


الشركة  تسجيل  برقم  وويلز  إنجلترا  في  مسجلة  خيرية  ومؤسسة  شركة   Start Network
09286835 ورقم تسجيل المؤسسة الخيرية 1159483. 

Start Network, WeWork, 3rd Floor, The Cursitor, 38 Chancery Lane, London WC2A 1EN

الجهة   ،)Save the Children UK( المتحدة  بالمملكة  الطفولة  إنقاذ  منظمة  مع  كثب  عن   Start Network تعمل 
 Start Funds بما في ذلك ،Start Network الُموقعة على المنحة وتعمل بمثابة جهة اإلشراف على المنح لعدد من برامج 
بمنظمة  الخاصة  بتلك  التقرير  ناقشها  التي  المالية  والبيانات  البرامج  وتتعلق  الكوارث.  مخاطر  تمويل   وآليات 
Start Network وفًقا للموضح في القائمة المالية القانونية وكذلك تلك التي تديرها منظمة إنقاذ الطفولة بالمملكة 

.)Save the Children UK( المتحدة

مناطق  في  للجفاف  تحسبًا  مطبخها  حديقة  من  الناضجة  الخضروات  جيفي  تقطف 
سانغار وأومركوت وتارباركار. برنامج تمويل مخاطر الكوارث في باكستان، 2021 

Ingenious Capture بدعم من Concern Worldwide ©

صورة الغالف: تعقيم مضخة يدوية لمنع انتشار األمراض التي تنقلها المياه بعد 
الفيضانات في كوتياكابار في نيبال. إنذار Start Fund رقم 3، 2021

Start Fund Nepal ©
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مقدمة من الرئيس التنفيذي والمدير المالي

الغرض

القدرة

إحداث تغيير جذري على األنظمة
في عام 2021، واجه العالم متغيرات جديدة لفيروس كورونا المستجد )كوفيد-19( وقلة عدد اللقاحات الموزعة بشكل غير 
متساو، وحاالت اإلغالق، واالضطرابات المدنية في العديد من البلدان، وحرائق الغابات المميتة بشكل عشوائي، والعواصف، 
والفيضانات في جميع أنحاء العالم. وأوضحت هذه األحداث واألزمات العالمية بشكل متزايد افتقار طرق عمل النظام اإلنساني 
إلى الفعالية في مواجهة المخاطر واالحتياجات الهائلة. باإلضافة إلى ذلك، تفتقر األساليب التقليدية للنظام اإلنساني إلى 

الفعالية في مواجهة تدفقات التمويل غير المؤكدة والجهل بأوجه عدم المساواة الصارخة في العالم اليوم.

كان من الواضح أيًضا أن Start Network وطموحها الجماعي إلحداث تغيير في النظام اإلنساني القديم أصبح مطلوًبا اآلن 
أكثر من أي وقت مضى.

الالمركزية على قدرتنا  األنظمة صقل طموحنا، وتعزيز ممارستنا، وإدحال  إحداث تغيير في  الرغم من ذلك، يتطلب  على 
ومواردنا مع صياغة شعور أكبر بالهدف المشترك من خالل عضويتنا. وقد يتضمن أيًضا قبول حدوث التغيير بطرق مختلفة 
ولذا  المسار.  لتصحيح  ورشاقتنا  فعاليتنا  قياس  على  القدرة  يتطلب  مما  مختلفة،  وسائل  خالل  ومن  مختلفة  وبسرعات 

انطلقنا في عام 2021 في رحلة لتنفيذ ذلك. 

بدأنا في اختبار خمسة مفاتيح لتغيير الُنظم* لمساعدتنا على تحقيق رؤيتنا.

التعبئة لمكافحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد-19( في هافون في 
الصومال في أعقاب الفيضانات والنزوح الناجم عن اإلعصار المداري غاتي. 
إنذار Start Fund رقم 490، نوفمبر 2020 - يناير 2021
© منظمة إنقاذ الطفولة في الصومال

العمل  للتغيير حول  رؤيتنا ورسالتنا ونظريتنا  أجرينا تحديًثا الستراتيجيتنا وأعدنا توجيه 
اإلنساني الذي يجري قيادته محلًيا لتمكين المجتمعات المتأثرة باألزمات والمعرضة لخطرها 

من الشعور بقدرتها وقوتها وإظهارها.

تحددها  أن  على  الموارد  وتخصيص  العمل  وطرق  القرار  لصنع  وأنظمة  مساحات  أنشأنا 
المنظمات المحلية والوطنية بشكل متزايد.

 *  تم استلهام مفاتيح تغيير الُنظم الخمسة وتكييفها من إطارات عمل تغيير النظام بواسطة سي ليدبيتر وجيه وينهال، 2020. ويمكنك  االطالع عليها هنا: 
 https://www.systeminnovation.org/green-paper 

https://www.fsg.org/resource/water_of_systems_change/ :والتي يمكنك القراءة عنها هنا ،Waters of System Change اعتمدنا أيًضا على المفاتيح في
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طورنا شبكة الشبكات التابعة لنا من خالل العمل مع ستة محاور محتملة جديدة، وقمنا بتنمية مجموعة صناديقنا 
من خالل إطالق Start Ready - خدمتنا المالية الجديدة والفريدة من نوعها التي ستساعد في توسيع عملنا في مجال 
تمويل مخاطر الكوارث. وعززنا أيًضا ثقافة االبتكار الخاصة بالشبكة والتعلم من خالل دعم االبتكار الذي يقوده المجتمع 
وإنشاء مختبر للمشاركين لتجربة وتطوير طرق عمل جديدة. باإلضافة إلى ذلك، عملنا لتحقيق التحول التنظيمي من خالل 
إحداث تغيير  اإلجراءات على  العالم. وساعدتنا هذه  تحليل واختبار قدرتنا على تحرير أساليبنا وتنويع فريقنا في جنوب 

جذري لطموحاتنا المتعلقة باألنظمة. 

نحن فخورون للغاية بما حققناه ونشعر باالمتنان للثقة والدعم وااللتزام الذي أظهره أعضاؤنا ومراكزنا المتنامية والمتنوعة، 
ومجلس أمنائنا، وفريق Start Network الذي ال يمكن إيقافه، وممولينا وشركائنا المخلصين. 

بالنظر إلى عام 2022، لن يتنبأ أي نموذج مخاطر أو رؤية استراتيجية أو خطة موضوعة جيًدا بأي قدر من اليقين بالشكل 
الذي سيبدو عليه العام المقبل. وكما نكتب، فإن الحرب في أوكرانيا تسببت في آثار غير مباشرة تزيد من حدة انعدام 
األمن الغذائي العالمي. وستتطلب أزمة الغذاء العالمية الناشئة والركود العالمي المحتمل مستويات جديدة من الشجاعة 
السياسية والتضامن اإلنساني والترابط العالمي لدعم األفراد والمنظمات الذين يعانون ويتعرضون للخطر. ولدينا قناعة 
بأن الطموح التحويلي لمنظمة Start Network، والقضية المشتركة، والعمل الجماعي سوف تلهم وتؤدي إلى تفعيل 

نظام إنساني أكثر فاعلية يلبي التحديات التي سيجلبها عام 2022.

الموارد 

التطبيق العملي

العالقات

جعلنا الوصول إلى الموارد أكثر سهولة ووفرناها للمنظمات المحلية. وتدفقت األموال إلى 
إجراءات  واتخاذ  المتوقعة  لألزمات  لالستجابة  إدارتها  وتولت  والوطنية  المحلية  المنظمات 

بشكل متزايد قبل وقوعها.

التعاون  عدالة  ضمان  خالل  من  األطراف  مختلف  بين  أقوى  عالقات  نمو  تمكين  استطعنا 
والشراكات واستدامتها ودعم أولويات المجتمع.

كريستينا بينيت
الرئيس التنفيذي

سوزان لين
رئيس الشؤون المالية والعمليات

وقمنا بتضمين تركيز بقيادة محلية في أنشطتنا، وإعادة تركيز برامجنا وإجراءاتنا وتعلمنا 
حول قيادة المجتمع والحلول والمساءلة.
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العام باألرقام

5,079,189
أشخاص تم الوصول إليهم بشكل عام 

لتقديم المساعدة اإلنسانية الطارئة*

األموال المصروفة

المراكز الراسخة

المراكز الراسخة

14,571,239 جنيًها إسترلينًيا 2,222,115 جنيًها إسترلينًيا 2,912,374 جنيًها إسترلينًيا
أموال تم تقديمها )بشكل مباشر وغير مباشر( إلى 

المنظمات المحلية والوطنية كمساعدة إنسانية طارئة*
 أموال تم صرفها بشكل عام 
كمساعدات إنسانية طارئة*

أموال تم صرفها لتوقع األزمة*

.Start Network التي تتولى دور المشرف على منحة )Save the Children UK( نيبال. وتتولى إدارة هذه البرامج منظمة إنقاذ الطفولة بالمملكة المتحدة Start Fund ،بنغالديش Start Fund ،العالمي Start Fund ،تنطبق هذه األرقام على البرامج التالية: تمويل مخاطر الكوارث*

55
 األعضاء 
المحليون 
والدوليون

 األعضاء 
المحليون 
والوطنيون

%33

%67

األعضاء الةدوليون

37

18

65

المراكز المحتملة

START NETWORK6 | التقرير السنوي والحسابات لعام 2021



الغرض
نهدف إلى قيادة التحوالت على مستوى النظام 
في طريقة التعامل مع العمل اإلنساني وتوفير 
تغيير  إحداث  من  لنتمكن  وتقديمها  الموارد 
نظام  بناء  إلى  ونهدف  اإلنساني.  النظام  في 
إنساني بقيادة محلية يتحمل المسؤولية أمام 
والمعرضين  األزمات  من  المتضررين  األشخاص 

لخطرها. 

 توزيع مواد غير غذائية في النيل األزرق وسنار ومناطق أخرى تحسًبا 
للفيضانات في السودان. إنذار Start Fund رقم 529، 2021

© منظمة إنقاذ الطفولة في السودان
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رؤيتنا ورسالتنا

ما هي منظمة 
Start Network؟

تغيير النظام اإلنساني العالمي

حلولناالمشاكل التي نعالجها

المهمة والرؤية ونظرية التغيير

Start Network عيارة عن عضوية عالمية تتألف من 
ما  مع  للتعامل  قارات  ست  عبر  وتعمل  منظمة،   55
اإلنساني  النظام  في  المنهجية  المشاكل  أكبر  نراه 

العالمي. 

ونعمل  مستقلة.  خيرية  مؤسسة   Start Network
بالمملكة  الطفولة  إنقاذ  منظمة  مع  أيًضا 
، التي تتولى   )Save the Children UK( المتحدة

.Start Network دور المشرف على منح

يكمن تركيز القوة والنفوذ والموارد في النظام اإلنساني في شمال العالم. وفي الوقت نفسه، تتولى المنظمات المحلية 
بقياس  لها  يسمح  مما  بمجتمعاتها،  عميقة  ارتباطات  وتمتلك  اإلنسانية  االستجابات  من  العظمى  الغالبية  مسؤولية 
احتياجاتها على نحو أفضل. واستجابًة الستبعادها وعدم تمكينهما تدعو المنظمات المحلية والوطنية إلى نظام إنساني 
بقيادة محلية وتعمل من أجل تحقيقه. وترى Start Network هذا التحول جزًءا ال يتجزأ من رؤيتها لتغيير النظام اإلنساني 

العالمي.

تتمثل رؤية Start Network في بناء نظام إنساني بقيادة محلية يتحمل المسؤولية أمام األشخاص المتضررين من األزمات 
والمعرضين لخطرها. ونهدف إلى تحقيق هذه الرؤية من خالل إجراء تحوالت على مستوى النظام في كيفية التعامل مع 

المساعدة اإلنسانية وتقديمها.

تحويل السلطة والموارد وتحقيق الالمركزية في صنع القرار للشبكات 
والمنظمات المحلية.

بناء نظام تمويل عالمي يقلل من المخاطر ويتوقع ويتخذ اإلجراءات قبل 
األزمات المتوقعة.

تحفيز الحلول المبتكرة والسياقية التي تخضع إلدارة محلية والتعلم منها 
جنًبا إلى جنب مع األشخاص المتضررين من األزمات.

يعد صنع القرار مركزي واألولويات مسائل منفصلة عن المجتمعات.

النظام عبارة عن رد فعل ومجزأ وغير فعال.

الحوافز وطرق العمل قديمة وغير مرنة ومقاومة للتغيير.
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القدرة

 Start لمنظمة  المحليين  الشركاء  استطالع  من  المئوية  النسبة  استخراج  تم 
هذا  ويشمل  تعليقاتهم.  محلًيا  شريًكا   98 قدم  حيث   2021 لعام   Network
شركاء البرامج التي تديرها منظمة إنقاذ الطفولة بالمملكة المتحدة بصفتها 

المشرف على المنحة.

 من الشركاء المحليين*شعروا أنهم 
 يمتلكون صنع القرار الخاص بالمشاريع 

 Start Network عند الشراكة مع 
 .Start Network أو أعضاء

%85

المتكافئة  غير  القوة  ديناميات  نفكك 
القرار  صنع  عملية  تغيير  على  ونعمل 
والوطنية  المحلية  المنظمات  تحدد  بحيث 
واالحتياجات  المخاطر  لدعم  العمل  طرق 

اإلنسانية التي تحددها المجتمعات.

 توزيع حقائب النظافة ومواد الحماية الشخصية على العائالت النازحة 
 عند االستجابة ألزمة مسلحة تلوح في األفق في أراكيتا في كولومبيا. 
إنذار Start Fund رقم 511، 2021.
CADENA ©

*
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بناء شبكة شبكات
إضفاء الالمركزية على السلطة من خالل مراكز تتمتع بقيادة محلية

لنقل السلطة وإلغاء المركزية داخل النظام اإلنساني العالمي، نسعى ألن نصبح شبكة موزعة وعالمية من 
مراكز وأعضاء المجتمع المدني ومدعومة بمنصة عالمية تعزز االتصاالت وتوافق األعضاء واالبتكار. 

الُقطرية  المراكز  احتضان  األهداف هو  أول هذه  الرؤية.  تحقيق هذه  رئيسية ستساعدنا في  إستراتيجية  أهداف  ثالثة  لدينا 
واإلقليمية وتنويع الشبكة للتأكد من أنها تتكون بشكل أساسي من جهات فاعلة محلية. ثانًيا، نهدف إلى توزيع الحوكمة 
وصنع القرار إلى هذه المراكز. وسيتولى فريق Start Network بعد ذلك دور مقدم الخدمة، ودعم الجهات الفاعلة المحلية 

داخل الشبكة لتحقيق خططها لإلصالح من خالل التعامل مع التحديات الهيكلية والسياسية والتشغيلية.

في عام 2021، بدأنا العمل مع ستة مراكز محتملة جديدة تمثل 

التنوع في كل من الموقع الجغرافي والعضوية. 

تشمل المراكز المحتملة ما يلي:

تنمية شبكتنا
تمثل المراكز شبكات ذات قيادة محلية من الجهات الفاعلة اإلنسانية المحلية والوطنية والدولية التي تتعاون 
مًعا لوضع طرق مناسبة للتعامل مع األزمات اإلنسانية. ولدى Start Network خمسة مراكز في الحضانة في 
جمهورية الكونغو الديمقراطية )DRC( وغواتيماال والهند وومنطقة المحيط الهادئ وباكستان. 

ويمكنك قراءة المزيد عن هذه المراكز في الصفحات التالية. 

ندعم المراكز من خالل Hub Incubation Fund، الذي يوفر لها الفرصة للتمتع بالمزيد من الملكية في تطوير 
أنفسها وتعزيز هياكلها الداخلية. وفي عام 2021، قدمنا 100,000 )مائة ألف( جنيه إسترليني في شكل 
منح من خالل هذا الصندوق. وكان من بين المبادرات العملية التي استخدمها األعضاء المنح ما يلي: تطوير 

مدونة قواعد سلوك الموظفين، وتطوير الخطط االستراتيجية، وتحديث بروتوكوالت االستجابة للكوارث.

العضوية وانتقال الحوكمة
في عام 2021، اتخذت Start Network بعض القرارات الملموسة حول المركزية نموذج عضويتنا. ومن خالل دعوة 

مجموعة تمثيلية من المراكز واألعضاء لالجتماع، اقترحنا مجموعة من المبادئ لتوجيه انتقال أعضائنا العالميين 

الحوكمة  نماذج  الجمعية على  وافقت   ،2021 السنوي في  العام  اجتماعنا  المركز. وفي  إلى مستوى  الحاليين 

والعضوية المعتمدة على المركز المستقبلي، التي ستوجه انتقال Start Network إلى شبكة شبكات.

أفغانستان

بنغالديش

كينيا

الفلبين

الصومال

جنوب السودان

تعاون بقيادة محلية حيث تنتمي 65% من أعضائه إلى منظمات 
من غير حكومية دولية و35% إلى منظمات دولية غير حكومية.

يعتمد على Start Fund بنغالديش، حيث ينتمي 29 من أعضائه 
هيكل  لدعم  ووطنية،  محلية  منظمات  إلى   47 عددهم  البالغ 

بقيادة محلي سينبثق من التعاون الحالي.

 Arid and Semi-Arid يعتمد اآلن على شبكة بقيادة محلية، هي
غير  منظمة   30 تضم  التي   ،Land Humanitarian Platform

حكومية دولية وأوكسفام وربما منظمات دولية غير حكومية أخرى.

 Philippine Partnership for Emergency بين  تجمع 
 Response and Citizens Disaster Response Center
استجابة  ومركز  الطوارئ  لحاالت  لالستجابة  الفلبينية  )الشراكة 

المواطنين للكوارث( وشبكات راسخة من المجتمع المدني. 

العمل مع Nexus، وهي شبكة ذات قيادة محلية تأسست بواسطة 
المنظمات  من  ومنظمتين  دولية  حكومية  غير  منظمات  تسع 

الدولية غير الحكومية.

غير  منظمات  أربع  أساسي  بشكل  تدعمه  محلية  بقيادة  تعاون 
حكومية دولية ومنظمات دولية غير حكومية.
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في عام 2021، عزز مركز جمهورية الكونغو الديمقراطية هيكل إدارته، والذي تضمن التحضير للتسجيل القانوني. واستخدم مركز جمهورية الكونغو 

الديمقراطية صندوق Hub Incubation Fund التابع لمنظمة Start Network إلعداد المقترحات والتطبيقات التي من شأنها تعزيز قدرته على جمع 

التبرعات. وجاءت هذه المبادرة بعد تحقق جمعية تأسيسية من صحة الدليل اإلداري والمالي للمركز وبروتوكوالت العضوية والقوانين. 

من خالل زيادة قدرته على جمع األموال، تمكن مركز جمهورية الكونغو الديمقراطية من الوصول إلى التمويل في عام 2021 من وزارة الشؤون الخارجية 

تمكن  التمويل،  الفرنسية. وبفضل هذا  التنمية  المتحدة، ووكالة  المملكة  )FCDO( في  والتطوير  الكومنولث  الخارجية وشؤون  ووزارة  الهولندية، 

المركز من تطوير برنامج ابتكار إنساني، يسعى إلى إشراك المجتمعات في تصميم واختبار طرق جديدة لمواجهة التحديات اإلنسانية، وبرنامج لتمويل 

مخاطر الكوارث يجمع بين المعرفة المحلية والعلمية لفهم المخاطر والتخطيط المسبق وتقليل آثار الكوارث المتوقعة.

تماشًيا مع مهمته إلعالء األصوات المحلية، أنشأ المركز خمس منصات عبر المقاطعات المتضررة من األزمات، ودمج المركز والمنظمات المحلية في 

 Start إلى عضوية  العديد منها  150 منظمة محلية، حيث ال ينتمي  المبادرة، ستتمكن حوالي  المنصات. ومن خالل هذه  اإلنساني لهذه  الهيكل 

Network، من المشاركة في أنشطة المركز والتأثير على المناقشة األوسع للقضايا واالهتمامات اإلنسانية في كل مقاطعة.

يعمل مركز جمهورية الكونغو الديمقراطية على بناء نموذج لنظام 

إنساني أكثر شموالً واستقاللية واستباقية وبقيادة محلية ويتقاسم 

محلية  منظمة   60 من  يقرب  ما  ويجمع  الجماعية.  المسؤوليات 

الخاص  والقطاع  العام  القطاع  لتشمل  ويخطط  ودولية،  ووطنية 

واألوساط األكاديمية.

مركز جمهورية الكونغو 
الديمقراطية

ملف تعريف المركز

تعد عائلة المركز بمثابة منجم 
للمعلومات والموارد والطاقة. 

والشبكة مذهلة. األشخاص والشبكة 
والفلسفة والنقاشات.

غانغ كارومي أوغستين
 DRC Hub Leadership )منظمة األمل من أجل أفريقيا( Rebuild Hope for Africa عضو في

Team )فريق قيادة مركز جمهورية الكونغو الديمقراطية(، جمهورية الكونغو الديمقراطية

خالل العام المقبل، يخطط مركز جمهورية الكونغو الديمقراطية للتالي:

دعم المجتمعات القادرة على مواجهة األحداث من خالل وضع 	 
نظام لتمويل مخاطر الكوارث وبرنامج ابتكار بقيادة المجتمع 
البركانية  المناطق  في  تعيش  التي  المجتمعات  يستهدف 

والمعرضة للفيضانات.

الكونغو 	  جمهورية  في  قانوًنا  مسجل  كيان  إلى  التحول 
الديمقراطية، مما سيمّكنه من بناء عالقات أعمق مع السلطات 

والجهات المانحة وأصحاب المصلحة اآلخرين.

المشاركة 	  ودعم  المركز  قيادة  رؤية  لتقديم  أمانة  إنشاء 
جمهورية  أنحاء  جميع  في  والمنظمات  األعضاء  مع  األعمق 

الكونغو الديمقراطية.

محلًيا 	  قيادته  يتم  الذي  العمل  حول  الدعوة  قيادة  مواصلة 
جمهورية  في  اإلنسانية  المنظمات  مع  المشاركة  خالل  من 
دعم  مع  العالمي،  الصعيد  وعلى  الديمقراطية  الكونغو 
الجهات الفاعلة المحلية ليكون لها صوت أكبر وأكثر وضوًحا.

كأعضاء 	  الوطنية  الحكومية  غير  المنظمات  من  المزيد  ضم 
وزيادة وصول الجهات الفاعلة المحلية إلى الموارد.

https://startnetwork.org/hubs/democratic-republic-congo :تفضل بقراءة المزيد عن مركز جمهورية الكونغو الديمقراطية

أنشطة البحث عن العائالت ولم شملها في مقاطعة إيتوري، عقب النزوح بسبب تجدد 
 Start Fund إنذار  الديمقراطية.  الكونغو  جمهورية  مناطق  بعض  في  المسلح  الصراع 

رقم 560، 2021.
© ALIMA - التحالف من أجل العمل الطبي الدولي
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الخطط المستقبلية
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عزز مركز غواتيماال الروابط بين أعضائه خالل أول اجتماع مباشر له في جمعية المركز في عام 2021. وتم تعزيز المركز بشكل أكبر من خالل صندوق 

Hub Incubation Fund التابع لمنظمة Start Network، الذي تم توفيره للمنظمات األعضاء في المركز لتحسين الحوكمة واألنظمة. وانتخب المركز 

أيًضا ثالث منظمات للعمل كفريق تنسيق وتتولى القيادة الدورية للمركز. وبعد أن أصبحت شبكته اآلن أكثر تطوًرا، بات المركز يتمتع بالثقة من قدرته 

على دعم قيمه ذات القيادة المحلية ومستعًدا لجلب أعضاء جدد.

تمتع  لضمان  التدخل  هذا  ويهدف   .)CLIP( المجتمع  بقيادة  االبتكار  شراكة  تنفيذ  في  كذلك  تقدًما   ،ASECSA تمثله  الذي  غواتيماال،  مركز  أحرز 

المجتمعات المتأثرة باألزمات اإلنسانية والمعرضة لخطرها بمكانة مركزية في تصميم وتحديد الحلول المبتكرة لمشاكلها الخاصة. وتشمل األمثلة 

على أفكار االبتكار المحلية الناشئة آلية منخفضة التقنية لتجميع مياه األمطار التي توفر المياه لألسر خالل موسم الجفاف؛ وعلف الماشية الذي يمتد 

الفيضانات.  أثناء  المياه  تلوث  تعالج قضايا  التي  والمراحيض  والرخيصة؛  المتوفرة محلًيا  العضوية فقط  المكونات  لفترة صالحية طويلة ويستخدم 

تفضل بقراءة المزيد عن شراكة االبتكار بقيادة المجتمع )CLIP( في صفحة 20.

التضامن  كريق  عن  المتماسكة  المجتمعات  غواتيماال  مركز  يدعم 

التأهب  في  المجتمعات  هذه  حقوق  عن  بنشاط  ويدافع  المتبادل 

الشاملة  للعالقة  رؤية  على  ويرتكز  اإلنسانية.  واالستجابة  للكوارث 

بنا.  يحيط  ما  وكل  والكوكب  الناس  بين  والمتناغمة  والمتكاملة 

وتضم عضوية المركز 11 منظمة محلية ووطنية جميعها منظمات 

 Asociación de Servicios Comunitarios de مجتمعية. وتعمل

.Start Network كأمانه له وهي عضو في Salud )ASECSA(

مركز غواتيماال
ملف تعريف المركز

نحتاج إلى نظام جديد يتمتع بعالقة 
أفضل بين البشر والبيئة: الطبيعة 
واألرض والكون. وهو نموذج لعصر 

حضاري جديد يقوم على الحياة الكريمة.

هوغو إيكو بيرين
المدير، ASECSA، مركز غواتيماال

خالل العام المقبل، يخطط مركز غواتيماال للتالي:

ليتمكنوا من 	  المحليين  المبتكرين  أكبر من  تمكين عدد 

تطوير االبتكارات التي ستدعم مجتمعاتهم في مواجهة 

المخاطر، ال سيما في مجتمعات السكان األصليين.

دعم األعضاء في تعزيز قدراتهم اإلنسانية وجمع األموال 	 

السلطات  مع  استراتيجية  عالقات  بناء  مع  والدعوة، 

وأصحاب المصلحة الرئيسيين اآلخرين.

توسيع المشاركة وبناء عالقات ثقة مع األعضاء الدوليين 	 

عضوية  قاعدة  وجود  لضمان  والوطنيين  والمحليين 

متنوعة ومتوازنة بقيادة محلية.

التواصل مع أصحاب المصلحة الخارجيين والمانحين لبناء 	 

مجموعة أوسع من مبادرات المركز التي تدعم المجتمعات 

المحلية.
جولة تبادل الخبرات إلى إدارة بيتين بواسطة ممثلي مركز غواتيماال في عام 2021. 

 ASECSA ©

https://startnetwork.org/guatemala :تفضل بقراءة المزيد عن مركز غواتيماال
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العديد من الشبكات في الهند عبارة عن شبكات على المستوى الوطني، لذا أمضى المركز وقًتا في التعامل مع المنظمات والشبكات دون الوطنية 

أصحاب  بين  الجمع  على  القدرة  المركز  ذلك  منح  وقد  والتفاهم.  الثقة  تنمية  أجل  والتواصل من  المباشرة  العالقات  بناء  األول من خالل  المقام  في 

المصلحة المتنوعين وشجع على اتباع نهج المركزي، مما أدى إلى شبكة قوية من المنظمات دون الوطنية داخل المركز.

دفع مركز الهند مانحيه إلى التفكير في تمويل المنظمات المحلية. ونتيجة لذلك، أقام المركز عالقات قوية مع قادة المجموعات المحلية، وتمكنوا من 

مشاركة معارفهم بشأن التقييمات والمعلومات والُنهج.

والقيادة  للعمل  األولوية   )IHH( الهند  في  اإلنساني  المركز  يعطي 

اإلنسانية  الوكاالت  بين  الجمع  خالل  من  المحلية  القيادة  قبل  من 

المركز  ويطمح  الهند.  في  العاملة  والدولية  والوطنية  المحلية 

الحالي،  اإلنساني  الهيكل  وثقافة  نطاق  خارج  بطرق  العمل  إلى 

المحلية  اإلنسانية  الفاعلة  الجهات  من  المزيد  الذي يشمل مشاركة 

التغييرات،  المبتكرة. ولتحقيق هذه  البرامج  والوطنية واستكشاف 

تم بناء المركز على ثالث ركائز: 

المعرفة واالبتكار

العمل بقيادة محلية

آليات التمويل والمالية الجديدة

مركز الهند
ملف تعريف المركز

الوطنية  الحكومية  غير  والمنظمات  الدولية  الحكومية  غير  المنظمات  بين  الفوارق  ستستمر 
والمحلية طالما لم يتم فهم التوطين جيًدا. وفي الوقت الحالي، يبدو أن تحقيق التوطين يقتصر 
على جوانب التمويل فقط، وال ]يتركز[ على صنع القرار من قبل الجهات الفاعلة المحلية أو مشاركة 

الوكاالت المحلية في ]...[ قرارات السياسة على المستوى العالمي.
جوزيف ساهايام
عضو في Casa India وفريق اإلشراف في مركز الهند

“

خالل العام المقبل، يخطط مركز الهند لتنفيذ ما يلي:

إنشاء مركز لالبتكار لدعم االبتكار اإلنساني بقيادة محلية 	 
المبتكرين  دعم  على  البرنامج  هذا  وسيركز  الهند.  في 
وتوجيه  السابقة  المحاوالت  من  والتعلم  للتكيف 
ابتكاراتهم لدعم المجتمعات المتأثرة باألزمات أو المعرضة 

لخطرها بشكل أفضل.

الهند 	  في  القياسية  العمل  "مراكز"  خارج  أمانة  إنشاء 
بعد  األمانة  وستكون  الوطنية.  دون  المشاركة  لتعميق 
ذلك قادرة على المشاركة بشكل أوثق مع الجهات الفاعلة 

المحلية عبر مناطق مختلفة في البلد.

المحلية ليكون لها صوت ورؤية والوصول 	  المنظمات  دعم 
إلى التمويل بطريقة أكبر.

 Start توزيع أدوات النظافة أثناء الفيضانات المطولة في أعقاب إعصار ياس في الهند. إنذار
Fund رقم 527، 2021 

Oxfam India ©

https://startnetwork.org/india-hub :تفضل بقراءة المزيد عن مركز الهند
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يظل تغير المناخ أكبر تهديد فردي لسبل عيش وأمن ورفاهية شعوب المحيط الهادئ. وكان تأثير تغير المناخ قاسًيا، مما أدى إلى زيادة األعاصير من 
الفئة الخامسة وأمواج تسونامي واألمواج الضخمة والجفاف والفيضانات. ويدرك مركز منطقة المحيط الهادئ دور منظمات المجتمع المدني المحلية 

كأول المستجيبين الذين غالًبا ما تتجاهلهم الحكومات، التي تميل إلى إعطاء األفضلية لوكاالت األمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية.

للمركز وتوسيع  الحالي  الهيكل  إلى  لالنضمام  أخرى  فاعلة  الهادئ جهات  المحيط  الحكومية في جزر  المنظمات غير  رابطة  الشبكة، جلبت  لتعزيز 
عضويته. وكان هذا محور تركيز المنظمة في عام 2021. ودعت الشبكة إلى االجتماع وأشركت الجهات الفاعلة وأصحاب المصلحة اآلخرين لتحديد 

هيكل موسع للمركز. 

علىالصعيد  بحثيتين  ورقتين  ألجل  البيانات  لجمع  الواسعة  شبكتها  أيًضا  الهادئ  المحيط  جزر  في  الحكومية  غير  المنظمات  رابطة  استخدمت 
المحلي بواسطة المجموعة االستشارية اإلنسانية. وقاست الورقتان البحثيتان التقدم المحرز في العمل ذي القيادة المحلية في المحيط الهادئ، 
وأظهرت الورقتان خبرة رابطة المنظمات غير الحكومية في جزر المحيط الهادئ في الشراكات، وأظهرتا تأثير البحث على العمل المحلي في منطقة 

المحيط الهادئ.

بقيادة  )المشاركة  اإلنسانية"   FALE "منظمة   - المركز  اسم  يتمتع 

في  عميقة  بجذور  اإلنساني(  المجال  في  المرفق  لمساعدة  محلية 

منطقة المحيط الهادئ. وتشير كلمة "fale" إلى منزل ذي مغزى وذي 

غرض عندما يسكنه الناس. وتعمل منظمة FALE اإلنسانية لمنطقة 

المحيط الهادئ على إشراك الجهات الفاعلة اإلنسانية بقيادة محلية 

لتتمكن من تقديم الخدمات التي تضمن حماية حياة الناس في أي 

أزمة. وتعمل رابطة المنظمات غير الحكومية في جزر المحيط الهادئ 

)PIANGO( كأمانة للمركز، حيث تضم أعضاء المجتمع المدني في 

جميع بلدان وأقاليم منطقة المحيط الهادئ األربعة والعشرون.

مركز منطقة المحيط الهادئ
ملف تعريف المركز

خالل العام المقبل، يخطط مركز منطقة المحيط الهادئ للتالي:

زيادة توطين المركز من خالل إنشاء مراكز صغيرة )تسمى   	
المحيط  جزر  من  بلدان  أربعة  في  مصغرة(   FALE مرافق 
وستدعم  وفانواتو.  سليمان  وجزر  وتونغا  فيجي  الهادئ: 
هذه المراكز الصغيرة في إنشاء وظائف الحوكمة والتنسيق 
الخاصة بها التي ستؤدي إلى استجابة أكبر بقيادة محلية 

والعمل بالتضامن مع المجتمعات المحلية.

والمساءلة  والتقييم  للرصد  مجتمعية  بقيادة  نهج  قيادة   	
لتكون  المتضررة  المجتمعات  ذلك  وسيدعم  والتعلم. 
التقييم  ولتحسين  وأهدافه.  التعلم  عوامل  بمثابة 
والتعلم من األزمات واالستجابة لها، ستستخدم ُنهج جزر 
المحيط الهادئ األصلية للحوار والمناقشة مع المجتمعات.

الخاصة  الحوكمة  هياكل  على  الرسمي  الطابع  إضفاء   	
المصلحة  أصحاب  من  أوسع  مجموعة  وتشجيع  بالمركز 
عملية  في  للمشاركة  والدوليين  والوطنيين  المحليين 

المركز.

التقليدي  للنظام  تحدًيا   FALE منظمة  إنشاء  يتحدى 
جزر  في  الحكومية  غير  المنظمات  لرابطة  الحالي 
يصبح  حيث  جديد  هيكل  لتشكيل  الهادئ  المحيط 
غير  المنظمات  رابطة  خارج  من  المصلحة  أصحاب 
منظمة  من  جزًءا  الهادئ  المحيط  جزر  في  الحكومية 
إلى  عديدة،  نواح  من  التغيير،  هذا  وسيؤدي   .FALE
إحداث تغيير جذري في المجتمع المدني العامل في 
إنشاء  على   FALE منظمة  وتعمل  اإلنساني.  القطاع 
حيث  المصلحة،  أصحاب  جميع  بين  حقيقية  شراكة 
خالل  من  لإلنجاز  اآلخرين   ]...[ المحليون  السكان  يقود 

سد أي ثغرات.

أكمل علي
مدير الشبكات واالبتكار في مجال القدرات 

في مركز منطقة المحيط الهادئ

يعمل أعضاء FALE-Pasifika بشكل متضامن لالستجابة للثوران البركاني في هونغا 
تونغا - هونغا هاباي الذي حدث بين ديسمبر 2021 ويناير 2022. 

.)TRCRF( صندوق تونغا للتنسيق السريع واالستجابة بقيادة محلية
PIANGO ©

https://startnetwork.org/pacific-hub :تفضل بقراءة المزيد عن مركز منطقة المحيط الهادئ

التقدم المحرز في عام 2021

الخطط المستقبلية

“
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بدأت READY Pakistan عملية قبول أعضاء جدد في عام 2021 وتتجه نحو تحقيق االستقاللية. وبدأ المركز حملة عضوية هدفت إلى جلب ما ال يقل 
 ،READY Pakistan عن 25 منظمة محلية ووطنية لضمان القيادة والعضوية بقيادة محلية. وتقدمت أكثر من 120 منظمة بطلب لتصبح أعضاء في

وهذا دليل على نجاح وشهرة المركز. وسيتم االنتهاء من إجراءات قبول العضوية في عام 2022.

الفيضانات  مثل  باكستان  تشهدها  التي  المخاطر  من  وللتخفيف  الكوارث.  مخاطر  لتمويل  وراسخ  قوي  برنامج  بامتالك   READY Pakistan تتميز 
وموجات الحر والجفاف، يضع برنامج تمويل مخاطر الكوارث الخاص بمنظمة READY Pakistan نماذج للمخاطر، ويضع خطًطا ويخصص األموال مسبًقا 
لالستجابة للتنبؤات بثقة عالية فيما بتعلق بتلك المخاطر. ويستطيع أعضاء المركز بعد ذلك االستجابة بسرعة وبشكل استباقي لالحتياجات قبل 
وأثناء المراحل األولى من األزمات. وفي عام 2021، تم تشغيل نظام تمويل مخاطر الكوارث للمركز خمس مرات؛ أربع مرات لموجات الحر ومرة للجفاف. 

تفضل بقراءة المزيد في صفحة 27.

بصرف النظر عن برنامج تمويل مخاطر الكوارث الناجح في عام 2021، اكتسبت READY Pakistan اعتراًفا وتعاونت مع السلطات الوطنية وكذلك 
المنظمات متعددة األطراف والمنظمات الدولية. واستثمر المركز في تعزيز المشاركة والتواصل والعمل الجماعي مع السلطات الوطنية، أثناء التحضير 

لتسجيله ككيان قانوني في عام 2022.

 ،READY Pakistan باسم  أيًضا  المعروف  باكستان،  مركز  يهدف 

الصمود  على  وقادر  استباقي  إنساني  بيئي  نظام  إنشاء  إلى 

لمواجهة  ويخطط  ومبتكرة.  محلية  وبقيادة  الناس  حول  ومتمحور 

التحديات الناشئة من خالل تعزيز التأهب واالستجابة ألية أزمات يمكن 

للمجتمعات  مشترك  بشكل  مملوكة  المبادرة  وهذه  بها.  التنبؤ 

الباكستانية والمجتمع المدني والهيئة الوطنية الباكستانية إلدارة 

الكوارث، وغيرها. وتسترشد بلجنة توجيهية وطنية تضم المنظمات 

غير الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية الوطنية وممثلين 

لشبكتين رئيسيتين وطنيتين واتحادات إنسانية وإلنمائية.

مركز باكستان
ملفات تعريف المركز

تخطط READY Pakistan خالل العام المقبل ألجل ما يلي:

مواصلة تقديم الدعم االستباقي للمجتمعات في 	 
لخطرها  المعرضة  أو  باألزمات  المتأثرة  المناطق 
متعددة  الكوارث  مخاطر  تمويل  برنامج  خالل  من 
المخاطر، الذي يغطي مجموعة من األزمات بما في 

ذلك الفيضانات وموجات الحر والجفاف.

تنوع 	  لزيادة  الجدد  األعضاء  من  كبير  عدد  جلب 
مقاطعات  جميع  عبر  المشاركة  وتعميق  المركز 

باكستان.

في 	  قانونية  بصورة  مسجل  كيان  إلى  التحول 
السلطات  مع  المشاركة  وتعميق  باكستان 

الوطنية واإلقليمية.

إلى 	  المركز  قيادة  إجراءات  لدفع  أمانة  إنشاء 
إلى  ينضمون  الذين  الجدد  األعضاء  ودعم  األمام 

مظلته.

من  نتمكن  التي  األولى  اآللية  المراكز  تمثل 
الواقع.  في  التوطين  تفعيل  من  خاللها 
ذلك؛  فعل  جميًعا  بإمكاننا  أنه  واثق  أنا   ]...[
مراكزها؛  إلنشاء  البلدان  بقية  وسنلهم 
أنظمة أخرى  المانحة و]...[  الجهات  وسنلهم 

لبدء التغيير في جميع أنحاء العالم.

محمد أماد
المدير التنفيذي، IDEA، عضو اللجنة التوجيهية الباكستانية 

الوطنية لمنظمة READY Pakistan )مركز باكستان( وأمين 
Start Network

المهنية، مما يساهم في تعزيز مرونة  المهارات  التدريب على  نارية بعد حضور  يصلح سومجي دراجة 
السكان المعرضين للخطر. برنامج تمويل مخاطر الكوارث في باكستان، 2021

Ingenious Capture بدعم من Concern Worldwide©

https://startnetwork.org/pakistan-hub :تفضل بقراءة المزيد عن مركز باكستان

التقدم المحرز في عام 2021

الخطط المستقبلية

“
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التطبيق العملي
وإجراءاتنا  وبرامجنا  أنشطتنا  ُصممت 
أمام  مسؤولة  لتكون  محلًيا  وسلوكياتنا 
باألزمات  المتأثرة  والمجتمعات  األشخاص 

والمعرضين لها.

 Start Network من 23 برنامًجا* لمنظمة 
 تفي بمعاييرنا الخاصة بالتصنيف 

 كبرامج ذات قيادة محلية وتتضمن 
آليات مساءلة المجتمع.

%39

توزيع المواد غير الغذائية عقب الفيضانات في مقاطعتي نوالبور وباراشي في نيبال. 
إنذار Start Fund رقم 02، 2021
ActionAid Nepal ©

*تشمل البرامج التي تديرها منظمة إنقاذ الطفولة 
بالمملكة المتحدة بصفتها المشرف على المنح.
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تعزيز ثقافة االبتكار

دعم المجتمعات لوضع حلولها الخاصة
تدرك االبتكارات التي يقودها المجتمع أن المجتمعات المتأثرة باألزمة هي األفضل لفهم االحتياجات السياقية وتطوير حلول طويلة األمد للمشاكل اإلنسانية. 

ومن خالل تشجيع اإلبداع ودعم القدرة على االبتكار المتأصلين داخل المجتمعات، يمكننا االقتراب أكثر من نظام إنساني ذي قيادة محلية وذي صلة ومرن 

ومحدد السياق في مناهجه وسلوكياته.

شراكة االبتكار بقيادة المجتمع 

بالتعاون   2020 عام  إطالقها في  التي جرى   )CLIP( المجتمع  بقيادة  االبتكار  شراكة  تضع 
مع Elrha والشبكة اآلسيوية للحد من الكوارث واالستجابة لها )ADRRN(، المجتمعات المتأثرة 
إلحاًحا  األكثر  احتياجاتها  تحديد  القيادة في  من  لتمكينها  نهجها،  صميم  باألزمات في 
المبتكرين  تزويد  ويتم  اإلنسانية.  للمشاكل  وسياقية  محلية  بقيادة  حلول  إنشاء  و 
المجتمعيين بالموارد المالية والدعم الفني المبتكر وفرص التواصل لتطوير حلولهم واختبارها 

وتوسيع نطاقها. 

يعمل برنامج شراكة االبتكار بقيادة المجتمع في غواتيماال، وتم تكييف منهجية البرنامج بحيث 
يمكن إطالقه من خالل مراكز في جمهورية الكونغو الديمقراطية والهند. 

االبتكار بقيادة المجتمع في غواتيماال

عن  بالنيابة   ASECSA تديره  الذي  غواتيماال،  المجتمع في  بقيادة  االبتكار  برنامج شراكة  يهدف 
مركز غواتيماال التابع لمنظمة Start Network، إلى تعزيز الحلول التي أنشأتها مجتمعات المايا 

األصلية ولصالحها لالستجابة للتحديات المتعلقة بالمناخ. 

في عام 2021، تم إطالق الدورة األولى من المبادرة في المنطقة الوسطى في باشاي. وتم اختيار 
سبع مجموعات من المتأهلين للتصفيات النهائية ومنحهم منح دعم مالية وعينية ليتمكنوا 
المحلية  االبتكار  ألفكار  أمثلة  رؤية  ويمكن  وتنفيذها.  واختبارها  المبتكرة  حلولهم  تطوير  من 

الناشئة في صفحة 14. 

 يستضيف مركز غواتيماال اجتماع الحوكمة لعام 2021 في إدارة "بيتين" 
لتعزيز القيادة والتعاون. 

 ASECSA ©
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من  المبتكرين  من   %48 نسبة  كانت  األولى،  المجموعة  في 
النساء. وشاركت المبتكرات ما يفيد بأنهن اكتسبن المزيد من 
المبادرة  أن  إلى  مشيرين  البرنامج،  نتيجة  والثقة  الذات  احترام 

تدعم تمكين المرأة من خالل تحدي تقاليد التهميش.

المجتمع شعروا  أفراد  75% من  أظهرت االستطالعات األولية أن 
أن حلول شراكة االبتكار بقيادة المجتمع وضعت وجهات نظرهم 
المبتكرين  جميع  وأفاد  احتياجاتهم.  وستلبي  االعتبار  في 
عن  فضاًل  جديدة،  بمعرفة  زودهم  أنه  البرنامج  في  المشاركين 
مشاعر السعادة وااللتزام والتحفيز. ويشير هذا إلى أن البرنامج 
أنشأ عالقات تشاركية حيث تم سماع جميع اآلراء. ويؤكد كذلك 
قدًما  والمضي  المناسبة  الحلول  إيجاد  يمكنها  المجتمعات  أن 

عندما يتم منحها الوقت والمكان المناسبين.

راٍض  ]و[  تلقيناه  الذي  للتدريب  ممتن  ]أنا[ 
في  أذهب  عندما  اآلن،  تعلمته.  ما  كل  عن 
نزهة في مجتمعي، أرى كل شيء من وجهة 
الشجر  أوراق  في  وأستطيع  مختلفة.  نظر 
بالفعل فيما  رؤية األسمدة والغذاء. وأفكر 
البرنامج  غّير  وقد  استخدامه.  يمكنني 

طريقة تفكيري.
مبتكر في شراكة االبتكار بقيادة المجتمع

الس لوماس، سان مارتين جيلوتيبيك، غواتيماال

“

مختبر االستجابة لألزمات والقدرة على التكيف

في عام 2021، بالشراكة مع جامعة كومبليكيستي 
أطلقت  المجتمعية،  للمؤسسات  العالمي  والصندوق 
لألزمات  االستجابة  مختبر   Start Network
يركز  ابتكار  برنامج  وهو  التكيف،  على  والقدرة 
على العمل مدته أسبوعين. ومن خالل تجربة الحلول 
اختبر  لها،  أولية  نماذج  ووضع  اإلنسانية  للمشكالت 
قدرة  ذات  للعمل  جديدة  طرًقا  وتعلموا  المشاركون 
أكبر على التكيف؛ وتتمتع بجميع الخواص المطلوبة 
قطاع  إلى  اإلنساني  القطاع  لتحويل  عاجل  بشكل 

أفضل وأكثر خضوًعا للمساءلة. 

من  فريًقا   13 من  شخص   100 من  أكثر  شارك 
وعمل  التدريبية.  الدورة  في  العالم  أنحاء  جميع 
الفني  الدعم  قدما  اثنين  مدربين  مع  فريق  كل 
وعملت  اإلنسانية.  والمساعدة  االبتكار  في  والخبرة 
وحدد  التحديات،  من  واسعة  مجموعة  على  الفرق 
والتحدي  حلها  في  رغب  التي  المشكلة  فريق  كل 
تصورات  وضعوا  ذلك،  وبعد  معه.  التعامل  أراد  الذي 
اإلمكان،  قدر  مرات  عدة  واختبروها  األولية،  للنماذج 
هذه  لتحسين  تلقوها  التي  المالحظات  واستخدموا 
األولية  النماذج  األمثلة على  األولية. وتضمنت  النماذج 
األنهار في  الحد من فيضان  البرنامج  التي نشأت من 

غانا والوصول إلى األشخاص المعرضين للخطر بشدة في 
األزمات في غواتيماال.

وبيروقراطية  جمود  من  التخلص  إلى  المختبر  يهدف 
المتضررة  المجتمعات  ووضع  التقليدي  اإلنساني  النظام 
طويلة  اإلنسانية  االستجابات  تصميم  في  األزمات  من 
في  الفرق  تمكنت  والتكرار،  االختبار  خالل  ومن  األجل. 
من  التكيف  على  والقدرة  لألزمات  االستجابة  مختبر 
وتعزيز  جديدة  ممارسات  وبناء  العمل،  طرق  تصور  إعادة 

العالقات والنمو مهنًيا وشخصًيا.

من أفراد المجتمع شعروا %75
أنه تمت تلبية احتياجاتهم
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الموارد
نضمن تدفق الموارد المرنة 

)المال والتكنولوجيا والمعرفة( إلى 
المنظمات المحلية وإدارتها بواسطتها.

ذهبت مباشرة إلى أعضاء 
 المنظمات غير الحكومية 

المحلية والوطنية.

من بين 3,093,691 جنيًها إسترلينًيا* 
جرى تقديمها إلى بلدان المراكز

%23
تحسًبا  بالسودان  األزرق  النيل  منطقة  في  جديدة  مصارف  حفر 

لحدوث لفيضانات. إنذار Start Fund رقم 529، 2021
© منظمة إنقاذ الطفولة في السودان

يشمل هذا األموال من خالل البرامج التي تديرها منظمة إنقاذ الطفولة 
بالمملكة المتحدة بصفتها المشرف على المنح.

*
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مجموعة صناديق
 التمويل المبكر والسريع 
 Start Funds من خالل 

Start Readyو
تتضمن مجموعة صناديق Start Network مجموعة 
لها.  واالستجابة  األزمات  لتوقع  المالية  األدوات  من 
ُيستخدم  الذي   ،Start Fund هو  آلياتنا  وأشهر 
واالستجابة  تنبؤية  بطريقة  اإلنسانية  البرامج  لتمويل 
المراقبة.  تحت  الحجم  ومتوسطة  الصغيرة  لألزمات 
)صناديق   Start Funds وصلت   ،2021 عام  وفي 
مليوني  من  أكثر  إلى  والوطنية  العالمية   )Start
وفي  بها.  ويتأثرون  األزمات  لخطر  معرضين  شخص 
آلية  Start Ready، وهي  أيًضا  أطلقنا  نفسه،  العام 
المجهز  التمويل  المالية توفر  المخاطر  فريدة لتجميع 
التنبؤ  يمكن  التي  لألزمات  واسع  نطاق  على  مسبًقا 
بها في جميع أنحاء العالم. وتعمل هذه الحلول مًعا 
لألزمات، باستخدام  لتحفيز طريقة جديدة لالستعداد 
اإلجراءات المبكرة بقيادة محلية لتشجيع المجتمعات 

األكثر قدرة على التكيف. 

وتتول منظمة إنقاذ الطفولة بالمملكة المتحدة تعمل كمشرف 
على المنح لمنظمة Start Network إدارة أدوات التمويل الخاصة 

بنا.

خدمة جديدة تصرف 
تلقائًيا التمويل على 

نطاق واسع لألزمات 
المتوقعة - باستخدام 
تحليل المخاطر المبتكر 

والتخطيط الجماعي 
والتمويل المجهز 

مسبًقا.

توفير تمويل سريع 
ومرن لألزمات الصغيرة 

ومتوسطة الحجم، 
واالرتفاعات الحادة في 

األزمات اإلنسانية المزمنة 
وتوقع األزمات الوشيكة 
وسد فجوة خطيرة في 

التمويل اإلنساني.

 START
FUNDS

 START
READY
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START READY إطالق
في عام 2021، أطلقنا Start Ready، وهي آلية تمويل جديدة تتيح للعاملين في المجال اإلنساني في 
اآللية  واسع. وتسعى هذه  نطاق  بها على  التنبؤ  ويمكن  أموال مبكرة  إلى  الوصول  األمامية  الخطوط 
الفريدة إلى تمكين المؤسسات الوطنية والمحلية والمنظمات غير الحكومية من إجراء التحليل الجماعي 

وتحديد مخاطر األزمات تحسًبا للصدمات المتوقعة.

باالستناد إلى نهج تمويل مخاطر الكوارث )انظر اليسار(، والجمع بين نماذج المخاطر والخطر استناًدا إلى أفضل 
Start Ready بتمويل يصل إلى ثالثة  الممارسات من قطاعات التأمين والقطاعات المالية واإلنسانية، تسمح 

أضعاف التمويل اإلنساني التقليدي.

2021، استطعنا توسيع نطاق برامجنا لتمويل مخاطر الكوارث من ثالثة إلى ثمانية  إلى جانب ذلك، في عام 
والسنغال،  وباكستان  مدغشقر  حالًيا في  تعمل  التي  الكوارث  تمويل مخاطر  برامج  ذلك  بما في  بلدان، 
الديمقراطية وكينيا   الكونغو  بنغالديش وجمهورية  التطوير في  الكوارث قيد  تمويل مخاطر  وبرامج 
والفلبين وزيمبابوي. وستعتمد Start Ready على هذا األمر بشكل أكبر من خالل دعم البلدان التي تمتلك 
أنظمة لتمويل مخاطر الكوارث للتقدم بطلب للحصول على تغطية مجمعة للمخاطر التي وضعوا نماذجها 
اآلن وخططوا لها، مع استكمال تمويل مخاطر الكوارث اآلخر في أعمالهم. في البلدان األخرى، من الممكن أن 
ما  وهو  أدناه(،  األساسية  اللبنات  )انظر  الكوارث  مخاطر  لتمويل  نظام  لبناء  األعضاء   Start Network تدعم 
 Start Ready قد يستغرق ما يصل إلى عامين. ويستطيع األعضاء التقدم بطلب للحصول على تغطية من

بمجرد توافره.

 )COP26( في مؤتمر األطراف السادس والعشرين لألمم المتحدة Start Ready آلية Start Network أطلقت
 Start في عام 2021. وبناًء على االهتمام من المؤسسات والحكومات والجمعيات الخيرية الخاصة، تلقت آلية
 Margaret A. Cargill Philanthropies :2021 الدعم الذي تعهد به خمسة مانحين بحلول نهاية عام Ready
الشؤون  ووزارة  الفرنسية،  الخارجية  والشؤون  أوروبا  ووزارة  األيرلندية  والمعونة  أيكيا  ومؤسسة 

الخارجية الهولندية. وسيبدأ العمل في مايو 2022. 

تمويل مخاطر الكوارث

تمويل مخاطر الكوارث )DRF( عبارة عن نهج للمساعدات اإلنسانية يتيح القدرة 
وسبل  األرواح  من  المزيد  إنقاذ  يمكن  أنه  فهم  أي   - مبكرة  إجراءات  اتخاذ  على 
على  الكوارث  مخاطر  تمويل  برمجة  تحتوي  األزمات.  استباق  من  واألموال  العيش 

ثالثة عناصر رئيسية:

تشكل هذه المكونات الثالثة أساس آليات إطار التنمية االجتماعية في مجموعة 
صناديق التمويل.

استخدام العلم والبيانات لوضع النماذج 
والقياس الكمي للمخاطر مسبًقا؛

التكاليف  وتحديد  المسبق  التخطيط 
االستجابة  أنشطة  لمختلف  المسبقة 

لألزمات الالزمة لدعم المجتمعات؛

وفًقا  لألموال  المسبق  التجهيز 
لبروتوكوالت متفق عليها ُمسبًقا بحيث 
استيفاء  عند  بسرعة  التمويل  صرف  يتم 

شروط معينة.

Start Network سيوفر  آخر من  Start Ready حاًل مبتكًرا  آلية  تمثل 
أفريقيا.  المحلية في  للمجتمعات  للكوارث  تمويًلا استباقًيا سريًعا 
 African Risk Capacity وتكمل بصورة مثالية اإلطار الحالي لمجموعة
على  للبلدان  تأمينية  تغطية  توفر  والتي  المخاطر،  لمواجهة 
الحكومية  غير  والمنظمات  اإلنسانية  والوكاالت  الكلي  المستوى 
 African Risk Capacity مجموعة  من  األصل  طبق  نسخة  خالل  من 
أمام تغير  الصمود  القدرة على  المخاطر، وبالتالي تعزيز  لمواجهة 

المناخ بالنسبة للفئات األكثر ضعًفا.
ليزلي ندلوفو
 .African Risk Capacity Ltd المدير التنفيذي لمجموعة

“
إنشاء  على  المنظمات  يساعد  مبتكًرا  ومورًدا  تعلًما  األساسية  اللبنات  إطار  يمثل 
التعاون  الكوارث. ويتيح كذلك  بناًء على مبادئ تمويل مخاطر  الوطنية  التأهب  أنظمة 
مخاطر  تمويل  أنظمة  إنشاء  أثناء  والمناطق  والبلدان  المنظمات  بين  المعرفة  وتبادل 

الكوارث. 

إطار اللبنات األساسية
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تمويل مخاطر الكوارث في مركز باكستان

تتعرض باكستان لمجموعة متنوعة من األخطار والصدمات المناخية المختلفة، ومن المتوقع أن يزداد 
تواترها في العقود القادمة. ويسمح نظام تمويل مخاطر الكوارث في مركز باكستان لألعضاء بتلقي 
اعتماًدا  مسبًقا،  عليه  المتفق  التمويل  وصرف  قادمة  حر  موجة  أو  جفاف  أو  فيضان  حدوث  عن  تنبؤات 
مع  باكستان  مركز  في  والدوليون  والوطنيون  المحليون  األعضاء  ويعمل  المتوقع.  الحدث  شدة  على 
العالم، وغيرهم لبناء  أنحاء  المائيين في جميع  الجوية والخبراء  نظرائهم الحكوميين، وخبراء األرصاد 
المستفادة  الدروس  مع  ويتكيف  وترابطي  للبيئة  ومالئم  محلية  بقيادة  الكوارث  مخاطر  تمويل  نظام 

وأفضل الممارسات ويدمجها )انظر دراسة الحالة(. 

لموجات  مرات  أربع  مرات،  خمس  للمركز  الكوارث  مخاطر  تمويل  نظام  تشغيل  تم   ،2021 عام  في 
دعم  تم  أنه  يعني  وهذا  إسترلينًيا.  جنيًها   451,074 صرف  إلى  أدى  مما  للجفاف،  واحدة  ومرة  الحر 
2,975,826 شخًصا من خالل الحماية المباشرة والتوعية قبل حدوث موجات الحر والجفاف، وتم توفير 

اإلغاثة لهم خالل األزمات.

مخاطر  تمويل  تغطية  أيًضا  باكستان  مركز  قدم  الشتوية،  والمراعي  المحاصيل  إخفاقات  لمعالجة 
الكوارث للمناطق التي تعاني من الجفاف الزراعي في مقاطعتي البنجاب والسند خالل موسم الزراعة 
الشتوي الثانوي. وصرف أمواًلا للجفاف مرة واحدة في عام 2021 ووصلت إلى 20,633 شخًصا من خالل 

مبادرات مثل تعليمات تغذية الرضع واألطفال الصغار وتوزيع البذور وتوزيع األدوات الزراعية.

 Bright Star خففت  باكستان،  لمركز  التابع  الكوارث  مخاطر  تمويل  برنامج  من  التمويل  خالل  من 
Development Society Balochistan من موجة الحر المتوقعة في سيبي في باكستان في يونيو 
2021. وقدمت المنظمة رسائل سلوكية عن إدارة الرفاهية خالل الفترة الحارة وأقامت أيًضا مرافق تبريد 

حيث يستطيع الناس شرب الماء البارد والحصول على الراحة. 

قدمت مالحظات المجتمع نظرة ثاقبة حول كيفية تحسين المساعدة في المستقبل. وفيما يلي بعض 
األفكار الرئيسية للمشاركين في المشروع:

من خالل جمع المالحظات الصادقة من المشاركين، يستطيع المركز اآلن تقديم استجابة تلبي مقاييس 
المجتمع للنجاح وتعزز الثقة.

يمكن استخدام الرسائل الصوتية إلعالم األشخاص الذين ال يستطيعون القراءة.

يمكن تخصيص مساحات مناسبة لإلناث لتحسين الوصول للنساء والفتيات. 

يمكن إبقاء المرافق مفتوحة لفترات طويلة ألن اإلطار الزمني للمشروع الذي يبلغ 20 يوًما 
لم يكن كافًيا لتغطية موجة الحر في عام 2021.

1

2

3

دراسة حالة: توقع حدوث موجات حرارة في باكستان

عدم  من  للتأكد  القادمة  المرة  في  موظفة  نشر  فكرة  بالفعل  ندرس 
مواجهة النساء الوافدات إلى مرافق التبريد ألي مشاكل. ويمكن تقسيم 
مرافق التبريد إلى قسمين مفصولين بفاصل بحيث يوجد مرفق منفصل 
انتظار  منطقة  وجود  أيًضا  هذا  وسيضمن  والرجال.  النساء  من  لكل 

منفصلة للنساء في محطة الحافالت.

نصير شانا
Bright Star Development Society Balochistan (BSDSB) ،الرئيس التنفيذي

“

 إنشاء محطات تبريد مؤقتة لحماية المجتمعات من آثار الموجات الحارة في منطقة سيبي. 
برنامج تمويل مخاطر الكوارث في باكستان، 2021

© Bright Star Development Society Balochistan )BSDSB(
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START FUNDS
والُمدارة  لألعضاء  المملوكة  االستجابة  صناديق  من   Start Network مجموعة  تكمل 
بواسطتهم برنامج Start Ready من خالل توفير تمويل استجابة سريعة يركز على ثالثة 
أنواع من االحتياجات اإلنسانية: األزمات الصغيرة ومتوسطة الحجم التي تعاني من نقص 
ويتم  المزمنة.  اإلنسانية  األزمات  الحادة في  والزيادات  الوشيكة  األزمات  وتنبؤات  التمويل 
 Start صرف التمويل في غضون 72 ساعة بعد إثارة المنظمات إلنذار أزمة، مما يجعل

Funds من بين أسرع آليات تمويل المساعدة اإلنسانية على مستوى العالم.

واصل صندوق Start Fund العالمي التطور ليصبح أكثر تنوًعا وانتشاًرا ألعضاء Start Network، مما 

بروتوكوالت عمليات  راجعنا   ،2021 بقيادة محلية. وفي عام  اإلنساني  العمل  المزيد من  تنفيذ  يتيح 

صندوق Start Fund العالمي لتسهيل وصول األعضاء المحليين والوطنيين إليه. وأوصت المراجعة 

بسلسلة من التغييرات في عملية صنع القرار، وبدأنا في تنفيذها واختبارها. وسيستمر هذا االختبار 

في عام 2022.

أتاح صندوق Start Fund العالمي العمل اإلنساني 
استجابة لـ 58 إنذاًرا بشأن األزمات في 30 دولة في 

عام 2021. 

أتاح Start Fund تقديم دعم مهم للغاية إلى الفئات السكانية 
الضعيفة والمعرضة للخطر والمتضررة من الفيضانات األكثر 
مجتمعات  و]هذه[  الماضية.  الخمس  السنوات  في  حدة 
مستبعدة )ألسباب مختلفة( من القنوات واآلليات الرئيسية 

للمساعدة اإلنسانية في البالد.

وفًقا لتقييم خارجي لصندوق Start Fund ُنشر في عام 2021، 
في جميع البلدان وعلى مستوى العالم، كانت إحدى السمات 

الفريدة لصندوق Start Fund التي ذكرها معظم األشخاص 
الذين تمت مقابلتهم هي اتخاذ القرار بقيادة األعضاء. وكانت 

السمة األخرى هي القيمة المعطاة للمعرفة المحلية.

)LAC( مدير البرنامج اإلنساني - أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي
Age International الشريك المنفذ لمنظمة HelpAge International تعتبر

“
لعل أحد التغييرات التي بدأنا في تنفيذها هو مشاركة ممثلين من الدول التي ترسل اإلنذارات اآلن 

في اجتماعات تخصيص األموال ويقدمون وجهات نظر محلية حول األزمات، وبالتالي التشجيع على 

 Start الحالي. ويتضمن تغيير آخر تمديًدا لمشاريع  إصدار قرارات أكثر توازنًا واستنارة وفًقا للوضع 

Fund ألكثر من 45 يوًما، ويمكنك االطالع على التفاصيل في صفحة 36. 

وقدمت   .Start Fund خالل  من  االستباقي  العمل  لتعزيز  استراتيجية  وضعنا   ،2021 عام  في 

الموارد  توفير  يمكن  التي  االستباقية  اإلجراءات  أنواع مختلفة من  أكبر حول  إرشادات  اإلستراتيجية 

لها من خالل الصندوق وقدمت إنفاًقا موجًها لزيادة ثقة األعضاء في إثارات إنذارات األزمات االستباقية. 

في العام نفسه، أطلق صندوق Start Fund أيًضا منح أداة التوقع. وتقدم هذه المنح إلى األعضاء 

وشركائهم الموارد الالزمة لتطوير أدوات البيانات والمعلومات التي ُتحّسن مراقبة المخاطر وتؤدي 

 Start شبكة  ألعضاء  األزمات  توقع  أداة  منحة  توفير  وتم  االستباقية.  اإلجراءات  تسريع  إلى 

الجفاف  لمعالجة  بيرو  وفي  المياه  ندرة  لمعالجة  العراق  وفي  للفيضانات  Network في سيراليون 

وفي الفلبين لمعالجة حمى الضنك والتخفيف من آثار االنهيارات األرضية. 

صندوق START العالمي

£
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 START FUNDS أبرز نقاط أداء صندوق

1,089,243
نساء وفتيات تم الوصول 

إليهن

8779
نساء وفتيات تم الوصول 

إليهن

19,001
نساء وفتيات تم الوصول 

إليهن

2,052,681
 إجمالي عدد األشخاص الذين 

تم الوصول إليهم

13,119,674 جنيًها إسترلينًيا
إجمالي المدفوعات

%48

240,000 جنيًها إسترلينًيا
إجمالي المدفوعات

589,998 جنيًها إسترلينًيا
إجمالي المدفوعات

1,400,548 جنيه إسترليني
اإلجراء االستباقي

200,000 جنيه إسترليني
اإلجراء االستباقي

179,798 جنيًها إسترلينًيا
األموال التي ُصرفت مباشرة إلى المنظمات غير الحكومية المحلية أو الوطنية

240,000 جنيه إسترليني
األموال التي ُصرفت مباشرة إلى المنظمات غير الحكومية المحلية أو الوطنية

17,396
 إجمالي عدد األشخاص الذين 

تم الوصول إليهم

35,618
 إجمالي عدد األشخاص الذين 

تم الوصول إليهم

963,438
رجال وفتيان تم الوصول 

إليهم

8617
رجال وفتيان تم الوصول 

إليهم

16,617
رجال وفتيان تم الوصول 

إليهم

Start Funds األشخاص المعرضون للخطر والمتضررون من األزمات الذين تم الوصول إليهم من خالل

أرقام المدفوعات

 Start Funds النسبة المئوية لمشاريع
التي تستفيد من المساعدات النقدية

صندوق START العالمي

START FUND نيبالSTART FUND بنغالديشصندوق START العالمي

START FUND نيبالSTART FUND بنغالديش

من المشاريع الممولة من خالل 
صندوق Start Fund العالمي، 
تضمنت مكوًنا نقدًيا في عام 

2021، وهو ما يمثل زيادة من  
44% في عام 2020. 

2021

2020

%11%1.3%100

.Start Fund Nepal بنغالديش، وال توجد منظمات غير حكومية محلية أو وطنية في إطار Start Fund العالمي، و27 منظمة غير حكومية محلية أو وطنيةفي إطار Start Fund على النحو التالي: 15 منظمة غير حكومية محلية أو وطنية في إطار Start Fund في عام 2021، كان عدد المنظمات غير الحكومية المحلية أو الوطنية المؤهلة لتلقي تمويل مباشر من صناديق

.Start Funds بما في ذلك ،Start Network هي الجهة الموقعة على المنحة وتعمل بمثابة جهة اإلشراف على المنحة لعدد من برامج )Save the Children( منظمة إنقاذ الطفولة بالمملكة المتحدة

%34

START NETWORK24 | التقرير السنوي والحسابات لعام 2021



دراسة حالة: إنذار األزمة رقم 500 في سوريا 

دراسة حالة: إنذار األزمة رقم 541 النيجر 

العاصفة

الكوليرا

في عام 2021، أرسل األعضاء إنذاًرا إلى Start Fund يتعلق باألزمة رقم 500، وهي عاصفة شديدة 
في سوريا. 

أدى الصراع في سوريا إلى نزوح حوالي 6.7 مليون شخص داخلًيا بحلول نهاية ذلك العام، وال يزال 
العديد منهم عرضة للعواصف ألنهم يفتقرون إلى المأوى أو لديهم ترتيبات معيشية غير مستقرة 

في المخيمات المؤقتة والمباني المتضررة. 

لفت إنذار Start Fund رقم 500 انتباهنا إلى عاصفة مطرية، تالها تساقط ثلوج، أثرت على مناطق 
النازحين  تستضيف  التي  سوريا  غرب  شمال  في  المخيمات  من  عدد  كذلك  وتأثر  إدلب.  محافظة 
بسبب الصراع، حيث جرفت العاصفة العديد من مساكن وممتلكات سكانها، وألحقت أضراًرا بالطرق 

المحيطة خالل هذه العملية. 

 Start في  آخر  وعضو  العالم  عبر  اإلسالمية  اإلغاثة  منظمة  عملت  العاصفة،  من  أيام  غضون  في 
Network مع شريك محلي من المنظمات غير الحكومية* لمساعدة المجتمعات المتضررة بدعم من 
Start Fund. ووزعت هذه المنظمات المواد األساسية مثل الوجبات والبطانيات والمراتب واألغطية 
المتضررين بالمعرفة حول فيروس كورونا المستجد )كوفيد-19(،  البالستيكية. ,لتزويد األشخاص 

عقدت المنظمات أيًضا جلسات توعية مجتمعية حول الفيروس وشاركت معلومات الوقاية.

2021. * يرغب عضو Start Network والشريك المحلي في عدم الكشف عن هويته. عام  في  بالكوليرا  اإلصابة  حاالت  من  متزايًدا  عدًدا  النيجر  في  مارادي  منطقة  واجهت 

تفعيله  تم  الذي   ،Start Fund أزمة  إنذار  107 حاالت و3 وفيات من خالل  عن  األعضاء  وأبلغ 

في 13 أغسطس 2021. ومكنت الصناديق أعضاء شبكة Start Network من االستجابة عن 

طريق توفير المساعدة الطبية والرعاية وأنشطة الصرف الصحي للمياه والدعم في تتبع انتشار 

العدوى.

المحليين،  الصحي  النظام  العاملين في  تدريب  توعية شملت  أنشطة   GOAL نظمت منظمة 

ونشر المعلومات من خالل البث اإلذاعي وإنشاء مواقع عزل وتوفير المياه والصرف الصحي ومواد 

النظافة. وساعدت هذه الجهود 11,560 شخًصا من المتضررين من األزمة.

عالج  وحدات  إصالح  وتولى   )ALIMA( الدولي  الطبي  العمل  أجل  من  التحالف  بنى 

الكوليرا وإدارة الحاالت وتحسين مراقبة حاالت الكوليرا. وقدم ALIMA أيًضا مستلزمات النظافة 

ومستلزمات معالجة المياه بالكلور إلى 44,000 شخص.

 توفير الرعاية الطبية لسكان منطقة مارادي في أعقاب الظهور البطيء لتفشي 
الكوليرا في بعض أجزاء النيجر. إنذار Start Fund رقم 541، 2021 

© ALIMA – التحالف من أجل العمل الطبي الدولي

 يتم دعم األطفال واألسر النازحة في سوريا من خالل توفير وجبات جاهزة لألكل وسالل 
غذائية ومعدات تدفئة وسط عاصفة شتوية قاسية. إنذار Start Fund رقم 500، 2021
© منظمة اإلغاثة اإلسالمية عبر العالم
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دراسة حالة: إنذار األزمة رقم 511 كولومبيا

الصراع
ُأجبر أكثر من 5,000 شخص على الهجرة بسبب االشتباكات العنيفة بين المنشقين عن القوات 

 21 أبوري، في  الفنزويلية في ال فيكتوريا، بوالية في  الثورية لكولومبيا والقوات المسلحة  المسلحة 

مارس 2021. وشمل العنف الذي أعقب ذلك تفجيرات وعمليات قتل خارج نطاق القانون ومداهمات 

الطعام  إلى  بحاجة  الكولومبية، وكانوا  أراكيتا  بلدة  إلى  النازحين  السكان  العديد من  وفر  للمنازل. 

والمأوى والمساعدة والحماية من العنف القائم على النوع االجتماعي.

 Comunidades Judías en México )CADENA( تم منح التمويل إلى ،Start Fund بعد تفعيل

لقيادة استجابة بالشراكة مع World Vision وPlan International. وساعدت CADENA النازحين 

الشخصية من فيروس  الحماية  المأوى ومعدات  الطعام والحصير ومواد  توزيع  أراكيتا من خالل  في 

ومولت  والنساء.  واألطفال  للرضع  الغذائية  غير  والمستلزمات  )كوفيد-19(  المستجد  كورونا 

المتضررين.  لألطفال  نفسية  تدخالت  ونظمت  النفسيين،  واألطباء  األطباء  مع  مجانية  استشارات 

ووصلت المساعدة إلى إجمالي 4,434 شخًصا.

Acudir a donantes más grandes tiende a ser difícil cuando se esta ante 
crisis que no tienen gran visibilidad. Sin embargo, la experiencia con 
Start nos permitió sistematizar la información, entender las necesidades, 
dar una ayuda inmediata, lo que nos facilitará elevar una petición futura 
a otros donantes para continuar con la respuesta.

باوال أندريا السو

من الصعب اللجوء إلى جهات مانحة أكبر عند التعامل مع األزمات التي ال تحظى باهتمام كبير. ومع 
المساعدة  وتقديم  االحتياجات  المعلومات وفهم  بتنظيم   Start Fund مع  التجربة  لنا  أتاحت  ذلك، 
لمواصلة  األخرى  المانحة  الجهات  إلى  المستقبل  في  الطلبات  تقديم  علينا  يسهل  مما  الفورية، 

االستجابة.

“

 توزيع حقائب النظافة ومواد الحماية الشخصية على العائالت النازحة عند االستجابة ألزمة 
مسلحة تلوح في األفق في أراكيتا في كولومبيا. إنذار Start Fund رقم 511، 2021

CADENA ©

مدير Grants Acquisition and Management، منظمة World Vision، كولومبيا
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Start Fund بنغالديش )SFB( صندوق وطني، يديره أعضاؤه ومسؤول أمام 
وسبل  األرواح  حماية  إلى  ويهدف  اإلنسانية،  األزمات  من  المتضررة  المجتمعات 

العيش والكرامة. وتدير الصندوق 47 منظمة دولية ووطنية ومحلية تعمل 

األشخاص  من  القرار  صنع  عملية  لتقريب  بطموح  مسترشدة  بنغالديش،  في 

المتضررين من األزمات ووكاالت المجتمع المدني على المستوى الُقطري. وفي 

المنظمات  إلى  مباشرة   SFB من  التمويل  كل  منح  تم   ،2021 عام 

المفاجئة في  الفيضانات  بما في ذلك  لألزمات  لالستجابة  المحلية والوطنية 

اللمونيرهات ورانغبور ونيلفاماري وحادث حريق في فيتونجي في غازيبور. 

في عام 2021، نفذ SFB مشروًعا تجريبًيا مّكن من تنفيذ أنشطة طويلة األجل 

المهلة  بعد  التحتية  والبنية  المجتمع  بقيادة  التكيف  على  القدرة  على  تركز 

البالغة 45 يوًما المخصصة لالستجابة للفيضانات.

مجموعات  في  رئيسية  أدواًرا  ولعب  جديدة  برمجة  شراكات  بناء  كذلك  واصل 

تنسيق المجتمع المدني ودفع الدعوة للعمل بقيادة محلية عبر المجموعات في 

بنغالديش، ضمن Start Network وعلى المستوى العالمي.

ُتوجت برامج تمويل مخاطر الكوارث التابعة لصندوق SFB بتطوير نظام إنذار 

مبكر للمجتمعات الضعيفة المتضررة من الفيضانات، التي تعتمد على تجربة 

اقتصادًيا  وتحلياًل  للمخاطر  تحلياًل  الفريق  وأجرى  FOREWARN* بنغالديش. 
والتخطيط  الفيضان  لنموذج  المحلية  المجتمعات  من  األفكار  لجمع  لألسر 

للطوارئ.

لتوفير  المختلفة  األزمات  ألنواع  بروتوكوالت  تطوير  كذلك   SFB أعضاء  دعم 

هيكل لألعضاء للوصول إلى التمويل عبر SFB قبل األزمات.

*تفضل بمعرفة المزيد عن FOREWARN في صفحة 40

صناديق START الوطنية

فرض START FUND بنغالديش بنغالديش  في  غالًبا  اإلنساني  القطاع  منها  يعاني  التي  المشاكل  من 
المشاريع والبرامج على المنظمات المحلية، التي تكون ملزمة بتنفيذ البرامج 
مناسبة  كانت  إذا  عما  النظر  بغض  المانحين،  بواسطة  والموضوعة  المصممة 
أو مقتضيات ظرف معين. ومن خالل  المستهدف  المجتمع  الحتياجات وتوقعات 
القرارات  اتخاذ  بحرية  فيه  نتمتع  طريًقا   ]...[ وجدنا   ،Start Network مع  تفاعلنا 

وتصميم المشروع واعتماد أفضل مسار للعمل وفًقا لخبراتنا وقدراتنا.

سينا شودري

“
مساعد مدير تنفيذ البرامج الموجهة لألفراد )POPI(، بنغالديش
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استناًدا إلى نموذج Start Fund في بنغالديش، الذي أثبت أنه صندوق طوارئ وطني يتمتع بتأثير 
غير  منظمة   21 مع  باالشتراك   )SFN( نيبال   Start Fund تطوير  تم  للسياق،  ويستجيب  كبير 
حكومية من خالل عملية تحليل وتصميم للمخاطر. واجتمعت هذه المنظمات من خالل سلسلة من 
الورش قبل إطالق الصندوق في يونيو 2021. ويتبع SFN نهًجا بقيادة وطنية لصنع القرار يضم ست 

منظمات غير حكومية محلية ووطنية تواصل تقديم رؤية محلية منذ إنشاء الصندوق.

الحكومية  غير  المنظمات  من  واحدة   Nepali Technical Assistance Group )NTAG( كانت 
الوطنية التي دعمت SFN. وأعرب ديباك تابا، المدير التنفيذي لمنظمة NTAG عن تقديره للبرنامج: 

تم تفعيل اإلنذار رقم 04 في 29 ديسمبر 2021، ولذا لم يتم صرف األموال حتى 1 يناير 2022. *

START FUND نيبال

هي  نيبال   Start Fund لصندوق  واالستثنائية  للنظر  لفًتا  األكثر  “السمة 
التعامل السريع للتخفيف من معاناة ضحايا الكارثة. وتلتزم NTAG وفريقي 

بهذه المهمة النبيلة ونرغب في المساهمة بشكل أكبر في المستقبل".

جنيًها   589,998 صرف  إلى  أدى  مما  أزمة*،  إنذارات  أربعة  بتفعيل   SFN قام   ،2021 عام  وفي 
إسترلينًيا لمشاريع التوقع واالستجابة. وتمكن أعضاء وشركاء Start Network من استخدام هذا 
التمويل لمساعدة أكثر من 35,000 شخص من المتضررين من الفيضانات وموجات البرد عبر 14 

مقاطعة في نيبال.

 دعم Start Fund نيبال االستجابات السريعة للفيضانات وإنذاًرا 
استباقًيا واحًدا لموجة البرد منذ إنشائه في عام 2021.

Start Fund Nepal ©

أشار سوراج شريستا من منظمة CARE إلى توقيت تفعيل Start Fund نيبال استجابة 
للفيضانات في هيالمبو في سيندوبالتشوك، قائاًل:

أن  ونأمل  نيبال.  في   Start Fund لصندوق  األساس  لوضع  للغاية  "مهمة 

السريعة  لالستجابة  المقبلة  ]السنوات[  في  بنجاح  اآللية  هذه  تستمر 

لحاالت الطوارئ بدعم من السلطات الوطنية والمحلية والجهات المانحة 

غير  والمنظمات  الدولية  الحكومية  غير  المنظمات  من  القوي  وااللتزام 

الحكومية."

من  جيد  تقدير  يوجد  السبب  ولهذا  مبكر،  وقت  وفي  بسرعة  "نستجيب 
الحكومة المحلية ]...[ حيث يسعون للحصول على الدعم، ونقدم المساعدة 

مبكًرا."

 2021 عام  في  المنجز  العمل  الطفولة  إنقاذ  منظمة  من  شاكيا  كومار  سانجيب  وصف 
نه  بأ

صناديق START الوطنية
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دراسة حالة: إنذار األزمة رقم 04 نيبالدراسة حالة:إنذار األزمة رقم B036 بنغالديش

الفيضان المفاجئ
موجة البرد

بوابة   44 الهند  فتحت   ،2021 أكتوبر   20 في 

في  تسبب  مما  تيستا،  نهر  طول  على  فيضان 

وأضر  بنغالديش.  شمال  في  مفاجئة  فيضانات 

وألحق  شخص،  ألف   200 من  بأكثر  الفيضان 

الزراعية  األراضي  من  هكتار   7,500 بنحو  أضراًرا 

وأدى إلى انهيار الطرق. ونتيجة لذلك، أصدر مجلس 

ونظًرا  أحمر.  إنذاًرا  بنغالديش  في  المياه  تنمية 

لحجم الضرر الناجم عن فتح القناطر، شعر أعضاء 

رفع  إلى  بالحاجة  المحلي  بنغالديش   Start Fund

حالة التأهب للتعويض عن التمويل المحدود الذي 

توفره الحكومة والمصادر األخرى.

في  البرد  موجة  تأثير  من  للحد 

 Start Fund أعضاء  أصدر  نيبال، 

إلى  الدعم  لتقديم  ترقب  إنذار  نيبال 

ثماني  في  منتشرين  شخًصا   9,060

بلدية.   15 تغطي  تيراي،  في  مناطق 

المعنية  المنظمات  واستخدمت 

من  التاريخية  والمعلومات  البيانات 

بالفيضانات  للتوعية  العالمي  النظام 

لتوجيه إجراءات التشغيل. 

حدثت هذه الكارثة في وقت لم يكن متوقًعا، مما أدى إلى تعرض 
الذي  الميداني  المسح  وحث  للخطر.  والمزارعين  والفتيات  النساء 
أجراه فريق العمل الوكاالت على رفع هذا اإلنذار حيث اعتبرت هناك 

حاجة واضحة لالستجابة اإلنسانية.

باستخدام  الدعم  برنامج  هو  المشروع  هذا  من  جزء  أفضل 
الغذائي[  غير  ]العنصر  دعم  إلى  جنب  إلى  جنًبا  القسائم 
األرز   - الغذائي  الدعم  وسيساعد  الغذائي[.  و]العنصر 
االحتياجات  على  الحفاظ  في   ]...[ األخرى  والعناصر  والبقول 

الغذائية لمدة أقصاها شهر واحد في هذا البرد.

تعليق من تبادل التعلم
رئيس جناح

B036 اإلنذار رقم
بلدية سورونجغا، جناح رقم 8

 Rangpur Dinajpurعضوين وطنيين، "منظمة التنمية االجتماعية البيئية" و SFB اختارت آلية إدارة

Rural Service، لتنفيذ االستجابة. وبعد منحة أولية، أظهر تقييم سريع لالحتياجات أن تدمير البنية 

العيش األساسية لم يكن كافًيا.  الناس عن مصادر دخلهم، يعني أن دعم سبل  التحتية، مع عزل 

باإلضافة إلى ذلك، لوحظت أيًضا حاالت عنف على أساس الجنس. واستجابت الوكاالت بإعادة بناء جسر 

مدمر وتركيب مصابيح شمسية على طول ضفة النهر، مما يجعله أكثر أماًنا من خالل نشاط نقدي 

مقابل العمل.

تم منح تمويل لمجموعة من األعضاء، بما في ذلك CARE وMercy Corps وActionAid، لالستجابة 

ومستلزمات  الغذائية  وغير  الغذائية  المواد  توزيع  من  المعنية  المنظمات  وتمكنت  البرد.  لموجة 

التي  البرد  موجة  قبل  المشروع  من  االنتهاء  وتم  واحد.  شهر  لمدة  والنقود  والغاز  الشتاء  فصل 

ضربت البالد والمجتمعات المحلية المعرضة للخطر.

توفير بطاقة هوية ألحد أفراد المجتمع المتضرر الذين يتلقون 
 Start Fund إنذار  للفيضانات.  السريع  الحدوث  بعد  الدعم 

بنغالديش رقم 014، 2021
World Vision Bangladesh ©

الذي  والطعام  والسترات  البطانيات  ذلك  في  بما  الشتاء  أطقم  توفير 
يتمتع بفترة صالحية طويلة للمجتمعات في منطقة تيراي، تحسبًا لموجة 

البرد. إنذار Start Fund نيبال رقم 04، 2021
Start Fund Nepal ©

“
“
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البيانات المالية للصناديق

14.571.239 جنيًها إسترلينًيا
13,119,674 جنيه إسترليني
240,000 جنيه إسترليني
589,998 جنيه إسترليني
621,567 جنيه إسترليني

صندوق START العالمي

أموال الطوارئ المصروفة بشكل عام 
)االستجابة والترقب(

تشمل هذه المصروفات البرامج التي تديرها منظمة إنقاذ الطفولة بالمملكة المتحدة بصفتها المشرف على المنحة. 
ال تشمل األرقام المالية المبلغ عنها لبرامج Start Network التي تديرها منظمة إنقاذ الطفول بالمملكة المتحدة 

بصفتها المشرف على المنح األموال المستردة أو المرتجعة.

START FUND بنغالديش

START FUND نيبال

برامج تمويل مخاطر الكوارث
)باكستان ومدغشقر( 

التقسيم حسب آلية التمويل

األموال المصروفة في عام 2021
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العالقات
نعزز وندعم العالقات المتنوعة والعادلة 

والمستدامة التي تدفع بنشاط طموحات تغيير 
أنظمتنا.

من   ،2021 لعام  العضوية  الستبيان  وفًقا 

%70
بين 39 عضًوا أجابوا على األسئلة، شعروا 
لضمان  جهوًدا  بذلت   START NETWORK أن 

تكافؤ الرؤية والصوت لألعضاء.
 بيتي تتلقى دعًما نقدًيا في أعقاب 
 زلزال بلغت قوته 7.2 درجة، مما أدى 
 إلى انهيار العديد من البنى التحتية، 
 وإصابة ووفاة الكثيرين، وانعدام 
األمن الغذائي في هايتي. 
إنذار Start Fund رقم 542، 2021
ActionAid ©

START NETWORK31 | التقرير السنوي والحسابات لعام 2021



مشاركة األعضاء

%89 من األعضاء حضروا590
الجمعية

 حضر الجلسات أفراد 
من 72 دولة

نتائج استبيان األعضاء لعام 2021

اراٍض إلى حد ما لست راضًيا وال غير راٍض جّدً
راٍض

غير راٍض إلى حد ما

تقييمات الرضا من 39 مشارًكا في االستبيان:

جديدة  طرق  لتجربة  أعضائها  مع   Start Network تعمل 
قوتهم  من  واالستفادة  نطاقها،  وتوسيع  للعمل  ومبتكرة 
الجماعية وتأثيرهم للدفع من أجل إحداث تغيير في النظام 
اإلنساني. ويعد الدعم النشط والمشاركة والقيادة ألعضائنا 

جزء ال يتجزأ من نجاح مهمتنا.

الجمعية
عقدت Start Network في عام 2021، اجتماعها االفتراضي الثاني للجمعية في الفترة من 16 إلى 
18 نوفمبر. وسمح لنا الشكل االفتراضي بفتح جلساتنا مرة أخرى لجمهور من غير ممثلي األعضاء 
والمراكز. وحضر 590 فرًدا من 72 دولة الجلسات، التي تضمنت تبادل التعلم، ومساحات الستكشاف 
التحديات االستراتيجية وحلها، باإلضافة إلى المتحدثين الرئيسيين الخارجيين الذين حفزوا وألهموا 
والممارسات  العقليات  وتحدي  والمخاطرة  الحركات  بناء  حول  نظرهم  وجهات  خالل  من  الحضور 

االستعمارية. 

حضر 89% من أعضائنا الجمعية. وشهدنا أيًضا تحسًنا ملحوًظا في حضور األعضاء المحليين 
والوطنيين، حيث ارتفع من 80% في عام 2020 إلى 95% في عام 2021. وشاركت مراكز 
Start Network بنشاط في جلسات مختلفة طوال الفعالية، حيث يقود العديد منها المناقشات 
 Start الرئيسية. باإلضافة إلى ذلك، أصدر ممثلو الجمعية قرارين حول استراتيجية الالمركزية لمنظمة

network في االجتماع السنوي العام )تفضل بقراءة المزيد في صفحة 12(.

المال.  مقابل  جيدة  قيمة  ذات   Start Network عضوية  أن  نشعر 
وتوفر  ومزدهرة.  نشطة  شبكة  من  جزًءا  نكون  أن  لنا  وتتيح 
العضوية وسيلة للمساهمة في تغيير األنظمة وتبادلها مع 

األقران باإلضافة إلى توفير الوصول إلى التمويل.

يتحدث الدعم االستباقي من Start Network عن الكثير من المعلومات 
عن Yuganter في تعزيز القدرة األساسية التي طال انتظارها ومصداقية 

منظمتنا، مما دفع العديد من المانحين إلى االعتماد علينا.

هانا ماينسهاوزن

سانجاي باندي

Oxfam GB نيابة عن

المدير التنفيذي لمنظمة Yuganter، الهند

“

“
%46%43%8%3

سلسلة المائدة المستديرة للمدراء التنفيذيين
الرؤساء  جمعت  التي  المغلقة  المستديرة  المائدة  مناقشات  من  سلسلة  أطلقنا   ،2021 عام  في 
 Start عضوية  داخل  القادة  لكبار  مساحات  توفير  الهدف  وكان  األعضاء.  لمنظماتنا  التنفيذيين 
Network إلجراء محادثات بين األقران حول القضايا الحرجة التي تواجه منظماتهم والقطاع اإلنساني 
في  القيادة  دور  حول  والتحديات  الموضوعات  المستديرة  الموائد  واستكشفت  أوسع.  نطاق  على 
إحداث تغيير في األنظمة، والنماذج البديلة لتحويل القوة، وكيف يستطيع القطاع إعادة تصور إدارة 

المخاطر والمساءلة لتمكين نظام يتمتع بقيادة محلية.
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شبكة التحذير والتحليل واالستجابة المعتمدة على التنبؤ
واالستجابة  والتحليل  التحذير  شبكة  تمثل 
مجتمًعا   )FOREWARN( التنبؤ  على  المعتمدة 
يضم تخصصات متعددة وأصحاب مصلحة متعددين 
والعلماء  اإلنساني  المجال  في  المهنيين  من 
جمعهم  تم  الذين  المخاطر  وخبراء  واألكاديميين 
خبراء  مجموعة  وتعد  المبكر.  العمل  لدفع  مًعا 
الباحثين  من  مجموعة  العالمية   FOREWARN
واألكاديميين والعلماء منظمين في مجموعات فرعية 
موضوعية تتماشى مع مجاالت خبرتهم. ويقدم أعضاء 
المشاريع  بشأن  المشورة  الفرعية  المجموعات  هذه 
 ،Start Network أعضاء  يقودها  التي  االستباقية 
 Start التنبؤ من  التوقع وأدوات  إنذارات  بما في ذلك 

 .Fund

ثالثة  وأنشأ  ائتالف،  شراكتي  إلى  وانضم  بالمخاطر،  معنية  خبراء  فرق  ستة  الوطني  البرنامج  هذا  طور 

بروتوكوالت للعمل المبكر. وعمل على نظام مجتمعي لمراقبة االنهيار األرضي وأرسل ممثلين إلى مؤتمر 

.COP26 األطراف

تعاون البرنامج مع الوكالة الوطنية إلدارة الكوارث، ووكالة األرصاد الجوية، وأكاديمي من كلية لندن لالقتصاد، 

لتطوير أداة توفر معلومات حول التأثير المتوقع لألعاصير المتوقعة. وعمل الفريق أيًضا مع األعضاء من خالل 

التي سيتم  النشطة  اإلنذارات  تمويل  أتاح  مما  األداة،  على هذه  قائم  تجريبي  برنامج  Start Fund إلطالق 

جنوب  في  للجفاف  االستباقية  اإلجراءات  نطاق  البرنامج  ووسع  إعصار.  حدوث  من  أيام  أربعة  قبل  إصدارها 

مدغشقر.

لتمكين األعضاء من العمل قبل تفشي حمى الضنك واالنهيارات األرضية، أنشأ هذا البرنامج الوطني أدوات 

في  وشارك  البركاني،  للنشاط  االستباقي  للعمل  ائتالًفا  أيًضا  وشكل  الخطرين.  لهذين  المخاطر  لتحليل 

لألعاصير   )CERF( الطوارئ  لمواجهة  المركزي  المتحدة  األمم  التجريبي لصندوق  االستباقي  العمل  برنامج 

المدارية. باإلضافة إلى ذلك، وافق على مذكرات تفاهم مع معهد Resilience Institute في جامعة الفلبين 

وجامعة لوس بانوس في الفلبين لبرنامج التدريب الداخلي.

قدم هذا البرنامج المزيد من الدعم ألنظمة مراقبة الفيضانات والجفاف وموجات الحر. وأدت مذكرة تفاهم مع 

الوكالة الوطنية إلدارة الكوارث إلى تبسيط العمل على المستوى الوطني.

تركز على  الوطنية من شبكات خبراء   FOREWARN تتكون برامج 

البلد ويتم تنظيمها لدعم العمل المبكر بطريقة تتناسب مع السياق 

 Start Network أعضاء  يستطيع  البرامج،  هذه  خالل  ومن  المحلي. 

إشراك خبراء المخاطر في العمل التعاوني لتوقع األزمات.

خاصة  اجتماعات  أربعة  العالمية   FOREWARN مجتمع  عقد 

المبكر،  العمل  حول  الدروس  تبادل  وتم   ،2021 عام  في  بالمخاطر 

ومناقشة دراسات الحالة الخاصة بالتمويل القائم على التنبؤ، والبحوث 

المتطورة في التنبؤ بالمخاطر. 

بنغالديش

مدغشقر

الفلبين

باكستان

تحسين برامج FOREWARN الوطنية
في عام 2021، قمنا بتوسيع وتعزيز برامج FOREWARN الوطنية في البلدان التالية: 
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الجهات المانحة ومشاركة المانحين

كيف نشرك مانحينا
ُتعقد فعالية مجلس مانحي Start Network مرتين في العام، وُيعقد عبر اإلنترنت للسنة الثانية على 
التوالي في عام 2021. وخالل فعالية 2021، رحبنا بممثلي المنظمات المانحة الحالية والمحتملة وكذلك 
المتحدثين من المنظمات األعضاء في Start Network والمراكز الذين شرحوا تجربتهم في العمل داخل 
الشبكة. وعرضت العروض التقديمية والمناقشات أداء Start Fund، وعملنا في مجال تعزيز العمل اإلنساني 

بقيادة محلية، واآلليات المالية المبتكرة األخرى. 

أشركنا كذلك المانحين حول قضايا السياسات المهمة في عدد من المنتديات. وناقشنا على سبيل المثال، 
المسبق  للتخصيص  يمكن  وكيف  المناخ  أزمة  آثار  لمعالجة  الملحة  الحاجة   ،COP26 األطراف  مؤتمر  في 

للتمويل اإلنساني، الذي سيتم صرفه استجابة لألولويات المحددة محلًيا، أن يدعم الجهود الدولية.

التركيز  والمؤسسات ذات  الصناديق  المحتملين، شاركنا مع شبكات من  المانحين  االتصاالت مع  لتطوير 
للكوارث(، حيث  الخيري  العمل  Centre for Disaster Philanthropy )مؤسسة  المتشابه، بما في ذلك 
عرضنا قضيتنا بشأن اإلجراءات التي ُتنفذ بقيادة محلية. وعقدنا أيًضا فعالية في بنغالديش استهدفت 

مانحين جدد واحتفلنا بتأثير العمل اإلنساني ذي القيادة المحلية.

من  المانحين  من  مجموعة  مع  بالشراكة   Start Network تعمل 
إنساني  نظام  إلى  للتوصل  لرؤيتنا  المتحمسين  العالم  أنحاء  جميع 

المانحونجديد.
رحبنا في عام 2021، بالمانحين الجدد، بما في ذلك:

يمول هؤالء المانحون Start Network والبرامج التي تديرها منظمة إنقاذ الطفولة بالمملكة المتحدة بصفتها المشرف على المنح.

الفرنسية الخارجية  والشؤون  أوروبا  وزارة 

MARGARET A. CARGILL PHILANTHROPIES

هيلتون ن.  كونراد  مؤسسة 
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الدعوة
أحد  السلطة  إلى  الحقيقة  عن  والتحدث  بجرأة  الدعوة  تمثل 
قطاع  في  أوسع  تحول  إجراء  نحو  للدفع  الرئيسية  العناصر 

العمل اإلنساني. 

كأداة تمكين لرؤية Start Network، تتركز دعوتنا على العمل بقيادة محلية، مع إعطاء األولوية 
تقليدًيا. ونستمر في  يتم تجاهلها  أو  التي تكون فيها أصوات معينة غير ممثلة  للمساحات 
إنشاء مجتمع من المؤيدين يمتلك شعوًرا عميًقا باإللحاح لتحويل القطاع اإلنساني إلى ما هو 

أبعد من االلتزامات أو التعهدات لجعل هذا حقيقة واقعة بطرق ملموسة.

عملنا في مجال الدعوة في عام 2021

الشركاء

وانضمت Start Network وبعض المنظمات األعضاء المحلية والوطنية 
إلى هذا الحدث ألول مرة وساعدت في صياغة توصيات لقادة مجموعة 
السبعة )G7(. اقرأ اقتباًسا من تيرثا براساد سايكا حول هذا الحدث في 

صفحة 44.

الدفع  العملية:  الممارسة  "التوطين في  الشبكة جلستين:  استضافت 
متنوعين؛  أعضاء  وضم  محلًيا"  وقيادته  متنوع  إنساني  عمل  نحو 
و"العناية الواجبة متعددة الفئات وحق العمل في المنطقة االقتصادية 
األوروبية على مستوى القطاع: طريق إلى اإلدماج والكفاءة"، الذي فحص 
وناقش  المحلي  العمل  عدسة  خالل  من  التقليدي  االمتثال  نموذج 

المسارات نحو نموذج أكثر شموالً.

 Start في هذا الحدث الذي نظمته األمم المتحدة، جرى عرض صندوق 
Fund بنغالديش كتجسيد لكيفية تنفيذ المنظمات اإلنسانية العمل 

بقيادة محلية.

بالعمل مع Crisis Lookout Coalition، دفعت Start Network نحو 
مزيد من دعم مجموعة السبع للعمل االستباقي وسلطت الضوء على 
الصناعية  الدول  مجموعة  قادة  التزم  لذلك،  ونتيجة   .Start Ready

السبع الكبرى بتوسيع نطاق العمل االستباقي.

قدمت Start Network أدلة للمساعدة في تشكيل استراتيجية التنمية 
الدولية لوزارة الخارجية والكمنولث والتنمية لمدة خمس سنوات. 

إلى جانب إطالق Start Ready، كان لدينا أيًضا ممثلين من المنظمات 
المحلية شاركوا في ستة أحداث حيث عرضوا األفكار ودعوا إلى العمل 

االستباقي والعمل اإلنساني بقيادة محلية.

في فبراير 2021، قدمت Start Network أدلة مكتوبة إلى لجنة التنمية 
الدولية بشأن استفسار يتعلق بفلسفة وثقافة العمل اإلنساني. وبعد 
ذلك، دعت لجنة التنمية الدولية  شبكة Start Network إلجراء نقاش 
اإلدارة  رئيس مجلس  الشبكة  مثل  البرلمان، حيث  أعضاء  مع  شخصي 

سانج سريكانتان. 

CIVIL SOCIETY 7

أسبوع الشبكات 

والشراكات 

اإلنسانية

تقديم استراتيجية التنمية 
الدولية إلى وزارة الخارجية 

والتنمية والكمنولث 

مؤتمر األطراف السادس 
والعشرون 

)COP26( لألمم المتحدة

لجنة التنمية الدولية 
)IDC( في المملكة المتحدة

قمة مجموعة السبع 
السابعة واألربعين

المجلس االقتصادي 
واالجتماعي

CRISIS LOOKOUT COALITION
INSURESILIENCE GLOBAL PARTNERSHIP

المعهد الدولي للبيئة والتنمية

معهد الموارد العالمية

BOND
ANTICIPATORY ACTION TASK FORCE وشركائها

CHARTER4CHANGE
المجلس الدولي للوكاالت الطوعية

اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت

 NETWORK FOR EMPOWERED AID RESPONSE
لجنة التوجيه المعنية باالستجابة اإلنسانية

RISK INFIRMED EARLY ACTION PARTNERSHIP
ANTICIPATION HUB

يجري تمويل بعض هذه الشراكات من خالل برامج تديرها منظمة إنقاذ الطفولة بالمملكة المتحدة 
بصفتها المشرف على المنح.
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ACTED

ACTION AGAINST HUNGER

ACTIONAID

AFPDE

 AGE INTERNATIONAL 
)من خالل عمليات المساعدة الدولية(

ALIMA

APPUI AUX FEMMES DEMUNIES ET ENFANTS MARGINALISES  
)AFEDEM(

ASECSA

BRAC INTERNATIONAL

BRIGHT STAR DEVELOPMENT SOCIETY BALOCHISTAN )BSDSB(

CADENA

CAFOD

CARE INTERNATIONAL

CARITAS BANGLADESH

CARITAS GOMA 

CARITAS INDIA

CARITAS SRI LANKA

CATHOLIC RELIEF SERVICES

CHRISTIAN AID

COMMUNITY WORLD SERVICE - ASIA )CWS(

CONCERN WORLDWIDE

CORDAID

DOCTORS OF THE WORLD

DORCAS

GOAL

HEALTH & NUTRITION DEVELOPMENT SOCIETY )HANDS(

HELP FOUNDATION

HUMANITY & INCLUSION

IDEA

INTERNATIONAL MEDICAL CORPS

MEDAIR

MERCY CORPS

MIDEFEHOPS ASBL

MINES ADVISORY GROUP

MUSLIM AID

NEADS

OXFAM GB

PEOPLE IN NEED

PIANGO

PLAN INTERNATIONAL

PRO-VIDA 

RELIEF INTERNATIONAL 

SOLIDARITÉS INTERNATIONAL 

SUSTAINABLE ENVIRONMENT AND ECOLOGICAL 
DEVELOPMENT SOCIETY )SEEDS(

TEARFUND

THE AGRICULTURAL DEVELOPMENT ASSOCIATION )PARC(

TRÓCAIRE

WAR CHILD

WELTHUNGERHILFE

WORLD JEWISH RELIEF

WORLD VISION

YUGANTER

قطر الخيرية

منظمة اإلغاثة اإلسالمية

)ARDD( منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية

منظمة إنقاذ الطفولة بالمملكة المتحدة

األعضاء )ديسمبر 2021(

START NETWORK36 | التقرير السنوي والحسابات لعام 2021



جديد عصر 
ـل العـ من 

INFO@STARTNETWORK.ORG تواصل معنا على

اإلنساني

www.startnetwork.org
StartNetwork@

facebook.com/startnetwork1

التحرير والتصميم:
DRINK SUSTAINABILITY COMMUNICATIONS

www.drinkph.com


