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)IPF(  الصندوق االبتكاري للسالم
فــي عــام ٢٠١٥، بعــد خمــس ســنوات مــن الخبــرة فــي تقديــم المنــح، أطلقــت 
آيــكان الصنــدوق االبتــكاري للســام IPF، وهــو خدمــة متعــددة المانحيــن 
تقــدم منحــا صغيــرة ومتوســطة مناســبة التوقيــت لدعــم المنظمــات التــي 
تقودهــا النســاء التــي تعمــل فــي مجــال منــع ومكافحــة التطــرف العنيــف، 
وتعزيــز الســام، والقــدرة علــى الصمــود والمســاواة فــي الحقــوق والتعدديــة. 
يضــع الصنــدوق كلمــة وروح جــدول أعمــال المــرأة والســام واألمــن )قــرار 

مجلــس األمــن رقــم ١٣٢٥( موضــع التنفيــذ. 

ماذا كان سبب إنشاء الصندوق االبتكاري للسام IPF؟ 
لقــد ذكــرت األمــم المتحــدة ومنظمة التعــاون االقتصادي والتنميــة والحكومات 
أهميــة منظمــات المجتمــع المدنــي النســائية فــي بنــاء الســام ومنــع التطــرف 
العنيــف مــرارًا. كمــا تظهــر البحــوث أيضــا أن المنظمــات النســائية هــي 
ــز المســاواة بيــن الجنســين. ومــع  المحــرك الرئيســي للتغييــر مــن أجــل تعزي
ــزال منظمــات المجتمــع  ــق مــع الخطــاب، فــا ت ذلــك، فــإن المــوارد ال تتطاب

المدنــي النســائية تعانــي مــن نقــص التمويــل وكثــرة األعبــاء. 
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االحصائيات الخاصة بفجوة التمويل
يصــل أقــل مــن ١ فــي المائــة مــن األمــوال المخصصــة للمســاواة 	 

بيــن الجنســين إلــى المنظمــات النســائية التــي تعمــل فــي مناطــق 
الصــراع والظــروف الهشــة )منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان 

االقتصــادي عــام ٢٠١٥(.
ال تخصــص ســوى نســبة ٠,١٢٪ مــن تلــك النســبة المئويــة البالغــة 	 

١٪ لمنظمــات المجتمــع المدنــي النســائية العاملــة فــي مجــال 
الســام واألمــن )مجموعــة الواليــات المتحــدة لممولــي الســام 

واألمــن(.
ــاظ 	  ــام الحف ــات أم ــر التحدي ــوال أو المــوارد أكب ــل نقــص األم يمث

علــى الســام )معهــد الســام الدولــي ٢٠١٧(.

المســتمرة  التمويليــة  الفجــوات  هــذه  للســام  االبتــكاري  الصنــدوق  يعالــج 
والعقبــات السياســية واللوجســتية والبرنامجيــة ذات الصلــة مــن خــال مــا يلــي:

توفيــر التمويــل للمنظمــات النســائية فــي الوقــت المناســب وبطريقــة 	 
ــة؛ آمن

تقليــل اإلجــراءات المبالــغ فيهــا الخاصــة بتقديــم الطلبــات واإلبــاغ 	 
المالــي للحاصليــن علــى المنــح؛

ــح 	  ــى المن ــي ال تســتطيع اإلشــراف عل ــات المانحــة الت ــم حــل للجه تقدي
الصغيرة/المتوســطة؛ 

وتصميــم 	  األولويــات  تحديــد  مــن  المحليــة  الفاعلــة  الجهــات  تمكيــن 
الحلــول، بــدال مــن إمائهــا مــن قبــل الجهــات المانحــة.

تتمثــل مهمــة آيــكان فــي رفــع وتعظيــم 
أصــوات وتأثيــر النســاء بنــاة الســام 
ومنظمــات المجتمع المدني المســتقلة 
تعــزز  والتــي  النســاء  تقودهــا  التــي 
الحقــوق والســام واألمــن فــي البلــدان 
والتطــرف  العنــف  مــن  المتضــررة 
وإغــاق المجــال السياســي. ولتحقيــق 
القيــادة  آيــكان  تقــدم  الغايــة،  هــذه 
الفكريــة، والتحليــات المراعيــة للنــوع 
ــط   ــي ترب االجتماعــي، والشــراكات الت
المحليــة  الجــذور  ذات  المنظمــات 
ــى المســتوي  ــي تقودهــا النســاء عل الت
العالمــي. تقــوم آيــكان بتيســير وصــول 
شــركائها إلــى الســاحات الدوليــة مــن 
أجــل إعــام سياســات الســام واألمــن 
بتوفيــر  تقــوم  كمــا  فيهــا؛  والتأثيــر 
المــوارد لتمكيــن شــركائها مــن التأثيــر 
قدرتهــم  وتدعــم  مجتمعاتهــم؛  فــي 
علــى االتصــال لتعزيــز تبــادل المعرفــة 

والعمــل الجماعــي.
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اإلستثمار في الثقة في النساء، يعود بنتائج استثنائية

ــكاري للســام  ــدوق اإلبت ــم الصن ــكان فــي تصمي ــي آلي ــدأ التوجيه ــل المب يتمث
ــذه فــي االســتثمار فــي الثقــة: وتنفي

فــي 	  لإلحتياجــات  وتقييمهــم  وحكمهــم  شــركائنا  بحكمــة  نثــق  نحــن 
األثــر؛ أكبــر  لهــا  ســيكون  التــي  والتدخــات  مجتمعاتهــم، 

نحــن نــدرك أن التواصــل والثقــة التــي يتمتعــون بهــا فــي مجتمعاتهــم تعــد 	 
أصــول ومــوارد ال تقــدر بثمن؛

ندعــم التعزيــز المؤسســي حتــى نضمــن اإلســتدامة للشــركاء وحصولهــم 	 
علــى المــوارد مباشــرة؛

ندعــم أيضــا كل مــن األنشــطة العاجلــة واالســتراتيجية التــي يمكــن أن 	 
يكــون لهــا آثــار ســريعة وطويلــة األجــل؛

لدينــا نهــج منظــم فــي تحديــد المنظمــات التــي تقودهــا النســاء والتــي 	 
تلتــزم بتعزيــز الســام والمســاواة واألمــن علــى أســاس أماكــن تواجدهــم 

داخــل البلــد و/أو توصيــات الشــركاء الحالييــن؛ و

ــادة 	  ــر القي ــب المقترحــات مــن المنظمــات التــي تحقــق معايي نحــن نطل
النســائية والعمــل علــى قضايــا منــع التطــرف العنيــف أو مكافحتــه 
ودعــم الســام والحقــوق واألمــن. ليســت لدينــا دعــوة مفتوحــة لتقديــم 

المقترحــات.

تشتمل مساعدات آيكان على ما يلي:

تقديــم المشــورة االســتراتيجية والمرافقــة المســتمرة لتشــجيع االبتــكار 	 
وتكييــف الممارســات الجيــدة؛

الدعــم الفنــي فيمــا يتعلــق بتصميــم المشــروعات، واإلدارة الماليــة، 	 
والتقييــم. والرصــد 

لقــد حصلــت بفضــل التدخــات التــي 
تدعمهــا آيــكان علــى هــذه ]الجائــزة 
عــن مســاهمة المــرأة فــي التنميــة[، 

ولوالهــا لمــا كان ذلــك ممكنــا!

همستو األمين، الحائزة على جائزة البنك 
اإلسامي للتنمية عن مساهمة المرأة 

في التنمية.
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خــال ١٣عاًمــا مــن العمــل فــي هــذا 
آيــكان  مــع  الشــراكة  كانــت  المجــال، 
هــي أفضــل مــا شــهدناه. الصنــدوق 
نمــوذج  للســام هــو حقــا  اإلبتــكاري 

الممارســات أفضــل  لتنفيــذ 

إحدى الحاصات على المنح

‘‘

‘‘



ما نوع العمل الذي يدعمه الصندوق اإلبتكاري للسام ؟
ــا معــاً أربعــة  ــكاري للســام، وحّددن ــوع العمــل الــذي ســيدعمه الصنــدوق اإلبت ــد ن ــكان فــي تحدي شــارك شــركاء آي
مجــاالت مواضيعيــة مترابطــة، يدعــم فيهــا الفريــق الحكومــي الدولــي المعنــي بالسياســات أنشــطة الســام واألمــن 

التــي تقودهــا المــرأة.
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تعزيز السام واألمن والمرونة والصابة والحقوق 
المتساوية والتعددية لمنع انتشار التطرف 

والعسكرة.

زيادة تمثيل المرأة ومراعاة الفوارق بين الجنسين 
في عمليات سياسات السام واألمن )مفاوضات 

السام، وإصاح قطاع األمن، وما إلى ذلك(

مواجهة العنف ضد النساء والفتيات في سياق 
النزاع والتطرف العنيف.

التخلص من نزعة التطرف وإعادة التأهيل وإعادة 
دمج المقاتلين/الميليشيات، بما في ذلك النساء 

والفتيات.

جداول أعمال العاقة بين المرأة والسام واألمن )WPS(، ومنع التطرف 
العنيف: النساء كقائدات وعوامل تغيير في:

األمــوال  مقــدار  علــى  األمــر  يقتصــر  ال 
إذا  الشــراكات.  بجــودة  يتعلــق  بــل  المقدمــة، 
قمــت بتمكيــن النــاس فــي الميــدان واالســتماع 
الكثيــر إنجــاز  إليهــم ودعمهــم، فســيتم 

إحدى الحاصات على المنح 

‘‘



أمثلة للمبادرات الممولة من قبل الصندوق اإلبتكاري 
للسالم بين عامي ٢٠١٥ و٢٠١٧

www.icanpeacework.org

                         نوفمبر ٢٠١٥ – فبراير ٢٠١٦
شراكة مع: جمعية الفردوس العراقية

التواصــل مــع الشــباب الذيــن كان قــد تــم تجنيدهــم فــي 
الميليشــيات أو المعرضيــن للتطــرف مــن خــال تنظيم ورش 
عمــل حــول الســرد الدينــي البديــل وتوفيــر خدمــة مجتمعيــة 
لتعزيــز اإلنتمــاء والشــعور بــأن لديهــم هــدف فــي الحيــاة؛ 
قامــت بتنظيــم أربعــة جلســات مــع مائتيــن من زعمــاء القبائل 

لمناقشــة العنــف ضــد المــرأة وحقــوق المــرأة.
ــادة  ــام الق ــة وخمســون شــابا الســاح؛ وق ــرك مائ ــر: ت األث
المحليــون بالتعهــد رســميا بالتوقــف عــن إســتخدام النســاء 
والفتيــات فــي الــزواج القســري كوســيلة لتســوية النزاعــات 

بيــن القبائــل.

العراق )البصرة(

                       نوفمبر ٢٠١٥ - فبراير ٢٠١٦شمال نيجيريا
FOMWAN :شراكة مع

أطلقــت ١٥ برنامجــاً إذاعيــاً لاتصــال مــن أجــل مواجهــة 
الروايــات المتطرفــة المتعلقــة بالتعليــم؛ قــادت ٢٥ حــوارا 
مجتمعيــا فــي المجتمعــات المحليــة حيــث جنــدت بوكــو 
حــرام بشــكل كبيــر الرجــال والنســاء والشــباب، وكذلــك بيــن 
المجتمعــات ومقدمــي الخدمــات، بمــا فــي ذلــك وكاالت 

األمــن.
االلتحــاق  فــي  بالمائــة  أربعيــن  بنســبة  زيــادة  األثــر: 
بالمــدارس والشــراكة مــع المــدارس اإلســامية والعلمــاء 
لتعزيــز الاعنــف وتحــدي أفــكار بوكــو حــرام؛ فــاق الطلــب 
علــى التعليــم العــرض؛ زيــادة الثقــة بيــن األســرى/األعضاء 
الســابقين فــي جماعــة بوكــو حــرام والمجتمعــات المحليــة.

               يناير - أبريل ٢٠١٧كينيا
شــراكة مــع:  مناصــرة النســاء العامــات فــي مجــال الســام 

 )AWAPSA( واألمــن في أفريقيــا
رســمية  منصــة  توفــر  التــي  الشــرطة«  »مقاهــي  إنشــاء 
لالتقــاء  العنيــف  التطــرف  مــن  المتضــررات  للنســاء 
ــي  ــا الت بالشــرطة لمناقشــة مجموعــة متنوعــة مــن القضاي
تؤثــر علــى مجتمعاتهــم المحليــة؛ تــم تنظيــم ثمانــي مقاهــي 

اســتفادت منهــا ١٨٠ امــرأة وفتــاة.
إنفــاذ  جهــات  بيــن  والتعــاون  الشــراكات  تعزيــز  األثــر: 
القانــون والنســاء والفتيــات فــي مقاطعــة مومباســا؛ تشــعر 
الشــرطة  إلــى  التحــدث  فــي  أكبــر  براحــة  اآلن  النســاء 
وتقديــم معلومــات حساســة يمكــن اســتخدامها للمســاعدة 
التطــرف  أعمــال  أو  المحتملــة  التهديــدات  تحديــد  فــي 

العنيــف فــي المجتمــع.

                               نوفمبر ٢٠١٥ - فبراير ٢٠١٦؛أفغانستان )هيرات(
                               نوفمبر ٢٠١٦- فبراير ٢٠١٧

للمســاواة  األفغانيــة  المــرأة  منظمــة  مــع:  شــراكة 
)A W O W E (

اســتضافة ورش عمــل تتضمــن أربعيــن رجــاً مــن ثمانــي 
الخاص/العــام،  الصعيديــن  علــى  العنــف  تتنــاول  قــرى 
وآليــات  السام/الوســاطة،  وبنــاء  والقيــادة،  والذكــورة 

النزاعــات. حــل  ومهــارات  العدالــة 
األثــر: تدخلــت شــبكة الرجــال الملتزمــة بمنــع العنــف فــي 
اثنيــن وســبعين حالــة فــي شــهرين فقــط بعــد ورش العمــل؛ 

يتوســع نطــاق العمــل ليغطــي قــرى أخــرى.

سوريا
تــم تدريــب الناشــطات علــى جهــود بنــاء الســام ومســاعدة 
ــى فهــم  ــة عل ــاة الســام فــي المجتمعــات المحلي النســاء بن

الروابــط بيــن عملهــن ومحادثــات الســام الرســمية.
األثــر: تــم إطــاق خمــس حمــات وطنيــة وتعبئــة شــبكة مــن 
النســاء العامــات فــي مجــال بنــاء الســام علــى المســتوى 
الشــعبي مــن أجــل المشــاركة فــي عمليــة الســام التــي 

تقودهــا األمــم المتحــدة.

               نوفمبر ٢٠١٥ - فبراير ٢٠١٦؛باكستان
               نوفمبر ٢٠١٦- فبراير ٢٠١٧

Paiman Trust شراكة مع: بايمان تراست
التطــرف  نبــذن  الاتــي  للنســاء  منــح صغيــرة  تقديــم  تــم 
ــي مجــال الســام باســتخدام  ــل ف وجماعــات الشــباب العام
الفنــون والثقافــة لرفــع وعــي المجتمعــات بخصــوص التطرف 
ومنــع المتطرفيــن ومقاومتهــم وإبعادهــم عن التطــرف؛ كما تم 
تحديد النســاء والشــباب المتطرفين وإقناعهم بنبذ التطرف 

وإعــادة دمجهــم فــي برامــج إعــادة التأهيــل الشــاملة.
أو  المتطــرف  الشــباب  مــن  وســبعون  خمــس  قــام  األثــر: 
المعرضيــن لخطــر التطــرف بنبــذ التطــرف؛ كمــا تــم رفــع 
الوعــي المجتمعــي والصابــة فــي مواجهــة التطــرف؛ وأعيــد 
ــة ليصبحــن  ــة انتحاري ــي خيطــن أحزم ــل النســاء اللوات تأهي
ــل  ــدة مث ــارات جدي ــى مه ــن عل ــات عــن الســام وتدرب مدافع
صباغــة النســيج، والتجميــل، والطهــي، والتطريــز للحصــول 

ــى. ــي دخــل أعل عل
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