
 

 

 

 2022لعام   جملس مندويب احلركة ادلولية للصليب األمحر والهالل األمحر 

 

 حلقة العمل  

 الزتام بتحقيق المنو   -   2.0املركز الافرتايض مجلع التربعات  

 مبادئ حشد املوارد عىل نطاق احلركة  تطبيق  بلوغ و إنعاش أنشطة مجع التربعات عىل مس توى احلركة  

 عرض عام 
 ________________________________________________________ 

 

 الس ياق 

 

زايدة  هبدف    (CD/R2/17)بعنوان "مبادئ حشد املوارد عىل نطاق احلركة"    2القرار    2017س نة    اعمتد جملس املندوبني

مكوانت احلركة ادلولية للصليب األمحر والهالل األمحر )احلركة( وتلبية الاحتياجات اإلنسانية املتنامية عن طريق   إيرادات

قدرات امجلعيات الوطنية   تطوير عىل دمع   وأحد األهداف الرئيس ية هو العمل معا  .  التربعات  مجع  يف  احلركة  إماكنيات  زايدة

من التغيريات    ولكن الس نوات األربع املاضية محلت يف طياهتا عددا  ل األمحر يف جمال مجع التربعات.  للصليب األمحر والهال

يف العامل الضوء عىل رضورة البحث عن طرق   19-احلركة: فقد سلط انتشار جاحئة كوفيدداخل  وارد  املعىل مس توى حشد  

من    ةوتكنولوجي   ةرمقي احلركة  متكنت  وقد  ادلامعني.  اإليراداتالجتذاب  أن   جذب  إال  للجاحئة،  للتصدي  هجودها  دلمع 

النقاش    وعليه، ينبغي أن تس تأنف مكوانت احلركة  1منظامت مماثةل قد حققت منوا أرسع يف غضون الس نوات امخلس املاضية. 

التربعات الس تكامل مسار التحول الرضوري يف جمال للبحث عن س بل اس تغالل التقدم احملرز وتعجيل تطوير آليات مجع  

 مجع التربعات. 

 

 الرؤية 

 

 
 2020ادلويل للقيادة يف جمال مجع التربعات، اس تعراض األقران، املصدر: املنتدى 1



 

 

 رؤية جريئة محلالت احلركة مجلع التربعات:   عىل  اليوم،  ينص القرار، اذلي ال يزال ساراي  

 

وترتكز رؤيتنا عىل ثالثة أهداف وعىل مبادئ حشد املوارد عىل نطاق احلركة، ويه اليت تسعى احلركة إىل العمل مبوجهبا 

 : نواجت عىل الصعيدين الفردي وامجلاعي. ولتحقيق هذا التحول يتعني الاستناد إىل ثالثة

 

 مركز افرتايض مجلع التربعات العمل معا إلنشاء   .1

 

 قدرة امجلعيات الوطنية عىل مجع التربعات  تطويراس تحداث صندوق لالستامثر يف   .2

 

 مجع التربعات وحتليلها.  خبصوص  قويةحتسني قدرة احلركة عىل احلصول عىل بياانت   .3

 

 التقدم احملرز 

 

هذه   لتنفيذ  هامة  موارد  إنشاء  النواجتاستمُثرت  س امي  ال  ال ،  مجلع  الافرتايض  اللجنة  املركز  بقيادة  وذكل    التوجهييةتربعات، 

احلركة.   نطاق  عىل  املوارد  حشد  مببادئ  املركز املعنية  للحركة    وتوىل  القامئة  املبادرات  عددا  و تنس يق  املشاريع    أطلق  من 

ون فيه، حتصلنا عىل فرص جديدة . عالوة عىل ذكل، ونتيجة للجهود اليت يبذلها املركز واملسامها  تقدم  ُُيرزهو  التجريبية و 

 مجلع التربعات عىل مس توى احلركة، ويعكس ذكل اآلفاق الواعدة لنجاح مجع التربعات عن طريق التعاون الوثيق. 

 

ي احلدود وُيتاج املركز اآلن إىل المنو والتطوير، وإىل أن يعّدل جمال تركزيه وأهدافه وهيلكه، ليك تمتكن احلركة من ختط

حاليا  اليت   و   بلغوت   تقيدها  التربعات  مجع  يف  احلركة  فرص  من  ممكنة  اس تفادة  أقىص  لتحقيق  الالزم  اجلذري   جتس يد التغيري 

 الرؤية واألهداف املنصوص علهيا يف القرار.  

 

 

 

عىل أن نكون روادا يف حشد املوارد عىل الصعيدين احمليل والعاملي، ما ميكننا من توس يع نطاق اتصالنا إىل أقىص حد عىل    "نعمل معا  

املس توى العاملي ومن الاضطالع ابملهمة اإلنسانية للحركة، لك وفقا للتفويض املمنوح هل. ونضع اإلنسانية يف الصدارة: ويساعدان مجع  

ضامن عىل  معا  العمل    التربعات  انتشار  وجيعلنا  املس تقبل.  ويف  اليوم  ُوجدت،  أيامن  اإلنسانية  الاحتياجات  تلبية  مواصةل  عىل  قدرتنا 

 اإلنساين ونوعيته، ابإلضافة إىل أننا نعري املاحنني ابلغ الاهامتم والعناية، الرشيك املفضل دلامعينا." 



 

 

 تصوران للمس تقبل

 

ش بكة امجلعيات الوطنية والاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية، وابلتطلع  ابلنس بة ل حشد املوارد مرحةل اسرتاتيجية جديدة  بدخول  

فرصة لتجديد الالزتام مببادئ حشد املوارد عىل نطاق احلركة وإلطالق   2022، يتيح جملس املندوبني لعام  2030إىل عام  

 مبادرات معلية هبدف حتقيق رؤيتنا امجلاعية. 
 

معا   العمل  نقرتح  اسرت   وعليه،  عىل  مجلع والاتفاق  الافرتايض  املركز  مبوجهبا  ليعمل  س نوات  ثالث  عىل  متتد  جديدة  اتيجية 

التربعات، وس تكون مبثابة الرؤية اليت نس تلهم مهنا وحتتوي عىل نقاط مرجعية تسعى مكوانت احلركة إىل الوصول إلهيا عن 

 طريق تطبيق املبادئ. 
 

 الهدف العام والنتاجئ املتوقعة 
 

 الهدف العام

 

تسليط الضوء عىل ادلور امجلاعي واجلهود اليت بذلهتا مكوانت احلركة واملركز الافرتايض مجلع    الاحتفاء ابلنجاح: •

 التربعات إىل حد اآلن يف إطار تطبيقها ملبادئ حشد املوارد عىل نطاق احلركة. 

 

وضع مسار واسرتاتيجية ملهمني للمركز ليمتكن من    س تقبل املركز الافرتايض مجلع التربعات:مل   وضع تصور جديد  •

 تطبيق املبادئ والاتفاق عىل مؤرشات لقياس مدى جناح الاسرتاتيجية. بلوغ  

 

المنو • بتحقيق  من  الالزتام  ممكنة  اس تفادة  أقىص  ُيقق  مبا  املبادئ،  بتطبيق  التعهد  عىل  احلركة  مكوانت  تشجيع   :

 تيجية اجلديدتني للمركز الافرتايض مجلع التربعات. ايدمع الرؤية والاسرت فرص احلركة يف مجع التربعات ومبا  

 

 النتاجئ املتوقعة 

 

احلركة  نطاق  عىل  املوارد  مبادئ حشد  يف س ياق  التربعات،  مجلع  الافرتايض  للمركز  ثالث س نوات  عىل  اسرتاتيجية متتد 

تسعى مكوانت احلركة إىل الوصول إلهيا   ملموسة  مرجعية وأهدافه ورؤيته. والهدف من ذكل هو وضع هيلك للمركز ونقاط  

 من خالل تطبيق املبادئ. 
 



 

 

 

 األس ئةل الرئيس ية اليت يتعني النظر فهيا 

 

مكوانت احلركة أو املركز    اعمتدهتاهل من أمثةل عىل ممارسات فضىل، فردية اكنت أو ثنائية أو متعددة األطراف،   .1

 الافرتايض مجلع التربعات يف إطار تطبيق مبادئ حشد املوارد عىل نطاق احلركة؟

 

لتعزيز فرصنا يف حتقيق أهدافنا الفردية    أن نس تكشفميكننا    بادئ تس توجب العمل معا  م جماالت تعاون أو    أي .2

 وامجلاعية عىل مس توى مجع التربعات؟ 

 

يه اخلطوات العملية اليت ميكننا أن نتخذها لنضمن حتقيق مكوانت احلركة للمنو املنشود يف جمال مجع التربعات    ما .3

 )مثال: اعامتد هنج مشرتك للتواصل مع أمه اجلهات اخلريية، أو تنظمي محةل عاملية(؟ 

 

وضعها    ما .4 ميكننا  اليت  الاسرتاتيجية  األهداف  املقبةل  س نوات  لل يه  مؤرشا  الثالث  املركز    لتكون  جناح  عىل 

 الافرتايض مجلع التربعات؟ 
 

 الواثئق ادلامعة 

 ( EN/  SP/  FR)  2017،  "مبادئ حشد املوارد عىل نطاق احلركة"،  2جملس املندوبني، القرار رمق   •

 ( EN /SP/  FR( 2017، عىل نطاق احلركة  د املواردعن تنفيذ مبادئ حشمرحيل  تقرير  جملس املندوبني،   •
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