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الشبكة العالمية لعمل المجتمع المدني (آيكان)

‘‘

أؤمن حقا ً أنه يمكن لمجموعة صغيرة
من النساء الملتزمات للغاية ،مثل
 ،ICANأن توصل رسالة مفادها أنه
لن يكون هناك حل مستدام للتطرف
بدون إشراك النساء.
 السيناتور موبينا جعفر ،كندا،رئيسة مجلس إدارة ICAN

الشــبكة العالميــة لعمــل المجتمــع المدنــي ( )ICANهــي منظمــة غيــر ربحيــة
مقرهــا الواليــات المتحــدة األمريكيــة ،تتمثــل مهمتهــا فــي رفــع وتعظيــم
صــوت وتأثيــر النســاء بنــاة الســام ومنظماتهــن التــي تعــزز الحقــوق والســام
واألمــن فــي البلــدان المتضــررة مــن العنــف والتطــرف وانغــاق الفضــاء
السياســي .نســتحضر كلمــة وروح قــرار مجلــس األمــن الدولــي رقــم 1325
وجــدول أعمــال المــرأة والســام واألمــن .ونحقــق مهمتنــا مــن خــال أربعــة
مناهــج تتقاطــع مــع جميــع برامجنــا:
تيسير الوصول
نقــوم بربــط منظمــات الســام النســائية ذات الجــذور المحليــة فــي مناطــق
مختلفــة مــن العالــم بالســاحة الدوليــة للسياســات ،كمــا نوفــر لهــذه المنظمات
إمكانيــة الوصــول إلــى صانعــي السياســات إلبــراز القيمــة المضافــة للمنظــور
المراعــي للنــوع االجتماعــي ،عــاوة علــى تقديــم الحلــول االســتراتيجية
والبراغماتيــة لحــل النزاعــات والتعامــل مــع التطــرف العنيــف والنزعــة
العســكرية.

الموارد
نوفــر إمكانيــات الحصــول علــى المــوارد الماليــة والمســاعدة التقنيــة .كمــا نقــدم المشــورة االســتراتيجية والتوجيــه بحيــث
يمكــن لشــركائنا تعميــق أثــر عملهــم وتوســيع قاعدتــه عبــر مجتمعاتهــم.
االتصالية
مهمــا لتعزيــز جماعــات الممارســين وقــادة الفكــر حــول القضايــا القائمــة والناشــئة المتعلقــة بالســلم
ا
ـر
ـ
منب
ـكان
توفــر آيـ
ً
ً
واألمــن مــن منظــور جنــدري ومــن منظــور النســاء صانعــات الســام .وبفضــل االتصــال المنتظــم مــع شــركائنا فــي أكثــر مــن
أيضــا علــى الحصــول علــى أخبــار اإلنــذار المبكــر فــي المواقــف الحرجــة ،والتحليــات المتطــورة
 30دولــة ،فإننــا قــادرون ً
والــرؤى مــن وجهــات نظــر مــن هــم فــي مواقــع المواجهــة .كمــا أننــا قــادرون علــى نقــل هــذا إلــى صانعــي السياســات فــي
الوقــت المناســب.
قيادة الفكر
تقــدم آيــكان منظــورًا فريـ ًـدا وصــات بيــن العديــد مــن المشــكالت األكثــر
إلحاحــا فــي يومنــا هــذا .ونحــن نعتمــد علــى تحليالتنــا وحواراتنــا الدقيقــة
ً
مــع الممارســين واألكاديمييــن وصانعــي السياســات إللقــاء الضــوء علــى
وجهــات نظــر جديــدة ولتوســيع نطــاق الخطابــات والممارســات القائمــة
بشــأن بنــاء الســام ومنــع التطــرف العنيــف ومكافحتــه (.)P/CVE
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برامجنا
 - 1التحالــف النســائي مــن أجــل القيــادة األمنيــة (وصــل) :يضــم التحالــف نحــو  60منظمــة نســائية مســتقلة ذات
جــذور محليــة فــي أكثــر مــن  30بلــدا .وتقــوم آيــكان بالتنســيق بيــن أعضــاء تحالــف “وصــل” وشــركائه مــن خــال توفيــر
منصــة للتواصــل فــي الوقــت الحقيقــي وتبــادل المعلومــات حــول مجموعــة مــن القضايــا المتعلقــة بمنــع التطــرف العنيــف
ومكافحتــه ،والوســاطة الشــاملة التــي تراعــي النــوع االجتماعــي ،وصنــع الســام .يمثــل منتــدى آيــكان الســنوي “مــا تقولــه
النســاء” حدثنــا الرئيســي لكــي يتبــادل الشــركاء األفــكار واالســتراتيجيات ،باإلضافــة إلــى صياغــة الهويــة الجماعيــة
وعمــل التحالــف .وبصفتهــا منســق “وصــل” ،تتفاعــل آيــكان مــع األعضــاء علــى ثالثــة مســتويات فــي وقــت واحــد.

المستوى الشخصي :بالنظــر إلــى أن شــركاؤنا يعملــون فــي ســياقات صعبــة ،غالبــا ً مــا يكونــون
معرضيــن لخطــر شــخصي كبيــر ،ولــذا فمــن الضــروري توفيــر التضامــن والدعــم المعنــوي
لبعضهــم البعــض عنــد الحاجــة.
المستوى المهني :نحــن نقــدم لهــم الفــرص إلثبــات خبرتهــم ،وكذلــك تعزيــز مهاراتهــم ومعرفتهــم
فرصــا للتعلــم
حتــى يتمكنــوا مــن تعميــق تأثيرهــم الخــاص وتوســيع قاعدتــه .كمــا نوفــر
ً
اإلقليمــي وتعلــم األقــران مــن بعضهــم البعــض.
المستوى المؤسسي :مــن أجــل إســتدامة بنــاء الحركــة ،نقــدم الدعــم المؤسســي لتعزيــز برامــج
المنظمــات المحليــة وإدارتهــا وقدراتهــا الماليــة ،كمــا نســاعد فــي دعــم جيــل جديــد
مــن الممارســين المحلييــن.
 .٢الصنــدوق اإلبتــكاري للســام ( :)IPFالصنــدوق اإلبتــكاري للســام هــو صنــدوق متعــدد الجهــات المانحــة أسســته
آيــكان لتقديــم المنــح لشــركاء “وصــل” لكــي يقومــوا بأعمــال الســام ومنــع التطــرف العنيــف ومكافحتــه فــي الوقــت
المناســب فــي مجتمعاتهــم .ويتمثــل المبــدأ الموجــه للصنــدوق فــي أننــا نســتثمر فــي الثقــة ونمــول االبتــكار .نحــن
نقــدر المعرفــة المحليــة العميقــة التــي يتمتــع بهــا شــركاؤنا ،ونثــق فــي تقييمهــم لالحتياجــات المحليــة ،ونســتثمر فــي
تقديرهــم ألفضــل التدخــات التــي مــن شــأنها أن تحقــق أكبــر
أثــر .نحــن نلتــزم بأعلــى معاييــر الرقابــة الماليــة ،كمــا نقــوم
أيضــا ببنــاء قدراتهــم .وفــي المقابــل ،فإنهــم يثقــون بنــا ،حيــث
نقــدم الدعــم االســتراتيجي والتوجيــه حتــى يتمكنــوا مــن تطبيــق
أســاليب ونهــج جديــدة .وبينمــا تســتفيد المشــروعات الممولــة
مــن مشــورة ودعــم آيــكان وأعضــاء وصــل اآلخريــن ،تمتلــك
المنظمــات المســتقلة ذات الجــذور المحليــة هــذه المشــروعات
بالكامــل وتديرهــا.

الصندوق االبتكاري للسالم في أرقام ()٢٠١٨ – ٢٠١٥

 ٢١دولة
 ٧٧منحة
 ٢.١مليون دوالر تم صرفها
متوســط حجــم كل منحــة  ٢٧,٧٠٨دوالر
أمريكــي

‘‘

علــى مــدى ثالثــة عشــر عامــا مــن العمــل فــي هــذا المجــال ،مثلــت الشــراكة مــع آيــكان أفضــل خبراتنــا.
يعــد الصنــدوق االبتــكاري للســام نمــوذج حقيقــي لتطبيــق أفضــل الممارســات.
-إحدى الحاصالت على منح الصندوق
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‘‘

لــدى آيــكان أجنــدة واحــدة
وهــي الســام.

بانية سالم سريالنكية

 .٣مبــادرة الســام األفضــل ( :)BPIلقــد كانــت آيــكان رائــدة فــي تطوير
ونشــر اإلرشــادات واألدوات العمليــة حــول كيفيــة تمكيــن عمليــات
الوســاطة والســام الشــاملة للجميــع والقائمــة علــى مراعــاة النــوع
خصيصــا،
االجتماعــي .نحــن نقــدم الــدورات التدريبيــة المصممــة
ً
والتوجيــه ،والنصائــح االســتراتيجية لصانعــي السياســات الدولييــن
وتحالفــات الســام النســائية ذات الجــذور الوطنيــة التــي تشــارك فــي
عمليــات الســام الحاليــة .ونســتخدم الرســوم المتحركــة لمشــاركة
هــذه المعرفــة .كمــا أننــا نترجــم موادنــا ألننــا نعتقــد أن الحــق فــي المعرفــة أمــر حيــوي لتمكيــن واســتدامة قيــادة المــرأة
ومشــاركتها فــي جهــود الســام والوســاطة.
 .٤المناصــرة واالتصــاالت االســتراتيجية :تتمتــع آيــكان بعالقــات وثيقــة مــع عــدد مــن الحكومــات وهيئــات األمــم المتحــدة
وغيرهــا مــن المنظمــات متعــددة األطــراف ،والمنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة .ويتيــح لنــا هــذا توفيــر فــرص المناصــرة
ألعضــاء “وصــل” .باإلضافــة إلــى ذلــك ،فقــد قمنــا فــي عــام  ،٢٠١٦بالتعــاون مــع الحكومــة النرويجيــة ،بإطــاق المنصــة
العالميــة لتبــادل الحلــول  GSXلتمكيــن المشــاركة المنتظمــة والمنظمــة بيــن شــركائنا فــي المجتمــع المدنــي والهيئــات
الحكوميــة والهيئــات متعــددة األطــراف المســؤولة عــن الســام واألمــن ومنــع التطــرف العنيــف ومكافحتــه  .P/CVEتتيــح
إلحاحــا ،مــع التركيــز علــى التحليــل المتعمــق
لنــا ورش عمــل  GSXتعميــق البحــث فــي القضايــا األمنيــة الناشــئة واألكثــر
ً
والحلــول واالبتــكارات العمليــة التــي تحددهــا الجهــات المحليــة الفاعلــة.
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الدول الممثلة

خدماتنا ومجاالت خبرتنا
•اإلنذار المبكر القائم على مراعاة النوع االجتماعي ،وتحليل االوضاع السياسية واألمنية
•عمليات الوساطة وتصميم عمليات السالم الشاملة للجميع والتي تراعي النوع االجتماعي
•مكافحة/منع التطرف العنيف من منظور يراعي النوع االجتماعي
•توفير المنح في الدول الهشة والمتضررة من النزاعات
•الذكورة في ظروف الصراع والظروف الهشة
•نشاط حقوق المرأة في السياقات اإلسالمية
•التدريــب التنفيــذي وتخطيــط العمــل المؤسســي لتعميــم مراعــاة المنظــور الجنــدري (مراعــاة المســاواة بيــن
الجنســين) وإدمــاج أولويــات المــرأة والســام واألمــن فــي التنميــة والدبلوماســية
•دورات تدريبيــة بشــأن األبعــاد الجندريــة لمــا يلــي :العدالــة االنتقاليــة ،واالنتعــاش االجتماعــي االقتصــادي،
وتفويــض الســلطة ،والعمليــات الدســتورية ،ونــزع السالح/التســريح/إعادة اإلدمــاج ،وإصــاح قطــاع األمــن،
والشــرطة المجتمعيــة
•بناء الحركات والتحالفات في السياقات المغلقة سياسيا والسياقات االنتقالية
•تبادل المعارف بين األقران وبين دول الجنوب
•مناصرة السياسات

‘‘

تجمــع آيــكان بيــن النســاء اللواتــي عملــن مــع الجماعــات المتطرفــة
ووســط صراعــات عنيفــة للغايــة .أشــارك وأتعلــم اســتراتيجيات
جديــدة منهــم.
 -بانية سالم أوغندية

هل ترغب في دعم
آيكان؟
العنوان االلكتروني:
info@icanpeacework.org
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