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جملس مندويب احلركة ادلولية للصليب  

 2022لعام    األمحر والهالل األمحر 

 معل    ة حلق 

 احمللية:  األنشطة  تعزيز  

 هتا امجلعيات الوطنية وقو تعزيز اس تدامة  من أجل  الاستامثر  

 

 حملة عامة 

 

 س ياق ال 

احمللية  املنظامتشلك   والقادرة عىل  ت  ابلثقةالقوية واملس تقةل  واجلديرة  ذاتياً  أساس ياً   الاس تدامة  احمللية عىل  دل  عنرصاً  قدرة اجملمتعات  مع 

  نطاق  يقرتن عامل مرتابط،  ظل  يف حتقيق أهداف التمنية املس تدامة. ويف  اإلسهام  للحياة، و   ةاملنقذ  ةاإلنسانيالاضطالع ابألنشطة  الصمود، و

فروعها، عىل   تبقدرة مجيع مكونت احلركة، مبا يف ذكل امجلعيات الوطنية وش باك  اً مباش   اقرتانً وفعاليته  ونوعيته  معلنا احمليل امجلاعي  

 . الاضطالع مبهاهما

ل املس مترين الوطنية يف التمنية  اتامجلعي تمنية  ل  اجلهود املبذوةلويمتثل جوهر   . هذه الغايةمن أجل حتقيق والتحوُّ

به   تضطلع  هبا  نسبية    مينحها مزية   اإلنسان العمل  العامة يف جمال  لسلطات  ا  مساعدة  يف   الوطنية   امجلعيات فادلور اذلي  النظام  تنفرد  يف 

بفهم جيد حليادها  واقرتان ذكل  مع سلطاهتا العامة،    هاوتنس يق   هاتواصل قوة  معظم امجلعيات الوطنية عن  فادت  اإليكولويج اإلنسان، حيث أ

 وتس تجيب   معلياهتاتدمع  يك  امجلعيات الوطنية  إىل  السلطات احلكومية    جلوءتنايم  إىل    19- كوفيد  جتربة  أدت،  ذاتهواس تقالليهتا. ويف الوقت  

املساعد   الاضطالع بدورها دمع امجلعيات الوطنية يف  شلِك ي  و  يف معظم احلاالت.القدرات   يف تعزيز كبي استامثر  دون ،لألزمات اإلنسانية

الوطنيةل  امل    سلطاهتا  الطوارئ  حاالت  يف  س امي  تغيُّ عق  )ال  آاثر  بسبب  تتفامق  اليت  ودة  املناخ  اجلواحئ  /  الأو  أو  ن و/أو  املسلحة  اعات 

النطاق(  الاضطراابت الالزم    عىلوالتفاوض    ادلاخلية واسعة  القدراتيف  الاستامثر  ل   ةأولوي  تعزيز  الشامةل  تحقيق الارئيس ية  س تدامة 

 . لش بكة امجلعيات الوطنية

م األساس ية  شأن  اجلديدة ب   التوجهيات عىل    2019وافق جملس املندوبني لعام  وقد     امجلعيات الوطنية  ك وألزم    للجمعيات الوطنيةالن ظ 

مهبتنقيح   ويعمل الاحتاد ادلويل   (.2024عام    هناية  يف موعد أقصاهأي  س نوات )  مخس  ادلس تورية يف غضون  أطرها  أواألساس ية  ا  ن ظ 

للصليب األمحر    )الاحتاد ادلويل(  مجلعيات الصليب األمحر والهالل األمحر ج و عىل تطوير أدوات وهن )اللجنة ادلولية(  واللجنة ادلولية 

مع انقضاء  و   .التنقيحمعلية  ساعدة عىل إجراء  تطلب امل  امجلعيات الوطنية اليت  دمعمن أجل  مجموعة من املتخصصني  تشكيل    مهناجديدة،  

مها األساس ية  يع امجلعيات الوطنية  اتحة الفرصة مجل إل  لهذه العملية ضامنً املقدم    ادلمع   تعزيزيلزم  ،  نصف هذه املهةل الزمنية تقريباً  لتكييف ن ظ 

ر الوقائع مع وتتواكب  املعايي اجلديدةلتامتىش مع   يف س ياقات ك مهنا. تطوُّ

املس توى   عىلاس تدامهتا املالية  ضامن  من أجل  امجلعيات  دمع  الرئيس ية اليت تكفل اس تدامة ش بكة امجلعيات الوطنية    خرىومن األولوايت األ

 وضامن أصول،ا دلهيا من مم من خالل الاس تفادة  دخل مس تدام حتقيق  عىل  قدراهتا تعزيز عىل  ةالرتكزي خاصمع  الفروع،مس توى  الوطين و 
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الاس تدامة تمنية  ل معليات    مؤخراً الاحتاد ادلويل  وقد قاد  تقدمي اخلدمات.  جمال    يفنسبية    ةمزي ما تمتتع به من    وتطوير   املاليةتعزيز قدرة إداراهتا  

مزيد من  ، غي أهنا حباجة إىل  س تدامة املالية(لال مؤشات وتطوير بشأن التمنية املالية  ةجممتع للمامرس  أول   إنشاء املثال،)عىل سبيل    املالية

ع  الت اسرتاتيجية الاحتاد    ووضعيف امجلعيات الوطنية  الاستامثر    حتالفو   دلى احلركة املركز العاملي مجلع التربعاتربة  جت  اكنت و .  التناغ و وسُّ

 . اس تخالص ادلروسدمع األقران و ضامن فعالية  و   مجلعيات الوطنية ا  املقدم إىلادلمع لتحسني   جحر الزاويةمبثابة  مؤخراً   املواردشد  ادلويل حل 

  ، 2019 عامدلويل يف  ااذلي أصدره الاحتاد    ميثاق تمنية امجلعيات الوطنية . وحيدد  عىل نطاق احلركة  يس تغل ابلاكململ    وال يزال دمع األقران

مع األولوايت احملددة للجمعيات  تمنية امجلعيات الوطنية    اجلهود املبذوةل دلمعمواءمة مجيع    أقرته اللجنة ادلولية، أربعة الزتامات جامعية لضامنو 

الازدواج يف  تفادي  أوجه القصور و ملعاجلة    ينبغي معهلال يزال هناك الكثي مما  فمطرد،    متقدُّ وعىل الرغ مما جيري إحرازه من  الوطنية.  

األمم املتحدة(   واكالت  مثل  احلركة،خارج اجلهات الفاعةل من    اذلي تقدمهالوطنية )اذلي يشمل ادلمع امجلعيات تمنية  ل   ادلمع الشاملأنشطة  

 .ونوعيتهوضامن إماكنية التنبؤ هبذا ادلمع 

 مهنا   عة والنتاجئ املتوق  لقة العمل  حلالهدف العام  

العمل   والقاعدة املساعد،    دورها، مع الرتكزي عىل  مجعية وطنية  الشامةل للك  الاس تدامة  لتعزيز  حتديد س بل ملموسةإىل  هتدف حلقة 

م األساس يةل   القانونية )مع إيالء اهامتم خاص كِونت  التاكمل    من  والاس تفادة  ( والاس تدامة املاليةلن ظ  ، 1ومن خربهتا ودمعها احلركة  بني م 

 . ا احملليةجممتعاهت إىل خدمات حمس نة وقامئة عىل املبادئ ومؤثرة امجلعيات الوطنية  ليك تقدم

 املطروحة الرئيس ية    املسائل 

املشاركني عىل مناقشة املسائل   لتحفزي  واقعيةدراسات حاةل  إىل    استناداً   هذه اجللسةسيشرتك الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية يف إدارة  

 الرئيس ية التالية: 

 األساس ية؟ لمبادئ وفقاً ل اإلنسان العمل تعزيز دورها املساعد يف جمال من أجل كيف ميكن دمع امجلعيات الوطنية بفعالية  -1

مها األساس ية ل جمن أ دعامً فعاالً كيف ميكن دمع امجلعيات الوطنية  -2  ؟ وتنقيحهااس تعراض ن ظ 

 للجمعيات الوطنية؟ املالية الاس تدامة  تعزيزالعمل عىل مواصةل ميكن كيف  -3

 ؟ تمنية امجلعيات الوطنيةدمع مسار امجلاعية عىل  نهجودمن أجل تعظمي  تغييه  ما اذلي جيب  -4

 : الواثئق ادلامعة

 ( 2022 عام دة)مسو  الوطنية  عيات لتمنية امجل  س ياسة الاحتاد ادلويل •

 ( 2020عام  يف واملنقح ، 2013عام )  الوطنيةعيات  لتمنية امجل إطار الاحتاد ادلويل  •

 امجلعيات الوطنية تمنية ل الاحتاد ادلويل ميثاق  •

 ادلور املساعد، الاحتاد ادلويل  •

م  بشأن  توجهيات •  الوطنية  اتاألساس ية للجمعي الن ظ 

 ادلويل الثان والثالثون ، املؤمتر "مبادئنا أساس معلنا"  تقرير حولمعلومات أساس ية  •

 
 .يه املسؤوةل عن تمنية ذاهتا امجلعيات الوطنية   1

 هتا عىل تقدمي اخلدمات ذات الصةل. اقدر تعزيز دمع تمنية امجلعيات الوطنية و من أجل  الوالية واملسؤولية وادلراية الاحتاد ادلويل  دلى  

 .يف مجيع الس ياقاته  تعزيزو العمل اإلنسان القامئ عىل املبادئ  والاس تجابة لها، واحلفاظ عىل مسار  للتأهب للناعات املسلحة  بناء القدرات مع امجلعيات الوطنية  تتعل ق ب والية تمكيلية    اللجنة ادلولية دلى  

https://fednet.ifrc.org/PageFiles/82724/NSD%20Framework/20200723_NSD_Framework_ONLINE_AR.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/82724/NSD%20Compact_/20200723_NSD_Compact_ONLINE_AR.pdf
https://disasterlaw.ifrc.org/media/3276
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/81023/IFRC_Guidande_A4_ARABIC_WEB.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2015/10/32IC-Report-on-Fundamental-Principles__EN.pdf

