
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أأممببأأ أأوورراا
مملحلاا قققحتيی امل ووأأ  

صوورر  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أأُُغْسطُطسس 2014

	   	  



2	    أأممببأأ أأوورراا أأوو لما يیتحققق االحلمم

	  

 1972تأسستت "أأوورراا أأمبا" عامم 
بالقرربب منن بحيیررةة تاناـ مصددرر 
 االنيیلل ااألززررقق في شمالل إإثيیووبيیا.
هھھھذذهه االقرريیة جدد متحددةة بالثقافة 

وواالمثلل ااإلنسانيیة: االصددقق٬، 
وواالمساووااةة٬، بما في ذذلكك االمساووااةة 

وو االمررأأةة ٬، بيینن االررجلل 
وواالتضامنن٬، ووااحترراامم ااألططفالل٬، 
ووعددمم ووجوودد االمماررسة االدديینيیة٬، 

وو االسالمم . ووحظظررتت فيیهھا 
االمخددررااتت.  

 (تصوويیرر جاكي بووكووكك) 

	   	   	  

تقع على االمررتفعاتت ااإلثيیووبيیة٬، 
مترر فووقق  2000على حوواالي 

مستووىى سططح االبحرر في االتاللل 
٬، نصلل إإلى االقرريیة على ططرريیقق 
مشقووقة منن ططررفف االسكانن٬، 

هھا االحقوولل ووتحيیطط ب
ووااألحررااشش٬، هھھھنا في مووسمم 
 ٬،االجفافف (اافرريیلل) عنن بعدد
.االمناززلل ااألوولى  

  (تصوويیرر ررووبارر جوومارر) 

	  
	   	   	  

	  

 450االمجتمع  االمتكوونن منن 
 17.5نسمة يیمتدد على مساحة 

هھھھكتارر فقطط٬، ووهھھھذذاا قليیلل جدداا 
لمجتمع رريیفي ووبعيیددةة جدداا 

لسماحح بالتغذذيیة منن 
محاصيیلهھمم. معظظمم االمناززلل 

فيیحلدديیهھا سقفف منن االص  
 (تصوويیرر ررووبارر جوومارر) 
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في االصباحح االباكرر منن شهھرر 
دديیسمبرر تستيیقظظ االمدديینة. 
االعشبب جافف بالفعلل٬، حيیثث أأنن 
مووسمم ااألمططارر قدد مضى 
بعيیدداا. تستقبلل االمنططقة نحوو 

ملمم منن ااألمططارر سنوويیا٬،  1300
ملمم في  867مقاررنة مع 

االمعددلل  بفررنسا. ووبالتالي فإنن 
االمووقع يیحتوويي على غططاء 

بما في ذذلكك االسنطط  نباتي كبيیرر٬،
وو االكالبتووسس  

	 (تصوويیرر جاكي بووكووكك)   

	   	   	   	   	  

	  

ساحة االقرريیة حوولل االشجررةة 
االكبيیررةة االتي غالبا ما 

تستضيیفف ااجتماعاتت حوولل 
خططووااتهھا. ما ووررااء ٬، بقالة 

االتعاوونيیة  
 (تصوويیرر ررووبارر جوومارر) 

كانتت لمناززلل االقرريیة كلهھا سقفف منن االقشش٬، وواالتي عووضتت تددرريیجيیا 
لممووجج.  االمناززلل مبنيیة عاددةة  منن االططيینن ـ بأسططح منن االحدديیدد اا

االخشبب وواالترراابب٬، أأشجارر االبابايیا تحدد االشووااررعع  
 (تصوويیرر ررووبارر جوومارر) 
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سووقق االبقالة حيیثث يیذذهھھھبب جميیع 
االسكانن االمحليیيینن ااشررااء 

حووااءجهھمم يیقددمم االموواادد االغذذاائيیة 
ووااألحذذيیة وواالمالبسس ووصيیددليیة 

ووااألجهھززةة. ووررااء شاحنة 
ررتي االتعاوونيیة٬، ووااحددةة منن سيیا

االقرريیة  
 (تصوويیرر كلوودديینلجنددرركررسبوو)

" ززوومرراا نوورروو" هھھھوو ززعيیمم هھھھذذاا االمجتمع. اابنن صغيیرر  لفالحيینن "
االفقررااء٬، ثارر ضدد االظظلمم ووسووء االمعاملة ووعددمم ااألمانة في االمجتمع 
"أأمهھررةة" االتقليیدديي. يیعدد حوواالي عشرريینن فالحا االذذيینن أأسسوواا االمجتمع 
 في سلسلة ططوويیلة منن االتجارربب ااالشتررااكيیة االووهھھھميیة

لكنن االجيیرراانن غاضبيینن عنن االعدداالة بيینن االجنسيینن٬، ووحقووقق االططفلل وو
ووغيیابب االدديینن. يیتبع االفتررةة االمضططرربة للمجتمع٬، االمتكوونة منن االعنفف 
وواالمنفى. "ززوومرراا" في كثيیرر منن ااألحيیانن مصحووبا بحاررسس مسلح 
شخصي٬، هھھھنا في االخلفف  

 (تصوويیرر ررووبارر جوومارر )

	  

	  

ااألططفالل لدديیهھمم هھھھنا حقووقق 
لتلقيینن٬، محتررمة : ال ططقووسس اا

ووال عقووبة جسدديیة أأوو شدديیددةة٬، ال 
إإهھھھانة أأوو إإصابة ... ووسمة منن 
سماتت "أأوورراا أأمبا" االملحووظظة 

بإجماعع منن قبلل االمررااقبيینن٬، 
تتمثلل في تعلقق االوواالدديینن 

بأططفالهھمم. ال تضحيیة كبيیررةة بما 
يیكفي لدديیهھمم ألططفالهھمم  

  (تصوويیرر كلوودديینن لجنددرركررسبوو)
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ااألططفالل لدديیهھمم ثالثة ووااجباتت 
ابب إإلى االمددررسة متميیززةة :االذذهھھھ

ووااللعبب وومساعددةة عملل 
االمجتمع٬، إإذذ أأنن "ألبناء نا 
وولبناتنا االحقق في االتعليیمم 
ووااللعبب". وومع ذذلكك٬، يیعملل 
ااألططفالل االقليیلل جدداا مقاررنة مع 
تلكك االقررىى االمحيیططة ٬، كهھؤؤالء  
االططفليینن  االذذيینن يیعملوونن وو في 
عمررهھھھمم   عشرر سنووااتت  
 (تصوويیرر كلوودديینلجنددرركررسبوو)

	  

	  

هھھھذذهه االمددررسة االصغيیررةة في ووسطط االقرريیة٬، ثمم  االمجتمع بنى أأووال
تحوولتت إإلى رريیاضض ااألططفالل٬، حيیثث حلل محلهھا بناأأ أأكبرراا ٬، اايینن 

إإلى  8تستقبلل ااحدد نساء االمجتمع ااألططفالل كلل يیوومم منن االساعة 
.  يیتمم تعليیمم أأسسس  15إإلى االساعة  14وو منن االساعة  9االساعة 

االقررااءةة وواالكتابة وواالحسابب٬،  إإلى جانبب قيیمم االمجتمع  
( رر ررووبارر جووماررتصوويی ) 

تالميیذذ االمددااررسس منن "أأوورراا أأمبا" 
هھھھمم أأكثرر تووااترراا مما هھھھوو في 
االقررىى ااألخررىى٬، وواليیتغيیبوونن عنن 
ااددنى ددررسس. قبلل االذذهھھھابب إإلى 
االمددررسة٬، يیجتمعوونن في ووسطط 
االقرريیة رردداا لنددااء عضوواا لجنة 
االتعليیمم. هھھھمم أأوولل منن يیصلل٬، 
مجتمعيینن٬، االى االمددررسة ووآآخرر 

 10منن يیغاددررهھھھا٬، صفا٬،  بيینن 
ددقيیقة بعدد ااآلخرريینن 15إإلى   

 (تصوويیرر ررووبارر جوومارر) 
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٬، فتحتت  2009منذذ سبتمبرر 
مددررسة عامة بالقرربب منن قرريیة 
"أأوورراا أأمبا" . أأصبح لدديیهھا ااآلنن 

 10قسما ما يیغططي  16
مستوويیاتت منن ااالبتدداائي االى 
االثانوويي وو تعدد أأكثرر تجهھيیززاا 
منن االمددااررسس االعامة ااألخررىى  

 (تصوويیرر ررووبارر جوومارر) 

	   	   	   	   	  

لفتيیاتت وواالفتيیانن يیذذهھھھبوونن إإلى كلل منن اا
االمددررسة ألططوولل فتررةة ممكنة في 
حددوودد قددررااتهھا٬، مثلل هھھھذذهه االفتيیاتت 
االصغيیررااتت في االططرريیقق إإلى 
االمددررسة . نسبة ااألميیة أأقلل ثالثث 
مررااتت منن أأيي مكانن آآخرر. ثمانيیة 
عشرر ططفال منن االمجتمع يیددررسوونن في 
االجامعة٬، حوواالي خمسة عشرر آآخرريینن 
قدد تخررجوواا بشهھاددتت جامعيیة  

 ( يیرر كلوودديینن لجنددرركررسبووتصوو ) 

	  
	   	   	   	   	  

	  

بنى االمجتمع مكتبة ثانيیة في 
. مقاعددهھھھا ووططاووالتهھا 2007عامم 

مصنووعة منن االحجرر وواالخشبب 
ووااألررضض٬، مغططيیة بالبالستيیكك. 

بددوونن كهھررباء وومفتووحح منالساعة 
االخامسة االى غررووبب االشمسس٬،  

 600تحتوويي على أأكثرر منن 
كتابا٬، أأساسا االلغاتت وواالعلوومم 

ال سيیما منن  االددقيیقة٬، مستعملة
ططررفف ططالبب االقرريیة  

 (تصوويیرر ررووبارر جوومارر) 
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يیعتبرر االغززلل وواالنسيیج مصددرراا هھھھاما منن مصاددرر االددخلل للقرريیة. يیتمم 
شررااء االقططنن االخامم في "أأدديیسس أأبابا" منن ططررفف االتعاوونيیة. هھھھذذهه 
االشابة تغززلل االقططنن لتززوويیدد أأسبووعيیا صنددووقق تضامنن االقرريیة٬، 

اجيینن٬، ووأللصيیانةمكررسة لمساعددةة كبارر االسنن وواالمررضى وواالمحت  
  (تصوويیرر ررووبارر جوومارر) 

	  	   	  

	  

يیجبب على جميیع ااألعضاء 
االعملل  االمجتمع  في   6االكبارر 

أأيیامم في ااألسبووعع٬، باستثناء  
كبارر االسنن وواالمررضى وواالنساء 
يیتمم تعيیيینن أأيي مهھمة  االحملل. ال 
ووفقا حسبب االجنسس ااوو االعمرر٬، 
وولكنن فقطط على أأساسس قددررااتهھمم 

االشخصيیة  
 (تصوويیرر جاكي بووكووكك ) 

	   	   	   	  

في "أأوورراا أأمبا"  ٬، االررجالل 
وواالنساء تقاسمم االمهھامم االنسائيیة 
االتقليیدديیة ـ مثلل االتززوويیدد بالماء ـ 
أأوو االمذذكرر تقليیدديیا. سووىى االحملل 
وواالررضاعة هھھھوو االحفاظظ على 
االمررأأةة٬، ألنهھ يیررتبطط بالووااقع 
االمادديي ووليیسس "ااختيیارراا 
"إإجتماعيیا للجنسس  

 (تصوويیرر ررووبارر جوومارر) 
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ووااجج هھھھوو االحدد ااألددنى لسنن االزز
 20عاما للفتيیاتت وو  19

للذذكوورر٬، في حيینن بيینن االسكانن 
منن  ٪5"أأمهھررةة" االرريیفي٬، 

٪ منن االفتيیاتت 8ااألووالدد وو 
االذذيینن تتررااووحح أأعماررهھھھمم بيینن 

هھھھي بالفعلل  14إإلى  10
متززووجة.  االنساء االعاززباتت أأوو 

االمططلقاتت ليیستت 
مستنكررةة .حيیثث هھھھناكك االعدديیدد 

منهھنن  
 (تصوويیرر جاكي بووكووكك) 

	  

تعقدد إإجتماعاتت عامة مقتصررةة كلل 
يیوومم ثالثاء تحتت االشجررةة االكبيیررةة في 
ووسطط االقرريیة.  يیناقشش فيیهھا إإررسالل 
ااألططفالل للددررااسة في االمدديینة٬، 
االعدداالة بيینن االجنسيینن٬، االتررحيیبب 
بكبارر االسنن وواالمررضى٬، ووكذذلكك 
جميیع االقضايیا االيیووميیة  

 (تصوويیرر ررووبارر جوومارر) 

	  
	   	   	   	   	  

	  

 االتعاوونيیة وو االمجتمع من كل
 االرئيیسي االنشاطط تنضم تياال

 ططريیق من تداارر للسكانن
 وواالعديید االعموميیة ااالجتماعاتت

 االتي االموااططنيین لجانن من
 اانتخابب يیتم. االمهھامم كافة تغطي

 في إإززاالتهھم وويیمكن ااألعضاء
 تقريیبا االنساء تشارركك. ووقت أأيي
االرجالل كما  

( بوكوكك جاكي تصويیر ) 
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. ما دداامم ال أأحدد لدديیهھ خووفف االشيیخووخة وواالمررضض وونقصص االغذذااء االخ
االمجتمع قاددرراا أأنن يیووفرر ذذلكك. يیستكلفف  االمجتمع  بكبارر االسنن 
وواالمعووقيینن االذذيینن ال يیستططيیعوونن االعملل ااططالقا٬،  ألنهھ يیتعتبرر أأنهھمم قدد 
قددهھھھوواا سابقا للمجتمع بأكملهھ  

 (تصوويیرر جاكي بووكووكك) 

	  

	   	   	  

	  

يیعيیشش كبارر االسنن في هھھھذذاا 
االمبنى٬، حيیثث يیتمم إإططعامهھمم ثالثث 

الثة مررااتت يیووميیا٬، ووغسلهھا (ث
حماماتت أأسبووعيیا مقددمة منن 

االمتططووعيینن) ووعالجهھا مجانا٬، 
.  كلل 24ساعة على   24

شخصص يیددفع مبلغا للمجتمع 
لإلستكالفف بالمسنيینن. "االمسنيینن 
هھھھمم مسني االجميیع ٬، هھھھمم جززء منن 

"عائلتنا  
تصوويیرر كلوودديینن ) 
  (لجنددرركررسبوو

	   	   	   	   	  

هھھھذذهه االبيیتت االبرر لهھا ااثني عشرر 
غررفة فرردديیة صغيیررةة االتي يیتمم 

حتفاظظ بهھا منن قبلل االمجتمع٬، ااال
يیعيیشش فيیهھا سبعة أأشخاصص 

وو  75تتررااووحح أأعماررهھھھمم بيینن 
سنة٬، ووااحدد  منن االشيیووخخ  104

ليیسس منن  االمجتمع. هھھھذذهه٬، وومع 
ذذلكك٬، تحدددد ططاقة ااستقبالل 
االمنززلل لكبارر جدددد خاررجيیيینن 
عنن االمجتمع بسببب نقصص 
االووسائلل  

	 (تصوويیرر جاكي بووكووكك )   
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يیتمم عالجج االمررضى في هھھھذذاا 
فف االصغيیرر  االذذيي بناهه االمستووص

٬، وومبنى 2007االمجتمع في عامم 
منن  2009جدديیدد شيیدد في عامم 

قبلل االددوولة. مفتووحة للجميیع٬، 
وولكنن ليیسس مجانا٬، ووقدد تمم تجهھيیزز 

االمستشفى لمررااقبة حاالتت 
االحملل٬، ووتحدديیدد االنسلل 
ووااإلسعافاتت ااألووليیة. 

االمستووصفف  يیعملل ددوونن إإنقططاعع 
مموولل  منن قبلل االتعاوونيیة  

 ( نددرركررسبووتصوويیرر كلوودديینن لج )  

	   	   	   	   	  

ااقتصادد  "ااوورراا أأمبا"  هھھھي جززئيیا 
إإقتصادد ززررااعي٬، ووفقا لتعاقبب 
االمووااسمم االجافة وواالممططررةة : االعملل 
االززررااعي هھھھوو أأكثرر أأهھھھميیة خاللل مووسمم 
ااألمططارر٬،  االتعاوونيیة تأخذذ االمشعلل  
خاللل مووسمم االجفافف لنسج أأساسا . 
"للمجتمع  عشرريینن "ددررباني حيیوواانن  

 (تصوويیرر جاكي بووكووكك) 

	  
	   	   	   	   	  

	  

االمززااررعوونن يیحررثوونن أأررااضيیهھمم 
بالمحررااثث االخشبي االمسحووبة 
منن قبلل ااثنيینن منن االددررباني. 

االحررثث وواالددررسس هھھھي ااألنشططة 
االووحيیددةة  االتي تؤؤددىى  بشكلل 
ررئيیسي منن قبلل االررجالل فقطط 
٬،ألنهھا متعبة للغايیة. ال تززاالل 

االعدديیدد منن االحقوولل مغططيیة 
باألحجارر ٬، هھھھذذاا مايیؤؤدديي إإلى 
حررثث ززيیاددةة كبيیررةة في أأعمالل اال

ووخفضض ااإلنتاجيیة  
  (تصوويیرر جاكي بووكووكك) 
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االمساووااةة بيینن االجنسيینن في 
مختلفف ااألنشططة يیبددووأأنهھا لمم 
تبلغ بعدد بشكلل كاملل٬، وولكنن ال 
ننسى أأنن االمهھامم تتمم ووفقا 
للقددررااتت. بالمقاررنة مع ااالحالة 
ووفقق االجنسس للووااجباتت في 
االمجتمع االرريیفي "أأمهھررةة" ٬، لقدد 
تحققق جززء كبيیرر منن االططرريیقق 

أأمرر رراائع٬، ووهھھھوو   
 (تصوويیرر جاكي بووكووكك) 

	  
	   	   	   	   	  

	  

للمجتمع ووررشة عملل االغززلل 
وواالنسيیج تحتت ااألنقاضض مع 
سقفف منن االحدديیدد االممووجج٬، 

بتموويیلل منن هھھھوولندداا وواالحكوومة. 
يیعملل االررجالل وواالنساء على 
تلووحح في ااألفقق االمعددنيیة وو 

االغززلل. ااألططفالل االصغارر غالبا 
ما يیصاحبوونن أأمهھاتهھمم٬، وو هھھھذذاا 

لسالمةال يیخلوو منن مشاكلل اا  
 (تصوويیرر جاكي بووكووكك) 

	   	   	   	   	  

تنتج االقمصانن وواالفساتيینن 
وواالتنانيیرر٬، وومفاررشش االمائددةة٬، 
ووااألووشحة وواالقبعاتت وواالمناشفف 
وواالبططانيیاتت٬، ووغيیررهھھھا منن 
االمنتووجاتت االتي تباعع على 
االمووقع ٬، ووفي االمتجرريینن 
بالمدديینتيینن االصغيیررتيینن 
االقرريیبتيینن االتي تملكهھا االتعاوونيیة 
ووفي ااألسووااقق  

 ( بووكووكك تصوويیرر جاكي ) 
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يیماررسس نسيیج االمالبسس 
االتقليیدديیة االمعررووفة بب "شما" 

أأيیضا منن قبلل االعدديیدد على  
تلووحح في ااألفقق االعاءلي٬، 

خاصا٬، وويیعتبرر مصددرراا هھھھاما 
منن مصاددرر االددخلل خاللل 

مووسمم االجفافف  
  (تصوويیرر ررووبارر جوومارر) 

	   	   	   	   	  

تسعة ططووااحيینن كهھرربائيیة  تططحنن 
االتيیفف وواالذذررةة وواالذذررةة االررفيیعة 

ة وو االمززااررعيینن منن االقرريی
االمجاوورريینن. "االجيیرراانن يیفضلوونن 
ااستخدداامم ططووااحيیننا ألنهھمم يیثقوونن 
بنا٬، وونحنن ال تغشش."  قيیمة 
االصددقق تططلبب ووتصددقق 
بصررااحة ٬، مما يیجعلهھا ددوونن 
شكك االعنصرر ااألكثرر ااألصلي  
  (تصوويیرر كلوودديینلجنددرركررسبوو) 

	  

	  

االصليیبب على ىىسددرر  االمررأأةة في االصووررةة االسابقة٬، وواالشابب على 
إإلى أأنهھمم ليیسس بأعضاء االمجتمع. في االووااقع "أأوورراا  مططحنة يیشيیرر

أأمبا" ال يیلي أأيي  شعيیررةة دديینيیة. "االجنة٬، نحنن نبنيیهھا هھھھنا٬، بعملنا 
«وواالتضامنن االذذيي نظظهھررهه تجاهه بعضنا االبعضض  

 (تصوويیرر ررووبارر جوومارر ) 
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تتكوونن معددااتت االمنززلل منن 
سرريیرر مجهھزز بنامووسيیة٬، 
وومقاعدد وواالخززاائنن االمبنيیة على 

منشووءةة  في ططوولل االجددرراانن ٬، اال
االمكانن ذذااتهھ. االمووقدد هھھھوو نمووذذجج 
مغلقق تتميیزز بهھ االقرريیة٬، مررفووعع 
فووقق سططح ااألررضض لمنع 
ااألططفالل منن االحررقق وومجهھزز 
بمددخنة إلخررااجج االددخانن إإلى 
االخاررجج  

 (تصوويیرر جاكي بووكووكك) 
	  

	   	   	   	   	  

	  

 ٪9 شخصا٬، بما فيیهھمم 7000
منن ااألجانبب يیأتوونن كلل عامم 

لتعلمم منن هھھھذذهه "االمباددررةة 
مع تقليیدديي االرراائعة  لمجت

وومحافظظ٬، لمساووااتهھ بيینن 
االجنسيینن ٬، ألخالقيیاتهھ في 
االعملل٬، وولنظظامهھ للضمانن 

ااالجتماعي" : نمووذذجا حيیا 
لتحرريیرر االمووااططنيینن٬، بما في 

ذذلكك في أأووررووبا  
  (تصوويیرر ررووبارر جوومارر) 
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