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وويلز  إنجلترا  في  مسجلة  خيرية  وجمعية  شركة  هي  ستارت  شبكة 
تحت رقم 09286835 في سجل الشركات، ورقم 1159483 في سجل 

الجمعيات الخيرية.  

حظيت شبكة ستارت باالستضافة لدى منظمة إنقاذ الطفولة - المملكة 
المتحدة Save the Children UK حتى 1 أيار/مايو 2019، وال يزال فريق 
الطفولة  إنقاذ  صندوق  لدى  باالستضافة  يحظى  ستارت  شبكة  برامج 
إنقاذ  صندوق  إّن  ستارت.  لشبكة  المقدمة  المنح  على  م  القيِّ بصفته 
الطفولة هو جمعية خيرية مسجلة في إنجلترا وويلز )213890( واسكتلندا 

)SC039570(، وهو شركة مسجلة في إنجلترا وويلز )178159(.  

Start Network, WeWork Aviation House, 125 Kingsway, 

London, United Kingdom, WC2B 6NH 

www.startnetwork.org

مزارع كيني يصنع مكعبات من الطعام المغذي للحفاظ 
على الماشية خالل فترات الجفاف، مختبرات االبتكار في 

برنامج التأهب للكوارث والطوارئ )ج( معرفة كونا الب

صورة الغالف: امرأتان ُمسّنتان تنتظران استالم معونة 
اإلغاثة من الفيضان الذي ضرب ميانمار، إنذار صندوق 

 HelpAge International/ستارت رقم 347 )ج( بين سمول

ُتعرف  وكانت   ،2010 عام  في  ستارت  شبكة  تأسست 
آنذاك باسم اتحاد الوكاالت اإلنسانية البريطانية.  

حققته  الذي  بالتغيير  باالحتفاء   2020 عام  في  نفتخر 
شبكتنا في السنوات العشر الماضية، جنًبا إلى جنب مع 

أعضائنا والمانحين والشركاء. 
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شهر  ففي  االستباقي.  وغير  البطيء  التمويل  تحّدي 
لالستجابة  العالمي  ستارت  صندوق  تلّقى  شباط/فبراير 
آب/أغسطس  شهر  وفي   .300 رقم  اإلنذار  السريعة 
الجفاف  ضد  للتأمين  دوالر  ماليين   10 تسديد  عن  أعلّنا 
اإلفريقية  الوكالة  خالل  من  اشتريناه  قد  كّنا  تأميٌن  وهو 
مع  العمل  وباشرنا  السنغال،  في  المخاطر  الستيعاب 
أعضائنا على وضع خطة لتنظيم أنشطة التخفيف من أثر 

الجفاف هناك.  

وّجه  مباشرة.  المحلية  المنظمات  إلى  التمويل  توجيه 
إلى  أمواله  من   %55 بنغالديش  في  ستارت  صندوق 
العام.  خالل  في  الحكومية  غير  المحلية  المنظمات 
واستكملنا في شهر آب/أغسطس تصميم عملية مرحلية 
جديدة للعناية الواجبة، وبحلول نهاية العام كنا قد حصلنا 
تمويٍل  بتوفير  حاليين  مانحين  ثالثة  من  تعهدات  على 

م ألعضاء محليين صغار في شبكتنا.   مباشر ُيقدَّ

المساهمة في إنشاء ابتكارات مجتمعية مع ما يقرب من 
100 فريق محلي من خالل مختبرات االبتكار في برنامج 
التأهب للكوارث والطوارئ، وتمّكنت ِفرق كثيرة من تأمين 
على  الحصول  أو  شراكات،  إقامة  أو  إضافي،  تمويل 

عمالء.  

منحة  خالل  من  لنا،  المانحة  الجهات  تنويع  نحو  السعي 
مت لصندوق ستارت من مؤسسة إيكيا، وهي  جديدة ُقدِّ

أول جهة تمويل من القطاع الخاص. 

التوطين  في  طموحاتنا  إنجاز  نحو  كبيرة  قفزة  تحقيق 
في  المدني  للمجتمع  جديدة  مراكز  خمسة  إطالق  عبر 
والهند،  وغواتيماال،  الديمقراطية،  الكونغو  جمهورية 

ومنطقة المحيط الهادئ، وباكستان.  

تنفيذ نموذج قيادة جديد يلقي مسؤولية تحقيق األهداف 
االستراتيجية والمالية مع الحفاظ على الشفافية واالمتثال 
التنفيذي  الرئيس  عاتق  على  المخاطر  وإدارة  العمل  في 

باالشتراك مع مدير العمليات التشغيلية والمالية.  

في 1 أيار/مايو 2019،  تحولنا إلى جمعية خيرية مستقلة: 
اإلغاثة  منظمات  من  أعضاؤها  يتكّون  جمعية  وهي 
نتائجها؛  بتحقيق  ومدفوعة  بمهامها  هة  موجَّ اإلنسانية 
وهي جمعية تقيس مستوى النجاح بقوة شبكتها وقدرتها 
لألزمات  المعّرضين  حياة  في  إيجابي  تغيير  إحداث  على 
في  بعملنا  قُدًما  للمضّي  ونتطلع  منها.  والمتضررين 
2020 الذي تحّل فيه أيًضا الذكرى السنوية العاشرة  عام 

لتأسيس شبكة ستارت.  

ونأمل في إحراز تقدم في جدول أعمالنا الطموح لتغيير 
بفريق شبكة ستارت  السياق  األنظمة، ونشيد في هذا 
وأعضائها ومجلس أمنائها الذين عملوا بال كلل لجعل كل 
ما حققناه في 2019 واقًعا على األرض. ونتوجه بالشكر 
بوب  ونائبه  ميتزه،  كريستوف  المجلس،  لرئيس  الجزيل 
روكستون، لقيادة انفصال المنظمة، وإلى كاثرين سنيث 
على تولي منصب الرئيس التنفيذي المؤقت من تموز/
يوليو إلى أيلول/سبتمبر 2019، والشكر موصول لشون 
لوري، مؤسس شبكة ستارت ومديرها حتى حزيران/يونيو 
2019، الذي كانت رؤيته وقيادته مصدر إلهام لما أصبحت 

هذه المنظمة الطموحة والفعالة عليه اليوم.  
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كريستينا بينيت  
 الرئيس التنفيذي

سوزان الين  
مدير العمليات المالية والتشغيلية

 
 2019 أيلول/سبتمبر  في  ستارت  شبكة  إلى  انضممنا 
منجذبَتين بالزخم المحيط بسعيها إلى تحقيق أجندتها من 
طموحة  إنسانية  شبكة  لبناء  ومتحمسَتين  التغيير،  أجل 
ستارت،  شبكة  إلى  انضممنا  أن  ومنذ  حديًثا.  مستِقّلة 
والوعد  القلق  شغَلنا  الفريق،  في  جديدتين  وبصفتنا 

بتحقيق هذا الهدف على حد سواء.

وال غرابة في ذلك، ففي عام 2019، شهدنا آثاًرا مدمرة 
ع أكثر من نصفها  نجمت عن كوارث متعددة كان يمكن توقُّ
وتجنب تبعاتها، وشغلتنا كذلك الزيادة الملحوظة في عدد 
من خرجوا من ديارهم للنجاة من األضرار المجتمعة للنزاع 
اليوم  عدُدهم  ر  وُيقدَّ السياسي،  والتقاعس  والكوارث 

بنحو  272 مليون نسمة.

وقد شغَلنا كذلك الضرر الذي تسببت به جائحة كوفيد-19 
)مرض فيروس كورونا المستجد(، بعد أن بدأنا في مطلع 
نيسان/أبريل 2020 بإدراك عواقبه في البلدان المنخفضة 

الدخل. 

المشاكل  ستارت  شبكة  تعالج  بأن  وعًدا  رأينا  أننا  بْيد 
طرح  خالل  من  فيه،  نعمل  الذي  القطاع  في  المتراكبة 
أفكار جديدة، واتخاذ ُمقاربات جديدة، وبناء تحالفات جديدة. 
وبالفعل، فحين نسترجع ما حققته شبكة ستارت في عام 

2019 نجد أنها كانت منجزات مميزة: 

سيدة وطفلتها مع المساعدة التي حصلت عليها بعد 
الحريق الذي اندلع في حي فاسانتك الفقير في دكا، 

 ،B-09 بنغالديش، إنذار صندوق ستارت في بنغالديش
Concern Worldwide © الصورة
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النزوح في إثيوبيا، إنذار صندوق ستارت 292 )ج( منظمة إنقاذ الطفولة

مبررات 
التغيير   

في نهاية عام 2019، بلغ عدد من يحتاجون إلى مساعدة 
عاجلة إلنقاذ حياتهم أكثر من 200 مليون شخص؛ إذ يزيد 
تغير المناخ من وتيرة الكوارث وحجمها، وتساهم األزمات 
في نزوح األفراد عن ديارهم بحًثا عن المأوى وسعًيا لحياة 

أفضل.  

جائحة  لخطر  األفراد  من  مزيد  يتعرض  أن  المتوقع  ومن 
كوفيد19-، ليس لكونه مميًتا وحسب، بل آلثاره الجانبية 
األخرى، كانعدام األمن الغذائي، وانتشار األمراض وسوء 
أشكال  من  وغيره  الجنسي  العنف  عن  فضاًل  التغذية، 
العنف. وتزيد هذه العوامل جميعها من الحاجة إلى ابتكار 

طرق جديدة للحد من األثر البشري لحاالت الطوارئ.  

وغير  بطيئة،  اإلنساني  العمل  وتيرة  تزال  ما  ذلك،  ومع 
عن  وبعيدة  السياسية،  بالمصالح  ومتمسكة  كافية، 
الكثير  وتكمن  األرض.  على  الالزمة  الفعلية  االحتياجات 
ُتستبَعد  ما  وغالًبا  الدولية،  المصالح  في  القوة  من 
المباشر  التمويل  إلى  تفتقر  التي  المحلية  المنظمات 
في  والتمثيل  القرارات  اتخاذ  على  القدرة  تمتلك  وال 
العالمية. ويعني رفض النظام للتغيير افتقار  المنتديات 
إليها، ومواجهة  التي تشتد حاجتهم  الماليين للمساعدة 
المجتمعات لصعوبات أكبر في التعافي وحماية نفسها 

في المستقبل.  

ومن هنا، يجب إحداث تغيير جذري في العمل اإلنساني. 
وتسعى شبكة ستارت بدورها إلى بيان ما يمكن أن يكون 
عليه شكل العمل اإلنساني في المستقبل: استباقي، 

ومبتكر، وخاضع للمساءلة المحلية. 

نبذة عن شبكة ستارت 
أعضاؤها  يتألف  دولية  مجموعة  هي  ستارت  شبكة 
في  تغيير  إحداث  أجل  من  تعمل  دولية  منظمات  من 
الدفع  إلى  وتسعى  اإلنسانية.  اإلغاثة  نظام  عمل  آلية 
بالتغيير في نظام اإلغاثة العالمي عبر حل أكبر المشاكل 
التمويل  وتيرة  في  والمتمثلة  القطاع،  تواجه  التي 
المركزية، فضاًل  والصالحيات  االستباقية،  وغير  البطيئة 

عن رفض التغيير. 

بلغ  العضوية، حيث  باعتمادها نظام  تتميز شبكة ستارت 
القارات  من   2019 عام  فيها  األعضاء  المنظمات  عدد 
الخمس 41 منظمة. وتحظى الشبكة بدعم جمعية شبكة 
ستارت الخيرية، ومقرها لندن، التي تتولى إدارة البرامج، 
واالتصاالت،  األموال،  وجمع  األعضاء،  بين  والعالقات 

واألدلة والبراهين. 

اتحاد  انتقلت شبكة ستارت من   ،2019 أيار/مايو  وفي 
تستضيفه منظمة إنقاذ الطفولة في المملكة المتحدة 
منظمة  أصبحت  أن  وبعد  مستقلة.  خيرية  جمعية  إلى 
بشأن  رؤيتنا  أن  إثبات  لنا  الهاّم  من  بات  مستقلة، 
مستدامة  بل  وحسب،  ممكنة  ليس  اإلنساني  القطاع 

وفعالة وناجعة.  

ويعكس سلوكنا وقراراتنا مبادئنا الرئيسية التالية:  

نمنح األولوية لألفراد: تأتي المجتمعات التي 	 
نخدمها على رأس أولوياتنا عند اتخاذ القرارات أو 

إعداد البرامج.   
نتميز بالشجاعة: طموحنا كبير، ونسعى إلى 	 

اكتشاف أشياء جديدة ونجازف لتحقيق أهدافنا.  
نتعاون في العمل: نستفيد من قيمة العمل 	 

ضمن الشبكة، ونتقاسم المخاطر ونتشارك الموارد 
ونتعلم مًعا. 

نسعى إلى الشمولية: نقّدر القيمة الكامنة في 	 
اختالف وجهات النظر ونعمل على إزالة العقبات 

التي تحول دون إيصال أصواتنا. 
نحرص على االنفتاح: نعمل بشفافية ونزاهة لبناء 	 

ثقة متبادلة على جميع المستويات، بدًءا بالحوكمة 
وانتهاًء بإعداد البرامج. 



المنفعة العامة 
األعمال  هيئة  لتوجيهات  االهتمام  األمناء  أولى 
في  النظر  عند  العامة  المنفعة  حول  الخيرية 
تلبية واجبنا تجاه  أنشطتها وأهدافها. ونحرص عند 
نعمل  وأن  ضرر،  بأي  نتسبب  أال  على  المجتمع 
في  عملنا  يؤدي  وأن  بالقانون،  ملتزمين  بكفاءة 
شبكة ستارت من خالل التغييرات التي يستنهضها 

إلى إحداث أثر إيجابي على المجتمع بأكمله.  

ولدينا مساحة مميزة لم يشغلها أحد آخر، ونعتقد 
اإلنساني  العمل  في  نتناولها  التي  القضايا  أن 
قطاع  تحسين  إلى  المطاف  نهاية  في  ستؤدي 
العمل اإلنساني بجعل اإلنفاق أكثر كفاءة، والتنفيذ 

أكثر فاعلّية. 

أعضائنا  مع  الداخلي  المستوى  على  نعمل  ونحن 
تقديم  من  تمكنهم  التي  الموارد  لهم  لنوفر 
المتضررة  للمجتمعات  أعلى  بجودة  المساعدة 
خالل  من  الخارجي  المستوى  وعلى  األزمات،  من 
للنهوض  والمناصرة،  الدعم  وأنشطة  الشراكات 
في  التغيير  أنظمة  وتحسين  الممارسات  بأفضل 

القطاع اإلنساني. 

وبذلك:

يكتسب أعضاؤنا مهارات أفضل في تقديم 	 
اإلغاثة – مستوى أعلى من االلتزام بالمواعيد، 

والمالءمة، والكفاءة، والتعاون. 

يستفيد قطاع العمل اإلنساني الواسع من 	 
ابتكاراتنا، كأدوات التوقع، والعناية المرحلية 

الواجبة، وصناعة القرار على المستوى 
المحلي، والتمويل. 

تستفيد المجتمعات المتضررة من األزمات 	 
بالحصول على مساعدة أكبر حجًما وأفضل 

جودًة. 

يرى دافعو الضرائب والمانحون إدارة 	 
مساهماتهم إدارًة تتميز بالشفافية والكفاءة.  

رؤية شبكة ستارت 
في  رؤيتها  تحقيق  إلى  ستارت  شبكة  تسعى 
ومبتكر  استباقي  إنساني  نظام  إلى  الوصول 
المستفيدون  يحظى  المحلية،  للمساءلة  يخضع 
وتحفظ  جودة،  أفضل  إنسانية  بمساعدة  منه 
كرامتهم وتحميهم من األذى والضرر. ونبذل بدورنا 
مع  التعامل  تغيير في  إحداث  يمكننا من  جهد  كل 
المستوى  على  وتقديمها  اإلنسانية  المساعدة 

المحلي والدولي، من خالل: 

االنتقال بالتمويل اإلنساني من النموذج 	 
المبني على رد الفعل إلى النموذج 

االستباقي؛ 
نقل الصالحيات واتخاذ القرارات إلى يد 	 

المنظمات واألفراد األقرب إلى الخطوط 
األمامية؛  

نقل مهمة تصميم وتطوير الحلول المبتكرة 	 
للمشاكل اإلنسانية إلى المجتمعات المعنية. 
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حل واحد إلدارة المال في جميع منتجات 
ستارت التمويلية

منتجات ومنهجيات تمويل مبكرة/
يمكن توقعها

 توسيع نطاق صندوق 
ستارت العالمي

 منصة للعناية الواجبة تمّكن 
 المنظمات من الحصول على 

التمويل مباشرة

 نموذج قابل للتوسيع والتطوير 
 معتمد في المراكز الُقطرية 

واإلقليمية

مراكز تتولى إدارة شؤون الحوكمة 
والعضوية على المستوى الُقطري

نموذج ابتكار قابل للتطوير

مسار للممارسات أو المنتجات أو 
الخدمات الجديدة

 مزيٌد من التمويل المرن الذي 
 يمكن توقعه، مزيٌد من 

اإلجراءات المبكرة

الوصول إلى مزيٍد من المجتمعات 
الضعيفة "المنسية”

توجيه مزيٍد من المال إلى الوكاالت 
المحلية الوطنية مباشرة

تكامل في عمل المنظمات غير الحكومية 
ضمن شبكة واحدة

مزيٌد من القرارات التي تتخذها الوكاالت 
المحلية والوطنية

مزيٌد من الحلول اإلنسانية المصممة 
والمدعومة من المجتمعات

 مزيد من اإلجراءات المتخذة 
في الوقت المناسب

 مزيد من إجراءات الوقاية 
والحد من الضرر

مزيد من اإلجراءات المعتِمدة على 
االتصاالت والتنسيق

مزيد من اإلجراءات المناسبة المبنية 
على احتياجات المجتمع

التمويل الجديد
آليات تمويل استباقية

التوطين
السلطة واتخاذ القرار بيد األقرب إلى 

الخطوط األمامية

االبتكار الجماعي
حلول مبتكرة ومن الداخل

مزيد من اإلجراءات اإلنسانية التي تتميز بمستويات 
أعلى من الفاعلّية والكفاءة، لحفظ مزيد من األرواح 

والحفاظ على كرامة المتضررين بفعل األزمات
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على  وكذلك  أعضائنا،  مع  الداخلي  المستوى  على  نعمل  رؤيتنا  نحقق  كي  ونحن 
المستوى الخارجي عبر شركائنا وأنشطة الدعم والمناصرة. ويتضح تأثيرنا من خالل 
التغييرات التي نستنهضها: منح مزيد من الصالحيات وسلطة اتخاذ القرار للخطوط 
األمامية، وتطوير نماذج ومنتجات مالية سابقة وأكثر قدرة على التوقع، والمساهمة 
المجتمعات  أفراد  مع  بالتعاون  األزمات  عن  الناجمة  للمشاكل  حلول  تصميم  في 

المتضررة ذاتها. 



%+29
INCREASE IN MEMBERSHIP

بانتظار طقس قاٍس، وبرد قارس؛ المكسيك؛ 
 CADENA © اإلنذار 380 لصندوق ستارت؛

النمو %+26
الزيادة في العضوية

الشراكة 111
شريًكا معنًيا بإنشاء المركز

التغيير %40
أسرع في الوصول إلى 

المجتمعات المحتاجة من خالل 
صندوق ستارت في بنغالديش

إحصاءات العام 
نظرة عاّمة

التقرير السنوي لشبكة ستارت 2019  | 8
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الفئات العمرية لإلناث الالتي تم 
الوصول إليهن 

الفئات العمرية للذكور الذين تم 
الوصول إليهم 

الوصول إلى 4.2 مليون شخص  صندوق ستارت

استفاد األعضاء من 
نحو 11 مليون جنيه 

إسترليني من التمويل 
اإلضافي بفضل 

مشاريع صندوق ستارت.

39% من المشاريع 
المنفذة مع شركاء 

محليين.

عدد مرات الوصول إلى األفراد في كل قطاع 
المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية

الصحة
التعليم

الحد من مخاطر الكوارث
النقد
أخرى

التغذية
المأوى والمواد غير الغذائية

األمن الغذائي والعيش الكريم
الحماية

إدارة المخيمات

7,381,451
3.284,143

840,539
752,709
582,052
457,959
384,668
310,873
252,472
150,695

52,472

18.1 مليون جنيه 
استرليني بتمويل 

من صندوق ستارت 
العالمي

عن عام 55+%  زيادة 
 2018

 106
إنذارات 
مرسلة 

ل 71 مفعَّ

إحصاءات العام 

تفشي األمراض %13 

نزاع/اضطراب مدني %31

فيضان %30

غير ذلك** %13 

جفاف %7 

إعصار* %6 

أنواع األزمات التي اسُتجيب 
لها حسب النوع

 الذكور دون 18 عاًما          الذكور بين 18 و50 عاًما          
الذكور فوق 50 عاًما 

* تشمل األعاصير التيفون، والزوابع الشديدة، واألعاصير االستوائية 

** من األنواع األخرى: الزالزل والحرائق واألنشطة البركانية وارتفاع درجات الحرارة الشديدة 

 اإلناث دون 18 عاًما          اإلناث بين 18 و50 عاًما          
اإلناث فوق 50 عاًما 
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بوليفيا 

بنغالديش 

بوركينا فاسو 

بوروندي 
كاميرون 

 جمهورية 
 إفريقيا 
الوسطى 

كولومبيا 

جمهورية الكونغو 
جمهورية الكونغو 
الديمقراطية 

السلفادور 

إثيوبيا 
غانا 

هايتي 

إندونيسيا 

العراق 

كينيا 

لبنان 

مالوي 

مالي 
المكسيك 

المغرب 

ميانمار 

نيكاراغوا 

النيجر 

نيجيريا 

باكستان 

باراغواي 

البيرو 

الفلبين 

رواندا 

سيراليون 
الصومال 

جنوب السودان 

سريالنكا 

الجمهورية العربية 
السورية 

أوغندا 

اليمن 

زمبابوي 

 األزمات التي اسُتجيب لها في عام 2019  
)بما في ذلك صندوق ستارت، وصندوق ستارت في بنغالديش، 

وصندوق االستجابة لطوارئ الهجرة( 

الحضور التشغيلي للعضو 
 مواقع الشبكة والبرنامج  

)بما في ذلك المراكز، ومختبرات االبتكار في برنامج التأهب للكوارث 
والطوارئ، ومجموعات شبكة التحذير والتحليل واالستجابة وفق 

التوقعات، وتجارب تمويل المخاطر( 

مقرات األعضاء 

تغطيتنا العالمية 

السودان 

أفغانستان 



تسلط منجزاتنا البارزة الضوء على 
ز على نحو متبادل،  برنامج عمل ُمعزِّ
تدعمه جمعية شبكة ستارت الخيرية 
في لندن وأعضاؤها المنتشرون 
حول العالم. 

أبرز المنجزات 
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االستجابة لحمى السا في نيجيريا، إنذار 
ALIMA )رقم 209 لصندوق ستارت )ج



األساسية  ستارت  صندوق  مبادئ  أحد  التوطين  ُيعّد 
نظام  إيجاد  إلى  مسعاه  في  بها  يلتزم  التي  الراسخة 
وصالحيات  السلطات  ينقل  توازًنا،  أكثر  إنساني  إغاثة 
اتخاذ القرار والتمويل إلى الجهات األقرب إلى الخطوط 
األمامية، وينسجم بصورة أكبر مع احتياجات من يخدمهم. 

العضوية  صفة  ستارت  شبكة  منحت   ،2019 عام  في 
المؤقتة الثنتي عشرة منظمة محلية ووطنية في الهند 
لتمّكنها من  الديمقراطية،  الكونغو  وباكستان وجمهورية 
العالمي  المستوى  على  القرارات  اتخاذ  في  المشاركة 
وعلى  لشبكة ستارت،  االستراتيجي  بالتوجه  الصلة  ذات 

المستوى المحلي فيما يتعلق بتخصيص األموال. 

وبدأ العمل على مرحلة إثبات الجدوى مّدتها 18 شهًرا في 
وجمهورية  وباكستان  الهند  في  إنسانية،  مراكز  خمسة 
الكونغو الديمقراطية وغواتيماال ومنطقة المحيط الهادئ، 
الحكومية  غير  والوطنية  المحلية  المنظمات  لتمكين 
القدرات،  وبناء  اإلنساني،  التمويل  على  الحصول  من 
واالستعانة بأدوات تمويل التصدي للمخاطر، مستفيدين 
من نجاحنا في بنغالديش التي وجه فيها صندوق ستارت 
عام 2019 أكثر من 850 ألف جنيه استرليني إلى المنظمات 
المراكز في  لتقود هذه  الحكومية،  المحلية والوطنية غير 
نهاية المطاف الرؤية واألنشطة، فضاًل عن عضوية شبكة 

ستارت في المستقبل. 

 ونجحنا في إحراز تقدم في عملية العناية الواجبة المرحلية
 الجديدة التي ستيسر على المنظمات المحلية الحصول
 على التمويل المباشر من خالل تكييف متطلبات االمتثال.
 غير TechSoup وصممنا كذلك إطاًرا للشراكة مع مؤسسة
 الربحية الساعية إلى خدمة المجتمع، لتنتقل هذه العملية

"جذبنا نهج شبكة ستارت 
الذي يدعمنا في ترجمة 

أفكارنا المبتكرة إلى واقع، 
ويحفزنا على العمل 

بطريقة مختلفة، فقد آن 
أوان التغيير." 

أكمل علي، رابطة جزر المحيط الهادئ للمنظمات غير 
الحكومية، مركز المحيط الهادئ 

إلى  يستند  نموذج  إلى  „النجاح/الفشل"  نموذج  من 
وعتبات  المنظمة  امتثال  مستوى  بين  ويطابق  المخاطر 
المستويات المختلفة، وهو ما من شأنه أن يفسح المجال 
شبكة  موارد  إلى  للوصول  المختلفة  المستويات  أمام 
الحاجة  التي تقلل  ستارت ويمنحهم ميزة „جواز المرور" 
إلى الخضوع إلجراءات التقييم واالختبار المكلفة المتكررة.  

الخارجية  الشراكات 
ترغب شبكة ستارت، في سياق رؤيتها لتغيير النظام، في 
وشاركت  المباشر.  المحلي  اإلنساني  العمل  قدرة  إبراز 
العالمي  النقاش  في   2019 األول/أكتوبر  تشرين  في 
الواجبة  للعناية  المرحلي  اإلطار  بعرض  التوطين،  حول 
حول  بروكسل  في  عقد  الذي  العالمي  االجتماع  في 
مسار التوطين الذي يشكل أحد مسارات الصفقة الكبرى، 
وفي المنتدى العالمي للعمل اإلنساني الذي عقد في 

إسطنبول. 

ما الذي ينتظرنا في عام 2020؟ 
 2020 عام  في  ستارت  شبكة  تخصص  أن  المقرر  من 
دعًما  الجديدة  لمراكزنا  األولي  المال  رأس  من  جزًءا 
لتطويرها، بما يشمل تمويل التصدي لمخاطر الكوارث 
لنعزز  جدد  عالميين  أعضاء  إلينا  باكستان، وسنضم  في 
الدول  أبرز  في  المال  جمع  من  ونتمكن  تأثيرنا  من 
الحاليين،  التعاون مع شركائنا  المانحة، وننهض بأشكال 
وسنطبق كذلك نظام العناية الواجبة المرحلية الجديدة، 
عبر  أولية  بصورة  استرليني  جنيه  ألف   300 بتخصيص 
صندوق ستارت للمنظمات من المستوى الثاني طوال 
المحلية  الجهات  قدرة  زيادة  بهدف  شهًرا،  عشر  اثني 
الدولي  التمويل  إلى  مباشرة  الوصول  على  الفاعلة 
الخارجية،  اإلنساني، بدعم من منظمة جيرسي لإلغاثة 
الخارجية  الشؤون  ووزارة  اإليرلندية،  اإلغاثة  وهيئة 

الهولندية. 

التوطين 
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اجتماع جميع مراكز شبكة ستارت، بانكوك 2019



يسلط صندوق ستارت في بنغالديش الضوء على مساهمة التوطين في 
تحسين العمل اإلنساني.

تأّسَس صندوق ستارت في بنغالديش عام 2017، وفي حزيران/يونيو 2019 بلغ عدد شركائه من المنظمات 
المحلية غير الحكومية 26 شريًكا. وتدل هذه األرقام على أثر هذه المنظمات المحلية في الوصول إلى 

التمويل مباشرة، مقارنة بشبكة ستارت في بنغالديش قبل حزيران/يونيو 2019 وبصندوق ستارت العالمي.     

ِلَم ينبغي توجيه أموال المساعدات 
إلى المنظمات المحلية مباشرة؟

29%14%
60%

سرعة الوصول إلى األفراد 
يمكن الوصول إلى المجتمعات 
المتضررة في خالل فترة أقصر 
بعد األزمة، إذ يستغرق صندوق 
ستارت في بنغالديش 15 يوًما 
لذلك، مقارنة بنحو 20 يوًما قبل 
انضمام المنظمات الوطنية إلى 
الصندوق في بنغالديش، و33 
يوًما عندما كان صندوق ستارت 
العالمي ينشط في بنغالديش.

33

منذ انضمام 26 شريًكا محلًيا جديًدا من المنظمات غير 
الحكومية إلى صندوق ستارت في بنغالديش في حزيران/

يونيو 2019، تمّكن الصندوق من توجيه 60% من المال 
مباشرة إلى المنظمات المحلية والوطنية، ليتجاوز بذلك 

المستهدف الذي حددته الصفقة الكبرى والبالغ %25، 
واألرقام العالمية من عام 2018 بنسبة 3.1% فقط. 

يذهب التمويل مباشرة إلى المنظمات المحلية 
بدل أن يمر عبر سلسلة طويلة من الوسطاء.

توجيه المزيد من المال مباشرة 
إلى من يحتاجون إليه

 ساهم تقليل عدد الوسطاء في خفض 
 معدل التكاليف التشغيلية واإلدارية 

من 29% إلى %14. 
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مؤتمر شبكة ستارت للتوقعات، بانكوك 2019

20
15

حسن التوقيت الكفاءة

المكتب الوطني

 المنظمة الدولية 
غير الحكومية

التمويل

الشريك المحلي

تجاوز المستهدف 
الذي حددته الصفقة 
الكبرى والبالغ %25 

تحقيق المستهدفات العالمية 
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الشراكات الخارجية 
2019 المشورة  قدم فريق صناديق ستارت في عام 

إدارة األموال، واإلجراءات  االستراتيجية والفنية بشأن 
لإلغاثة  الدنماركي  للصندوق  والتوطين  المبكرة، 

السريعة مدعوم  الطارئة، وهو صندوق لالستجابة 
الفريق  الدنماركية. وعقد  الخارجية  من وزارة الشؤون 
600 ناشط  تدريبات متخصصة شارك فيها أكثر من 

بآليات صندوق  للتعريف  اإلنساني  العمل  في 
الهجرة، ولبناء  ستارت وصندوق االستجابة لطوارئ 

للمخاطر.  التصدي  التوقع وتمويل  القدرات في 

ما الذي ينتظرنا في عام 2020؟ 
إذ  ستارت،  صندوق  ونطاق  حجم  يزيد  أن  المتوقع  من 
الثالث  السنوات  في  الصندوق  لتنمية  هدًفا  وضعنا 
الماضية، من 18 مليون إلى 25 مليون جنيه استرليني 
صندوق  سيصبح  الوقت،  وبمرور   .2022 عام  بحلول 
ستارت العالمي إحدى أدوات التمويل ضمن تسهيالت 
التحتية  البنية   ،)26 الصفحة  )انظر  ستارت  تمويالت 

المالية الجديدة للشبكة.  

عناصر صندوق ستارت،  أتمتة  إلى  السعي  وسنواصل 
من  للحد  الداخلية،  التشغيلية  العمليات  على  بالتركيز 
ودعم  األموال،  لتخصيص  المطلوب  اليدوي  العمل 
اقتراب  ومع  حجمه.  وزيادة  الصندوق  نطاق  توسيع 
صندوق االستجابة لطوارئ الهجرة من النهاية، سنستعين 
البرنامج لتقييم أفضل السبل  بالدروس المستفادة من 
في استخدام تمويل الطوارئ لمواجهة الحاالت الطارئة 

في خالل الهجرة المختلطة.

التمويل الجديد  
تمويالت ستارت 

األموال  تحمل  التي  بمحفظتها  تواصل شبكة ستارت، 
المحلية  المدني  المجتمع  منظمات  من  ُجمعت  التي 
النظام  الهاّمة في  الفجوات  والدولية، عملها في سد 

العالمي لالستجابة اإلنسانية. 

ويقدم صندوق ستارت العالمي الرائد، منذ عام 2019، 
األزمات  من  المتضررين  لدعم  ومرًنا  سريًعا  تموياًل 
الطوارئ  وحاالت  المتوسط،  إلى  الصغير  النطاق  ذات 
اإلنسانية  األزمات  في  الحادة  والزيادات  الممولة،  غير 

الُمزمنة.  

من  بدعم  ستارت،  صندوق  تمكن   ،2019 عام  وفي 
وألمانيا  وهولندا  وإيرلندا  المتحدة  المملكة  حكومات 
وجيرسي، فضاًل عن مؤسسة إيكيا، من تقديم تمويالت 
بلغت قيمتها 18.1 مليون جنيه استرليني لدعم االستجابة 

في 37 بلًدا، واستفاد منها 048,274,4 شخًصا.  

المنفعة  تحقيق  على  كذلك  ستارت  صندوق  يعمل 
العامة، بتفضيل تخصيص المال بقيادة األعضاء لتشجيع 
تطوير عملية اتخاذ القرار والعمل الجماعي، فيرفع أعضاء 
الشبكة إنذارات بحدوث أزمة، وتحدد لجان االختيار المحلية 
حول  قرارها  تصدر  ثم  االستجابة،  على  األقدر  المنظمة 
الفردية  المنظمات مصالحها  فتنحي  األموال،  تخصيص 
قصيرة المدى جانًبا، وتتعاون مًعا وبسرعة لضمان تقديم 

استجابة أكثر كفاءة وفاعلّية.  

وأصدرنا عام 2019 تكليًفا بإجراء تقييم مستقل لصندوق 
ستارت لتحديد قدرته على التوسع والنمو، وخلصت نتيجة 
التقييم إلى جاهزية الصندوق للنمو، إذ يرى المانحون أنه 
يدعم مسارات التمويل األولي لديهم ويحتل مكانة هاّمة 

في ذلك )انظر الصفحة 22(. 

ويمكن للشركاء الوطنيين والدوليين من المنظمات غير 
الحكومية في بنغالديش الوصول إلى صندوق ستارت 
األول  الوطني  ستارت  شبكة  صندوق  بنغالديش،  في 
مبكًرا  باالستجابة  لهم  يسمح  مما  السريعة،  لالستجابة 
استجاب   ،2019 عام  ففي  البارزة.  غير  الطوارئ  لحاالت 
وتمكن  أزمات،  لتسع  بنغالديش  في  ستارت  صندوق 
التمويل  قيمة  نصف  من  أكثر  تخصيص  من  بذلك 
مباشرة،  الحكومية  غير  والوطنية  المحلية  للمنظمات 
متجاوًزا بذلك طموح الصفقة الكبرى المتمثل في توجيه 
25% من التمويل اإلنساني للمنظمات المحلية "بشكل 

مباشر قدر اإلمكان”. 

تلبية  إلى  الهجرة  لطوارئ  االستجابة  صندوق  ويهدف 
بلًدا في   11 الذي يشمل  الهجرة  االحتياجات في مسار 
أطلق   ،2019 عام  وفي  إفريقيا.  ووسط  وغرب  شمال 
الصفحة  )انظر  والمغرب  النيجر  في  إنذارات  الصندوق 
استرليني  جنيه  ألف   615 بقيمة  تمويل  لتقديم   ،)21
مّول  كما  متضرًرا،  شخًصا   30979 نحو  منه  يستفيد 
في  المعلومات  وتحليل  جمع  في  للتعاون  منحتين 

تونس ومالي. 

يستجيب  صندوق ستارت 
تغير  عن  الناجم  للفيضان 

المناخ  
في عام 2019، بلغ معّدل اإلنذارات الواردة إلى 
للفيضان  استجابًة   2019 في  ستارت  صندوق 
نحو الثلث، وُصرف مبلغ قدره 428,052,5 جنيًها 
كاليمن  مختلفة،  أقطار  في  لألعضاء  استرلينًيا 

وباراغواي وبوروندي وميانمار.  

أن  المتوقع  من  المناخي،  التغير  استمرار  ومع 
أزمات  إلى  تؤدي  التي  الفيضانات  خطر  يزيد 
إنسانية، ومع استمرار مخاطر الفيضانات األولية 
في كثير من الحاالت، تزيد احتمالية تلوث المياه، 

وتطور األمراض الوبائية كالكوليرا.  

"صندوق ستارت رائع... 
يتميز بالكفاءة والسرعة 
ويعزز التعليم."

نورين غامبو، تروكير 

رجل يستلم مساعدة نقدية بعد فيضانات مفاجئة في 
World Vision© ،أفغانستان، إنذار رقم 311 لصندوق ستارت



الهجرة لدعم  تمويل سريع من صندوق االستجابة لطوارئ 
النيَجر  الجدد في  الالجئين 
بعد اندالع أعمال العنف في شمال غرب نيجيريا، 
نيجيري، معظمهم من  ألف الجئ   20 نحو  وصل 
الحدودية  ماراندي  إلى منطقة  النساء واألطفال، 
أيار/مايو  في  أسابيع  بضعة  خالل  النيَجر  في 
2019، ولعدم وجود مواقع أو مخيمات للنازحين، 
أصاًل  محتاجة  مضيفة  عائالت  مع  الالجئون  أقام 

في القرى النيَجرية.

وبتمويل من صندوق االستجابة لطوارئ الهجرة، 
كوربس(  )ميرسي  الرحمة  فيلق  منظمة  قادت 
ائتالًفا ضم المجلس الدانمركي لالجئين، ومنظمة 
أشهر  ثالثة  مدته  مشروع  إلطالق  فيجن  وورلد 
لتنفيذ أنشطة ذات صلة بالحماية والماء والصرف 
غير  المواد  وتوزيع  الشخصية،  والنظافة  الصحي 

الغذائية واإليوائية. 

"بفضل صندوق االستجابة لطوارئ 
الهجرة، كان ائتالف فيلق الرحمة-

المجلس الدنماركي لالجئين-وورلد 
فيجن من أولى المنظمات غير 
الحكومية المستجيبة في مارادي 
ألزمة الالجئين النيجيريين في النيَجر."
روبرت النكيناو، فيلق الرحمة )ميرسي كوربس( النيجر

والكبير:  السريع  النمو  يتطلب 

01020304

050607

 تبسيط عمليات صنع 
القرار وأتمتتها

التفكير في تحسين دورة 
الـ45 يوًما والحد األعلى 
للمنحة الذي يصل إلى 

300 ألف فقط

تخصيص تمويل يستمر 
فترة أطول لألزمات 

"المخفية”، واإلنذارات 
المتوقعة واالستجابات

توسيع فريق جمع المال 
وتغيير نموذج صندوق 

ستارت ذي الصلة

التركيز على زيادة عدد 
األعضاء حول العالم

توسيع محفظة االستجابة تعزيز اتخاذ القرار المركزًيا
باإلجراءات المبكرة )نافذة 

التوقعات لدى صندوق 
ستارت(

صندوق ستارت في 
 بنغالديش:  

صندوق خاضع للمساءلة المحلية  
صندوق  هو  بنغالديش  في  ستارت  صندوق 
لالستجابة العاجلة لحاالت الطوارئ، تبلغ قيمته 
10 ماليين جنيه استرليني، أسسته شبكة ستارت 
عام 2017 وفق نموذج صندوق ستارت العالمي، 
ووّجه في عام 2019 تركيزه على إلحاق 26 شريًكا 
محلًيا ووطنًيا جديًدا من المنظمات غير الحكومية 
لتأسيس صندوق مملوك لجمعية مدنية وطنية، 
من  المحفوظات  توزيع  على  الوصاية  وُنقلت 
منظمة إنقاذ الطفولة في المملكة المتحدة إلى 

منظمة العمل لمكافحة الجوع.  

أطلقها  التي  جميعها  التسعة  اإلنذارات  وفي 
صندوق ستارت في بنغالديش عام 2019، نجد أّن 
55% من التمويل قد ُوّجه مباشرة إلى المنظمات 
المحلية والوطنية. وإلى جانب األزمات المعتادة، 
كالفيضانات، بدأ شركاء الصندوق في بنغالديش 
باالستجابة لمزيٍد من األزمات التي تغيب عن نظر 
معظم المانحين ومنظمات اإلغاثة اإلنسانية غالًبا. 
فعلى سبيل المثال، أطلقت منظمة محلية اإلنذار 
مشكلة  لحل  بنغالديش  في  األول  االستباقي 
أن  المتوقع  العيش  كسب  في  األمن  انعدام 
يصيب نحو 900 صياد حرفي، وهي أزمة محلية 
لم يكن من المتوقع أن تلفت أنظار جهات اإلغاثة 

اإلنسانية الفاعلة في المنطقة.

"سقط ابني األصغر في مياه الفيضان، 
ولم أتمكن من توفير العالج الطبي له 
إال بعد أن حصلت على مساعدة مالية 
من صندوق ستارت في بنغالديش. 
واستفدت من المساعدة كذلك في شراء 
بعض المواد الالزمة لإليواء، وبعض 
األغذية األساسية... لقد كان الصندوق 
األسرع واألوحد في تلبية احتياجاتنا.”
كاكولي بيغوم، مقاطعة كوريغرام، بنغالديش 

تقييم مستقل لصندوق ستارت: إمكانات النمو 
لجاهزية  تقييم  بإجراء   2019 عام  بالتقييم  متخصصة  مستقلة  خارجية  مؤسسة  ستارت  صندوق  كّلف 

الصندوق للتوسع في عملياته، واإلبالغ عن اعتبارات التوسع المناسبة. 
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نطاقه  لتوسيع  استعداًدا  أتمتة عمليات صندوق ستارت 
عناصر  من  مزيٍد  أتمتة   2019 عام  في  واصلنا 
الداخلية  العمليات  على  بالتركيز  صندوق ستارت، 
الفريق،  من  المطلوبة  اليدوية  األعمال  من  للحد 
وشمل  الصندوق،  نطاق  وتوسيع  نمو  ولدعم 
ذلك االنتقال من برمجية إكسل إلى نماذج اإلبالغ 
عبر اإلنترنت، التي ساهمت مساهمة كبيرة في 
الحد من إدخال البيانات يدوًيا؛ وصممنا كذلك أداة 
لحساب مصروفات صندوق ستارت آنًيا لمساعدة 

صناع القرار. 

مسار  بمراجعة   2020 عام  نبدأ  أن  المقرر  ومن 
للنمو،  ستارت  صندوق  جاهزية  لتحسين  البيانات 
التي  البيانية  الرسوم  تصميم  في  وسنستثمر 
لألعضاء  إتاحتها  لتحسين  البيانات  هذه  توضح 
والمانحين، وسنختبر أدوات الترجمة اآللية لتحسين 
إتاحة المعلومات للسكان المحليين واتخاذ القرارات 

بناء عليها.

من  مدعومة  الرقمية  أدواتنا  أن  بالذكر  والجدير 
تقدم  التي  وسيلزفورس  بوكس  مثل  شركاء 

تقنيات فريدة من نوعها.

فوق: سيدة تلقت المساعدة بعد األمطار الموسمية الغزيرة التي 
تسببت بحدوث الفيضانات في بنغالديش، اإلنذار ب013 لصندوق 
©Anamul Haque/HelpAge International ،ستارت في بنغالديش



الخط الزمني لصندوق ستارت عام 2019

كانون الثاني/يناير

إطالق اإلنذار األول 
وتفعيله في لبنان 

)اإلنذار 287(

حزيران/يونيوأيار/مايونيسان/أبريلآذار/مارسشباط/فبراير

 إطالق اإلنذار التوقعي األول وتفعيله في نيجيريا 
 )اإلنذار 300( تحسًبا للعنف بسبب االنتخابات.

إطالق اإلنذار األول وتفعيله في جمهورية الكونغو 
الديمقراطية )اإلنذار 299(

l   إجمالي القيمة الممنوحة 
في الشهر 

تفعيل اإلنذار 
 التوقعي األول 
 في الصومال 
)اإلنذار 308( 

£2,234,777

كانون األول/ديسمبرتشرين الثاني/نوفمبرتشرين األول/أكتوبرأيلول/سبتمبرآب/أغسطستموز/يوليو

أقام صندوق ستارت في 
بنغالديش شراكات مع 26 
شريًكا وطنًيا، وكانت "جاغو 
ناري"المنظمة الوطنية غير 

الحكومية األولى التي تحصل 
على تمويل.

إطالق اإلنذار األول وتفعيله 
في باراغواي )اإلنذار 326(

إطالق اإلنذار األول 
وتفعيله في نيكاراغوا 

)اإلنذار 339(

 التفعيل األول في بوليفيا 
 )اإلنذار 355(

 التفعيل األول في هايتي 
)اإلنذار 362(

 الشهر األكثر انشغااًل في 
تاريخ الصندوق )يعادل شهر تشرين األول/أكتوبر 2018 

 بإطالق 15 إنذاًرا خالل الشهر(

 التفعيل األول في العراق 
)اإلنذار 372(
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£398,650 £1,261,451£1,714,372£1,480,611£1,325,340

£1,261,451£1,426,883

£287,489

£596,420

£398,650

£1,233,667

£102,571

£350,000

£2,548,236

£50,000

£1,480,611

£1,269,630

£55,710

£965,118

£2,664,672

£999,991£265,000

£1,399,681

£3,264,870

£2,234,777£596,420£1,686,238£2,598,236£965,118 £3,336,896

12

15

£72,026 £0£0£0

التفعيل  صندوق ستارت  اإلنذارات   

التفعيل  صندوق ستارت بنغالديش  اإلنذارات   

التفعيل  صندوق ستارت لطوارئ الهجرة    اإلنذارات   

تحول شبكة ستارت إلى 
جمعية خيرية مستقلة.

عقد اجتماع لجنة صندوق 
ستارت لطوارئ الهجرة.
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عقد اجتماع لجنة صندوق 
ستارت لطوارئ الهجرة.



توقع الجفاف في السنغال 
لحماية  تأميًنا   2019 اشترت شبكة ستارت في 
الجفاف،  من  السنغال  في  شخص  ألف   200
الستيعاب  اإلفريقية  الوكالة  نشرت  أن  وبعد 
شديد،  جفاف  بحدوث  توقعاتها  المخاطر 
السنغالية  والحكومة  ستارت  شبكة  حصلت 
23 مليون  على مدفوعات إجمالية وصلت إلى 
المساعدة  لتقديم   2020 عام  مطلع  دوالر 
آثار  أشد  وقوع  قبل  ضعًفا  المجتمعات  ألشد 
الحرجة من  التنفيذ  الجفاف سوًءا، وطوال فترة 
 ،2020 حزيران/يونيو  إلى  الثاني/يناير  كانون 
األنشطة  هذه  آثار  رصد  الضروري  من  سيكون 
وآلية  وتحديد قدرتها  المبكرة  األنشطة  إلطالق 
عملها وفعاليتها في الحد من أثر الجفاف على 

المجتمعات في السنغال.

والجدير بالذكر أن هذه المبادرة، الوكالة اإلفريقية 
الستيعاب المخاطر المتكررة، تدار بموجب شراكة 
والوكالة  السنغال،  وحكومة  ستارت،  شبكة  بين 
الغذاء  وبرنامج  المخاطر،  الستيعاب  اإلفريقية 
العالمي، بتمويل من الوزارة االتحادية األلمانية 
االقتصادي من خالل مصرف  والتعاون  للتنمية 

التنمية األلماني، بنك االئتمان إلعادة اإلعمار.

الخارجية  الشراكات 
الشراكات  من  سلسلة  خالل  من  ستارت  شبكة  تعمل 
معلومات  وفق  المبكر  العمل  شراكة  مثل  العالمية، 
المخاطر، وشراكة InsuResilience العالمية، ومجموعات 
التوقعات.  وفق  واالستجابة  والتحليل  التحذير  شبكة 
2019، عقدت الشبكة أول  وفي تشرين الثاني/نوفمبر 
بانكوك،  في  التوقعات  في  للعاملين  عالمي  مؤتمر 
حضره 50 ممارًسا ميدانًيا من أكثر من 30 منظمة محلية 
وبحث  مختلًفا.  بلًدا   23 في  قائمة  حكومية  غير  ودولية 
المشاركون طوال أربعة أيام في الطرق المختلفة المتاحة 
االستباقي في شبكة ستارت  اإلنساني  العمل  لتعزيز 

وعلى نطاق أوسع. 

2019 كذلك، نشرت الشبكة سلسلة من األوراق  وفي 
على  المعتمد  النهج  من  لالنتقال  الداعمة  الفنية 
في  بعينها  دولة  على  يركز  والذي  التقليدية  األدوات 
المخاطر  أثَر  يعتمد  نهج  إلى  للمخاطر  التصدي  تمويل 
قبل  "األثر  سلسلة  الشبكة  وأطلقت  اإلنسان.  على 
األدوات"، بالتعاون مع مركز المناخ التابع للهالل األحمر 
الهالل  لجمعيات  الدولي  واالتحاد  األحمر،  والصليب 
العالمي  الحوار  منتدى  في  األحمر،  والصليب  األحمر 
السابع حول العمل اإلنساني االستباقي الذي عقد في 

برلين في تشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه.

 

ما الذي ينتظرنا في عام 2020؟ 
تسهيالت  بتطوير   2019 عام  في  ستارت  شبكة  بدأت 
تقدم  مالية شاملة  تحتية  بنية  التمويلية، وهي  ستارت 
في  العاملين  لمساعدة  التمويل  خيارات  من  مجموعة 
لألزمات. وتسعى  االستعداد  اإلنسانية في  االستجابة 
التسهيالت  لهذه  نموذج  أول  إعداد  إلى   2020 في 
المانحين  أموال  إيصال  المنصة في  آلية عمل  لتوضيح 
للمنظمات غير الحكومية حول العالم، على نطاق واسع، 

في الوقت المناسب، وبطريقة فعالة يمكن التنبؤ بها.
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توقع الفيضانات في رواندا، اإلنذار 371 لصندوق ستارت، 
©Plan International

توقع األزمات وتمويل التصدي للمخاطر  
النهج  تحول في  إحداث  إلى  يسعى صندوق ستارت 
خالل  من  األزمات  تجاه  اإلنساني  للقطاع  التفاعلي 
مخاطر  من  للحد  وذلك  المبكر،  اإلنساني  العمل 
في  ونستعين  والمحتاجين.  الضعفاء  على  الكوارث 
المخاطر  حجم  لتحديد  العلمية  بالبيانات  السياق  هذا 
وقوع  قبل  األنشطة  ولتجهيز  الكوارث،  تجلبها  التي 
هذه  لتمويل  الالزم  المال  توفير  وضمان  األزمة، 

األنشطة عند توقع األزمة. 

األعضاء في  لدعم  عمل صندوق ستارت   ،2019 وفي 
الحصول  وفي  الناشئة  أو  المتصاعدة  باألزمات  التنبؤ 

على تمويل مبكر.

خصص صندوق ستارت العالمي تموياًل 'متوقًعا' 	 
لعشرة إنذارات باألزمات للحد من أثرها، ومنها: تفشي 

األوبئة، والفيضانات، والعنف بعد االنتخابات. 

عملت شبكة ستارت مع أحد أعضائها، 	 
Welthungerhilfe، لتطوير برامج لتمويل التصدي 
للمخاطر إلعادة توجيه األموال نحو االستجابة لكارثة 

الجفاف في السنغال ومدغشقر. 

تلقت شبكة ستارت في السنغال تعويضات تأمينية 	 
بقيمة 10 ماليين دوالر لدعم المجتمعات المهددة 
بالجفاف المتكرر، وكان ذلك أكبر تأمين مدفوع على 
اإلطالق في تاريخ المجتمع المدني للعمل المبكر 

)انظر المربع(. 

"تجلب ]شبكة ستارت[ خبراتها في 
توقع األزمات، وإطالق اإلنذارات 

المبكرة محلًيا، وشبكة أعضائها 
الكبيرة لمساعدة شراكة العمل 
المبكر وفق معلومات المخاطر 

على ضمان إيصال أصوات 
األشد فقًرا للمعنيين بوضع 

سياسات العمل العالمي المبكر 
والممارسات ذات الصلة." 

               د. جوناثان ستون، شراكة العمل المبكر وفق معلومات 
المخاطر
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صمم العمل المبتكر في شبكة ستارت لحل المشكالت 
أو  االبتكار  مختبرات  المهمة، سواء من خالل  اإلنسانية 

بتصميم أنظمة جديدة للعناية الواجبة بشكل جذري.  

تحسين  على  عملنا  االبتكار،  مختبرات  إطالق  ومنذ 
بما يلي:  للمقصود  فهمنا 

ابتكرنا مجموعة حماية شاملة 	  بأمان:  االبتكار 
لالبتكار اإلنساني كي ال تساهم طرق العمل 

الجديدة في تعريض األفراد للخطر. 

اعتمد الممارسون في المختبرات 	  االبتكار بأخالق: 
منهجيات ابتكار العتماد نهج عدم اإلضرار، وبناء 

فهم أوضح للتكلفة البشرية للنجاح والفشل في 
السياقات اإلنسانية، وللعبء الذي يشعر به رواد 

االجتماعيون.   األعمال 

تركيزها 	  المختبرات  وجهت  باستدامة:  االبتكار 
الرئيسي على إيجاد سبل لتحقيق االستدامة 

الذاتية في االبتكارات من خالل التمويل 
الناجحة.  العمل  والشراكات ونماذج 

في عام 2019، أنجزت شبكة ستارت العمل على برنامج 
مختبرات االبتكار في برنامج التأهب للكوارث والطوارئ، 
الذي تمكن بفضل إدارته من جانب شبكة ستارت وشركائها 
إنترناشيونال، وأديسو، وصندوق مستشفى  في بالن 
مجتمع دكا، ولجنة اإلنقاذ الدولية، وغيرها من المنظمات، 
وبنغالديش،    كينيا،  في  ابتكار  فريق   100 نحو  دعم  من 

"يشكل برنامج مختبرات التأهب 
للكوارث والطوارئ محاولة طموحة 
لالبتعاد عن المنهجيات التقليدية، 

للعثور على حلول للتأهب للكوارث 
والتصدي للتحديات أمام القدرة 

على التعافي." 
تقييم برنامج التأهب للكوارث والطوارئ، إنتراك، 2019 

واألردن، والفلبين. وفي نهاية برنامج المختبرات، حظي 
مختلفة  بأشكال  المبتكرة  المشاريع  هذه  ثلث  من  أكثر 
من االستثمار أو الشراكة )منها مع الحكومات المحلية(، 
هذه  أهمية  إلى  يرجع  ذلك  في  السبب  أن  ونعتقد 
الصلة  ذات  والحلول  المجتمع  حددها  التي  المشكالت 

بالنسبة إلى هؤالء الشركاء المحتملين.

الخارجية  الشراكات 
قدم اثنا عشر فريًقا من مختبرات االبتكار في يوم االبتكار 
الذين عقد في أيار/مايو 2019 عروضهم أمام جمهور من 
غير  المنظمات  من  المرشحين،  والشركاء  المستثمرين 
الحكومية، والمؤسسات، وصناديق االستثمار، والمانحين 

الحكوميين.  

ابتكرها  التي  التعليم  أداة  لعرض  مارثا  فريق  واختير 
أقامه  دولي  إطالق  حفل  في  الصم  األطفال  لمساعدة 
األول/ كانون  في  اإلنسانية  التنسيق  شؤون  مكتب 
ديسمبر في لندن لتقديم نظرة عامة عن الوضع اإلنساني 

العالمي.  

راي  المهندس  مثل  جوائز،  على  آخرون  مبتكرون  وحصل 
عام  العالمية  ووتر  يونغ  زمالة  ببرنامج  فاز  الذي  راموس 
جائزة  على  للحصول  النهائية  للتصفيات  وتأهل   ،2019
نجاة  "سترة  ابتكار  بفضل  نفسه  العام  في  للماء  مانيال 

في قنينة" الذي توصل إليه مع فريقه.  

ما الذي ينتظرنا في عام 2020؟ 
المبتكرين  مع  العمل  تعزيز  إلى   2020 في  نسعى 
شبكة  مراكز  خالل  من  سيما  المحلية،  المجتمعات  في 
لثالث  تمتد  جديدة  شراكة  إقامة  يشمل  بما  ستارت، 
الدولية  التنمية  وزارة  من  بدعم  "إيرلها"،  مع  سنوات 
المبتكرين  من  مجموعة  لتطوير  المتحدة،  المملكة  في 
في  أفكارهم  من  واالستفادة  المحلي،  المجتمع  في 
تطور هذا  نطاًقا. ومع  األوسع  اإلنساني  القطاع  تعزيز 
جلب  في  تساعدنا  شراكات  بدء  في  سنبحث  البرنامج، 
وسنعمل  المجتمعات،  من  المزيد  إلى  االبتكارات  هذه 
األعضاء  للموظفين  االبتكار"  "تحدي  تصميم  على 
على  التعرف  بهدف  األمامية،  الخطوط  على  العاملين 

الرائدة ودعمها.  أفكارهم 

االبتكار الجماعي 
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مبتكران يختبران نظام رصد الفيضانات واإلنذار بها؛ 
مختبرات االبتكار في برنامج التأهب للكوارث والطوارئ، 

©TUKLAS Lab  ،مختبر توكالس، الفلبين



بدأت شبكة ستارت أعمالها عام 2010 تحت اسم اتحاد 
باستضافة  وحظيت  البريطانية،  اإلنسانية  الوكاالت 
وبعد  المتحدة.  المملكة  في  الطفولة  إنقاذ  منظمة 
مؤسسة  من  مالي  وبدعم  دقيقة،  تحضير  عمليات 
خيرية  جمعية  إلى  التحول  رحلة  الشبكة  بدأت  إيكيا، 
ذلك  ومنذ   ،2019 أيار/مايو   1 في  مستقلة  وشركة 
مسجلة  وشركة  خيرية  جمعية  بصفة  عملت  الحين، 
تخضع إلشراف هيئة األعمال الخيرية في إنجلترا وويلز.  

شبكة ستارت الخيرية في 
قطر تستضيف االجتماع 
السنوي العام األول في 

الدوحة 
شبكة  عقدت   ،2019 األول/أكتوبر  تشرين  في 
خارج  األول  السنوي  الجمعية  اجتماع  ستارت 
أوروبا، في الدوحة، باستضافة الجمعية الخيرية 
العضو في شبكة ستارت هناك. ورحبت الجمعية 
العام  السنوي  االجتماع  ضمت  التي  العامة، 
التنفيذي  بالرئيس  مستقلة،  جمعية  باعتباره 
والمالية  التشغيلية  العمليات  ومدير  الجديد 
الجديد في المنظمة، وسعدت بقبول 12 عضًوا 
جديًدا. وخالل االجتماع الذي استمر مدة يومين، 
تطوير  على  مًعا  المركز  األعضاء وشركاء  تعاون 
استراتيجية،  مجاالت  في  وأنشطتهم  أفكارهم 
وتسهيالت  المرحلية،  الواجبة  العناية  مثل 
صلة  ذات  أخرى  ومسائل  التمويلية،  ستارت 

بالدعم والمناصرة.  

مؤسسة  أصبحنا  أن  بعد  األساسي  تركيزنا  وتمثل 
واللوائح  للقوانين  عملياتنا  امتثال  مستقلة في ضمان 
األعمال  هيئة  حددتها  التي  والتوجيهات  بها،  المعمول 

الخيرية.  

وال شك في أن العمل بصفة مستقلة قد أحدث نقلة 
نوعية في تاريخنا، ووضع قدمنا على طريق االستدامة 
إيجاد  في  رؤيتنا  لتحقيق  متين  أساس  وبناء  التنظيمية 
شبكة قوية واسعة االنتشار يعمل أعضاؤها مًعا لتعزيز 
منظمة  نشكر  أن  هنا  ونود  اإلنساني.  العمل  فعالية 
احتضاننا  على  المتحدة  المملكة  في  الطفولة  إنقاذ 
القّيم  دور  وأداء  للشبكة  دعمها  وعلى  واستضافتنا، 

على المنح المقدمة لشبكة ستارت.  

ما الذي ينتظرنا في عام 2020؟ 
أسس  بنينا  مستقلة،  خيرية  مؤسسة  أصبحنا  أن  بعد 
وإجراءات  سياسات  ووضعنا  والمؤسسة،  الشركة 
تضمن الفعالية المتوازنة مع الكفاءة، وتمكنا من كسب 
تتمتع  مؤسسة  وغدونا  عليها،  والحفاظ  شركائنا  ثقة 
إلى  وتسعى  للمساءلة  وتخضع  والشفافية،  بالفعالية 
الرئيس  بين  المشتركة  القيادة  النتائج. وفي ظل  تحقيق 
التنفيذي ومدير العمليات التشغيلية والمالية، سنواصل 
بناء قدرات إدارية تشغيلية قوية إلدارة الشؤون المالية 
االمتثال  وضمان  المؤسسة،  داخل  األفراد  وشؤون 

القانوني والمالي. 

"تمول مؤسسة إيكيا 
المنظمات التي تقدم أفكاًرا 

مبتكرة للنظام اإلنساني، 
وال يقتصر ذلك على تحسين 

االستجابة، فاألهم من ذلك هو 
إيجاد طرق لمساعدة المجتمعات 
على تحسين مستويات التأهب 

لديها وتوقع األزمات.  
وإدراًكا لقدرتنا على تمكين 

االبتكار في هذا المجال، بدأنا 
بدعم شبكة ستارت لتصبح 

مستقلة وناجحة، وهي جهود 
نفخر بها ونحرص على بذلها 

لدعم التحسينات اإلنسانية من 
خالل صندوق ستارت." 

أنيميكه دي-يونغ، مؤسسة إيكيا 

االستقاللية التنظيمية   
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إلى  تصل نسبة األمية بين األطفال الصم في األردن 
بالمدرسة؛  يلتحقون  ال  منهم  كثيًرا  ألن  ذلك   ،%80
الالجئين  األطفال  بين  خاص  بشكل  األمر  هذا  ويتضح 
وأسرهم الذين قد يفتقرون إلى الموارد الالزمة لتعلم 
مع  التواصل  بالتالي  يستطيعون  وال  اإلشارة،  لغة 
اآلخرين خارج أسرهم المباشرة. ومن هنا، طّور أحد أفرقة 
مختبرات برنامج التأهب للكوارث والطوارئ أداة تعليمية 
مارثا،  اسم  عليها  أطلق  المنزل،  في  تستخدم  تفاعلية 
تقنيات  يستخدم  وتطبيًقا  البصرية،  البطاقات  تستخدم 
التواصل  كيفية  األطفال  لتدريس  االفتراضي  الواقع 
ومنذ  العربية.  واللغة  الرسمية  اإلشارة  لغة  باستخدام 
انتهاء مختبرات برنامج التأهب للكوارث والطوارئ، تمكن 
للمتابعة، ويعمل  الحصول على تمويل  فريق مارثا من 
جمهور  مع  اختباراته  حجم  من  ويزيد  المنتج  تطوير  على 

أكبر.

مبتكرة  تعليم  أداة  تصميم 
لألطفال الصم في األردن 

الصيدلة التفكير في  إعادة 
للكوارث  التأهب  برنامج  ابتكار في  عّدة مختبرات  وجهت 
لكونها  الصيدالنية  التدخالت  على  تركيزها  والطوارئ 
إحدى طرق توفير الموارد الطبية األساسية للمتضررين 
ذلك  على  األمثلة  ومن  المختلفة،  الطوارئ  حاالت  من 
في  جديًدا  حاًل  ابتكر  الذي  األردن  في  الدواء  بنك 
يعانون  الذين  لالجئين  األدوية  لتأمين  التوريد  سلسلة 
إلى  إضافة  القلب،  في  مزمنة  وأمراض  السكري  من 
رحمن  عريف  الطبيب  ابتكره  الذي  الصيدلية  مشروع 
غير  الصيادلة  لتدريب  دكا،  في  الفقير  كوريل  حي  في 
للحفاظ  أفضل  مساعدة  لتقديم  وتأهيلهم  الرسميين 

على الحياة )انظر الصورة أعاله(.

"أسعى إلى إيجاد نظام 
أفضل للرعاية الصحية 
في بنغالديش، يستفيد 
منه المحرومون على وجه 
الخصوص." 
الطبيب عريف رحمن، دكا، بنغالديش 
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صيدلية توفر فرًصا تدريبية في كورايل، أحد أكبر 
 Dhaka © األحياء العشوائية في دكا، بنغالديش

Community Hospital Trust
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عناصر التمكين

االستجابة للمساعدة جّراء الفيضان في ميانمار، إنذار صندوق 
HelpAge International/ستارت رقم 347 )ج( بين سمول

لتحقيق أولوياتنا االستراتيجية، 
ال بد من تنفيذ األنشطة 
والمبادرات التمكينية التي 
تيسر وتدفع أعمال وبرامج 
شبكة ستارت. 



اجتماع األعضاء في جمعية شبكة ستارت 
واالجتماع السنوي العام 2019

التقدير،  بعين  ستارت  شبكة  أعضاء  إلى  ننظر  نحن 
رؤيتنا  لتحقيق  تطويره  إلى  الذي نسعى  األساس  فُهم 
الجماعية. وبالتواصل معهم، نسعى إلى فهم أهدافهم، 
وإلى مساعدتهم على االستفادة من موارد شبكة ستارت، 

وتشجيعهم على تغيير طريقة تقديم اإلغاثة اإلنسانية.  

تعريفية  إلكترونية  ندوة   30 نظمنا   ،2019 عام  وفي 
خاصة بالمنظمات، وثالث ندوات إلكترونية حول العناية 
ندوات  وست  اإلقليمي،  المستوى  على  الواجبة 

إلكترونية أخرى في موضوعات مختلفة. 

رحبت شبكة ستارت في 
2019 باثني عشر عضًوا 

جديًدا 
باكستان: HANDS، وIDEA، وجمعية برايت 	 

بلوشستان، ومؤسسة  للتنمية في  ستار 
 Help

كاريتاس 	  الديمقراطية:  الكونغو  جمهورية 
غوما، وAFEDEM )دعم النساء الفقيرات 
المهمشين(، وAFPDE )جمعية  واألطفال 

الذاتية(، و النساء للنهوض والتنمية 
MIDEFEHOPS )الحركة الدولية لحقوق 

الطفل والنساء واألرامل والتنمية 
االجتماعية(.  

المناطق 	  تنمية  يوغانتر، وجمعية  الهند: 
 ،)NEADS( المتضررة في الشمال الشرقي
البيئية  والتنمية  المستدامة  البيئة  وجمعية 

)SEEDS(، وكاريتاس الهند. 

جدد  أعضاء  لضم  مركزية  غير  عملية  أول  كذلك  ونظمنا 
باكستان  في  عضوية  لجاًنا  شكلنا  حيث  الشبكة،  إلى 
وفوضناها  الديمقراطية،  الكونغو  وجمهورية  والهند 
مع  يتماشى  بما  العضوية،  معايير  وضع  بصالحية 
ووطنية  محلية  منظمة   12 وتحديد  األساسية،  مبادئنا 
غير حكومية لضمها إلى الشبكة. ومن المقرر أن يصبح 
ستمّكن  التي  التحتية  البنية  من  جزًءا  الجدد  األعضاء 
من  مستقباًل  الالمركزية  وتحقيق  التطور  من  الشبكة 

خالل المراكز والفروع. 

"نأمل من خالل عضويتنا 
بشبكة ستارت أن تتاح 

لنا فرصة مواصلة خدمة 
مجتمعاتنا على المستوى 

الشعبي، وتقديم استجابة 
أفضل جودة وأحسن توقيًتا." 

نصير شانا، جمعية برايت ستار للتنمية، باكستان 

 "أبرز ما يميزها هو نطاقها 
العالمي وتنوع منابت 

أعضائها، وال أعتقد أن هناك 
شبكة أخرى تتمتع بهذه 

المزية." 
محمد أفسر، اإلغاثة اإلسالمية 

العضوية  
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 استطالع رأي مندوبي 
األعضاء في الجمعية العامة 

لعام 2019 
85% من األعضاء المشاركين في االستطالع  ذكر 
تغيير  في  ساهم  قد  ستارت  شبكة  مع  العمل  أن 

ممارساتهم التنظيمية، بما يشمل: 

زيادة أوقات االستجابة للكوارث 	 

وضع توقعاتهم حول األزمة 	 

توسيع التعاون على مستوى القطاع 	 

تعزيز السياسات الداخلية وأفضل الممارسات.	 

ما الذي ينتظرنا في عام 2020؟ 
مع  التعاون  في  متخصص  بمستشار  االستعانة  بعد 
نطاق  توسيع  على  سنركز   ،2020 عام  مطلع  األعضاء 
شبكة  أنشطة  في  األعضاء  مشاركة  وتعزيز  العضوية 
شبكة  لمراكز  جدد  محليون  أعضاء  وسينضم  ستارت، 
على  وسنعمل  عالميين،  أعضاء  عّدة  وسنجذب  ستارت، 
ستارت،  صندوق  إنذارات  في  المشاركة  نطاق  توسيع 
للمخاطر،  التصدي  تمويل  وبرامج  اإللكترونية  والندوات 
المال،  وسنكلف أعضاءنا بتنفيذ حمالت للتوعية، وجمع 

والدعم والمناصرة نيابة عن شبكة ستارت. 



مجلس المانحين في صندوق 
ستارت 

يجتمع مجلس المانحين في صندوق ستارت، الذي يضم 
أعضاء وموظفين وأمناء ومانحين، دورًيا لمناقشة تصميم 
وأداء وتطوير صندوق ستارت، وإلدارة المخاطر، وضمان 
جودة البرنامج. وتتمثل المهمة األساسية للمجلس في 
إتاحة الفرصة للمانحين لمراجعة استثماراتهم في صندوق 
ويستفيد  باألداء.  الصلة  ذات  المعلومات  وكل  ستارت، 
المانحون كذلك من مكانتهم داخل المجلس للتنسيق مع 

نظام التمويل اإلنساني األوسع نطاًقا، والتأثير فيه. 

ما الذي ينتظرنا في عام 2020؟ 
مع   2020 عام  في  اتصاالتنا  تستمر  أن  المقرر  من 
جذب  على  وسنعمل  طويلة،  فترة  منذ  الداعمين  جميع 
قاعدة  وتنويع  لتوسيع  تقليديين  غير  جدد  ممولين 
المانحين، وسنسعى كذلك إلى تأمين ثالثة مانحين جدد 
عدة  إلى  والممتد  المقيد  غير  التمويل  زيادة حجم  وإلى 
األساسية،  التشغيل  عمليات  لدعم  كبير  بشكل  سنوات 
وسنبدأ بدعم المراكز في تطوير استراتيجيات جمع المال 

وتصميم أنشطة حشد الموارد. 

الدولية في المملكة المتحدة، ومؤسسة  التنمية  2019 في دعم شبكة ستارت، وقدمت وزارة  11 مانًحا عام  ساهم 
جيرسي  ومنظمة  الهولندية،  واإلغاثة  االتحادية،  األلمانية  الخارجية  ووزارة  الهولندية،  الخارجية  الشؤون  ووزارة  إيكيا، 

لإلغاثة الخارجية مساهمات مباشرة لدعم صندوق ستارت. 
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ال بد من العمل على ضمان توفير تمويل كاٍف ومستدام 
إلى  الوصول  على  قادرين  نكون  ولن  النجاح،  لتحقيق 
أهدافنا دون سخاء الممولين ودعمهم، الذين ال يكتفون 
طموحنا  يساندون  بل  وحسب،  المالية  مبادراتنا  بدعم 

للعمل بصورة مختلفة.  

سياسات ومبادئ جمع 
األموال 

مباشرة  األموال  لجمع  أنشطة  أي  تنفذ شبكة ستارت  ال 
من األفراد، بل عبر حمالت مؤسسية منظمة ذات صلة. 
تمويل  فرصة  كل  تقييم  على  السياق  هذا  وتحرص في 

وفًقا لمبادئ شبكة ستارت األخالقية.  

عدم مشاركة المانح في أي أنشطة ضارة، وإثباته لذلك؛	 

أال يؤدي قبول التمويل إلى اإلضرار بسمعة شبكة ستارت ؛ 	 

أال يؤدي قبول التمويل إلى ظهور تصور باستفادة المانح 	 
من شبكة ستارت في اتباع سياسة ما أو مسار عمل معين؛

تلقي التبرعات دون شروط مسبقة غير مناسبة 	 
)مثل: االستثناءات ألغراض جغرافية أو سياسية(؛ 

أال يؤثر قبول التبرعات على استقاللية شبكة 	 
ستارت التشغيلية بأي شكل كان؛

يشمل التبرع مساهمة معقولة في التكاليف التشغيلية 	 
التي تتحملها شبكة ستارت أو يظهر التزاًما طويل 

األمد وتقديم مساعدة مالية في المستقبل 

إذا أمكن، ينبغي أن يجلب التبرع أو الشراكة 	 
مهارات جديدة تعزز أهداف الشبكة  

ولهذا السبب، نسعى إلى التعاون مع مختلف المانحين 
– بالعمل مع وكاالت التنمية الحكومية، والقطاع الخاص، 
والصناديق الخيرية، والمؤسسات من جميع أنحاء العالم، 
إحداث  تحقيق طموحاتنا في  المشاركة في  الراغبة في 

التغيير.  

وقد تلقينا في عام 2019 أول منحة تمويل أساسية تمتد 
لعدة سنوات من جهة حكومية مانحة، أال وهي هولندا، 
لصندوق ستارت ألول  الدعم  إيكيا  كما قدمت مؤسسة 

مرة، ملتزمة بتمويل يمتد مدة سنتين. 

زيارة  ستارت  شبكة  نظمت   ،2019 تموز/يوليو  وفي 
لهم  لتعرض  المانحين،  من  عدد  فيها  شارك  كينيا،  إلى 
أعمال صندوق ستارت هناك، وحظيت الزيارة باستضافة 
أعضاء شبكة ستارت وُهم منظمة إنقاذ الطفولة، ووكالة 
التعاون الفني والتنمية )ACTED(، بحضور وزارة التنمية 
الخارجية  الشؤون  ووزارة  المتحدة،  المملكة  في  الدولية 
ومنظمة  االتحادية  األلمانية  الخارجية  ووزارة  الهولندية، 
ميدانية  جولة  الزيارة  وشملت  الخارجية.  لإلغاثة  جيرسي 
من  المتضررة  المجتمعات  لمقابلة  بارينغو  مقاطعة  إلى 
غير  المنظمة  استجابة  أشكال  على  وللتعرف  الجفاف، 
الحكومية، وأتيحت خالل الزيارة الفرصة للمانحين لالطالع 
على منجزات مختبر االبتكار التابع لبرنامج التأهب للكوارث 
على  االبتكارات  على  ركز  الذي  نيروبي،  في  والطوارئ 
على  القدرة  تعزيز  بهدف  المحلي  المجتمع  مستوى 

التعافي من الجفاف المتكرر.  

جمع األموال ودعم 
المانحين

أحد موظفي وكالة التعاون الفني والتنمية يعرض أمام 
مانحي شبكة ستارت أضرار الجفاف، كينيا، اإلنذار 325 

لصندوق ستارت



 

نحن نواصل بذل الجهود الالزمة لترسيخ ثقافة تعاونية 
بها  ويلتزم  النتائج  تحقيق  على  وتركز  القيم  على  تقوم 
موظفين  تعيين  إلى  ونسعى  واألعضاء،  الموظفون 
والشركاء،  األعضاء  لدى  واألصول  المناطق  جميع  من 
عليها  تحرص  التي  الجغرافي  التنوع  ثقافة  يعكس  بما 

شبكة ستارت.

لقد وضعنا في عام 2019 أسس إدارة شؤون "الثقافة 
واألفراد"، لتكون إدارة مستقلة:

صممنا هيكاًل جديًدا مشترًكا للقيادة واإلدارة، قمنا 	 
بموجبه بتعيين رئيس تنفيذي جديد ومدير للعمليات 

التشغيلية والمالية، تقع على عاتقهما مسؤولية 
مشتركة لتنفيذ االستراتيجية، ويخضعان لمساءلة 
مشتركة حول اإلدارة القوية، والحد من المخاطر، 

وتحقيق النتائج المنشودة، ويوجهان تركيزهما نحو 
تحسين إجراءات نشر المعلومات حول القرارات 

واألنشطة بشفافية.

أجرينا مسًحا، شارك فيه الموظفون، تبّين من خالله 	 
أن 81% من الموظفين يرون أن شبكة ستارت ملهمة 
حقيقية لهم لبذل جهود أفضل، وأظهر المسح التزاًما 

حقيقًيا من الموظفين بتحقيق رؤيتنا ومصالحنا من 
العمل، إضافة إلى تقدير أهمية العمل المرن ودعم 

الزمالء. 

وضعنا مخطًطا فعااًل لتنظيم القوى العاملة، وتعيين 	 
الموظفين المناسبين الذين يتمتعون بالمهارات 

المناسبة في الوظائف المناسبة. 

خصصنا جزًءا من التمويل إلتاحة فرص التعلم 	 
والتطوير للموظفين، بما يشمل مهارات إدارة 

المشاريع، والتفكير التصميمي، وبناء الشراكات، 
والدورات الفنية األخرى الالزمة إلعداد البرامج، وعملنا 

على تدريب فريق القيادة كذلك.

استجبنا لرغبة الموظفين في الحصول على مزيد 	 
من التقدير على جهودهم عبر منح جوائز نهاية العام، 

يترشح لها الموظفون ويتم التصويت لهم. 

نحرص على جمع الموظفين لتبادل األفكار حول 	 
تحسين مستوى الرفاهية ونمط الحياة في العمل.

 	

ما الذي ينتظرنا في عام 2020؟
يحظى  إيجابية  بيئة  إيجاد  على  العمل  نواصل  سوف 
تطوير  في  بفاعلّيتها  وتتميز  بالتقدير،  فيها  الموظفون 
مستوى التنظيم فيها، وذلك بدراسة المهارات والسمات 
ومراجعة  التفصيل،  من  بمزيد  فريقنا  في  المطلوبة 
والتوجيه.  للتدريب  أكثر  ُفرص  وإتاحة  األداء،  إدارة  إطار 
لتحديد  حديًثا  المؤسسة  المكافآت  لجنة  مع  وسنتعاون 
والحوافز،  المكافآت  لتقديم  اعتماده  يمكن  نظام  أفضل 
حرًصا على أن تستقطب شبكة ستارت أفضل المواهب 

وتحتفظ بها.

أكثر ما يعجبني في العمل 
لدى شبكة ستارت

... الطاقة الهائلة التي تمتلكها الشبكة ويتحلى 
بها الفريق للتفكير بأساليب جديدة تختلف عن 

النماذج المعروفة وطرق العمل المتبعة.
العمل في منظمة ذات رؤية تسعى إلى   ...

إحداث تغيير ملموس.
الروح التعاونية التي يتميز بها الفريق للتغلب   ...

على التحديات.
القدرة على جعل كل فرد يشعر بأنه مساهم   ...

فاعل في اتخاذ القرارات المهمة.
روح المنظمة المبتكرة والمتطلعة إلى   ...

المستقبل.
العمل مع أفراد يملؤهم الشغف والحماس   ...

نحو مساهماتهم.
الزمالء الذين تميزهم الحيوية، واغتنام   ...

الفرص، وااللتزام، والعمل الجاد.
الطريقة المبتكرة في العمل على حل مشاكل   ...

أشد المجتمعات عوًزا.

األثر المتوقع تركه في القطاع.  ...

مسح  من  المصدر  مجهولة  تعليقات  المصدر: 
الموظفين، 2019

األفراد والثقافة
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في  حقيقي  تغيير  إحداث  على  المنظمة  في  نحرص 
على  قدراتنا  تعزيز  على  ونعمل  اإلنسانية،  األنظمة 
تحقيق  لضمان  القطاع  في  والتأثير  والتعلم  التواصل 
ستارت  شبكة  صورة  بنشر  ذلك  إلى  ونسعى  النجاح، 
البارز  األثر  وصاحبة  العام  النفع  تحقيق  إلى  الساعية 

التغيير.  القائمة على عامل 

االتصاالت 
صورتها  بتحديث   2019 عام  في  ستارت  شبكة  شرعت 
ومواصلة  وقيمها،  رؤيتها  مع  الخارجية  مكانتها  لمواءمة 
الوطني  المستويين  على  االتصاالت  في  قدراتها  تطوير 
التي  الرقمية  منصتها  نطاق  وسعت  أن  بعد  واإلقليمي 
أعداد  بمضاعفة  العالم،  أنحاء  جميع  من  أعضائها  بين  تربط 
المحلية  المجموعات  من  مزيد  وتشكيل  المستخدمين 
أن  وبعد  بعينه،  موضوع  خدمة  إلى  الساعية  والمجموعات 
شهدت زيادة في معدالت المشاركة على مواقع التواصل 
إن  ولينكد  وتويتر  فيسبوك  على  بلغت  حيث  االجتماعي، 

190% بين الربعين األول والرابع. 

التعلم
نحرص  المنظمة،  في  إليه  نصبو  الذي  التغيير  إلحداث 
المعلومات  فنجمع  به،  نقوم  ما  كل  في  التعليم  على 
فيها  تشارك  التي  المسوح  خالل  من  تعلمه  تم  ما  حول 
وعبر  وخارجًيا(،  )داخلًيا  البرامج  وبتقييم  المعنية،  الجهات 
محددة،  لبرامج  المقدمة  التعلم  ومنح  البحثية،  المشاريع 
ما  أبرز  ومن  لديها.  المعتمدة  اإلبالغ  آليات  إلى  إضافة 

:2019 تعلمناه في 

تقنع شبكة ستارت المانحين والعاملين في المجال 	 
اإلنساني بأهمية دعم الشبكة في تصميم مبادرات 

جديدة وتمويلها وإدارتها.

يؤثر صندوق ستارت على سرعة اتخاذ األعضاء للقرارات 	 
المطلوبة، والوصول إلى المجتمعات المتضررة من 

األزمات.

يمكن لصندوق وطني، مثل صندوق ستارت في 	 
بنغالديش، أن يخفف تكاليف تشغيل المشاريع والوقت 

الالزم للوصول إلى المجتمعات المتضررة بتمكين 
الوصول مباشرة إلى المنظمات المحلية ونقل األموال 

داخل البلد.

يؤدي إشراك المجتمعات المتضررة من األزمات إلى 	 
إيجاد مزيد من الحلول المناسبة للتعامل مع هذه 

الكوارث والتخفيف من آثارها. 

الدعوة
والعالقات  والدعم  المناصرة  أشكال  توسيع  على  نعمل 
أعمال  في  والشركاء  األعضاء  مع  التعاون  وتعزيز  الخارجية، 

شبكة ستارت والترويج لها.  

وعلمنا أن شبكة ستارت قد تركت أثرها اإليجابي عام  2019 
في آليات:

تقديم األعضاء للمساعدة اإلنسانية، ليعملوا بصورة 	 
جماعية أكبر، ويتواصلوا مع مزيد من الشركاء المحليين، 

ويبدأوا العمل قبل وقوع األزمة.

االستعداد لتوجيه األموال المخصصة للمساعدات 	 
اإلنسانية من خالل حلول تمويل مبتكرة، مثل العناية 
المرحلية الواجبة، ومبادرات تمويل التصدي للمخاطر.

مشاركة الجهات اإلنسانية األخرى في العمل في 	 
مبكرة. مرحلة 

ما الذي ينتظرنا في عام 2020؟ 
نسعى في عام 2020 إلى تحسين القدرة على التعلم لدى 
جميع األعضاء. وألن عملنا ريادي ومبتكر، ال بد من أن نستثمر 
وأن  ونشره،  وفهمه  األثر  قياس  على  القدرة  تحسين  في 
المخرجات  وتتبع  لرصد  قوية  مقاييس  تطوير  على  نحرص 
والنتائج واآلثار، بما ينسجم مع نظريتنا في إحداث التغيير، 
من  مشاريعنا، مستفيدين  جميع  في  تعلم  أطر  نبتكر  وأن 
األدوات المبتكرة المصممة لجمع البيانات، والتي تسمح لنا 
برصد األثر وجمع معلومات حول ما تم تعلمه بصورة آنية. 

ويجب أن نحرص في هذا السياق على التحول الرقمي في 
وقياس  بشفافية،  المنجزات  ونشر  األعضاء،  مع  التواصل 
األولوية  يمنح  نهًجا  معتمدين  ونطاقها،  المنظمة  حجم 
اآلالت  من  االستفادة  عبر  العمل،  عند  الرقمية  للتقنيات 
المشاركة  وتحسين  األعمال،  عمليات  إنجاز  في  والنظم 
وبتطوير  المراكز،  جميع  وفي  األعضاء  بين  والتعاون 
رقمية  أدوات  باستخدام  البيانات  إلى  الوصول  إمكانيات 

لتعزيز الشفافية والمساءلة.  

بوضع  معنية  جديدة  أدواًرا  نستحدث  أن  المقرر  ومن 
استراتيجيات الدعم وتنفيذها؛ لتوسيع أثر شبكة ستارت في 

مواضيع مهمة وحاسمة بالنسبة للقطاع.

االتصاالت والدعوة 
والتعلم 
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 ACFالعمل ضد الجوع

AFEDEMدعم النساء الفقيرات واألطفال المهمشين

AFPDE الوكالة اإلفريقية الستيعاب المخاطر

BMZالوزارة االتحادية األلمانية للتعاون الدولي والتنمية

BSDSBجمعية برايت ستار للتنمية في بلوشستان

CEOالرئيس التنفيذي

CFOOمدير العمليات التشغيلية والمالية

CRSخدمات اإلغاثة الكاثوليكية

DEPPبرنامج التأهب للكوارث والطوارئ

DERFالصندوق الدنماركي لإلغاثة في حاالت الطوارئ

DFID)وزارة التنمية الدولية )المملكة المتحدة

DRCالمجلس الدنماركي لالجئين

FOREWARNشبكة التحذير والتحليل واالستجابة وفق التوقعات

ICRاسترداد التكاليف غير المباشرة

KfW)بنك االئتمان إلعادة اإلعمار )بنك تنمية ألماني

MERFصندوق االستجابة لطوارئ الهجرة

MIDEFEHOPSالحركة الدولية لحقوق الطفل والمرأة والرجل األرمل وتعزيزها االجتماعي

NEADS)جمعية تنمية المناطق المتضررة في الشمال الشرقي )الهند

NGOمنظمة غير حكومية

ODI)مؤسسة التنمية الخارجية )المملكة المتحدة

PIANGOرابطة جزر المحيط الهادئ للمنظمات غير الحكومية

REAPشراكة العمل المبكر وفق معلومات المخاطر

SCUKالمملكة المتحدة Save the Children

SEEDSجمعية البيئة المستدامة والتنمية البيئية

SFBصندوق ستارت في بنغالديش

SFFتسهيالت ستارت التمويلية

SORPبيان الممارسات الموصى بها

UNHCRوكالة األمم المتحدة لالجئين

UNOCHAمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

WaSHالمياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية

WFP برنامج الغذاء العالمي

األعضاء

DONORS
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