crisis
 Actionكشريك رائع .فقد كان عملهم معنا
في إصالح القطاع األمني في جمهورية الكونغو
الدميقراطية ملهما ،ومركزا ًعلى إحداث التأثير،
وعنصرا ًرئيسيا ًفي جناحنا».

▼ التقرير املشترك ملنظمات غير حكومية حول إصالح القطاع األمني
في الكونغو ،أبريل 2012

●●ترتيب اجتماع للشركاء مع مساعد السكرتير العام لشؤون
حقوق اإلنسان ،إيفان سيمونوفيتش ،قبيل رحلته إلى جمهورية
الكونغو الدميقراطية في مايو  .2012وكان إصالح القطاع
األمني على رأس األولويات التي تطرق إليها سيمونوفيتش مع
احلكومة الكونغولية؛ فضال ًعن أنه أطلق تصريحات علنية نتج
عنها تغطية إعالمية ركزت على إصالح اجليش في جمهورية
الكونغوالدميقراطية.

بني آفليك املمثل واخملرج ومؤسس مبادرة شرق
الكونغو
●●زيادة تدريب املونيسكو لوحدات الشرطة بجمهورية
الكونغو الدميقراطية
●●املونيسكو تنشر قوات الرد السريع الوقائية في املناطق
الساخنة الرئيسية.
●●دعم املونيسكو لتأسيس جلنة وساطة وطنية تعمل كآلية
لفض املنازعات.
املطالبة بإصالح القطاع األمني
مع انتهاء انتخابات  ،2011عملت  Crisis Actionمع
شركائها على جعل إصالح القطاع األمني في جمهورية
الكونغو الدميقراطية أولوية رئيسية في الطريق نحو معاجلة
التحديات الهائلة التي تواجه البالد في مجاالت حقوق
اإلنسان ،والنزاع ،واالحتياجات اإلنسانية .ورغم أن مشاكل
جمهورية الكونغو الدميقراطية ال تزال حتتل مكانا ً مهما ً
على املستوى الدولي ،فقد قامت  Crisis Actionبتيسير
برنامج مناصرة عاملي ضخم لزيادة الضغط السياسي
من املانحني على احلكومة الكونغولية إلجراء إعادة تنظيم
حقيقية في اجليش.
في أبريل  2012يسرت  Crisis Actionكتابة تقرير هام
جديد عن جمهورية الكونغو الدميقراطية بعنوان «اتخاذ
موقف جتاه إصالح القطاع األمني» وساعدت على إطالقه على
مستوى عاملي .كتب التقرير  350منظمة مجتمع مدني
دولية وكنغولية ،من بينها مبادرة شرق الكنغو ،وOpen
 Society Initiativeبجنوب أفريقيا ،و ، FIDHو
 ،Enoughو ، EurAcوالشبكة الكونغولية إلصالح القطاع
األمني .أقام التقرير احلجة على أن افتقار احلكومة الكونغولية
لإلرادة السياسية حال ،حتى اآلن ،دون إصالح القطاع األمني،
ودعى التقرير اجملتمع الدولي والدولة الكونغولية إلى االتفاق
بشكل عاجل على اتفاق جديد إلعادة تنظيم القطاع األمني
الكونغولي .كذلك دعى التقرير اجملتمع الدولي إلى القيام،
حتديداً ،مبا يلي:
●●االتساع مبخصصات املساعدات جلمهورية الكونغو
الدميقراطية.
●●فرض عقوبات من األمم املتحدة على أفراد اجليش الكونغولي
الذين يعوقون اإلصالح.

 Actionلقاءات مع البيت األبيض ،والكوجنرس ،ووزارة الدفاع،
ووزارة اخلارجية ،والبنك الدولي ،وصندوق النقد الدولي .وفي
نيويورك ،رتبت  Crisis Actionجلسة إحاطة مغلقة ،نادرة،
مبجلس األمن لشركائنا ،فضال ًعن لقاءات مبكتب سكرتير عام
األمم املتحدة ،وإدارة حفظ السالم باألمم املتحدة .وفي أوروبا رتبت
 Crisis Actionلقاءات مع كبار املسؤولني األوروبني.

●●إنشاء منتدى رفيع املستوى حول إصالح اجليش خللق اإلرادة
السياسيةالالزمة.
●●تكليف املونيسكو بالتنسيق الدولي فيما يتعلق بجهود إصالح
القطاع األمني.

«اتخاذ موقف جتاه إصالح القطاع األمني» شكل األساس
حلملة أوسع للدفع في اجتاه إصالح اجليش في جمهورية الكونغو
الدميقراطية،شملت:
●●مساعدة الشركاء على إرسال التقرير إلى الصحفيني حول
العالم ،مما أتاح له تغطية إعالمية واسعة في الواليات املتحدة،
وأوروبا ،وجمهورية الكونغو الدميقراطية ،كان من بينها
برنامج على مدى ساعة استضاف شركاء Crisis Action
ومسؤولني حكوميني في إذاعة راديو أوكابي في جمهورية
الكونغو الدميقراطية .وشملت التغطية خارج الكونغو رويترز،
وخدمة بي بي سي العاملية ،و ، TV5 Mondeولو فيجارو،
وبيزنيس ويك.
●●تنظيم لقاءات مع صناع السياسات الرئيسيني في جمهورية
الكونغو الدميقراطية ،ونيويورك ،وبرلني ،وباريس ،وبروكسل
ملناقشة توصيات التقرير ورفع درجة تأثيره .أطلق التقرير في
كينشاسا وجوما شركاء كونغوليون ،مثل الشبكة الكونغولية
إلصالح القطاع األمني ،والرابطة األفريقية للدفاع عن حقوق
اإلنسان ( .)ASADHOحضر حفالت إطالق التقرير كبار
مسؤولي اجليش ،وكذلك املفتش العام للشرطة.
●●تيسير رحلة إلميانويل كابينجلي ،منسق إصالح القطاع األمني
بالشبكةالكونغوليةللمنظماتغيراحلكوميةإلىنيويورك،
وواشنطن ،وبرلني ،وباريس ،وبروكسل .وقد رتبت له Crisis

مت نشر «اتخاذ موقف جتاه إصالح القطاع األمني» على نطاق واسع
بني صفوف املستويات العليا من صناع السياسات ،كما تسبب
في نقاشات واسعة بني كبار املسؤولني في احلكومات املانحة
واملونيسكو .وفي يونيو  2012تبنى سكرتير عام األمم املتحدة ،علناً،
أحد مقترحات التقرير ،حيث أوصى بأن تضطلع املونيسكو مبهمة
حتديد املقاربات اجلديدة إلصالح القطاع األمني .بل ذهب مجلس
األمن مسافة أبعد ،فأصدر قرارا ً يركز على مهمة املونيسكو فيما
يتعلق بإصالح القطاع األمني .فكما أوصى التقرير ،تقرر أن تضطلع
املونيسكو مبا يلي:
▼ فيلم عن إصالح اجليش في الكونغو مع املمثل واخملرج ومؤسس مبادرة شرق الكونغو ،بني
آفليك ،أبريل 2102

●●احلرص على أن ميثل إصالح القطاع األمني أولوية لدى املونيسكو
في عملها املتعلق بإحالل االستقرار وتعزيز السالم.
●●دعم التنسيق الفعال لكل اجلهود الدولية إلصالح القطاع
األمني في جمهورية الكونغو الدميقراطية.
وعمال ًباملزيد من توصيات التقرير ،حث مجلس األمن احلكومة
الكونغوليةعلى:
●●تفعيل وتطبيق رؤية وطنية شاملة إلصالح القطاع األمني.
●●الدخول في شراكات جديدة مع املونيسكو حول إصالح القطاع
األمني.
كذلك طلب اجمللس من السكرتير العام أن يقدم تقريراً ،في
نوفمبر ،حول كيفية تطبيق أولويات إصالح القطاع األمني .وهو
ما سيضمن مستوى ً مهما ً من اإلشراف والتدقيق .كذلك وافقت
مجموعة اتصال البحيرات العظمى على تكوين مجموعة عمل
خاصة بإصالح القطاع األمني في جمهورية الكونغو الدميقراطية،
على املستويني الوطني والدولي ،وهو ما ميثل تطبيقا ً آخر لتوصيات
التقريرالرئيسية.
أخبر صناع السياسات  Crisis Actionبأن احلملة املشتركة
إلصالح اجليش في جمهورية الكونغو الدميقراطية جاءت في
التوقيت األمثل للتأثير على احلكومة الكونغولية اجلديدة،
وساعدت بشكل كبير في دفع تلك القضية ق ُ ُدما ً .من شأن
هذه املناصرة اجلماعية وجناح تلك السياسة أن يحدثا تأثيرا ً
حقيقيا ً يساعد على حتسني قدرة اجليش الكونغولي على حماية
مواطنيه.

جيش الرب للمقاومة
منذ  ،2008قتل ما ال يقل عن  2300إنسان ،واختطف  ،3000وتسبب
في نزوح أكثر من  440,000مدني من جنوب السودان ،والكونغو،
وجمهورية أفريقيا الوسطى .دعمت  Crisis Actionشركاءها في مطالبة
احلكومات الرئيسية باتخاذ حتركات حاسمة ضد هذه اجلماعة املتمردة املثيرة
للمخاوف.
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«كانت  Crisis Actionشريكا ً ال يقدر بثمن
للبعثة البرتغالية إبان رئاستنا جمللس األمن .فرغم
نأي  Crisis Actionعن األضواء ،فقد لعبت
دورا ًرئيسيا ًفي جمع منظمات غير حكومية دولية
ومحلية إلحاطة مجلس األمن علما ًبقضية جيش
الرب ،والتي توليها البرتغال أهمية قصوى؛ وهو ما
ساعدنا على رفع وعي اجمللس بتلك القضية وأ َّمن لنا
حتركا ًأقوى من اجمللس»
السفير جوسيه فيليب مورايس كابرال  ,مندوب
البرتغال الدائم لدى األمم املتحدة.

إن الوحشية القصوى التي ميارسها جيش الرب وتكتيكه
القائم على استهداف املناطق النائية ،يجعال من هجماته،
حتى إن جاءت على نطاق ضيق ،واسعة األثر فيما تبثه من
رعب في اجملتمعات ،فتدفعها إلى النزوح اجلماعي وتنشر
بينها الشعور بالصدمة واملعاناة .لقد فشل اجملتمع الدولي
طيلة  25سنة في اتخاذ خطوات ملموسة حلل تلك األزمة
وحماية املدنيني .لذلك ،عملت  Crisis Actionفي 2011
مع الشركاء لضمان أن حتتل مشكلة جيش الرب أولوية
قصوى لدى القوى الرئيسية في العالم.
في هذا اإلطار ركز التحالف على:
●●دعم تبني سياسة إقليمية جتاه جيش الرب
●●حتسني العمل االستخباراتي واقتسام املعلومات بني
حكومات املنطقة ومع االحتاد األفريقي واألمم املتحدة.
●●املطالبة بتواجد أكبر لألمم املتحدة لتحسني حماية املدنيني
في املناطق املضارة من نشاط جيش الرب.

دفع مشاكل جيش الرب إلى دائرة
االهتمام في مجلس األمن وفي أوروبا
▼ هذه املرأة النازحة تعول أسرتها .فرت األسرة من هجمة جليش الرب وتعيش اآلن في هذا
املأوى البدائي للنازحني في جمهورية الكونغو الدميقراطية .عدسة :مفوضية األمم املتحدة
العليا لشؤون الالجئني :م .هوفر

بدأت  Crisis Actionعملها حول جيش الرب في ،2010
ملساعدة الشركاء على احليلولة دون وقوع مذبحة مشينة أخرى في
الكريسماس في جمهورية الكونغو الدميقراطية .كانت نتيجة اجلهد
اجلماعي احلصول على قيادة قوية من مجلس األمن واالحتاد االفريقي
حلماية املدنيني من جيش الرب .كذلك ساعدت Crisis Action
الشركاء على التوصل بنجاح إلى إستراتيجية إقليمية ملكافحة
جيش الرب ،وزيادة دوريات األمم املتحدة في املناطق التي يسيطر
عليها.

عندما بدأت  Crisis Actionفي العمل على مشاكل
جيش الرب في  ،2010لم تكن تلك القضية حتتل مكانا ً
مهما ً على أجندة مجلس األمن ،ولكن Crisis Action
جمعت حتالفا ًمن الشركاء في نيويورك إلقناع األمم املتحدة
بإعادة االنخراط ،بشكل عاجل ،حلل تلك األزمة .وبتنسيق من
 Crisis Actionمتكنت تلك اجملموعة من:
●● النجاح في تشجيع البرتغال على أن تصبح املدافع األول
عن القضايا املتعلقة بجيش الرب خالل فترة رئاستها
جمللس األمن في نوفمبر  .2011وفي شراكة مع البرتغال
رعت  Crisis Actionجلسة إحاطة نادرة للمنظمات
غير احلكومية مع خبراء مجلس األمن ،حضرها  14من
بني  15عضوا ً باجمللس ،ومنهم الصني ،وروسيا ،والهند.
وشهدت اجللسة التي ترأستها Crisis Action
شهادات مباشرة من أوكسفام و .Resolve

●● املساعدة على ضمان اتخاذ مجموعة عمل مجلس األمن
حول األطفال والنزاع املسلح ،اخلطوات فعالة جتاه جيش
الرب .ففي ديسمبر  2011رفعت اجملموعة تقريرا ً تناول
مشكلة جيش الرب ،للمرة األولى ،بوصفها مشكلة
قائمة بذاتها.
●●العمل مع  Resolveوشركاء آخرين إلحضار اثنني من
النشطاء املؤثرين من مناطق متضررة من جيش الرب في
جمهورية الكونغو الدميقراطية إلى واشنطن ،ونيويورك،
وباريس ،وبروكسل .وقد يسرت Crisis Action
مشاركتهم في لقاءات مع مسؤولي احلكومة األمريكية،
وحضورهم جلسة استماع أمام الكوجنرس االمريكي،
وجلسة إحاطة مع مجلس األمن ،ولقاءات مع أعضاء
البرملان األوروبي واالحتاد األوروبي واحلكومة الفرنسية.
●●جمع حتالف فريد بني نشطاء كونغوليني ،وResolve
وهيومان راتيس ووتش ،واألمم املتحدة ،ومبعوثي االحتاد
األفريقي جليش الرب ،في مؤمتر صحفي مهم استهدف زيادة
الضغط على مجلس األمن ليتحرك ،وهو ما حظي بتغطية
إعالمية هائلة.
●●تشجيع مكتب األمم املتحدة لألطفال والنزاع املسلح على
إصدار تقرير حول جيش الرب تضمن الكثير من توصيات
املنظمات غير احلكومية اجلماعية.
وقد أعرب أعضاء مجلس األمن عن أن نشاط التحالف ،الذي
قامت  Crisis Actionعلى تنسيقه ،كان حاسما ً في
إعادة اهتمام اجمللس بجيش الرب ،وكان له تأثير على صناع
السياسات ليتخذوا خطوات ملموسة .ونتيجة لكل ذلك،
عقد مجلس األمن أول جلسة رسمية حول جيش الرب ،منذ
سنتني ،وذلك في يوليو  .2011وكما طلب شركاء Crisis
 ،Actionقام اجمللس بإصدار بيان طلب فيه من السكرتير
العام أن يقدم تقريرا ً رسميا ً حول جيش الرب.

وتوالت اجتماعات األمم املتحدة في نوفمبر  2011ويونيو
 ،2012التي نظمت فيها  Crisis Actionجلسات
إحاطة للمنظمات غير احلكومية .في أعقاب تلك
األنشطة أصدر مجلس األمن أول بيان رئاسي حول
جيش الرب منذ خمس سنوات .وهو ما عكس الكثير
من التوصيات احملورية التي تقدم بها التحالف الذي
كونته .Crisis Action

●●كذلك وضعت األمم املتحدة أول إستراتيجية إقليمية لها
حول جيش الرب – وهو تطور مهم لطاملا نادت به Crisis
 Actionوشركاؤها .وقد ركزت هذه اخلطة الشاملة على
النقاط األساسية التي أوصى بها الشركاء عند تطبيق مبادرة
ااحتاد األفريقي حول جيش الرب ،وحول حماية املدنيني.
أخيراً ،في أبريل  ،2012قامت قوات حفظ السالم
التابعة لألمم املتحدة في جمهورية الكونغو الدميقراطية
(املونيسكو) بنشر قواعد عمليات في املناطق النائية في با-
أويلي حلماية املدنيني وتشجيع االنشقاق عن جيش الرب ،وهو

أفغانستان
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هدف لطاملا نادت به احلملة.
ضمان انخراط االحتاد األفري
في يونيو  2011عقد االحتاد األفريقي اجتماعا ً وزاريا ً في أديس
أبابا بإثيوبيا ،لالتفاق حول إستراتيجية للتعامل مع تهديدات
جيش الرب .في تلك الفترة نفسها ،قامت Crisis Action
بتيسير سلسلة من اللقاءات ألوكسفام الدولية مع كبار

«ال تنفك  Crisis Actionتثبت كل يوم
أن منوذجها في العمل ناجح ومؤثر .فها نحن نرى،
املرة تلو األخرى ،صناع السياسات أكثر ميال ً التخاذ
حتركات أقوى وأكثر فاعلية عندما تنسق املنظمات غير
احلكومية جهودها وتتعاون فيما بينها .لقد ساعدت
 Crisis Actionعلى حدوث ذلك”.
كينث روث  ,املدير التنفيذي هيومان رايتس ووتش
مسؤولي االحتاد

األفريقي ،كان من نتائجها أن اشتملت مقاربة االحتاد
األفريقي املقترحة على كثير من النقاط الرئيسية التي
تناولتها تلك اللقاءات .ومبجرد نشر إستراتيجية االحتاد
األفريقي حول جيش الرب ،قامت  Crisis Actionبتنسيق

جهود الشركاء األفارقة والدوليني من أجل حث االحتاد على
تطبيق تلك االستراتيجية في أقرب وقت ممكن.
وبعد استراتيجيته املقترحة ،قام االحتاد االفريقي بتعيني
مبعوث خاص جليش الرب ،فضال ً عن أنه بصدد إرساء عدة
مبادرات حلشد الدعم من حكومات املنطقة ،ويشمل ذلك:
●●مجموعة خاصة مكونة من  5000جندي
●●آلية تنسيق مشتركة
●●مركز عمليات مشترك

بعد مرور عشر سنوات على العمليات العسكرية في أفغانستان ،لم يسفر
التدخل الذي يقوده الناتو سوى عن حفنة صغيرة من املكاسب .وفي ظل ما
يواجهه الشعب األفغاني من عنف ،وانعدام لألمن ،وقلة النفاذ إلى الرعاية
الصحية والتعليم ،قادت  Crisis Actionاملطالبات مبقاربة جديدة قوية
للنزاع ،جتعل األولوية لبناء السالم واالحتياجات اإلنسانية.

في حال تطبيق تلك التدابير الرئيسية ،والتي يدمعها شركاء
 Crisis Actionبقوة  ،فإن من شأنها أن حتسن حماية

«إن منوذج العمل الذي تنتهجه Crisis
 ،Actionوالقائم على العمل في خلفية
املشهد ،وبناء حتالفات إستراتيجية ،وخلق تغطية
إعالمية واسعة لشركائها ،كان منوذجا ًشديد
الفاعلية .وإننا نتطلع للعمل مع مكتبهم اجلديد
في واشنطن».
أكوي أموسو ،مدير مناصرة أفريقي
Open Society Foundations

▼ وفد اجملتمع املدني األفغاني في برلني ،ديسمبر .2011
عدسة /Cordaid :كريستان جاجنلبولت

▼ امرأة نزحت جراء عنف جيش الرب ،حتمل املاء في مستوطنة للنازحني في شامل
شرقي جمهورية الكونغو الدميقراطية.
عدسة :مفوضية األمم املتحدة العليا لشؤون الالجئني /م .هوفر

كان عام  ،2011الذي يسجل مرور  10سنوات على
التدخل العسكري الدولي في أفغانستان ،عاما ً حاسما ً
للبالد .لذلك ،قامت  Crisis Actionبتشكيل حتالف
واسع من املنظمات غير احلكومية في أوروبا ،والواليات
املتحدة ،وأفغانستان ،ملطالبة احلكومات الرئيسية
بااللتزام مبساعدات تنمية ألفغانستان ،مستدامة
ويديرها املدنيون ،وكذلك بعملية سالم شاملة تنهي
النزاع.
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الضغط من أجل عملية سالم عادلة في أفغانستان

في مارس  2011أطلقت  Crisis Actionحملة مظلية
حتت شعار ‘ ’Together Afghanistanللمطالبة
مبساندة دولية ملا يلي:
●●عملية سالم عادلة وتشمل جميع األطراف
●●تدابير لتحاشي وقوع خسائر بني املدنيني

التعبئة ملؤمتر بون
“ال تزال  Crisis Actionمستمرة في قيادة
حمالت ذكية ،جيدة في حتديد أهدافها ،جتمع الوكاالت
اإلنسانية مع الالعبني املؤثرين اآلخرين ،وحتدث تأثيرا ً
حقيقيا ًميس املدنيني على األرض”.
جاسمني ويتبريد ،الرئيس التنفيذي هيئة إنقاذ الطفولة

«كانت نوعية ومستوى االجتماعات التي رتبتها
لنا  Crisis Actionاستثنائية وفاقت أقصى
توقعاتنا .لقد مكنتنا من عرض رسائلنا وتوصياتنا
مباشرةً على األوروبيني الذين يصوغون السياسات
التي تؤثر في اجملتمعات التي نعمل معها كل يوم”.
عبد الرحمن عضو وفد اجملتمع املدني األفغاني

●●حتركات تضمن توجه املساعدات إلى التنمية طويلة األجل
التي يقودها مدنيون.

ومع اقتراب حلول الذكرى العاشرة للتدخل العسكري في
أفغانستان بقيادة الناتو ،في  7أكتوبر  ،2011وقبيل قمة
دولية كبرى حول النزاع في بون في ديسمبر ،كان تركيز القوى
الدولية ال يزال منصبا ً على احللول العسكرية للوضع .إزاء
هذه احلالة ،عملت  Crisis Actionمع أكثر من 120
منظمة غير حكومية دولية وأفغانية للمطالبة بإدخال
تغيير رئيسي في التوجه االستراتيجي باملنطقة ،وقامت في
سبيل ذلك بتنسيق حزمة من أنشطة احلملة شملت:

 Crisis Actionبتنظيم مبادرات لتوفير دعم دولي أكبر
لعملية سالم تنهي النزاع في أفغانستان ،وتوفر احلماية
للمدنيني الذين وضعتهم الظروف وسط آتون احلرب .وشمل
ذلك:
●●تنسيق ورقة موقف وضعتها منظمات غير حكومية
دولية ،حتدد أولويات التحرك في مؤمتر بون .ساعدت Crisis
 Actionعلى ترتيب لقاءات جانبية إليصال تلك الرسائل
إلى صناع القرار ،مبن فيهم رئيس فريق أفغانستان –
باكستان بوزارة اخلارجية الفرنسية في باريس.

●●استطالع رأي أجرته هيئة تنسيق الوكاالت لإلغاثة
األفغانية (أكبار) جلمع رؤى مئات األفغانيني العاديني حول
الوضع احلالي .وقد أظهر االستطالع مخاوف األفغان
من تضرر خدمات الصحة والتعليم بالنزاع وزيادة العنف
وانعدام األمن في شتى أنحاء البالد .ومت استعراض نتائج
االستطالع أمام الصحفيني في مؤمتر صحفي في كابول.

●●ترتيب زيارة جملموعة من الشخصيات األفغانية البارزة إلى
العواصم األوروبية الرئيسية (بروكسل ،وبرلني ،وباريس،
ولندن) ومقر قيادة الناتو ،للتأثير في صناع القرار واإلعالم
ورسم صورة مفصلة ومعززة باألدلة للتغيير الذي ينبغي
أن يدخل على اإلستراتيجية الدولية .وشمل ذلك برنامجا ً
مكثفا للقاءات حشد تأييد مع كبار املسؤولني في وزارات
اخلارجية ،والتنمية ،والدفاع ومع صحفيني يغطون أخبار
أفغانستان .قدمت  Crisis Actionالدعم قبل وأثناء
نحو
جولتهم ،ملساعدة هذا الوفد على إيصال رسائله على ٍ
يحدث لها أكبر األثر.

●●سلسلة من املظاهرات في ست وعاصم أوروبية (باريس،
ولندن ،وبرلني ،وأوسلو ،وستوكهولم ،والهاي) رفعت فيها
الفتات ضخمة حتمل شعار : ‘Afghanistan ten
( years: Time to get it right’.أفغانستان عشر
سنوات :آن األوان إلصالح الوضع)
●● 10سنوات 10 :أصوات – مجموعة من البورتريهات
الفوتوغرافية لعشرة أفغان يتدبرون آمالهم واحتياجاتهم
بعد عقد من التدخل العسكري .التقطت الصور املصورة
الفرنسية ساندرا كاليجارو بالتعاون مع
 ،Action Contre La Faimومت نشرها في الصفحة
الثانية والثالثة من جريدة دي زييت األملانية الرائدة.

●●استخدام تويتر وموقع ’‘Together Afghanistan
إليصال رسائل الشركاء إلى صناع السياسات ،واإلعالم،
واجلمهور ،أثناء انعقاد مؤمتر بون .ومن خالل تلك القنوات
الرقمية وجهت  Crisis Actionموجة عارمة من
مطالب نشطاء احلملة إلى وزارة اخلارجية األملانية ،التي ردت
بتغريدات باإلجنليزية ،للمرة األولى على اإلطالق.

●●مدونة تفاعلية تسجل أنشطة احلملة أوال ً بأول ،وتشكل
أرضية لرسائل الدعم القادمة من أفغانستان.
وفرت أنشطة حملة ‘’Together Afghanistan
انتشارا ً إعالميا ً دوليا ً في كبرى وسائل اإلعالم ،وشكلت
قاعدة قوية ميكن من خاللها بناء املزيد من الضغط
قبيل انعقاد مؤمتر بون في ديسمبر .وشمل ذلك تغطية
في اجلزيرة ،ورويترز ،وخدمة بي بي سي العاملية ،ودي زييت،
وليكسبريس ،وآي تي إن نيوز ،وديلي تيليجراف ،واجلارديان
والعديد من وسائل اإلعالم النرويجية والسويدية والهولندية.

●●في  5ديسمبر  ،2011التقى الرئيس كرزاي واملستشارة
ميركيل ،في بون ،مع وزراء خارجية مائة دولة ملناقشة
اإلستراتيجية الدولية في أفغانستان ،مع قرب أول سحب
كبير لقوات أمريكية من أفغانستان ،والذي كان مقررا ً له
أن يتم قبل أعياد الكريسماس .قبيل هذا املؤمتر ،قامت

▼ مظاهرات في هولندا ،وبرلني ،ولندن في أكتوبر  2011إبان الذكرى العاشرة للحرب في أفغانستان.
الصورى بأعلى وفي الوسط /Cordaid :كريستان جاجنبلوت

●●نسقت Crisis Actionحوارا ً على مدى ساعتني
بعنوان ’ ‘Big Bonn Conversationعلى موقع تويتر
من خالل الهاشتاج  .#CommitAtBonnوكان هذا
احلوار مصدرا ً رئيسيا ً للمعلومات والتحليالت املتعلقة
باملؤمتر ،مبشاركة شخصيات بارزة مثل وزير اخلارجية وشؤون
الكومنولث البريطاني السابق ،ديفيد ميليباند ،وخبراء
سياسيني دوليني وممثلي اجملتمع املدني األفغاني ،حيث قدموا
جميعا ً األخبار والتعليقات حلظة بلحظة.

كما أكد تقييم خارجي في فبراير  ،2012لوال
مشاركة  ، Crisis Actionملا كان لهذا التحالف
الضخم والنشط للمنظمات غير احلكومية األوروبية
التي استطاعت أن تتحدث بصوت واحد حول أجندة
مشتركة ألفغانستان ،ما كان له أن يوجد .إن تأثير هذا
العمل املشترك واالهتمام اإلعالمي الذي حظي به يعني
أن:
●● Crisis Actionوشركاؤها كانوا في وضع يسمح لهم
بالتأثير على الرواية األوروبية حول أفغانستان.

●●الناتو بدأ يتحدث عن حتسني نوعية القوات األفغانية ،فضال ً
عن أعدادها.
●●حقوق املرأة احتلت مرتبة أكثر تقدما ً على أجندة اإلعالم.
●●العديد من شركاء  Crisis Actionأعربو عن زيادة
نفاذهم إلى صناع القراء وتأثيرهم عليهم ،فضال ً عن دعم
مشروعيتهم املهنية في احملافل الدولية.
●●في أوائل  ،2012وبعد أن أوفت بنشاطها اخملطط له مع
الشركاء حول الذكرى العاشرة للتدخل العسكري في
أفغانستان ومؤمتر بون ،راجعت  Crisis Actionحمالتها
القائمة وقررت إنهاء عملها في أفغانستان .فبعد أن عملت
عن قرب مع شركاء في احلملة ،قامت Crisis Action
بتسليم نشاط التنسيق حول أفغانستان ،مؤكدة أن اجلهود
املشتركة الرامية إلحالل سالم دائم يمكن أن تستمر في

«في حلظة حاسمة بالنسبة ألفغانستان ،وحدت
 Christian Aidجهودها مع Crisis
 Actionجلمع منظمات من أوروبا ،وأفغانستان،
والواليات املتحدة لتبعث كلها معا ًرسالة قوية إلى قادة
العالم ،مفادها أن سياساتهم يجب أن تتوخى في املقام
األول خدمة الشعب األفغاني”.
لوريتا مينجيال ،مدير Christian Aid
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التقرير املالي
Balance sheet as at 31 May 2012

Statement of activities for the year ended 31 May 2012
2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

£

£

$

$

£

£

$

$

INCOME
Funders & Donations

Fixed Assets
1,441,468

1,050,696

2,343,683

1,750,837

Partners

85,766

71,702

139,447

119,482

Interest

3,870

1,872

6,292

3,119

1,531,104

1,124,269

2,489,422

1,873,437

TOTAL

Debtors

8,346

13,907

14,656

14,897

23,829

24,824

Cash at Bank

1,318,167

594,715

2,143,208

991,009

Deferred Income

(488,362)

(60,515)

(794,028)

(100,841)

(67,848)

(46,705)

(110,314)

(77,827)

776,613

510,738

1,262,695

851,072

Operating Overhead Reserve

560,000

355,000

910,504

591,558

Restricted Funds**

102,575

25,529

166,777

42,541

Creditors

Net Assets
EXPENDITURE
Salaries & Related Costs

1,005,233

768,455

1,634,408

1,280,522

76,638

72,577

124,606

120,939

Travel & Travel Related Costs

107,382

50,901

174,592

84,819

Unrestricted Funds ***

114,038

130,209

185,414

216,974

,7&RPPV 2I¿FH6XSSOLHV

46,506

62,784

75,614

104,621

Capital & Reserves

776,613

510,738

1,262,695

851,072

Publications

25,525

8,278

41,501

13,794

7,720

11,034

12,552

18,387

Professional Fees

60,995

45,779

99,172

76,284

Asset Write-Off

13,486

8,346

21,927

13,908

Finance Charges

(3,916)

28,773

(6,367)

47,946

1,339,569

1,056,925

2,178,005

1,761,218

Occupancy

Events

TOTAL

Surplus For Year Excluding
Restricted Funds

*** Unrestricted funds includes three shares with a nominal value of £1. These shares are owned
by the directors and do not earn dividends.

Phillantropic partners and supporters
Crisis Action would like to thank the following organisations and individuals for their generous support:
191,535

67,344

311,417

112,219

RESTRICTED FUNDS
Received

105,612

11,101

171,715

18,499

Expended

30,498

153,347

49,587

255,531

TOTAL

75,114

(142,246)

122,128

(237,032)

6XUSOXV 'H¿FLW %HIRUH7D[DWLRQ

** The restricted funds have been entrusted by donors to support joint NGO advocacy and campaign
activities for particular country situations. Use of some of the funds requires authorisation from a donor,
and as such does not form part of Crisis Action’s operations, and is accounted for separately.

Adessium Foundation*

Oak Foundation*

Cadbury’s Charitable Trust

Open Society Foundations*

Compton Foundation

Oxfam GB

Humanity United*

Pears Foundation*

Joseph Rowntree Charitable Trust

Reuben Foundation

MacArthur Foundation*

Rockefeller Brothers Fund*

Mossbourne Community Academy

Roddick Foundation

Nduna Foundation

Sigrid Rausing Trust*

266,649

(74,902)

433,545

(124,813)

(774)

(305)

(1,258)

(508)

265,875

(75,207)

432,286

(125,321)

Network for Social Change

Tatiana Maxwell

Opening Reserves

510,735

585,941

830,404*

976,388

New Venture Fund

Tinsley Foundation

Closing Reserves

776,610

510,735

1,262,690

851,067

Taxation
6XUSOXV 'H¿FLW $IWHU7D[DWLRQ

* The opening USD reserves have been revalued using the May 2012 USD / GBP exchange rate.

* Crisis Action is especially grateful to its core philantropic partners for providing us with multi-year, general
operating support.

فريق العمل
الفريق الدول
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الشرق األوسط وشمال أفريقيا

	جيما مورتنسن
املدير التنفيذي
gemma.mortensen@crisisaction.org
	براجنالي أشاريا
مسؤولة التطوير
pranjali.acharya@crisisaction.org

نيرفانا شوقي
مديرة املكتب اإلقليمي للشرق الوسط وشمال أفريقيا
nirvana.shawky@crisisaction.org

لندن

	نيكوال ريندورب
كبير مستشاري االستراتيجيات واحلمالت
nicola.reindorp@crisisaction.org

ديرة مكتب اململكة املتحدة
sophie.sutcliffe@crisisaction.org
مرمي كمبل
مديرة احلمالت واملناصرة
mariam.kemple@crisisaction.org

نيروبي

	هيلني ستاندلي
مساعد تنفيذي
helen.standley@crisisaction.org

برلني

جيك جودمان
مساعد املناصرة
		
jake.goodman@crisisaction.org

	مارتني كونتشني
مدير مكتب بروكس
martin.konecny@crisisaction.org
	كريستينا هاولي
محلة سياسية ومنظمة حمالت
christina.hawley@crisisaction.org

نود أن نتقدم بالشكر إلى األفراد التالية أسماؤهم،
ملساهماتهم في نشاط  Crisis Actionخالل العام
املاضي:

نييورك

فانيسا جاكسون
مديرة املناصرة واحلمال
vanessa.jackson@crisisaction.org

بروكسل

مساهمون آخرون

	ماري كينج أوري
مديرة املكتب
mary.kingori@crisisaction.org

	فاليري روجرز
املدير املالي
valerie.rogers@crisisaction.org

	ساشا دي ويجز
محلل سياسي ومنظم حمالتr
sacha.dewijs@crisisaction.org

لوتي ليشت هي املدير اإلقليمي لهيومان رايتس ووتش في
االحتاد األوروبي ،وقد عملت بشكل مكثف على أزمات النزاعات
ومن بينها البوسنة ودارفور.

	مارثا باكويسيجها-أوسوال
مديرة مكتب نيروبي
martha.bakwesegha-osula@crisisaction.org

أندرو هدسون
مدير مكتب نيويورك
andrew.hudson@crisisaction.org

سوزان باومان
مديرة مكتب أملانيا
susanne.baumann@crisisaction.org

فيونا نابير (أمينة الصندوق) ،مساعدة مدير احلمالت
في  .Global Witnessقبل انضمامها لـ Global
 Witnessفي أبريل  ،2011كانت تشغل منصب مدير
املناصرة الدولية في .Open Society Foundations
عملت فيونا في السابق في هيئة إنقاذ الطفولة ملدة 51
سنة كمستشارة دولية ومديرة مكتب جنوب أفريقيا،
ومستشارة إقليمية في منطقة جنوب أفريقيا ،حيث كانت
أيضا ً عضوا ً مبجلس إدارة مؤسسة إيدز في جنوب أفريقيا.

صوفي ساتكليف

جيف برودهرست
مدير العمليات
geoff.broadhurst@crisisaction.org

	إيدن دستا الوال
مساعد الشؤون املالية
eden.lawall@crisisaction.org

نيك جرونو (رئيس) هو نائب رئيس مجموعة األزمات الدولية
ومقرها بروكسل .له خلفية في احملاماة ،وكان يعمل في
السابق لدى احلكومة األسترالية ككبير موظفي النائب العام.

		

م

	جيمس دنسلو
مسؤول اإلعالم واحلمالت
james.denselow@crisisaction.org

لدينا مجلس ادارة من املديرين املستقلني ،الذين يعملون
بدون أجر

باريس

إلودي أندرو
مديرة مكتب فرنسا
elodie.andrault@crisisaction.org

	آنوك بروني
مديرة املناصرة واحلمالت
anouck.bronee@crisisaction.org

واشنطن دي سي

كاترين ريد
مديرة املناصرة
catherine.read@crisisaction.org

		

أنيشكا آبيك ،ورافايل آكارت ،وجوش آرنولد-فورستر ،ونور بكر،
وجو باريل ،وآمي باري ،وكالوس بازل ،وإيلي بيتس ،وآشلي بوريل،
ولويس كونراث ،وماريلني كروسر ،وفيليكس فابيني ،وبنجامني
فرانكوس ،وإيزابيل فراميان ،ودييدري جووي ،وإييفا جرومبينيت،
وجيمس هاملتون هاردينج ،ومايكل هيرين ،وأولريك هيلمان،
وميريام همبل ،وفيليب أونور ،ورشا سالم ،وبيمانيه كرميي-
ماسول ،وكلوتيلد البارتيينت ،ولوسي لوكاشور ،وسعيدة لولو،
وإميا ماكنير-دياز ،وماري مونرو ،وجون نيكوالس ،وروجنا شوتز،
وجوناثان ويتل.
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