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 موجز عرض  

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

يرادات مكوانت احلركة ادلولية للصليب ال محر والهالل ال محر )احلركة( وتلبية الاحتياجات الإنسانية املتنامية عن طريق   اإ

الوطنية  امجلعيات  قدرات  لتطوير  التعاون  هو  الرئيس ية  ال هداف  أ حد  واكن  التربعات.  مجع  احلركة يف  ماكنيات  اإ تعظمي 

للصليب ال محر والهالل ال محر )امجلعيات الوطنية( يف جمال مجع التربعات. يتضمن هذا التقرير معلومات حمدثة عن التقدم  

، وهو اترخي عرض أ خر تقرير مرحل 2019احملرز والإجنازات اليت حتققت يف جمال مجع التربعات منذ اكنون ال ول/ديسمرب  

 .2017بشأ ن القرار املعمتد يف عام 

التقرير وق التوجهيية( عىل احلركة يف  )اللجنة  نطاق احلركة  املوارد عىل  املعنية مببادئ حشد  التوجهيية  اللجنة  د عرضت 

السابق التوصيات الرئيس ية اليت تريم اإىل ضامن تطوير املركز الافرتايض مجلع التربعات )املركز الافرتايض( ابس مترار، ودمع  

القرار. يف  املتضمنة  املبادئ  بقوة،   تطبيق  والتفاعل  املشاركة  عىل  الوطنية  امجلعيات  تشجيع  التوصيات:  هذه  تضمنت 

املركز الافرتايض، والتوفيق بني  لتعزيز مشاريع  عاملية  أ طر  املوظفني لإنشاء  وختصيص مساهامت مالية وقدر من وقت 

دمعها يف ظل حمدودية عدد  الطموح اإىل اإحداث تغيري جذري يف حشد موارد احلركة ورضورة تنس يق املشاريع القامئة و 

 املوظفني.

 املقدمة  ( 1

برهنت ال عوام القليةل الفائتة جمدًدا عىل ما تضطلع به احلركة من دور فريد وهمم يف دمع اجملمتعات احمللية قبل وقوع حالت 

 الطوارئ ويف أ ثناهئا وبعد انهتاهئا.

اإ   19-شلكت جاحئة كوفيد  أ مام مكوانت احلركة اكفة، دفعها  لتلبية الاحتياجات حتداًي  ىل مجع التربعات بطريقة استباقية 

الإنسانية عىل الصعيدين الوطين وادلويل. فتعاون املركز الافرتايض مع مكوانت احلركة اكفة لتنس يق أ ول محةل مجع تربعات 

ادت احلركة كلك عىل نطاق احلركة، ويه امحلةل اليت لعبت دوًرا رئيس ًيا يف اإحداث حتول يف املنظور وال فاق. فقد اس تف

  - ووعي امجلهور ابلصليب ل محر والهالل ال محر    -ل ول مرة من حضورها املتجذر عىل الصعيد احملل وانتشارها العاملي  

أ جل هجود   القدرات من  للامحنني. هيأ ت هذه اخلطوة اجلريئة فرًصا غري مس بوقة حلشد  لرتس يخ ماكنهتا كرشيك مفضل 

 الاس تجابة للجاحئة.

، 1جناز، سار المنو اذلي حققته املنظامت املناظرة يف هذا املضامر خبطى أ رسع عىل مدار ال عوام امخلسة الفائتة ورمغ هذا الإ 

منايئ عىل حد سواء( وال موال املتوفرة  نساين واإ ليه اجملمتعات احمللية )من دمع اإ ول تزال هناك جفوات كبرية بني ما حتتاج اإ

عيات الوطنية، اليت استمثرت يف تعزيز قدراهتا عىل حشد املوارد وقدراهتا الرمقية  لتلبية تكل الاحتياجات. وقد حظيت امجل 

منذ فرتة طويةل، بفرصة أ كرب عىل الاس تجابة بشلك انحج حلاةل الطوارئ العاملية تكل. ول مراء يف أ ن الاستامثر املس متر يف 

 الاس تدامة املالية لعب دوًرا رئيس ًيا يف هذا الصدد. 

، حتظى ابل مهية ذاهتا اإىل 2017ال مبادئ حشد املوارد عىل نطاق احلركة )املبادئ( اليت اعُتمدت يف عام  وعليه، ل تز 

 

 2020 املصدر: املنتدى ادلويل للرايدة يف مجع التربعات، مراجعة ال قران، 1
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( عن طريق جتديد الالزتام 1اليوم. لكن تطبيق هذه املبادئ ل زال يثري عدًدا من التحدايت اليت ينبغي التصدي لها: )

( الرشوع يف وضع اسرتاتيجية وخارطة طريق لمتكني  2ذا الهدف، )بدفع المنو يف جمال مجع التربعات والسعي اإىل حتقيق ه

 املركز الافرتايض من تطبيق املبادئ، والتفاق عىل مؤرشات قياس جناح هذه الاسرتاتيجية ورصدها.

 معلومات أ ساس ية  ( 2

حشد   مببادئ  املتعلق  القرار  وتطبيق  النواجت  تنفيذ  بشأ ن  الثاين  املرحل  التقرير  هو  احلركة هذا  نطاق  عىل  املوارد 

(CD/17/R2 .) 

يشجع هذا القرار عىل اإحداث تغيري جذري يف اجلهود امجلاعية اليت تبذلها احلركة يف جمال حشد املوارد. وقد صيغت الرؤية 

يت وال هداف واملبادئ املتعلقة حبشد املوارد اليت أ وردها هذا القرار هبدف مساعدة املكوانت اكفة عىل مجع التربعات ال

حتتاهجا لالضطالع مبسؤولياهتا بناًء عىل التفويض املولك اإىل لك مكون عىل حدة، ويف اإطار هممة احلركة كلك. وال هداف  

جامًل يه:   احملددة يف القرار اإ

 جنمع التربعات لتحقيق ال هداف التالية: 

 الإنساين؛ تويل دور رايدي يف حشد املوارد حملًيا وعاملًيا لصاحل العمل  •

 حتقيق الرايدة يف حشد املوارد حلالت الطوارئ؛  •

ضامن الاس تدامة املالية الفردية وامجلاعية، بروح من التضامن والرشاكة اجليدة، مع الإقرار بذكل بأ ن قوة احلركة   •

 حني تتّحد تكون أ كرب من مجموع قوى مكوانهتا. 

 يف ما يل:حيدد القرار أ يًضا ثالثة نواجت لتطبيق املبادئ، تتلخص 

نشاء مركز افرتايض مجلع التربعات؛  (1  اإ

نشاء صندوق لتقدمي متويل مبديئ دلمع المنو والتطوير يف جمال مجع التربعات حسب احتياجات لك مجعية وطنية؛  (2  اإ

ماكنية حصول احلركة عىل بياانت قوية خبصوص مجع التربعات وحتليلها.  (3  حتسني اإ

املرحل ال ول اذلي ركزت فيه عىل هذه النواجت. ومن املقرتحات اليت أ وردها  التقرير    2019وقدمت اللجنة التوجهيية يف  

بالغ جملس املندوبني يف عام   عن تنفيذ هذه املبادئ من خالل تقدمي    2021ذكل التقرير أ ن تقوم اللجنة التوجهيية بـ "اإ

احملرز منذ انعقاد دورة جملس املندوبني    تقرير مرحل اثٍن". وعليه يقدم التقرير املاثل معلومات حمدثة شامةل بشأ ن التقدم

 .2019لعام 

ال ن وبعد أ ربعة أ عوام من العمل املس متر عىل هذه النواجت، يتضح يوًما بعد يوم أ ن حتقيق أ هداف املبادئ ل ينصب عىل  

منا تشجيع احلركة عىل مزيد من العمل امجلاعي والفردي.   تنفيذ نواجت القرار حفسب، واإ

د ادلويل مجلعيات الصليب ال محر والهالل ال محر )الاحتاد ادلويل(، واللجنة ادلولية للصليب ال محر  وقد استشري الاحتا

 مجعية وطنية بشأ ن اجلوانب اخملتلفة للنواجت، وذكل من خالل ما يل.  102)اللجنة ادلولية( و
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 اللجنة التوجهيية  •

 2021املؤمتر ادلويل ملشاركة همارات مجع التربعات لعام  •

 ( EPSGعة ال وروبية لدلمع العام )اجملمو  •

 (APFNش بكة مجعيات أ س يا واحمليط الهادئ للمتخصصني يف مجع التربعات ) •

 التقدم احملرز  ( 3

 احلومكة  أ ( 

تواصل اللجنة التوجهيية الإرشاف عىل تطبيق املبادئ والنواجت ممثةًل يف املركز الافرتايض، وتقدم توجهيات تنفيذية وتكتيكية 

لهيا  17واسرتاتيجية يف هذا املسعى. وتضم اللجنة حالًيا  أ عضاء   4مجعية وطنية متثل املناطق اجلغرافية اكفة، وقد أ ضيف اإ

لزايدة متثيل أ س يا واحمليط الهادئ، وال مريكتني والرشق ال وسط، وشامل أ فريقيا. وتربز احلاجة اإىل توس يع   2019جدد يف  

من أ ولوايت املركز الافرتايض. ويتوىل رئاسة اللجنة التوجهيية فريق من الرؤساء،   مشاركة أ فريقيا، ومن مث س يصبح ذكل

 يضم الصليب ال محر الرنوجيي )رئيس اللجنة التوجهيية( والاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية )انئبا الرئيس املشاراكن(. 

للمركز الاف ال ربعة  العمل  تنس يق مسارات  قيادة هجود  الربانمج  التصالت واملوارد  ويواصل مدير  رتايض، مبا يف ذكل 

لقيادة لك مسار من مسارات العمل بشلك اسرتاتيجي. وقد  الإضافية. وجيرى تعيني رؤساء من بني امجلعيات الوطنية 

ضافية لتويل همام حمددة، مثل التنس يق بني محالت مجع التربعات اليت أ طلقهتا احلركة اس تجابًة جلاحئة  ُشلكت فرق عامةل اإ

. وجرى تعيني مدير مرشوع جديد لإدارة منصة مجع التربعات ابلوسائل الرمقية. حيث انضم هذا املسؤول اإىل  19-دكوفي

فريق مرشوع املركز الافرتايض اذلي يتأ لف من مسؤولني تقنيني اتبعني لالحتاد ادلويل واللجنة ادلولية، يدمعون التنس يق  

ضافيون اتبعون مجلعيات وطنية دامعة اإىل املركز  بني مسارات العمل أ و يتولون قيادة هذه العملية . كام انضم موظفون اإ

جناز مشاريع قصرية ال جل.  الافرتايض للمسامهة مبعارفهم وخرباهتم الفنية يف اإ

 
 

 19- أ اثر جاحئة كوفيد  ب( 

التشغيل واملايل عىل حد سواء،  بظاللها عىل امجلعيات الوطنية اكفة واحلركة كلك، عىل املس تويني    19-أ لقت أ زمة كوفيد

 فتأ ثر ابلتبعية مسار املركز الافرتايض وأ ولوايته.
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مجعية وطنية    47، أ ن  19- يف س ياق الاس تجابة الطارئة جلاحئة كوفيد  2020أ ظهر اس تبيان للجمعيات الوطنية، ُأجري يف  

ثالثة التالية، ما يدلل عىل احلاجة اإىل مجعية مشاركة يف الاس تبيان( تلقت أ مواًل لتغطية ال شهر ال   156فقط )من بني  

الاستامثر يف تمنية قدرات امجلعيات الوطنية عىل حشد املوارد لضامن حتقيق هذه امجلعيات لالس تدامة املالية. ول بد أ ن 

والمتوضع  الإعاليم،  والتواصل  والشفافة،  املسؤوةل  املالية  الإدارة  مثل  أ خرى،  حيوية  جمالت  يف  دمع  ذكل  يرافق 

سرتاتيجي، والتصممي التنظميي، وابلطبع دمع للخدمات ال ساس ية اليت تساعد امجلعيات يف اإجناز هممهتا. لكن ل ميكن  الا

جناز لك ذكل دون مشاركة فاعةل من القادة عىل املس توايت اكفة.  اإ

يل واللجنة ادلولية.  كثف القطاع اخلاص اإسهاماته وقدم مس توايت غري مس بوقة من ادلمع للجمعيات الوطنية والاحتاد ادلو

 ذلا جيب أ ن يظل التنس يق يف حشد املوارد أ ولوية من أ ولوايت احلركة واملركز الافرتايض. 

-اس تطاعت احلركة ل ول مرة اإطالق محةل عاملية عىل نطاق مجيع مكوانهتا وحتت شعارها، يف اإطار الاس تجابة جلاحئة كوفيد

العوامل ادلاخلية واخلارجية، خرجت فرق مجع التربعات حبافز قوي من  . ورمغ تواضع العائدات املالية بسبب عدد من 19

املشاركة يف امحلةل، اليت حظيت بدمع صادق من قادة    110هذا الاختبار لقدرة احلركة عىل التنس يق بني امجلعيات الـ  

ماكنية لتحقيق منو يف هذا الاجتاه. سهَّلت النداءات املنس قة بني الاحتاد ادلويل واللجنة امجلعيات الوطنية ما ييش بوجود اإ

قلميية عامة يف   19-ادلولية خبصوص جاحئة كوفيد كذكل اختبار املبادرات املنسقة ال خرى مجلع ال موال، ومن بيهنا محةل اإ

أ مرياك الالتينية وتقدمي طلب منسق للحصول عىل منحة من مؤسسة كربى. اس تفادت بعض امجلعيات الوطنية والاحتاد 

 ة ادلولية كذكل من العمل املشرتك والإحالت اليت اكنت جترى يف ما بيهنا.ادلويل واللجن

وقد  الرمقية.  ابلوسائل  التربعات  ُُنج مجع  واملركز الافرتايض عىل  الوطنية  امجلعيات  تركزي  اإىل زايدة  أ يًضا  اجلاحئة  أ دت 

يف اإحداث هذا التحول يف بؤرة الرتكزي.    -  التابعة للحركة  - ساعدت كذكل املنصة اجلديدة مجلع التربعات ابلوسائل الرمقية  

كام أ عد املركز الافرتايض أ دوات جديدة ونرشها بغرض تقدمي توجهيات للجمعيات الوطنية خالل مجع التربعات حلالت  

 الطوارئ.

تعديل  دفع اإىل    2021و  2020عايم    19-در الإشارة اإىل أ ن التحول يف ال ولوايت بسبب الاس تجابة اإىل جاحئة كوفيدجت

 خطة العمل الرامية اإىل تنفيذ نواجت القرار.

نشاء مركز افرتايض مجلع التربعات 1الناجت   ج(   : اإ

 تمتثل ال هداف ال ساس ية للمركز الافرتايض يف ما يل:

اتحة ال دوات واخلربات املتعلقة هبذا اجملال؛ •  توفري منصة لتبادل أ فضل املامرسات يف جمال مجع التربعات واإ

أ نشطة • يسهل    تنس يق  لكرتونية  اإ منصة  العاملي من خالل  الصعيد  التربعات عىل  والتطوير يف جمال مجع  التعمل 

قلميية والعاملية؛ لهيا عاملًيا، ودمع حلقات العمل وفعاليات مشاركة املهارات الإ  الوصول اإ

 الإرشاف عىل البياانت ومشاريع الاستامثر. •

ابلوسائل الرمقية عىل الصعيد العاملي حتقيقًا لهدف التعمل والتطوير يف  وأ نشئ مسار التعمل والش باكت ومسار مجع التربعات  

 جمال مجع التربعات.
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 التعمل والش باكت 

اكن التقدم احملرز يف مسار العمل هذا حمدوًدا، فقد افتقر اإىل رئيس لقيادة مسار العمل من الناحية الاسرتاتيجية، كام تأ ثر 

. فقد جرى تعليق مبادرتني؛ هام وضع اسرتاتيجية 19-الاس تجابة جلاحئة كوفيد  ابلتحول احلادث يف ال ولوايت عىل خلفية

قلميية ملشاركة   اإ فعاليات  تأ جيل  ال دوات واملوارد ومشاركهتا. كام جرى  لتخزين  نشاء منصة  التربعات، واإ المتزي مجلع  ملركز 

 ض التقدم.. ورمغ لك تكل املالبسات، متكن الفريق املعين من اإحراز بع2020املعلومات يف 

 أ مه الإجنازات 

نشاء النسختني الإجنلزيية والإس بانية من ال داة الإرشادية مجلع التربعات يف حالت الطوارئ، ومشاركهتا مع امجلعيات   • اإ

الوطنية من خالل املركز الافرتايض يف وقت مبكر من معلية الاس تجابة للجاحئة، وكذا مجموعة أ دوات الاس تدامة 

 للجمعيات الوطنية الصادرة عن الاحتاد ادلويل. املالية 

من   • حمدود  عدد  مع  ابلتعاون  اختبارهام  ال ن  ال سواق، جيرى  دراسة  ومنوذج  تربعات  اسرتاتيجية مجع  منوذج  عداد  اإ

ماكنية تعمميهام.   امجلعيات الوطنية يف مناطق خمتلفة للتحقق من جدوى هاتني ال داتني واإ

ادلويل ملشاركة • املؤمتر  أ يلول/سبمترب    انعقاد  التربعات يف  ل ول مرة. وشهدت هذه    2021همارات مجع  الإنرتنت  عرب 

مجعية وطنية أ و عرضت   50مجعية وطنية، كام شاركت    102مسؤول مجع التربعات ميثلون    750الفعالية مشاركة  

 ممارساهتا وابتاكراهتا يف جمال مجع التربعات. 

 اخلطوات الرئيس ية املقبةل 

لتعاون مع اخلرباء املنارصين للتعمل يف جمال مجع التربعات ابحلركة من أ جل وضع خارطة طريق ملركز تنظمي حلقة معل اب •

 المتزي مجلع التربعات؛

 حتديد رئيس لقيادة معلية التطوير الاسرتاتيجي لهذا املسار؛  •

ماكنية الاس تعانة مبنصة التعمل احلالية لتصبح مقًرا افرتاضًيا للمركز، وحتدي • د الاس تخدامات الرئيس ية للمنصة  تقيمي مدى اإ

نشاء منصة جديدة(؛ عداد منصة جديدة )سواء الاس تعانة مبنصة قامئة داخل احلركة أ و اإ  عىل املدى الطويل، واإ

 ؛ 2023بدء معلية التخطيط للمؤمتر ادلويل ملشاركة همارات مجع التربعات لعام  •

نشاء النسختني الفرنس ية والعربية من ال داة  •  الإرشادية مجلع التربعات يف حالت الطوارئ؛ اإ

عداد قامئة تضم خرباء مجع التربعات دلمع بناء قدرات امجلعيات الوطنية يف جمال مجع التربعات.  •  اإ

 مجع التربعات ابلوسائل الرمقية 

معلية اختيار لتحديد مقدم خدمات يف جمال مجع التربعات ابلوسائل   2018نيابًة عن احلركة، بدأ  املركز الافرتايض يف  

الرمقية ليحل حمل مقدم اخلدمات السابق اذلي اكنت تس تعني به امجلعيات الوطنية واللجنة ادلولية وأ مانة الاحتاد ادلويل.  

العون لتطوير قدرات امجلعيات الوطنية يف جمال مجع التربعات ابلوسائل الرمقية،    كام وافق املركز الافرتايض عىل مد يد
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 وتبين ُنج مجلع التربعات ابلوسائل الرمقية عىل نطاق احلركة. 

تس تعني احلركة ال ن مبنصة جديدة مجلع التربعات ابلوسائل الرمقية، بغرض دمع اجلهود الفردية وامجلاعية اليت تبذلها مكوانت  

مجلع التربعات عرب الإنرتنت. وميكن اس تخداهما مجلع التربعات من ال فراد وموظفي الرشاكت، وكذا يف محالت مجع    احلركة

 التربعات ابلوسائل الرمقية يف بدل واحد أ و بدلان متعددة. 

 أ مه الإجنازات 

اإطاري عاملي يف حزيران/يونيو   • اتفاق  أ مانة الاحتاد ادلويل )ابلنيابة عن    2020توقيع  املركز الافرتايض( ومقدم بني 

جراء معلية اختيار ورشاء دقيقة؛ iRaiserاخلدمات، وهو منصة   ، بعد اإ

 اإطالق مرحةل جتريبية، حيث ينسق املركز الافرتايض حالًيا معلية تعممي املنصة عىل امجلعيات الوطنية اكفة.  •

املسؤولية عن معلية تعممي املنصة تعيني مدير للمرشوع بدوام اكمل )قادم من الصليب ال محر السويرسي( لتويل   •

 والرتوجي لها، والتنس يق مع مقدم اخلدمات، وتقدمي ادلمع الفين للجمعيات الوطنية. 

قلميية ل مانة الاحتاد ادلويل  • عداد تقارير عن أ نشطهتا، اعامتًدا عىل املاكتب الإ تدشني معلية مس مترة للرتوجي للمنصة واإ

بشلك أ سايس، مثل اجملموعة ال وروبية لدلمع العام وش بكة مجعيات أ س يا واحمليط وفعاليات مجع التربعات داخل احلركة  

 الهادئ للمتخصصني يف مجع التربعات؛

 اس تخدام املنصة يف محالت متعددة مجلع التربعات من موظفي الرشاكت؛  •

 مجعية وطنية ابملنصة بشلك اكمل.  16اإحلاق  •

 خالل املنصة.دولًرا أ مريكيًا حىت ال ن من  3,725,795مجع  •

 التحدايت

لهيا،  • جياد حل لدلفع يف البدلان اليت خيضع اس تخدام بواابت ادلفع القامئة لقيود هبا أ و ل تس تطيع الوصول اإ رضورة اإ

 مجعية وطنية من جراء ذكل؛  90حيث تتأ ثر 

نس بة اإىل مجعيات  يورو، ابهظة ابل   1000الرسوم املتحصةل من مكوانت احلركة الراغبة يف الالتحاق ابملنصة، بقمية   •

 وطنية كثرية؛

احلاجة اإىل تدشني معلية لإطالق محالت يف بدلان متعددة، ويه اخلاصية اليت ستتوفر مبجرد التحاق الاحتاد ادلويل   •

 واللجنة ادلولية وعدد معترب من امجلعيات الوطنية ابملنصة. 

 اخلطوات الرئيس ية املقبةل 

للجمعيات   • املمكنة  احللول  حالت تقيمي  يف  وابل خص  متوافقة،  دفع  بواابت  اإىل  الوصول  تس تطيع  ل  اليت  الوطنية 

 الطوارئ؛

 مجعية وطنية اإضافية ابملنصة؛ 20اإحلاق  •
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 اإطالق محةل جتريبية يف بدلان متعددة؛  •

 وضع اسرتاتيجية دلمع امجلعيات الوطنية يف التطوير الشامل لقدراهتا يف جمال مجع التربعات ابلوسائل الرمقية.  •

 : الاستامثر يف جمال مجع التربعات 2الناجت   د( 

 تمتثل أ هداف مسار العمل املكرس لصناديق الاستامثر اخملصصة مجلع التربعات فامي يل:

الاستامثر يف تطوير قدرات امجلعيات الوطنية يف جمال مجع التربعات، عن طريق دمع امجلعيات الوطنية اليت تعمل يف  •

جياد  ال سواق الناش ئة مجلع الترب  عات، أ و متويل امجلعيات الوطنية املوجودة يف ال سواق الناجضة ملساعدهتا عىل اإ

يرادات؛   مصادر جديدة لالإ

 حتقيق منو يف جمال مجع التربعات عىل الصعيدين احملل وادلويل؛  •

ضافية لعمل احلركة من خالل اإطالق نداءات دولية،  • يرادات اإ وتعزيز العالقات  متويل املبادرات اليت ميكن أ ن حتقق اإ

 مع املاحنني اليت تتجاوز احلدود الوطنية. 

للمشاريع القامئة يف احلركة لالستامثر أ و بناء القدرات يف جمال مجع التربعات. كام أ جريت مشاريع   2019ُوضعت خارطة يف 

)ال مريكتان، وأ ورواب، والرشق جتريبية دلراسة ال سواق عىل مدار العامني الفائتني، دخلت فهيا ثالث مناطق جغرافية  

ال وسط وشامل أ فريقيا(. وقد ساعدت خارطة املشاريع القامئة واملشاريع التجريبية يف مواصةل تطوير منوذج لصناديق الاستامثر 

اقشات  يف مجع التربعات. واخلطوة القادمة يه جتربة أ لية استامثر تكون املنح املقدمة يف اإطارها واجبة السداد. ول تزال املن

مس مترة بشأ ن كيفية جتنب ازدواجية اجلهود مع صناديق الاستامثر القامئة ابحلركة، مثل حتالف الاستامثر املشرتك للجمعيات  

 الوطنية وصندوق بناء القدرات التابع لالحتاد ادلويل. 

 اخلطوات الرئيس ية املقبةل 

 رات املبارشة؛ دراسة تنفيذ مزيد من املشاريع التجريبية اليت تركز عىل الاستامث •

نشائه بشلك جيعل حشد املوارد أ ولويته   • مواصةل هجود تصممي منوذج لصناديق الاستامثر يف مجع التربعات، واإ

 الوحيدة.

 : مجع البياانت وحتليلها 3الناجت   هـ( 

 تمتثل أ هداف هذا الناجت يف ما يل:

ركني يف معلية مراجعة ال قران اليت اإرساء خط أ ساس ل داء احلركة يف مجع التربعات عن طريق زايدة عدد املشا •

 (؛IFLFاملنتدى ادلويل للرايدة يف مجع التربعات )جيرهيا 

اس تخدام البياانت املرجعية اخلارجية لإعداد تقارير مقارنة س نوية للتقدم احملرز يف جمال مجع التربعات عىل نطاق   •

 احلركة؛
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التربعات أ و ادلفاع عن حصة احلركة يف سوق مجع التربعات حتديد فرص الاستامثر الاسرتاتيجي املتاح لزايدة مجع   •

 حملًيا وعاملًيا.

 وتقدم معلية مراجعة ال قران اليت جيرهيا املنتدى ادلويل للرايدة يف مجع التربعات مس تويني من التحليل:

 املس تخدمة، واملنظمة(؛ الاجتاهات السائدة عاملًيا يف جمال مجع التربعات )حسب السوق، ونوع القناة  (1

 البياانت املتاحة عىل الصعيد الوطين، واملقارنة بني ال قران )حسب نوع القناة املس تخدمة(. (2

وعىل الصعيد ادلويل، ترمس معلية مراجعة ال قران صورة مدمعة ابلبياانت ملوقف احلركة ابملقارنة مع املؤسسات اخلريية 

يف جمال مجع التربعات. أ ما عىل الصعيد الوطين، فاإُنا تتيح للجمعيات الوطنية    ادلولية ال خرى، وحتدد الاجتاهات اللكية

ضافية عن السوق، وكذا تبادل املعلومات بني ال قران.  معلومات اإ

ومنذ اعامتد املبادئ، اس تقر الهدف عىل زايدة عدد امجلعيات الوطنية املشاركة يف معلية مراجعة ال قران. لكن يف اكنون  

متثل هذه   –سوقًا    30، قررت اللجنة التوجهيية الرتكزي عىل حتقيق أ قىص قدر من املشاركة يف أ كرب  2020  ال ول/ديسمرب

فادات مجموعة ال قران  95ال سواق   لضامن اإرساء خط أ ساس أ كرث واقعية وقابلية للمقارنة    -% من مجيع الإيرادات حبسب اإ

ايض تشجيع أ كرب عدد ممكن من امجلعيات الوطنية عىل املشاركة يس تفيد منه ال قران ال خرون. كام س يواصل املركز الافرت 

عطاء ال ولوية للجمعيات الوطنية اليت تبدي اهامتًما ابملرشوع، و/أ و تعود علهيا املشاركة بأ كرب قدر من   يف املرشوع، مع اإ

 عات(.الاس تفادة، و/أ و تتفاعل مع املركز الافرتايض يف مشاريع أ خرى )مثل الاستامثر يف مجع الترب 

 أ مه الإجنازات 

 (؛19-مجعية وطنية )رمغ التحدايت اليت فرضهتا جاحئة كوفيد 43مشاركة  • 2020

 Microsoft Powerتلقي امجلعيات الوطنية املشاركة حتلياًل لل سواق وتقريًرا وبياانت عن طريق رابط   •

BI  ؛2020يف ترشين ال ول/أ كتوبر 

قلميية عرب الإنرتنت لعرض بياانت • مراجعة ال قران عىل املاكتب الُقطرية التابعة لالحتاد ادلويل،    عقد ندوات اإ

 والتكتالت الُقطرية، واملمثلني الإقلمييني للجنة ادلولية، وامجلعيات الوطنية؛ 

ماكنية اإطالق نسخة مبسطة من دراسة   • جراء اس تبياانت، والنظر يف اإ ابلتعاون مع مخسة    INDIGOاإ

 أ عضاء يف احلركة.

 % من السوق العاملية؛ 81مجعية وطنية متثل   32مشاركة  • 2021

دراج بياانت الصليب ال محر والهالل ال محر ل ول مرة يف قاعدة بياانت   • يل CUT1اإ ، ويف التحليل ال وَّ

 ؛2021اذلي أ جري يف متوز/يوليو 

عداد التقارير، تلقت امجلعيات الوطنية املشاركة حتلياًل لل سو  • اق  بفضل حتسن مس توى جتميع البياانت واإ

، أ ي أ بكر شهًرا من  2021يف أ يلول/سبمترب  Microsoft Power BIوتقريًرا وبياانت عن طريق رابط 

أ شهر من موعد تلقهيا يف    9، و2019، وشهرين من موعد تلقهيا يف  2020موعد تلقي هذه البياانت يف  

 ؛2018
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ريبية، ومن مث متكني  ، مبا يف ذكل ادلراسة الرمقية التجINDIGOمجعيات وطنية يف دراسة    7مشاركة   •

 احلركة من احلصول عىل حتليل للتربعات الفردية عىل الصعيد العاملي.

 

 اخلطوات الرئيس ية املقبةل 

 زايدة املشاركة من خالل الرتكزي عىل ال سواق الكبرية اليت مل يتسّن احلصول عىل بياانهتا بصفة مس مترة بعُد؛  •

( وفريق تمنية الاس تدامة املالية للجمعيات  FDRSالإفادة يف الاحتاد ادلويل )التعاون مع فريق قاعدة البياانت ونظام   •

 الوطنية لتعزيز أ وجه التأ زر والرتابط، وترش يد طلبات احلصول عىل البياانت من امجلعيات الوطنية.

البياان • اإضايف )مثل ادلمع الفين بني ال قران( بشأ ن كيفية اس تخدام  التحليل، وتقدمي دمع  ت لضامن  حتسني مس توى 

 اس تفادة املشاركني مهنا دلى اختاذ قرارات اسرتاتيجية. 

عادة تنش يط املركز الافرتايض وتطبيق املبادئ  ( 4  اإ

توىل املركز الافرتايض، منذ اعامتد املبادئ، تنس يق املبادرات القامئة يف احلركة بنجاح، وأ طلق عدًدا من املشاريع التجريبية،  

املساعي. كام أ مثرت اجلهود اليت يبذلها املركز واملسامهون فيه عن اكتساب فرص جديدة  واس تطاع اإحراز ملحوظ يف تكل  

الوثيق. لكن   التعاون  التربعات عن طريق  لنجاح مجع  الواعدة  ال فاق  التربعات عىل مس توى احلركة، ما يؤكد عىل  مجلع 

  19-رد داخل احلركة؛ فتفيش جاحئة كوفيدال عوام القليةل املاضية محلت يف طياهتا تغيريات عدة عىل مس توى حشد املوا

مثاًل يؤكد عىل احلاجة اإىل البحث عن طرق أ كرث اعامتًدا عىل الوسائل الرمقية لجتذاب التربعات. ورمغ أ ن احلركة متكنت  

ال عوام امخلسة   أ رسع خالل  منًوا  للجاحئة، فقد حققت منظامت مناظرة  يرادات دلمع هجودها يف الاس تجابة  اإ من جذب 

 ضية. املا

تقيميًا للمركز الافرتايض، أ وحض فيه أ ن الشعور املس يطر عىل اللجنة التوجهيية أ ن   2020وقد أ جرى مستشار خاريج يف 

التقدم يف حتقيق أ هداف املركز الافرتايض اكن أ بطأ  من املأ مول، وأ ن مثة حاجة اإىل حتديد ال ولوايت وال هداف بوضوح  

نش  4أ كرث. وال ن بعد مرور   عادة التأ كيد عىل الطموحات أ عوام عىل اإ اء املركز الافرتايض، تسعى اللجنة التوجهيية اإىل اإ

املشرتكة للحركة، وتعزيز منو احلركة يف جمال مجع التربعات، وحماوةل جتديد الالزتامات الفردية وامجلاعية للجمعيات الوطنية  

تعاوين من أ جل حتقيق ال هداف املنشودة. ولترسيع  والاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية ملواصةل الاستامثر يف هذا العمل ال 

وترية هذا العمل، ل بد من وجود الزتام اكمل من مكوانت احلركة اكفة بتنفيذ املبادئ ودمع املركز الافرتايض ابعتبار ذكل  

 القاطرة اليت تقود احلركة لتحقيق طموحاهتا يف جمال مجع التربعات.

 الاس تنتاجات  

انطالق املركز الافرتايض، حتقق تقدم ملحوظ يف تنفيذ النواجت رمغ التحدايت اليت تفرضها حمدودية    أ عوام عىل  4بعد مرور  

ماكنيات مجع  املوارد. وتدفع هذا العمل قدًما رؤية تنبين عىل حشد خربات احلركة يف جمال مجع التربعات، بغرض تعظمي اإ
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يز قدراهتا يف هذا اجملال، وهتيئة احلركة لشغل ماكنة الرشيك التربعات، وتنس يق ادلمع املقدم اإىل امجلعيات الوطنية لتعز 

 املفضل للامحنني. 

مليون فرنك سويرسي، وهو مبلغ يغطي تنفيذ املشاريع اجلارية ونفقات   2022ل زالت التاكليف التقديرية لإدارة املركز لعام  

لية بتغطيته من خالل املوظفني التابعني هلام أ و  املوظفني، لكن ل يتضمن الوقت اذلي الزتم الاحتاد ادلويل واللجنة ادلو 

متويل صندوق الاستامثر اذلي ل يزال قيد التطوير. ورمغ تعزز ماكنة املركز الافرتايض وصورته داخل احلركة، ل يزال  

 يسعى جاهًدا لتأ مني موارد اكفية. وتتضمن التحدايت الرئيس ية اليت يواهجها العمل ال ن: 

مجموعة متعددة ومتنوعة من امجلعيات الوطنية يف املشاريع العامة واملشاريع النوعية عىل حد ضامن مواصةل مشاركة   •

سواء، والامتس دمعها لتكل املشاريع ابلقدر الاكيف )مثل الالتحاق ابملنصة العاملية مجلع التربعات، ما قد يؤدي اإىل 

 تأ خري قدرتنا عىل اإطالق محالت احلركة يف هذا اجملال(؛

يكفي من ادلمع ووقت املوظفني لإنشاء أ طر معلية عاملية لتعزيز الاستامثر يف جمال مجع التربعات، ختصيص ما   •

 وتمنية قدرات عدد كبري من امجلعيات الوطنية يف هذا املضامر؛ 

 ال نشطة؛ احلصول عىل مساهامت مالية س نوية من الرشاكء يف احلركة لضامن اس مترار تطوير مسارات العمل وتنفيذ   •

التوفيق بني الطموح اإىل اإحداث تغيري جذري يف حشد موارد احلركة ورضورة تنس يق املشاريع القامئة ودمعها  •

عدد  التربعات( يف ظل حمدودية  المتزي مجلع  مركز  نشاء  واإ التربعات،  همارات مجع  ادلويل ملشاركة  املؤمتر  )مثل 

 املوظفني.

ن قدرة احلركة عىل الاس تجابة   لالحتياجات الإنسانية تعمتد عىل اس مترار مكوانت احلركة اكفة يف املشاركة وادلمع من أ جل  اإ

حراز تقدم يف تنفيذ النواجت. ومن مث، فاإن املركز الافرتايض يتطلع اإىل توس يع مساحة التعاون واملشاركة  تطبيق املبادئ واإ

 .مع الرشاكء يف احلركة لإحداث تغيري جذري يف جمال مجع التربعات


