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ریادة السالم: الشمول الرقمي وتكییف بناء السالم المحلي استجابة لجائحة فیروس كورونا  
 ): الدروس المستفادة من تنفیذ "صندوق شمول رقمي" 19-(كوفید

 
Declares Inspirational Group Kenya ، .إنتاج برنامج إذاعي حول السالم والعدالة 
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 نبذة عن ھذا التقریر  
صندوق الشمول الرقمي" لمساعدة بناة السالم المحلیین على الوصول  "  Peace Direct، أطلقت منظمة 2020في مایو 

من بناة  233إلى األدوات الرقمیة الالزمة لمواصلة عملھم وتكییفھ وسط الجائحة. وقدم ھذا الصندوق منًحا بالغة الصغر إلى  
تمكنوا من شراء المعدات التقنیة والوصول إلى اإلنترنت. ویشارك ھذا التقریر النجاحات والتحدیات والتوصیات  السالم الذین 

 من ھذه المبادرة. 

نود أن نشكر ألیس كولیبالي وجو دود بوصفھما المؤلفین الرئیسیین لھذا التقریر. ونود أیًضا أن نشكر فالنتینا بیانكو  
وتشمل األقسام الرئیسیة  . Peace Directحررت ھذا التقریر منظمة  ساھماتھما المكتوبة.ھورمایتشیا وأمینة بیبي على م

المستفیدین من الصندوق. وعندما تكون االقتباسات مجھولة المصدر، فھي من مشاركین فضلوا   من التقریر مساھمات من
 . Peace Directریر مسؤولیة منظمة وتعد محتویات ھذا التق الحفاظ على خصوصیة ھویاتھم ألسباب شخصیة و/أو أمنیة.

 

 

 

 Peace Directعن  
 

 Humanity Unitedعن 
 

 Conducive Space forعن 
Peace 

 
مع   Peace Directتعمل منظمة 

السكان المحلیین لوقف العنف وبناء 
سالم مستدام. ونعتقد بأن السكان 

المحلیین یجب أن یقودوا جمیع جھود 
 بناء السالم.

 
 

www.peacedirect.org 
www.platform4dialogue.org 

وویلز تحت   جمعیة خیریة مسجلة في إنجلترا
 1123241رقم 

 (3)(c)501مسجلة بموجب القسم 
 

Humanity United   مؤسسة
تھیئة الظروف الالزمة  تستھدف 

للحریة والسالم الدائمین. وندعم  
ونبني الجھود التي تھدف إلى تغییر 

ساھم في االستغالل النظم التي ت
 البشري والصراعات العنیفة.

 
www.humanityunited.org 

Conducive Space for Peace  
اء السالم تسعى إلى تغییر  منظمة دولیة لبن

نظام بناء السالم العالمي ونقل السلطة إلى بناة 
 السالم المحلیین. 

 
 
 

www.conducivespace.org 
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 مقدمة 
 
 

  Conducive Space for Peaceوھي مبادرة مشتركة لمنظمة  -  Shift Power for Peace، استضافت 2020في أبریل 
- فیروس كورونا (كوفید سلسلة من المشاورات عبر اإلنترنت تركز على "  -  Peace Directومنظمة   Humanity Unitedومنظمة 

من بناة السالم من جمیع أنحاء العالم تجاربھم حول مدى تأثیر   400وشارك خاللھا أكثر من "، تأثیره على بناء السالم المحلي) و91
بر جمیع أنحاء القطاع وعلى  ) على عملھم. وتم نشر التقریر الالحق عن تلك المشاورات على نطاق واسع ع19-فیروس كورونا (كوفید

 صانعي السیاسات في أوروبا والوالیات المتحدة األمریكیة. 

وصف بناة السالم خالل المشاورات نضاالتھم الستدامة عملھم، وكیف تفاقمت األسباب الجذریة للعنف بسبب الجائحة، والطریقة التي  
الحركة إلى تقویض جھود بناء السالم وتفاقم مشاكل الصحة العقلیة في  أدى بھا التباعد االجتماعي والقیود التي فرضتھا الحكومة على 

 مجتمعاتھم. 

اع  على الرغم من ذلك كان ھناك تفاؤل بالمستقبل. وأشار العدید من بناة السالم إلى الفرص التي توفرھا األزمة لتعزیز السالم، مثل االرتف
الوضع  وفرصة إعادة االتصال كمجتمع عالمي، في حین تصور البعض أیًضا  المفاجئ في أعداد مجموعات المساعدة المتبادلة المحلیة، 

 باعتباره فرصة لبناة السالم المحلیین لالضطالع بدور قیادي في منع العنف. 

قدرتھم  بینما كان العدید من بناة السالم یكیّفون عملھم لالستجابة لألزمة بطرق مبتكرة، كانت واحدة من العقبات الرئیسیة التي تحول دون  
 على االضطالع بذلك بشكل كامل ھي االفتقار إلى الوصول إلى اإلنترنت واألدوات الرقمیة.  

مؤخًرا الضوء على األھمیة المتزایدة للتقنیات الرقمیة في أنشطة بناء السالم في جمیع أنحاء العالم في   Peace Directسلطت منظمة 
المسارات الرقمیة إلى السالم) الذي یستند إلى مشاورات عالمیة مع بناة السالم ونشر في  ('' Digital Pathways to Peaceتقریر "

. واستنتج ھذا التقریر أن "االبتكار التقني كان قوة دیمقراطیة قویة فتحت سبالً ومساحات جدیدة للمشاركة المدنیة والعمل  2020أغسطس 
وأشار التقریر أیًضا إلى أن "االتصال المتزاید أدى إلى تطویر   لمحلیة".الجماعي، وتمكین األصوات المھمشة وتعزیز المساءلة ا

مجتمعات قویة على اإلنترنت، والتي تعید تشكیل العقد االجتماعي بین الدولة والمواطنین وتوفر فرًصا رئیسیة لبناء مجتمعات أكثر  
    شموالً وإنصافًا". 

ل إلى األدوات والمعرفة والموارد التكنولوجیة األخرى لتكییف عملھم في  عن حاجة ملحة للوصو عبر بناة السالم في المشاورات  
 مواجھة األزمة العالمیة. 

  Conduciveومنظمة  Up Buildومنظمة   Humanity Unitedومنظمة  Peace Directونتیجة لھذا الطلب، أطلقت منظمة  
Space for Peace  مبادرة "الشمول الرقمي من أجل السالم"، وھي مبادرة مصممة لمساعدة بناة السالم المحلیین على مواصلة

 دورھم األساسي في بناء المرونة في مجتمعاتھم أثناء الجائحة.  

الرقمي من أجل السالم" دعًما رقمیًا حیویًا لبناة السالم من خالل دعوتھم للتقدم بطلب للحصول على منح صغیرة من   قدمت مبادرة "الدمج 
لشراء المعدات التقنیة والوصول إلى اإلنترنت؛ والحصول على دورات  ) Peace Directخالل "صندوق شمول رقمي" (تدیره منظمة 

والتواصل مع بناة السالم اآلخرین على منصة على  )، Build Upالم الرقمي" (تدیرھا منظمة  مجانیة عبر اإلنترنت في مجال "بناء الس
حیث یمكنھم مشاركة المعرفة والتغلب على  )،  Conducive Space for Peaceاإلنترنت مبنیة لھذا الغرض (تدیرھا منظمة 

 التحدیات بشكل جماعي.  

 

 

 

 

 

 

https://www.peacedirect.org/wp-content/uploads/2020/08/PD-LVP-Tech-Report.pdf
https://www.peacedirect.org/wp-content/uploads/2020/08/PD-LVP-Tech-Report.pdf
https://www.peacedirect.org/wp-content/uploads/2020/08/PD-LVP-Tech-Report.pdf
https://www.peacedirect.org/wp-content/uploads/2020/08/PD-LVP-Tech-Report.pdf
https://humanityunited.org/
https://howtobuildup.org/
https://www.conducivespace.org/
https://www.conducivespace.org/
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 Conducive Space for Peaceمنصة رقمیة لبناة السالم المحلیین، تدیرھا منظمة  
لفھم كیفیة استجابة بناة   2020في مارس وأبریل  Conducive Space for Peace(CSP) بعد المشاورات عبر اإلنترنت التي أجرتھا منظمة

)، عبّر العدید من الجھات الفاعلة المحلیة عن الحاجة إلى البقاء على اتصال افتراضیًا بأقرانھم  19-لجائحة فیروس كورونا (كوفید السالم المحلیین
  Conduciveداخل البلدان وعبر السیاقات القُطریة المختلفة. ودفع ھذا منظمة  ومشاركة المعلومات والموارد المفیدة فیما بین بعضھم البعض

Space for Peace  من المستخدمین الحالیین  70وینتمي  دولة. 80عضو من  500 تضم 2021على اإلنترنت بحلول ینایر   منصة إلى تطویر %
مشاركة   للمنصة إلى دول الجنوب العالمي ویمثلون أطرافًا فاعلة تعمل في مواضیع متنوعة متعلقة ببناء السالم. وركزت المناقشات على المنصة على

مشاركة المقاالت   ) في السیاقات داخل البلد وكیف یؤثر ذلك على الصراع والسالم وكذلك19-ل سیاقات جائحة فیروس كورونا (كوفیدالمستجدات حو
وضعتھما منظمة   وصول المستخدمین إلى دورتین تدریبیتین رقمیتین عن بناء السالم وأتاحت المنصة ذات الصلة حول بناء السالم المحلي والجائحة.

Build Up ،بلغات مختلفة (الفرنسیة،   أربع جلسات للتواصل والتوجیھ عبر اإلنترنت بین األعضاء ویسرت ست مناقشات تم بثھا مباشرة التي یسرت
اح  لتطویر لق اإلسبانیة، اإلنجلیزیة) والتي استندت إلى اھتمامات مستخدمي المنصة، مع تركیز المناقشة األخیرة على وجھات نظر بناة السالم المحلیین

 ). 19- كورونا (كوفید لفیروس

https://local-peacebuilders-and-covid19.mn.co / 

 

 BuildUpدورات بناء السالم الرقمیة المقدمة بواسطة منظمة  
ف الذين �ك�ف ون سلسلة دورات التك�ف الرق�ي عبارة عن مجموعة من أدلة "ك�ف�ة العمل" التمه�د�ة المصممة �شكل أسا�ي لبناة السالم المحليني

ُبعد الحال�ة، أو إ�شاء برامج بناء سالم رقم�ة جد�دة لتلب�ة   أ�شطة بناء السالم الق�اس�ة لتقد�مها عن ُبعد، أو تغي�ي أغراض المبادرات المقدمة عن
نت ع� صفحات الدورة التدر�ب�ة من منظمة  ، Build Upاالحت�اجات الناشئة. و�ستطيع بناة السالم الحصول ع� هذە الدورات التدر�ب�ة ع�ب اإلن�ت

ن  WhatsAppوع�ب رسائل  وُرو�ي عن عمد أن  .  Conducive Space for Peaceت التابعة لمنظمة  اآلل�ة، باإلضافة إ� منصة المجتمع ع� اإلن�ت
وتبدأ السلسلة    �كون المحتوى صغ�ي الحجم وقابً� للتك�ف مع المنصات واإلعدادات المختلفة، لحث اآلخ��ن ع� مشاركة المواد والبناء عليها. 

�ة والفر�س�ة واإلسبان�ة والع���ة. وستكمل سبع دورات إضاف�ة  "، وتقدم بال101بدورة تمه�د�ة تأس�س�ة بعنوان "بناء السالم الرق�ي  ف لغات اإلنجل�ي
، إ� الب�انات من أجل السال  م، السلسلة، لتغ�ي موضوعات من "بناء القدرات عن ُبعد" (متاحة اآلن)، إ� تصم�م السالم الذي �دور حول الب�ش

ها. وحىت اآلن، شارك  ي الدورات التدر�ب�ة ا 698وغ�ي
ا �ف نت، مع وصول شخص� ا ع� اإلن�ت ا آخ��ن إليها ع�ب  118لمتاحة حال��     .WhatsAppشخص�

overview-learning/courses-https://howtobuildup.org/community / 

 

یشارك ھذا التقریر النجاحات والتحدیات والدروس المستفادة من الدعامة األساسیة للعمل "صندوق الشمول الرقمي"، الذي  
 .  2020والذي استمر من مایو إلى أكتوبر ، Peace Directتدیره منظمة 

  750و 50فرًدا ومنظمة لبناء السالم منًحا تتراوح قیمتھا بین   233الذي بلغ ستة أشھر، تلقى  على مدار عمر الصندوق
دوالًرا لشراء أدوات رقمیة لمساعدتھم على مواصلة عملھم أو تكییفھ لبناء السالم وسط الجائحة. وكان الھدف األساسي  

ا لوجھ مع مجتمعاتھم وأقرانھم نتیجة لقیود اإلغالق للصندوق مساعدة بناة السالم المحلیین على تعویض نقص التفاعل وجھً 
المفروضة في جمیع أنحاء العالم. ومع ذلك أظھرت النتائج المستخلصة من مسح المستفیدین من الِمنح أن بناة السالم المحلیین 

جیات الشمول وبناء السالم كانوا قادرین على تكییف عملھم وتعزیزه لالستفادة من التقنیات الرقمیة، وفتح أشكال جدیدة من منھ
 التي تجاوزت التواصل مع المجتمعات واألقران خالل األزمة. 

ویستكشف ھذا التقریر األساس المنطقي إلنشاء ھذه المبادرة، وتنفیذ الصندوق، وتأثیره على بناة السالم المحلیین الذین تلقوا  
لعملیة. ویعتمد التقریر على أفكار الموظفین الداخلیین حول  التمویل، واألھم من ذلك، الدروس التي یمكن االستفادة بھا من ا

عملیة تنفیذ الصندوق، إلى جانب البیانات التي تم جمعھا من الطلبات المقدمة، بما في ذلك التركیبة السكانیة، والبیانات التي تم 
تم إرسالھ إلى جمیع المستفیدین من  جمعھا من تقاریر المتابعة المرسلة بواسطة المستفیدین من المنحة، واستطالع رأي الحق

 مستفیًدا من المنحة).   164% منھم (70المنحة وشارك فیھ 

كان صندوق الشمول الرقمي ناجًحا كصندوق استجابة سریعة مصممة لدعم منظمات بناء السالم المحلیة أثناء الجائحة، سواء  
وعات المحلیة. وبالنسبة لمعظم األشخاص الذین استفادوا  من حیث عدد المنح التي تم صرفھا وتأثیر ھذا التمویل على المجم

منھا، كانت متطلبات التباعد االجتماعي ستجعل الكثیر من عملھم مستحیالً، لو لم یتمكنوا من التكیف رقمیًا. وعالوة على ذلك،  

https://www.conducivespace.org/
https://local-peacebuilders-and-covid19.mn.co/
https://local-peacebuilders-and-covid19.mn.co/
https://local-peacebuilders-and-covid19.mn.co/
https://howtobuildup.org/
https://howtobuildup.org/community-learning/courses-overview/
https://howtobuildup.org/community-learning/courses-overview/
https://howtobuildup.org/community-learning/courses-overview/
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ول والوحید الذي تلقوه خالل  ساعد الصندوق في بناء الروح المعنویة لبناة السالم، وذكر العدید منھم أن ھذا ھو التمویل األ
الجائحة. وقد ساعدھم في الحفاظ على الوصول إلى الفئات الضعیفة من خالل الوسائل عبر اإلنترنت، وفي كثیر من الحاالت 

للوصول إلى مجموعات أوسع. واألھم من ذلك، مكنت بناة السالم من إیجاد طرق جدیدة ومبتكرة للعمل على بناء السالم  
 بكفاءة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 شكر وتقدیر 

 
 أن تتقدم بشكر خاص للغایة إلى المستفیدین من منح "صندوق الشمول الرقمي" على   Peace Directتود منظمة 

 مالحظاتھم وتوصیاتھم، التي كانت ضروریة لكتابة ھذا التقریر. 

 المؤلفون 
 Peace Directألیس كولیبالي ، رئیسة البرامج الدولیة ، 

 Peace Direct،  جو دود ، مدیر االتصاالت والحمالت 

 :االختصارات
DIF –  صندوق الشمول الرقمي 

ICT-  تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت 

INGO –  منظمة دولیة غیر حكومیة 

SGBV  –  العنف الجنسي والجنساني 
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 :  التوصیاتالرئیسیة والنتائج 

 یوضح تحلیل كیفیة استخدام المنح وجود سبعة مجاالت متمیزة للنشاط والتأثیر.  تأثیر المنح الرقمیة:  -
 

) توفیر الفرص لبناة السالم للتعویض عن نقص التفاعل وجًھا لوجھ مع موظفیھم وأقرانھم والجھات 1(
 المستھدفة، أي تحسین االتصال والتواصل االفتراضي؛  

 ) مساعدة بناة السالم على التكیف واالبتكار وتحسین عملھم؛ 2(
 ة من خالل اإلنترنت والبث اإلذاعي؛  ) مساعدة بناة السالم في الوصول إلى مجتمعات وجماھیر جدید3(
 ) تعزیز اإلنذار المبكر وقدرات االستجابة المبكرة للمجموعات المحلیة؛  4(
) مساعدة بناة السالم المحلیین على التصدي للعنف الجنسي والجنساني، من خالل توفیر شبكات دعم  5(

 افتراضیة، وحمالت توعیة ومكاتب مساعدة للمعرضین للخطر؛  
زیز السالمة العقلیة والمرونة لدى بناة السالم المحلیین ومجتمعاتھم، من خالل ربطھم باآلخرین ) تع6(

 وتقلیل الشعور بالعزلة؛  
) تعزیز االستدامة التنظیمیة من خالل دعم التبني السریع للمھارات الرقمیة الجدیدة وكذلك توفیر 7(

 طة أخرى. المعدات الرأسمالیة التي یمكن استخدامھا لبرامج وأنش
 

توضح مجاالت التغییر السبعة ھذه الطرق المتنوعة التي استفادت من خاللھا المنظمات المحلیة من تمویل متواضع 
ویجب على المانحین والمنظمات الدولیة غیر الحكومیة النظر في الكیفیة التي یمكن من خاللھا أن تدعم  للغایة. 

للعنف واإلفالت من العقاب من خالل مجموعة واسعة من النتائج،  التكنولوجیا وتقوي التماسك المجتمعي وتتصدى 
 ولیس مجرد اعتبار الدعم التكنولوجي وسیلة لتحسین االتصال.  

 
 سد الفجوة الرقمیة:  

طلب غالبیة مقدمي الطلبات إلى صندوق الشمول الرقمي تمویالً متواضعًا لتمكینھم من شراء المعدات لیتمكنوا من 
الوصول إلى اإلنترنت، مما یشیر إلى أن نقص المعدات یعد أكبر عائق أمام المشاركة الرقمیة الفعالة، ولیس تكلفة 

الرقمیة" أولویة لجمیع الجھات المانحة والمنظمات غیر   ویجب أن یكون سد ھذه "الفجوةالوصول إلى اإلنترنت. 
الحكومیة الدولیة العاملة مع منظمات المجتمع المدني المحلیة، إما من خالل منح التكنولوجیا المخصصة، أو بنود 

یل المیزانیة محددة الغرض ضمن میزانیات المشاریع الخاصة بالتكنولوجیا. ویجب على المانحین أیضا النظر في تمو
برامج محو األمیة الرقمیة لدعم المشاركة في المساحات على اإلنترنت لمنظمات المجتمع المدني وأنشطة بناء السالم 

ویجب أن تتضمن ھذه البرامج أیًضا مجموعات لغویة إقلیمیة لتوفیر وصول أكبر إلى المجتمعات المحلیة في  . التقنیة
 جمیع أنحاء العالم. 

 
 االستجابة السریعة للمنح الصغیرة: فعالیة 
 

یمثل تقدیم منح صغیرة مرنة قیمة جیدة جًدا مقابل الثمن المدفوع. وأظھر صندوق الشمول الرقمي أن استثمار متواضعًا   
دوالر لكل مستفید من المنحة قد یكون لھ تأثیر كبیر على فعالیة جھود بناء السالم المحلیة. وكان بناة  1000یقل عن 

م المحلیون قادرین على التكیف بسرعة في ظل الظروف الصعبة. وقد یوفر تشجیع ھذه الروح المبتكرة فرًصا السال
ویجب على الجھات المانحة والمنظمات الدولیة غیر الحكومیة التفكیر  جدیدة وإبداعیة لمعالجة األسباب الجذریة للعنف. 

 الت الطوارئ.   في إنشاء برامج منح صغیرة لالستجابة السریعة أثناء حا
 

 المشاركة والشمول:  
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ینطوي دعم الوصول إلى التكنولوجیا للمجموعات التي تعاني من نقص الموارد ونقص التمثیل على وعد رائع للنھوض 
سوف یتعین على الجھات المانحة والمنظمات  ومع ذلك،  ببناء السالم الشامل وجھود حقوق اإلنسان على الصعید العالمي. 

الدولیة غیر الحكومیة تكییف نُھجھا في تقدیم المنح والشراكة، من خالل وضع معاییر وصول تفضیلیة وعملیات بحث 
وبینما سیؤدي ھذا إلى زیادة المشاركة الرقمیة واالتصال، فإن   استباقیة للوصول إلى المجموعات الممثلة تمثیالً ناقًصا.

تنظیم والنشاط والعملیات عبر اإلنترنت التي توفر فرًصا للمجموعات  الشمول الرقمي الحقیقي یتطلب تغییرات في ال
 الممثلة تمثیالً ناقًصا لیكون لھا صوت ولتطالب بمساحة رقمیة خاصة بھا. 

 

 الثقة: 
تستبعد إجراءات العنایة الواجبة واالمتثال المرھقة للجھات المانحة حالیًا عدًدا كبیًرا جًدا من منظمات المجتمع المدني   
محلیة من تلقي التمویل الدولي. وقد تراكمت ھذه العقبات البیروقراطیة بمرور الوقت وتعكس جزئیًا عدم ثقة في  ال

المنظمات الشعبیة، وفي الغالب تعتبرھا الجھات المانحة الدولیة بشكل غیر عادل أكثر عرضة لخطر الفساد وسوء 
بة واالمتثال لالستجابة لحاالت الطوارئ سریعة الظھور. وعلى  ویجب على المانحین تعدیل عملیات العنایة الواجاإلدارة. 

 وجھ الخصوص، قد تكون النُھج القائمة على الثقة للعنایة الواجبة فعالة ومناسبة.
 

 
"في مجتمع یكافح فیھ الناس أحیانًا للحصول على قطعة خبز ، كان ھذا الصندوق أكبر مساعدة لمنظمتنا، لكي نتمكن من تنفیذ 

 صندوق المرأة الكونغولیة، جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة -السالم والعمل اإلنساني بسھولة أثناء الجائحة." بناء 
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 القسم األول. تأثیر الصندوق 
 

 نظرة عامة

%)،  74.7دولة. وكانت غالبیة المتقدمین من أفریقیا (  71طلبًا إجماالً من المتقدمین في  2084تلقى صندوق الشمول الرقمي  
%). ویمكن أن یُعزى  5.2%) وأخیًرا دول الشرق األوسط (9.9%) وأمریكا الالتینیة والبحر الكاریبي (10.3ھا آسیا (تلی

نقص المتقدمین من خارج أفریقیا إلى عدد من العوامل بما في ذلك عدم وجود دول "عالیة المخاطر" على النحو المحدد في  
في أمریكا الالتینیة وآسیا والشرق األوسط والروابط األقوى نسبیًا بین منظمة مؤشر السالم العالمي، ونقص الترویج للصندوق 

Peace Direct  .وبناة السالم المحلیین في أفریقیا مقارنة بالدول األخرى 

دوالًرا. وبناًء على استطالع رأي تم إجراؤه مع   149196مستفیًدا من المنح تمویالً بإجمالي یبلغ  233في المجموع، تلقى 
مستفید من المنح شاركوا في االستطالع أن التمویل  164%) من أصل 69.5( 114ستفیدین في نھایة فترة التنفیذ، اعتبر الم

%  54%) أنھ "مفید جًدا". وعندما سئلوا عن كیفیة استخدام التمویل، أفادت نسبة 30.5( 50"مفید للغایة" لعملھم بینما اعتبر 
% 9% ھواتف محمولة، واستخدمت نسبة 10نترنت باستخدامھ، واشترت نسبة أنھم اشتروا أجھزة كمبیوتر ومعدات إ

% إلى  17% أدوات للمؤتمرات عبر اإلنترنت. وأشارت نسبة 10أموالھم للوصول إلى اإلنترنت / وقت البث واشترت نسبة 
 أن األموال اُستخدمت لشراء أدوات ومعدات رقمیة أخرى.  

 
 

 

 

 

 

 تلقیتھ؟كیف استخدمت التمویل الذي 

 أجھزة الكمبیوتر ومعدات اإلنترنت

 وقت البث/اإلنترنت الوصول إلى

 اإلنترنت أدوات المؤتمرات عبر

 الھواتف المحمولة

 غیر ذلك
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 الطرق التي ساعد بھا الصندوق بناة السالم المحلیي

عملھم وتكییفھ، على الرغم من قیود فیروس كورونا  الحصول على األدوات الرقمیة لبناة السالم المحلیین مواصلة أتاح 
 . )19-(كوفید 

) قد عطل عملھم إما " كثیًرا 19-% من المشاركین إلى أن فیروس كورونا (كوفید92وفقًا الستطالع الرأي، أشارت نسبة 
 جًدا" أو "كثیًرا": 

یحدث من قبل، وباتت النساء واألطفال  )، كانت ھواتفنا ترن بشكل لم 19-عندما حدثت جائحة فیروس كورونا (كوفید" 
عرضة للھجوم، وارتفعت حاالت العنف بمعدل مرتفع للغایة، وكانت النزاعات على األراضي تتزاید كل دقیقة ولم تكن لدینا 

أي وسیلة للوصول إلیھم أو حتى مساعدتھم. ولم یكن لدینا دعم ائتماني عبر الھاتف، ناھیك عن أي وسیلة لرفع صوتنا 
 ." مؤسسة التنمیة الریفیة المتكاملة دة الوسطاء على مواصلة عملھمومساع

"یتیح لنا الكمبیوتر المحمول الجدید التغلب على بعض الصعوبات التي نواجھھا مع العمل االفتراضي والبقاء على اتصال مع  
امتالك معدة جدیدة فعالة  النساء الالئي یعتمدن علینا للحصول على معلومات موثوقة ورسائل ودعم عاطفي. ویساعدنا 

 صندوق المرأة الكونغولیة  -وسریعة وموثوقة حقًا في مواكبة االتصاالت الالزمة لجمیع جوانب عملنا." 

- كان شراء األدوات الرقمیة والوصول إلى اإلنترنت أمًرا ضروریًا لصناع السالم للتكیف مع جائحة فیروس كورونا (كوفید
 شمول الرقمي المستفیدین من مواصلة عملھم عن بُعد وتكییفھ أو تعزیزه رقمیًا. ) وما بعدھا. ومّكن صندوق ال19

استخدمت المنظمات الشعبیة التكنولوجیا لدعم المجتمعات المتضررة من الصراع بشكل أفضل. وسھلت الھواتف واالتصال 
ًضا في إنشاء مساحات على اإلنترنت  باإلنترنت التواصل المستمر على الرغم من استحالة المقابلة. وساعدت التكنولوجیا أی

حیث یستطیع بناة السالم اكتساب وتبادل المعرفة والمھارات حول منع العنف والتوسط في الصراعات. وصمم العدید وأجروا  
 عبر اإلنترنت تدریبات عن اإلدارة المالیة واإلدارة وحل النزاعات والدعم النفسي واالجتماعي.

ھا باستخدام التمویل الجھات المستفیدة من المنح على التوسط في النزاعات والتوفیق بین ساعدت األدوات التي تم شراؤ
المجتمعات قبل أن تتخذ منعطفًا خطیًرا. ومع انتشار خطاب الكراھیة واألخبار الكاذبة على اإلنترنت، بات الوجود القوي لبناة 

لتوفیر معلومات تم التحقق منھا ودقیقة وبالتالي نزع فتیل  السالم المحلیین على وسائل التواصل االجتماعي أمًرا ضروریًا
التوترات. وفي الكامیرون على سبیل المثال، أخبرنا أحد المستفیدین من المنح، الذي اختار عدم الكشف عن ھویتھ ألسباب 

 تتعلق بالسالمة، القصة التالیة:  

ى خلفیة أزمة الناطقین باإلنجلیزیة (الحرب األھلیة  نشأ صراع بین مزارعین ورعاة على محاصیل دمرتھا الماشیة. وعل" 
الكامیرونیة)، كان من الضروري التدخل لمنع تصعید العنف. وأنشأنا منصتین للمصالحة مقرھما في المجتمعات الشمالیة 

دمنا الدعم الفني  الشرقیة إلحالل السالم، وقدمنا لھما ھاتفین تم شراؤھما بمنحة صندوق الشمول الرقمي. وباستخدام الھواتف، ق
الضروري والتدریب والتوجیھ ألعضاء المنصة المسؤولین عن حل النزاع. ونصحناھم بلقاء قادة الطائفتین وإجراء مناقشات  

فردیة معھم، وھو ما فعلوه. وساعدت عملیة الوساطة التي قادتھا المنصتان، وبدعم منا عبر الھاتف، في حل النزاع: تم االتفاق 
   ارعین الذین ُدمرت محاصیلھم." على تعویض المز

 ریادة السالم: توصل بناة السالم المحلیون إلى طرق مبتكرة لتعزیز السالم واألمن  

من خالل صندوق الشمول الرقمي، عززت الجماعات واألفراد المحلیون السالم بطرق جدیدة ومبتكرة. وأجبرھم االضطرار  
 صندوق واالبتكار. إلى التكیف مع بیئة جدیدة على التفكیر خارج ال

كان العدید من بناة السالم یعتمدون على التجمعات الفعلیة قبل األزمة الصحیة. وأجبرتھم القیود على إعادة التفكیر في الطریقة  
التي یمكن تنفیذ السالم من خاللھا. واستخدم بعض المستفیدین من المنح التكنولوجیا لتعزیز السالم ألول مرة من خالل  

 صندوق الشمول الرقمي.  
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من إجراء البحوث والمقابالت الشخصیة، وضع بعض بناة السالم الذین یكافحون العنف الجنسي والجنساني خرائط بدالً 
افتراضیة للنساء والفتیات الناجیات في منطقتھم. وجرى تحدید العدید من االجتماعات مع السلطات المحلیة باستخدام الھواتف  

عنف. وتعلم آخرون كیفیة استخدام كامیرا إلنشاء مجموعة من مقاطع لتنسیق االستجابات لحاالت ال  Whatsappوتطبیق 
لتعزیز  Whatsappالفیدیو القصیرة حول السالم، وثم شاركوھا بعد ذلك مع مجتمعاتھم عبر اإلنترنت أو عبر تطبیق  

 مرونتھم خالل األوقات الصعبة.  

لومات المنقذة للحیاة للمجتمعات، وإنشاء طریقة في كینیا على سبیل المثال، ساعد صندوق الشمول الرقمي في جمع المع
 للتواصل بین الضحایا والشرطة:  

من دعاة السالم، لیتمكنوا   15قدمنا الھواتف التي تعمل بالطاقة الشمسیة والقادرة على االتصال عبر األقمار الصناعیة إلى  " 
رسال تنبیھات أمنیة مھمة إلى السلطات. وبدأنا  من تحذیر المجتمعات في وقت مبكر عند نشوب صراع عنیف، ولیتمكنوا من إ

 في كینیا SIXKNMمجموعة المساعدة الذاتیة ." تلقي تعلیقات من أصحاب المصلحة المختلفین تؤكد التأثیر اإلیجابي للمبادرة

ھم في عالم  أجرى العدید من المستفیدین من صندوق الشمول الرقمي أنشطة استھدفت الشباب أو قادھا الشباب. ونظًرا لنشأت
تنتشر فیھ التكنولوجیا في كل مكان، كان من المنطقي بالنسبة لھم استخدام أدوات تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت الجدیدة 
كوسیلة لتوسیع نطاقھم وشبكاتھم وتواصلھم. وأدى الشباب دوًرا مھًما للغایة في نشر المعلومات خالل ھذه األزمة باستخدام  

 إلنترنت.  منصات مختلفة على ا

ساعد الصندوق بناة السالم من الشباب، عن طریق دعمھم لتحسین مھاراتھم على المستویین الفردي والتنظیمي، في أن  
 یصبحوا عناصر سالم أفضل، وجعلھم أكثر فعالیة واستقاللیة وقدرة على اتخاذ قراراتھم بأنفسھم.  

 
في أوغندا، تدریبًا لمحو األمیة الرقمیة   مؤسسة تمكین الشباب)( Youth Empowerment Foundationأجرت 

للمعلمین باستخدام جھاز توجیھ السلكي تم شراؤه بمنحة صندوق الشمول الرقمي. وساعدھم ھذا التدریب في العثور على  
 . إلنترنت واستخدامھا ومشاركتھا أثناء التعلم بشأن رسائل خطاب الكراھیة على اإلنترنتالموارد على ا

https://www.facebook.com/Youth-Empowerment-Foundation-Uganda-661294313974103/
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مكنت تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت الجدیدة بناة السالم من الوصول إلى المزید من  
الناس ودعمھم، وتعزیز اتصاالتھم، وفي كثیر من الحاالت، زیادة المشاركة الشاملة في 

 والتماسك االجتماعي.السالم 

واستخدم بناة  بالنسبة للعدید من بناة السالم، أتاح لھم التمویل الوصول إلى أعداد أكبر من الناس من خالل الوسائل الرقمیة.
السالم األدوات التي تم شراؤھا لعقد المؤتمرات والندوات على اإلنترنت، وإنشاء حسابات على وسائل التواصل االجتماعي، 

الرادیو والمنصات الرقمیة األخرى لمشاركة المعلومات وبدء المحادثات. ویستطیع بناة السالم من خالل المنصات  واستخدام
 الرقمیة نشر رسائل توعیة حول الجائحة والحاجة إلى السالم على نطاق أوسع بین مجتمعاتھم والوصول إلى جماھیر جدیدة:  

الفنون في السالم، والصحة العقلیة، ومؤتمر  -یا الساعة مثل بناء السالم "كانت ندوات الویب التي نظمناھا تدور حول قضا
شخص على وسائل التواصل االجتماعي،   11000) بالكامل ... [وصلنا] إلى أكثر من 19-قمة فیروس كورونا (كوفید

 Platform Africa -وألھمنا أداء األعمال، والوعي، ودعم الدور وقوة المجتمع في أوقات األزمات." 

Platform Africa 

انتھز بناة السالم أیًضا فرصة امتالك المعدات التقنیة والوصول إلى اإلنترنت لتطویر اتصاالتھم وظھورھم على اإلنترنت. 
 واستخدموا الرسائل القویة عبر اإلنترنت على فیسبوك: وأنشأوا أو حسنوا مواقع الویب، وأطلقوا حمالت على اإلنترنت 

"كمنظمة جدیدة، نحتاج ألن نكون مرئیین بما یكفي لجذب الدعم والتعرف علینا داخل مجتمعاتنا. وباستخدام أموال محدودة 
ة اآلن مواكبة  طورنا وأطلقنا موقع ویب لكن الجودة كانت منخفضة للغایة. وتمكنا بفضل التمویل من ترقیتھ وأصبحت الجود

https://www.facebook.com/PlatformNGO/
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  Africa Center For Nonviolence and -للعصر وتتیح لنا مشاركة عملنا بسھولة أكبر مع توافر جمیع المیزات." 
Sustainable Impact )(المركز األفریقي لالعنف والتأثیر المستدام  

واستخدام المنصات الرقمیة لبعض بناة السالم بأن یكون عملھم أكثر شموالً للمجموعات  سمح تطویر التواجد على اإلنترنت 
المتنوعة، على سبیل المثال من خالل ترجمة الرسائل المعقدة إلى اللغات المحلیة، واالستھداف المباشر للمجتمعات المھمشة 

 وتعزیز مھارات الشباب ذوي اإلعاقة في منع النزاعات. 

 

یة الجائحة االتصال بالمستفیدین الذین ینتمون إلى شرائح منخفضة الدخل وبأولئك األكثر عرضة للعنف واالتجار "فقدنا في بدا
بالمخدرات، حیث واصلت منظمتنا عملھا على اإلنترنت. وبفضل التمویل، لم تنقطع أنشطة األطفال واألسر التي نخدمھا، 

ع اإلدمان ومحاربة العنف وتعطیل تجنید القصر في العصابات خاصة ذوي الموارد األشد فقًرا، والتي تھدف إلى من
 المكسیك، TRASOSocial, AC Transformación , ." اإلجرامیة.

 
 في المكسیك.  TRASOتدریب عبر اإلنترنت حول بناء السالم للشباب بواسطة منظمة 

ویسر العدید من بناة . باإلضافة إلى ذلك، مھد دعم الشمول الرقمي الطریق للتعاون األفقي والشراكات بین المجموعات المحلیة
لعنف في مجتمعاتھم والتعرف على أفضل  السالم االجتماعات مع المنظمات النظیرة للتعامل بشكل جماعي مع حاالت ا

، Zoomإلى مؤتمرات  Facebook Liveالممارسات على مستوى العالم. وتربط تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت من 
 الناس عبر الحدود، وتتیح نقل النصائح من قارة إلى أخرى، وتوسیع الحوار وزیادة المعرفة المشتركة.

https://afrinov.org/
https://afrinov.org/
https://www.transformacionsocial.org/


15 
 

 
شبكة الالعنف لبناة السالم في أفریقیا)، وھي منظمة ( Nonviolent Network of Africa Peacebuilders(یسرت 

الرابع والعشرین من أكتوبر مع القادة الشباب في جمیع  لمدة ساعتین في Zoomغیر حكومیة نیجیریة، مؤتمًرا عبر تطبیق 
 أنحاء أفریقیا.) 

 

 لالستجابة السریعة لتفشي العنف. استخدم بناة السالم األموال لتعزیز فعالیة الجھود 

وفي أوقات األزمات، تعد التقنیات الرقمیة أداة مھمة لمنع اندالع العنف واالستجابة بسرعة للتوترات المتصاعدة بین  
المجتمعات. وفي السیاقات التي تكون فیھا المؤسسات القضائیة ھشة وحیث یعاني جھاز أمن الدولة من نقص التمویل أو عدم  

ة أو یكون المرتكب الرئیسي للعنف، ازدادت حاالت انتھاكات حقوق اإلنسان بشكل كبیر. واستفادت الحكومات في كثیر الفعالی
من األحیان من التركیز الدولي على منع انتشار الجائحة لممارسة المزید من قمع المعارضة واعتقال المدافعین عن حقوق  

لضروري أن یسعى بناة السالم المحلیین في ظل ھذه الخلفیة إلى حمایة المدنیین  .  ومن ا1اإلنسان وتشدید قبضتھا على السلطة
 وسد الثغرات. وقد ساعدھم صندوق الشمول الرقمي على أداء ھذا الدور الحیوي.  

بنى بناة السالم من خالل شراء الھواتف وحزم اإلنترنت وأجھزة الكمبیوتر المحمولة والكامیرات أنظمة جدیدة أو معززة 
نذار المبكر واالستجابة المبكرة الحالیة. وكانوا قادرین على تلقي معلومات حول حاالت العنف في الوقت الفعلي، وجمع لإل

البیانات وتحلیلھا عن بعد، وتسجیل االنتھاكات واإلبالغ عنھا. وتعمل معظم المنظمات مع جھات التنسیق الموجودة في مواقع 

 
. یمكن  10/2020/ 02لیس" عذًرا "النتھاكات حقوق اإلنسان، مفوضة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان"، دیفكس،    19-تقول آمي لیبرمان، "إن كوفید 1

un-violations-rights-human-for-excuse-an-not-is-19-https://www.devex.com/news/covid-الوصول إلیھ عبر : 
98192-says-chief-rights-umanh) . 21/12/2020تم الوصول إلیھ في ( 

https://www.devex.com/news/covid-19-is-not-an-excuse-for-human-rights-violations-un-human-rights-chief-says-98192
https://www.devex.com/news/covid-19-is-not-an-excuse-for-human-rights-violations-un-human-rights-chief-says-98192
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رصدت جھات التنسیق ھذه  وشاركت المعلومات حول حاالت العنف في البیئات مختلفة من أجل تغطیة مناطق أكبر. و
 المتقلبة بفضل أرصدة الھاتف التي تم شراؤھا من خالل منحة صندوق الشمول الرقمي.  

في بعض الحاالت، كان الوسطاء المجتمعیون قادرین على التدخل بشكل أسرع أو إحالة القضایا إلى الشرطة عند الحاجة،  
اُستخدمت الھواتف إلنشاء وتدریب نوادي السالم في حاالت الطوارئ لتعزیز الحوار بین المجتمعات المتنازعة. ولھذا   بینما

 تعد التكنولوجیا ركیزة أساسیة لرصد حقوق اإلنسان في العصر الرقمي.  

 دراسة حالة: مستفید من المنحة مجھول في نیجیریا 

حتواء مثل اإلغالق والتباعد االجتماعي تعني أننا لم نعد قادرین على العمل بالطریقة  "لقد فاجأتنا الجائحة؛ وكانت تدابیر اال
المعتادة، ولم نتمكن من إجراء المزید من التدریبات الفعلیة وفقًأ للمخطط. ولم نكمل سوى ورشة عمل واحدة من أصل ست  

 ورش مخططة، قبل أن نضطر إلى إغالق العملیات. 

ء تدریباتنا عبر اإلنترنت، مما یضمن استمرارنا في العمل على مشروعنا لبناء الفریق وجمع  ساعدتنا المنحة على إجرا
 البیانات ذات الصلة لعملنا على وحشیة الشرطة.  

والغرف   Zoom Proتمكنا من دعم المتدربین بتكلفة بیانات اإلنترنت التي تعد مكلفة للغایة ھنا. ویمكننا من خالل حساب 
 اظ على فعالیة وتعاونیة جلساتنا التدریبیة، كما لو كانت في بیئة فعلیة. الفرعیة ضمان الحف

كان ھذا الدعم حاسًما أیًضا في وضع تصور ألداتنا لإلبالغ عن الحوادث المتعلقة بوحشیة الشرطة التي نعمل على تطویرھا 
مل على اإلنترنت، وھو وضع طبیعي جدید حالیًا. ویمكننا بفضل ھذه المنحة القول تماًما إننا نمتلك اآلن القدرة على الع

 أصبحنا نتبناه."

 ساعد التمویل بناة السالم المحلیین على الحد من انتشار العنف الجنسي والجنساني. 

) إلى تفاقم أشكال العنف الحالیة، وغالبًا ما یؤدي إلى تفاقم األوضاع الصعبة للفئات الضعیفة. 19-أدى فیروس كورونا (كوفید
وأفادت وسائل اإلعالم في جمیع أنحاء العالم خالل فترات اإلغالق بحدوث زیادة كبیرة في العنف المنزلي. ومع إغالق  

المدارس والشركات، تجد العدید من النساء والفتیات أنفسھن محبوسات تحت سقف واحد مع الجناة، وھن یعانین الھشاشة  
ع إلى زیادة حاالت االختفاء القسري واالغتصاب والقتل واالتجار باألطفال،  اقتصادیًا وعرضة للخطر جسدیًا. وأدى ھذا الوض

 .  2مع عدم استعداد الحكومات الوطنیة في كثیر من األحیان للتعامل مع ھذه القضایا

احتیاًجا. لھذه األسباب، یعد دور بناة السالم المحلیین، خاصة النساء، في غایة األھمیة لسد ھذه الفجوة ودعم األشخاص األكثر 
ویُنظر إلى النساء في الغالب كضحایا للعنف، لكن لیس بقدر ما یُنظر إلیھن كعناصر سالم. ومع ذلك، في بدایة األزمة،  

استخدمت النساء والفتیات التكنولوجیا لتعمیم حقوق المرأة، ومكافحة العنف الجنساني، وزیادة الوعي حول الدور الذي یمكن  
 السالم من خالل المشاركة االفتراضیة، والندوات على الویب، والحمالت عبر اإلنترنت.  أن تؤدیھ المرأة في بناء 

 
2 Unwomen.org. 2020.  ) [عبر اإلنترنت] متاح عبر: وإنھاء العنف ضد النساء والفتیات )19-كوفیدفیروس كورونا .
 >https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/issue-brief-

covid-19-and-ending-violence-against-women-and-girls-en.pdf?la=en&vs=5006> [Accessed 10 December 
2020]. 
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Women Wage Peace  )(إسرائیل: شبكة تقودھا نساء تناقش دور المرأة في بناء السالم بین  نساء یصنعن السالم ،

 إسرائیل وفلسطین

اء باستخدام الھواتف المحمولة أو المحادثات عبر اإلنترنت، یسعى بناة السالم المحلیون إلى  عن طریق التواصل مع النس
تمكینھن وتشجیع مشاركتھن الفعالة في السالم والحد من العنف كما یشرح مستفید كامیروني من منحة صندوق الشمول  

 الرقمي، الذي اختار عدم الكشف عن ھویتھ: 

ثیف حمالتنا إلحالل السالم وبفضل ھذا الدعم تعلم مجتمعي العیش في تضامن (...). وفي  مكنت ھذه المنحة فریقي من تك" 
فتى صغیًرا، شاركت أمھاتھم في محادثات السالم لدینا وتعرفن على أدوراھم في بناء السالم، أسلحتھم. وقد    25كومبو، ألقى 

ات األخرى للحدیث عن السالم والمشاركة في بناء السالم.  أقنعتھم أمھاتھم. وألھم ھذا العدید من النساء األخریات في المجتمع
 ." ونحن على ثقة بأن ھذه المنحة ستترك عالمة ملحوظة في عملیات السالم في مجتمعنا المتأثر بالصراع

من في مواجھة االرتفاع العالمي في العنف ضد النساء والفتیات، استخدم بناة السالم المحلیون التكنولوجیا لدعم الناجیات 
العنف، وجمع قصصھن، وإبالغ السلطات المعنیة عن حاالتھن، وتقدیم المساعدة الطبیة والنفسیة والقانونیة. وألن اللقاء 

)، فقد مكنتھم األموال من رصد الحاالت  19-الشخصي كان محدوًدا في معظم البلدان بسبب قیود فیروس كورونا (كوفید 
صل بناة السالم المحلیون مع الناجیات من خالل الھواتف المحمولة وأرصدة  واإلبالغ عنھا ورسم خرائط للناجیات. وتوا

 الھاتف المشتراة، وأوصلوھن بالمتخصصین والمحامین. 

 

https://womenwagepeace.org.il/en/?fbclid=IwAR31pFgEI7owLtfPPedyMTVMcAQv08VoJQ21gzkloMnt26SIhdYTqvuQ5z4
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Hope for a better future )(حول العنف  ، مقرھا الكامیرون، تسجل برنامج توعیة مجتمعياألمل في مستقبل أفضل
 الجنساني وبناء السالم والصحة باللغة المحلیة. 

 كانت الدعوة عبر اإلنترنت أیًضا أداة قویة إلطالق حمالت التوعیة، وجلب االھتمام الوطني لمسألة العنف الجنساني محلیًا.  

) ھذه عن طریق 19 -فیدتمت إحالة فتاة في قریة إیسولو أُجبرت على العبودیة الجنسیة خالل فترة فیروس كورونا (كو" 
مكالمة ھاتفیة. وتابعنا القضیة من خالل المكالمات الھاتفیة وأحدثنا ضجة كبیرة من خالل الحمالت الرقمیة لكي تحصل ھذه  

الفتاة على العدالة. وفي الوقت الحالي، نُقلت الفتاة إلى منزل آمن ویواجھ مرتكبو ھذه العبودیة الجنسیة التھم في المحكمة 
 كینیا.، One More Percent" قریبًا.

تعني حمایة حقوق المرأة ومشاركتھا في بناء السالم أیًضا حمایة النساء من بناة السالم. وتتمتع األدوات الرقمیة بالقدرة على  
ة،   الحد من التھدیدات المحتملة على سالمة الموظفات، اللواتي لم یعدن بحاجة إلى السفر لمسافات طویلة لالنضمام إلى مقابل

   معسكر السالم في لیبیریا)( Camp for Peace Liberiaخاصة أثناء اللیل، كما ذكر أحد أعضاء 

http://h4bf-foundation.org/
http://campforpeace.org/
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Camp for Peace Liberia ) (معسكر السالم في لیبیریا 

بناء السالم والعنف الجنساني وفیروس كورونا  تمكنا بمساعدة األموال من شراء أدوات تسجیل صوتي إلنتاج برامج حول 
) باللغات المحلیة لبثھا بواسطة اإلذاعات المحلیة. وأدى ھذا أیًضا إلى خفض تكلفة اإلنتاج بشكل كبیر التي ننفقھا  19-(كوفید

طویلة في   عادة في استودیو التسجیل. وساعد ذلك أیًضا في حمایة موظفینا، خاصة النساء الالئي اعتدن السفر لمسافات
 "  منتصف اللیل لتسجیل البرامج حیث كانت استودیوھات التسجیل التجاریة تفضل التسجیل اللیلي للحد من ضوضاء الخلفیة.
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   )FIRDالقصة: مؤسسة التنمیة الریفیة المتكاملة (
 

مناقشة زعیمة عشیرة  
وصانعة سالم خالل  
البرنامج الحواري اإلذاعي  
المجتمعي التفاعلي الذي  
یسرتھ مؤسسة التنمیة  
الریفیة المتكاملة حول  
حقوق المرأة في األرض في  
أوقات فیروس كورونا  

 ).19-(كوفید

 

 

 

 

 

، وتعمل على منع منظمة غیر ربحیة تقودھا النساء مقرھا شمال أوغندا) FIRD( مؤسسة التنمیة الریفیة المتكاملةقصة: 
العنف ضد النساء واألطفال. وتسعى المنظمة إلى تحسین سبل عیش المجتمعات ومساعدتھا على إنشاء مجتمع خاٍل من 

 إساءات حقوق اإلنسان واالنتھاكات.

نمیة الریفیة )، ركزت الشبكة الشعبیة لبناة السالم التابعة للمؤسسة الت19-بینما یستمر نمو تأثیر جائحة فیروس كورونا (كوفید
المتكاملة على تعزیز المھارات، والتفكیر في التحدیات التي جلبتھا األزمة الصحیة ومساعدة المجتمعات على كسر حلقات 

النزاعات العنیفة. اشترت المنظمة باستخدام التمویل من صندوق الشمول الرقمي رصید ھاتف والوصول إلى اإلنترنت ووقت  
ت بإجراء أربعة برامج حواریة، مما أتاح لبناة السالم الفرصة للتفاعل مع المجتمع بشأن بث إذاعي. وسمحت ھذه األدوا 

القضایا التي یواجھونھا، بما في ذلك النزاعات على األراضي والعنف ضد النساء والفتیات، وھي القضایا التي أدى فیروس  
ملة زعیمة عشیرة للمشاركة في برنامجین حواریین ) إلى تفاقمھا. ودعت مؤسسة التنمیة الریفیة المتكا 19-كورونا (كوفید

إذاعیین حیث ناقشت ھي والمدیرة التنفیذیة لمؤسسة التنمیة الریفیة المتكاملة جھود بناء السالم وكیفیة التكیف بشكل أفضل مع  
 التغییرات.  

اني والعنف المنزلي. ودعم  باإلضافة إلى ذلك، استخدم الموظفون أرصدة الھاتف لمساعدة الناجیات وضحایا العنف الجنس
 التمویل جھود المناصرة وتعزیز التماسك االجتماعي بین المجتمعات.

تمكنا أیًضا نتیجة لھذه المشاركة من جمع بعض األموال اإلضافیة لدعم أعمال المناصرة والجھود التي تبذلھا الوسیطات مع " 
السالم على اإلنترنت وتقدیم المشورة عبر الھواتف.  وكل ما یمكنني قولھ ھو شكًرا  المجتمع األوسع. ودعمت األموال أیًضا وساطة بناة 

لكم على إیمانكم بالمنظمات المجتمعیة الصغیرة ودعمنا لمواصلة بناء السالم لتعزیز ضمان وجود السالم في األماكن والمجتمعات غیر  
 ومساعدتنا عندما لم یكن لدینا من نلجأ إلیھ للحصول على الدعم."  المعروفة بواسطة بناة السالم المجھولین. نشكركم على ثقتك بنا

 

https://fird-ug.org/
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 دعم الصندوق الصحة النفسیة ورفاھیة بناة السالم ومجتمعاتھم 

) تأثیر سلبي على الصحة العقلیة للكثیرین. وأدت العزلة والخوف من المرض  19-كان لتفشي فیروس كورونا (كوفید
. ویواجھ بناة  3لى زیادة مستویات القلق وسببت أو فاقمت حاالت االكتئاب والصدماتوالوفیات واألخبار السلبیة الیومیة إ

السالم المحلیون الذین یعیشون في المناطق المتضررة من النزاع مواقف مرھقة بشكل خاص حیث یتداخل العنف المسلح مع  
ر الحكومیة الدولیة للتمویل والعملیات في األزمات الصحیة والحرمان االقتصادي. ومع تقلیص الجھات المانحة والمنظمات غی

، خشیت المنظمات الشعبیة من اإلغالق الكامل لبرامجھا وانقطاع الدعم للمجتمعات المحتاجة.  وأثر االفتقار  4معظم األماكن
 إلى القدرات المالیة والرقمیة على تحفیزھم وقدرتھم على المشاركة بكفاءة. 

كیفیة مواصلة عملنا في بناء السالم. (...) وكنت أنا وفریق الوسطاء نعاني من انھیار عقلي قبل ھذه المنحة، كنا قلقین بشأن " 
وعاطفي. وكنا نعلم أننا بحاجة إلى مساعدة أنفسنا ومساعدة النساء والفتیات الالئي یتعرضن للعنف الجنساني، لكن لم تكن لدینا  

 الوالیات المتحدة ھذا التمویل.  أي وسیلة. وظل الوضع كذلك حتى شارك صدیق (صانع سالم) من

)، حیث قالت معظم مقترحات التمویل  19-كانت ھذه ھي المنحة الوحیدة التي حصلنا علیھا خالل وقت فیروس كورونا (كوفید
المتاحة إنھا كانت مفتوحة للجمیع حتى المنظمات المجتمعیة، لكن الحقیقة ھي أن معظم األموال ذھبت إلى المنظمات الكبیرة  

 ت الصالت الجیدة التي لم نتمكن من التنافس معھا. وذا

عندما تلقیت ھذه المنحة، كل ما أتذكره أن عیناي دمعتا ألنني علمت أنني تمكنت من البقاء على اتصال مع الھیاكل الشعبیة  
لعنف الجنسي  وكذلك مساعدة النساء والفتیات في المجتمعات الریفیة التي یصعب الوصول إلیھا، الالئي كن یعانین من ا

 مؤسسة التنمیة الریفیة المتكاملة " والبدني والنفسي والصدمات.
 

عمل بناة السالم المحلیون بال كلل لتحسین الصحة العقلیة للمجتمعات أثناء الجائحة، مستخدمین التكنولوجیا لفعل ذلك. ونظًرا 
ألن الصحة النفسیة من المحرمات في العدید من الثقافات، كان من الضروري تطبیع المناقشات حولھا وزیادة الوعي حول  

 آثارھا وعواقبھا. 

ات واألفراد طرقًا إبداعیة لفعل ذلك، من خالل بث برامج عن الصحة العاطفیة على الرادیو، وتوزیع استخدمت المنظم
أو الھاتف.   Zoom"مجموعات اإلسعافات األولیة العاطفیة" من خالل الوسائل الرقمیة وتقدیم جلسات استشاریة عبر تطبیق 

 معالجین بالمرضى.وأنشأ بعض بناة السالم مجموعات دعم على اإلنترنت وربطوا ال

االكتئاب ال یمتلك وجًھا) وبمساعدة ھذه المنحة، قدمنا " (Depression doesn't have a face""تحت مشروع 
شاب في نیبال لرعایة صحتھم العاطفیة والنفسیة أثناء األزمة. وساعدت   500مجموعة أدوات إسعافات أولیة عاطفیة لحوالي 

لى زیادة الوعي بأسباب التوتر واالكتئاب، مثل اإلفراط في استخدام وسائل التواصل  مجموعة أدوات اإلسعافات األولیة ع
 نیبال  ، We for Changeاالجتماعي وتأثیرھا وطرق التغلب على االكتئاب"، 

 
ميتا 3 :   COVID-19تداع�ات ، با�شال ن�ي covid-https://www.kff.org/coronavirus-ع� الصحة العقل�ة واستخدام المواد، متاح ع�ب

19/issue-brief/the-implications-of-covid-19-for-mental-health-and-substance-use / 

4BOND ، 19كیف یؤثر-Covid نظمات غیر الحكومیة؟ متاح عبر:  على مالیة وعملیات الم 
operations-and-finances-ngos-affecting-19-covid-is-https://www.bond.org.uk/news/2020/04/how .  تم الوصول

 2020دیسمبر   12إلیھ في 

https://www.bond.org.uk/news/2020/04/how-is-covid-19-affecting-ngos-finances-and-operations
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 في نیبال We for Changeتم إجراء جلسات توعیة عبر اإلنترنت بواسطة 

 

 السالمعززت األدوات الرقمیة استدامة منظمات بناء 
بفضل األدوات الرقمیة التي تم شراؤھا، تمكن بناة السالم من تنفیذ األنشطة وتعبئة أفراد مجتمعاتھم على الرغم من قیود  

) على المدى الطویل. وحسنوا جودة عملھم من خالل الوصول إلى أدوات فعالة وعن طریق 19-فیروس كورونا (كوفید
 تعزیز التعاون. 

لمنظمات محلیًا وأحیانًا على المستوى الوطني وزادت من ظھورھا. وأظھرت أیًضا استعدادھا وقدرتھا  رفعت المبادرة مكانة ا
على حل المشكالت، في سیاقات ال تكون الدولة فیھا في الغالب قادرة على تقدیم حلول مستدامة، ال سیما للفئات األكثر  

نطاق عمل المستفیدین من المنح، ال سیما من خالل البرامج  تھمیًشا. وعلى ھذا النحو، ساھمت األدوات الرقمیة في توسیع 
اإلذاعیة والحمالت عبر اإلنترنت. وقد اُستخدم الوقت المخصص للبث واإلنترنت لزیادة الوعي حول مختلف القضایا على  

ثارة  والتفاعل مع المجتمعات عبر اإلنترنت، وإ Whatsappوسائل التواصل االجتماعي، بما في ذلك على فیسبوك و
 المناقشات االفتراضیة. 

باالستفادة من المعدات ذات الصلة، عزز المستفیدون من المنح قدراتھم داخلیًا وخفضوا تكالیف االتصال واإلبالغ، مما سمح  
 لھم باستثمار أموالھم في أماكن أخرى.  

تمكنا بفضل اإلذاعة من مواصلة تنفیذ المشاریع المحلیة وتعزیز المشاریع التعاونیة مع بناة السالم اآلخرین في جمیع أنحاء  " 
العالم. ودفعتنا ھذه التجربة اإلیجابیة الستضافة ورشة مع الشباب إلنشاء محطة إذاعیة خاصة بھم، وبفضل ھذا التبرع تمكنا  

 المكسیك MasterPeaceولوجیة لتحقیق ذلك". من الحصول على العناصر التكن

https://masterpeace-mexico.org/
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 المكسیك MasterPeaceجلسة لتسجیل، 

عالوة على ذلك، عزز استخدام التكنولوجیا قدرة بناة السالم المحلیین على أداء عملھم من خالل التدریب على المھارات عبر  
ودفع تكلفة وصول المشاركین   Zoomعد ذلك نقلھ إلى أعضاء آخرین في مؤسساتھم، باستخدام اشتراك اإلنترنت، والذي تم ب

إلى اإلنترنت لالنضمام إلى الجلسات. وستؤدي المھارات في النھایة إلى زیادة فعالیة بناء السالم واالستجابة لألزمات على 
 المستوى المحلي.  

بالقدرة على المساھمة في االستدامة المالیة. وكافح المنظمات الشعبیة واألفراد في كثیر  األھم من ذلك، تتمتع التكنولوجیا أیًضا
. وفاقم فیروس كورونا 5من األحیان لتأمین األموال، حیث تذھب معظم التبرعات الدولیة إلى المنظمات غیر الحكومیة الدولیة

. عالوة على ذلك، فإن الطریقة التي یتوفر من  دون مساعدةیة  ) ھذا االختالل، تارًكا العدید من المجموعات المحل19-(كوفید 
خاللھا معظم التمویل للمنظمات تمیل ألن تكون متوقعة وغیر مرنة، مما یعني أن وضع األموال في األدوات الرقمیة أمر  

 صعب إن لم یكن مستحیًال بالنسبة للعدید من المنظمات المحلیة.  

  

 
. یمكن 2015، الجاردیان، نوفمبر خمسة أسباب یجب من أجلھا أن یذھب التمویل مباشرة إلى المنظمات غیر الحكومیة المحلیة جینیفر لینتفر 5

-https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2015/nov/13/fiveالوصول إلیھ عبر: 
reasons-funding-should-go-directly-to-local-ngos 
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 الصندوق وإدارتھ القسم الثاني: كیفیة تصمیم 
 

  Covid-19 and، بعد شھر واحد فقط من نشر تقریر " 2020مایو  20في ) DIFتم إطالق صندوق الشمول الرقمي (
local peacebuilding) "وبناء السالم المحلي). وقد وفرت منظمة 19-فیروس كورونا (كوفید (Humanity United  

وقد مّكن ھذا اتخاذ  . Shift Power for Peaceتشكل جزًءا من مبادرة التمویل، وھي مؤسسة مقرھا الوالیات المتحدة و
 Humanityالقرارات بین المنظمات المتعاونة الثالث للتحول إلى التنفیذ بسرعة كبیرة، حیث یمكن أن تلتزم منظمة 

United .وكان ھذا مھًما للغایة،   بالتمویل في غضون أیام، بدالً من أوقات استجابة المانحین المعتادة التي تصل إلى شھور
نظًرا للظھور السریع للجائحة واالحتیاجات التي أوضحھا بناة السالم في المشاورات العالمیة. وعلى وجھ الخصوص، كشف  
االضطراب الناجم عن الجائحة عن "فجوة رقمیة" صارخة بین النشطاء في شمال وجنوب الكرة األرضیة. وأشار بناة السالم  

والتي ركزت على   2020في مارس  Peace Directمشاورات عالمیة سابقة عقدتھا االنقسام في  المحلیین إلى ھذا
 یلي:  استخدام التقنیات الرقمیة ألجل السالم. وتضمنت النتائج الرئیسیة لھذه المشاورات ما 

وھي عوامل التمكین الھامة  -تمنع الحواجز الھیكلیة مثل الفقر وضعف البنیة التحتیة ومحو األمیة الرقمیة المنخفض  •
شرائح كبیرة من سكان العالم من الوصول إلى التقنیات الرقمیة. وساھم   -للغایة للتحول االجتماعي واالقتصادي 

ة واالفتقار إلى إمكانیة الوصول والتدریب في توسیع نطاق التفاوتات  ضعف تطویر البنیة التحتیة والتكالیف الباھظ
 االجتماعیة التي تترك الكثیرین في الخلف. 

تؤثر ھذه الفجوات الرقمیة بشكل غیر متناسب على الفئات المھمشة مثل النساء واألقلیات. وتُرجمت القواعد   •
تكرارھا في المساحات عبر اإلنترنت إلى استمرار المضایقات  الجنسانیة األساسیة واختالالت القوة التي یتم 

واالستھداف من قبل المستغلین والمتصیدین، مما أدى إلى زیادة تقویض تمثیل ھذه الجماعات في المنصات عبر 
 اإلنترنت.

 -فرقة لإلنترنت التي تتمیز بالرقابة والمراقبة وعملیات اإلغالق المت -تھدد البیئات التنظیمیة والسیاسات المقیدة  •
 حریة المستخدمین وحقوقھم وتساھم في تقلص مساحة المجتمع المدني.

 

كان الھدف من إنشاء صندوق الشمول الرقمي ھو المساعدة في سد ھذه الفجوات من خالل تمكین بناة السالم المحلیین من  
). واسترشد 19-بجائحة فیروس كورونا (كوفید الوصول إلى األدوات الرقمیة الالزمة لتكییف عملھم أثناء قیود السفر الخاصة

 تصمیم الصندوق باالعتبارات التالیة:  

ُصمم الصندوق خصیًصا لتلبیة احتیاجات المنظمات الصغیرة (باإلضافة إلى المتقدمین األفراد)  :إمكانیة الوصول والشمول
طلبات العنایة الواجبة المرھقة مثل الحسابات التي غالبًا ما ال تستطیع الوصول إلى األموال من المجتمع الدولي بسبب مت

المدققة والسجل الطویل والقدرة على إدارة منح كبیرة. واستبعدت ھذه الحواجز باإلضافة إلى المخاوف األقل انتشاًرا لالحتیال  
ة، بشكل فعال وسوء استخدام األموال والمخاوف بشأن "نقص القدرات" التي غالبًا ما تعود جذورھا إلى العنصریة الھیكلی

 معظم منظمات بناء السالم المحلیة من فرص التمویل الدولیة.  

دوالًرا، إلثناء المنظمات الكبیرة عن التقدم واالستجابة  750دوالًرا إلى   50تم إبقاء المنح صغیرة عن عمد، وتتراوح من 
اجة بناة السالم المحلیین إلى الوصول  للحاجة الموضحة في المشاورات العالمیة التي ُعقدت في أبریل التي أشارت إلى ح

السریع إلى التمویل لیتمكنوا من االتصال باإلنترنت ومن شراء معدات تكنولوجیا المعلومات كذلك. وخضعت الطلبات 
إلتاحة  -الفرنسیة واإلسبانیة واإلنجلیزیة والعربیة  -للمراجعة بصورة دوریة وكانت استمارة الطلب متاحة بأربع لغات 

ق قدر اإلمكان. وتم تطویر نموذج الطلب داخلیًا كنموذج ویب عبر اإلنترنت وتم تقلیل األسئلة إلى أدنى حد، لضمان  الصندو
القدرة على إكمال النموذج بسھولة. وتم تعیین نطاق درجات لجمیع األسئلة، مع حصول اإلجابات األقوى على الدرجة  

على سبیل المثال نصف نقطة بدالً من نقطة كاملة. وتلقى موظفو   القصوى بینما ُمنحت اإلجابات األضعف درجة جزئیة،
Peace Direct   تدریبًا على كیفیة تقییم الطلبات لضمان االتساق في وضع الدرجات. وخضع كل طلب للمراجعة بواسطة

یرة بین اثنین من الموظفین، ثم عّدل رئیس صندوق الشمول الرقمي الدرجات في الحاالت التي كانت فیھا فجوات كب

https://www.peacedirect.org/wp-content/uploads/2020/08/PD-LVP-Tech-Report.pdf
https://www.peacedirect.org/wp-content/uploads/2020/08/PD-LVP-Tech-Report.pdf
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الدرجتین. وأُجریت إجراء جمیع أعمال منح الدرجات والتعدیل على "واجھة خلفیة" مصممة داخلیًا لنموذج الویب كان 
الوصول إلیھا متاًحا لجمیع مانحي الدرجات بغض النظر عن الموقع. وكان الصندوق مفتوًحا أیًضا لألفراد وتم طرح أسئلة  

من الممكن أیًضا ترشیح المتقدمین من قبل طرف ثالث. ولدعم إدراج المجموعات الممثلة  إضافیة من المتقدمین األفراد. وكان
تمثیالً ناقًصا في فرص التمویل ھذه، تلقت الطلبات المقدمة من المجموعات التي تقودھا النساء والمجموعات التي تعمل مع  

 ا إضافیة في نظام منح الدرجات.األشخاص ذوي اإلعاقة وأولئك الذین یعملون في المناطق الریفیة نقاطً 

كان على المتقدمین إثبات أنھم نفذوا شكالً من أشكال أعمال بناء السالم لیكونوا مؤھلین للحصول على  : معاییر األھلیة
في نموذج الطلب،   6التمویل، حتى لو لم یتم تحدیدھم كمنظمة لبناء السالم. وتم تقدیم تعریف شامل لمصطلح "بناء السالم" 

ن شامالً قدر اإلمكان. وكان مقدمو الطلبات الذین حصلوا على تمویل من شركاء دولیین مؤھلین، رغم أنھ كان من  لیكو
المأمول أن یثني حجم المنح المنظمات األكبر عن التقدم. ثانیًا، تقرر أن المتقدمین فقط من بلدان معینة سوف یكونون مؤھلین  

، لضمان استفادة الموجودین في البلدان األكثر تضرًرا من النزاعات أكثر 2019لعام  مبدئیًا، استناًدا إلى مؤشر الدول الھشة
من غیرھم. في البدایة، جرى النظر في المتقدمین من البلدان الممیزة بعالمة "تحذیر عاٍل" و"إنذار" و"إنذار عاٍل" و "إنذار  

ء تنفیذ الصندوق، تم أیًضا إدراج المتقدمین من البلدان  عاٍل جًدا" في مؤشر الدول الھشة. ومع ذلك، في منتصف العملیة أثنا
الممیزة بعالمة "تحذیر شدید" بسبب االستجابة األقل من المتوقع من بناة السالم في أمریكا الالتینیة، مع عدم إدراج معظم 

 البلدان في القارة ضمن معاییر المخاطر األعلى.  

فاء بمتطلبات العنایة الواجبة، اعتمد الصندوق عملیة قائمة على الثقة. ویعني ھذا  بدالً من طلب المستندات للو: العنایة الواجبة
عدم طلب مستندات االمتثال من المتقدمین (المالیة أو اإلداریة) والتحقق فقط من عمل المنظمة أو الفرد من خالل وجودھم  

من األقران. وعند فعل ذلك، تم إلغاء   على وسائل التواصل االجتماعي أو موقعھم على الویب وعن طریق طلب المراجع
لتقییم مدى مالءمة المتقدمین عن طریق  Peace Directالنھج القیاسي للعنایة الواجبة. وكان العبء یقع على عاتق موظفي 

ج  تحلیل المعلومات الواردة من المرجع مع التواجد على شبكة الویب ووسائل التواصل االجتماعي لكل متقدم. ومّكن ھذا النھ
مئات المتقدمین الذین لم یستوفوا معاییر األھلیة النموذجیة لمعظم الجھات المانحة من التقدم للحصول على التمویل. لكن على  

الرغم من ذلك، كانت القیود المفروضة على ھذا النھج واضحة أیضا في وقت مبكر. على سبیل المثال، اعتمد النھج على  
ئل التواصل االجتماعي ببعض الوصف وشخص مرجعي یمكن أن یشھد لھم. وفي حین أن  امتالك المتقدمین للتواجد على وسا

ھذا لم یكن صعبًا بالنسبة للغالبیة العظمى من المتقدمین من المنظمات (نظًرا ألن حتى أصغر المنظمات تمتلك وجوًدا على  
من خالل تواجدھم على وسائل التواصل  فیسبوك)، كان من الصعب جًدا على المتقدمین األفراد اإلشارة إلى وجود عملھم 

االجتماعي. ولمعالجة ھذا األمر، تم طرح أسئلة إضافیة على المتقدمین األفراد، وُطلب من اثنین من األشخاص المرجعیین 
، لم  التعویض عن االفتقار إلى التواجد على اإلنترنت. وألن وجود مرجع من األقران كان جزًءا مھًما من عملیة العنایة الواجبة

یتم منح درجات للمتقدمین الذین لم یقدموا أي مرجع. وقبل تأكید أي منحة، تم فحص قوائم العقوبات للتأكد من أن المتقدمین 
 غیر مرتبطین بأي جماعات محظورة. 

 إدارة الصندوق

دوالر أمریكي لصرفھ، لكن نتیجة للطلب الھائل من بناة السالم المحلیین، تم  100000امتلك الصندوق مبلغًا مبدئیًا قدره 
 دوالر أمریكي.   150000تأمین تمویل إضافي لزیادة إجمالي المنحة إلى 

صندوق. وتم االستعانة بمعظم  في لندن بالمسؤولیة الشاملة عن تنفیذ ال Peace Directتم تكلیف أحد أعضاء فریق عمل 
كمانحین للدرجات، مع قرار بمراجعة الطلبات أسبوعیًا بدالً من تحدید موعد نھائي محدد كل  Peace Directموظفي 

شھر، لتكون استجابتھم سریعة قدر اإلمكان. وتم تشكیل مجموعة عمل داخلیة في صندوق الشمول الرقمي، تضم رئیس 
 ومسؤول االتصاالت ومدیر األبحاث. المشروع والرئیس التنفیذي 

عرضت منصة عبر اإلنترنت مصممة داخلیًا كل طلب یتم تقدیمھ في الوقت الفعلي، مما سمح للموظفین بمتابعة عدد المتقدمین 
الجدد یومیًا، والتحقق من الطلبات التي لم تتلق بعد مرجعًا أو درجة والنتیجة التي حصل علیھا كل مقدم طلب. وتم إجراء  
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المزید من التحسینات في وقت الحق بحیث یتم إرسال تذكیرات تلقائیة إلى األشخاص المرجعیین. وتم أیًضا إنشاء نظام تتبع  
 المستفیدین من المنح للمساعدة في منح الموظفین إحساًسا أفضل بالمبلغ اإلجمالي الممنوح كل أسبوع.

 
دمین الذین سیقدمون مقترًحا عبر البوابة اإللكترونیة. ومع ذلك،  عندما تم إطالق الصندوق، لم یكن من الواضح عدد المتق

سرعان ما اتضح أن عدد المتقدمین كان أكبر بكثیر من عدد الموظفین الذي تم تخصیصھم إلدارة الصندوق. وعلى مدار  
دیات لوجستیة طلب في األسبوع في المتوسط. وشكل ذلك تح  100طلب، ما یقرب من  2000الخمسة أشھر، تلقینا أكثر من 

كبیرة في مواكبة الحجم الھائل للطلبات. ولمعالجة ھذا الموقف، تم تعیین اثنین من المتدربین بأجر لدعم إدارة الصندوق. 
ورغم اتخاذ قرار بعدم تخصیص تمویل لتعیین موظف إضافي في وقت مبكر (جزئیًا لحمایة أكبر قدر ممكن من التمویل 

أشھر)، إال أن ھذا كان خطأ في التخطیط أدركناه بعد  5إلى  3وق كان مصمًما لیستمر من للمجموعات المحلیة وألن الصند 
فوات األوان حیث كان الموظفون غارقین في الطلب المتزاید ویعانون للحفاظ على مستویات االستجابة التي تم التخطیط لھا 

ع في األسبوع التالي لھ لتوفیر أسرع تحول ممكن. في البدایة. على سبیل المثال، كان من المأمول مراجعة طلبات أي أسبو
  4إلى   3ومع ذلك، نظًرا لتراكم الطلبات التي تراكمت بعد فترة وجیزة من إطالق الصندوق، كان وقت التنفیذ المعتاد من 

  Peaceلداخلیة في  أسابیع. وبینما ال یزال ھذا الوقت سریعًا وفقًا للمعاییر الدولیة، إال أنھ ال یرقى إلى مستوى التوقعات ا
Direct . باإلضافة إلى ذلك، نظًرا لزیادة حجم الطلبات، كان من الواضح في وقت مبكر أنھ لن یكون من الممكن تقدیم

 مالحظات لمقدمي الطلبات غیر الناجحین، وھو أمر مؤسف.

 التحدیات والدروس المستفادة أثناء التنفیذ 

ع لتوفیر األدوات الرقمیة لبناة السالم، فإن تطویر طلب عبر اإلنترنت  نظًرا إلنشاء المشرو: WhatsAppالتقدیم عبر  
یعني ضمنیًا أن المتقدمین لدیھم بعض الوصول إلى اإلنترنت وإلى جھاز كمبیوتر أو ھاتف ذكي في المقام األول، مما قد  

لكن بسبب نقص ، WhatsAppیستبعد بعض بناة السالم. وأجریت محاولة لمعالجة ھذا من خالل تصمیم نموذج طلب عبر 
 القدرات الداخلیة، تم التخلي عن ھذه الفكرة. 

تم تطویر ھذا المشروع خالل إطار زمني قصیر للغایة. وال یعني ھذا فحسب أن الموظفین إطار زمني قصیر ووتیرة عالیة: 
 22كان تلقي الطلبات مستمر لمدة كانوا یتعلمون أثناء التنفیذ، لكن أیًضا لم یكن لدیھم الوقت الكافي لتصحیح األخطاء حیث 

أسبوًعا. ولم تترك عملیة الوتیرة السریعة ھذه وقتًا طویالً للمتابعة مع المستفیدین من المنح ومقدمي الطلبات، وللرد على  
  Peaceالطلبات والتركیز على وضع عملیة تقییم فعالة. على سبیل المثال، تواصل بعض المتقدمین غیر الناجحین أیًضا مع 

Direct  للتعبیر عن خیبة أملھم ألنھم لم یتلقوا مالحظات على طلباتھم؛ وھي المالحظات التي لم تكن ممكنة نظًرا لحجم
 الطلبات المقدمة.  

أن اتضح أن الصندوق كان یستقطب عدًدا من الطلبات أكبر بكثیر مما كان الموظفون   بمجردالموارد البشریة غیر الكافیة: 
 معھ، كان ینبغي اتخاذ قرار لتوسیع الموارد البشریة لدعم الصندوق. قادرین على التعامل 

كانت إدارة أحجام كبیرة من المنح الصغیرة تحدیًا لوجستیًا كبیًرا. وبینما تم استخدام خدمات الدفع مثل  الشؤون المالیة: 
 ولم تكن فعالة. على سبیل المثال، تم  ویسترن یونیون لتحویل العدید من المنح، كانت معالجة المدفوعات تستغرق وقتًا طویالً 

رفض ما یقرب من ربع جمیع التحویالت في البدایة من قبل مقدم/مقدمي الخدمات المصرفیة ألن المعلومات المصرفیة 
 للمستلم كانت غیر صحیحة.  

ممكن تحسینھ في حالة  : كان موقع الویب سھالً ومصمًما جیًدا لھذا المشروع، لكن كان من الموقع ویب مفید لكنھ غیر كامل
وجود وقت إضافي. على سبیل المثال، بمجرد تقدیم الطلب، كان من المستحیل على المستفیدین من المنحة إجراء أي تغییرات 
مثل تغییر االسم أو عنوان البرید اإللكتروني للشخص المرجعي. وتم تلقي المئات من رسائل البرید اإللكتروني من المتقدمین  

 إجراء تغییرات صغیرة، وكان یجب إجراء ذلك یدویًا بواسطة الموظفین. الراغبین في 

  Peaceإلى االبتعاد عن نُھج التمویل التي تشمل امتالك موظفي   Peace Directتھدف عدم وجود منھجیة تشاركیة: 
Direct ارسات تقدیم المنح ني ودعم المزید من ممفقط السلطة ومسؤولیة اتخاذ القرارات بشأن المنح ألننا نھدف إلى تب

التشاركیة التي تعید توزیع السلطة والسیطرة. ومع ذلك، نظًرا للطبیعة السریعة واالستجابة التي یتمتع بھا ھذا الصندوق  



27 
 

والوقت الذي یستغرقھ تصمیم وتنفیذ عملیة تقدیم المنح التشاركیة، لم یكن من الممكن تصمیم عملیة أكثر تشاركیة، على سبیل 
 ح للجان المحلیة بتحدید مقدمي الطلبات الذین سیتم تمویلھم.المثال السما

 

 : النتائج والتوصیات 3القسم 
 

یوضح ھذا التقریر كیف یمكن أن تؤدي األدوات الرقمیة دوًرا محوریًا في بناء السالم في جمیع أنحاء العالم، ال سیما في 
أوقات األزمات. وفي عالم متصل بشكل متزاید، یستطیع بناة السالم المحلیون التكیف مع األجواء المتغیرة بسرعة عند 

 تزویدھم بالوسائل لفعل ذلك.  

)، والتوسط لحل النزاعات بین 19-التكنولوجیا إلطالق حمالت توعیة حول الوقایة من فیروس كورونا (كوفیداستخدموا 
 المجتمعات افتراضیًا، واالستجابة بسرعة لحاالت العنف ضد المدنیین.

د من الوصول  إلى إزالة الحدود اإلقلیمیة والتقنیة التي تح، Facebook Liveو Zoomیمیل إدخال المنصات الرقمیة، مثل 
إلى المعرفة وتبادلھا لبناة السالم المحلیین، وھي الزمة لتعزیز التماسك االجتماعي بشكل فعال وتقدیم حلول غیر عنیفة 

للنزاعات. وتؤدي زیادة االتصال إلى مضاعفة فرص الحوار والتبادالت بشأن أفضل الممارسات، مما یساھم في تحقیق السالم 
 المستدام.  

 م وتنفیذ مبادرة "صندوق الشمول الرقمي" بالتوصل إلى االستنتاجات التالیة: سمح لنا تصمی

 تأثیر المنح الرقمیة: 
 
 یوضح تحلیل كیفیة استخدام المنح وجود سبعة مجاالت متمیزة للنشاط والتأثیر.   

 

) توفیر الفرص لبناة السالم للتعویض عن نقص التفاعل وجًھا لوجھ مع موظفیھم وأقرانھم والجھات 1(
 المستھدفة، أي تحسین االتصال والتواصل االفتراضي؛  

 ) مساعدة بناة السالم على التكیف واالبتكار وتحسین عملھم؛ 2(
 ة من خالل اإلنترنت والبث اإلذاعي؛  ) مساعدة بناة السالم في الوصول إلى مجتمعات وجماھیر جدید3(
 ) تعزیز اإلنذار المبكر وقدرات االستجابة المبكرة للمجموعات المحلیة؛  4(
) مساعدة بناة السالم المحلیین على التصدي للعنف الجنسي والجنساني، من خالل توفیر شبكات دعم  5(

 افتراضیة، وحمالت توعیة ومكاتب مساعدة للمعرضین للخطر؛  
زیز السالمة العقلیة والمرونة لدى بناة السالم المحلیین ومجتمعاتھم، من خالل ربطھم باآلخرین ) تع6(

 وتقلیل الشعور بالعزلة؛  
) تعزیز االستدامة التنظیمیة من خالل دعم التبني السریع للمھارات الرقمیة الجدیدة وكذلك توفیر 7(

 طة أخرى. المعدات الرأسمالیة التي یمكن استخدامھا لبرامج وأنش
 

توضح مجاالت التغییر السبعة ھذه الطرق المتنوعة التي استفادت من خاللھا المنظمات المحلیة من تمویل متواضع 
ویجب على المانحین والمنظمات الدولیة غیر الحكومیة النظر في الكیفیة التي یمكن من خاللھا أن تدعم  للغایة. 

للعنف واإلفالت من العقاب من خالل مجموعة واسعة من النتائج،  التكنولوجیا وتقوي التماسك المجتمعي وتتصدى 
 ولیس مجرد اعتبار الدعم التكنولوجي وسیلة لتحسین االتصال.  

 
 سد الفجوة الرقمیة: 
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طلب غالبیة مقدمي الطلبات إلى صندوق الشمول الرقمي تمویالً متواضعًا لتمكینھم من شراء المعدات لیتمكنوا من  
نت، مما یشیر إلى أن نقص المعدات یعد أكبر عائق أمام المشاركة الرقمیة الفعالة، ولیس تكلفة الوصول إلى اإلنتر

ویجب أن یكون سد ھذه "الفجوة الرقمیة" أولویة لجمیع الجھات المانحة والمنظمات غیر  الوصول إلى اإلنترنت. 
ل منح التكنولوجیا المخصصة، أو بنود الحكومیة الدولیة العاملة مع منظمات المجتمع المدني المحلیة، إما من خال

المیزانیة محددة الغرض ضمن میزانیات المشاریع الخاصة بالتكنولوجیا. ویجب على المانحین أیضا النظر في تمویل 
المدني وأنشطة بناء السالم برامج محو األمیة الرقمیة لدعم المشاركة في المساحات على اإلنترنت لمنظمات المجتمع 

ویجب أن تتضمن ھذه البرامج أیًضا مجموعات لغویة إقلیمیة لتوفیر وصول أكبر إلى المجتمعات المحلیة في  . التقنیة
 جمیع أنحاء العالم. 

 
 فعالیة االستجابة السریعة للمنح الصغیرة: 

 

یمثل تقدیم منح صغیرة مرنة قیمة جیدة جًدا مقابل الثمن المدفوع. وأظھر صندوق الشمول الرقمي أن استثمار متواضعًا   
دوالر لكل مستفید من المنحة قد یكون لھ تأثیر كبیر على فعالیة جھود بناء السالم المحلیة. وكان بناة  1000یقل عن 

في ظل الظروف الصعبة. وقد یوفر تشجیع ھذه الروح المبتكرة فرًصا  السالم المحلیون قادرین على التكیف بسرعة
ویجب على الجھات المانحة والمنظمات الدولیة غیر الحكومیة التفكیر  جدیدة وإبداعیة لمعالجة األسباب الجذریة للعنف. 

 في إنشاء برامج منح صغیرة لالستجابة السریعة أثناء حاالت الطوارئ.   
 

 : المشاركة والشمول 
ینطوي دعم الوصول إلى التكنولوجیا للمجموعات التي تعاني من نقص الموارد ونقص التمثیل على وعد رائع للنھوض  

سوف یتعین على الجھات المانحة والمنظمات  ومع ذلك،  ببناء السالم الشامل وجھود حقوق اإلنسان على الصعید العالمي. 
منح والشراكة، من خالل وضع معاییر وصول تفضیلیة وعملیات بحث الدولیة غیر الحكومیة تكییف نُھجھا في تقدیم ال

وبینما سیؤدي ھذا إلى زیادة المشاركة الرقمیة واالتصال، فإن   استباقیة للوصول إلى المجموعات الممثلة تمثیالً ناقًصا.
ر فرًصا للمجموعات  الشمول الرقمي الحقیقي یتطلب تغییرات في التنظیم والنشاط والعملیات عبر اإلنترنت التي توف

 الممثلة تمثیالً ناقًصا لیكون لھا صوت ولتطالب بمساحة رقمیة خاصة بھا. 
 

 الثقة: 
تستبعد إجراءات العنایة الواجبة واالمتثال المرھقة للجھات المانحة حالیًا عدًدا كبیًرا جًدا من منظمات المجتمع المدني   

العقبات البیروقراطیة بمرور الوقت وتعكس جزئیًا عدم ثقة في  المحلیة من تلقي التمویل الدولي. وقد تراكمت ھذه 
المنظمات الشعبیة، وفي الغالب تعتبرھا الجھات المانحة الدولیة بشكل غیر عادل أكثر عرضة لخطر الفساد وسوء 

لظھور. وعلى  ویجب على المانحین تعدیل عملیات العنایة الواجبة واالمتثال لالستجابة لحاالت الطوارئ سریعة ااإلدارة. 
 وجھ الخصوص، قد تكون النُھج القائمة على الثقة للعنایة الواجبة فعالة ومناسبة.
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 Shift Power for Peaceعن 
 

Shift Power for Peace (SP4P)   ، ھي مبادرة تعاونیة تستند إلى االعتقاد بأن النموذج العالمي الحالي لبناء السالم
حیث یتم اتخاذ السلطة وصنع القرار من قبل أولئك األبعد عن الصراع ، ال یعمل ، وأن مفتاح السالم الدائم ھو محلي قیادة.  

الم ، نسعى إلى نقل السلطة والوكالة إلى وكالء التغییر من خالل العمل مع األبطال في جمیع أجزاء النظام البیئي لبناء الس
 المحلیین الذین یبنون السالم في مجتمعاتھم. 

 

   . Conducive Space for Peace ،Humanity Unity and Peace Directبواسطة  SP4Pتم تأسیس 

 

 

 

 

 

 

  

arwww.shiftpowerforpeace.org/ / 
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