
 مبادئ حشد املوارد عىل نطاق احلركة
 معلومات أ ساس ية

مًا عىل هذا القدر . ومل يكن هذا العمل امجلاعي يو ُوجدتتتعهد احلركة ادلولية للصليب ال محر والهالل ال محر )احلركة( بوضع حد ملعاانة الناس وختفيفها أ يامن 

ني احتياجات يف جفوة أ خذة يف الاتساع بوحاالت الطوارئ ال خرى من ال مهية. فنحن نعيش يف عامل تتسبب فيه الزناعات املسلّحة والكوارث الطبيعية 

يراداتنا ابلقدر الاكيف لتلبية الاحتياجات املزتايدة. أ ن نغتمن هذه الفرصةكحركة علينا ومن مث، ف . املتاحةوارد واملالناس ال ساس ية   لزايدة ا 

 

 الرؤية

ىل أ قىص حد عىل املس توى العاملينعمل معًا عىل أ ن نكون روادًا يف حشد املوارد عىل الصعيدين احمليل والعاملي، ما ميكّ  ومن  ننا من توس يع نطاق اتصالنا ا 

نسانية للحركة.  الاضطالع ابملهمة اال 

 

نسانية أ يامن ُوجدت، اليوم ويفونضع   ملس تقبل.ا اال نسانية يف الصدارة: ويساعدان مجع التربعات معًا عىل ضامن قدرتنا عىل مواصةل تلبية الاحتياجات اال 

 

 حنن الرشيك املفضل دلامعينا، حيث نعري املاحنني ابلغ الاهامتم والعناية.

 

 ال هداف:

 جنمع التربعات لتحقيق ال هداف التالية:

 تويل دور رايدي يف حشد املوارد حمليًا وعامليًا لصاحل العمل اال نساين؛ 

  لهيا؛حاالت الطوارئحشد قوة اال نسانية، وال س امي يف  ، لمتكني رشاكئنا ودامعينا من تقدمي املساعدة ملن مه يف أ مس احلاجة ا 

 وع قوى بأ ن قوة احلركة حني تتّحد تكون أ كرب من مجمبذكل ة، مع اال قرار ضامن الاس تدامة املالية الفردية وامجلاعية، بروح من التضامن والرشاكة اجليد

 مكوانهتا.
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 املبادئ

يرادات بصورة استباقية من أ جل معل حتم   زايدة اال يرادات ا ىل أ قىص حد ممكن: -1 احمليل حلركة ال املسؤولية عىل املس تويني الفردي وامجلاعي لزايدة اال 

 جدت.ملعاانة البرش وختفيفها أ يامن وُ والعاملي الرايم ا ىل وضع حد 

 

 معاً هبا، والعمل  والاضطالعاحلركة كلك، لتعاون عىل رفع مقدرهتا عىل حشد املوارد حتقيقًا الس تدامة اهام  ل ماها واهام ابهذا املبدأ  يلزم مكوانت احلركة 

ىل ما هو أ بعد من ذكل حيث ميكّن العمل املشرتك من أ داء املزيد.  عىل الوصول ا 

 

ن نقص الطموح حيد من قدرة احلركة عىل شغل ماكنة الرشيك املفضل عىل املس تويني احمليل والعاملي.   صولها العامليوحضور احلركة عىل الصعيد احمليل ووا 

عات. ونويل ال ولوية مجلع مجع الترب  وعي الناس ابلصليب ال محر والهالل ال محر، أ مور هتئي فرصًا ال مثيل لها لزايدة املقدرة عىل ابالقرتان مع ،بعمق اناملرتخس

حداث أ قىص قدر ممكن من التأ ثري اال نساين. وذلا، جيب أ ن يدمع  ل منا ال خر يف مجع التربعات، وأ ن ميكّن  ل منا ال خر من مجع هبدف التربعات  ا 

 الرئيس ية. هاختصاصاتو  هوأ دوار  مكون ل  التربعات من أ جل الاضطالع مبهام

 

ماكنه أ نمناذج مجع التربعات القامئة حتسني نعرتف بأ ن  تتأ ىت الاس تدامة  علينا البحث عن هُنج جديدة وخمتلفة. وسوفولعل ساعدان عىل حتقيق أ هدافنا، ي  اب 

قامة رشااكت طويةل ال مد، ومن الابتاكر.  يف جمال مجع التربعات من تبادل اخلربات واملعارف، ومن ا 

 

نساين والاحتياجات اال نسانية يف صلب معلية اختاذ القرارات. مجع التربعات النابع من الاحتياج: -2  مجع التربعات بطريقة تضع الواجب اال 

 

لزناعات املسلحة ا تلزتم احلركة ابالضطالع مبهمهتا اال نسانية املمتثةل يف احلد من معاانة البرش وختفيفها أ يامن ُوجدت، ويشمل ذكل مساعدة املترضرين من

. ويُلزم هذا املبدأ  ، مبا فهيا مجع التربعاتتناوالكوارث الطبيعية وال زمات الصحية. وجيب أ ن يظل هذا الواجب يف صلب مجيع أ نشط  والاضطراابت ادلاخلية

 ها لها.حلركة تقدمي الس تجابة اليت تعزتم اولمكوانت احلركة جبمع التربعات بطريقة استباقية دعامً لسد الاحتياجات اال نسانية احمللية وادلولية املاثةل، 

 

احلركة ومكوانهتا ل مع، جيب أ ن يعرب بدقة عن الاحتياجات اال نسانية اليت تلبهيا احلركة. وجيب أ يضًا أ ن يعرب عن ورسائهلصوره بمجلع التربعات،  والتواصل

ام للمتمتعات وال شاا  حيفظ الكرامة والاحرت الوضع العام. وينبغي يف مجيع ال حوال أ ن و املترضرة  اجملمتعات احملليةبطريقة تعكس العمل اجلاري تنفيذه يف 

 املترضرين من ال زمات، وجيب أ ن يويل أ قىص الاهامتم لضامن أ من الساكن املترضرين وحاميهتم.

 

 مثل هذه احلاالت، يفوويعرتف هذا املبدأ  أ يضًا بأ ن مجع التربعات قد ال يكون رضوراًي أ و مناس بًا يف ال ماكن اليت يليب فهيا غريان الاحتياجات اال نسانية. 

 وأ ي قرار بعدم مجع التربعات. املعنيةابل زمة  يتعلقفامي احلركة بوضوح عن موقف  تواصلناينبغي أ ن يعرب 

 

 معدمع امجلعيات الوطنية للصليب ال محر والهالل ال محر )امجلعيات الوطنية( يف تمنية وتنويع مصادرها مجلع التربعات، والاس تفادة من د تمنية القدرات: -3

 مكوانت احلركة ال خرى يف تعزيز قدرة امجلعيات الوطنية يف جمال حشد املوارد.

 

 ات الوطنية القوية واملس تدامة، تكون قادرة عىل دمع أ نفسها وعىل املسامهة يف العمل اال جاميليامجلاعي ببناء ش بكة من امجلع احلركة يعكس هذا املبدأ  الزتام 

حلشد املوارد ليس مناس بًا للتميع، وأ ن علينا أ ن نعمتد معًا هنجًا منظامً جتاه تمنية قدرة امجلعيات الوطنية عىل مجع  اً واحد ا  ذجللحركة. ويعرتف هذا املبدأ  بأ ن منو 

عة؛ واللتوء ا ىل سالتربعات عن طريق ما ييل: الاس تفادة من الش باكت القامئة؛ وحشد دمع ال قران؛ والاعامتد عىل معرفتنا وجتربتنا وخربتنا ادلاخلية املو 

 .واملامرسات اجليدة وارد اخلارجيةامل

 

أ ول اسرتاتيتية  عىلمجلعيات الصليب ال محر والهالل ال محر )الاحتاد ادلويل( لالحتاد ادلويل )امجلعية العامة حاليًا( العامة  الهيئة، وافقت 2011يف عام 

ات الوطنية عىل حشد زايدة قدرة امجلعيغاايهتا الرامية ا ىل سارية، وال س امي و  وجهيةحلشد املوارد عىل نطاق الاحتاد. وال تزال أ هدافها الاسرتاتيتية الرئيس ية 
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جيابية لتمنية قدرة امجلعيات الوط وحنن املوارد.  ية عىل مجع ن نلزتم هبذا املبدأ  مع وضع هذا ال مر يف احلس بان ومع الاعرتاف ابلعمل اجليد املنتز لتحقيق نتاجئ ا 

 التربعات.

 

فافية وفعالية. عرتف بأ ن املوارد املالية جيب أ ن تزداد مرونة وكفاءة وشتذا املبدأ  مرتبط بنقةل نوعية أ وسع يف متويل العمل اال نساين، ابال ضافة ا ىل ذكل، فه

مس تدامة س يؤدي  ليةوينبغي أ ن تسعى املنظامت اال نسانية دلمع وتعزيز العمل احمليل واجلهات الفاعةل احمللية. ووجود مجعيات وطنية قوية ذات قاعدة موارد حم 

نسانية أ كرث فعالية.  بدوره ا ىل وجود حركة أ كرث قوة واس تجابة ا 

 

ل من الرشاكء واملمولني. عىل عدد ضئي الاعامتدوحشد املوارد وظيفة اهمة يف التمنية التنظميية ال وسع نطاقًا. فهو يسهم يف اس تدامة امجلعية الوطنية ويقلل 

اال نسانية اهتا خدم نطاق اها من توس يعنارص داخل اجملمتعات احمللية قادرة عىل دمع امجلعيات الوطنية، وميكّ وعالوة عىل ذكل، فهو يساعد عىل خلق ع 

 وتطويرها.

 

حتديد الفر  املتاحة لتحقيق منو يدمع الاس تدامة املالية لفرادى مكوانت احلركة وقدرهتا عىل الاضطالع مبهمهتا بفعالية.  الاستامثر من أ جل المنو: -4

ىل المنو يف حشد املوارد، مع اختاذ قرارات قامئة عىل البياانت وال دةل.السعي و   لالستامثر بطرق تؤدي ا 

 

يالء ال ولوية مجلع التربعات كوس يةل لتحقيق أ هدافها اال نسانية عىل الصعيدين احمليل والعا  اً استامثر ذكل ي. ويتطلب مليُلزم هذا املبدأ  قيادات مكوانت احلركة اب 

 ت.يف مجع التربعا

 

. ووجود قاعدة متويل أ ن يسهم يف الوضع العاملي اال جاميل الوضعالراهن يف حشد املوارد احمللية، وكيف لهذا  للوضعوجيب أ ن يرتكز الاستامثر السلمي عىل فهم 

 عىل تلبية الاحتياجات اال نسانية املزتايدة. هتاكوانت احلركة ولقدر ملمس تدامة تتسم ابلتنوع والمنو أ مر رضوري للصحة املالية 

 

شامةل تكون عن المتويل ياانت ب  فرداًي وجامعياً  عمتد علهيا، وفر  الاستامثر يف المنون ، وقاعدة المتويل اليت جنمع فهيا التربعاتاليت  ال سواقيتطلب فهم و 

تتاذ قرارات  مع املنظامت ال خرى حىت مرجعية مقارانت جتري أ يضاً أ ن  للحركةوميكن التعويل علهيا من أ جل حتليلها ووضع أ سس للمقارنة معها. وينبغي 

 مس تنرية بشأ ن ال ماكن اليت تس تطيع مكوانهتا أ ن تستمثر فهيا.

 

يوية ملساعدة وبرامج ح  وغالبًا ما يكون الاستامثر من أ جل المنو قرارًا اسرتاتيتيًا صعبًا. فغالبًا ما تكون ال موال املتاحة موهجة حنو أ داء خدمات ومشاريع

مجع التربعات  زايدةل تتبع اسرتاتيتية استامثرية واحضة من أ ج املامرسة تبنّي أ ن مكوانت احلركة اليت. غري أ ن املس تضعفة احمللية واجملمتعات املس تضعفني

نساينلالضطالع بعملها املزيد من املوارد  سيتاح لهاأ كرث قوة واس تدامة، حيث  تمنظام من ال رحجس تصبح   .عىل املدى البعيد اال 

 

اعامتد هنج تعاوين ومنسق يقوم عىل الثقة والاحرتام املتبادل والتضامن بني مكوانت احلركة، مع جتنب مجيع أ شاكل املنافسة  التضامن والرشاكة اجليدة: -5

 مواطن قوهتا.الرئيس ية فضاًل عن ا وأ دوارها  ل ماه بني مكوانت احلركة وتعزيز تفويضات

 

ويضاهتا فذا املبدأ  بأ ن مقدرة احلركة يف جمال حشد املوارد تتوقف عىل قدرة مكوانهتا عىل العمل معًا بروح من الرشاكة اجليدة، ابالعامتد عىل تيعرتف ه

ج اذلي س يتبع جتاه اهومواطن قوهتا. فاحلركة موجودة ككيان واحد هبدف احلد من املعاانة البرشية وختفيفها أ يامن ُوجدت. وجيب بناء الالرئيس ية وأ دوارها 

 حشد املوارد عىل الصعيدين احمليل والعاملي مع وضع هذه املهمة امللحة يف بؤرة الاهامتم.

 

ذا ما فز التقدم يف تنفيذ اهمهتا؛ مع الامتس الفر  دلمع جناح  ل محل يف حشد املوارد واملمتزية مكوانت احلركة ماكنهتا الفريدة تس تادموينبغي أ ن  اها وتعزيزه. وا 

نساين عن طريق التربع القيامفتحت مكوانت احلركة الباب أ مام املاحنني ليتربعوا برصف النظر عن ماكن وجودمه، ومكّنت الناس من  ، ونسقت فامي بعمل ا 

هنا ستساعد يف تق جيابية للامحنني والرشاكء، أ اًي اكنت عالقهتم ابحلركة.بياها لتتنب املنافسة، فا   دمي جتربة ا 
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يرادا متويل اهمتنا: -6 قرار بأ حقية امجلعيات الوطنية يف مجع التربعات ل نشطهتا داخل أ سواق  ل ماها، مع التذكري بأ هنا تتحمل املسؤولية عن زايدة ا  ا هتاال 

ىل أ قىص حد من أ جل تنفيذ املهمة اال نسانية للحركة  .ا 

 

، الرئيس ية وأ دواره ومسؤولياته اال نسانية مبهامهينبغي متكني  ل مكون من مكوانت احلركة من مجع أ و تلقي القدر الاكيف من املوارد الالزمة لالضطالع 

 وينبغي دمع هجود مكوانت احلركة ال خرى يف القيام بذكل.

 

هنا تمتتعوملا اكنت امجلعيات الوطنية هجات مساعدة للسلطات العامة يف امليدان اال نساين،  يتب أ ن تكون عىل . وعالوة عىل ذكل، ف ينممتزي بوضع ودور  فا 

نسانية ال خرى عند اللزوم.  اس تعداد لالس تجابة لالحتياجات اال 

 

لقوة هتا عىل مجع التربعات لكام س نحت الفرصة. ومن الرضوري أ ن تكون منظامت تتسم ابوينبغي للتمعيات الوطنية أ ن تتاذ خطوات استباقية لزايدة مقدر 

 يف مجع التربعات، وأ ن تكون قادرة ومس تعدة مجلع املوارد يف أ سواقها من أ جل أ نشطهتا وكذكل من أ جل أ نشطة مكوانت احلركة ال خرى.

 

ذ ن نسانية ومقاصد املاحنني يف احلس بان يفوا  ننا ب اكن، مجع التربعات ل ي سب مكوانت احلركة احلاالت اليت يتعذر فهيا عىل ضع الاحتياجات اال  نرحب معًا فا 

 بفرصة اس تكشاف الاهُج البديةل أ و عقد عالقات جديدة مع املاحنني عن طريق مكوانت احلركة ال خرى.

 

نسانية احملددة  احلوار مع ادلول: -7 الاعرتاف مبا للحوار املنسق مع ادلول من أ مهية اسرتاتيتية مجليع مكوانت احلركة هبدف دمع ومتويل تفويضاهتا اال 

دارة عالقهتا مع حكوماهتا لصاحل احلركة برمهتا.  وأ دوارها واختصاصاهتا الرئيس ية؛ وتشتيع امجلعيات الوطنية بقوة عىل ا 

 

 1م ال سايس للحركة بـ"دمع عنارص معل احلركة لكام اكن ذكل ممكنًا".تتعهد ادلول مبوجب النظا

 

دارة هذه العالقة هب ف تأ مني موارد دوذلا، اكن من بني ال دوار الرئيس ية للتمعيات الوطنية ادلخول يف عالقة مع حكومة البدل اذلي يعمل فيه  ل ماها وا 

نساين عىل ال مد منتظمة  طار دورها املساعد للسلطات العامة يف امليدان البعيدلعملها اال  ، ويشمل ذكل دون أ ن يقترص عليه ما تضطلع به من أ نشطة يف ا 

انت احلركة واال نساين، وكذكل لالحتاد ادلويل واللتنة ادلولية للصليب ال محر )اللتنة ادلولية(. ومىت اكنت الفرصة ساحنة للعمل مع ادلول، تسعى مك

ىل أ قىص حد لصاحل امجليع.زهبدف لتنس يق هجودها   ايدة المتويل ا 

 

ىل ما يتجاوز امجلعية الوطنية يف بدلها. ف  قرارات حمددة اعمتدها يف الزتامات ، بصفة خاصة،ادلولقد عقدت والتعهدات اليت تعقدها ادلول دلمع احلركة متتد ا 

 اهاواها رهاادو أ  ريق مساهامت منتظمة وخاصة ابال ماكانت الالزمة لالضطالع بلزتويد اللتنة ادلولية عن ط 2املؤمتر ادلويل للصليب ال محر والهالل ال محر

ىل احلكومات والتفاوض عىل مساهامت  توجيهوالنظام ال سايس للحركة. واللتنة ادلولية مسؤوةل عن  1949لعام  مبوجب اتفاقيات جنيف نداءاهتا ا 

ليهملفاوضات عىل االتفاق لهذه اامجلعية الوطنية  حضور. ويتوقف احلكومات  لوطنية.اللتنة ادلولية وامجلعية ااحلكومة و بني  اذلي يمت التوصل ا 

 

براز وتعزيز  تدعمي ماكنة عالمتنا املمزية: -8 العالمات املمزية رادى فالقيام يف مجيع ال وقات جبمع التربعات بطريقة تسهم يف بناء عنارص ادلمع، ما يزيد من ا 

 .اكوانهتملو كلك للحركة 

 

املنارصة احلركة ببحث الصةل القامئة بني حشد املوارد والتفاعل مع امجلهور والرسائل العاملية و  تلزتميف املسائل ذات الاهامتم وال مهية العامليني املشرتكني، 

نسانية.  وادلبلوماس ية اال 

 

                                                
 .2من املادة  3النظام ال سايس للحركة ادلولية للصليب ال محر والهالل ال محر، الفقرة  1
 .1986، "متويل احلكومات للتنة ادلولية للصليب ال محر"، جنيف، 25املؤمتر ادلويل اخلامس والعرشون للصليب ال محر، القرار رمق  2
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ومسعته وعىل  وتعرتف بتأ ثري أ نشطة مجع التربعات عىل عالمته املمزية ل مكون من مكوانت احلركة جبمع التربعات بطريقة تعزز الصورة اال جيابية  ويلزتم

ىل تدعمي ماكنهتا عن طريق من خالل ال نشطة املامثةل للحركة كلك وملكوانهتا ال خرى. و  طار اجلهود الرامية ا  التعهد بدمع  ل مكون للمكوانت ال خرى يف ا 

 ا وعالمهتا املمزية، ما ميكّن احلركة من الاضطالع مبهمهتا اال نسانية.مجع التربعات، تساعد مكوانت احلركة بذكل عىل صون مسعهت

 

تربع عرب أ ي قناة ا يف ال سواق احمللية والعاملية خيار ال نح دامعهيتنسق احلركة بفعالية مل وحيامث اكنت هناك رغبة أ و مطلب للحديث بصوت واحد، ينبغي أ ن 

 يفضلوهنا.

 

لزتام ابملبادئ ال ساس ية للحركة الا ويربزاتباع هنج مبديئ وأ خاليق جتاه مجع التربعات، ميتثل يف مجيع ال وقات للقوانني الواجبة التطبيق  الاهج املبديئ: -9

 وس ياساهتا وأ طرها التنظميية املتفق علهيا.

 

ية املتفق علهيا. ئ ال ساس ية للحركة ولس ياسات احلركة وأ طرها التنظمي للمباد التأ كيد عىل الزتااها ابالمتثالمكوانت احلركة  تعيديف مجيع أ نشطة حشد املوارد، 

 ل مبا ييل:اومن شأ ن هذا أ ن حيمي شارات احلركة ومكوانهتا ومسعهتا وعالماهتا املمزية. وبصفة خاصة، عىل مكوانت احلركة واجب التقيد يف مجيع ال حو 

 املبادئ ال ساس ية؛ 

  وبناء عىل لواحئ ةا اال ضافيهتوبروتوكوال 1949اقيات جنيف لعام ة ورموز  ل مجعية من مجعياتنا بناء عىل اتفاملعايري املتفق علهيا بشأ ن عرض الشار ،

 .1991اس تادام امجلعيات الوطنية لشارة الصليب ال محر والهالل ال محر لعام 

 الواجبة التطبيق؛ وفوق الوطنية وادلولية القوانني الوطنية 

  ذات الصةل اخلاصة ابحلركة، مبا فهيا س ياسة احلركة ادلولية للصليب ال محر والهالل ال محر بشأ ن الرشااكت مع قطاع القواعد والس ياسات ال خرى

لضامن عدم دخول مكوانت احلركة يف رشااكت مع رشاكت أ و منظامت ال متتثل أ نشطهتا للمبادئ ال ساس ية للحركة و/أ و  2005،3الرشاكت لعام 

 قبولها ملساهامت من هذه الرشاكت أ و املنظامت؛ اهمهتا و/أ و أ هدافها، وعدم

 .املعايري املعرتف هبا يف جمال حامية البياانت 

 

 أ موالها أ و ىلوينبغي أ يضًا أ ن تكفل مكوانت احلركة عدم مشاركهتا يف أ نشطة لتعبئة املوارد أ و عدم طلب أ و تلقي أ موال من شأ هنا تعريضها خلطر كبري ع

 نا تقدم، ينبغي مجليع املكوانت أ ن تويل العناية الواجبة لوضع القواعد واال جراءات الالزمة، مبا يف ذكل أ ليات الرقابة املالمئة، لضاممسعهتا. وأ خريًا، ويف ضوء م

 تنفيذ أ نشطة مجع التربعات بطريقة مبدئية وأ خالقية يف مجيع ال وقات.

 

كة وأ مام املاحنني املاحنني وتتسم ابلشفافية واملساءةل أ مام اجملمتعات اليت ختداها احلر مجع واس تادام املوارد املتربع هبا بطريقة حترتم مقاصد  املساءةل: -10

 واحلركة كلك.

 

ختداها عن قمية ما  لها، من الرضوري أ ن تربهن للامحنني واجملمتعات اليت م، ول ي حتافظ عىل اس مترار والهحىت تظل مكوانت احلركة الرشيك املفضل للامحنني

التنظميية. ولهذا أ مهية قصوى ا متطلباهتو للقوانني الوطنية وفوق الوطنية وادلولية الواجبة التطبيق هبذه ال موال، وعن الشفافية واملساءةل أ مااهم، امتثااًل  تنتزه

 ع التربعات اليت ال ينفك يزتايد فهيا التنافس.مجلاحمللية والعاملية بيئة ال يف 

 

اء اكنت مع أ حد ال فراد أ و مع حكومة ماحنة، ينبغي اعتبار قرار الرشيك دمع احلركة أ و أ ي من مكوانهتا عالمة عىل ثقته وبرصف النظر عن نوع الرشاكة، سو 

 يف قدرتنا عىل الاضطالع مبهمتنا.
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ال وفقًا للرشوط اليت قدم املاحنون مسا اسها. وجيب أ ن تكون هامهتم عىل أ سوملصاحل املاحنني أ مهية رئيس ية يف هذا الس ياق. وذلا، فقد ال تُنفق مساهامهتم ا 

فادة عن اس تادام ال موال املتلقاة. وعالوة عىل ذكل، فالتربعات اجملموعة يف بدلان عديدة من أ جل غرض حمد شرتط قانواًن د يُ مكوانت احلركة قادرة عىل اال 

نفاقها لهذا الغرض.  ماكن ا  ساءةل أ مام املاحنني الشفافية وامل عىل كفاةل مكوانت احلركة عد يساالتواصل الواحض بشأ ن الغرض من أ نشطة مجع التربعات أ ن واب 

 واجملمتعات اليت ختداها واحلركة كلك.


