تَ َ
عطائِناُّاالجتماعي
طوُّرُّ َ
شهرُّنوفمبر/تشرينُّالثّانيُّهذاُّتحلُّالذكرىُّالخمسةُّعشرُّاللتحاقيُّبمؤسّسةُّستارزُّكرئيسةُّتنفيذيّةُّوأولُّ ُم ّ
وظفةُّعامُّ.2002
بناء ستارز
سسناُّأثناءُّاحديُّمقابالتيُّاألولىُّللعمل.
منذُّأولىُّأيامُّنشأتهاُّ،تأسّستُّستارزُّبناءاًُّعلىُّمبادئُُّّتوجيهيّةُُّّرئيسيّةُُّّ،شاركهاُّمعيُّ ُُّمؤ ِ ُّّ
ّ
ّةُّدعمُّالمنظماتُّالمحليّةُّالفعالةُّالعاملةُّفيُّمجالُّتحسينُّحياةُّاالطفالُّوالشبابُّفيُّمجتمعاتهمُّواالعترافُّ
تض ّمنتُّهذهُّالمبادئُّأهمي
بخبراتُّتلكُّال ُمنظماتُّالمحليّةُّمنُّخاللُّوضعُّآليُّّةُّصنعُّالقرارُّفيُّأياديهم .أرشدتُّهذهُّالمبادئُّالُّت ّأسيسيّةُّمنهاجيُّّاتناُّألكثرُّمنُّ
عقد.
عندماُّأطلقناُّبرنامجناُّالرئيسيُُّّ-جوائزُّستارزُّلألثرُّ،أتىُّإليناُّ
كانتُّرحلتناُّرحلةُّشجاعةُّوعطاءُّاجتماعيُّ ُمبتكر .فيُّعامُُّّ2007
ّ
ّ
بعضُّالمانحونُّوقدّمواُّالت ّ
مويلُّغيرُّالمشروطُّللمنظماتُّالمحلُّيّةُّفيُّالُِّقسمُّالجنوبيُّمنُّالكرةُّاألرضيُّّةُّوبشكلُّ ُمباشر .مزيجناُّ
كونُّمنُّالتّمويلُّال َم ِرنُّغيرُّالمشروطُّوبناءُّالقُدراتُّورفعُّالسّويّةُّمنُّخاللُّبرنامجُّجوائزُّالّ
ّ
ذيُّعززتهُّعمليّةُّاختيارُّصارمةُّ
ال ُم ّ
طورتُّستارزُّعالقاتُّمتينةُّمبنيةُّعليُّالثقةُّمعُّالفائزينُّبجوائزهاُّ،ودعمتهمُّعنُّطريقُّربطهمُّبمانحينُّآخرينُّ
نهاُّفريدة.
ل ّك
ّ
وشبكاتُُّّ-ولعلُّاألهمُّمنُّذلكُُّّ-ربطهمُّمعُّغيرهمُّمنُّالفائزينُّكيُّيتعلمواُّمنُّبعضهمُّالبعضُّويَستمِ دّواُُّّااللهام.
إلىُّاألثرُّالحقيقيُّوكرمناُّّ ُّ190
ّ
منظمةُّفيُُّّ67دولةُّمنُّخاللُّعملناُّمعُّ
لناُّمنُّالطموحُّالجريءُّ
بدعمُّمنُّ ُُّمؤسّسناُّومجلسُّأمنائناُّ،انتق
ّ
أكثرُّمنُّخمسةُّماليينُّشخصُّويسّرناُّتمويلُّاضافيُّبقيمةُّحوليُُّّ10ماليينُّدوالرُّلصالحُّفائزينا.
بناء التأثير
ّ
ّ
غذيةُّالراجعةُّالتيُّوصلتناُّ
ّتُّإلىُّتطورناُّوكيَّفناُّاستجابتناُّللت
عبرُّالسّنواتُّقيّمناُّأثرناُّمنُّخاللُّعمليّاتُّالتقييمُّالدّاخليّةُّوالخارجيّةُّ،أد
ّ
ّ
جهناُّنحوُّالتّشاركُّمعُّالمانحينُّعلىُّأملُّالُّت ّأثيرُّ
ّراتُّوتحركاتُّالقطاع .حالماُّالحظناُّقيمةُّوأهميّةُّنهجُّتمويلناُّتو ُّّ
واستجبناُّإلىُّالتغي
ّ
للمنظماتُّالمحليُّّة.
ُّّ
علىُّم ُمارساتهمُّللعطاءُّلتوفيرُّال ُّّدعمُّال ُُّمباشرُّوالمرن غيرُّالمشروطُّ
سسة
سسة بيل ومليندا غيتس ومؤ ّ
سسة بيرس ومؤ ّ
سسات مثل :مؤ ّ
طورنا شراكات تشاركيّة مثل "تمويل خط المواجهة" مع مؤ ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
سساتُّالعاملةُّفيُّمجالُّالُّتنميةُّالتابعةُّلمنظمةُّ
ال ُُّمساعداتُّالخيريُّّةُّ(ُّ)CAFوالعطاءُّالعالمي .انضممناُّإلىُّالشبكةُّالعالميُّّةُّللمؤ ُّّ
لعالﻤﻴةُّﻤنُّأﺠلُّاّلﺘعاونُّاﻹﻨﻤاﺌيُّاّلفعالُّ)ُّ(GPEDCاُّلّتيُّ
ّ
شراكةُّا
نظماتُّلدىُّال ُّّ
الُّت ّعاونُّاالقتصاديُّوالُّت ّنميةُّ)ُّ،(OECDومثّلناُّال ُُّم ُّّ
سابعُّعشرُّمنُّأهدافُّالُّت ّنميةُّال ُُّمستدامة .منُّناحيتناُّ،ساعدناُّفيُّوضعُّمسودّةُّدليلُّ
نظماتُّللهدفُّال ُّّ
نظرتُّفيُّتلبيةُّوتطبيقُّال ُُّم ُّّ
ّ
ّ
شراكةُّالعالﻤﻴةُّﻤنُّأﺠلُّ
يهُّللمرةُّاألولىُّخاللُّاالجتماعُّاالولُّعاليُّال ُُّمستوىُّلل ُّ
ُّّ
ال ُُّمشاركةُّالفعّالةُّفيُّالعطاءُّاالجتماعيُّالتيُّتمُّتبن
صارمةُّ
اُلﺘعاونُّاﻹﻨﻤاﺌيُّا ّ
لفعالُّ)ُّ(GPEDCفيُّالمكسيكُّعامُّ .2014بدأناُّبمشاركةُّنتائجُّجميعُّماُّنقومُّبهُّمنُّعمليُّّاتُّالُّت ّقييمُّال ّ
مولُّعالميُّمنُّخاللُّ"برنامجُّشراكاتُّاألثر"ُّلل ُُّمساعدةُّفيُّتخفيضُّعبءُّ
شاملةُّلفائزيُّالجوائزُّال ُمحتملينُّمعُّماُّيزيدُّعنُُُّّ ُّ60م ُّّ
وال ُّّ
نظماتُّخطُُِّّّالمواجهة .أطلقناُّمبادرةُّ"معُّومنُّأجلُّالفتيات"ُّالجماعيةُّعامُُّّ2015التيُّتم ّكناُّ
البحثُّعنُّمزيدُّا ًُّمنُّالُّت ّمويلُّال ُُّمباشرُّل ُُّم ُّّ
نظماتُّالشعبيةُّالتيُّتُدارُّبقياداتُّالفتياتُّوتُر ِ ّكزُّ
نظماتُّلتعملُّمعاُّعلىُّخلقُّبرنامجُّتّمويليُّلل ُُّم ُّّ
منُّخاللهاُّتجميعُّوتالقيُّتسعةُّ ُُّم ُّّ
علىُّالفتياتُّمنُّخاللُّنموذجُّتّشاركيُّللمنحُّحيثُّتأخذُّالفتياتُّاليافعاتُّالقراراتُّالنُّّهائيةُّحولُّمنُّيستلمُّالجائزة.
نظماتُّالمحليُّّةُّاجنداتُّمجتمعاتهمُّ
نظمتناُّالواحدُّ:يجبُّانُّتملكُّال ُُّم ُّّ
ساهمتُّجميعُّهذهُّالخبراتُّفيُّتقدّمُّعطائناُّاالجتماعيُّومبدأُّ ُُّم ُّّ
شغوفُّدائماًُّ
الُّت ّنمويّةُّويجبُّأنُّيحصلواُّعلىُّال ُّّدعمُّتبعاًُّلشروطهمُّالخاصة .هذاُّماُّالتزمتُّبهُّستارزُّوماُّيدفعُّفريقهاُّال ُُّملتزمُّوال ُّّ
وابداً.
بناء تعلّمنا
ّ
ّ
عندماُّننظرُّإلىُّالعشرةُّسنواتُّالماضيةُّمنُّجوائزُّاألثرُّ،نشعرُّبقيمةُّماُّتعلمناهُّعنُّاهميّةُّالُّتنميةُّبقياداتُّمحليُّّةُّوكيفُّندعمهاُّ
وقيمةُّاالستثمارُّببناءُّالقدراتُّوالطريقةُّاألكثرُّفاعليةُّلتحقيقُّذلكُّوأهميُّّةُّتجميعُّالقادةُّالمحليّينُّلدعمُّت َعلُمُّاألقرانُّوتبادلُّالخبرات.
روسُّالرئيسيّةُّالّتيُّاستخلصناهاُّمنُّعملناُّمعُّتحليلُّ
تمُّتجميعُّماُّتعلّمناهُّفيُّالُّّتقريرُّالُّت ّعليميُّلجوائزُّاألثرُّالّذيُّيتض ّمنُّ ُملخصُّلل ُّّد
ّ
التيُّطورناهاُّوش ّكلناهاُّعبرُّالسنين.
تفصيليُّلعمليّةُّالجوائزُّ
ّ
بناء الت ّكنولوجيا
ّ
صاتهاُّالتيُّاصبحتُّجزءاًُّمنُّحياتناُّ
كنولوجياُّومن
ُّ
ت
قبلُّعصرُّال
كانتُّ
نشأةُّستارزُّ
ُّ
أن
بُّتصديق
ُّ
ع
عندماُّننظرُّالىُّالماضيُّيص
ّ
ُ
العصريةُّمثلُّتوتيرُّويوتيوبُّوتشينجُّدوتُّاروج.
توسّعتُّالُّت ّكنولوجياُّلتطالُّكلُّماُّهوُّ ُممكنُّفيُّحياتنا .رأيناُّكيفُّساعدتُّالتكنولوجياُّواالنترنتُّعلى حفز التغيرات الديمقراطيةُّ
شعوبُّوتتأكدُّمنُّإيصالُّرسائلهمُّوفيُّكثيرُّمنُّاألحيانُّاليُّكلُّ
سلطةُّلتضعهاُّبيدُّال ُّّ
ورةُّوالقوةُّوال ُّّ
ُّّ
صوتُّوال ُّّ
ص
حيثُّنقلتُّال ُّّ
ً
ّ
ً
العالم .قدّمتُّالتكنولوجياُّفرصاُّجديدةُّللعطاءُّاالجتماعيُّكيُّيبتكرُّويتصلُّويتواصلُّويمتدُّويتوسّعُّ -منُّحمالتُّجذبُّالتمويلُّ

إلىُّحمالتُّفيسبوكُّ،ومنُّعمليّاتُّتحويلُّاألموالُّإلىُّالُّت ّعليمُّالمفتوحُّ،ومنُّالبياناتُّالكبيرةُّ(ُّ)big dataإلىُّمحافظُّبلوكُّشينُّ
(ُّ- )block chainإنُّأثرُّالتكنولوجياُّعلىُّالعطاءُّاالجتماعيُّكانُّفعالًُّواسعاُّو ُمتّسعاً.
تمُّالبناءُّعلىُّهذهُّالميّزاتُّ،أطلقُّمؤسّسناُّعامُُّّ2015مبادرتهُّللعطاءُّاالجتماعيُّالقادمةُّ -جامعة العطاء االجتماعيُّ،فيُّقلبُّ
سيليكونُّفالي .توفرُّجامعةُّالعطاءُّاالجتماعيُّلل ُّّممارسينُّالمعرفةُّوالمصادرُّوال ُّّدعمُّالذيُّيحتاجونهُّلتوفيرُّالُّت ّنميةُّال ُمستدامةُّ
ال ُّّ
للجميع .بعدُّاالنتهاءُّمنُّمرحلةُّالحضانةُّواالختبارُّاالبتدائيةُُّّ،ت ُعيدُّجامعةُّالعطاءُّاالجتماعيُّاالطالقُّعامُُّّ2018كيُّتوفرُّالمحتوىُّ
نظماتُّالمجتمعُّالمدنيُّالمحلُّّيُّبالُّت ّركيزُّعلىُّجنوبُّالعالمُّوتسخيرُّالقُوىُّوالُّت ّكنولوجياُّال ُمحتملةُّمنُّأجلُّ
ال ُمتاحُّوال ُّّمرتبطُّمعُّسياقُّ ُُّم ُّّ
الخيرُّوالفائدة.
تنقلُّجامعةُّالعطاءُّاالجتماعيُّماُّتعلّمتهُّستارزُّخاللُُّّ15سنةُّوتُطبقهُّعلىُّمنصت ّ
هاُّالرقميةُّبطريقةُّتتيحُّلهاُّنشرهُّعليُّنطاقُّواسع.
ّ
صةُّمنُّ ُُّمنطلقُّبناءُّالُّقُدراتُّالتّيُّت ّمتُّمواءمتهاُّكيُُّّت ُناسبُّوتتجاوبُّمعُّ
نظماتُّالمحليُّّةُّوخا ُّّ
هيُّتُر ّكزُُُّّّ-أ ُسوةُّبستارزُّ،علىُّال ُُّم ُّّ
االحتياجاتُّ.منُّواجبُّالعطاءُّاالجتماعيُّتعظيمُّوتضخيمُّأصواتُّالقيادُّّيينُّالمحلُّّيين .تُنفّذُّجامعةُّالعطاءُّماُّتق ُّّدمُّعبرُّثالثةُّمبادراتُّ
كماُّيليُّ :
 .1الجامعةُّ:تقدمُّالجامعةُّال ُّّدوراتُّاألساسيةُّعبرُّاألنترنتُّومجتمعاتُّال ُُّممارساتُّالُّنّشطةُّوالّتيُّتُر ّكزُّعلىُّتوفيرُّوتقديمُّالُّت ّنميةُّ
ال ُمستدامة.
ّ
نظماتُّالمحليُّّةُّالواعدةُّمنُّخاللُّفرصُّترفعُّمنُّسويّتهاُّلتصلُّإلىُّرأسُّالمالُّ .
 .2الجوائزُّ:تثمينُّومكافأةُّال ُُّم ُّ
ّ
ركاءُّالرئيسيُّّينُّمنُّالتنمويّينُّكيُّيحتفلواُّبإنجازاتهمُّوتحريكُّالعملُّالحقيقيُّالدّاعمُّ
ُّّ
 .3ال ُمنتدىُّ:جمعُّال ُمتعلّمينُّمعُّغيرهمُّمنُّال ُّ
ش
لجهودهمُّعلىُّمدارُّالسنّة.
نظماتُّ
صلةُّلدعمُّبناءُّالقدراتُّوالمرونةُّلل ُُّم ُّّ
جامعةُّالعطاءُّاالجتماعيُّجامعةُّتفتحُّابوابهاُّللجميعُّ،فيهاُّالمحتوىُّال ُمتاحُّوالنُّّسبيُّذوُّال ُّّ
المحليّةُّمعُّمالحظةُّمركزيُّّتهمُّضمنُّسياقُّالُّت ّنميةُّاألوسعُّ،وطموحهاُّأنُّتصلُّإلىُُّّ100مليونُّشخصُّبحلولُُّّ2020وأنُّتصلُّإلىُّ
ماُّبعدُّاالطفالُّوالشبايُّلتحقيقُّاهدافُّالُّت ّنميةُّال ُمستدامةُّاألوسع.
سناُّفيُّالعطاءُّاالجتماعيُّلتصبحُّالبيتُّالجديدُّلجوائزُّاألثرُّ
جامعةُّالعطاءُّاالجتماعيُّستكونُّاالنطالقةُّالمحوريّةُّلوجهةُّنظرُّمؤ ِس ُ
صةُّااللكترونيُّّةُّتحتُّادارةُّفريقُّجامعةُّالعطاءُّاالجتماعي .نحنُّ
سترتبطُّجوائزُّاالثرُّمعُّالمن ُّّ
ُِّ
لستارز .وبالنّظرُّإلىُّال ُمستقبلُّ،
ّ
ً
قونُّلرؤيةُّكيفيةُّتطورُّالجوائزُّمرةُّاخرىُّ،وندعمُّهذهُّالنُّّقلةُّمنُّخاللُّتوفيرُّعدداُّمنُّزمالئناُّفيُّستارزُّلينض ّمواُّإلىُّفريقُّ
تشو
ُُّم ّ
جامعةُّالعطاء.
البناء على حقوق الفتيات
مبادرتناُّ"معُّومنُّأجلُّالفتيات"ُّالقتُّنمواًُّ ُمطرداًُّمنذُّإطالقهاُّعامُُّّ،2015وستكونُّمحطُّتركيزُّفريقُّستارزُّفيُّبريطانياُّابتداءُّمنُّ
عامُّ .2018مجموعةُّالعملُّالجماعيُّ"معُّومنُّأجلُّالفتيات"ُّ ُملتزمونُّباستراتيجيةُُّّ2020بينماُّيشعرُّالفريقُّالذيُّسيبقيُّبالتحمسُّ
واألملُّلتحقيقُّالحلمُّإلىُّواقع.
كماُّهوُّالحالُّمعُّأيُّتغييراتُّكبيرةُّ،فإنُّعدداًُّمنُّاالشخاصُّسيتركونُّالمنظمةُّبماُّفيهمُّأناُّحيثُّسأتنازلُّعنُّموقعيُّكرئيسةُّ
تنفيذيةُّألُّت ّخذُّمقعداُّاستشارياُّلدىُّكلُّمنُّجامعةُّالعطاءُّاالجتماعيُّوفرقُّ"معُّومنُّأجلُّالفتيات"ُّببدايةُّعامُّ .2018وهؤالءُّالذيُّ
سيتركونُّسيكونواُّعلىُّاتصالُّلتوديعكم.
سسناُّوهوُّيبحرُّفيُّرحلةُّرائعةُّخاللُُّّ15سنةُّ،وكانُّليُّهذاُّعظيمُّالشرفُّ
منُّخاللُّستارزُّاستطعتُّرؤيةُّالعطاءُّاالجتماعيُّل ُُّم َُّؤ ُِّّ
مالءُّالرائعين .الُّيوجدُّلديُّشكُّبأنُّالخمسةُّعشرُّسنةُّالقادمةُّالمبنيةُّعلىُّ
ُّّ
حلةُّمعُّباقيُّاالعضاءُّوالز
ُّّ
توجيهُّهذهُّالر
أنُّأشاركُّفيُّ
ّ
ّ
بكثيرُّواتطلعُّقدماُّللتشجيعُّوالمتابعةُّمنُّالمساراتُّالجانبية.
ُّ
التكنولوجياُّستنجزُّأكثرُّ
نحنُّممنُّسنتركُّستارزُّنعرفُّجلياًُّبأنناُّسنبقىُّدائماًُّجزءاًُّمنُّأسرةُّستارزُّوالمجّرةُّاالوسعُّمنُّالشركاءُّالعاملونُّمعهاُّعبرُّ
السنوات .حيثماُّنذهبُّفيُّمرحلتناُّالقادمةُّ،اعرفُّبأنناُّسنحملُّمعناُّإيمانناُّالقويُّبقوةُّالتنميةُّالمحليةُّلتغييرُّالعالم.

