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والغرض منه وأهدافه.

 

تستثمر BridgeBuilder في بناء جسور جدیدة وفریدة بین األشخاص والمؤسسات والقضایا والمعتقدات في تقاطعات السالم والرخاء 
والكوكب. ومن خالل القیام بذلك، تھدف BridgeBuilder إلى تعزیز المشاركة الفعالة وتقویة التماسك االجتماعي والتغییر المستدام الذي 

تقوده المجتمعات المحلیة. 
 

تحدي االبتكار 
 

كیف یمكننا أن نتحد لمواجھة التحدیات العالمیة الملحة في تقاطعات السالم والرخاء والكوكب بطرق جدیدة جذریًا؟ 
 

یواجھ عالمنا وبلداننا ومجتمعاتنا المحلیة تحدیات كبیرة: من الصراعات مروًرا بعدم المساواة وصوالً إلى الكوارث الطبیعیة. تمتد ھذه 
القضایا إلى ما وراء الحدود وعبر الثقافات، وھي تتطلب اھتمامنا المشترك وتعاوننا وأفضل أفكارنا للتغلب علیھا. 

 
تقوم المجتمعات المحلیة على نطاق واسع بمعالجة ھذه التحدیات بطرق یمكن أن تستفید من المزید من الدعم والتواصل فیما بینھا. یھدف 

تحدي االبتكار ھذا—الذي یُقام بالتعاون مع  GHR Foundation— إلى دعم المؤسسات التي تعمل على التصدي للتحدیات العالمیة الملحة 
في تقاطعات السالم والرخاء والكوكب بطرق جدیدة تماًما. كیف یمكننا التصمیم واالبتكار مًعا من أجل الصالح العام؟ 

 

تواریخ مھمة: 

• مرحلة األفكار:  1 مایو - 4 یونیو 
• تقدیم المقترحات:  4 یونیو 

• اإلعالن عن أفضل المرشحین:  21 یونیو 
• مرحلة مالحظات المستفیدین: 22 یونیو -  13 یولیو 

• مرحلة مالحظات الخبراء: 14 یولیو -27  یولیو 
• مرحلة التحسین:  28 یولیو -  15 أغسطس 

• التقییم واالجتھاد:  16 أغسطس - 30 سبتمبر 
• اإلعالن عن أفضل األفكار: أكتوبر 2018 

 

الحاجة إلى بناء الجسور 
 

التحدیات العالمیة معقدة ومتشابكة وال یمكن حلھا بمعزل عن غیرھا. وسواء كان العمل من أجل تعزیز السالم أو ضمان الرخاء أو حمایة 
كوكبنا، فھناك حاجة إلى تصمیم وبناء نھج تضم منظورات متعددة، مع مواكبة السرعة التي یتحرك بھا المجتمع العالمي ویتطور. لذلك أصبح 

من الضروري بناء الروابط بین الناس ومجاالت القضایا، والمحافظة على تلك الروابط. وسنشیر طوال تحدي االبتكار إلى ھذا بعبارة "بناء 
الجسور". 
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الحاجة إلى المشاركة الفعالة 

 
ھناك حل من نوع مختلف یتطلب طریقة عمل جدیدة، سواء داخل المجتمعات المحلیة المعنیة أو فیما بینھا. كیف یمكن ألي تصمیم أن یعزز 

الموجودات المحلیة ویعمل على تمكینھا، بدالً من إدامة دینامیات القوة غیر المتكافئة؟ یتناول BridgeBuilders التحدیات المعقدة 
والمتشابكة الوشیكة بطریقة تتمحور حول اإلنسان والمجتمع المحلي، مع تجھیز المستخدمین النھائیین لالزدھار والتطور على نحو مستدام. 

 
 :BridgeBuilder مبادئ مشاركة

 
ومن أجل توجیھ عملك، فقد حددنا ھذه المبادئ الخمسة التي تعكس رؤیة BridgeBuilder  للمشاركة ونھج التصمیم. نأمل أن تجد أنت 

ومؤسساتك فرًصا لترسیخ ھذه المبادئ في مشروعاتك وفي مشاركتك في التحدي: 

 

	مالقاة الناس حیث یتواجدون. جغرافیًا واجتماعیًا وثقافیًا وغیر ذلك.  •
	توطید العالقات. تعزیز العالقات األصیلة القائمة على الثقة والعالقات المتبادلة التي تتسم باالحترام والتعاطف.  •

	اإلصغاء الجید. اصِغ بتواضع وتعامل مع قصص الناس بكرامة واحترام.  •
	العمل المشترك. اعمل مع الشركاء والمجتمعات المحلیة لمساعدتھم وتمكینھم في غرس حیاة جدیدة وحیویة (إما بیئیًا أو  •

اجتماعیًا) في مجتمعاتھم المحلیة. 
	سرعة االستجابة. تناول المعلومات الجدیدة واعمل على دمجھا في أثناء توطید العالقات والكشف عن معارف جدیدة  •

وتغیر الظروف المجتمعیة أو السیاقیة. 

 
الحاجة إلى تصمیم فعال 

 
نحن نبحث عن أفكار تعالج مدى إلحاح المشكلة أثناء التصمیم مع المجتمع المحلي لتغییر الوضع بشكل دائم. ونحن مھتمون بالحلول التي 
نخطط لھا لیس لصالح المجتمعات المحلیة، ولكن بالتعاون معھا. ستوجھ مبادئ تصمیم BridgeBuilder لدینا عملیة اختیار المرشحین 

النھائیین، وستكون بمثابة نجم الشمال أثناء وضع الحلول. 
 

 :BridgeBuilder مبادئ تصمیم
 

• تـلبیة االحـتیاجـات الـملحة. نـحن نـبحث عـن أفـكار تـتصدى للتحـدیـات المحـلیة والـعالـمیة الـملحة والـعاجـلة الـتي یـواجـھھا الـناس 
والـمجتمعات فـیما یـتعلق بـالسـالم والـرخـاء والـكوكـب فـي جـمیع أنـحاء الـعالـم. سـتعبر األفـكار الـفائـزة بـوضـوح عـن الـحاجـة 

الملحة التي تھدف أفكارھم إلى معالجتھا. 
• غـرس األفـكار فـي الـمجتمع. نـحن نـبحث عـن أفـكار تسـتخدم نُـھًجا قـائـمة عـلى مـحیط الـمجتمعات الـمعنیة وثـقافـاتـھا ومـعارفـھا 

وحكمتھا واحتیاجاتھا وطموحاتھا. 
• تـعزیـز الـمسارات نـحو أنـظمة أكـثر عـدالً وإنـصافًـا. نـحن نـبحث عـن أفـكار تـملك الـقدرة عـلى إحـداث تـغیر دائـم عـن طـریـق 
تـغییر ھـیاكـل الـقوة وتـغییر طـرق السـرد وتحـریـك الـعالـم فـي اتـجاه أكـثر عـدالً وإنـصافًـا. بـعبارة أخـرى، األفـكار الـتي تـعمل 

على تمكین المجتمعات المحلیة والتأكید على اإلیجابیات ومساعدة الناس في الوصول إلى كامل إمكانیاتھم. 
• االلـتزام بـالـمبادئ. نـحن نـبحث عـن أفـكار تسـتخدم مـبادئ مـشاركـة BridgeBuilder وتـصمیمھا لـتوجـیھ الـتفكیر وصـنع 

القرار والعمل في مواجھة التعقید والغموض. 
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إرشادات التقدیم ومعاییر التقییم 
 

نرحب بالمشاركین من المؤسسات المسجلة غیر الھادفة للربح ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات المجتمعیة والمؤسسات الھادفة للربح التي 
تعمل في أي مكان في الوالیات المتحدة أو في جمیع أنحاء العالم. 

 
إرشاداتنا الخاصة بالتقديم: 

• اربط بین مجالین من الموضوعات أو أكثر: یجب أن تتناول األفكار مجالین من الموضوعات أو أكثر (السالم والرخاء 
والكوكب). 

• األصالة: یجب أن تسعى األفكار أیًضا إلى خلق مواجھات جدیدة وفریدة بین الناس والقضایا والمعتقدات لتعزیز المشاركة الفعالة 
وتقویة التماسك االجتماعي والتغییر المستدام الذي تقوده المجتمعات المحلیة. 

• ملموسة وقابلة للتنفیذ: یجب أن تكون األفكار قابلة للتنفیذ وترتكز إلى نتائج ملموسة في المجتمع المعني (بدالً من األبحاث أو 
االجتماعات أو تطویر السیاسات أو المناصرة). 

• في نطاق التمویل: أفكار یمكن تنفیذھا خالل فترة زمنیة تصل إلى 36 شھًرا وفي نطاق المیزانیة التي ال تزید عن 500.000 
دوالر أمریكي. 

 
تعرف على المزید حول معاییر التقییم وإرشادات التقدیم والمتطلبات ھنا. 

الجائزة 

سیحظى أصحاب أفضل األفكار المختارة بما یلي: 
 GHR Foundation الحصول على حصة قدرھا ملیون دوالر أمریكي في التمویل األولي من •

• االنضمام إلى مجموعة BridgeBuilder من المؤسسات المبتكرة التي تعمل على تلبیة االحتیاجات الملحة 
• المشاركة في ورشة االنطالق والتي سیلتقون خاللھا بغیرھم من المبدعین االجتماعیین وسیعملون على تصمیم وبناء المزید من النھج 

 OpenIDEOو GHR Foundation بأدوات وخبرات من
• تلقي دعم الشراكة المستمر من GHR Foundation  وإمكانیة التواصل مع شبكات التمویل األخرى والظھور في وسائل اإلعالم. 

ما المكان الذي یناسبك؟ 
 

إذا كان عمل مؤسستك بالفعل ھو بناء الجسور، فسنود أن نعرف المزید عما یمكن لھذا التحدي أن یسھم بھ في تطویر مشروعك. إذا كان تركیز 
مؤسستك یتمحور فقط حول مجتمع محلي واحد أو مجال موضوع واحد، فانضم إلى التحدي الستكشاف نماذج جدیدة وتوسیع نطاق عملك 

والتواصل مع اآلخرین ممن یعملون في مجاالت تساعد في إتمام مھمتك. 

 
ھل ال یزال لدیك أسئلة عن ھذا التحدي؟ وإلیك بضعة أمثلة ألفضل أفكار تحدي 2017 والتي نأمل أن تشجعك على المشاركة في المجتمع المحلي 

أو االنضمام إلیھ: 

 
حل يربط بني السالم والرخاء والكوكب: 

PeaceDirect: یدعم جمعیات تعاونیة صغیرة النطاق للتنقیب عن الذھب تتألف منالمتضررین من الحرب إلنتاج المزید من الذھب الصدیق للبیئة. 
 

حل يربط بني الكوكب والرخاء: 
BioCarbon Engineering: ینقذ األرواح ویكافح التغیر المناخي من خالل إعادة نمو غابات المجتمعات الساحلیة المعرضة لالنقراض في 

میانمار باستخدام طائرات دون طیار. 
 

حل يربط بني الرخاء والسالم: 
Local Youth Corner Cameroon: تعزیز الجھود الرامیة یابتكار إلى التتطرف العنیف أو مكافحتھ من خالل تطویر المھارات/القدرات 

اإلبداعیة للشباب المعتدین. 
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 OpenIDEO  إجراء تحدي

 
خالل مرحلة األفكار،سندعو مجتمعنا العالمي لمشاركة األفكار التي تجمع الناس لمواجھة التحدیات الملحة في تقاطعات السالم والرخاء 

والكوكب بطرق جدیدة تماًما. ال یتعین أن تكون األفكار مثالیة أو مصقولة بالكامل، فنحن نشجع في الواقع الدخول المبكر في مرحلة 
األفكار حتى یتیح لك اإلشراك المجتمعي إعادة فكرتك وتحسینھا. 

 
وبمساعدة الجھة الراعیة لتحدینا، سنختار قائمة بأفضل األفكار المقدمة والتي ستنتقل إلى مرحلة مالحظات المستفیدین. وخالل مالحظات 

المستفیدین، سنطلب من المساھمین اختبار األفكار في مجتمعاتھم المحلي وتطبیق المالحظات على مقترحاتھم. ومن المتوقع أن یشارك 
أفضل المرشحین بالكامل في جمع مالحظات المستخدمین على مستوى المجتمع المحلي. یمكنك معرفة المزید حول ما ینطوي علیھ ھذا 

اإلجراء. 
 

وخالل مرحلة مالحظات الخبراء، ستحظى أفضل األفكار بفرصة مطابقتھا مع الخبراء من مختلف المجاالت لجمع المالحظات والرؤى 
اإلضافیة. وبعد مالحظات الخبراء، سنفتتح مرحلة التحسین، حیث سیكون أمام كل فكرة ثالثة أسابیع لتطبیق مالحظات الخبراء على 

مقترحاتھم ووضع اللمسات األخیرة علیھا وتقدیمھا مرة أخرى مع میزانیة المشروع. 
 

وبعد ھذه المراحل، سنعمل على مراجعة أفضل المرشحین مع الجھة الراعیة للتحدي، وتقییم األفكار باستخدام معاییرنا واإلعالن عن 
أفضل األفكار — وھي مجموعة من الحلول تمثل ابتكارات واعدة ھي أفضل ما یعكس روح BridgeBuilder. أفضل األفكار ستتلقى 

 .OpenIDEOو BridgeBuilders باإلضافة إلى فرص التواصل المستمر مع غیرھم من ،GHR تمویالً أولیًا ودعم ما بعد التحدي من
 

 
نبذة عن الجھة الراعیة 

 
تؤمن الجھة الراعیة للتحدي،  GHR Foundation،  بالمسؤولیة والعمل وإدراك أننا جمیًعا مترابطون بغض النظر عن العرق أو الدین 

أو الجنسیة أو الوضع االقتصادي. ألكثر من 50 عاًما، كانت GHR رائدة في مجال تصمیم وبناء األعمال الخیریة حیث تتعاون مع 
خبراء المجتمع المحلي لتصمیم وخلق الفرص والبیئات المواتیة إلحداث التغییر. ترى المؤسسة اإلیمان كمورد قوي للخیر - حیث یقود 

رایة توحید وتحفیز التغییر االجتماعي، ویحث على الربط بین الناس والشبكات والقضایا والموارد. تھدف، GHR بإیحاء من المعتقدات 
الكاثولیكیة لمؤسسیھا، إلى االستفادة من تحدي BridgeBuilder لإلجابة عن دعوة البابا فرانسیس العالمیة "ببناء الجسور" والمساھمة 

في تحویل العالم إلى مكان أفضل للبشریة جمعاء. 
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