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يتم استضافة شبكة ستارت من قبل Save the Children في المملكة المتحدة. Save the Children هي مؤسسة خيرية مسجلة في إنجلترا وويلز )213890( واسكتلندا 
)SC039570(، وشركة مسجلة في إنجلترا وويلز )178159(
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رؤيتي  1998 سؤال عن  أجريتها عام  التي  العمل  إحدى مقابالت  ُطرح علّي في 
الخاصة بنظام العمل اإلنساني، أجبت عليه حينها بأن العمل اإلنساني الخالص 
الرؤية  مترابط. واآلن، وبعد عشرين سنة، أصبحت هذه  نظام  العمل ضمن  هو 
واقًعا أمامي، وتحققت في جزء منها عبر العمل في شبكة ستارت. ولذلك، أشعر 
بالفخر وبأنني محظوظة للغاية لكوني جزًءا من هذه الجهود التي أحدثت ثورة في 

طريقة إيصال المساعدة حول العالم. 

الدولي  المساعدة  نظام  جذري في  تغيير  إحداث  إلى  ندعوا  ومن خالل ستارت، 
اليوم وسيواجهها  يواجهها  التي  اإلنسانية  التحديات  العالم من مواجهة  ليتمكن 

في المستقبل.

ألن التغيير مطلوب وضروري. 

السكاني  والنمو  المناخي  التغير  فيه  يجتمع  جذرًيا،  عالمًيا  تحواًل  حالًيا  ونشهد 
أصبح  حتى  اإلنسانية،  األزمات  وديناميات  حجم  لتغيير  الجيوسياسي  والتحول 
عدد حاالت الطوارئ الناجمة عن عوامل طبيعية أو عوامل أخرى من صنع اإلنسان 
يتزايد عاًما بعد عام، وهو ما يعني زيادة في الحاجة اإلنسانية التي يكافح النظام 

العالمي اليوم لمواكبتها.

لتحقيق  فرًصا  والتقنيات  العلوم  في  الكبير  التطور  يخلق  ذاته،  الوقت  في  لكن 
تْكُمن فيها قدرة على  كان يصعب تصوره قبل عدة سنوات مضت؛ حيث  تقدم 
إحداث ثورة في العمل اإلنساني لتمكين المزيد من الشعوب من التغلب على 

األزمات التي يواجهونها بسرعة أكبر وبقدر أكبر من الكرامة.  

ويمكن أن يكون تحديد الموارد واتخاذ القرارات، بل يجب أن يكون، حيث تكون الحاجة 
إليها ماسة أكثر من أي مكان آخر. ويمكن، بل يجب أيًضا، تحفيز التمويل في مرحلة 
بل  للمنظمات،  ويمكن  وشيكة.  بازمات  تنبئ  التي  التوقعات  باستخدام  مبكرة 
يجب عليها، أن تتحسن من خالل االبتكار والتعلم وجمع الخبرات الجديدة. ولذلك، 
تبّين شبكة ستارت طرق العمل هذه وتعمل على إيجاد طرق لتحقيقها على نطاق 
فعالية  أكثر  وبأنه  بمرونته  يتميز  إنساني  نظام  ابتكار  تساعد في  وبهذا،  واسع. 

وكفاءة، حتى في مواجهة التحديات العالمية.

إنها قوة تآزر الوكاالت االثنتين واألربعين األعضاء التي مّكنت شبكة ستارت من 
إحداث هذا التأثير الكبير الذي ال تستطيع وكالة واحدة القيام به بمفردها.

لقد أكد العام المنصرم هذا، على الفارق الذي يمكننا تحقيقه عندما تتكاتف الجهود 
المبذولة في القطاع اإلنساني مًعا؛ فقد وصلنا في 2017 إلى أكثر من 2 ونصف 
مليون   2.5 يكونوا  أن  يمكن  كان   - األزمات  من  المتضررين  من  شخص  مليون 

شخص ممن قد يغفل عنهم بطريقة أو بأخرى. 

وشهد عام 2017 كذلك ظهور فكرة تطورنا كشبكة؛ فقد جمعنا مئات األشخاص 
ودولية  ووطنية  محلية  وشبكات  منظمات  من  أشخاص  العالم،  أنحاء  جميع  من 
وأعمالنا  ستارت  لشبكة  المستقبلي  الشكل  تصميم  في  ليشاركوا  اجتمعوا 
التعاونية - شبكة عالمية من الشبكات. وترأست بدوري عملية “ستارت إفولفز” 
اتجاه مستقبلنا  النتائج  حددت  حيث  أشهر،  مدى ستة  على  هذه  تتطور(  )ستارت 

لنتمكن من تحقيق رؤيتنا المشتركة.

لقد كانت 2017 سنة حافلة بالفعل، ولكن كانت إنجازاتنا ممكنة بسبب قوة التآزر 
غير العادية التي يتمتع بها كل من شارك في شبكة ستارت. ولذلك كله، أود أن 

أعبر عن جزيل شكري لكل شخص منهم أينما كان في هذا العالم.

وأتطلع أخيًرا إلى أن تكون 2018 نقطة تحول لشبكة ستارت - إلعادة تشكيل وبناء 
وابتكار إمكانات جديدة.

لوال غوستيلو 
رئيسة مجلس األمناء لعام 2017

ندعم عبر شبكة ستارت التغيير الجذري لنظام 
اإلغاثة العالمي؛ ليتمكن العالم من إدارة 
التحديات اإلنسانية التي يواجهها اليوم 

وسيواجهها في المستقبل.”

لوال غوستيلو

مشروع تطوير قدرات الدعم التابع لبرنامج 
التأهب للكوارث والطوارئ، بنغالديش، 
شيبرا، عاملة في مجال صحة المجتمع.

تصدير 
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أولى إليجاد شبكة  بنغالديش في خطوة  أطلقنا صندوق ستارت   ،2017 ففي 
أربع  للكوارث في  للتأهب  ابتكار  مختبرات  أطلقنا  كما  التمويل،  آليات  عالمية من 
التعلم؛  من  عام  إنتاج  إلى  ستارت  بصندوق  الخاصة  التوقع  نافذة  وأدت  دول. 
الجهود  المشاركة في  الجفاف وواصلنا  لتمويل مواجهة  فقد صممنا تسهيالت 
من  التعلم  كذلك  وواصلنا  المخاطر.  ضد  التمويل  لتحسين  المبذولة  العالمية 
جهودنا لبناء نظام للتأهب للكوارث في 11 دولة مع مئات من المنظمات الشريكة، 

ومن استجابتنا ألزمة المهاجرين في أوروبا.

وقد تكون اإلنجازات كبيرة إال أنها مقتصرة على فئة معينة فقط. وما يهم هو أن 
جهودنا تساعد الناس بالفعل، وهذا ما تقوم به فعاًل... ففي 2017، استجابت 
شبكة ستارت لـ87 حالة طوارئ في 38 دولة. وإلى جانب مساعدة ماليين األفراد 
المساعدة  جعل شكل  جهودنا في  فقد ساهمت  األزمات،  هذه  من  المتضررين 
أفضل لمن يقدمها. تابع القراءة لتعرف ما قاله أكاني يوجولو، أحد المتخصصين 
إبراهيم،  زهرا  وكذلك  األثيوبية،  غامبيال  في  الصحي  المجال  في  العاملين 
في  الشخصية  والنظافة  الصحي  والصرف  المياه  بخدمات  المعنية  الموظفة 

الفلبين، وغيرهما من العاملين في القطاع اإلنساني في شبكتنا.

تجربة هامة  بأنه أصبح لدى شبكة ستارت  الجماعي قناعة مشتركة  نتج عن عملنا 
يجب مشاركتها، وأنه يجب أن تستمر في اإلفادة من خبراتها وتحقيقها على نطاق 

واسع حول العالم. . 

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2017، وافقت جمعية شبكة ستارت على تصميم من 
أجل مستقبل الشبكة.  وكان هذا نتيجة عملية التصميم المشتركة التي شارك فيها 
مئات األشخاص الذين يوحدهم إيمانهم المشترك بأن األزمة اإلنسانية تحتاج إلى 
العالم بطرق عميقة األثر، ناهيك عن  المدني حول  المجتمع  أن تتواءم منظمات 
حاجة العالم المضطرب إلى نظام مساعدات إنساني يتسم بالمرونة والقدرة على 
التكيف، تستطيع فيه المنظمات المستقلة والتعاونية أيًضا أن تستجيب لألحداث 

المفاجئة بفعالية. ونحن نتخذ اآلن الخطوات التالية في هذه المسيرة.  

تقدم لنا إحدى المجموعات االستشارية التي يعمل فيها متخصصون المساعدة 
لتهيئة الظروف لتكوين مراكز شبكة ستارت اإلقليمية والوطنية حول العالم. 

وبفضل الدعم التحفيزي الذي حظينا به من مؤسسة إيكيا، سنطلق مؤسسة خيرية 
مستقلة تابعة لشبكة ستارت في 2019. ونعتقد بأن هذا سيساعدنا في تحويل 

الشبكة إلى منفعة عامة عالمية. 
وسيشارك أعضاء الشبكة في أول نسخة لنظام تأمين في العالم بالشراكة مع 

القدرة األفريقية على مواجهة المخاطر. 

أمر  وهو  الشركاء،  خبرات  إلى  مستندين  الواجبة  للعناية  عالمًيا  نظاًما  وسنبني 
ثوري ال شك بالنسبة للقطاع نظًرا ألنه سيمّكن المنظمات غير الحكومية المحلية 
والوطنية األصغر حجًما من الوصول إلى التمويل مباشرة وإلى قيادة االستجابة 

لألزمات.

حيث  أي وقت مضى؛  من  أكثر  حيوية  والتعاون مسألة  التضامن  أصبح  واليوم، 
يتعين على المنظمات غير الحكومية العمل مًعا، ومع اآلخرين، لالستجابة للتحديات 
بالتضامن مع  الطوعية  المساعدة اإلنسانية  العصر. وبتقديم  المنهجية في هذا 
الشعوب في حاالت الطوارئ، تثبت المنظمات غير الحكومية أن الخير من طبيعة 
اإلنسان. وأن هذا التضامن يمكن أن يشكل قاعدة - تجربة مشتركة عامة - نستند 

إليها لرسم صورة إيجابية للمستقبل وإليجاد طرق للتعاون والتغيير.

يوم  كل  أعمالهم  إلى  يتوجهون  العالم ممن  جزياًل آلالف األشخاص حول  شكًرا 
الذين  والداعمين  للمانحين  جزياًل  وشكًرا  أفضل.  مكاًنا  العالم  جعل  إلى  َساعْين 
يؤمنون بأن شبكة ستارت قادرة على التغيير. وألن الطريق أمامنا طويل، فنحن 
المزيد  لتحقيق   2018 الجديدة في  المنظمات  العديد من  مع  للعمل  متحمسون 

يًدا بيد.  

شون لوري
مدير، شبكة ستارت

 لقد كانت 2017 سنة مهمة بفضل 
 الجهود التي بذلها كثيرون معنيون في 

شبكة ستارت.”

7

شبكة ستارت هي جزء من حركة عالمية تسعى إلى إحداث 
ثورة في طريقة توزيع المساعدات اإلنسانية. وعليه، ما 
شكل المستقبل الذي تسعى شبكة ستارت إلى رسمه؟

في دولة تواجه حالة جفاف يبدو أن آالًفا سيعانون منها.

سعى مركز يضم منظمات إنسانية تعمل داخل البالد إلى تأمينهم ضد الجفاف بعد أن حددوا 
عدًدا من مؤشرات الجفاف المحلية ذات الصلة، مثل رطوبة التربة.

فعندما تنخفض رطوبة التربة إلى أقل من المستوى الحدي، يتم تحرير التمويل الالزم للحد من 
أثر الجفاف من قبل جهة التأمين في غضون أسبوع.  

وتتحرك منظومة من المنظمات المحلية والوطنية والدولية ومن العاملين في القطاع الخاص 
وفق خطة متفق عليها، ويتم تحويل النقود إلى اأُلَسر قبل أن تبيع أصولها المولدة للدخل.

وتتميز بعض المساعدات بأنها فريدة من نوعها حيث تم ابتكارها في مختبر االبتكارات الخاص 
بالمركز للتأهب لحاالت الطوارئ.

ويتم تخصيص كل التمويل من خالل استعراض النظراء، ونقله إلى المنظمات األكثر مالءمة 
للرد. ويتم تعقب كل دوالر على سجل حسلبات عام يتميز بالشفافية التامة.

لقد أنهيت للتو قراءة سيناريو ضروري وممكن.  

فبعد فترة طويلة جًدا من توزيع المساعدات توزيًعا غير متساٍو وبطرق غير عادلة وال فعالة،
الخطأ مع شبكة ستارت، ويمكن أن نحّد من الخسائر في األرواح وسبل  يمكن أن نصحح هذا 

العيش ونحافظ على كرامة المتضررين من األزمة.

ولكن قبل أن نتمكن من العمل مًعا لتفادي األزمة بهذه الطريقة، يتعين على القطاع أن يتغلب 
يحدث،  أن  يمكن  نشهده  أن  نريد  الذي  والتغيير  مستعدون.  لكننا  المشكالت.  من  عدد  على 

وسيحدث. 

وبهذا تم تفادي األزمة.

تخيل أننا في 2030... 

أليما / جون ويسلز، جمهورية الكونغو 
الديمقراطية، إنذار صندوق ستارت 160: 

االستجابة لفيروس اإليبوال - أيار/مايو 2017

رؤيتنامقدمة 
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المشكالت 

النتائجالحلول 

تتركز سلطة كبيرة في أيدي المؤسسات الدولية. 

تملي هذه المؤسسات على العاملين في القطاع اإلنساني آليات االستجابة رغم أنها بعيدة 
كل البعد عن خط المواجهة، وتميل المشاريع إلى تلبية توقعات المانحين بداًل من االستفادة 

من خبرات األفراد الميدانية وتجاربهم.

نقل السلطة إلى من هم 
أقرب إلى خط المواجهة 

لتمكين االستجابة المناسبة 
على نحو أكثر فعالية. يبدو 

األمر بسيًطا، وهو فعاًل 
كذلك.

نبذل جهودنا لنصل إلى 
غايتنا القصوى في إنقاذ 

المزيد من األرواح عند 
وقوع األزمات.

فهم طبيعة المخاطر، وتوفير 
تمويل سهل ومبكر يمكن 

االعتماد عليه، وتوفير وسائل 
للمجتمعات المتضررة من 

األزمات لتكون أفضل جاهزية 
ومرونة. غالًبا ما يكون العمل اإلنساني رد فعل وبطيء في الوصول إلى من يحتاجه.  

وهذا هو الحال حتى عندما يمكن توقع وقوع حالة ما، حتى أن اإلفراج عن تمويل المساعدات 
يسير ببطء محكوًما باإلرادة السياسية أو عناوين األخبار. وهذا ما يترك العديد منسيين أو 

ضعيفين أمام األزمة في غالب األحيان.

التمويل الجديد:  

تتيح األموال التي يتم جمعها إمكانية اتخاذ اإلجراءات بسرعة 
وفي مرحلة مبكرة لمعالجة العديد من األزمات التي غالًبا ما 
يتم تجاهلها. وعند إنشاء “عائلة” من الصناديق المبنية على 

المخاطر على المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية 
في المستقبل، سيتمكن الجميع من االعتماد على اقتصاد 

تمويلي أكثر يسًرا ويمكن االعتماد عليه.  

وجود العديد من القواعد التي تجعل وكاالت المساعدة تفقد مرونتها. 

تعني الظروف المتغيرة إلى جانب نقص التنسيق تكرار الجهود حتًما. وتعني أيًضا أن منظمات 
اإلغاثة غير قادرة على تجريب أساليب جديدة وتبادل الدروس بين بعضها بعًضا، وبالتالي تضيع 

معها معارف قيمة.

االبتكار الجمعي:  

من خالل تشجيع التجارب في العمل المبكر، واالبتكارات 
المحلية في التأهب للكوارث، والمنصات التقنية لتمويل 

العمل اإلنساني بفعالية وشفافية أفضل، يمكن أن نبتكر 
طرًقا أفضل إلنجاز المهام. ولذلك، نسعى إلى بناء منصة 
ثورية ال تقتصر على مشاركة الخدمات وحسب، بل التجارب 

والخبرات أيًضا. 

اختبار طرق جديدة للعمل 
ومشاركة المعارف والرؤى 

والتطلعات. ومًعا، نستطيع 
طرح أفكار جديدة ليواصل 

النظام التكيف مع احتياجات 
المتضررين من األزمة.
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توطين االستجابة: 

نعمل على تمكين اتخاذ القرارات محلًيا والحصول على 
التمويل مباشرًة، وندعم تنمية االبتكار المحلي والقدرة 

المحلية، ونهدف إلى بناء شبكة المركزية من المراكز 
اإلقليمية والوطنية لتوجيه حلولهم الخاصة المدارة محلًيا 

لألزمات اإلنسانية التي يواجهونها.

نذُكر هنا المشكالت التي نواجهها اليوم

اشتدت حدة الكوارث حول العالم خطورة وتعقيًدا وتشابًكا، ما جعل الثقة العامة 
المانحين بشدة من  نفور  إلى  يؤدي  تنخفض وهو ما  اإلنسانية  المنظمات  في 

المخاطر، ويخلق مشكالت منهجية:

نظرية التغيير 
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صندوق فريد من نوعه لالستجابة السريعة في حاالت الطوارئ محدودة ومتوسطة 
بصورة  الحكومية  غير  المنظمات  تديرها  التي  األنظار”،  عن  “والبعيدة  النطاق 
جمعية. يستعرض الناشطون في المجال اإلنساني العاملون في الدولة المتضررة 
المشاريع المقترحة؛ حيث أنهم أفضل من يعرف حاجة المجتمعات التي تعاني من 
األزمات. ويتم تخصيص تمويل خالل 72 ساعة من تلقي اإلنذار، ما يجعلها أسرع 
2017، ساعدت مشاريع االستجابة  العالم. ففي  آلية استجابة مبكرة جمعية في 
السريعة في صندوق ستارت نحو 871 411 2 شخًصا في 34 بلًدا. وللتعرف على 
المزيد عن التقدم الذي أحرزه صندوق ستارت في 2017، اقرأ الصفحات 30 و32.

جزء من آلية صندوق ستارت التي تفرج عن التمويل عند توقع الكارثة مما يسمح 
األثر.  من  للحد  األزمة  وقوع  أن  قبل  استباقية  بصورة  بالعمل  وشركائها  للشركة 
وتحظى هذه النافذة بدعم من FOREWARN - مجموعة مشتركة بين الوكاالت تضم 
اإلنساني.  المجال  في  للتنبؤ  جديدة  أساليب  تطوير  على  يعملون  وخبراء  علماء 
أزمات  ثالث  إلى  االستجابة  من  الوكاالت  التوقعات  نافذة  مّكنت   ،2017 وفي 

مسبًقا. اقرأ المزيد في الصفحات 30 و34 و38 و40.

المحلية  الحكومية  غير  المنظمات  لتمكين  صمم  األول،  الوطني  ستارت  صندوق 
والوطنية والدولية من الوصول إلى التمويل مباشرة وإلى إدارتها إدارة جمعية من 
قبل أعضاءها. أطلق في نيسان/أبريل 2017، وتم تفعيله بالفعل ثالث مرات خالل 
أشهره األربعة األولى، ليصل إلى 122 306 شخص في األزمات. اقرأ المزيد في 

الصفحات 22 و26.

التي  واألنظمة  ومجتمعاتهم  األفراد  قدرات  لتطوير  ألربع سنوات  استمر  برنامج 
تدعمهم في عشر دول معرضة للكوارث. تعاونت فيه أكثر من 250 منظمة لتعزيز 
المهارات  ولتطوير  واإلقليمية،  المحلية  اإلنساني  العمل  الناشطين في  شبكات 
دّرب هذا  لألزمات.  لالستجابة  المجتمعات  بها  تستعين  أن  يمكن  التي  واألنظمة 
البرنامج أكثر من 000 14 شخص إلى اآلن وطّور قدرات أكثر من 180 منظمة معنية 
باالستجابة لألزمات. وعلى الرغم من أنه انتهى في آذار/مارس 2018، إال أن إرثه 
سيستمر في دعم القدرة على الصمود ألمد طويل. اقرأ المزيد في الصفحات 

22 و24 و40.

صندوق ستارت  
التمويل الجديد، التوطين

نافذة التوقع في صندوق ستارت
التمويل الجديد، التوطين، االبتكار الجمعي

صندوق ستارت بنغالديش
التمويل الجديد، التوطين

برنامج التأهب للكوارث والطوارئ 
التوطين، االبتكار الجمعي

شبكة من المختبرات في أربع دولة معرضة للكوارث، تحدد الحلول المحلية المبتكرة 
المجتمعات  من  عليها  تحصل  أفكار  من  مستفيدًة  وتمويلها  للطوارئ  للتأهب 
المتضررة باألزمة. تنطوي الشبكة على شراكات مع القطاع العام والمؤسسات 
للتعلم  جديدة  فرص  إليجاد  الحكومية  والمنظمات  المدني  والمجتمع  البحثية 
البرنامج  اختار   ،2017 الناشئة. وفي  االبتكارات  لتوسيع نطاق  والتعاون، وسبل 
أربعة مختبرات وأطلقها في بنغالديش واألردن وكينيا والفلبين. اقرأ المزيد في 

الصفحات 22 و38 و42.

صندوق استجابة سريع يستهدف الزيادة المتنامية وغير المتوقعة في االحتياجات 
المرتحلة. وفي  في أوساط الالجئين والمهاجرين والمجموعات السكنية األخرى 
2017، نشط الصندوق في أوروبا الغربية والبلقان وشمال أفريقيا والنيجر. وفي 
2018، ينشط الصندوق في 11دولة في شمال وغرب ووسط أفريقيا. ويعمل 
الصندوق عبر مسارات مشابهة لصندوق ستارت، يتم اتخاذ القرارات عبرها خالل 
إجراء مراجعات  إلى  الحكومية، إضافة  غير  المنظمات  72 ساعة بمشاركة أعضاء 
األقران. وفي 2017، استجاب الصندوق لسبع كوارث في أربع دول، بما يصل 

إلى 34 726 شخًصا. اقرأ المزيد في الصفحات 30 و33.

الكتل(  )تسلسل  بلوكتشين  تقنية  على  القائمة  الحلول  استكشاف  على  نعمل 
منذ ثالث سنوات إيماًنا منا بقدرتنا على إعطاء قيمة لمعالجة المشاكل العميقة 
التكاليف،  وارتفاع  والمساءلة،  الشفافية  وانعدام  المركزية،  اإلفراط في  - مثل 
وانخفاض سرعة الحفاظ على تدفق تمويل المساعدات العالمية. ويختبر برنامج 
بلوكتشين هذا كيفية استخدام هذه التقنية لمتابعة إنفاق المساعدات من المانح 
المزيد في  اقرأ  والشفافية.  المساءلة  وزيادة  النهائي،  المتلقي  إلى  األصلي 

الصفحة 38.

مختبرات االبتكار في برنامج التأهب 
 للكوارث والطوارئ 

التوطين، االبتكار الجمعي

صندوق الهجرة لالستجابة للطوارئ  
التمويل الجديد، التوطين

تجريب تمويل مواجهة المخاطر 
التمويل الجديد، االبتكار الجمعي

 برنامج نسخة القدرة األفريقية على 	 
مواجهة المخاطر

تيسير تمويل مواجهة الجفاف	 
التمويل على أساس التوقعات في مدغشقر.	 

 التمويل المستند إلى تقنية بلوكتشين
التمويل الجديد، االبتكار الجمعي

تسهيالت تمويل مواجهة الجفاف، ونسخة برنامج القدرة األفريقية على مواجهة 
المخاطر، ومشروع مدغشقر للتمويل على أساس التوقعات، ثالث آليات تمويل 
استجابة  الحكومية من  غير  المنظمات  االستجابة في  تحويل  إلى  تهدف  جديدة 
تفاعلية إلى تدخل استباقي، مع مدفوعات مبكرة وتلقائية بهدف توفير التكاليف، 
للدول  أفريقية تقدم  البرنامج هو مبادرة  األرواح. وهذا  إنقاذ  واألهم من ذلك، 
األفريقية األعضاء سياسة تأمينية )التأمين المستند إلى مؤشرات( في حاالت 
الجفاف، وسياسة “النسخة المطابقة” للمرة األولى في منظمات غير حكومية 
مثل شبكة ستارت. وتحظى هذه البرامج الثالثة بدعم النمذجة العلمية لمواجهة 
المحدد  السيناريو، والتمويل  إلى  المستند  للطوارئ  الجفاف، والتخطيط  مخاطر 
األولين(. وفي  للبرنامجين  إلى مؤشرات  المستند  التأمين  )بما يشمل  مسبًقا 
2017، صممنا برنامج تسهيالت تمويل مواجهة الجفاف في باكستان وزمبابوي، 
وبدأنا تنفيذ النسخة المطابقة من القدرة األفريقية على مواجهة المخاطر في 
في  التوقعات  أساس  على  التمويل  مشروع  لتجريب  شراكة  وأقمنا  أفريقيا، 
مدغشقر. كما انضممنا إلى الشراكة العالمية “إنشوريزيلينس”. اقرأ المزيد في 

الصفحات 30 و38.

كيف نسعى إلى تغيير نظام اإلغاثة العالمي

ملخص البرامج 
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ابتكار قدمه مبتكرون محليون

استجابة محلية تعاونية أسرع

نقل السلطات محلًيا

تغيير النظام

االبتكار لتحسين طرق العمل

ساعة أو أقل منذ تلقي اإلنذار باألزمة 

من التمويل تم توزيعه مباشرة على المنظمات الجنوبية والوطنية 

مختبرات ابتكار محلية في 4 دول

مشاريع لإلنذار المبكر تم إنشاؤها واختبارها وتنفيذها

من المشاريع المستجيبة لألزمات يتم اختيارها في 
الدولة أو المنطقة التي تحدث فيها األزمة 

منظمة محلية ووطنية مشاركة في شراكات عادلة

من األعضاء* يقولون أن شبكة ستارت وبرامجها تساعد في 
تحقيق التغيير المنهجي في القطاع اإلنساني

من األعضاء* يقولون أن الممارسات أو النهج التنظيمية قد 
تغيرت نتيجة التعامل مع شبكة ستارت 

من االستجابات لألزمات تم تنفيذها بالتعاون مع الشركاء 

* شاركوا في استطالع شبكة ستارت في أيار/مايو 2018

)نحو 211 تم إحصاؤها، يحتمل وجود نقص في التبليغ(

)بإجمالي 310 603 4 جنيه إسترليني تم توزيعها إلى هيئات جنوبية دولية ووطنية مع هيئات دولية 
ومنظمات وطنية(

)صندوق ستارت، وصندوق ستارت بنغالديش، وصندوق الهجرة لالستجابة 
للطوارئ(

)صندوق ستارت، وصندوق ستارت بنغالديش(

)صندوق ستارت، وصندوق ستارت بنغالديش، وصندوق الهجرة لالستجابة للطوارئ( 
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بدء البحث عن 
منظمات إلدارة 

مختبرات برنامج التأهب 
للكوارث والطوارئ

إطالق صندوق الهجرة 
لالستجابة للطوارئ

إطالق صندوق ستارت 
بنغالديش

إطالق نموذج أولي 
لتسهيالت تمويل 

مواجهة الجفاف 
بالشراكة مع الحكومة 

الباكستانية

إطالق الئحة دعم 
تعاونية لبرنامج التأهب 
للكوارث والطوارئ في 

الفلبين

إطالق بوابة صندوق 
ستارت

االستجابة المئة 
لصندوق ستارت 

لألزمات

إطالق عملية التصميم 
المشترك “لستارت 

إفولفز”

إطالق منصة التعلم 
الخاصة ببرنامج التأهب 

للكوارث والطوارئ

الذكرى السنوية 
للقمة العالمية للعمل 

اإلنساني، للحديث عن 
التقدم المحرز مقابل 

االلتزامات

إطالق منصة التعلم 
الخاصة ببرنامج التأهب 

للكوارث والطوارئ

إطالق نسخة برنامج 
القدرة األفريقية على 
مواجهة المخاطر في 

السنغال

اإلعالن عن شراكة 
بلوكتشين مع 
“ديسبيرس”

مؤتمر مستقبل العمل 
اإلنساني وتشكيل 

فريق اإلنجاز في 
باكستان

افتتاح أربع مختبرات إطالق إطار التوطين
لالبتكار في برنامج 

التأهب للكوارث 
والطوارئ 

موافقة األعضاء على 
رؤية “ستارت إفولفز”

انضمام شبكة ستارت 
إلى الشراكة العالمية 

“إنشوريزيلينس”

إصدار دليل حول 
كيفية تقييم تسهيالت 
التمويل لمواجهة خطر 

الجفاف

أسبوع الصمود 
في برنامج التأهب 

للكوارث والطوارئ - 
اجتماع المنظمات غير 

الحكومية في لندن

تأمين تمويل من 
مؤسسة إيكيا لدعم 
إنشاء جمعية شبكة 

ستارت الخيرية 
المستقلة

تأمين تمويل بلجيكي 
لصندوق ستارت

األثر في 2017

)التعليقات على الصور، من اليسار إلى اليمين(
1. أطباء العالم / أوليفر بابيغنيز

2. بوابة صندوق ستارت
3. مستقبل شبكة ستارت والمراكز والشبكات التابعة 

على نطاق واسع
4. شبكة ستارت، مستقبل العمل اإلنساني في 

باكستان 2017
5. شبكة ستارت، مستقبل العمل اإلنساني في 

باكستان 2017
6. شبكة ستارت، طريقة جديدة للتفكير في التوطين في 

االستجابة اإلنسانية

اإلنجازات الرئيسة 
في 2017
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 االنتشار العالمي 
في 2017

 startnetwork.org - 2017 التقرير السنوي

مواقع األعضاء
42 عضًوا	 

مواقع البرنامج
14 مشروع برنامج التأهب للكوارث والطوارئ 	 

)إنتهت في آذار/مارس 2018(
12 مجموعة صنع القرار في صندوق ستارت	 
4 مختبرات االبتكار	 
3 تجارب التمويل ضد مخاطر الكوارث	 
1 صندوق ستارت الوطني	 

األزمات التي تمت االستجابة لها في 2017

المكسيك
3

الواليات المتحدة

بوليفيا

غواتيماال
1

إلسلفادور
1

اإلكوادور
1

كولومبيا
1

صربيا
4

األردن

النرويج

ألمانيا

هولندا

أيرلندا

فرنسا

 المملكة
المتحدة

ألبانيافلسطين
1

المغرب
1

غامبيا
1

غينيا-بيساو
1

سيراليون
1

السنغال

توجو
1

نيجيريا
1

كاميرون

زامبيا
1

زيمبابوي
2

موزمبيق

مالوي
1

 جمهورية الكونغو
الديمقراطية

6

كينيا
2

الهند
2

نيبال
1

ميانمار
2

منغوليا
1

طاجكستان
1

أفغانستان
3

باكستان
4

قطر

اليمن
2

جنوب السودان
5

 جمهورية أفريقيا
الوسطى

2

إثيوبيا
5

الصومال

إندونيسيا

مالي
1

النيجر
2

سريالنكا
1

فيتنام
2

تيمور الشرقية
1

الفلبين
14

فانواتو
1

بلغاريا
1

بيرو
1

بنغالديش
7

مليوًنا تم صرفها

أزمة

مليوًنا تمت 
مساعدتهم
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من األعضاء يوصون بالعمل مع 
شبكة ستارت أو باالنضمام إليها

سيود سليمان 
“كونسيرن باكستان”

ديكا صالح 
“أديسو”

“اتخاذ القرارات محلًيا وبمنهجية عملية... تمكين القطاع من جمع مجتمع العمل اإلنساني 
الوطني والدولي مًعا للتعاون في تخطيط البرامج وتصميمها وتنفيذها، لنضمن بهذا 

الجودة والمساءلة في إعداد البرامج.”

“الحد من المعاناة اإلنسانية وضمان أن نصل إلى مجتمع قادر على الصمود في 
باكستان.”

“نعمل مًعا، ونخطط مًعا، ونستجيب مًعا.”

“تعمل ستارت على تمكين أديسو ]للتأثير على التغيير[ عبر منحها فرصة المشاركة في هذه 
النقاشات والمحادثات، وللتأثير في مختلف الجهات المعنية.” 

“نعتقد أن العضوية في شبكة ستارت مهمة ألن لدينا العديد من األسئلة الصعبة وغيرها 
من الحلول العملية التي نرغب في طرحها.”

سياران كانون
وزير الدولة للتنمية الدولية وإيرلندا الشتات

كارين جانجوا  
خدمة المجتمع العالمي في آسيا

أندرو كافاال
مدير تنفيذي، شبكة مالوي للمنظمات المعنية بكبار السن 

“يتميز نهج شبكة ستارت ورغبتها في تغيير نظام العمل اإلنساني بأنه مساهمة هامة في 
استجابات عالمية أكثر فعالية لمواجهة األزمات.

حيث تساعد الشبكة على تحويل التزامات “غراند بارغن” التي تقدمها إيرلندا في القمة 
اإلنسانية العالمية، فضاًل عن غيرها من الجهات المعنية، إلى دعم حقيقي ملموس ألكثر 

األفراد عرضة للخطر في العالم. ومن خالل دعم االستجابات اإلنسانية من قبل المنظمات 
الوطنية األقرب على األرض، وعبر االبتكار الذي يشمل التحويالت النقدية واالستثمار 
في اإلنذار باألزمات قبل وقوعها، تساهم شبكة ستارت في تحويل العمل اإلنساني 

وتطويره.”

“ستارت باكستان... ستتيح لنا فرصة لنوع مختلف من العمل الجماعي” 

“ننظر إلى تمكننا من االستجابة بسرعة وبشكل مناسب على أنها ]صفقة[ كبيرة جًدا لدولة 
مثل باكستان”

“يتميز صندوق ستارت بآليته المدمجة التي تشجع التعليم وتحفزه وتنشره. وهي إحدى 
الميزات التي أعتقد أنها ستجعله أكثر استدامة وأهمية مقارنة ببعض الفرص األخرى )نظام 

التكتالت التابع لألمم المتحدة(.”

“كانت المشاركة في ستارت رحلة مثيرة بالنسبة لخدمة المجتمع العالمي، ونؤمن بما 
ستتمكن ستارت من إنجازه من أجل باكستان.”

“منحت شبكة ستارت شبكتنا فرصة عرض إمكاناتها التي تمكن المنظمات غير الحكومية 
المحلية/الوطنية من تنفيذ برامج الطوارئ بفعالية وفي الوقت المناسب، إن أتيحت لها 
الفرصة والمساحة لذلك. وللمرة األولى في تاريخ مالوي، أتاحت شبكة ستارت فرصة 

لشبكة مالوي للمنظمات المعنية بكبار السن لتتمكن من توفير تدخالت ذات صلة بكبار 
السن من الرجال والنساء من شأنها أن تضع شبكتنا على الخريطة وتجعلها تحظى باعتراف 

وتقدير مختلف الجهات الفاعلة، بما فيها شركاء التنمية والمانحون. ونعتقد هنا أن النهج 
الذي تتبناه شبكة ستارت رائع لتمكين قدرات المنظمات غير الحكومية المحلية والوطنية 

وتعزيزها.”

األثر في 2017

%91
شهادات قّيمة
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نسعى في شبكة ستارت إلى إيجاد نظام يمّكن المستجيبين المحليين والوطنيين 
حال  المساعدة في  تقدم  كي  الدولية  للمنظمات  الفرصة  ويتيح  االستجابة،  من 
استنفاد القدرات المحلية. لكننا ما زلنا في بداية طريق التغيير؛ فعند النظر إلى 
المحلية  الحكومية  غير  المنظمات  أن  نجد   ،2017 عام  لإلغاثة  العالمي  التمويل 
والوطنية لم تحصل مباشرة على أكثر من 0.4% من المساعدة اإلنسانية العالمية 
ستارت  شبكة  في  طورنا  ولذلك،  المالي.  التتبع  لخدمات  عنها  اإلبالغ  تم  التي 
القرارات  عن صنع  التمويل، فضاًل  من  المزيد  إلى  الوصول  برامج ستمكننا من 
هناك  زال  ما  ولكن  المحلية،  القدرات  وتطوير  المحلي  االبتكار  نمو  لدعم  محلًيا، 

الكثير إلنجازه بعد.

يجب أن نمتلك نظام إغاثة عالمي أكثر توازًنا - نظام يضع السلطة في 
أيدي األقرب إلى خط المواجهة؛ لتقديم مساعدة أفضل للمتضررين من 

األزمات. 

)مثل  للتوطين  الساعية  العالمية  الجهود  لتضع  وتبتكر شبكة ستارت طرًقا عملية 
“غراند بارغن” و”تشارتر فور تشينج”( قيد التنفيذ. والتوطين بالنسبة لنا مسيرة، 
التعلم والتحسن خالل سيرنا فيها. و”التعلم  أنا نستطيع  العملي  ويعني نهجنا 
مستوى  على  جمعًيا  تحسيًنا  برامجنا  تحسين  يضمن  الذي  نهجنا  هو  بالعمل” 

الشبكة بأكملها. 

وألننا نعرف أننا ال يمكن أن نمضي وحدنا، نبذل قصارى جهودنا لمشاركة التقدم 
الذي أحرزناه ونتعاون مع منظمات مثل “شبكة تمكين اإلغاثة لالستجابة” ونتعلم 
العالم  حول  المستمرة  الجهود  في  مساهمين  قدًما  مضينا  أثناء  اآلخرين  من 

ومناصرين للتوطين وجاعلين الفاعلية شعاًرا لنا.

كير / لوسي بيك، مشروع تطوير 
قدرات الدعم التابع لبرنامج التأهب 

للكوارث والطوارئ، نيبال، تفريغ 
حمولة من الصفائح الحديدية

فيما يلي إحصائيات حول أدائنا في 2017:

التوطين

التمثيل:

التمويل:

التعاون: 

العدالة:  

القدرة: 

من أعضاء شبكة ستارت الجنوبية والوطنية 

من تمويل شبكة ستارت تم توزيعه مباشرة على المنظمات الجنوبية والوطنية 

من مشاريع شبكة ستارت تحظى بشركاء تنفيذيين وطنيين 

منظمة وشبكة محلية ووطنية مشاركة في تعاونات عادلة في 
مشاريع شبكة ستارت

شخص في عشر دول يتمكنون من الوصول إلى 
أنشطة بناء القدرات في العمل اإلنساني 

21

)هيئات جنوبية دولية ووطنية مع هيئات دولية والمنظمات الوطنية(

)نحو تم إحصاؤها، يحتمل وجود نقص في التبليغ(

 )من خالل برنامج التأهب للكوارث والطوارئ نهاية 2017(

)هيئات جنوبية دولية ووطنية مع هيئات دولية، ومنظمات وطنية - بإجمالي 603 310 4 جنيه إسترليني( 
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بناء القدرات المحلية
القدرات  لبناء  ستارت  بشبكة  الخاص  والطوارئ  للكوارث  التأهب  برنامج  أنشئ 
وبحلول  األزمات.   متضرًرا من  بلًدا   11 والطوارئ في  للكوارث  للتأهب  الوطنية 
نهاية 2017، منح البرنامج نحو 390 22 شخًصا فرصة الوصول إلى أنشطة بناء 
القدرات في العمل اإلنساني )41% إناث، 59% ذكور(. كما ساهم في تطوير أو 
تعزيز 15 نظاًما للتأهب في سبع دول )ومثال ذلك: األنظمة القائمة على التقنية، 
واألنظمة التي تركز على األفراد، مثل إجراءات وأفرقة االستجابة السريعة(. كما 

أقامت شراكات تعاونية شملت 54 منظمة محلية ووطنية.

ومن األمثلة على توطين عمل برنامج التأهب للكوارث والطوارئ إطالق أول منتدى 
إنساني وطني في إثيوبيا في أيلول/سبتمبر 2017. وبمساعدة من مشروع نقل 
السلطة الذي قدم الدعم المالي والتقني، حقق المنتدى بعض النجاحات المبكرة 
التي تشمل دمج منظمات وطنية دمًجا كاماًل في آليات تعاون رسمية. اقرأ المزيد 
في الصفحات 24 و40 لالطالع على المزيد من األمثلة من برنامج التأهب للكوارث 

والطوارئ.

تعزيز االبتكار المحلي
أطلق برنامج مختبرات االبتكار في برنامج التأهب للكوارث والطوارئ أربع مختبرات 
وكينيا  واألردن  بنغالديش  في  ضعيفة  مجتمعات  في  تقع   ،2017 عام  ابتكار 
والفلبين بوجود اثنين من المختبرات األربعة تحت قيادة منظمات محلية ووطنية. 
المشكالت  تحدد  التي  المحلية  المجتمعات  دعم  على  المختبرات  هذه  وتعمل 

الحاسمة والحلول المبتكرة للتطوير. اقرأ دراسة حالة صفحة 42.

صندوق ستارت الوطني األول
ستارت  صندوق  بنغالديش،  ستارت  صندوق   2017 نيسان/أبريل  في  أطلقنا 
العمل  مجموعات  أيدي  في  القرارات  وصناعة  التمويل  لنضع  األول،  الوطني 
اإلنساني األقرب إلى المجتمعات األكثر تضرًرا بالكارثة. ويشهد صندوق ستارت 
بنغالديش تطورات متزايدة على مستوى بنغالديش، حيث تتمكن المنظمات غير 
الحكومية المحلية والوطنية من الوصول مباشرة إلى صناديق ستارت والمشاركة 

في كافة عمليات الحوكمة وصناعة القرارات. اقرأ دراسة حالة صفحة 26.

المشاركة في تصميم مستقبل التوطين
إلى  تهدف  عالمية  عملية  وهي  إفولفز”،  “ستارت   2017 أيار/مايو  في  أطلقنا 
تصميم مستقبل شبكة ستارت بالتعاون مع المراكز الوطنية واإلقليمية التي تدير 
صناديقها الخاصة بها. وشملت قائمة المشاركين الرئيسين في تصميم مستقبل 
لالستجابة،  اإلغاثة  تمكين  مثل: شبكة  وطنية،  ومنظمات  شبكة ستارت شبكات 
وبعثة  ألفريقيا،  األمل  بناء  وإعادة  باكستان،  في  الوطنية  اإلنسانية  والشبكة 
المنظمات غير  المشروع، نظمت  الزراعية. وكجزء من  التنمية  دكا أهسانيا ورابطة 
الحكومية مؤتمر مستقبل العمل اإلنساني في باكستان، بمشاركة أكثر من 130 
ووكاالت  والمانحين،  والدولية،  الوطنية  المدني  المجتمع  منظمات  من  شخًصا 
غير  المنظمات  المؤتمر، شكلت  وعقب  الحكوميين.  والمسؤولين  المتحدة  األمم 

الحكومية “فريق اإلنجاز” إلدارة إنشاء مركز شبكة ستارت.  

التعلم والتحسين
والتوطين”،  2017 “صندوق ستارت، وشبكة ستارت،  آب/أغسطس  نشرنا في 
للكوارث  التأهب  برنامج  مشروعات  من  وثالثة  ستارت  لصندوق  مراجعة  وهي 
عملًيا  هيكاًل  توفر  للتوطين”  أبعاد  “سبعة  إلى  المراجعة  وأشارت  والطوارئ. 
الدولية. وتستعين شبكة  لتحسين موقف المنظمات المحلية ضمن المساعدات 
ستارت اليوم بهذه األبعاد السبعة للمساهمة في تحسين التوطين وتضمينه أكثر 

في كافة برامجنا. 

طموحنا ال يتوقف عند اإلنجازات السابقة 
وحيث أنه يمكن إنجاز الكثير، ولمواصلة هذا العمل بفعالية، ما زلنا نبحث عن شركاء 

وداعمين لمساعدتنا بالطرق التالية:

تمكين المنظمات المحلية  
حددت المراجعات التي أجريت للتوطين عام 2017 عدًدا من المجاالت التي يمكن 
من  المزيد  تشجيع  فصاعًدا،  اآلن  من  سنستهدف،  لذا  فيها.  تحسينات  إجراء 
الشراكات ذات الجودة، فضاًل عن زيادة ملكية المنظمات المحلية وبالتالي القدرة 

على التأثير.  

ونهدف إلى زيادة الوعي بالتوطين كمحرك للمساعدات اإلنسانية الفعالة، لتتمكن 
كما  وعودها.  على  الدولية  المنظمات  محاسبة  والوطنية من  المحلية  المنظمات 
ستساعد المعرفة المشتركة للقدرات المحلية والوطنية والقيادة في التعامل مع 

االفتراض القائل بأن القدرات المحلية والوطنية منخفضة..

المركزية السلطة وصنع القرارات
لتتمكن شبكة ستارت من تنمية المراكز اإلقليمية والوطنية مستقباًل، سنفتح باب 
العضوية لوكاالت اإلغاثة الوطنية األصغر حجًما. لنشكل مجموعة عالمية من مراكز 
تغيير  إلى  الساعية  رسالتنا  مع  ينسجم  بما  وتوزيعها  الشبكة  لتوجيه  االستشارة 

ميزان القوى في نظام العمل اإلنساني. اقرأ المزيد في الصفحة 44.

تركيز التمويل في أيدي الكثرة، ال القلة
نسعى إلى اكتشاف منصة جديدة للعناية الواجبة تعمل في جميع المستويات 
المحلية  المنظمات  من  أكبر  عدد  لتمكين  أساسية  بأنها  نعتقد  التي  العالمية 
لتخفيض  الجديد  نظامنا  تصنيف  وسيتم  التمويل.  إلى  الوصول  من  والوطنية 
الحاجز بينما يساعد بناء القدرات المنظمات على توسيع نطاقها. اقرأ المزيد في 

الصفحة 44.

اقرأ المزيد على: 
  https://startnetwork.org/localisation

التوطين

مّهد مؤتمر شبكة ستارت الطريق إلجراء حوار 
صريح ]...[ حول كيفية تحقيق التوطين في 
العمل اإلنساني في باكستان، وحثنا أيًضا 
على التفكير في إعادة تحديد أدوارنا وإعادة 

تصميم هياكلنا لنكون معنيين بأي وضع 
إنساني، ونتمتع بالفعالية والكفاءة.” 

محمد عمد ، رئيس الشبكة الوطنية 
اإلنسانية )باكستان( متحدًثا عن مؤتمر 

مستقبل العمل اإلنساني في 
باكستان.

محمد عمد ، رئيس الشبكة الوطنية اإلنسانية )باكستان( 
متحدًثا عن مؤتمر مستقبل العمل اإلنساني في باكستان.



24startnetwork.org - 2017 25التقرير السنوي

من المهم بالنسبة لي االستعانة 
بالموظفين المحليين؛ ألنهم يفهمون ثقافة 

الشعب بصورة أفضل.”
زهرا إبراهيم، الموظفة المعنية بخدمات المياه 
والصرف الصحي والنظافة الشخصية في اتحاد 

االستجابة اإلنسانية

خدمات اإلغاثة الكاثوليكية، إنذار صندوق ستارت 
165: الفلبين، تسجيل أسماء المستفيدين من قبل 

المتطوعين في مراوي

24

دراسة حالة
كيف مّكن التعاون المحلي االستجابة ألزمة مراوي بشكل أسرع 

وأكثر فعالية

الناس في مركز لإلخالء  إبراهيم مجموعة من  قبل ساعة من األذان، تجمع زهرا 
في بلدة قريبة من مراوي في الفلبين، تتخذه 168 أسرة ملجأ لها حالًيا للهروب 
من العنف الدائر في المدينة، من أجل سماع معلومات عن النظافة الشخصية، 
نظًرا ألن سكان العديد من مراكز اإلخالء هذه يعانون من األمراض، كما تم اإلبالغ 
عن عدد من الوفيات. “يمكن أن يفقد من يصاب بالمرض ويترك دون عالج حياته، 

وهذا ما نسعى للحيلولة دون حصوله.”

وخّلف العنف الذي بدأ في مراوي في أيار/مايو 2017 عشرات األلوف من النازحين 
بعد عدة أشهر من اندالع أعمال العنف هناك - حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2017. 

وقدمت شبكة ستارت المساعدة للمتضررين من خالل برنامجين.

استجاب صندوق ستارت بسرعة. واجتمع أعضاء ستارت في 28 أيار/مايو وأطلقوا 
اإلنذار بعد ثالثة أيام فقط. وفي 3 حزيران/يونيو، اجتمعت لجنة اختيار المشروع 
في مانيال للنظر في تسعة عروض، ومنحت منظمة العمل ضد الجوع، وخدمات 
لالستجابة  إسترليني  جنيه   257  721 قيمته  ما  وأوكسفام  الكاثوليكية،  اإلغاثة 
المباشرة. “حتى الصندوق المركزي لالستجابة في حاالت الطوارئ )CERF( حضر 
في مرحلة متأخرة جًدا. وأثبت صندوق ستارت أنه أحد الصناديق األسرع استجابة.” 

جافاد أموزيغار، العمل ضد الجوع

وكان لبرنامج التأهب للكوارث والطوارئ الخاص بشبكة ستارت ستة مشاريع تعمل 
بالفعل في البالد، تتمتع بمكانة فريدة لتعزيز جودة االستجابة. وكانت المنظمات 
أفضل استعداًدا للعمل مًعا حيث تمت إقامة عالقات بينهم في ورشات العمل 
لشركاء  أتاحت  والتي  ستارت  شبكة  أقامتها  التي  األخرى  والفعاليات  والتدريبات 

االتحاد فرصة االستجابة للحاالت الطارئة بفعالية وتنسيق.

الشخصية  والنظافة  الصحي  والصرف  الماء  خدمات  عن  مسؤولة  زهرا  وتعمل 
في اتحاد االستجابة اإلنسانية، وهو جزء من مشروع التمكين المالي في برنامج 
التأهب للكوارث والطوارئ. هذا إلى جانب كونها مدربة في مشروع تطوير قدرات 
الدعم التابع لبرنامج التأهب للكوارث والطوارئ، وعضًوا في الئحة الدعم الوطنية 
“تحت الطلب” - التي جلبتها للمساعدة في عمليات اإلجالء. “من المهم بالنسبة 
لي استخدام الموظفين المحليين ألنهم يفهمون ثقافة الشعب بصورة أفضل.”

دعت مشاريع برنامج التأهب للكوارث والطوارئ إلى ضم المنظمات المحلية في 
البنية الوطنية في الفلبين. وألول مرة، ضّم وكيل األمين العام للشؤون اإلنسانية 
الخاصة  خططه  في  المحلية  المنظمات  الطوارئ  حاالت  في  اإلغاثة  ومنسق 
األهمية  المزيد من  اعتراف منحهم  اإلنساني. في  العمل  الفاعلة في  بالجهات 

وبالتالي المزيد من القدرة على التأثير في االستجابة والدفاع عن المحتاجين.

التوطين

الفلبين
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دراسة حالة
صندوق ستارت بنغالديش - االستجابة النهيار أرضي

انهيارات  أسوأ  إلى  المتواصلة  الغزيرة  األمطار  أدت   ،2017 حزيران/يونيو  في 
هضبة  سفوح  على  بقوة  هطلت  الزمن،  من  عقد  منذ  بنغالديش  في  أرضية 
شيتاغونغ ما أدى إلى وفاة نحو 160 شخًصا وتضرر أكثر من 000 80 آخرين في 
المناطق الخمس الواقعة في المنطقة الجنوبية الشرقية. وحالت الكارثة الطبيعية 
دون وصول المجتمعات إلى الطرق الرئيسة والكهرباء والمواد الغذائية، وفقد أكثر 

من نصف المتضررين منازلهم وسبل عيشهم.

تستجب  ولم  العالمية،  اإلعالم  وسائل  في  كبير  باهتمام  األزمة  هذه  تحظ  ولم 
للكارثة سوى الحكومة البنغالديشية والهالل األحمر البنغالديشي. وعندها، اتخذ 
أعضاء صندوق ستارت بنغالديش قرارهم بالعمل، وأعلنت “كاريتاس بنغالديش” 
وخدمات اإلغاثة الكاثوليكية على إثر ذلك عن حالة التأهب، وبعد يومين اثنين ُمنحت 
منظمة “وورلد فيجن” و”آكشن آيد” تموياًل للعمل مع شريكهما الوطني طويل 

األجل، “باليبارا ناري كاليان ساميتي”.

يعزز توطين آلية التمويل هذه، ]...[ مع 
تخصيص التمويل الخاص بكل دولة، 

واإلدارة المحلية التي تضم جهات 
إنسانية وطنية ودولية فاعلة، من مدى 

الفعالية.”
إيه.كيه.إم. موشا، المدير الُقطري لمنظمة 

“كونسيرن وورلد وايد”

كاليان  ناري  “باليبارا  سهلت  آيد”،  و”آكشن  فيجن”  “وورلد  من  فني  وبدعم 
المجتمع المحلي، ومنها على سبيل  التي أطلقها  ساميتي” عمليات االستجابة 
المثال “االستجابة النسوية للطوارئ” التي مّكنت قيادات المجتمع النسوي من 
اتخاذ أدوار قيادية في االستجابة للطوارئ، مثل تحديد معايير اختيار المستفيدين. 
االعتراف  خالل  من  سيما  المجتمعات،  تمكين  في  االستجابة  عملية  وساعدت 

بالقيادة النسوية ومواجهة الصورة النمطية السارية ذات الصلة بنوع الجنس. 

وقال إيه.كيه.إم. موشا، المدير الُقطري لمنظمة “كونسيرن وورلد وايد”:
دولة،  بكل  الخاص  التمويل  تخصيص  مع   ]...[ هذه،  التمويل  آلية  توطين  “يعزز 
مدى  من  فاعلة،  ودولية  وطنية  إنسانية  جهات  تضم  التي  المحلية  واإلدارة 

الفعالية.”

بنغالديش

التوطين

هيومانتي آند إنكلوجن / شرف الحسين، 
إنذار صندوق ستارت بنغالديش: ب003، 

امرأة تعاين منزاًل دمرته الفيضانات
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وبناء   - تعاونية  وبطريقة  مبكرة  مرحلة  وفي  بسرعة  التمويل  بتقديم  أنه  نعتقد 
على الحاجة، ال عناوين األخبار أو اإلرادة السياسية - سنكون قادرين على مساعدة 
األزمات.  في  للعمل  استعداًدا  أكثر  لتكون  المحلية  والمجتمعات  المستجيبين 
وباختصار، يساهم التمويل السريع في الوقت المناسب والمكان المناسب في 

حفظ األرواح.

حيثما  المال  بها  نستعين  التي  الجديدة  التمويل  آليات  تجلب 
وأينما كانت الحاجة إليه

نعمل على تمكين العمل بسرعة وفي مرحلة مبكرة من خالل صناديقنا المجمعة 
في  األخرى،  التمويل  آليات  تتجاهلها  ما  غالًبا  التي  األزمات  أنواع  مع  للتعامل 
على  للعمل  جديدة  طرًقا  المخاطر  مواجهة  لتمويل  التجريبية  برامجنا  تعرض  حين 

الناشطين في المجال اإلنساني. 

ويمكن ألي عضو من أعضاء شبكة ستارت )مع شركائهم المحليين غالًبا( أن ينذر 
عن  النظر  وبغض  العالم،  مكان في  أي  أزمة في  بوجود  صندوق شبكة ستارت 
األولوية التي تحظى بها على جدول أعمال السياسيين أو اإلعالميين. ولن نتمكن 

التمويل مهم للغاية - ولكنه ال يقتصر على “الحجم”، بل يهتم 
“بالزمان والمكان والكيفية والسبب”

من مساعدة عدد أكبر من المحتاجين بطرق توفر الوقت إال بتعاون المستجيبين مًعا 
ومع المجتمعات المحلية.

كما يهدف تمويل مواجهة المخاطر إلى تأمين التمويل المبكر الذي يمكن توقعه 
إنقاذ مزيد من  الطريقة، يمكن  الكوارث قبل أن تقع. وبهذه  أثر  من أجل تخفيف 
األرواح. ويجمع نهجنا في تمويل مواجهة مخاطر الكوارث بين التنبؤ بالخطر بطرق 
تقديمها  التي سيتم  األنشطة  تحديد  أجل  للطوارئ من  تعاوني  وتخطيط  علمية 
في وقت مبكر، والتمويل المسبق من خالل مجموعة واسعة من األدوات المالية 
)بما يشمل صناديق الطوارئ، مثل: صندوق ستارت ونافذته للتوقع، أو التأمين 

المستند إلى مؤشرات، أو غيره من األدوات(. 

كادينا / إنذار صندوق ستارت: 186، 
المكسيك، األهالي المحليون يحصلون 

على الدعم الذي تشتد حاجتهم إليه 
عقب إعصار ضرب المكسيك

وفيما يلي أرقام تدل على األداء في العام الماضي

السرعة والكفاءة

توقع األزمة

األزمات البعيدة عن األنظار

تمويل التعليم

التعاون

ساعة بين اإلنذار بالكارثة ومنح التمويل 

من نشاطات صندوق ستارت العالمي استجابت ألزمات تم توقعها 

من نشاطات صندوق ستارت العالمي* استجابت ألزمات “بعيدة عن األنظار” 

مليون جنيه إسترليني تمت االستفادة منها عبر صندوق ستارت العالمي. ومقابل 
كل جنيه إسترليني واحد تم إنفاقه، تمت االستفادة من 1.5 جنيه إسترليني آخر 

لتلك االستجابة. 

 تم تنفيذها بالتعاون مع الشركاء )صندوق ستارت العالمي، 
وصندوق ستارت بنغالديش(

من المشاريع شملت استجابات تستند إلى النقود

 FOREWARN من أعضاء شبكة ستارت ساهموا بفعالية في

29 تمويل جديد

 )مشاريع ضمن صندوق ستارت العالمي، وصندوق الهجرة لالستجابة اإلنسانية، وصندوق ستارت بنغالديش(

)لحاالت اإلنذار مع صندوق ستارت العالمي، بنغالديش وصندوق الهجرة لالستجابة اإلنسانية وصندوق ستارت بنغالديش، أسرع من هدف 
االستجابة المتمثل في 72 ساعة( 

*بناء على 45 نشاط من أصل 47 في 2017 

ن
 م
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تمويل جديد
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المجلس النرويجي لالجئين / عناية الله أزاد، إنذار 
صندوق ستارت: 199، أفغانستان، ُأسر نازحة من قرية 

تيبار في والية سربل. ثريا، 12 عاًما )ترتدي األحمر( 
كانت تسكن في العراء خارج مركز إدارة شؤون الالجئين 

والعودة إلى الوطن، كانون األول/ديسمبر 2017

كيفية تقييم أثر تسهيالت تمويل مواجهة خطر الجفاف: 
دليل مرشد - أدى تصميم تسهيالت تمويل مواجهة 

الجفاف إلى إثارة تساؤالت حول كيفية قياس أثر مبادرات 
التمويل المبتكرة لمواجهة الكوارث وبرهنتها، لذا تم وضع 

هذا الدليل لألفراد الذين ينفذون هذه التدخالت.

وفي 2017، صرفنا 293 999 9  جنيه إسترليني من صندوق ستارت العالمي، 
للوصول إلى نحو 2.5 مليون شخص في 34 بلًدا، حظيت 7 منها بتمويل صندوق 
ستارت ألول مرة. وتوجهت 33% من هذه األموال ألزمات “بعيدة عن األنظار” 
واالرتفاع  الجفاف  وحاالت  والحرائق  واألوبئة  والفيضانات  للصراعات  لالستجابة 
الوقت  متوسط  أن  الجماعي  القرار  صنع  ويعني  الحرارة.  درجات  في  المفرط 
المستغرق بين اإلنذار باألزمة ومنح التمويل لم يتجاوز 64 ساعة. وحصلت  %48 
424 674 10 جنيه  )اإلنذار 151-202( على تمويل إضافي بقيمة  المشاريع  من 
جنيه   7  270  564 قيمته  ما  ستارت  صندوق  ومنح  أخرى.  مصادر  من  إسترليني 
 2.5 إسترليني لهذه اإلنذارات، وبالتالي، مقابل كل جنيه إسترليني واحد، ذهب 
في  على صندوق ستارت  مثااًل  اقرأ  الطارئة.  الحاالت  هذه  إلى  إسترليني  جنيه 

الصفحة 32.

وفي 2017، شهدت نافذة التوقع في صندوق ستارت سبعة إنذارات توقعية، 
تم تمويل ثالثة منها: الفيضانات في طاجكستان، والعنف االنتخابي في كينيا، 
والجفاف في تيمور الشرقية. وشملت هذه التدخالت القائمة على التوقع أنشطة 
الضعف،  وحاالت  المخاطر  بين  والربط  المحلي،  المجتمع  مستوى  على  التأهب 
وتحليل نظم اإلنذار المبكر وغيرها من األعمال. اطلع على بعض األمثلة من نافذة 

التوقع في الصفحات 34 و40.

القدرة  من  المطابقة  للنسخة  رسمًيا  أصبحت شبكة ستارت شريًكا   ،2017 وفي 
األفريقية على مواجهة المخاطر في السنغال - وهي مبادرة أفريقية تسعى إلى 
دعم الدول لتتمكن من التخطيط بشكل أفضل للكوارث الجوية والطبيعية والتأهب 
مؤشرات  إلى  المستند  التأمين  مثل  المبكر،  التمويل  خالل  من  لها  واالستجابة 
)التأمين البرامتري(. إلى جانب ذلك، حصلنا على تمويل من مؤسسة “روكفيلر” 
ومن  المبادرة،  لدعم  والتعليم  واألدلة  واألدوات  العمليات  تطوير  من  لنتمكن 
بنك االئتمان إلعادة اإلعمار، وهو مصرف إنمائي ألماني، لمواصلة تجريب هذا 

البرنامج حتى نهاية 2019. 

وفي شباط/فبراير، أعلنت الهيئة الوطنية إلدارة الكوارث في باكستان عن عزمها 
مواجهة  تمويل  تسهيالت  برنامج  الختبار  ستارت  شبكة  مع  شراكة  في  للدخول 
الجفاف،  من  فيها  اآلالف  عشرات  يعاني  التي  السند  مثل  أماكن  في  الجفاف 

واستكملنا تصميم البرنامج مع أعضاء شبكة ستارت نهاية 2017.

ُأطلق صندوق الهجرة لالستجابة للطوارئ في كانون الثاني/يناير 2017. وباالستناد 
إلى أسس آلية صندوق ستارت، وتعديله ليتالءم مع أزمة الهجرة، أطلق الصندوق 
2 مليون جنيه إسترليني  أربع دول، ومنح  إنذاًرا، واستجاب لسبعة منها في   13

في 2017. اقرأ مثااًل من صندوق الهجرة لالستجابة اإلنسانية في الصفحة 33.

 2017 عام  العالمي  اإلغاثة  نظام  في  التغيير  على  للتأثير  الساعي  عملنا  شمل 
لإلغاثة  وهو صندوق  الدانماركية،  للحكومة  التابع  الطارئة  اإلغاثة  إطالق صندوق 
من  الدانماركية  المنظمات  لتمكين  ستارت  صندوق  تجربة  من  يستفيد  الطارئة 

االستجابة لألزمات في جميع أنحاء العالم. 

نطمح إلى تحقيق نقلة كبيرة في تمويل اإلغاثة العالمي

مع توسع شبكة ستارت بمراكزها المنتشرة في جميع أنحاء العالم، سيتم إنشاء 
ستارت”  تمويل  “تسهيالت  خالل  من  وربطها  جديدة  وإقليمية  وطنية  صناديق 
العالمي. وهو ما سيتيح للمانحين إمكانية توجيه التمويل عبر الشبكة وضمان أن 
ما ظهرت  ومتى  فيها،  إليه  الحاجة  تشتد  التي  األماكن  إلى  التمويل  هذا  يصل 

هذه الحاجة.  

نظام  ويعد  بالمانحين.  والوطنية  الصغيرة  المنظمات  ربط  إلى  كذلك  ونسعى 
العناية الواجبة المتدرج واحًدا من السبل التي تتيح للمانحين والمنظمات المحلية 
إمكانية إقامة شراكات بينهم، وتوجههم إلى حيث تشتد الحاجة إلى هذه األموال. 

اقرأ المزيد في الصفحة 44.

ورغم أن صندوق ستارت هو األداة األسرع من نوعها، إال أننا نسعى إلى تكون 
إلى  للوصول  أيام   10 األمر  يستغرق  المتوسط،  ففي  أيًضا.  ذلك  من  أسرع 
المخاطر  مواجهة  وتمويل  التوقع  أدوات  في  نستثمر  ولذلك  أواًل.  المحتاجين 
لضمان أن نلبي االحتياجات العاجلة في مرحلة أبكر، لزيادة مستوى الصمود دون 

إغفال أحد - كما وعدت الجهات الفاعلة في العمل اإلنساني في “غراند بارغن”.

2018، ستصدر شبكة ستارت أول “نسخة مطابقة” لسياسة تأمين )كجزء  وفي 
عمليات  على  بناء  المخاطر(،  مواجهة  على  األفريقية  القدرة  نسخة  برنامج  من 
التخطيط واالستعدادات التي تم تنفيذها منذ إطالق هذه النسخة في تموز/يوليو 
2017. وبالتعاون مع الحكومة السنغالية، ستصمم شبكة ستارت سياسة تأمين 
أن  قبل  أشهر  ستة  حتى  الشديدة،  الجفاف  لحاالت  السريعة  االستجابة  لتمكين 

تتحقق آثار العمل اإلنساني. 

ويتمثل هدفنا النهائي في تحويل المنظمات غير الحكومية نحو نهج تمويل مواجهة 
اإلنساني،  العمل  نظام  جذري في  تغيير  إحداث  يجب  ذلك،  أجل  ومن  المخاطر، 
وصناديق  التأمين  مثل   - جديدة  مالية  أدوات  بوجود  المالية،  الهياكل  ومختلف 
في  الدولي  البنك  مع  ستارت  شبكة  وستعمل  والسندات.  والقروض  الطوارئ 
في  سينظر  الذي  ستارت،  تمويل  تسهيالت  لبرنامج  جدوى  دراسة  إلجراء   2018

الخيارات العملية والفنية والقانونية للقيام بذلك فقط. 

اقرأ المزيد على: 
https://startnetwork.org/localisation
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دراسة حالة
سرعة االستجابة ألزمة بعيدة عن األنظار في جمهورية 

أفريقيا الوسطى

في أيار/مايو 2017، اندلعت اشتباكات بين الجماعات المسلحة في جنوب شرق 
جمهورية أفريقيا الوسطى، مما أسفر عن مقتل ما ال يقل عن 130 شخًصا، فضاًل 
ُقّدر بنحو  عن تدمير المنازل وإجبار آالف اأُلسر على الفرار من العنف. واحتاج ما 
والحماية واإليواء  الصحة  تنقذهم في مجاالت  إلى مساعدات  000 25 شخص 

والماء والصرف الصحي والنظافة الشخصية. 

وبعد تسعة أيام من اندالع العنف، أنذرت ثالث منظمات صندوق ستارت، وخالل 
55.5 ساعة فقط تم تفعيل االستجابة وُمنحت ثالثة مشاريع تموياًل للعمل )بقيادة 
وكالة التعاون الفني والتنمية )ACTED(، و”كورد آيد” و”وور تشايلد”(. وكان هذا 
االهتمام  عنها  األنظار”، وقعت في دولة يغيب  مثااًل واضًحا ألزمة “بعيدة عن 
الحاجة  على  أدلة  وجود  رغم  االقتصادي  والدعم  السياسية  واإلرادة  اإلعالمي 

الماسة للمساعدة اإلنسانية هناك. 

بالتعاون نحقق المستحيل، ونحدث فرًقا 
على األرض. تمكننا من حفر 300 مرحاض، 

وبناء 150 حماًما، وخمسة مصادر جديدة 
للماء، كانت 4 منها آبار سابًقا، ونبع واحد، 

إضافة إلى سبع نقاط لتوزيع المياه 
بالصنابير والخّزانات. ولكنها ال تكفي لجميع 

النازحين.”
 جولي لوف، المسؤولة في برنامج الرعاية الصحية 

في “كورد آيد”

آيد”  “كورد  في  الصحية  الرعاية  برنامج  في  المسؤولة  لوف،  جولي  وتحدثت 
نحقق  “بالتعاون  قالت:  إذ  األرض،  على  الماسة  الحاجة  إلى  مشيرة  إلينادو  من 
 150 وبناء  300 مرحاض،  تمكننا من حفر  المستحيل، ونحدث فرًقا على األرض. 
حماًما، وخمسة مصادر جديدة للماء، كانت 4 منها آبار سابًقا، ونبع واحد، إضافة 
إلى سبع نقاط لتوزيع المياه بالصنابير والخّزانات. ولكنها ال تكفي لجميع النازحين.”

ووصلت المشاريع الثالثة إلى المستحقين في غضون ثمانية أيام فقط. وساهم 
تقديم المعونات بسرعة في تقليل حدة التوتر في المجتمعات المحلية عبر طمأنة 
السكان بأنهم غير منسيين وبأن هناك من يهتم بهم. ولوال سرعة صندوق ستارت 

وتمويله، لما تمكنت منظمة “وور تشايلد” من االستجابة لألزمة أبًدا.

 جمهورية أفريقيا
الوسطى

دراسة حالة
سد الثغرات في صربيا

شهد عاما 2016 و2017 تغيرات كبيرة في الهجرة المختلطة في صربيا؛ حيث تغير 
تدفق األفراد ومدة إقامتهم وكذلك خصائصهم ونواياهم نتيجة عدد من العوامل 
التي تشمل إغالق الحدود وخيارات الهجرة المحدودة والمبادرات اإلقليمية لالتحاد 
انخفاض  إلى  العوامل  هذه  وأدت  واالتحاد.  تركيا  بين  االتفاقية  مثل  األوروبي 
يصل  صربيا  في  السبل  بهم  تقطعت  الذين  السكان  أعداد  جعل  ما  التدفقات، 
إلى الذروة في شباط/ فبراير 2017، حيث يقدر عددهم بنحو 800 7 الجئ ومهاجر 
وطالب لجوء يعيش في البالد. وُصمم نظام االستجابة في صربيا لتوفير استجابة 
سريعة الحتياجات األفراد الطارئة أثناء سفرهم عبر صربيا قبل إغالق الحدود دون 
المختلفة. وأدت هذه  االحتياجات  لتلبية هذه  كاٍف  التكيف بشكل  يتمكنوا من  أن 
أربع مرات في صربيا  اإلنسانية  الهجرة لالستجابة  تفعيل صندوق  إلى  الظروف 
لسد حاالت العجز المختلفة الناشئة، مثل: دخول فصل الشتاء، والمكمالت الغذائية 
االجتماعي.  النفسي  والدعم  والحماية  المستضعفة،  الفئات  إليها  تحتاج  التي 

وهي  فيالنثروبي”،  ”مؤسسة  في  البرامج  مديرة  فرانشيفيتش،  ماريا  وقالت 
منظمة غير حكومية محلية في صربيا تقيم شراكات مع خدمات اإلغاثة الكاثوليكية 
الهجرة لالستجابة اإلنسانية، عندما شعرت  المسيحية لمشاريع صندوق  واإلغاثة 
في  األساسية  االحتياجات  بتلبية  لهم  السماح  في  الصندوق  وسرعة  بمرونة 
صربيا: “تميزت المشاريع بمرونتها وتكيفها مع الحالة المتغيرة التي نعمل فيها. 
تحليل  تقديم  من  األعضاء  تمكن  بحيث  وسهلة  قصيرة  االقتراح  آلية  كانت  فقد 
سريع للحالة. والسرعة مهمة هنا آلن االحتياجات والفجوات التي تنشأ بحاجة إلى 
اإلنسانية  لالستجابة  الهجرة  صندوق  لنا  أتاح  ذلك،  جانب  إلى  سريعة.  استجابة 

إمكانية الوصول إلى الكثير من المستفيدين، وشجع على تدفق المعلومات.”

 تمويل جديد

صربيا أوكسفام / ماريا بيروشكي، إنذار صندوق 
الهجرة لالستجابة اإلنسانية، صربيا 1، 

االستعداد لفصل الشتاء من أجل المهاجرين
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دراسة حالة
توقع انتخابات بمنافسة شديدة في كينيا

 توجه الناخبون الكينيون إلى صناديق االقتراع في آب/أغسطس 2017 للتصويت 
إقامتها  من  شهرين  قبل  ظهرت  حيث  عليها؛  المتنازع  الرئاسية  االنتخابات  في 
عالمات على اضطرابات جعلت أعضاء شبكة ستارت يشعرون بالقلق حيال تنامي 

مخاطر العنف.

وبناء على تجربة أخرى في بوروندي عام 2015، لم يتم فيها تفعيل اإلنذار الخاص 
القرار لم يكن لديهم فهم واضح لما سيسفر عنه  العنف ألن صناع  بتوقع تفجر 
الوكاالت  بين  للسياق  تحلياًل  أعضاء شبكة ستارت  أجرى  الوضع هناك، في حين 
باستخدام تمويل حصلت عليه من منحة صندوق ستارت لتحليل العمل. وبمشورة 
األعضاء  وتمكن  المتوقعة  السيناريوهات  أعضاء ستارت  حدد   ،FOREWARN من 
المسؤولون عن العمل من اتخاذ إجراءاتهم للتخفيف من الخطر. وبالفعل، وقعت 
آب/أغسطس  بين  ستارت  أعضاء  حددها  التي  المحتملة  السيناريوهات  إحدى 

وتشرين الثاني/نوفمبر 2017، ما جعلهم أكثر استعداًدا للتصرف.

وأدت نتائج التحليل إلى إنذار صندوق ستارت بناء على التوقعات. وأفرج أعضاء 
11 عضًوا  )قدمه  جماعي  لتمويل مشروع  إسترليني  جنيه   300 000 عن  ستارت 
ولسد  كبير  لخطر  معرضة  مقاطعات  ست  على  للتركيز  آيد”(.  “آكشن  بقيادة 

الفجوات في خطة الطوارئ الوطنية التي أطلقتها الحكومة الكينية. واستعد أعضاء 
ستارت لالضطرابات المحتملة من خالل: دعم مراكز التأهب لالنتخابات في مكتب 
التماسك  وأنشطة  الغذائية  التوزيعات  بين  والجمع  اإلنسانية،  الشؤون  تنسيق 
المجتمعي، وإعادة تنظيم الموارد الرئيسة، والعمل مع القيادات الدينية الوطنية 
المجتمعات  مع  والعمل  لألطفال،  آمنة  أماكن  وإنشاء  السالم،  رسائل  لتعزيز 

المحلية لتطوير خططهم الخاصة في حال اندالع أعمال العنف.

إلى  تموز/يوليو  من  كينيا  في  التوتر  مستويات  ارتفعت  ُيخشى،  كان  وكما 
تشرين الثاني/نوفمبر ُقتل على إثرها أكثر من 70 شخًصا بسبب أعمال الشغب 
واالحتجاجات، غير أن أعضاء ستارت كانوا في موقف جيد مّكنهم من التعامل مع 

التوترات المتصاعدة.

كينيا

لقد كانت عملية طويلة للتحضير لالنتخابات، 
وعندما تقترب من النهاية، يصبح من الصعب 
جًدا جمع رأس المال بسرعة - بمجرد أن تشهد 

الديناميكيات تتغير. لقد أضاف صندوق ستارت 
القيمة عندما اقتربنا من اللحظات الحاسمة، 

بعكس صناديق تمويل أخرى لم تصل إال بعد 
بدء أعمال العنف”

عضو في صندوق ستارت
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 دوركاس آيد، إنذار صندوق ستارت: 175، كينيا،
منتدى السالم مع قادة المجتمع المحلي

بسبب نتائج منحة التحليل للعمل، وّسعنا 
نطاق التمويل الداخلي الخاص بنا، وتمكنا من 

القيام بذلك ألن لدينا فهًما أوضح لما كان 
يجري هناك” 

أحد أعضاء شبكة ستارت
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منذ البداية، حرص أعضاء شبكة ستارت على االبتكار مًعا؛ إلطالق مبادرات مثل 
صندوق ستارت ونافذة التوقع. ونبني هنا نهًجا أكثر استراتيجية - الختيار االبتكارات 
التي نعمل عليها واالستفادة من عمق الشبكة لتوسيع نطاق المبادرات بأفضل 

إمكانية للتأثير.

ما  حل  على  أقدر  المشكالت  يواجهون  الذين  األفراد  بأن  إيماننا  من  وانطالًقا 
يواجهونه، نسعى إلى تعزيز االبتكار ودعم األفراد على تطويره على المستوى 
المحلي. ويشمل نهجنا في هذا إقامة الشراكات في القطاع الخاص والمجتمع 
المدني، نظًرا ألنهم قادرون على تقديم أفكار تم اختبارها جيًدا في حاالت أخرى.  

ويشمل تركيزنا في االبتكار حالًيا على:

التحول إلى نهج يركز على تمويل مواجهة المخاطر لتأمين التمويل المبكر 	 
الذي يمكن توقعه من أجل تخفيف أثر الكوارث وحماية األرواح. ويجري 

حالًيا اختبار برامج تمويل مواجهة المخاطر التجريبية قبل توسيع نطاقها 
ليشمل الشبكة بأكملها.

توفير آليات الدعم المحلي لدعم االبتكارات المحلية في االستعداد 	 
للكوارث.

دعم االبتكار الناشئ في كيفية تطور الشبكة وتعاونها وتعلمها.	 
االستثمار في التقنية التي يمكن أن يكون لها أثر كبير على األنظمة، 	 

مثل الشفافية والتعاون؛ حيث تتيح لنا الشفافية المتحققة عبر التقنية 
إمكانية تبادل المعلومات واستخدامها بانفتاح، فضاًل عن المساعدة في 

اتخاذ قرارات أفضل، مع تمكين الجهات المعنية من معرفة سبل إنفاق 
التمويل.  

االبتكار الجمعي 

تمكنا في العام الماضي من تخطيط وتمكين ما يلي: 

التحول إلى العمل المبكر

استخدام التقنية للتحسين

دعم االبتكار المحلي

التعلم من اآلخرين

مشاريع لإلنذار المبكر تم إنشاؤها واختبارها وتنفيذها

منصات تقنية لتطوير اإلغاثة اإلنسانية 

مختبرات ابتكار محلية في 4 دول 

عرًضا مبتكًرا قدمه مبتكرون محليون في دولتين 

شراكة أو تعاوًنا تشمل منظمات غير حكومية مع القطاعين األكاديمي 
والخاص 

 شبكة سي.دي.إيه.سي / هنا مورفي،
  أحد مختبرات االبتكار الخاصة ببرنامج التأهب
لكوارث والطوارئ، كينيا، مختبر ركن المعرفة

تتميز شبكة ستارت بموقفها الفريد لدفع االبتكار كأداة لتغيير نظام 
اإلغاثة العالمي. 
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االبتكار الجمعي 
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تمكين من يعملون في الميدان

أنشأ برنامج مختبرات االبتكار في برنامج التأهب للكوارث والطوارئ تسع مختبرات 
اتحاد  إدارتها  يتولى  والفلبين،  وكينيا  واألردن  بنغالديش  في   2017 عام  ابتكار 
وصناديق  محلية،  وأخرى  دولية  حكومية  غير  منظمات  يشمل  الذي  المختبرات 
إلى  البرنامج  ويسعى  األكاديمي.  والوسط  الخاص  القطاع  عن  فضاًل  محلية، 
تطوير ابتكارات في مجال االستعداد للكوارث عبر عملية ابتكارات محورها المجتمع 

المحلي. اطلع على مثال في الصفحة 42.

تقنية متطورة من أجل الخير
للمضي  الحكومة اإلستونية  2017، حصلت شبكة ستارت على تمويل من  في 
قدًما في عملها الختبار تطبيقات بلوكتشين العملية بهدف استكشاف اإلمكانات 
التقنية لمساعدة المنظمات غير الحكومية. وبهذا الدعم، تعمل الشبكة مع شركة 
بتقنية  تعمل  منصة  لتطوير  المالية  التقنية  مجال  في  الناشئة  “ديسبيرس” 
أعضاء  وتطوع  اإلنسانية.  للمساعدات  المالية  بالتحويالت  خاصة  البلوكتشين 
شبكة ستارت للمشاركة في الجولة األولى من االختبار الذي تم الحًقا في 2018. 
الثورية  التقنية  هذه  إدخال  من  ستارت  شبكة  األولية  التجارب  مّكنت  وبالفعل، 

المحتملة وعرض آلية استخدامها.

ال    - جديدة  بتقنية  منصة   - ستارت  صندوق  بوابة  أطلقنا  كذلك،   2017 وفي 
اإلنذارات اإلنسانية عند  إمكانية مراقبة  العام  تتيح لألعضاء والمانحين والجمهور 
إطالقها فحسب، بل تسمح لهم كذلك بتعقب إنفاق األموال ومعرفة عدد األفراد 
الذين يتلقون المساعدة كذلك. وهذا ال شك تحّول مثير في التفكير، يحقق ثورة 
في شفافية اإلغاثة اإلنسانية؛ حيث يتم عرض المعلومات بطريقة بسيطة يسهل 
آلًيا  المعلومات  لتحديث  لبيانات ضخمة،  إليها مدعومة بمعالجة معقدة  الوصول 
عند ورود معلومات جديدة. وبفضل مرونتها وتصميمها الذي يمكنها من توسيع 
نمو  تعديلها وتحديثها مع  بيانات جديدة مثيرة وطموحة يمكن  أداة  تعد  نطاقها، 

صندوق ستارت وتطوره.

كان العام الماضي حاسًما في تطوير التوقع باألزمات
تعد منحة التحليل للعمل من بين اإلنجازات المتحققة التي قدمناها، حيث تمكن 
المتوقعة.  باألزمات  اإلنذار  لزيادة  وتحليلها  الالزمة  البيانات  جمع  من  األعضاء 
وواصلت مجموعة FOREWARN التطور والتوسع عبر تقييم التهديدات العالمية، 
آراء  استطالع  خالل  من  ستارت  صندوق  في  القرار  صنع  عملية  في  وساهمت 
الخبراء، وقدمت المشورة ألعضاء الشبكة حول ابتكارات تمويل مواجهة المخاطر. 
التوقعات في مدغشقر  للتمويل على أساس  لتجريب مشروع  كما أقمنا شراكة 
يهدف إلى استخدام النمذجة العلمية والتخطيط للطوارئ والتمويل المسبق من 

أجل حماية السكان من الجفاف.    

انتقال تمويل مواجهة المخاطر من النماذج األولية إلى التجريبية
في مطلع 2017، عملت شبكة ستارت مع “ويلز تاورز واطسون”، ومعهد التنمية 
Save the Children إلجراء دراسة جدوى لفهم إمكانية تطبيق  الخارجية، ومنظمة 
يونيو  الذي صدر في  التقرير  وحدد  التعليم.  المخاطر في قطاع  تمويل مواجهة 

مجموعة واسعة من التوصيات للشراكة العالمية للتعليم.    
   

“إنشوريزيلينس”  العالمية  الشراكة  إلى  االنضمام  العام  هذا  أهمية  من  وزاد 
الدولية  والمنظمات  المدنية  والمجتمعات  الدول  تجمع  والتي  حديًثا  المقامة 
والقطاع الخاص واألوساط األكاديمية من أجل تعزيز صمود الدول النامية وحماية 
عن  لإلعالن  الشراكة  بهذه  الشبكة  الكوارث. وستستعين  آثار  من  المستضعفين 
عملها في تمويل مواجهة المخاطر، والتعامل مع الجهات المعنية الرئيسة والتأثير 

في مناظرات السياسة العالمية.

عالوة على ذلك، شكلنا أفرقة مع ثالث منظمات أكاديمية، ومنظمة غير حكومية 
وشريك من القطاع الخاص من أجل تصميم وتأمين تمويل لمشروع يهدف إلى 
وسيسعى  السؤال.  هذا  على  لإلجابة  العلمية”  الواجبة  “العناية  نهج  تصميم 
المختبر العلمي لتمويل مواجهة خطر الجفاف الذي سيتم تنفيذه في 2018 إلى 
آثار  من  للتخفيف  التمويل  أساليب  استخدام  في  الشركاء  تجربة  من  االستفادة 

الجفاف.  

طريق المستقبل وتتبع التطورات

الشبكة  استراتيجية  االبتكار في  مكّون  على تضمين  الشبكة، سنعمل  نمو  ومع 
لضمان تركيزنا على المكان الذي يمكن أن نكون فيه أكثر فعالية - الحث على التغيير 

واستخدام مؤشرات األداء الرئيسة لتتبع التقدم الذي نحرزه وإثبات قيمتنا.

وزيادة عدد ونوعية  المخاطر  تمويل مواجهة  نهج  إلى  التحول  إلى  ونخطط كذلك 
التدخالت في وقت مبكر. كما سنعمل على تجريب مجموعة أوسع من األدوات 
المالية، وتطوير تسهيالت تمويل ستارت الستيعاب هذه األدوات، واكتساب خبرة 
عملية في استخدام آليات مالية مختلفة من خالل برامجنا التجريبية الحالية، مثل 

نسخة اإلغاثة األفريقية لمواجهة المخاطر المذكورة في صفحة 30.  

دولهم  في  التوقع  آليات  لتعزيز  الوطنية   FOREWARN مجموعات  سنطور  كما 
في  الطينية  كاالنهيارات  توقعها،  الممكن  من  كان  التي  األزمات  من  والتعلم 
بالتمويل  الخاصة  التجريبية  البرامج  من  المزيد  سنطّور   ،2018 وفي  سيراليون. 
المستند إلى المخاطر في مدغشقر لدعم إنشاء مجموعة FOREWARN الوطنية 

في البالد.  

للكوارث  التأهب  ببرنامج  الخاصة  االبتكار  مختبرات  سنطور  المستقبل،  وفي 
والطوارئ من أجل تمكين إدارة االبتكار على المستوى المحلي لدعم مراكز شبكة 
ستارت المستقبلية لدعم االبتكار المدفوع محلًيا لتلبية االحتياجات المحددة محلًيا 
كذلك. وسنيسر التعلم على مستوى الشبكة بما يسمح لجميع أجزاء شبكة ستارت 

بالمشاركة والتعلم من بعضها بعًضا.

تمّكن  أن  شأنها  من  للتعاون  جديدة  طرًقا  سنجّرب  الشبكة،  تطور  ومع  وأخيًرا، 
للعمل  التقليدية  األنظمة  من  حالًيا  المستبعدة  تلك  فيها  بما  المنظمات،  كافة 
اإلنساني، من العمل مًعا والمشاركة مشاركة عادلة. اقرأ المزيد عن تطوير الشبكة 

في الصفحة 44.

االبتكار الجمعي 

شبكة سي.دي.إيه.سي،  هنا مورفي، 
أحد مختبرات االبتكار الخاصة ببرنامج التأهب 

للكوارث والطوارئ، بنغالديش
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دراسة حالة
العمل حسب التوقعات - دراسة حالة من طاجكستان 

الحرارة  التي وصلت فيها  النائية  2017 شديًدا في وديان طاجكستان  كان صيف 
في بعض األحيان إلى 49 درجة مئوية، وتبعه شتاء قارص ارتفعت فيه مستويات 
الثلج إلى حدود قياسية في قمم الجبال المحيطة بنهر زرافشان ووديان راشت ما 
جعل المجتمعات المحلية في طاجكستان عرضة للفيضانات واالنهيارات الطينية، 
خاصة بعد ارتفاع درجات الحرارة الذي تال تساقط كميات كبيرة عند قمم الجبال. وهو 
ما أثار قلق أعضاء شبكة ستارت، إلى أن نجحوا في تموز/يوليو 2017 في إطالق 

تحذير مبني على توقعاتهم.
 

كوربس”  و”ميرسي  والتنمية،  الفني  التعاون  وكالة  واستجابت 
و”Welthungerhilfe” عبر مزيج من التأهب المجتمعي وأعمال أخرى للتخفيف من 
حدة الخطر. وتمثل الهدف من ذلك في تحويل الفيضانات واالنهيارات األرضية 
المحتملة بعيًدا عن المنازل والبنية التحتية الرئيسة، مع ضمان أن تعرف المجتمعات 

المحلية ما يتعين عليها فعله عند وقوع الكارثة.
 

التعاون  وكالة  من  نبيفا  روبيا  استخدمت  البعيدة،  زرافشان  وادي  قرى  في  أما 
تحديد  على  المحلي  المجتمع  أفراد  لمساعدة  للمخاطر  خريطة  والتنمية  الفني 
األماكن المناسبة لبناء دعامات من أكياس حجرية، وهي نوع من الجدران المبنية 
من الصخور، يتم وصلها مًعا بشبكة معدنية. وعملت روبيا مع مجموعات المجتمع 
الكهرباء  وأعمدة  المدارس  حول  الجدران  هذه  لبناء  الموجودة  التطوعية  المحلي 
عن  الناجمة  األضرار  لخطر  عرضة  أنها  على  تحديدها  تم  التي  الزراعية  واألراضي 
قررت  حيث  للكوارث،  للتأهب  للتخطيط  جلسات  أعدت  ثم  األرضية.  االنهيارات 
المجتمعات بناء المزيد من آليات التخفيف من حدة خطر الفيضانات، من مواردها 
المجتمعات محمية  الطاقة والغذاء في هذه  المنازل ومصادر  الخاصة. وأصبحت 
السكان  أصبح  كما  قراها.  في  األرضية  االنهيارات  تحدث  عندما  أفضل  بشكل 
يتمتعون بالمهارات والمعرفة الالزمة لمواصلة بناء هذه الوسائل بصورة مستقلة 

ودون حاجة لدعم خارجي.

دراسة حالة
إحداث ثورة في االستجابة الصحية العامة في غامبيال، إثيوبيا

النائية  إيتانغ اإلثيوبية  بالمالريا في مدينة  286 حالة إصابة  عندما تم اإلبالغ عن 
في  تمثل  مأزًقا  السريعة  لالستجابة  الصحة  فريق  واجه  أيام،  سبعة  مدى  على 
أن العدد لم يكن كبيًرا بما يكفي ليكون مؤشًرا رئيًسا لبدء تدخل حكومي وطني.  

ولهذا، وضع الفريق خطة عمل محلية موضع التنفيذ باستخدام شبكة من مئات 
المتخصصين العاملين في المجال الصحي والمتطوعين لنشر رسالة مفادها: أنه 
إزالة  الناموسيات وحتى  ما لم يبذل الجميع المزيد لمنع المالريا، بدًءا باستخدام 
مناطق المياه الراكدة التي تتكاثر فيها الحشرات، فسنقف أمام خطر حدوث وباء 

خطير.

المدربين  الصحيين  العاملين  شبكة  عن  فضاًل  الجودة،  عالية  البيانات  جمع  ويعد 
جيًدا في منطقة غامبيال النائية - إحدى أفقر مناطق إثيوبيا - من بين نتائج مشروع 
والطوارئ،  للكوارث  التأهب  لبرنامج  التابع  العامة  الصحة  في  للطوارئ  التأهب 
والذي هدف إلى اإلنذار مبكًرا بحدوث أي تفٍش محتمل ألي مرض، ولدعم وزارة 

الصحة في تنفيذ استجابة سريعة ذات كفاءة.

ووفًقا لما ذكرته أكاني أوجولو، وهي عاملة صحية مدفوعة األجر تبلغ من العمر 
إلى  الصمود  على  مجتمعها  قدرة  تحسين  على  يعمل  المشروع  فإن  عاًما،   25
حد يتجاوز التخفيف من انتشار المرض، إذ تقول: “بفضل التدريب الذي تلقيناه، 
أصبحنا نحن العاملون في مجال الصحة أكثر قدرة على تحديد أعراض األمراض. كما 
شهدنا زيادة في حاالت اإلبالغ عن الشائعات التي تدور حول المرض، وتسجيل 
الحاالت. ولهذا السبب أصبحت عاملة في مجال اإلرشاد الصحي للمساعدة في 

منع تفشي المرض ليتمكن األفراد من العمل وتتمكن القرية من االزدهار.”

وشجع برنامج التأهب للكوارث والطوارئ كذلك على إجراء تحقيقات أسرع للحاالت 
اللوحية  الحواسيب  ذلك  في  بما   - الحديثة  التقنيات  واستخدام  فيها  المشتبه 
لتسريع عمليات اإلبالغ عبر اإلنترنت لوزارة الصحة، حتى تجاوزت رقابة األمراض 

في المقاطعات الست األهداف الوطنية.

ودعم مشروع التأهب للطوارئ في الصحة العامة مختبًرا للتشخيص في المنطقة، 
توجد فيه اآلن وحدة لألحياء المجهرية يعمل فيها موظفون مدربون تدريًبا مناسًبا 
لتوفير   - أعلى  وفعالية  أكبر  بسرعة  العينات  لتحليل  تشخيصية  بلوازم  ومزودون 
الوقت الحيوي في تأكيد تفشي المرض المشتبه به. ودعم المشروع أيًضا إنشاء 
المخاطر  حول  الصحيين  المسؤولين  توجيه  بهدف  كلًيا  ُمَؤْتَمَتة  جوية  محطات 

المتزايدة لتفشي األمراض وتمكينهم من بدء تدخالت وقائية.

ونذكر أخيًرا أن منظمة اإلغاثة المسيحية تولت إدارة مشروع التأهب للطوارئ في 
الصحة العامة في غامبيال، بالتعاون مع الوكالة الطبية الدولية “أمريف”، ووزارة 

الصحة اإلثيوبية، والوكالة الوطنية لألرصاد الجوية.

)يمين( شبكة ستارت / 
سارة بار، إنذار صندوق 

ستارت: 173

طاجكستان
إثيوبيا

االبتكار الجمعي 

بفضل التدريب الذي تلقيناه، أصبحنا نحن 
العاملون في مجال الصحة أكثر قدرة على 

تحديد أعراض األمراض. كما شهدنا زيادة في 
حاالت اإلبالغ عن الشائعات التي تدور حول 

المرض،فضاًل عن تسجيل الحاالت. ولهذا 
السبب أصبحت عاملة في مجال اإلرشاد 

الصحي للمساعدة في منع تفشي المرض 
ليتمكن األفراد من العمل وتتمكن القرية من 

االزدهار.”

 اإلغاثة المسيحية / سيري ماكيال دي
 أوليفيرا، أكين أجولو )ترتدي األزرق(
تتحدث إلى أفراد المجتمع المحلي
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تأكدنا أثناء إعدادنا لحزمة باكويت من أن 
االبتكار مساحة لتبادل المعرفة والتعاون 

مع القطاعات المختلفة في المجتمع لحل 
مشكلة ما. لقد تعلمنا الكثير من األطفال 
وأعضاء المجتمع المحلي بعد أن صممنا 
معهم واستمعنا لمالحظاتهم. وبالتأكيد، 

ستساهم المدخالت التي حصلنا عليها 
منهم في تحسين النموذج التجريبي الثاني 

من الحزمة.”

هايدرون ميالن، ديزاينوفيتر

دراسة حالة
االبتكارات التي تركز على المجتمع في الفلبين

في مدينة تالكوبان، يعمل الناجون من طوفان هايان مًعا على تطوير حلول مبتكرة 
من  المكون  “ديزاينوفيتر”،  فريق  ويطور  أفضل.  نحو  على  للكوارث  لالستعداد 
مصممين داخليين عانوا من الطوفان أيًضا، حزمة “باكويت” التي توفر مساحة 

آمنة للعائالت النازحة خالل عملية اإلخالء الوقائي وما بعد الكارثة.

ويقول هايدرون ميالن، أحد أعضاء الفريق: “تأكدنا أثناء إعدادنا لحزمة باكويت من أن 
االبتكار مساحة لتبادل المعرفة والتعاون مع القطاعات المختلفة في المجتمع لحل 
مشكلة ما”، وأضاف: “لقد تعلمنا الكثير من األطفال وأعضاء المجتمع المحلي 

بعد أن صممنا معهم واستمعنا لمالحظاتهم. وبالتأكيد، ستساهم المدخالت التي 
حصلنا عليها منهم في تحسين النموذج التجريبي الثاني من الحزمة.”

وتدعم مختبرات “توكالس” االبتكارية في الفلبين حزمة “باكويت”، إضافة إلى 
لالختبار  االبتكارات  للكوارث. وستخضع  للتأهب  المجتمع  على  يركز  آخر  ابتكاًرا   39

والتنقيح بالتعاون مع المجتمعات المحلية حتى كانون األول/ديسمبر 2018.

الفلبين

االبتكار الجمعي 43

توكالس إنوفيشن، مختبر ابتكار تابع 
لبرنامج التأهب للكوارث والطوارئ، 
الفلبين، عمال مهرة يشتركون مع 
ديزاينوفيترز لتصميم حزمة باكويت

43
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تتميز رؤية شبكة ستارت بأنها جريئة وطموحة. ولتحقيقها، 
حددنا ثالث مجاالت استراتيجية شاملة ستركز المنظمة عليها 

في 2018:
نمو الشبكة والالمركزية

اتفق األعضاء في 2017 على استراتيجية لتوسيع نطاق طرقنا في العمل، ونقل 
اإلنسانية.  األزمات  إلى  أقرب  هم  من  أيدي  إلى  والموارد  السلطة  من  المزيد 
ولتحقيق ذلك، ستعمل شبكة ستارت على تغيير نموذجها بالتحول من كونها هيئة 
مركزية إلى سلطة عالمية موزعة تتكون من مجموعات من المنظمات اإلقليمية 

والوطنية، يطلق عليها اسم “مراكز”. 

الوطني  المستويين  على  المنظمات  لدمج  استراتيجية  سنضع   ،2018 وفي 
الحوكمة  في  التحتية  بنيتها  مراجعة  على  وسنعمل  تكتالت،  في  واإلقليمي 

والعضوية من أجل تمكين نموذج شبكة المراكز الجديد هذا من النشوء والنمو.

المنظمات المنبثقة واالستقاللية التنظيمية

المتحدة  المملكة  Save the Children في  تحظى شبكة ستارت حالًيا باستضافة 
التي تتيح لها أنظمة تمكنها من العمل.  

ومع ذلك، نرغب في أن نصبح منظمة مستقلة من أجل:
أن تكون لنا هوية واضحة ومستقلة  	 
أن نكون في وضع أفضل لدفع تطور الشبكة ونموها  	 
زيادة مستوى قاعدة المانحين ونطاقها	 

لدعم  أساسية  وظائف  تنفذ  مستقلة  خيرية  مؤسسة  إنشاء  على  اآلن  ونعمل 
أعضاء شبكة ستارت على النطاق األوسع، فضاًل عن البرامج الممولة من المنح 

والتي يديرها أعضاء تحت عالمتنا التجارية.  

وبالفعل، سجلنا شبكة ستارت كمؤسسة خيرية وشركة محدود بالضمان - ونعمل 
مستقلة  كمنظمة  للعمل  نحتاجها  التي  واإلجراءات  السياسات  تطوير  على  اآلن 

ومستدامة وفًقا لقانون المملكة المتحدة.

إطار متدّرج للعناية الواجبة

المساعدات  تقديم  التوطين في  زيادة  بارغن” في  نحو “غراند  التزامنا  كجزء من 
لتمكين  القائمة  التدقيق  أنظمة  أقامتها  التي  الحواجز  اإلنسانية، يجب علينا كسر 
العناية  نظم  وتتسم  مباشرة.  األموال  إلى  الوصول  من  المنظمات  من  المزيد 
بأنها مزدوجة، وتفّضل في كثير من األحيان المنظمات غير  القائمة حالًيا  الواجبة 
الحكومية الدولية لكونها متلقًيا محتماًل للتمويل على حساب المنظمات األصغر 

حجًما، ألنها أكثر قدرة على الوفاء بمتطلبات المانحين.

أما نظام شبكة ستارت للعناية الواجبة فيتميز بأنه نظام قوي، إال أنه يمثل حاجًزا 
كبيًرا أمام المؤسسات المحلية والوطنية. ولحل هذه المشكلة، نخطط لبناء قاعدة 
بيانات عالمية للعناية الواجبة تتيح عملية تدقيق موحدة يمكن تكييفها مع السياق، 
المستويات  هذه  وستمّكن  اإلنترنت.  عبر  والمصادقة  التحقق  بعمليات  وتسمح 
القدرات  بناء  أدنى، وسيساعد  المرور عند مستوى  المنظمات األصغر حجًما من 
المنظمات على االرتقاء بمستواها في هذا النظام.  ولذلك، بدأنا العمل بالفعل 
العمل في  عطاءات هذا  لتقديم  الفنيين  والشركاء  المعنية  الجهات  عدد من  مع 

.2018

شبكة ستارت / يانوس فان دين ايدندن، 
المملكة المتحدة، هيلين أسناك، مستشارة 

في مجال التعلم اإلقليمي في برنامج 
التأهب للكوارث والطوارئ في أفريقيا 

والشرق األوسط، إثيوبيا، في يوم “أعضاء 
شبكة ستارت”، أيار/مايو 2017
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نموذجنا في الحوكمة 

تعمل شبكة ستارت بصورة اتحاد، وتتولى في المقام األول مسؤولية عضويتها. 
كما أنها مبنية على مبدأ تفويض السلطة؛ حيث يتم اتخاذ القرارات من جانب شبكة 
جمعية  القرارات  تكون  أن  يعني  وهذا  المانحين.  قبل  من  وليس  وحدها  ستارت 
واستراتيجية وغير مسيسة. وتم تصميم هيكل الحوكمة لضمان الصرامة والنزاهة 

في صنع القرار. 

أحد  المتحدة،  المملكة   Save the Children منظمة  باستضافة  الشبكة  وتحظى 
المسؤولة  ولذلك فهي   - التحاد شبكة ستارت  القائدة  والوكالة  الشبكة،  أعضاء 
 Save the منظمة  وإجراءات  سياسات  ستارت  فريق  ويتبع  ستارت.  عن  قانونًيا 
Children المملكة المتحدة، ولديه ترتيبات الحوكمة الخاصة به والتي تمكن أعضاء 

االتحاد من اإلشراف على توجهنا االستراتيجي. 

ويحكم شبكة ستارت مجلس أمناءها، بتوجيه من األعضاء، وتمثله الجمعية - أعلى 
بشأن  المشورة  تقديم  مسؤولية  المجلس  ويتولى  الشبكة.  في  حاكمة  هيئة 
والموازنة  العمل  خطة  على  والموافقة  وتنفيذها،  عليها  المتفق  االستراتيجية 
ببعض  التفويض  ويتم  الجديدة.  المبادرات  في  النظر  إلى  إضافة  السنوية، 

مجاالت الحوكمة إلى لجان المجلس الفرعية: 

اللجنة المالية والتدقيق التي تشرف على العمليات المالية والتدقيق وإدارة 	 
المخاطر.

لجنة العضوية التي تشرف على اختيار وإلحاق األعضاء الجدد، وعلى 	 
سياسة العضوية، ومساهمات األعضاء السنوية.

لجنة الترشيحات المسؤولة عن تعيين األفراد في المجلس وضمان التوازن 	 
الجيد في المهارات التي يتمتع بها األمناء. 

لجنة صندوق ستارت التي تشرف على إدارة الصندوق وعملياته 	 
واستراتيجياته. وتتبع هذه اللجنة إلى مجلس شبكة ستارت وكذلك مجلس 

صندوق ستارت الذي يضم المانحين في صندوق ستارت، وشبكة ستارت، 
وممثلي الفريق. 

وتضم كل لجنة، أو يترأسها، أحد األمناء، لضمان استمرارية النقاشات 
واتخاذ القرارات.

مجلس األمناء وقيادة الفريق

يتكون مجلس األمناء من مزيج من الخبراء المستقلين وممثلي الوكاالت األعضاء 
مجاالت  في  خبراتهم  على  بناء  المستقلين  األعضاء  اختيار  ويتم  الشبكة.  في 
مهمة لشبكة ستارت، لضمان عدم االنحياز في صناعة القرارات. بينما يتم ترشيح 
أعضاء مجلس األمناء من األعضاء من قبل األعضاء أنفسهم بناء على خلفياتهم 
المجلس عضو  رئاسة  المجلس. ويتولى  العضو في  تمثيل  ومهاراتهم، لضمان 
مستقل دائًما، وكذلك يكون أمين الصندوق الذي يرأس اللجنة المالية والتدقيق 

أيًضا.

أمناء شبكة ستارت )اعتباًرا من  تموز/يوليو 2018(:

شيماء الزرعوني - مستقلة
ديغان علي - عضو، أديسو 

ريتشارد برويد )أمين الصندوق( - مستقل
 ماثيو كارتر )نائب الرئيس( - عضو، الوكالة الكاثوليكية للتنمية في الخارج

لوال غاستيلو - مستقل، رئيس سابق 2017
بنيامين النيادو - عضو، الوكالة الكاثوليكية للتنمية في الخارج

كريستوف غابرييا ماتزه )رئيس( - مستقل
سمر محارب - عضو، ARDD للمساعدة القانونية 

كيفن نون - عضو، الهيئة الطبية الدولية 
ريتشل أو براين )بحكم المنصب( - Save the Children المملكة المتحدة

بوب روكستون - عضو، كونسيرن وورلد وايد
عليمة شيفجي - عضو، هيومانتي آند إنكلوجن

تيل فانبيك - عضو، فيلت هونغر هيلفه 

الفريق القيادي )اعتباًرا من  تموز/يوليو 2018(:

شون لوري - مدير عام
كريستوف بابايوانو - رئيس صناديق ستارت

كات ريشيل - مدير أول، نتوورك إنغيجمنت آند ديزاين 
شفيتا شاه - مسؤول العمليات االستراتيجية

نيل تاونسيند - مدير برنامج االبتكار

إدارة المخاطر

 Save the Children المضيفة،  الوكالة  وعمليات  سياسات  ستارت  شبكة  تتبع 
المملكة المتحدة، ولديها أيًضا إجراءات خاصة إلدارة المخاطر في الشبكة. وتوضح 
وااللتزامات  والحقوق  التوقعات  العضوية  وسياسة  اتحاد شبكة ستارت  اتفاقية 
ذلك  ويشمل  فيها.  األعضاء  والمنظمات  ستارت  بشبكة  الخاصة  والمسؤوليات 
تنفيذ  في  االحتيال  عن  اإلبالغ  وعملية  النهائيين،  للشركاء  المخاطر  مسؤولية 
كل  تجديدها  يمكن  والتي  لألعضاء  المتينة  الواجبة  العناية  وعملية  البرنامج، 
المالية  المخاطر  المشورة حول  والتدقيق  المالية  اللجنة  تقدم  كما  ثالث سنوات. 

واالمتثال.  

الحماية

سلطت أزمة الحماية الضوء على االفتقار إلى إجراءات متينة بما فيه الكفاية في 
بعض مجاالت نظام اإلغاثة الدولية، وكذلك اختالل توازن القوى وعدم المساءلة 
عن تلك التي يسعى النظام إلى خدمتها. وتلتزم شبكة ستارت بتقديم اإلجراءات 
إنساني  نظام  إقامة  في  المساعدة  وكذلك  الحماية،  لتحسين  الالزمة  الفورية 
القيام بذلك من خالل ضمان أن تعمل قيمنا وسياساتنا  أكثر عدالة. وسنواصل 
وتتبع  اإلنساني.  النظام  في  والمساءلة  السلطة  نقل  على  ومواردنا  وثقافتنا 
شبكة ستارت سياسات وإجراءات الوكالة المضيفة، Save the Children المملكة 
المتحدة. وكجزء من تحركنا نحو االستقاللية، نسعى كذلك إلى تطوير سياساتنا 
التركيز  لتأكيد  الواجبة  بالعناية  الخاص  الحماية، ونجري مراجعة شاملة إلطارنا  في 

على الحماية. 

تشكيلة المجلس
)في تموز/يوليو 2018(:

امرأة

رجل

ألمناء )امرأتان، رجالن(
س ا

ي مجل
ستقلين ف

ضاء م

4 أع

ت غير حكومية دولية )5 رجال، امرأة واحدة(
ظما

6 ممثلين عن من

ت غير حكومية دولية جنوبية )امرأتان(
ممثالن اثنان عن منظما

الحوكمة والقيادة 
واإلدارة
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 بيان الدخل والمصروفات للسنة المنتهية في 
31 كانون األول/ديسمبر 2017

الدخل - حسب نوع الدخل
األرقام الفعلية لسنة 2017 كاملة

97%864 86426 26-دخل المنحة

1.7%456-456مساهمات العضوية 

1.3%361-361رسوم السمسرة، ونسبة الدخل غير المباشر، والمصادر األخرى

100%681 86427 81726إجمالي الدخل

بلغ إجمالي الدخل لعام 2017 ما قيمته 27.7 مليون جنيه إسترليني، جمعت %97 
كإيرادات منحة، وتم الحصول على  المانحين  القادم من  الدخل  منها من إجمالي 

3% من رسوم الوكاالت األعضاء واسترداد التكاليف غير المباشرة.

1. األموال غير المقيدة    
يتاح التمويل العام لتغطية تكاليف المنظمة، بخالف المنح مستحقة الدفع وتكلفة 
وتشمل  ومقيدة.  محددة  أموال  من  تغطيتها  يتم  التي  واإلدارة  المنحة  تقديم 
التمويل رعاية ودعم الشركات، وهبات المعونة،  التي يتم منحها لهذا  اإليرادات 
خصيًصا  المعطاة  والتبرعات  والفوائد  والمكاسب/الخسائر،  االستثمار  وإيرادات 

لتغطية تكاليف التشغيل. 
    

2. األموال المقيدة    
ال يمكن استخدام هذه األموال إال ألغراض تحددها الجهة المانحة. وغالًبا ما ال يتم 
االعتراف بالدخل المقيد إال تماشًيا مع اإلنفاق، ولذلك يتم تسجيل الدخل فقط 
واالعتراف  بالمنحة  المتعلقة  النفقات  تكبد  بمجرد  والمصروفات  الدخل  بيان  في 
بها في فترة معينة. ويعني هذا أن التأخر في اإلنفاق سيؤدي إلى عدم االعتراف 

تشمل تكاليف الموظفين الرواتب ورواتب التقاعد ومساهمات التأمين الوطنية والتوظيف والتدريب

48

89%403 40325 25-مصروفات البرنامج

2%504504- الرصد والتقييم والمساءلة والتعلم

5%414 2651 1491تكاليف الموظفين

1%14155169النقل

1%43369412االستشارات والرسوم المهنية

0%30110140الفعاليات واالتصاالت والتسويق

2%26637662تقنية المعلومات والتكاليف التشغيلية األخرى

100%704 44228 26228إجمالي النفقات

النفقات - حسب نوع التكلفة
األرقام الفعلية لسنة 2017 كاملة
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بالدخل المحدود على الرغم من أن الجهات المانحة كانت قد منحت األموال بالفعل 
)أو حتى عندما تكون األموال قد تلقتها الجهة المانحة بالفعل(. وتعد منحة وزارة 
التنمية الدولية استثناًء لسياسة االعتراف بالدخل هذه، حيث أن هذه المنحة تتبع 

سياسة مختلفة تماشًيا مع االتفاقية األصلية.

3. مساهمات العضوية 
الدفعة السنوية التي يقدمها األعضاء ليكونوا جزًءا من المجموعة. 

4. رسوم السمسرة ونسبة الدخل غير المباشر
المباشرة  وغير  المباشرة  التكاليف  كافة  لتغطية  المنح  على  المفروضة  الرسوم 

المطلوبة إلدارة المنحة.  

البيان المالي

632في 1 كانون الثاني/يناير 2017الرصيد االفتتاحي

187 1في 31 كانون األول/ديسمبر 2017الرصيد الختامي

االحتياطات غير المقيدة لعام 2017
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المصروفات

 الرصد
 والتقييم

 والمساءلة
والتعلم

 تكاليف
الموظفين

النقل
 االستشارات

والرسوم المهنية

 الفعاليات
 واالتصاالت

والتسويق

 تكاليف
 تقنية

المعلومات

تكاليف التشغيل 
األخرى )بما في 

ذلك تعديالت 
السنة السابقة 

وأثر الصرف 
األجنبي(

 نسخة القدرة األفريقية على
مواجهة المخاطر

52-39123---

4----9--بلوكتشين

-------1استجابة الكاميرون

 برنامج التأهب للكوارث
والطوارئ

11 149-2141783111

 مختبرات االبتكار في برنامج
التأهب للكوارث والطوارئ

1 420-192427216130

 تسهيالت تمويل مواجهة
الجفاف

61-4811-17-21-

 التأهب لفيروس زيكا /
اإليبوال

116112---42

 االستجابة األوروبية ألزمة
الالجئين

133449-3--13-

 صندوق الهجرة لالستجابة
اإلنسانية

1 925-974---125

360-420463510582604310 9صندوق ستارت

21---37619711 1صندوق ستارت بنغالديش

نفقات البرنامج بحسب البرنامج باأللف جنيه إسترليني
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108مؤسسة روكفيالرنسخة القدرة األفريقية على مواجهة المخاطر

13الحكومة اإلستونيةبلوكتشين

75صندوق االبتكار اإلنسانيتسهيالت تمويل مواجهة الجفاف

391 11 وزارة التنمية الدولية البريطانيةبرنامج التأهب للكوارث والطوارئ

773 1وزارة التنمية الدولية البريطانيةمختبرات االبتكار في برنامج التأهب للكوارث والطوارئ

74وزارة التنمية الدولية البريطانية االستجابة األوروبية ألزمة الالجئين

صندوق ستارت

 التعاون اإلنمائي البلجيكي، اللجنة األوروبية لحماية
 المدنيين وعمليات اإلغاثة اإلنسانية، المعونة اإليرلندية،

 وزارة الشؤون الخارجية الهولندية، وزارة التنمية الدولية
البريطانية

10 503

506 1وزارة التنمية الدولية البريطانيةصندوق ستارت بنغالديش

296 1وزارة التنمية الدولية البريطانيةبرنامج التأهب لفيروس زيكا / اإليبوال

36مؤسسة إيكياإنشاء مؤسسة شبكة ستارت الخيرية المستقلة

163أخرى

إقرار - الجهات الواهبة للمنح

كما نشكر وزارة التنمية الدولية البريطانية على مساهمتها بمبلغ 2.5 مليون جنيه 
تم  والتي  اإلنسانية،  لالستجابة  الهجرة  لصندوق  المقدمة   2016 عام  إسترليني 

تسليمها بشكل أساسي في 2017.

والتقييم  الرصد  مثل   ،2017 عام  خارجًيا  البرامج  لبعض  المنجز  العمل  تسليم  تم 
والمساءلة والتعلم الذي تم تنفيذه لصالح صندوق ستارت من خالل عقد خارجي، 
بمنحة.  ممول  برنامج  عبر  تنفيذه  تم  الذي  والطوارئ،  للكوارث  التأهب  ولبرنامج 

وتم تنفيذ بعض أنشطة الرصد والتقييم والمساءلة والتعلم من قبل موظفي 
شبكة ستارت، وساهمت تكاليف الموظفين كذلك في مجاالت أخرى للعمل، مثل 

الفعاليات واالتصاالت والتسويق.
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المانحون

األعضاء

لم يكن إنجاز هذا التقرير ممكًنا لوال المساهمات التي قدمها العديد من األشخاص 
لتخصيصهم  لهم  امتناننا  عن  نعرب  والذين  ستارت،  شبكة  مًعا  يشكلون  الذين 
أوقاتهم وأفكارهم القيمة لبلورة هذا التقرير. ونود أن نشكر على وجه الخصوص 
التقرير، وكذلك كاًل من هيلين  “نايس آند سيريوس” لتوجيهاتهم حول موضوع 
جيمس، مسؤول االتصاالت في ستارت، وأنتيغون ماثياناكي، مسؤول الحوكمة 
والتعلم،  والمسائلة  والتقييم  بالرصد  المعني  ستارت  وفريق  ستارت،  في 
والرئيس السابق لألدلة ديفيد جونز، والفريق القيادي وعدد من األشخاص اآلخرين 
لكافة  خاًصا  شكًرا  ونوجه  واالقتباسات.  والقصص  بالمعلومات  ساهموا  الذين 
ومئات  واألربعين  االثنين  واألعضاء  ستارت،  شبكة  مًعا  تشكل  التي  المنظمات 
الخاص واألوساط  القطاع  والوطنيين، فضاًل عن شركاءنا في  المحليين  الشركاء 
اإلنسانية  األزمات  مع  للتعامل  المواجهة  خط  عند  يعمل  من  وكل  األكاديمية، 

ولتقديم المساعدة بطرق جديدة وأفضل.

)أعاله( شبكة ستارت | مستقبل 
العمل اإلنساني في باكستان 2017

شكر وتقدير
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