
 

 

 

 حمرض موجز عن حلقة العمل 

  عزيز األنشطة احمللية: ت

  الاستامثر من أجل تعزيز اس تدامة امجلعيات الوطنية وقوهتا 

 

 2022أبريل    22التارخي واملوعد:  

 )اللجنة ادلولية(   Michael Rudiak(، والس يد  ادلول   )الاحتاد   Hayfa Khalidyالرئيس/امليرس/مدير النقاش: الس يدة 

 املتحدثون/أعضاء حلقة النقاش/مقدمو العروض: 

 (: ابللغات اإلنلكزيية والعربية والروس ية) جلسة الصباح 

 رئيسة قسم التمنية التنظميية  ،Nazeli Kirakosyan الس يدة - الصليب األمحر األرميين  ▪

 األمني العام  ،Sudirman Saidالس يد  - اإلندونييسالصليب األمحر  ▪

 األمني العام  ،Kopano Masiloالس يد  -الصليب األمحر الليسويت  ▪

 الرئيس  ،Gediminas Almantasالس يد  -واين تالصليب األمحر اللي  ▪

 (:ابللغات اإلنلكزيية والفرنس ية واإلس بانية) املساء جلسة 

 األمني العام ، John Loborالس يد  -الصليب األمحر جلنوب السودان  ▪

 وكيل األمني العام  ،Nabih Jabrالس يد  -الصليب األمحر اللبناين  ▪

 الرئيس، Diego Tippingادلكتور  -الصليب األمحر األرجنتيين  ▪

 الرئيس  ،Gediminas Almantasالس يد  -واين تاللي الصليب األمحر  ▪

 نبذة 

حلقيت العمل قرابة   وحرض  ساعة ونصف الساعة.  لك مهنام  جنيف اس تغرقت  جلس تني يف  وأفرقة اللجنة ادلولية  نظمت أمانة الاحتاد ادلول 

حتاد ادلول واللجنة ادلولية العاملني يف امليدان.  الامن موظفي أمانة    هم، معظمهم من موظفي ومتطوعي امجلعيات الوطنية وبعضمشارك   200

يف جمال   وشاركت س بع مجعيات وطنية احلضور يف اجللس تني بطريقة تفاعلية ما اكتسبته من خربات وما تعلمته من دروس وما حققته من جناح

حول املوضوعات املتعلقة وجزية  من القضااي الشامةل. وسامه احلضور أيضا يف دراسة اس تقصائية    د، مع الرتكزي عىل عدتمنية امجلعيات الوطنية

 امجلعيات الوطنية وشاركوا بنشاط يف جلس يت األس ئةل واألجوبة. يةبتمن 
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 املالحظات العامة والنقاط الرئيس ية 

  العديد تنظميية وما دفعها إىل اختاذ قرار التغيري. وأشار  ال   هيلكية/ال   هاضعفوتناولت بشفافية كبرية مواطن  امجلعيات الوطنية رحلهتا اإلمنائية    عرضت

ينبغي مراعاته عند اختاذ قرار العمل صوب حتقيق تمنية امجلعيات الوطنية. وشدد امجليع   هممبعد  أن العمل عىل األجل الطول إىلمن املشاركني 

 ". التحققن نقاط بل رحةل يتخلل طريقها "العديد م ليست غايةأن تمنية امجلعيات الوطنية عىل 

ساعدة، وما تقدمه  امل   بفضل ما تبذهل من هجود يف إطار دورها  تأثر مسريات تمنية مجعياهتم الوطنية إجيابياوسلط مجيع املشاركني الضوء عىل  

خالل الاتصاالت الواحضة   عهنا دلى امجلهور العام من  ورمس صورة مرشفة  وتوس يع نطاقها،  ومنح األولوية من اخلدمات اإلنسانية  واملتسقة، 

التقيمي/  أن  إلقامة الرشااكت، وخاصة مع سلطات البدل، ومعاجلة واحدة أو أكرث من راكئز الاس تدامة املالية. ونّوهت امجلعيات الوطنية مرارا ب

مثل تقيمي القدرات التنظميية وتصديقها  وبيّنت فائدة أدوات التقيمي املتاحة للجمعيات الوطنية )  ،منائيةالتشخيص ميثل مرحةل حامسة يف العملية اإل

وتعزيز    وتقيمي القدرات التنظميية للفروع وإطار الوصول اآلمن والتأهب من أجل الاس تجابة الفعاةل( يف حتديد احتياجات تمنية امجلعيات الوطنية

 قدراهتا وأولوايت التحول املنشود.

نسانية  اإلاألزمات والاحتياجات    واختالف أنواعوالاجامتعي والس يايس لبيئات معلها    التباين الثقايف  إىلتعزى  خبصائص  لك مجعية وطنية    وتنفرد

اتفق امجليع عىل تعذر وجود وصفة واحدة تضمن حتقيق النجاح يف مس هتل رحةل تمنية امجلعيات الوطنية. وذكرت بعض ، وذلا  مواهجهتااليت يتعني  

ميكن أن حتدث يف أوقات األزمات ويف األوقات العادية أيضا. واس تعرض متحدثون من امجلعيات  امجلعيات الوطنية أن تمنية امجلعيات الوطنية 

 الوطنية األولوايت وجماالت تركزي اجلهود يف تمنية امجلعيات الوطنية، اليت تتباين بدهييا من مجعية وطنية إىل أخرى.

 النقاط الرئيس ية اليت أثريت 

معا عند اس هتالل رحةل التمنية، وشددت عىل رضورة التوصل إىل   الهيئةع بني لك مس توايت/ مكوانت  أكدت لك امجلعيات الوطنية أمهية امجل

ل بني  توافق حول رؤية امجلعية الوطنية، وخدماهتا األساس ية وعالقهتا ابجلهات املعنية الرئيس ية. ومن اجلوانب احلامسة األخرى التنس يق الفعا

األمحر،    رشاكء والهالل  األمحر  مهنا. الصليب  والاس تفادة  الرشاكء  خربات  ومجع  والتاكمل،  التآزر  أوارص  تعزيز  بغية  الوطنية،  امجلعية    بقيادة 

 انهيك عن أن الزتام الرشاكء عىل األجل الطويل أمر حامس لضامن دمع تمنية امجلعيات الوطنية.

الل األمحر امجلعيات الوطنية برمهتا أمهية متويل تمنية امجلعيات الوطنية من املساهامت املالية املبارشة اليت يقدهما رشاكء الصليب األمحر واله   وذكرت

ادلمع كذكل أمهية  و   (، مثال  بناء القدرات أو حتالف الاستامثر يف امجلعيات الوطنية  صندوق   )دلىأو من املبالغ املتاحة حاليا لتمنية امجلعيات الوطنية  

 ، وال س امي يف البدلان اجملاورة، واجلهات الفاعةل األخرى، مثل القطاع اخلاص.توفره امجلعيات الوطنية القرينة الفين اذلي  

رضورة أال  تذليلوجرى التنويه بأمهية   عىل  واتفق الكثري من احلارضين أيضا  وامجلعيات الوطنية.   تّدخر احلواجز الفاصةل بني القطاع اخلاص 

تعمل ادلروس والاس تفادة مما يتوفر دلى القطاع  عىل إماكنية و  والمتويل، املزيد من املواهب  يك تزداد كفاءة وتس تقطبامجلعيات الوطنية وسعا 

 اخلاص من هنج وأدوات.

ابس تعراض ما اكتسبته من اخلربات يف جماالت بعيهنا، مثل تطوير اإلسعاف )الصليب وشاركت امجلعيات الوطنية احلضور  ات األولية التجارية 

)الصليب األمحر   و"إطار البناء املؤسيس"  حتقيق املزيد من الاس تقالل املال اذلي يقتيض اإلندونييساألمحر األرميين(،  والطريق صوب   ،)

تشكيل   و"إعادة  الليسويت(،  األمحر  )الصليب  املوارد  تعبئة  جمال  يف  الصندوق  خارج  "املنظمةالتفكري  اعامتد  مع  املهام" "  عىل  ترتكز  مهنجية 

)الصليب األمحر جلنوب السودان(، وأمهية تقدمي    دلى امجلعية الوطنية)الصليب األمحر الليتواين(، وأمهية اإلطار القانوين والترشيعي والس يايس  
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األمحر اللبناين( ومدرسة القيادة )الصليب  األولوايت احلكومية )الصليب  و الوطنية    ةاسرتاتيجية امجلعي  واملواءمة بنياخلدمات عىل نطاق واسع  

 األمحر األرجنتيين(.

 الاس تنتاجات والتوصيات 

أن امجلعيات الوطنية تضع الاس تدامة املالية يف طليعة القضااي اليت تنطوي علهيا تمنية   Mentimeter  دراسات اس تقصائية عرب برانمج  أظهرت 

املالية، الاس تدامة  إلطار  األربع  الراكئز  بني  ومن  الوطنية.  اجلودةتبوأ    1امجلعيات  عال  القيادة  الاخنراط  جانب  اجللسة    من  يف  الصدارة  مرتبة 

اجللسة الثانية. خالل  األمهية    يف  مع الاخنراط عال اجلودة من جانب القيادةالاسرتاتيجية/ اخلدمات األساس ية    /الرساةل  تساوتاألوىل، بيامن  

 واإلدارة عىل السواء.  احلمكيف  الاخنراط عال اجلودة من جانب القيادةوأوحضت امجلعيات الوطنية أمهية 

مع اجلهات الفاعةل األخرى، وال س امي واكالت األمم   إقامة الرشااكتعند    اخملاطر  إدارةوسلط بعض املشاركني الضوء عىل حاجهتم إىل ادلمع يف  

 املتحدة، وخاصة عند ادلخول يف رشااكت عىل قدم املساواة معها. وُأبلغ املشاركون بوجود واثئق رئيس ية متاحة.

أن عىل  املشاركني  ُجل  الوطنية    توزيع  وركّز  امجلعية  مس توايت  مجيع  عىل  معلية  ساسأ  هوالقيادة  تطوير   أي  دمع  زايدة  من  بد  وال  تغيري. 

 لتصدي ملقاومة التغيري من داخل الهيئة.ل القيادات، من أجل تعزيز ثقافة التغيري، وإنشاء هنج متني إلدارة التغيري 

وخربات امجلعيات الو  والعروض اليت قدمت  بني قضاايمه  وشدة الامتثل  ابجللسة  عن اس متتاعهم  كرُث  شاركهتا  وعرّب مشاركون  طنية الس بع اليت 

الفرصة لزايدة الاتصاالت وتبادل اخلربات بني احلضور. وأعرب بعض املشاركني عن الاهامتم ابحلصول عىل  هذه املناس بة    احلارضين. كام أاتحت

الوطنية   امجلعيات  من  امللموسة  األمثةل  من  أغلب   عىلاملزيد  وأعرب  الوطنية.  امجلعيات  دلى  املالية  الاس تدامة  من  أكرب  قدر  حتقيق  س بل 

 . دمع األقران الهنج اليت تنطوي عىلوتيسري  األخرى امجلعيات الوطنية معاملشاركني عن الاهامتم مبواصةل تبادل اخلربات 

 

 
 . موقع الاحتاد ادلولأو عىل  FedNetراكئز الاس تدامة املالية عىل موقع رابط  1

https://fednet.ifrc.org/ar/resources/policy-strategy-and-knowledge/national-society-development/ns-financial-sustainability/
https://www.ifrc.org/ar/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9

