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1. ABSTRACT 
The study presented reviews activities of NGOs in Sudan. That was a disputable issue 
that resulted in a mass expulsion of many in 2009. However¸ there were precedents of 
such expulsions in previous and following years. The paper discusses humanitarian 
work in Sudan, positive and negative sides. Reasons are that part of the hypothetical 
framework here is that their activities in the country are indispensible. The country 
still faces many humanitarian suffering in most of its regions and international aid is 
direly required.  Thus, it is essential to rectify their modus operandi to be consistent 
with the culture of the country's people. The conclusions of the paper emphasize that 
such their humanitarian relief facilities are inadequate and that educational efforts are 
more needed to support a build-up of human capital. Malnutrition, inadequate homes 
and sanitation facilities are also common issues that should be within their aid targets. 
Those are axial factors that should be focused upon specially with escalating 
economic distress and secession of the Southern Sudan.   
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 المقــدمـة .2
دائي  سان الب د عرف اإلن ة المعاصرة فق ضارة الغربی ار الح ن ثم العمل الطوعي مفھوم وممارسة قدیمة ولیس م
دعوا  ي ت ادئ الت ك المب اھیم وتعز تل ذه المف األول سلوك النجدة، وعون الجار في أزماتھ وجاءت األدیان لتؤكد ھ

   .للتكاتف والتراحم
ر لآلخرین حثت الشریعة اإلسالمیة اإلكثار  ب الخی ي سبیل هللا وح من فعل الخیرات والحسنات ، مثل اإلنفاق ف

 التمایز الشدید بین المجتمع المسلم ، ومحاربة لذلك فرضت ةلقولھ تعالى لذلك حاربت الشریعة اإلسالمیة السمح
س ن ال ا ، واب املین علیھ وبھم على المال الزكاة والصدقات ، إلنفاقھا على الفقراء والمساكین والع ة قل بیل والمؤلف

لقد فھم المسلمون بتوجیھات الرسول صلى هللا علیھ وسلم فاخذوا یوقفون األوقاف .وغیرھم من األصناف األخرى
وكذلك أكدت جمیع األدیان السماویة على العمل الطوعي كما دعت الفلسفات الشرقیة والتي .سقیا وإطعاما للناس

وارث  وقد .عي بمفھومھ الحدیثھي من صنع البشر على ممارسة العمل الطو عانت الدول النامیة الكثیر من الك
ن ھذه  سودان م اني ال ات ، ویع ي األرواح والممتلك الطبیعیة والبشریة التي ألحقت بھم أضرار وخسائر فادحة ف
ذه الكوارث  الكوارث الجفاف والتصحر والفیضانات ، وكذلك الحروب األھلیة في الجنوب والغرب ، وبما أن ھ

ة تؤ ات الطوعی ن خالل المنظم ساني م ثر على المجتمع لذلك برزت حاجة المجتمع لمساعداتھ وتقدیم العون اإلن
الكوارث ،  حیث نجد العدید من المنظمات الطوعیة تعمل في مساعدة ورعایة المجتمعات المنكوبة والمتضررة ب

ازحی ة  .نوتقوم ھذه المنظمات بدور بارز في مجال الرعایة خاصة في وسط الن ات الطوعی ض المنظم إال أن بع
وذ  د نف ث یمت ساني بحی انحرفت عن المساعدات اإلنسانیة حیث تسعى لتحقیق أھداف خفیة تحت ستار العون اإلن
ھذه المنظمات لیصل إلى حد التأثیر على سیادة الدولة والمساس بأمنھا الوطني وربما بعض األحیان في الشؤون 

  .الداخلیة للدولة
صحر من المشاكل ا اف والت ضانات والجف ة كالفی وارث الطبیعی لتي یعاني منھا السودان ظاھرة النزوح نتیجة للك

ھذه الكوارث اضطرت أعداد ھائلة من . والمجاعات أو الكوارث البشریة كالحروب األھلیة في الجنوب والغرب
ا العیش واالستقرار م منھ ب لھ ت یطی ي كان لیة الت اطقھم األص ن من دن . البشر للنزوح م ازحون الم استوطن الن

وضواحیھا في سكن عشوائي تنعدم فیھ ابسط الخدمات األساسیة للحیاة ، أو في معسكرات منتظمة تقوم بإدارتھا 
سھم ا . المنظمات الطوعیة من خالل إشراف الحكومة وذلك من اجل الحصول على لقمة العیش أو خوفا ألنف ولم

ھ كانت الطفولة ھي الفترة التي یكون فیھا ال طفل معتمدا على أبویة في مأكلھ وملبسة ، ومأواه في جمیع احتیاجات
ة  ة والعقلی ة االجتماعی سان الرعای اج اإلن ي یحت ل الت م المراح ن أھ الجسمیة والعقلیة واالجتماعیة ولذلك نعتبر م

 المستقبل وھم جیل األطفال ھم الذین یقودون المجتمعات إلى التقدم والتمنیة فيو. والصحیة والتعلیمیة ، والتربویة
ك ،  ن ذل ا أمك الغد ولذلك یجب أن تتجھ الجھود إلى االھتمام لرعایة الطفولة ، وتقدیمھا كل الخدمات المطلوبة م

  .سعى إلى تسلیط الضوء على دور المنظمات الطوعیة العالمیة في تخفیف معاناة أطفال النازحیننو
ة  اھرة اجتماعی ت الحاضر ظ ة ، لقد أصبح النزوح في الوق دول النامی دول خاصة ال ر ال ا أكث اني فیھ ة تع عالمی

دیم  ازحین وتق ال الن اه أطف ي تخفیف معن ة ف ة األجنبی ویتمثل موضوع البحث في توضیح دور المنظمات الطوعی
الخدمات االجتماعیة لھم مع العلم إن دور المنظمات أصبح فعاال في اآلونة األخیرة في المجاالت اإلنسانیة ، وقد 

ن یار تم اخت رة م ا أعداد كبی ي توجد فیھ ة الت ا المنطق ازحین باعتبارھ ال الن ة أحوال أطف ة الخرطوم لدراس والی
األطفال ألن حین لكونھم أحوج الفئات للرعایة أما اختیار األطفال من الناز .النازحین من أقالیم السودان المختلفة 

ة ضررا للكوارث الطبیعی ات ت ر الفئ م أكث شریة والنساء والمسنین ھ ة . والب ى العنای ث عل ان اإلسالم ح ذلك ف  ك
والرحمة بالمستضعفین وتقدیم العون لھم وعدم مسھم بالضر حتى في حاالت الحرب بل وجب نصرتھم وعونھم 

ما لكم ال تقاتلون في سبیل هللا والمستضعفین من النساء والولدان الذین یقولون ربنا أخرجنا من ھذه ((قال تعالى 
  . النساء ) ) أھلھا واجعل لنا من لدنك ولیا واجعل لنا من لدنك نصیراالقریة الظالم

ة ل ذه الورق دف ھ ال وتھ اة أطف ف معان ة لتخفی ة األجنبی ات الطوعی ا المنظم وم بھ ي تق ى األدوار الت وف عل لوق
ی وزحین من عدم توفیر خدمات التعلیمالنا ین التعل ازح وب ل الن ین الطف ي تحول ب ات الت ر العقب ي توضیح أكث م ف

ك ل.إظھار أھمیة التعلیم ألبناء النازحین ألنھم ھم الذین یقودون مستقبل أسرھمھذا مع . المعسكر  دراسة  یقود ذل
ازحین عام ال الن ة مستوى الخدمات التعلیمیة لدى أطف سكرات خاص ي المع ساعدة ة والموجودین ف ات وم منظم

یم تقد وجتماعیة للنازحینلعمل الطوعي في تقدیم الخدمات االا ي تعل ین ف ساعد المھتم ي ت یم بعض التوصیات الت
 .األطفال خاصة النازحین 

ة ورقة  تبرز أھمیة ال ة العاصمة القومی ) الخرطوم(لكثرة أطفال النازحین والمشردین حول المدن الكبرى خاص
ة  یم والتربی ة للتعل ة ماس ي حاج م ف ذین ھ اظم .ال ري والفاق وتع ك األس شرد والتفك شار الت اھرة انت وي ظ د الترب

تكشف  وعلیم والصحة والرعایة االجتماعیةوانتشار األمیة تدعوا لالھتمام برعایة األطفال وتوفیرھم للخدمات كالت
السنوات األولى في حیاة اإلنسان ھذا ألن . المعاناة التي تواجھ أطفال النازحین في المعسكر من الناحیة التعلیمیة 

اطفي ذات قیمة خاصة بالنسبة لھ ، ففیھا ت سدي والع سي والج تكون شخصیتھ وما یتبع ذلك من النمو العقلي والنف
ر سوي .واألخالقي  لوك غی ى س ود إل ھ ویق دد حیات والطفل في ھذه المرحلة إذا لم یجد العنایة الكافیة فان ذلك یھ
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ضیاع ي و. األمر الذي قد یدفعھ إلي ال نھج الوصفي التحلیل ستخدم الدراسة الم یاتت دف لو الستخالص التوص ھ
ة  ات المعرفی روج بالخلفی و الخ ي ھ ي أن . معرف یة ھ ات األساس ال واالفتراض ھ أطف ي تواج شاكل الت ر الم أكث

ة  دمات التعلیمی دني الخ ي ت سكر ھ ي المع ازحین ف ساعدات  و.الن دیم الم ة بتق ة األجنبی ات الطوعی ز المنظم ترك
  .ة تعلیم والصحتھمل خدمات اللكنھا سكرات والغذائیة ألطفال النازحین في المع

ایو مفوضیة الشؤون  ،  إبراھیم أربابدراسةمنھا دراسات سابقة ھناك  سودان م ا 1987التعلیمیة في ال  وعنوانھ
د .استھدفت معرفة كیفیة تقدیم الخدمات التعلیمیة ألبناء النازحین بالعاصمة القومیة وقد النازحون والتعلیمھو   وق

رة ولھ شكلة كبی سودانیین بمختلف توصلت إلي أن حجم الم ي ال ا ملتق ة الخرطوم، باعتبارھ ي والی ا عل ا تأثیرھ
ة رة الداخلی ي الھج ت ب.أعرافھم وعاداتھم وھي منطقة الجذب األولي ف ا أتوصیات  وأت اره أھمھ زوح باعتب ن الن

د الدرا ھذا باإلضافة أن .مشكلة قومیة البد أن تتضافر الجھود لحلھا م یج ة ھذا ھناك حوالي ثمانیة ألف طفل ل س
وأن إیجاد فرص دراسیة تبدوا مستحیلة وعلیھ فإننا نوصي للطلب إلي العون األجنبي في إعادة توطینھم في شكل 

ازحین سواء  ھذا نتیجة ألن .مجموعات ال الن یم األطف ة الخدمات األساسیة لتعل ي عدم كفای المشكلة األساسیة ھ
یم  ولیست المشكلة في أن ال .كانوا في معسكرات أو غیرھا اتھم ألن التعل ن والی سكان م ذب ال ان لج خرطوم مك

ة  دمات التعلیمی سین الخ وفیر وتح ضافر الجھود لت ذا یجب أن تت د ل األعراف والتقالی ھ ب ل ل ومي وال دخ نھج ق م
  .للنازحین كونھم مواطنین سودانیین وھذا حق من حقوقھم

ن إبراھیم سلیمان الدسیس دراسة كانت  ازح ع ل الن شكلة الطف ل  ورقفيم ة للطف دمات التعلیمی وفیر الخ ن ت ة ع
ازح  عو) 1995(الن ي المجتم ازحین عل ار الن ذلك آث ازح وك ل الن ھ الطف ي تواج شاكل الت ة الم تھدفت معرف  .اس

دمواستنتجت أن  وفیر الخ ة ت ي كیفی أوى أبرز المشاكل التي أفرزتھا أفواج النازحین ھ ن م م م ضروریة لھ ات ال
 . ة، ثم محاولة العالج الجذري للمشكلة المتمثلة في القضاء علي أسباب النزوح والفرص التعلیمیة والصحیوالسكن

ي ھذا باإلضافة إلي أن  بعض الوالیات نجحت في امتصاص حجم المشكلة بتوفیر الخدمات الضروریة خاصة ف
ذاتي العون ال حت  ول.مجال التعلیم وذلك بقبول أبناء النازحین بالمدارس القائمة وإنشاء مدارس إضافة ب كن وض

ام الدراسة إلي أن ھناك  دم االھتم ل التخلف وع ا جع ة مم ات النازح ذه المجموع عدم توفر الخدمات التعلیمیة لھ
ات ذه والمجموع ن ھ ً م ً واضحا نقص .بالبیئة مظھرا یة  وت ات أساس ازحین مقوم سكرات الن ة بمع دارس القائم الم

العون قبول أبناء النا ھذا یحتم .كاألثاث واالحتیاجات المدرسیة افیة ب زحین بالمدارس القائمة وإنشاء مدارس إض
شكلةلكي الذاتي  ا  .تخفف حدة الم ةأم اندراس د عثم نعم محم د الم ن  عب ت ع یم األساسي  فكان رامج التعل یم ب تقی

ة الخرطوم  ة بوالی ة البریطانی اذ الطفول س وأوصت ب.)1997(للنازحین التابع لمنظمة إنق ین الوضع اإلداري تح
ً بعض التالمیذ  مع نظمة تجاه المدارساإلشراف علي نشاطات الم وفنيواإلشراف ال تقدیم مساعدات للبنات وأیضا

دارستقدی ون وضع المعلمین داخل ھذه المدارستحسی ھذا مع ضرورة .المحتاجین  م الخدمات األساسیة لھذه الم
ل .الربط والتنسیق بین ھذه المدارس والمدارس الحكومیةمع  یم ب ولكن یمث ا، تعل د ذاتھ شكلة بح ازحین م ات الن ن

ارك دراسة واستنتجت .فتقدیم مساعدات خاصة تشجیعیة تؤدي إلي قبول أعداد من البنات في المدارس  فھیمھ مب
تعلیم النازحین أن )  1991(الوضع التعلیمي ألبناء النازحین بالمرحلة االبتدائیة في معتمدیھ الخرطوم  عن یوسف

ً للمنھج القوميتحقق األھداف العامة للتعلی ین  ولكنھا الحظت أنھ .م القومي وتسیر وفقا لیس ھناك أثر لالختالط ب
ة عادا ً لطبیع ا ات وفق ةاألوالد والبن صادیة واجتماع وأن تھم االجتماعی ل اقت ك عوام اء ھنال یم أبن ي تعل ؤثر ف ة ت ی

ال66 ٪ من األطفال وكذلك النساء لعدد72صعوبة لحصول وجبة اإلفطار لعدد  مع النازحین ن األطف  ھذا .٪ م
  . بانسبة لسر ھؤالء الطالب مشكلة اقتصادیة یوضح أن ھناك 

دور المنظمات التطوعیة في خدمة التعلیم وسط النازحین لوالیة الخرطوم  عن ر دینق أبیكدراسة فاجوان أتوأما 
صة من ناحیة التعلیم استھدفت التعرف علي أثر النزوح علي النازحین وانعكاساتھ علي حیاتھم وخافقد ) 1996(

ة دور الكما تعرف علي  ة العملی دى فاعلی ة م یم ومعرف ال التعل ي مج ازحین ف ساعدة الن ي م ة ف منظمات الطوعی
ي  ازحین ف ب التعلیمیة وسط الن اھججان م والمدرسة والمن ادیمي والمعل صیل األك ل والتح  واستنتجت أن .التموی

ً لترحلھم من مكان ألخر استقرار معسكرمعظم مدارس النازحین لم تبني بمواد ثابتة لعدم اھتمام  وضعف اتھم تبعا
كثر من اإلناث في األطفال الذكور أ ومن الجانب الدیموغرافي أن .الحكومة بمدارس النازحین وقلة إشرافھا الفني

ً للحرب الدائرة ھناك وأن مدارس النازحین    .أغلب التالمیذ النازحین من الجنوب نظرا
ازحین  -تطویر األساسي والثانوي للنازحین عن  هللا سیرنیو فرجدراسة ا الن ضل ألطفالن یم أف ) 1995(إیجاد تعل

ً ویرجع سبب ذلك إلي شح التمویل ةنسبة النجاح في الشھادة الثانویة والقبول بالجامعات ضعیفكانت عن أن   جدا
ن ده ع صادي بھذه المرحلة إضافة بعض العوامل المتعلقة باألسرة مثل حالة السكن وبع ع االقت ة والوض  المدرس

ة ستلزمات التعلیمی وفیر الم دم ت ازحین، وع یم الن ذه .المتدني للنازحین، والسیاسات الحكومیة تجاه تعل ائق  وھ حق
ن  ھ م ات إذا أن ولھم بالجامع ة وقب شھادة الثانوی ن ال ازحین م ال الن رم أطف ن األسف أن یح ا وم صعب مواجھتھ ت

ة تحافالت الممكن حلھا سواء بإیجاد  دمات التعلیم نقل الطلبة من بیوتھم الي المدارس والعكس كذلك بتحسین الخ
ازحین . وتصرف مساعدات مالیة لذوي الدخل المحدود ن الن ع یتكون م ث أن المجتم ع حی لتحقیق التنمیة للمجتم

اعي ، وزارة الصحة والرعایة االجتماعیة  وھناك دراسة .وغیر النازحین ) 1990(إدارة البحث والمسح االجتم
ازحین  وقد .برنامج إعادة التأھیلوالنازحون بالمعسكرات حول العاصمة القومیة عن  ة الن ذه الدراس استھدفت ھ
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ذا  ع ھ ذلك دواف زوح الي الخرطوم الكبرى وك ة والن ت الداخلی ث تناول ة حی مة القومی بالمعسكرات حول العاص
٪ من الفئة العمریة 73 واستنتجت أن .دي للنازحینالنزوح، واآلثار المترتبة علیھ، والواقع االجتماعي واالقتصا

 سنة وھي الفئة العمریة المعینة برامج إعادة التأھیل إذ أن ھذه النسبة الكبیرة من األفراد في سن 42 – 21ما بین 
ي 41 ھذا باإلضافة إلي أن .اإلنتاج والعطاء مما یعني وجود كادر بشري یجب تأھیلھ ون ف ازحین یعمل ن الن ٪ م

ون عمالً 7أن  وعیشون علي اإلعالنات من المنظماتامشیة كالباعة المتجولین وعاطلین یحرف ھ ٪ فقط یمارس
حقیقة البد من وضعھا في الحسبان وھي تتصل بالمستوي التعلیمي ألرباب أسر النازحین حیث تشیر  ھذه .وظیفي

نامج التأھیل والمستوي التعلیمي ٪ من أرباب أسر أمیون ولوجود صلة وثیقة بین بر88معطیات الدراسة الي أن 
ة  رامج التأھیلی ي أن الب ا یعن ة مم ار ھذه الحقیق ھ یضع االعتب د ل ب الب ذا الجان نري أن نوع التأھیل المراد في ھ

ل .والمھنیة البد أن تكون متناسیة رورة تفعی ن ھذا ض ة م ة االجتماعی دور  وقد استنتجت وزارة الصحة والرعای
راسة انتصار  أما د. وتحقیق مستقبل أفضل لھم ولن یتحقق ذلك إال عن طریق التعلیمالحكومة في حمایة األطفال

تناولت القومیات ومشاكلھا  فقد سیة للنازحات من اإلقلیم الجنوبيالحالة االجتماعیة والنفعن ) 1994(عبد الوھاب 
سود ي ال زوح األساسیة ف شكلة الن ة لم ة التاریخی ت للخلفی ث ذكرت أن الحروب في العالم الثالث ثم تطرف ان حی

ام  دث ع ذي ح اف ال ستینات والجف ي ال ي الجنوب ف ي 1989األھلیة التي اندلعت ف زوح ف سببات الن م م ن أھ م م
وبي ازدادت أن نسبة اإلصابة باألمراض النفسیة والعصبی ومن أھم نتائجھا .السودان یم الجن ن اإلقل ة للنازحین م

ابة ئة مفاجئ من تغییر بیذلك للضغوط التي یعرضون لھا  وفقدان ألراضیھم وماشیتھم مما جعلھم عرضة لإلص
صبیة سیة والع ي أن .بمختلف األمراض النف سبة  واستدلت عل صابون ب58,9ن نھم م صیة وأن ان٪ م صام الشخ ف

اب وأن 12,5 صابون باالكتئ الخمور وأن 14,3٪ م دمنون ب رائم13,2٪ م ي الج م مرتكب ذه .٪ ھ صائیات  ھ إح
ضي  وي حالة غیر مستقرة ومستقبل مجھول بین أناس اقتلعت جذورھم ویعیشون فةً یب غرلكنھا لیستمحزنة  یقت

  .إیجاد حل سریع وجذري دائم لمشكلة النازحین إما العودة الي مناطقھم األصلیة أو إدماجھم في المجتمع المحلي
وب كردفان في الفترة النزوح وأثره االجتماعي واالقتصادي بوالیة جن) 1995 (شعیب جبریل عبد هللاوقد درس 

ن  أن أھم النتائج التي توصلت إلیھا الدراسةوم 1995 – 1985من  ً ع ا ف تمام ان یختل وب كردف ي جن التمرد ف
ع  ن توزی تج ع ي تن التمرد في جنوب السودان وذلك ألن أساس المشكلة قد نشأ من بعض اإلجراءات اإلداریة الت

أثار التمرد المباشر من النزوح أو تعطل  وآثار .طنین أراضیھمغیر عادل لمشاریع الزراعیة مما أفقد بعض الموا
ً في حد ذاتھ لمزید من التمرد مما أخل األزمة في دائرة جدیدة  الزراعة واألعمال األخرى وقفل المدارس كان دفعا

لطة من المعارك والتشرید والتسلیح وأضطر بعض المواطنین والقیادات المحلیة لالنضمام للتمرد بسبب غیاب س
صورة  ھذا یوحي ب.الدولة الشرعیة وھیمنة سلطة التمرد ات ب ین الوالی ة ب شاریع التنمی روات وم ع الث أھمیة توزی

روب ل الح شاكل مث ن الم ر م ي  .عادلة یحد الكثی ؤدي ال ن الظروف ی ي اي ظرف م ا أن إغالق المدارس ف كم
د فلقد أكدت الدراسات ا م والتمرداجرانجراف الشباب نحو كثیر من اإل شباب ق لسابقة إیجاد أوقات فراغ كثیرة لل
لي إقضایا النزوح عن )  1993( محمد النیل رحمة هللا  ودراسة .لي مشاكل كثیرةإیكون سبب االنحراف وما یقوده 

ستنتج )الخرطوم(العاصمة القومیة  ا ت ك إذ انھ د ذل ر روجود قطاع كبی تؤی ستھلكین غی سكان وھم م ن ال ً م  جدا
از ل الن ین، ویمث والي منتج ن ھؤالء80حون ح ازحین رو و.٪ م ي الن ي ف ستمرة ینم ساعدات الم دیم الم ح أن تق

سھ والوطناالعتماد علي اآلخرین والعاطلة اه نف سؤولیة تج ساس بالم دم اإلح ع ع ي أن . م ات  عل ب المنظم أغل
 .  تنمویة وتأھیلیةالطوعیة العاملة في مجال النازحین یعتمدون علي تقدیم العون العاجل للنازح ولیس لدیھم برامج

. على مساعدات ومعونات تقدمھا المنظمات الطوعیةیعتمد أن جزء كبیر من المجتمع  تؤكدت الحقائق التي ذكرو
ن اإل ات م لوك ھذه المجتمع ر س ة وھناك یبرز حتمیة دور الحكومة في وضع برامج تخطیط تھدف الي تغیی تكالی

ً من اإلغاثةوتكلیف المنظمات الطوعیة لتغیر استراتجیاتھم لت   .نفیذ مشاریع تنمویة بدال

  السودان في الطوعي العمل تاریخ .3
فمن تطوع خیرا فھو " تطوع بھ وتطوعھ أي تكلف استطاعتھ وفي القرآن الكریم . لغة ، ھو نقیض الكره  التطوع
ً وال شكورا " " خیر لھ  وع ھو ما تتبرع بھ والتط) 9اإلنسان ، األیة " (إنما نطعمكم لوجھ هللا ال نرید منكم جزاءا

التطوع ي . النفس من غیر إلزام ، كأنھم جعلوا التنفل ھنا ك سان العرب "وف سھ 2"ل ھ نف ت ل ن منظور، طوع  الب
شئ  ا تكلف الطاعة ، وبال ل تطوع ھلت وتطوع الرج تطویعا أي شجعتھ وأعانتھ وأجابتھ إلیھ ، ورخصت لھ وس

ً  والتنفل نوع من التطوع وصالة الناف3تبرع بھ وتنفل ا ً طلب لة ھي الصالة غیر المكتوبة التي یؤدیھا المسلم تطوعا
ً  .لألجر العمل الطوعي یقصد بھ نشاط طوعي إنساني خیري غیر حكومي أو شبھ حكومي یقوم بھ ، فأما إصطالحا

ة أو  ل البحوث العلمی ة ، مث ة ، أو علمی ة أو خدمی ة أو تنموی راض اجتماعی شاط ذا أغ ة ویكون الن رد أو منظم ف
یم اآلخرین، أو الدع ذلون أوة الى هللا لتعل م یب م بفكرة تجعلھ ى اختالف دوافعھ اس عل ن الن ة مجموعة م ھ قناع ن

                                                        

  241بیروت ص  لسان العرب المجلد الثامن الطباعة لبنان: بن منظور المصري  الل الدین محمد اإلمام ج2
  م1977، 560ص بیروت لبنان- الطباعة - قاموس مطول اللغة العربیة–محیط المحیط :  المعلم بطرس البستاني 3
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ضل  ستوى أف ق م ي تحقی مجھودا معینا لتنفیذھا وتحویلھا إلي حقیقة ماثلھ ، ویھدف العمل بصورة عامة یھدف إل
ا وعي  والعمل الط.4للحیاة اجتماعیا واقتصادیا وبیئیا دون أجر أو مقابل ادي وإنم ربح الم ق ال ي تحقی ال یھدف إل

ل  شمل ك وعي لی ل الط وم العم سع مفھ راده ، ویت ھ أو أف ض فئات ع أو بع ة للمجتم ات عام ة احتیاج ستھدف تلبی ی
العملیات التي یبذلھا المجتمع أو أفراده إلغاثة المحتاجین ومساعدتھم على توفیر احتیاجاتھم كأن توفر لھم عوامل 

دم و . 5 إعادة التعمیراإلنتاج ومدخالت دیم ق ة وھو ق العمل الطوعي في السودان ولید البیئة الطبیعیة واالجتماعی
ن الب ستمدة م رة المجتمع السوداني وما ورثتھ من الحضارات والقیم واألخالق الم كال كثی ن أش ة م ة االجتماعی یئ

 بمال في صندوق لصالح المجموعة الفزع والختة وھي أن یدفع أو یساھم الشخصمثل فردیة أو جماعیة كالنفیر 
 وكل ھذه الدالالت  .6نوع من التعاون الجماعي كمثالً أحد أفراد المجموعة، یستفید من ھذا المال كل مدة معینة و

ا  ة م ل منطق ادرین من أھ راد الق ا األف وم بھ ي یق ساعدة الت تمثل نظام المجتمع السوداني من تبادل الخدمات والم
 والمجتمع القبلي بطبیعتھ یقوم على الحیاة االجتماعیة التي لھا بناؤھا الذاتي ، ونظام األمن .لمساعدة أحد أفرادھا 

االجتماعي الخاص بھا والتي تقوم على المساعدة والتعاون المتبادل في أوقات الشدة ، والعائلة الممتدة ،والعشیرة 
 وتمارس العمل الخیري ھذه المجتمعات القبلیةلجماعیة لوالقبیلة ھي في األساس مؤسسة اجتماعیة تؤمن الحمایة ا

ب ل الطوعي .  7كأفراد أو مجموعات في شكل عون ذاتي یعبر عنھا في النفیر والفزع والموج ل والعم ة یمث قیم
 ووردت حث اإلسالم على العمل الطوعي و . وقد دعت كل الكتب السماویة والرساالت الربانیة إلیھةإنسانیة راقی

سمحة نصوص وأدلة كثیرة  ادئ ال  .من القرآن الكریم والسنة النبویة الشریعة المطھرة مؤكدة لھذه المفاھیم والمب
الي مثُل الَّذين ينفقُون َأموالَهم في سـبِيلِ اللّـه كَمثَـلِ     (: ومن ذلك قولھ تع

ضاعفُ ِلمـن   حبة َأنبتَتْ سبع سنَابَِل في كُلِّ سنبلَة مَئةُ حبة واللّه يـ           
   يملع عاسو اللّهو شَاءرة  )ي ل ) 261(سورة البق ذا مث ة وھ ذه اآلی سیر ھ ي تف ر ف ن كثی یقول اب

ي  ا إل ضربھ هللا تعالي لتضعیف الثواب لمن انفق في سبیلھ وابتغاء مرضاتھ ، وان الحسنة تضاعف بعشر أمثالھ
الي  .8)سبعمائة ضعف ال تع ) نفُسهِم ولَو كَـان بِهِـم خَـصاصةٌ   ويْؤثرون علَى َأ(وق

واإليثار هو تقديم الغير على النفس فـي حظـوظ          ) 9(سورة الحشر   
والمعني يقدمون المهاجرين علـى     . الدنيا رغبة في حظوظ اآلخرة      

 9 أي حاجـة وفقـر  )ولو كان لهم خـصاصة (أنفسهم في حظوظ الدنيا  
} 8{به مسكيناً ويتيماً وَأسيراً   يطْعمون الطَّعام علَى ح   (وقال تعالي   

سـورة  ) ِإنَّما نُطْعمكُم ِلوجه اللَّه لَا نُرِيد منكُم جزاء ولَا شُـكُورا          
 ) .9-7(اإلنسان 

طعامكم قائلین بذلك بلسان الحال أو المقال إزالة لتوھم المن المبطل للصدقة وتوقع المكافأة ، أي ال نقصد بإأن أي 
الي ، والإال  ھ تع ربتثواب ده ق ي عن ھ والزلف انھ.  10 إلی ل ش ال ج ِ : (وق وم رُ ْ ح َ م ْ ال َ ِ و ِل ائ سَّ ل ِّ قٌّ ل َ ْ ح م ِ ِھ ال َ و ْ م َ ي أ ِ ف َ  )و

ذاریات ر . ) 19(ال ل الخی وعي وعم ل الط ى العم اس عل ریض الن ي تح ي وردت ف ة الت ث النبوی ن األحادی وم
سبابة ھبعاصأ بأشارو. یتیم في الجنة ھكذا  وكافل الأنا(: وقال صلي هللا علیھ وسلم. واإلحسان والبر والصدقة  ال

حق على من سمع ھذا الحدیث أن یعمل بھ لیكون :  أي من یقوم بأمره ومصالحھ، لذلك قال ابن بطال)والوسطي
أنا وكافل ( وفي روایة أخرى .  11رفیق النبي صلي هللا علیھ وسلم في الجنة ، وال منزلة في اآلخرة أفضل من ذلك

رحم هللا االشعریین كانوا : (ومدح صلي هللا علیھ وسلم االشعریین بحسن صنیعتھم بقولھ ). كھاتین في الجنةالیتیم
والعمل الطوعي التقلیدي في السودان قد استمد أصولھ من القیم .  12)إذا أرملوا جمعوا طعامھم واقتسموا بالسویة

 ، لخلوة ، والتي تعتبر مؤسسة تربویة تعلیمة اجتماعیةوالثقافات المختلفة المستمدة من ارث المجتمع السوداني كا
شطة آحیث برزت الخالوي لتعلیم القر ن والتكایا ومراكز الصوفیة ومراكز رئاسة القبائل كمراكز تمارس فیھا أن

                                                        

   . 33 القاھرة المكتبة الحدیثة ص –أسس وتنشیط مبادي العمل الطوعي . فھمي على  4
ع – نماذج من مشاركة الجمعیات التطوعیة في التنمیة – اتحاد االحصائین االجتماعین 5  روي تحلیلیة حول تطبیق منھج تنظیم المجتم

  . م 2000- 31- 29 –الصداقة   قاعة–في برامج التنمیة االجتماعیة 
 م 1991 ، 56ص   الخرطوم–المسنین الطباعة  الجمعیة السودانیة لرعایة – أوضاع المسنین في السودان – صالح عمر وآخرون 6
ة نموذجا –سمیة إبراھیم على  7 ة البیئ سودانیة لحمای ة ال وعي البیئي الجمعی ا   جامعة– الجمعیات الطوعیة ودورھا في نشر ال إفریقی

  م2001، 101العالمیة كلیة الشریعة والدراسات واإلسالمیة ماجستیر ص 
   413م ص 1998 قطر الطبعة الرابعة – المجلد األول مؤسسة الریان للطباعة –تفسیر القران العظیم  اإلمام الحافظ إسماعیل بن كثیر 8
امس –والدرایة من علم التفسیر   فتح القدیر الجامع بین فن الروایة–اإلمام محمد بن على الشوكاني  9  دار الفكر للطباعة – الجزء الخ

  م1980 لبنان ، –التوزیع ، بیروت  ، دار الفكر للطباعة والنشر و201ص –والنشر 
   .1989 ، 231ص  لبنان بیروت– للتراث العربي – المجلد السابع دار اإلحیاء -  محاسن التأویل– محمد جمال الدین القاسمي 10 10

  . ، لبنان ، بیروت 436  ص– المجلد العاشر – فتح الباري – بن حجر العسقالني 11
  1986 القاھرة ، – دار الریان –  الجزء السادس– شرح شرح صحیح اإلمام البخاري -، فتح الباري   اإلمام الكاندھولي1212



 6

مالذا لكل الموطنین وكانت مراكز لتوفیر المأوى والمأكل والعون و. أشبھ بأنشطة المنظمات في شكلھا الحدیث 
  . 13 الشدةاترفي فت

   السودان في األجنبیة التطوعیة المنظمات .4
ات  شرین حیث ظھرت الجمعی رن الع ذ أواسط الق ة من كالھ الحالی ي أش عرف السودان العمل الطوعي المنظم ف

ي المدن خاصة  كاالً  و)العاصمة الخرطوم(اإلرسالیة التبشیریة األوربیة ف ا أش ل المراكز اتخذت لھ ة مث  خدمی
ً ) مدارس الكمبوني(والتعلیمیة ) مثل مستشفي الراھبات(ة الصحیة العالجی شر أ بعلما ن منتصف القرن التاسع ع

سودا كان قد )م1850( ام . 14نشھد أول بعثة إرسالیة من أوربا إلى ال د ع د االستقالل وبالتحدی ا بع ة م ي حقب وف
ات 1957 ي. م صدر قانون تسجیل الجمعی انوني والتنظیم ار الق ة االط ك بدای ان ذل ذي ك ة وال ات الخیری  للجمعی

دأت المنظمات و. یضبط حركتھا في المجتمع فیما بعد إلى قانون العمل الطوعي  شرین ب رن الع في سبعینات الق
 البریطانیة و (Oxfam) تظھر في السودان ، مثل منظمتي اوكسفام - بشكلھا الحالي –الطوعیة االجنبیة الغربیة 

دعوة .  (Care International)كیر العالمیة  ي ال ور منظمت كذلك فإن بدایة ثمانینات القرن العشرین شھدت ظھ
ن كانتا ذاتي طبیعة إقلیمیة وعالمیة فقد اتخذتا من السودان رئاسة لھما ، وإاإلسالمیة والوكالة اإلسالمیة لإلغاثة 

 ھذه المنظمات مع وقد ازداد نشاط.  الدعم الخیري من دول الخلیج خاصة والعالم اإلسالمي عامة ىواعتمدتا عل
وارث 1983كوارث الجفاف عام  ً مع ك م والتي ضربت السودان خاصة في غربھ وشمالھ وقد تزامن ذلك أیضا

. والتي أدت إلى نزوح العدید من مواطني الجنوب نحو شمال البالد ) م2005-1983(الحروب في جنوب البالد 
ى وكانت ھذه الحقبة ھي المیالد الحقیقي للعدید من المنظم و حت ي النم دادھا ف ات الطوعیة الوطنیة واستمرت أع

ً وأربعمائة منظمة ً . بلغ نیفا ة كذلك قد شھدت ھذه الحقبة أیضا ة األجنبی ة ( تدفق المنظمات الطوعی خاصة األوربی
ة ة ) واألمریكی وارث الطبیعی وبي الك ساني لمنك ون اإلن دیم الع دعوى تق اءت ب ي ج اف(الت طناعیة ) الجف واالص

ةغاثةاإلعملیة وھي ولقد لعبت عملیة شریان الحیاة  ). جنوب السودانالحروب في( رب ل  الطارئ ضرري الح مت
 الدور األساسي في  ، األمم المتحدةا تشرف علیھتيالوم 2005م وحتى 1989والمستمرة منذ في جنوب السودان 

ددھا األرب مصراعیھ لتتدفق منھ المنظمات األجنبیةىفتح الباب عل ة  والتي تجاوز ع ین منظم ان . ع ة ك ك تلبی ذل
لم تكتف إدارة عملیة شریان الحیاة بذلك بل شجعت حركة المنظمات .  المانحین وجلھم من الدول الغربیةلرغبات

سودانیة  لى جنوب السودانإاألجنبیة  ة وال سودانیة الیوغندی دود ال ر الح في المناطق التي تحتلھا حركة التمرد عب
بالد  و .(Cross-border Operations)ات عبر الحدود الكینیة ، وھي ما تعرف بعملی بمرور الزمن وصلت ال

دعوة م العدید من المنظمات القادمة من العالم العربي واإل1983خاصة بعد مجاعة جفاف  ة ال سالمي مثل منظم
یئة األعمال ھوة منظمة البر الدولیوالھیئة العالمیة لتنمیة جنوب الصحراء  وغاثةسالمیة لإلالوكالة اإلوسالمیة اإل

ً وأجندة صدیقة.الخیریة واإلغاثة اإلسالمیة وغیرھا  كذلك فقد نشطت .ولمس السودان منھا صداقة ومودة وتعاونا
شعب دفاع ال ل ال س مث شعبیة وزاد المجاھدأشكال العمل الطوعي المؤس شرطة ال ار ي وال شھید واإلیث ة ال  ومنظم

ذه . وشباب الوطن وشابات الوطن ل ھ ھمت ك د أس ي تجاوز وق ارجي ف صار الخ ل الح ي ظ ة ف ات بفعالی الجمعی
كما شھدت نشأت مفوضیة العمل الطوعي . األزمات التي لحقت بالمجتمع جراء الحرب األھلیة والغزو األجنبي 

ل ووالغزو األجنبي  ل الطوعي مث وادر العم دریب ك سعي لت ي ت سات الت مفوضیة العمل الطوعي وبعض المؤس
   .15لالجئینمعھد دراسات الكوارث وا

بالد  ر .مصطلح المنظمات األجنبیة یطلق عادة علي المنظمات القادمة من خارج حدود ال ات غی شمل المنظم  وی
ة  المي) NGOs(الحكومی ذاء الع امج الغ ل برن دة مث م المتح ات األم سیف و) WFP( ومنظم ) UNICEF(الیون

ة و) WHO(منظمة الصحة العالمیة و ة والزراع ا وغ) FAO(منظمة األغذی شمل . یرھ إن المصطلح ی ذلك ف ك
مثل الوكالة األمریكیة ) Bilateral(المنظمات االحكومیة التابعة مباشرة للدول األجنبیة التي تقدم العون الثنائي ، 

 المعروفة بالمعونة األمریكیة والتابعة للوالیات المتحدة األمریكیة وكذلك إدارة التنمیة )USAID(للتنمیة الدولیة 
ا وراء ا ار لم دة ) ODA(لبح ة المتح ابع للملك ة (الت ة الدولی مھا اآلن إدارة التنمی  Department forوأس

International Development: DFID( ة و ة الكندی ة الدولی ة التنمی ة )CIDA(وكال ة الدولی ة التنمی  ووكال
ة والمصطلح نفسھ ال یحمل محددات واضحة .  األلمانیة وغیرھا (GTZ)و ) SIDA(السویدیة  ي األجنبی . لمعن

فإن كان یقصد باألجنبیة تلك المنظمات غیر السودانیة ، فسوف یدخل في ھذا التعریف كل المنظمات ذات المنشأ 
العربي واإلسالمي والدول الصدیقة األخرى والتي تتطابق أھدافھا ودوافعھا مع أھداف ودوافع المنظمات الوطنیة 

                                                        

 جامعة ام درمان -  دارسة میدانیة بوالیة الخرطوم– المنظمات التطوعیة ودورھا التعلیم بجمھوریة السودان –محمد حبیب بابكر  1313
   .1999 ، 7االسالمة كلیة التربیة والدراسات العلیا ماجستیر ص 

ستھدفة،. حسن سعید المجمر  14 ات الم ة-دور المنظمات التطوعیة في تنمیة المجتمع ر الدولی ة الب ة على منظم -1990  دراسة تطبیقی
  -، بحث ماجستیر ، معھد دراسات الكوارث والالجئین ، جامعة أفریقیا العالمیة ) م2000

  60-52ھ العملیة في ظل العولمة والنظام العالم الجدید ص مفاھیمھ النظریة تطبیقات  العمل الطوعي- عبد الرحمن احمد عثمان 15
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ً اھدافھا علي قیم الدین وعلي عمل اإلحسان والبر أ التي تقوم التي ترعى مصلحة الوطن العامة خاصة تلك بتغاءا
ام األول في العمل التطوعي صاركلمة األجنبیة و. ألجر في الدار اآلخرة ل ن تعني في المق ة م ات القادم  المنظم

ا  الف أھواؤھ ي تخ ي والت ي واألمریك المي األورب سیاسي الع وذ ال دافھا خارج الحدود وبالتحدید من دول النف وأھ
حتى ولو كانت ھناك منظمات وطنیة تعمل ضد وطنھا وتتطابق أھواءھا و. تلك التي للبلد الذي تعمل فیھوأجندتھا 

ز و. مع المنظمات األجنبیة ، فإن ھذه المنظمات الوطنیة یمكن أن تصنف بأنھا أجنبیة  ي تمی سمات الت م ال ن أھ م
يیطغي علي إدارتھا العأنھ المنظمات األجنبیة ھي  صر األجنب یم  ون اھیم والق ي المف وم عل ة تق ا مرجعی ست لھ لی

ةولعمل الطوعي في العالم االسالمي الدینیة ورجاء األجر في اآلخرة ، كما ھو الحال في ا  تمتاز بالقدرات المالی
شأ  وقد تكون .مكانات الھائلة والكوادر المدربة واال المي أخاصة دول(مشحونة بأجندة دول المن وذ الع ا  النف ورب

جرأة علي استعداء األسرة الدولیة ودول النفوذ ونافذ مستمد من سلطان دول النفوذ لھا نفس سلطاني أو ) وأمریكا
سة وفي بعض األحیان . علي الدول غیر ذات النفوذ وذلك لتحقیق أجندتھا  دول المناف ال تخفي العداء والتحرش ب

ال تھتم بالمصلحة الحقیقیة للدول المستھدفة ھذا یوحي بأنھا  وبالتالي فإن .الحضاریة وھي دول العالم االسالمي 
كما یأتي في عوض روح االعتماد علي الغیر فھي تركز علي العون اإلغاثي و تمكین التبعیة و) مثل دعم التنمیة(

  ) .2008(خلیفة 

   الحكومیة غیر األجنبیة المنظمات نماذج .5
سودان لعلھ من المفید أن نذكر أن من أشھر المنظمات ا ي ال ت ف ي عمل ة الت ة األجنبی ي والتطوعی ر ھ ة كی منظم

ة و )SC-UK =Save The Children(منظمة الطفولة البریطانیة  و)Care International(العالمیة  منظم
ة  ة االمریكی ة و) SC-USA =Save The Children(الطفول اذ الدولی ة االنق سي  و)IRC(لجن ون الكن الع

ي  سفام  و)NCA(النرویج سیرن  و)Oxfam(أوك دود و World Vision و)Concern(كون ال ح اء ب أطب
ة  سیة  و(MSF- Holland)الھولندی دود الفرن ال ح اء ب وع و (MSF- France)أطب د الج ل ض ة العم منظم
ة  و(Action Contre La Faim= ACF)الفرنسیة  ة األفریقی ة (FAR)منظمة زمالء اإلغاث الجدول .  الكندی

 ھذه المنظمات ، ویالحظ عدم إھتمام ھذه المنظمات بتوفیر خدمات التعلیم ما عدا ما  یوضح مناشط أھم)1(رقم 
ة  دمات تعلیمی جاء في مجاالت عمل منظمة إنقاذ الطفولة البریطانیة ومنظمة إنقاذ الطفولة األمریكیة التي تقدم خ

   .16عامة للنازحین وغیر النازحین
  جنبیة الغربیة في السودان  أھم المنظمات التطوعیة األأنشطة )1(جدول رقم 

  مجاالت العمل   الجنسیة   المنظمة 
ات    السودان–منظمة كیر العالمیة  ي الوالی تھا ف ة ورئاس عالمی

  المتحدة األمریكیة
   رعایة طفولة–إغاثة ، تنمیة مجتمع 

یم   بریطانیة   منظمة إنقاذ الطفولة البریطانیة  دمات تعل حیة ، خ دمات ص ة ، خ إغاث
  عسكر النازحین بجبل أولیاء محدودة في م

ة ،   الوالیات المتحدة األمریكیة  إنقاذ الطفولة األمریكیة  اه ، بیئ ة ، می حة وتغذی ة ، ص إغاث
  . خدمات تعلیمیة

   تنمیة مجتمع – تدریب –رعایة صحیة   ھولندا   أطباء بال حدود الھولندیة 
حیة   فرنسا   أطباء بال حدود الفرنسیة  اه شرب –خدمات ص حاح – می  إص

   تغذیة –بیئي 
   میاه شرب – إغاثة–تنمیة مجتمع   بریطانیة   منظمة أوكسفام البریطانیة 

ة  ة األفریقی الء اإلغاث ة زم منظم
  )FARفار، (

  أغاثة ، میاه شرب ، صحة   كندا 

  منظمة العمل ضد الجوع 
Action Contre La faim 

(ACF)  

   إغاثة – میاه شرب –خدمات صحیة   فرنسا 

   تنمیة مرأة –صحة   الوالیات المتحدة األمریكیة  (IRC)اإلنقاذ الدولیة لجنة 
ة  وث التنمی اون وبح ة التع وكال

  )أكورد(
   رعایة إجتماعیة –تنمیة   بریطانیة 

ة  ة للتنمی ست العالمی ة األدفنت وكال
  )أدرا(واإلغاثة 

   صحة ، میاه –إغاثة   عالمیة ورئاستھا في أمریكا 
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  إغاثة   النرویج  (NCA)یجي العون الكنسیى النرو
  .م2007المجلس السوداني للجمعیات التطوعیة . دلیل المنظمات التطوعیة العاملة بالسودان : المصدر 

  واإلسالمي العربي الطوعي العمل مجاالت .6
مجاالت العمل الطوعي واسعة لذلك ال یمكن لشخص أو مجموعة ، أو منظمة ذات إمكانیة محدودة العمل في كل 

 المجاالت في أن واحد ، مثال برنامج متطوعي األمم المتحدة تستھدف كل من المجاالت الصحیة ، الزراعیة ، ھذه
ة المعلومات ، وكذلك  صاالت ، اإلعالم تقنی سكان ، االت ة ، ال الشئون االجتماعیة التدریب المھني ، رعایة البیئ

ل وتنحصر مھام المنظمات الطوعیة.  17أعمال اإلغاثة اإلنسانیة سانیة مث ة واإلن  األجنبیة في الجوانب االجتماعی
ضر ات للمت روب راالغاث حایا الح النزوح واللجوء وض ا ك وارث بأنواعھ ن الك ط و. ین م اك رواب ادات اوھن تح
شاملة . وجمعیات خیریة  دعوة ال ة وال ة والتنمی ة كاإلغاث خ ... وھذه الجمعیات تعمل في مجاالت مختلف وھي . ال

ة وھي جمعیات اجتماعیة إ ا الدول ي ترعاھ ة الت ات الوطنی ذلك المنظم ات وك ات والتبرع ى الھب نسانیة تعتمد عل
تم و.  18 والشرطة الشعبیة ومنظمة شباب الوطنسمیة وشبھ رسمیة كالدفاع الشعبيمنظمات ر االت تھ اك مج ھن

ام  ة األیت ال كفال المیة كمج ة اإلس ات التطوعی المیة أو المنظم ة اإلس سات الخیری ا المؤس صائمین بھ ار ال وإفط
ن  دث ع وغیرھا وسوف أتناول بالتفصیل ھذه المجاالت التي تعمل بھا المؤسسات الخیریة اإلسالمیة وحینما نتح
ذلك  العمل الطوعي یتبادر إلي األذھان المنظمات الطوعیة الغربیة بدال من المؤسسات أو المنظمات اإلسالمیة ل

 أو المؤسسات الخیریة اإلسالمیة في ھذه المجاالت ذاكرا بعض سوف أتناول في ھذا المبحث مساھمات المنظمات
  . المؤسسات الخیریة المشھورة وما قامت بھ من مساھمات

شعبیة الحقول أو حكومیة أو أم وطنیة ، دولیة كانت سواء  وتعتبر المنظمات الطوعیة بمختلف مستویاتھا عالمیة 
حاح الرئیسیة واألساسیة لنظریات العمل الطوعي في مجا ة وإص ة واألمراض والتنمی الت محاربة الفقر واألوبئ

سال ة ال شر ثقاف سالم ون اء ال ات وبن االت فض النزاع زالبیئة وفي مج ة التمی سان ومحارب وق اإلن ة م وحق  وحمای
ة االت المختلف ن المج ا م درات وغیرھ اء الق ضارة وبن ادات ال ة الع ة ومحارب ة واألموم د  .19الطفول رت وق ذك

تراتیجیة ال شاملة بأربعاإلس ة ال ي قومی وعي وھ ل الط االت للعم الحية مج ال اإلص ة  المج شمل الرعای وی
ادات  ور والع ة المخدرات والخم واالجتماعیة ورعایة األحداث المشردین والجانحین ، ورعایة السجناء ومكافح

 األطفال والشباب  والدفاع المدني ورعایةئالشرطة الشعبیة والمطافمثل المجال الوقائي  ویشمل كذلك .الضارة 
ة  حة البیئ ة ص ة ورعای ي .وحمای ل ف ا عم سكنیة  وأن لھ اء ال شاریع األحی شمل م وي وی دمي والتنم ال الخ المج

  . 20مجال األوقاف الخیریة  ومنھا من یعمل في .ومشاریع التنمیة الشعبیة ودعم األسر المنتجة 
ص ن أن تنح ة یمك صفة عام ي ب ل الطوعي ف االت العم ذار مج ن الغ ة والزراعة األم ل و. ئي والتغذی بعض تعم

اجین  ة للمحت ع األغذی ة فتقوم بتوزی ن سوء التغذی انون م منظمات العمل الطوعي على إنقاذ حیاة الناس الذین یع
 ویسجل أن بعضھا لھ عمل في .الخ ...وتدعم الزراعات المحلیة من خالل إضافة موارد جدیدة البذور، واألدوات 

ي المجتمع فیر كتوالمیاه والصرف الصحي  صحة ف المیاه النقیة للشرب مع إصحاح البیئة سعیا لتحسین وضع ال
راض  شار األم ع انت ال . ومن ي مج صحة وف سعي ال سیت ع لتح ي المجتم ة ف صحة العام ة ال ي ن حال ة وف الطفول

ذائي  صحي والغ ا ال ال .واألمومة تھدف إلي رعایة صحة المرآة وتغذیھا وعلى رعایة طفلھ ي مج ا ف ة التر أم بی
اإلغاثة توفر المأكل وفي منھا لمحاربة األمیة في المجتمع ھدف إلي توفیر فرص التعلیم وتحسینھ سعیا فتوالتعلیم 

ھدف إلي إعادة التعمیر لألماكن المتضررة فتإعادة التعمیر والتوطین  أما في مجال .والمشرب والمأوي والملبس 
ن ضررین م ذه الكوارث من جراء الكوارث وعلى إعادة توطین المت ذا مع استھداف . ھ ازحین و ھ یناالن  لالجئ

ي .حتى عودتھم إلي أماكنھم األصلیة تھم خدمو ً جدیدا وھو ف رأة  وقد برز دورا د الم ز ض دف وتالتمیی ي ھ ھذا ف
 .تطویر التنمیة وخاصة التنمیة الریفیة  مع التمییز ضد المرأة وعلى تنمیتھاالمجال إلي محاربة كافة أشكال 

اني ھو مجال ھام تعمل فیھ بعض المنظمات السالم ثقافة و ي تع ات الت ویھدف إلي نشر ثقافة السالم بین المجتمع
ب .من ویالت الحرب والنزاعات كما أنھا تعمل على فض النزاعات  ك  ھذا یتطل راد وذل دي األف درات ل اء الق بن

ام بع ى القی وا عل ى یتمكن ة حت ارة معین ى مھ دخبتدریبھم عل م ال وفر لھ ل ی ع ل م دي م ضارة ل ادات ال ة الع محارب
ي دعم وتالمجموعات الخاصة  وھناك .المجتمعات والتي تكون غالبا من معوقات تنمیة تلك المجتمعات  دف إل ھ

  .21األیتام وغیرھم والمشردینوالمعاقین والفئات الخاصة من المجتمع المسنین 
                                                        

 جامعة – التنسیق بین المنظمات التطوعیة في السودان دراسة مقارنة في المجلس القومي للجمعیات في السودان –تاكتي بییر ماري  17
  11 معھد دراسات الكوارث والالجئین ماجستیر ص –لعالیة إفریقیا ا

 دور المنظمات الطوعیة في كفالة األیتام وأثرھا على توافقھم النفسي واالجتماعي في والیة الخرطوم في – عمر سعید احمد محمود 18
 16معھد دراسات الكوارث والالجئین ماجستیر ص  جامعة إفریقیا 2000- 1995 الفترة من

 30 - 29الرحمن احمد عثمان العمل الطوعي مفاھیمھ النظریة وتطبقانھ العلمیة مصدر سابق ص عبد  19
  55م المجلد األول مطبعة جامعة الخرطوم الطباعة الثانیة ص 2002 – 1992جمھوریة السودان االستراتیجة القومیة الشاملة  20
  55م ، المجلد األول ، مطبعة جامعة الخرطوم ، الطبعة الثانیة ، ص2002-1992 جمھوریة السودان اإلستراتیجیة القومیة الشاملة ، 21
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صر  الین وینح ي مج ة ف ات الطوعی ل المنظم ط الجاألول ، عم ع وس ة یق ط التنمی ا خط ي تجاوزتھ ات الت ماع
سمي ال حالة الكارثة التي في ھو والثاني واالقتصادیة واالجتماعیة الكبرى  ا وت ي احتوائھ تقدر إمكانات الدولة ف

  :وفي ھذین المجالین فان المنظمات تؤدي عمالً یمكن تلخیصھا فیما یلي . اإلغاثة العاجلة 
شمل یة االجتماعیة في ي التنمتعمل المنظمات ف: التنمیة االجتماعیة  ات الممیزة وی ة وتطویر القطاع برامج تنمی

برامج تطویر المجتمعات التي تھدف إلي زیادة في  وكذلك ذلك برامج تطویر قطاعات النساء واألطفال والمعوقین
تنمیة المھارات في قدرة األفراد وتشمل ھذه البرامج التدریب أثناء الخدمة لرفع الكفاءة المھنیة بالبرامج الخاصة ب

دریب المدربین ... مجاالت التغذیة والبناء والخیاطة  م ت وظیفي ث ة ال ي . الخ كذلك برامج محو األمی ا ف ال أم مج
فإن برامج المنظمات تھدف إلي رفع دخول المشاركین ، وخلق فرص عمالة لتحقیق اإلعتماد  التنمیة االقتصادیة

اد وتمثل ھذه األھداف في برام. على الذات  ج تنمیة المھن الیدویة وتطویر الجمعیات التعاونیة والعمل في اإلرش
ساتین وان والب ة الحی ات وتربی ي .22الزراعي والبرامج الخاصة بتطویر الغاب صحة  وف دم مجال ال ات تق  المنظم

رامج ة ب ة التغذی صحة األولی ي ال ة و ف ال واألمراض المعدی ھاالت لألطف ةمكافحة االس ة والطفول حة األموم  ص
سل و د الن رة(تحدی یم األس ال.  )تنظ شمل أعم ة وت صحة الثانوی ي ال رامج ف ضا ب دم أی شفیات  وتق ویر المست تط

وقین ة للمع رامج الخاص ة والب حة البیئ رامج ص صحیة وب دعوة  .والمراكز ال ة ال إن منظم ال ف ى سبیل المث  عل
شأت  ا290اإلسالمیة أن ھ بھ ة طبی حیة ورعای دة ص ي . وح ة وف ال اإلغاث صحیة ترك مج اذ ال رامج اإلنق ي ب ز ف

أوي ساء وم ن ك ضروریة األخرى م ستلزمات ال ع الم د .  23وبرامج توزیع الغذاء وإدارة مراكز التغذیة وتوزی فق
  :ذكر الدكتور السلومي تسع مجاالت تعمل فیھا المنظمات والھیئات الخیریة اإلسالمیة ونذكرھا كما یلي 

   :بناء المساجد
ب لمساجد كصھناك أثر كبیر ل ذا الجان ي ھ مام أمان للمجتمعات ومطلبا ملحا من الشعوب واألقلیات اإلسالمیة ف

ي و. المھم من التنمیة والتربیة  دعوة اإلسالمیة الت ة ال ل منظم ساجد مث شاء الم ي إن سات ف ذه المؤس قد تنافست ھ
سودان وخارجھ2007-2006أنشأت أكثر من ألف مسجد في الفترة من  ل ال ي . م داخ شییدھا ف اع إسالمیة وت بق

كثیرة حیث بلغ مجموع المساجد التي أنشأتھا بعض المؤسسات اإلسالمیة الخیریة الدولیة خارج حدودھا واغلبھا 
 ملیون دوالر 126 مسجدا قدرت تكالیفھا بما یقارب 127.423في قارات أسیا ، وأفریقیا ، وأوربا ، ما یزید عن 

 ھـ ما 1422 ھـ 1401في ھذا الشأن حیث شیدت خالل الفترة من قد حازت لجنة مسلمي أفریقیا المرتبة األولي 
ن أنشأ مسجدا في قارة إفریقیا ثم تلتھا الندوة العالمیة للشباب اإلسالمي والتي 2150یزید على  رة م ت خالل الفت

سة الحرمین ) 1751( ھـ 1422ھـ 1418 ا رفعت مؤس رة 1200مسجدا كم سجدا خالل الفت  2000- 1999 م
ھـ كما أقامت عرف 1421 – 1419مسجدا في الفترة ) 177(ئة الخیریة اإلسالمیة العالمیة الكویتیة وأنشأت الھی

مؤسسات خیریة إسالمیة أخرى إعداد أخرى من المساجد والمصلیات في أنحاء المعمورة والمساجد وتلك الدور 
فساد ، وفي ذلك ما فیھ من  تصفو عندھا النفوس وتضمحل منھا عوامل الشر ونزعات الئمن وشواطأ ئإال مراف

   .عم نفعھتالخیریة وخیر تمتد بھ أیادي ھذه المؤسسات 
  تعلیم والمنح الدراسیةال

ل  ذا العم  یشكل التعلیم أو لویة مشھودة في العمل الخیري نظرا لمكانة التعلیم في اإلسالم ولیقین القائمین على ھ
ادرت أن الجھل ھو عدو البشریة األول ، لذلك جعلتھ الخیار  ة ، فب رة والمختلف األول في تنمیتھا للمجتمعات الفقی

ا  لتشیید المرافق التعلیمیة المتنوعة كمرافق مستقلة من المدارس االبتدائیة إلي الجامعات والكلیات والمعاھد العلی
ران الكریم، والمراكز اإلسال یم الق میة في بالد عجز أھلھا عن تمویل تلك المشروعات كما شیدت المدارس لتعل

دعوة  ة ال ك منظم ة ذل ن أمثل انوا وم الشاملة والتي تربي الناس على الفضیلة والطھارة وحب الخیر للغیر مھما ك
 مؤسسة تعلیمیة في مختلف المراحل الدراسیة من مدرسة تحفیظ القرآن الكریم حتى 550اإلسالمیة التي أنشأت 

  . طالب وطالبة130450الجامعة تستوعب 
  دالتابعة للمساجالمرافق التعلیمیة 

مدرسة )  840( مدرسة نظامیة و) 140(مشروعا تعلیمیا منھا ) 980(ة مسلمي إفریقیا على سبیل المثال نكان للج
دوة 3لتعلیم القرآن و ا شیدت الن صومال ، كم ا وال ا وكینی ار وتنزانی ن زنجب ل م  جامعات لتخریج المعلمین في ك

المي  شباب اإلس ة لل شروعا تعلیم) 819(العالمی ً م اني .ا د آل ث سة عی ة، ومؤس ر الخیری ة قط إن جمعی ذلك ف ك
وھذه المؤسسات الخیریة ال . م2001- 1999مشروعا تعلیما خالل الفترة من عام ) 25(القطریتین قامتا بانجاز 

ة  ان لجن ك ف ال ذل ا، ومث ا أو جزئی شغیلیة كلی ات الت ا النفق ل تنفق علیھ ة ب تقوم فقط بوضع البنیة للمرافق التعلیمی
ة و ) 140(لمي إفریقیا تشغل مس ة ) 840(مدرسة نظامی اني و الرعای وفیر المب ران الكریم وت یم الق ة لتعل مدرس

صادیة أو  ة واقت اد اجتماعی ال ذات أبع الصحیة للطالب والعاملین في حقل التعلیم ، وھناك جمعیات برزت بأعم
                                                        

 المنظمات التطوعیة غیر الحكومیة األجنبیة وتجربتھا في اإلغاثة والتنمیة بالسودان لتركیزھا على نشاطھا في – عمر بشیر إبراھیم 22
    .م1992 مراس الصحیة بإقلیم دارفور جامعة الخرطوم قسم اإلدارة العامة ماجستیر حقل الجھات

 المنظمات التطوعیة غیر الحكومیة األجنبیة وتجربتھافي اإلغاثة والتنمیة بالسودان لتركیزھا على نشاطھا في – عمر بشیر إبراھیم 23
  . م1992الصحیة بإقلیم دارفور جامعة الخرطوم قسم اإلدارة العامة ماجستیر  حقل الجھات
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شاء تعني المرأة والطفولة والشباب على سبیل المثال ال الحصر ما قامت  ) 7(بھ مؤسسة الوقف اإلسالمي من إن
   24معاھد متخصصة إلعداد المعلمین والدعاة المحلیین ومراكز ثقافیة

اثي للمنكوبینكل ما حلت  دیم العون اإلغ ى تق . الكوارث واألزمات فإن المنظمات الخیریة اإلسالمیة درجت عل
ذه المنظمات بعد وفي التقاریر السنویة لھ.معوناتھاغیر أن ھذه المنظمات لم تھتم في بادئ األمر بالتوثیق الدقیق ل

ن التوثیق ین و159 ساھمت منظمة الدعوة اإلسالمیة بإقامة أكثر م ازحین والالجئ ً للن ل 15 مركزا ً لتأھی  مركزا
ھ  ا قیمت ت م ة والمواد 15.225.000األطفال المشردین كما وزع ام واألدوی ن المالبس والخی ي م  دوالر أمریك

ة والم ن الغذائی رة م ي الفت ا ف ة وغیرھ زة الكھربائی ة واألجھ دات الطبی سة . م2007-2006ع اھمت مؤس ا س كم
ھـ بإغاثة ملیون ونصف شخص تقریبا، وأنفقت الندوة العالمیة للشباب 1423المنتدى اإلسالمي حسب تقریر عام 

ة 1422اإلسالمي على ما یزید عن ملیوني شخص في إفریقیا وأسیا ودول البلقان خالل عام  ا قدمت الھیئ ھـ كم
ین  ا ب ساعدات م البي الم ن ط صف م ون ون ة ملی ى ثالث د عل ً الى ما یزی الخیریة اإلسالمیة العالمیة الكویتیة عونا

ـ 1421- 1419 وع و. ھ ة وق شا لحظ ي تن یة الت رامج العرض ن الب ة م ر اإلغاث سات تعتب ذه المؤس ن ھ ر م الكثی
ا أن الكوارث ولذلك قلما یوجد بیانات وإحصائیات لمث ة كم دیرات المالی ل التق ن خالل مجم ل ھذه األنشطة إال م

ي  ضو ف ي ع ي ھ ة الت ة قطر الخیری ك جمعی ن ذل دة فم م المتح بعض المؤسسات یشارك من خالل منظمات األم
ة  م المتحدة ، ومتعاون ات األم منظمة الیونسف ، ومنظمة الصحة العالمیة ومتعاونة مع برامج الخلیج لدعم منظم

   .25م2000-1998اإلسالمیة للتربیة والعلوم والثقافة في الفترة مع المنظمة 
  مجال الصحة

ن  ر م الم أكث  بلغ إجمالي المخیمات الطبیة التي أقامتھا بعض المؤسسات الخیریة اإلسالمیة في شتي أصقاع الع
ا ) 506( ن . مخیما طبیا في إفریقیا واسیا وأورب ر م ا أكث ت تكالیفھ ون دوال ، وذل) 26(بلغ ة ملی ة كاف ك لمعالج

األمراض الفتاكة وغیر الفتاكة ھذا غیر المستشفیات المیدانیة التي تقام في ساعات الكوارث والحروب وغیر ما 
ا  سلمي إفریقی ة م ت وشغلت لجن د بن ة وق ق الصحیة الحیوی ًا ) 129(ینفق في تشغیل وصیانة ھذه المراف شف مست

ر ومركزا صحیا تحت إشرافھا المباشر كما أن الندوة  العالمیة للشباب اإلسالمي قدمت برامج صحیة حسب تقری
ي بعض ) 121154(استفاد منھا أكثر من ) 1422(عام  ا ف ا ملحوظ مریضا كما حققت البرامج الموسمیة نجاح

مستفیدا علما بان الكثیر ) 530-320(المواقع والتي من ضمنھا بعض البرامج الصحیة وقد استفاد منھا ما یقارب 
ود أخرى ، من المؤسسات  الخیریة ال تتوفر لدیھا إحصائیة منفصلة عن الخدمات الصحیة وإنما یكون ضمن بن

ن ضمنھا  ي م ة الت صدقة الجاری د ال شاریع أو بن كبند الخدمات االجتماعیة أو بند المخیمات والقوافل ، أو بند الم
  .لي أو عدد المستفیدین تكون البعثات الطبیة لذلك من الصعوبة بإمكان رصد ھذه الخدمات بالكم الما

ھناك مؤسسات خیریة متخصصة فلما توجد لھا مثیل في النمط الغربي للعمل الخیري ومن ھذه األمثلة ، موسسة 
دت  ق، فامت وا الطری ي وجوھھم فتنكب دنیا ف ت ال البصر الخیریة العالمیة والتي تعني بالذین حرموا الرؤیة وأظلم

ا أن قامت إلیھم األیادي الرحیمة من ھذه المؤسس شر عام ات فكانت بفضل هللا ثم جھودھا الخیریة خالل ثالثة ع
ن ) 1.558756(مخیما لعالج البصر وأقامت ) 447( ر م ي أكث ة ف عیادة وأجریت على حسابھا عملیات جراحی

مریضا أجریت ) 1.405811( كما بلغ عدد مرضاھا ) سریرا190(ستة مستشفیات في أنحاء العالم بسعة قدرھا 
ا ) 51441(عملیة جراحیة ، وزراعة)130.911عملیة من ) 97890(فیھا  شفیات ، كم عدسة داخل ھذه المست

) 146.322(مخیما في برامجھا المعروف بقوافل النور بلغ عدد المرضي عیادات تلك المخیمات ) 424(أقامت 
ھ  ت فی ضا وأجری ت ) 123.543(مری ة ووزع ت ) 355033(عملی ارة وزرع ث ) 39043(نظ ة حی اد عدس ع

وا  وبھم وأحب ي قل ل ف ونھم وترعرع األم ي عی دنیا ف ت ال یال فازدان ھوالء المرضي یرون الوجود من حولھم جم
  . دولة من قارتي أسیا وإفریقیا 38ھذه الحمالت والمخیمات لمؤسسة البصر غطت   .26عالمھم الذي یرعاھم

دى اإلسالمي العالج ل سة المنت سب تقری) 12647(كذلك قدمت مؤس ضا ح ام مری ت ھذه 1423ر ع د ثبت ـ لق ھ
سة الوقف  ا إن مؤس اطر كم سبب المخ ة ب ات الغربی ا المنظم المؤسسة على ارض الصومال بعد أن أسحبت منھ

وكذلك جمعیة قطر الخیریة اإلسالمیة قدمت خدماتھا إلي ما 1421 مریضا عام 2400اإلسالمي عالجت أكثر من 
  .م 2000- 1999ركزا صحیا انشاتھا في عام م) 32(مریضا من خالل ) 4800(یزید تقریره على 

  مجال إفطار الصائمین 
 یعتبر ھذا المشروع من المشروعات االیجابیة خاصة بین األقلیات المسلمة والمناطق الفقیرة في أنحاء العالم وقد 

 وجبة ملیون)  45( بلغت الوجبات التي قدمت في برامج إفطار الصائم من قبل بعض المؤسسات الخیریة أكثر من 
ع ) 4606(بلغت تكالیفھا ما یزید على  ة بتوزی رمین الخیری ون ) 25(ملیون دوالر حیث ساھمت مؤسسة الح ملی

ع 1421 – 1412وجبة اإلفطار خالل الفترة من  ت بتوزی ي أقام شباب الت ة لل دوة العالمی م الن ون ) 3.1(ھـ ث ملی
ملیون وجبة ) 2(ة اإلسالمیة العالمیة الكویتیة حوالي ھـ ووزعت الھیئة الخیری1422- 1418وجبة خالل الفترة 

                                                        

  74ودعاوي اإلرھاب ، مصدر سابق ، ص محمد عبدهللا السلومي ، القطاع الخیري 24
 75دعاوي اإلرھاب ، مصدر سابق ، ص محمد عبدهللا السلومي ، القطاع الخیري و25
  77دعاوي اإلرھاب ، مصدر سابق ، ص محمد عبدهللا السلومي ، القطاع الخیري و26
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ھـ تم لجنة مسلمي إفریقیا التي وزعت ملیون وجبة غیر أن الكثیر من ھذه المؤسسات تعمل 1422- 1219خالل 
  .برنامج إفطار الصائم ضمن میزانیات البرامج المؤسسة أو البرامج االغاثیة 

  كفالة األیتام
ة من أنبل الخدمات اإلنسانی المیة بكفال دعوة اإلس ة ال اھمت منظم ل حیث س شكل كام التھم ب ام وكف ة األیت ة رعای

ً وأسرة فقیرة في الفترة من 16850 ي 2007-2006 یتیما ة اإلسالمیة ف م كما ساھمت بعض المؤسسات الخیری
ارب ب) 49(ھذه البرامج بما فاق  ا یق ك ) 102686(ملیون دوالر على عدد بلغ م ملت تل د ش ً وق ا االت یتیم الكف

یتیما خالل ) 31924(جوانب الغذاء والكساء والتعلیم وقد جاءت الندوة العالمیة للشباب في المقدمة بكفالتھا لعدد 
امي ) 16192(خمس سنوات ، وتلتھا كل من جمعیة قطر الخیریة التي كفلت   ثم 2000 – 1999یتیما خالل ع

ھـ ولجنة مسلمي إفریقیا 1422- 1416مى خالل الفترة یتیما من الیتا) 10903(موسسة مكة الخیریة حیث كفلت 
یتیما في )  5289( ھـ ثم الھیئة الخیریة اإلسالمیة العالمیة الكوتیة 1422ھـ وحتى 1401یتیما منذ عام ) 10.000(

  یتیما كفلتھم مؤسسة عید آل ثاني القطریة ) 2245(و ) ھـ1421 – 1419(الفترة من 
  توزیع لحوم األضاحي 

األسر یؤلمھا أن یأتي عید االضحي في بالد المسلمین ال تستطیع إن تأكل كما یأكل الناس حتى في ھذه الكثیر من 
المناسبة ، حیث ال تملك ما تأكلھ فكیف تقدم األضحیة اقتداء برسولھا ؟ وھذا الواقع مما ینقص مظاھر الفرحة في 

ل ا ام ، عیدھم فاكن لزاما على ھذه المؤسسات أن تساھم في إدخال عوام ال ، واألیت ى األطف سرور عل ة وال لبھج
ارب و. والنساء ، واألرامل من الفقراء والمساكین ا یق شباب م ة لل دوة العالمی حیة ) 104(لقد وزعت الن الف أض

ا ) 84180(ھـ كما وزعت الھیئة الخیریة اإلسالمیة العالمیة الكویتیة 1422 – 1418خالل الفترة  أضحیة تقریب
 –  1999أضحیة خالل الفترة ) 3300( ھـ ثم جمعیة قطر الخیریة وزعت ما یقارب 1421 -1419خالل الفترة 

أضحیة )  705.342(غیر أن إجمالي ما وزعتھ بعض ھذه المؤسسات التي توفرت عنھا بعض المعلومات 2000
  .ملیون دوالر تقریبا ) 21.90(قدرت تكالیفھا ب

  الخدمات االجتماعیة
ني وغیرھا أھمیة بالغة ألنھا تجعل من األفراد كوادر منتجة ال مستھلكة فقط ، وقد لمراكز التأھیل والتدریب المھل

ي  شرة ف ع والمنت ددة المواق ائف والمتع كان لھا نصیبھا من االھتمام حیث بلغت إعداد ھذه المراكز المختلفة الوظ
دوة ملیون دو) 63.4(مركزا كما بلغت تكالیفھا ما یقارب ) 1817(معظم القارات ما یقارب  د ساھمت الن الر وق

ھـ ولجنة مسلمي إفریقیا ) 1422- 1418(مركزا خالل الفترة من ) 924(العالمیة للشباب اإلسالمي بدعم وبناء 
مركزا اجتماعیا أسستھا جمعیة قطر )  25(و) 1422 – 1401(مركزا للتأھیل والتدریب خالل األعوام ) 30(ببناء

كما أسست الھیئة الخیریة اإلسالمیة ) م2000- 1999(ي خالل عامي الخیریة لمعالجة النقص في التأھیل المھن
ن 22الكوتیة  ل الطوعي والخیري 1421- 1419 مركزا خالل الفترة م االت العم ي مج ـ ف ح إسھامات تھ وض

   . المؤسسات الخیریة الطوعیة اإلسالمیة وما تقوم بھ من خدمات اجتماعیة وصحیة وتعلمیھ وثقافیة

  السودان في يالطوع العمل مشاكل .7
بعض المنظمات الطوعیة الغربیة حدود العمل اإلنساني حیث تخدم ألغراض لت اتجاوزھناك تقاریر عدیدة عن 

احثین  ذلك اھتم بعض الب وذ ل صالح دول النف ا تكون ل ا م ساني وغالب ل اإلن خاصة وأجندة خفیة تحت ستار العم
ات والكتاب وخاصة المھتمین بقضایا العمل اإلنساني والطوعي ا للمنظم اوزات انتباھ  واإلشارة بعض ھذه التج

ذا  ي أراضیھا ولھ اإلنسانیة أو الطوعیة بأخطائھم ولتأخذ الحذر والحیطة منھا الدول التي تعمل ھذه المنظمات ف
أتناول في ھذا المبحث مشاكل العمل الطوعي في السودان مع التركیز في عملیة شریان الحیاة في جنوب السودان 

ة إضافة إلي  ذلك سوف اخذ نماذج من بعض الدول النامیة التي سبقت لھا أن عملت ھذه المنظمات مشاكل مماثل
سودان واألمم قامت . في أراضیھا ة ال ین الحكوم ة ب ة ثالثی ى اتفاقی سودان عل ي جنوب ال اة ف عملیة شریان الحی

ریان1989المتحدة والحركة الشعبیة لتحریر السودان منذ عام  وم ش ة م وسنویا یق ة ھذه االتفاقی اة بمراجع .  الحی
وتعتبر مدینة لوكیشیكوا الكینیة الحدودیة القریبة من الحدود الكینیة السودانیة مقرا رئیسا للقطاع الجنوبي لشریان 

ا  ث توجد بھ ي حی ي المحیط اإلقلیم ة ف ) 1021(الحیاة كما تعتبر كینیا اكبر تجمع اكبر تجمع للمنظمات األجنبی
ا  ة منھ اة و)36(منظم شریان الحی ة ل ة تابع ة ) 48( منظم دعم حرك وم ب اة وتق ریان الحی ارج ش ل خ ة تعم منظم

ة االستمراریة .  27التمرد دول األخرى النامی ض ال سودان وبع ي ال ي ف ل الطوعي األجنب شاكل العم م م ن أھ وم
ة و واالعتمادیة دین والثقاف ة الفاسدةواستغالل اإلغاثة في تغییر ال ة واألدوی ع األطعم الحرب االقتصادیة و توزی

اإلغاثة ھذا باإلضافة إلي  . انتقاص سیادة الدول واالنحراف عن األھدافو )المضمنة في تقدیم اإلغاثة(الضمنیة 
  .االختراقوالجنس مقابل الغذاء  ووالتطوع لغرض التنصیر

                                                        

  96ع السودان للعملة المحددة ص شركة مطاب )دروس للسودان ( القوات الدولیة الخطر القادم  -ربیع عبد العاطي عبید  27
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ادة التعمیر والتركیز على االستمراریة االعتمادیة للمساعدات الغذائیة الناقصة إذا ما أضفنا أن یستمر إھمال إعو
  .أن یستمر المتضررون على االعتماد على اإلغاثة في معیشتھم علي غیرھم ینتج عنھا اإلغاثة فقط 

د . ) Dependency(إذا فاستمراریة العون االغاثي إلي االعتمادیة   ا یعتم ا اتكالی ة مجتمع وھكذا أوجدت اإلغاث
رص العمل على غیره وینتظر اإلغاثة متى تصل ویحجب عن  وفرت ف و ت ى ول ل حت ي . العم شاھد ف ا ی ذا م وھ

ام  ل 1990معسكرات النازحین ع الي النی شمال أع ي ال ا وف ي جوب اء وف ل أولی ي جب دة.م 1993م ف اال جدی   أجی
شة  صدر المعی اة بوصفھا م اة و. تفتحت أعینھا على إغاثة عملیة شریان الحی ة شریان الحی اءت عملی ا ج د م عن

ث م كان ھناك جی1989 ل ثال ل من الصبیة في سن الرابعة عشر أو اقل وآخرون ولدوا مع مجيء العملیة ، وجی
ن األجیال التي في عمر السابع والعشرون واقل كلھا تعتمد أساسا على ما إوالیوم ف. ولد خالل حقبة عملیة شریان 

ام  ن طع اة م نھم . تقدمھ عملیة شریان الحی ل أن م ن (ب ي س ن ھو ف ى 24م ارو 27 وحت ولي ص ستوى ت ي م ا ف
د) مسئولیة رب األسرة(المسئولیة  ى ةوھذا یعني أن العملیة قد أوجدت مجتمعا كامال أو ربما مجتمعات معتم  عل

ة غ استأما . 28ا في معیشتھھغیرھ دین والثقاف ر ال د الل اإلغاثة في تغی ة فق ر الحكومی ات غی د بعض المنظم تعتم
وتعتبر منظمة سورس األمریكیة . لفقیرة ، ألھداف سیاسیة أو ثقافیة انتھاج سیاسة المنح الدراسیة لطالب الدول ا

ذا أمن  سوفیتي لھ اد ال قوي المنظمات في ھذا المجال حتى تعرضت المؤسسة لمشاكل إداریة وسیاسیة مع االتح
ناعیة وعند التأمل في سیاسیة المنھج الدراسیة و المساعدات األكادیمیة التي ترعاھا حكومات الدول الص. السبب 

فال .  كادیمین من دول العالم الثالث تبرز مالحظات دقیقة أو المؤسسات غیر الحكومیة في تلك الدول للطالب واأل
جدال أن الدول النامیة والفقیرة حصدت مكاسب من ورائھا ولكن ثمارھا لم تكن جیدة دوما فثمة إنھا شائع بالحق 

ة والغ ة الثقافی ا أداة للتعبئ زوح ھذه السیاسیة بأنھ اھرة ن ن ظ سئولیة ع ن الم ا م ل جانب ا تتحم ا إنھ زو الفكري كم
صناعي  الم ال ي الع ة إل طفاء و. األدمغ ري اص اء حوافز نیج ل لق تھم للعم رة خب سي كبی ا یم ذا م تقطاب (وھ اس

ي . ) الكفاءات ا ف وزیادة على ذلك فان الدول المقدمة للمنھج الدراسة تكون قد وظفت في الواقع سفراء جیدین لھ
سیاسي بل اعي وال رم االجتم ة الھ ي قم ون إل ا یرتفع رعان م وق وس شكل مرم ون ب م مؤھل ث فھ الم الثال دان الع

ب  م والمكاس ي دولھ صادي ف وظیفي واالقت اتي . وال د أثرت رصیدھا المعلوم صناعیة ق دول ال ذه ال ون ھ ا تك ھن
ائل األكاد ات والرس ن الدراس ل م م الھائ ة والبحث عن العالم الثالث عبر ذلك الك صفوة العلمی ي تعدھا ال ة الت یمی

ة  اث فائق ات وأرضیة أبح الي قواعد معلوم شكل بالت ة لت د الغربی القادمة من ذلك العالم فترسو في خزائن المعاھ
  .  29الجودة تمكن من فھم ھذا العالم النامي عن كتب والتعامل معھ بالطریقة األمثل في مسارات المصالح كلھا 

راء غرام ھامدون الفاسدة دویة توزیع األطعمة واألو ادة الفق ة س ي كتاب ن المجموعة (نكوك ف دم م ذاء المق إن الغ
ریتشارد (بناء على قول عضو البرلمان األوربي و. األوربیة كھدیة عادة ما تصبح كثیرا من الشكوى والمنتفعین 

أنفسنا ، ویضیف الكاتب في انھ من غیر المقبول تماما أن نقوم في تصدیر غذاء ال نأكلھ نحن (:  الذي قال )بألف
ة 1986أعقاب انتشار اإلشعاع الصادر عن حادث شرنوبیل في روسیا عام  ة الملوث ن األغذی ات م م تحولت كمی

في البحر األحمر بعد استخدم حلوي قد تم إغالق مصنع للو. التي تعتبر غیر قانونیة في أوربا إلي شحنات إغاثة 
م أجبرت مجموعة من الدول اإلفریقیة المسحوقة لرفض 1988في عام  و.دقیقا من قمح یوناني ملوث باإلشعاع 

ري سایمون المسئول عن أغذیة من المجموعة األوربیة ألنھا ثبتت إنھا ملوثة تلوثا خطیرا وینقل الكاتب ما قالھ ال
سفام ا -اك ا– أمریك واع الق ل أن ا ك دحرج إلین ة ت ات الكارث ي أوق دي المنذو ف دیم اح ت بتق ث قام ات رات حی ظم

ا ) 91(التطوعیة الخاصة الغذاء للجوعى بشحن  طن من األدویة واألغذیة المنقذة للحیاة أبان المجاعة الكبرى م
ا أن . م 1980 – 1979بین  اتھم كم ھ لحیوان كان الغذاء قدیما لدرجة أن أصحاب حدائق الحیوان رفضوا إعطائ

ة بشحن قد قامت منظم. سنة ) 15(فعالیة األدویة كانت منتھیة قبل  ال ) 800(ات اإلغاث ة األطف ن أغذی ة م حقیب
أثرة ) 51(الفاسدة إلي معسكرات الالجئین في ھند، كما شحنت  ق المت ي موزنبی الف طن من األغذیة األوربیة إل

ر  بالمجاعة في أفریقیا وعند وصول تلك الشحنة وجد إنھا قدیمة وملیئة بالحبوب المكسرة واألوساخ والطین وغی
تھ الحة لالس امیة ص حنتھ ذرة ش د ش د ) 62(الك ، ق ین عن ر تب شعب النیج ة لل ساعدة غذائی لت كم ن أرس ف ط ال

ات  ذاء للحیوان ى كغ ة حت ون مقبول ن أن تك ا ال یمك راجعین أنھ طة الم صھا بواس ام .فح ي ع ت 1982 وف م قام
ـ  در ب ة تق ن 974جمھوریة جیبوتي الصغیرة التي خربھا الجفاف برفض شحنة إغاثیة من السوق األوربی ا م  طن

صممة  دقیق القمح باعتبارھا غیر مناسبة لالستھالك البشرى ، وبالرغم من ذلك فان المجموعة األوربیة كانت م
ن الجائعین بأي طریقة وأخیرا قبلت نفس الشحنة من زائیر بعد مضي یفریقیعلى فرض شحنتھا الغذائیة على األ

طن من الشحوم لصناعة الصابون ، وتبین )  240(دام م أوقفت المغرب استخ1983في عام و. م 1984عامین في 
ونس  ت ت ام أتلف ي نفس الع ) 354(أن الزیت یحتوى على أربعة أضعاف ألعلي معدل جرثومي مسموح بھ ، وف

  . 30طنا من زیت وشحوم أخرى أكثر خطورة الحتوائھ على نسبھ عالیة من البركیسد ولتلوثھ بالدیدان
                                                        

سودان  - خلیفة موسى  عوض28 اة في ال روادة  -عملیة شریان الحی صان ط اة أم ح اة –حصان للنج ة شریات الحی ة لعملی  دراسة نقدی
   138ص  جامعة الخرطوم  الطابعون–االغاثیة لمنطقة جنوب السودان 

  361مكتبة الملك فھد الوطنیة للنشر ص – ط –ب  القطاع الخیري ودعاوى اإلرھا–محمد عبد هللا السلومي  29
  .م 1994.  دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزیع بیروت –ناصر وستمار السقید :  ترجمة د-ة الفقر دسا: غراھام ھانكوك  30
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النامیة الفقیرة من خالل المنظمات الطوعیة األجنبیة ، وھناك منظمات طوعیة ھذا ما یتعرض لھ كثیر من الدول 
  .تعمل ألعمال إنسانیة بحتة ، ولیست كل المنظمات الطوعیة تنحرف عن األھداف واألغراض اإلنسانیة 

  الحروب االقتصادیة الضمنیة
ن في ضوء الطریقة التي تنفذ بھا عملیة شریان الحیاة واإلصرار على االستمر انحین وم ل الم اریة إلغاثة من قب

ة ف ر كافی صة وغی ة  الھنإقبل األمم المتحدة رغم إنھا ناق ذه اإلصرار  توجد مبالغ صادیة تأن ھ ا اقت ضمن حرب ت
ھ . وسیاسیة على السودان  ھذه الحرب غیر معلنة لكنھا مضمنة في رسالتھ إلي العالم لیعرف أن السودان رغم ب

ة غیر  وحكومة غیر قادارد ھائلةمو ي إذن حكوم امال لصالح شعبھا ، فھ رة على توظیف ھذه الموارد توظیفا ك
، لذا یجب الحذر من التعامل االقتصادي معھا في ) بفعل الحرب(إذ جعلت البلد غیر مستقرة . مؤھلة لھذا الدور 

ة لكو. المجاالت التجاریة أو االستثماریة  ر معلن رب غی ي ح لھ سفة عم ي فل ضمنة ف ا م شریاننھ اة ذات  ل  الحی
   .31األجندة والمرامي البعیدة 

  انتقاص سیادة الدول على أراضیھا
ة تكشف ات الطوعی ل المنظم ت و.  صحیفة الدیلي ستار عن صور دعم المتمردین من قب ائس أنقال س الكن  مجل

صالیة العالمي  ة االنف شط الحرك شكل ن اعد ب ي مارس دورا مھما في دعم المتمردین في جنوب السودان كما س ف
ولم یحدث أن تم انتقاد ھذه المساعدات على أنھا دعم واضح لإلرھاب ویجب وفقھا كما  . ريیالنیج) بیافرا(إقلیم 

ي (أشارت مركز الخلیج للدراسات اإلستراتیجیة إلي االزدواجیة المفحوصة فقال  تلك االزدواجیة المفحوصة الت
ل  ن قب دعم م د ال ا تأك ح حینم وى وواض شكل ق س ا(برزت ب الميمجل ائس الع وب )لكن ردي جن ة متم ي حرك  إل

دوالرات وب  .32السودان وبمالیین ال ة جن ي منطق ة ف لطة الدول د س اة أن تحی شریان الحی ة ل د استطاعت عملی وق
 وبھذا التحیید تصبح ھذه المناطق مسرحا للتحرك الحر لألمم .السودان خاصة المناطق التي تحتلھا حركة التمرد 

لمنظمات التطوعیة األجنبیة بما فیھا تلك التي تدخل البالد عبر حدود دول الجوار الجنوبیة  وا.المتحدة ووكاالتھا 
ساعد دیم الم سان وتق وق اإلن ة حق دث بحجة متابع ك یح ل ذل سودان ك ة ال اجین ةدون إذن الحكوم ة للمحت  االغاثی

ریان في ذلك استنقاص سیادة الدولة على أراضیھا ومن . والوقوف على أوضاعھم المعیشیة  انتفاضات عملیة ش
ة التمرد  ة حرك ة إال بموافق ث تتحرك أي عملی ة حی ل الحكوم ة التمرد مح عت حرك ل كانت .الحیاة إنھا وض  ب

ة تعمدت . تحرص أن تأتیھا موافقة الحركة كتابة وكأنھا سلطة حاكمة  ة من حرك ب موافق م المتحدة أن تطل األم
في رفع صورة حركة التمرد إلي مستوى السلطة ذات السیادة على التمرد في كل سفریھ جوا أم بحرا وذلك إمعانا 

ن هھذ. األراضي التي تحتلھا وكذلك إمعانا في أضعاف ھیبة الدولة وأضعاف سیادتھا على أراضیھا  شكوك م  ال
ن ر م ارت كثی ا وص ااألمم المتحدة أعطت حركة التمرد اعترافا ضمنیا عالمی ة وكأنھ ل مع الحرك دول تتعام   ال

دھاحركة ت ة بل ى حكوم ردة عل ة متم ة و.  33حریر ولیست حرك صال عالی ك أجھزة ات ات تمتل ذه المنظم ض ھ بع
ارجي ضاربة  سي الخ ل التجس ي العم اءة ف ذه الكف ستخدم ھ ة وت الكفاءة وغیر موجودة من لدى األجھزة الحكومی

ة  د ضبط. بذلك عرض الحائط بكل القوانین واللوائح السودانیة والدولی ذه اتوق ستطیع  بعض ھ م ت ات ول لمنظم
ا  ر منھ ل . أجھزة األمن الوصول للكثی ي ابری صنت 1991ف دات ت سودانیة مع ن ال م ضبطت بعض أجھزة األم

وأجھزة اتصال على درجة عالیة من الكفاءة مع بعض المنظمات الطوعیة وتزود بعض ھذه المنظمات عبر شبكة 
ام . وصور مغلوبة عن السودان عالیة التقنیة أجھزة األعالم الغربیة بمعلومات مغلوطة  صف ع ي منت م 1991ف

ل  سودان ب ي ال ردد وجود مجاعة ف ة ت د أجھزة اإلعالم الغربی وبینما كانت البالد تشھد موسما جیدا لألمطار نج
ي فيذلك حدث .  ملیون مواطن سوداني 12واستفحالھا بل احتمال موت  ان الت ات إذا  األقالیم الجنوبیة وكردف م

ا كل سكانھا لما  شر ملیون ي ع ن . وصل الرقم اثن داخلي ع ات زعزعة االستقرار ال ذه المنظم اول بعض ھ وتح
ي  ضمام إل واطنین لالن رض الم رأي وتح ھا ال ي تعارض ة الت ة الوطنی د الحكوم ة ض ات كاذب شر معلوم ق ن طری

ردین مع  وائھم للمتم ذلك إی شغب وك ى ال ثھم عل ارة الطالب وح سلحة وإث ر الم نحھم المعارضة المسلحة وغی م
ي  ي واإلعالم اء الدبلوماس دواء والغط ذاء وال سالح والغ ات .ال ردین بالمعلوم د المتم ات تم ذه المنظم ض ھ  وبع

وتشارك في نقل العتاد والذخیرة وتشوه سمعھ السودان في الخارج باختالق األكاذیب كما إنھا تتصف بعدم األمانة 
سودان المھنیة والتحیز الواضح الفاضح وبدأت ھذه المنظمات ا ة لل شؤون الداخلی ي ال دخل ف لطوعیة األجنبیة الت

ات ، وزاد  ى نتیجة االنتخاب أثیر عل ان والت الیم أب ام األق وزراء وحك ار ال والتأثیر على مجریات األمور مثل اختی
زم سیة وال تلت ددة الجن شركات المتع دور ال  نشاط ھذا المنظمات أبان الفترة الدیمقراطیة الثالثة حیث أخذت تقوم ب

وبدأت .  بمھامھا اإلنسانیة ، فخالل عملیة شریان الحیاة انحازت بعض الجمعیات الطوعیة األجنبیة لصالح التمرد 
ا  ق علیھ دود المتف اوزة الح رد متج اطق التم ي من ام ف ة . توزع الطع ى الحكوم ات عل ذه المنظم د ضغطت ھ وق

ا سطیر علیھ ي ت اطق الت ي من ة إل د اإلغاث ات السودانیة وأجبرتھا على م ض المنظم داد بع ل وإم ة التمرد ب  حرك
                                                        

ة انی نقدیة لعملیة شرحصان للنجاة أم حصان طروادة دارسة ان الحیاة في السودانی عملیة شر– عوض خلیفة موسى 31  الحیاة االغاثی
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 طن من المواد الغذائیة على 200وقد تم إسقاط أكثر من . التابعة أو الموالیة لحركة التمرد بمواد اإلغاثة المختلفة 
ردین  ا المتم سیطر علیھ ي ی ات . العناصر الت ق المنظم ن طری ة ع ي الحرك ان یھرب إل سالح ك ل أن بعض ال ب

ت 34 أساس انھ مواد إغاثة األجنبیة الطوعیة على سودانیة إذ جعل ي ال  لقد استباحت المنظمات التطوعیة األراض
امنطقة  ستباحة لھ ة م ات جنوب السودان منطق ذه المنظم ل ھ ة وتعم ة دون إذن الحكوم ة تام ث تتحرك بحری  حی

سیادتھا  اوزا ل ة تج ره الحكوم م المتح. مباشرة مع حركة التمرد األمر الذي تعتب ر أن األم ك غی ر ذل ً دة تعتب أمرا
سودان  وب ال ي جن سان ف وق اإلن ة حق ضیھ حمای ات . تقت ل المنظم ن قب سودانیة م ي ال تباحة لألراض ذه االس ھ

ا ھا یالتطوعیة األجنبیة جعل بعض سودان واتھام ة ال داء ضد حكوم ة والع ث الكراھی شن حربا إعالمیھ عالمیة لب
   . 35ریة األمر الذي عانت منھ الحكومة كثیرابانتھاك حقوق اإلنسان وممارسة الرق واألسلمة الجب

  التنصیر لفرص والتطوع اإلغاثة .8
ة  شطة الالزم  ذكر دكتور السلومي في كتابة ضحایا برئیھ للحرب العالمیة على اإلرھاب یعتبر التنصیر من األن

ر دول الفقی صوص ال ى وجھ الخ ة وعل تح ألي عمل اغاثي في العالم الثالث عام ب ف ذا الجان ي ھ الدراسون ة وف
سبب .  بأمریكا حوارات ونقاشبجامعة كولومبیا الدولیة  صیر إن أي ضرر ب ل التن ة ألج شون اإلغاث انوا یناق وك

إذا لم تتح الفرصة للمسلمین كي أنھ عملھم ال یقارب بالھدف الذي یسعون إلیھ والمتمثل في تقویض اإلسالم قائلین 
سبب الواق .یعیشوا تجربة المسیح فسوف یذھبون إلي الجحیم  شیریة ت  ذلك ردا على الناقدین لھم بان أعمالھم التب

في تعطیل توصیل المعونات االغاثیة وتؤجج مشاعر الكراھیة تجاه الغرب المنصرین حیث یكتفون بجھودھم في 
 ومعناھا أن یضع المنصر )السیاقیة( وھم یتعلمون منھج .كل مكان یستطیعون الوصول إلیھ من العالم اإلسالمي 

اتیح ن فسھ في سیاق المجتمع الذي یخاطبھ ، فیجب علیھ أن یتحولوا إلي مسلمین في مظھرھم حتى یصلوا إلي مف
اب .قلوب المسلمین  دین الحج ساء یرت ب ، والن دون الجالبی اھم ویرت سلمة ویطلقون لح ماء م .  فقد یظھرون بأس

ضانولیس ھناك ما یمنع أن یؤدي المنصرون الصلوات مع المسلمین أو أن ی رت  .صوموا خالل شھر رم  روب
صومال )Care(تلفرسون الذي عمل مدیرا لمنظمة كیر االغاثیة  ي ال ة ف  حینما خدم مع قوات المارینز األمریكی

اك  ت ھن سعینات كان ة الت ي بدای شعب ) 2000(ف ددت ال ي ھ ة الت ى المجاع سیطرة عل ل ال ن اج ل م ة تعم منظم
توزیع الطعام  في تدھور الموقف وذلك حینما اظھروا في مراكز اوسببت غیر أن المبشرین  .المنغمس في الحرب

ة أاع الناس بنوتصرفوا على نحو اق ن عملیة اإلغاثة من خالل الطعام مرتبطة بالتنصیر حیث أدى ذلك إلي كارث
   .36فقد تزاحم الصومالیون لسرقة الطعام ثم أشعلوا النار في الحافالت

  الجنس مقابل الغذاء
ادحة للمنظمات الطوعیة ظاھرة تعتبر من الظواھر التي كل ما یتم الحدیث عنھا رغم انتشارھا في من األخطاء الف

كوفي عنان األمین العام : م بعنوان 2002 ھذه تبرز من خالل ما كتب عنھا بعض الصحف في عام .بلدان عدیدة 
ین  ات الالجئ ي مخیم ذاء ف ل الغ ات الجنس مقاب ي اتھام ق ف ذا . یحق ن یوھ ر م شع عتب واع االستغالل الب ذر أن أق

قد قالت المتحدثة باسم األمم المتحدة إن األمین العام كوفي و. وضحایا ھذا األمر ال یتجاوز أعمارھن الثالثة عشر 
عنان أمر بالتحقیق بشكل دقیق بقدر المستطاع وفي أسرع وقت ممكن في شكاوى االستغالل الجنسي لألطفال في 

ا مخیمات الالجئین التي أقام  .تھا األمم المتحدة وبعض المنظمات الطوعیة األخرى في بعض دول غرب إفریقی
 الخیریة الجئین ومنظمة أنقذوا األطفالوجاء األمر الذي أصدره عنان في أعقاب بیان مشترك للمفوض األعلى ل

 شخصا من ضمنھم )70(آن األطفال والجئین آخرین في غینیا ولیبریا وسیرالیون شھدوا أن : البریطانیة جاء فیھ
األمم المتحدة  سالم ب ود لحفظ ال سي ) 40(جن ات استغالل جن ي عملی سانیة متورطون ف ساعدات اإلن ة للم منظم

ضا  .لالجئین في المخیمات ین أی ر المنظم ي تقری اء ف اك أوج ي أن ھن شك وف ً لل اال دع مج ات ال ی دد االتھام ن ع
سي  تغالل الجن ي االس ل ف رة تتمث شكلة خطی دا یم ب مزی ات تطل ادالت والتحقیق ن المب ارى .م ت م ابيأ وقال  وك

ا جراءات المتحدثة باسم األمم المتحدة أن عنان طلب اتخاذ اإل ال كلم ساء واألطف المالئمة بھدف تعزیز حمایة الن
ة  وأوضحت إن فریق التحقیق التابع لألمم ا.اقتضت الضرورة ذلك  ي المنطق ل ف ن لمتحدة یوجد بالفع شف ع للك

 التي ستكون إن ثبت صحتھا اخطر حالة من حاالت استغالل األطفال یتورط فیھا موظفون في صحة االتھامات
كما قالت أن عنان . وكاالت المساعدات اإلنسانیة التابعة لألمم المتحدة و عسكریون من قوة حفظ السالم الدولیة 

 وقد جاء في ھذا التقریر انھ سیتصرف بصرامة مع مرتكبي ھذه الجریمة إذا أسفرت التحقیقات عن وقوعھا فعالً 
ین ) 1500(قد تم اللقاء مع  طفلة وان شھادتھن أفادت إن موظفي منظمات المساعدات في بعض مخیمات الالجئ

ن  وتتراوح أعمار.طلبوا ممارسة الفاحشة معھم مقابل منحھن نقودا وھدایا وأغذیة  ي تعرض ات الالت  معظم الفتی
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دول .  37 عاما 18- 13لالستغالل ما بین  م ال ي معظ م ف وھذه من مصائب ومشاكل العمل الطوعي التي تكاد تع
  .النامیة والفقیرة والتي تحتاج دائما المساعدات بما فیھا من أضرار وآثار بالغة الخطورة 

  األمني االختراق .9
یة فتحت الباب على مصراعیھ للمنظمات التطوع) م2005-1989(عملیة الشریان الحیاة إلغاثة جنوب السودان  

ال  ارس اإلعم ام وتم الج والطع ال والع دھا بالم رد ، وتم ة التم ع حرك ل م وب وتعم ي الجن وب ف ة لتج األجنبی
المفترض فیھا الحیاد التام ومراعاة سیادة دولة وحتى الھیئات األمم المتحدة . ان االستخباراتیة ضد حكومة السود

اطق ھا األجھزة المختصة للدولة وتھي عضو في األمم المتحدة ضبط ي من ات إل دات وعرب ات ومع ل آلی ي تنق ھ
ة .  C(38-130(طائرات من طراز لتمرد داخل طائرات نقل اإلغاثة وجود حركة ا كذلك دخلت البالد تحت مظل

ن أن تقدیم الخدمات اإلنسانیة عناصر دافھا وال یمك ا وال أھ ة ال تفرق خلیفتھ سیات مختلف ن جن شریة م ئن  ب تطم
سانيتم كل ھذا ا .البالد إلیھا  العون اإلن ا یعرف ب ة م ا تحت مظل ة وأمنھ ن  .الختراق لسیادة الدول اھر ال وم مظ

سودان أتيحدث أنواع االختراق الذي أمن وھو  االختراق البیئي وب ال اطق جن .  مع عملیة شریان الحیاة إلي من
لسودان خاصة من تمثل في جلب أنواع من بذور المحصوالت الزراعیة من خارج ایما یعرف باالختراق البیئي و

ات  كینیا ویوغندا إلي جنوب السودان وخاصة المناطق التي تحتلھا حركة التمرد بغرض إن تتولي بعض المنظم
ات وقد , الطوعیة زراعتھا لتدریب المواطنین كما تدعى على العمل الزراعي  أدخلت تلك البذور دون علم الجھ

ل أي إمراض أو الفنیة السودانیة المختصة وذلك لفحصھا والتأكد من ا ألتحم سودانیة وإنھ ة ال الحة للبیئ ا ص  أنھ
ر  ة بعناص ون ملوث شائش وال تك ات أو الح راض أو اآلف ا لألم ستوى مقاومتھ ة وم ضر بالترب ھ ت شاكل فالحی م

ال أي وھناك. بیولوجیة أو كمائیة ضارة والجھة الفنیة المناط بھا فحص ھذه البذور  سمح بإدخ  نظام ولوائح ال ت
ن  ن بذور م د م صھا والتأك د فح سودان إال بع ارج ال ا یعرفخ ي سالمتھا وھو م الحجر الزراع ذور .  ب ھذه الب

واع ؤالدخیلة ال تؤثر على العمل الزراعي والغذاء النباتي في المنطقة فحسب بل ت ى أن ة وعل ثر أیضا على الترب
ھو خطیر على صحة و. بیولوجي  الطیور والحشرات ومختلف عناصر التنوع الالحیاة الموجودة في المنطقة مثل

ي . النبات واإلنسان والحیوان  ذائي الموجود ف نمط الغ ى ال ؤثر عل د ی المحصول المنتج من ھذه البذور الدخیلة ق
ا  ة وراثی ذور معدل ا ب ا تكون فیھ ھ ربم ك ألن ة ذل ا ) Genetically Modified(المنطق اس حقیقتھ ال یعرف الن

ي والدة ال یتم إدخأكان األجدى . ومشاكلھا  ة ف ل الجھات المعنی ن قب ص م ال ھذه البذور إال بعد أن تخضع للفح
ة  ذت . الزراعة السودانیة والتأكد من مالءمتھا لبیئة المنطق ل نف ذور ب ال الب اة بإدخ ریان الحی ة ش ي عملی م تكتف ل

استخدمت أمصال لم ا وسم أبقار قبیلة التبو1993بشرق االستوائیة عام) كبویتا(برامج لتطعیم الماشیة في منطقة 
  .لالزم وتتأكد من سالمتھا ومالءمتھا اتعرض على السلطات البیطریة السودانیة لتجرى علیھا الفحص 

  األكادیمي، االختراق الثقافي 
وبي   اع الجن یمثل ھذا النوع من االختراق في الحمالت المدرسیة التي نظمھا إدارة عملیة شریان الحیاة في القط

حشدت التالمیذ في مجتمعات مدرسیة .  قرب الحدود الكینیة )شقدوم(مرد خاصة في مناطق حیث وجود حركة الت
ات  ي مع سیاس رامج ال تتماش ي موارد وب ھ عل سودانیة ومحتوی اھج ال وأخذت تدرسھم مناھج دراسیة منافیة للمن

 لسیادة الدولة ةة دون مرعاكل ذلك حدث من إدارة عملیة شریان الحیا. الدولة التعلیمیة دون علم أو موافقة الدولة 
وارث .  39 ل ك شاكل ب ي م اوزات إل صل ھذه التج سانیة ت ات اإلن ارب للمنظم ر التج ن اخط راق ھو م ھذا االخت

د  .یصعب حلھا كما ھو في دارفور  ومن التجاوزات للمنظمات التطوعیة ما رصدت مفوضیة العون اإلنساني فق
اور ھذه ذكرت ثالثین تجاوزا وعدم التزام باالتفاقیة ا ا مح ذكر ھن لقطریة ولم تشیر المفوضیة إال لقلیل منھا ، ون

قاریر وبیانات ملفقة عن األوضاع كما صدرت في التقاریر الخاصة لوزارة الشئون اإلنسانیة نشر ت. التجاوزات 
افي مالعمل في مجاالت غیر مصدوام بالقانون واللوائح واالختصاص عدم االلتزو شطة تتن ا وممارسة أن ع ق لھ

ساني ئمباد ذا مع . العمل الطوع واإلن اءات الممنوحة لطواراالستف ھ ن اإلعف ارج دارفور ئادة م ور لخ  دارف
ر عاملین إقامةودخول تسھیالت واإلجراءات الھجریة من الل الغاستو راد غی  للعاملین خارج دارفور وإدخال أف

دواء حت ذاء وال زین الغ سانیة وتخ ر إن ام غی ذ مھ ات لتنفی ي المنظم ار ف ھ دون أخب تخلص من تم ال م ی ف ث ى تتل
ر وقامت . المفوضیة ع وزی ي من ل إل ى وص سكرات حت بعض المنظمات بدور سیادي في إطار إدارة بعض المع

استعداء  أنتجت تلك الحمالت . الداخلیة بحضور اجتماع النازحین ومنسق العون اإلنساني لألمم المتحدة بالمعسكر 
سودان وھایالمجتمع الدولي وخلق سینار ة ال ات لحكوم د عقوب ة وتحدی ن . ت إدان اریر ع اك تق دم استخدام وھن ع

ایرة  ر مغ ائج غی ي نت ول إل راض والوص شار األم د انت ي تحدی ة ف ة والدولی صحیة الوطنی اییر ال اییس والمع المق
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ا فیھا مسوحات والدراسات المیدانیة بغیر إذن السلطات ومشاركتھا ونشر نتائجھا بمبحوث و وتم إجراء .ونشرھا
  . 40 المجموعات المتمردة عمتدوفوق المواقع العسكریة السودانیة الطیران المنخفض ومن مبالغات 

سودان وھناك  ي ال ة ف ا نماذج الممارسات غیر الطوعیة لبعض المنظمات الغربی ضامنھ ة الت سیحیة منظم من الم
 . منظمة العون الشعبي النرویجي ومنظمة اوكسفام و

المسیحیة من سویسرا مقرا رئیسا لھا وھي تأسست بواسطة رجل الدین المسیحي كانون ما تتخذ منظمة التضامن 
اء  ف أنح ي مختل سیحیة ف یكل بودیو وھو مؤسس معھد كیستون بأكسفورد بانجلترا الذي یھتم بشئون األقلیات الم

ن ب. العالم  سیحیة وم ضامن الم ة الت ل بمنظم د للعم ي وقد انتقل كثیر من المسئولین بالمعھ ة ف ر المنظم نھم خبی ی
زاعم . الشئون اإلسالمیة جون ابیر  ة الم ود حمل ي تق ارولین كوكس والت ة ك وترأست المنظمة البارونة البریطانی

سودان  ق بال ارة الرقی ن . حول تج ان أوم ة للبرلم ل األحزاب التابع ة ك یس لجن ة افتري رئ اء المنظم رز زعم ب
سیا ددة الجن ضایا متع صة بق اني والمخت ضایا البریط ساعدة ق ى م ل عل سان وتعم وق اإلن ضایا حق تم بق ت وتھ

. االضطھاد دون تمیز بسبب اللون أو الجنسیة أو العقیدة إال إنھا تقوم دائما االتھامات ضد حكومات بعض البلدان 
سلحة و ات الم ا الجماع ي ترتكبھ ف الت رائم العن شجع ج ا ت فتھا بأنھ ا ووص ي تركی ات إل ت اتھام بق أن وجھ س

ت وفي سیاق حملتھا ضد السودان .  ضد المسیحین المتطرفة ات قال سیریة والرزیق ل الم سودانیة مث ل ال أن القبائ
صدر جون ابیر مطبوعة تحتوي على أ وقد .تقوم باختطاف واسترقاق سكان جنوب السودان وجبال النوبة لبیعھم 

سیم 1999جورنال في عام یت ودعا علنا في مقال نشرتھ لھ صحیفة وول ستر. سیناریو لتقسیم السودان  ي تق  إل
وقد رفعت منظمة التضامن المسیحیة عدة تقاریر إلي اللجنة الدولیة لحقوق اإلنسان . السودان إلي خمسة دویالت 

ین بالسودان مضطھدون یحیث اتھمت فیھا السودان باالضطھاد الدیني وعدم وجود حریة المعتقدات وان المسیح
ة بعرض ف.دانیة ھي التي تمارس ھذا االضطھاد من قبل المسلمین والحكومة السو ت المنظم لم یعكس ی كما قام

وقامت المنظمة بشراء الرقیق وإطالق بعض منھم .  باعتبار أن بعض الشمالیین ھم تجار الرقیق صورا مفبركة
رھا لعدد من أصدرت المنظمة بیانا ادعت فیھ تحری. مقابل مبالغ مالیة ومواصلة التھماھما للسودان تجارة الرقیق 

ا . الرقیق بالسودان  دل صرح بھ وزارة الع ا ب وردا لھذا االدعاء أوردت وكالة السودان لإلنباء أن مصدرا قانونی
بان منظمة التضامن المسیحي لھا صلة بحركة التمرد وان ھذه المنظمة قد تم طردھا من قبل وظیفة مراقب بلجنة 

ة جرنحقوق اإلنسان بجنیف في أعقاب تقدیمھا لجون ق ة  لمخاطب ن المنظم ة ع ة نیاب د زار. اللجن ة وق ت البارون
رت شرق السودان بما ان زأكما سبق . كوكس رئیسھ منظمة التضامن المسیحیة بجنوب السودان دون إذن مسبق 

واردات  س ال میا لمجل ا رس یقدمون احتاج ا س واب البج ان الن ال ب ذي ق ان ال ضو البرلم د ادم ع ب محم ع النائ دف
شرق البریطاني  سیحي لل ضامن الم سة الت ة كوكس رئی ا البارون شروعة قامت بھ ر م ارة غی ى زی ا عل . احتجاج

ل  ي ابری ة ف ة كندی ة دینی ث ادعت منظم دا حی ي كن لت إل ى وص سودان حت ة ضد ال وامتدت حملة كوكس العدائی
  . 41 عبدا من التجار في السودان لترد إلیھم حریتھم 319م إنھا قامت بشراء عدد 1997

شرف ونظمة اوكسفام مأما  ابقا وت ة س ا ھي منظمة شبھ حكومیة تابعة لوزارة المستعمرات البریطانی ي إدارتھ عل
ة  دول النامی ي ال ة ف ات . االستخبارات البریطانیة خاص ستغلھا لعملی ة ت ابرات البریطانی ي أداة المخ سفام ھ واوك
ى دلیل عل تخبارات وال داف الس ذ أھ ة وتنفی سئاإلغاث شخص الم ك أن ال و ب ذل ا ھ وم یول عنھ تاذ العل ر وود أس ت

ا Reading)(السیاسیة بجامعة ردنج  دیدا ومقت ن عداء ش ة الخرطوم ویك ل محاضرا بجامع د عم  البریطانیة وق
دت . لإلسالم والمسلمین  د عق ة المذكورة وق ي الجامع وقد أعدت ھذه المنظمة سلسلة محاضرات عن السودان ف

سودان  ي ال سودان ویوجد  .ھناك مؤتمر عن المجاعة ف ن ال ار ع سي لألخب صدر الرئی ة الم ر ھذه المنظم وتعتب
ي  د ورد صراحة ف خاص وق اتصال وعالقة بینھما وبین الحركة الشعبیة لتحریر السودان عن طریق بعض األش
ام  ى النظ غط عل ة وسیلة ض محاضرة ألقاھا الدكتور بیتر وود بجامعة رونج أن التوجھ العام ھو استعمال اإلغاث

  . 42اني إلسقاطھ بالتعاون مع حركة التمرد وأحزاب المعارضة األخرى السود
ت في جنوب السودان منطلقة من لم وعم1986السودان عام إلي ) NPA(منظمة العون الشعبي النرویجي دخلت 

بحجة ) OLP(قد رفضت العمل ضمن المنظمات العاملة في شریان الحیاة و. مكتبھا اإلقلیمي بنیروبي في كینیا 
ل برز أھدافھا شعاراتأومن . م 1989ھا سبقت لشریان الحیاة الذي بدأ عملھ في عام أن  تقول بأنھا منظمة تناض

سلم  شمال الم ن ال صلة م ة منف سودان دول وب ال ل الجن ب بجع الي تطال ي وبالت دیني والعرف ع ال ي . ضد القم وھ
ي ا افة إل ة باإلض ة والھولندی ة واألمریكی ة النرویجی سویدیة مدعومة من الحكوم ة سیدا ال ة وكال ة األمریكی لمعون

ش. واالتحاد األوربي  سودانیة ب ة ال دمت الحكوم سودان تق وب ال ي جن ادي ف شاطھا المع م كونسبة لن ي األم وي إل
ایر  ي ین دة ف قاط 1995المتح ا بإس ین قامت المي الت وثري الع اد الل ة واالتح شعب النرویجی ة ال بط منظم د ض م بع

ر المنظمة صنادیق ذخیرة وسالح لقوات  ن مق ستأجرة م ة م ائرات بلجیكی ن ط سودان م رد بجنوب ال ة التم حرك
ر من أكثر . سلو والرئیسي في أ ة التمرد وتعتب ل مع حرك ي تعم رویج وھ ي الن املین ف ویشرف علیھا اتحاد الع

                                                        

 .سودانیة مطابع العملة ال.  الخرطوم –اإلستراتیجیة  قضایا اإلنساني والعمل الطوعي مركز الشباب – عبد الرحمن احمد أبو دوم 40
   93السودان للعملة المحدودة ص  لشركة مطابع) دروس للسودان ( القوات الدولیة الخطر القادم –ربیع العاطي عبید  41
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ا ي الع ضعفین ف ل المست اب مناصرتھا لك ن ب لم المنظمات الملتزمة معھا وال تخفي ذلك وتدعي مناصرتھا لھم م
ن كما توجد بالمناطق التي تسطیر علیھا حركة التمرد في نمولي وبولي شقدوم واكوات وغیرھا یوخاصة المسیحی

اطق  ن المن دعي . م ي ت ران نیروب ركة طی ت مع ش بق أن اتفق د س ن ) Track maric(وق ذخائر جوا م ل ال لنق
ر جوبا من شقدوم إلي اكوات وتكلفت المناطق واتفقت مع شركة طیران بنیروبي تدعى فاركي ماركي لنقل الذخائ

ا  ذلك سبق . المنظمة بدفع تكالیف الترحیل كما قامت بافتتاح مستشفي في یاي بعد استیالء حركة التمرد علیھ وك
ي  أن اتھمت قوات الحكومة السودانیة بقصف المدنین بالجنوب ودعت بمجلس األمن والمنظمة الدولیة بالتدخل ف

م نقل التلفزیون النرویجي بثا مطوال 11/11/1999نیین وخلق مناطق أمنة وفي یوم جنوب السودان لحمایة المد
رب  ي الح ستطیعوا االستمرار ف ى ی ة حت ال النوب لشریط وثائقي عن نقلھم ألسلحة وذخیرة وأشیاء أخرى إلي جب

ة قام)Eigl hagen( كما اعترف أول مدیر للمنظمة أیفل ھایقن .ھناك  شعب النرویجی ت باستئجار  أن منظمة ال
 بتكلفة بلغت 1990م بمعداتھا عمالھا والتي قامت منظمة الصلیب األحمر ببنائھا في العام 1991باخرة في عام 

اخرة  خمسة مالیین جنیھ لنقل اإلغاثة ولكن لم تباشر الباخرة عملھا بأمر الحكومة السودانیة وقد عضد قبطان الب
 منظمة كان لھا تعاون لصیق وباستمرار مع الحركة ھانأتراف بھذا االع. م 1992- 1991الذي عمل بھا ما بین 

اخرة  ن . الشعبیة لتحریر السودان لم یكن ترخیص من الخرطوم باستعمال الب حة م ات واض اك تعلیم ت ھن وكان
الحكومة السودانیة بالقصف في حالة استعمالھا وكان شعار الصلیب األحمر على الباخرة ولما استأجرتھا المنظمة 

وفي مایو .   إلي استعمالھا باللیل حتى ال ترى أ لونھا إلي الرمادي ، ولخطورة استعمال الباخرة بالنھار تلجغیرت
ي 1998 م تعرضت منظمة الشعب النرویجیة لشكوى قدمت ضدھا إلي وزراه الخارجیة النرویجیة بأنھا سببت ف

 لمقاتلي الحركة الشعبیة بتقدیمھا لألغذیة لھم إطالة أمد الحرب الداخلیة في السودان من خالل توفیر دعمھا الفعال
كما . وبتوفیر السیارات والبیوت التي كانت تحت تصرفھم وبناء المدارس وغیرھا ألبناء ضباط الحركة الشعبیة 

ذلكأ دنیون ب ك و.  نھا تھتم كثیرا بتقدیم العالج بجرحي مقاتلي الحركة الشعبیة في حین لم یحظ الم د اكتشف ذل ق
ة التمرد ال1989 السودانیون في عام المسئولون ة لحرك ل أن  م ومعاونة المنظمات التطوعی د ب ى اح ي عل تحظ

اون  دم العون وأخرى تتع ة تق د التمرد جون قرنق مع التمرد ، وحركة التمرد لھا جمعیات إغاث اد قائ ذاك أش آن
ایو  ھر م ي ش دة ف األمم المتح ھ ب ي اجتماع ة ف ة التطوعی ات األجنبی بعض المنظم ات 1991ب ھ إن المنظم م بقول

ن ولد فیشن رالصغیرة مثل منظمة مساعدة الشعوب النرویجیة وو دوى م اإلغاثة الكاثولیكیة تقوم بأعمال أكثر ج
ا . عملیات األمم المتحدة  بالد لعالقاتھ ن ال وقد سبق أن اعتقل اثنان من منظمة كونسیرن االیرلندیة وتم طردھا م

 ھذا جلیا في االمتعاض وعدم االرتیاح الذي قوبل بھ قرار الحكومة باإلشراف ویبدو. المشبوھة مع حركة التمرد 
على أجھزة الالسلكي الخاصة بأعضاء الجمعیات الطوعیة وكذلك إعادة تسجیل ھذه الجمعیات على أسس جدیدة 

ذلك قام. مع مراقبتھم مراقبة دقیقة  ض اتك سودان وبع ة بال ة العامل ة الدولی ات اإلغاث ن منظم دد م ات  ع لمنظم
الكنسیة بمنع النازحین بمعسكرات والیة الخرطوم من المشاركة في عملیات الحصاد وذلك بھدف عرقلت الحملة 

ي شكل و. القومیة للحصاد  سكرات ف ذه المع سالطین بھ قامت ھذه المنظمات بدفع مبالغ مالیة ضخمة لعدد من ال
م رشوة إل صاد لموس ات الح ي عملی ازحین ف شاركة الن اف م دیم و. م 1991یق دات بتق ات تعھ ذه المنظم وقعت ھ

ة عددا . المواد التموینیة واألموال الالزمة للنازحین بمعسكراتھم في حال بقائھم ھذا  وقد ضبطت األجھزة األمنی
وقد رصدت ھذه الجھات أكثر من ملیون دوالر لتنفیذ ھذه العملیة في انتھاك صریح . من الشاحنات المحملة لیال

ارج . سوداني لحرمة األمن ال ي الخ ة والمغلوطة ف ار الملفق شر األخب ودأبت كثیر من المنظمات الطوعیة على ن
تحدثت  ویتبین ذلك من تقریر وزعتھ جمعیة مكافحة الرق. مستغلة جھل العالم الخارجي بما یجري في السودان 

و ل الجن شمال أھ ل ال ع أھ سودان وكیف یبی ي ال رق ف ن ال ي ھذه الجمعیة غیر المعروفة ع صدرونھم إل ل وی ب ب
غ . األسواق العالمیة  ي تبل دینكا الت ة ال ا ال 5وتحدثت عن قبیل ة كلھ ات الجنوبی داد الوالی سمة مع أن تع ین ن  مالی

تدخل بعض المنظمات األجنبیة بصورة واضحة تظھر وأخبار كثیرة أخرى مشوھة . یتجاوز خمسة مالیین نسمة 
یاسة المحلیة محاولة تغییر األنظمة التي تعارض سیاستھا وبث الفرقة في الشئون الداخلیة للبالد وتخوض في الس

بالد  وانین ال اك ق ازحین وانتھ ك . بین أبناء الوطن الواحد والتأثیر على توجیھات ومیول الن ل ذل ر مث ارة غی التج
دھم دو ن اخذ المشروعة في األدویة دون الحصول علي ترخیص بذلك وتدریس المسیحیة ألبناء المسلمین وتعمی

ي نفس . موافقة ذویھم  ة وف ا والعلنی سریة منھ ات ال ى الملف ة وتطلع عل ب الحكومی ات المكات وتدخل ھذه المنظم
ي ال مسالوقت ال ی ائق الت ك لوجود األجھزة المتطورة والوث دة وذل ات الموص اني ھذه المنظم ح بالدخول إلي مب

   .43یریدون علیھا احد 
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