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 التعاون من أجل بناء القدرات

 2003  تشرين األول/أكتوبر 31سودة منقحة في  م

 لمقدمـة ا

هدف هذه السياسة إلى تحديد نطاق المسؤوليات األساسية المنوطة باالتحاد الدولي والمنظمات األعضاء ت

إن وخدمات  برامج  توفير  أجل  من  القدرات  لبناء  متبادل  وبشكل  بفعالية  التعاون  في  بصورة  به  سانية 

المسؤوليات. تلك  النص على  التنمية )عام  و  مستديمة، فضال عن  السياسة محل سياسة  ( 1995تحل هذه 

 (.1997وسياسة التعاون في مجال التنمية )عام

 لتعريفا

للتنمية ي  :التنميةعريف  ت االتحاد  األحمر في سياسة  الهالل  األحمر  الصليب  التنمية في سياق  تعريف  رد 

إنها    1995المؤرخة عام   المحلية واألسر فضال عن  اعلى  المجتمعات  تنمو وتقوى  بموجبها  التي  لعملية 

تعزيز الجمعيات الوطنية    واألفراد حتى يتمكنوا من التمتع تمتعا كامال بحياة أكثر إنتاجية وأقل استضعافا  

 للصليب األحمر والهالل األحمر حتى يمكنها االضطالع بتفويضها اإلنساني. 

ي مجموعة من العمليات اإلنمائية المترابطة بشكل وثيق تواصل البناء على ما هو  ه :ء القدراتعريف بنات

يهدف بناء القدرات إلى تحسين قدرة وإمكانية الجمعيات الوطنية على التطّور واالستفادة خير و قائم أصال.

كل مستديم، وعلى تحسين قدرة استفادة من الموارد الجديدة أو المتوفرة لتحقيق الغاية اإلنسانية للحركة بش

بالحيوية   بمفعمة  بحياة  والتمتع  استضعافا  أقل  واألسر واألفراد كي يصبحوا  المحلية  المجتمعات  وطاقات 

 وأكثر إنتاجية. 

الهدف من تغيير  و لتنمية التنظيمية تتعلق بإدارة التغيير بشكل منظم ومخطط.ا: عريف التنمية التنظيميةت

تطوير هو  ما  وطنية  المستضعفين.جمعية  حياة  على  اإليجابي  وقعها  وزيادة  من و  ها  المنشود  الغرض 

والشرعية. الذاتي  الفعالية واالستدامة واالستقالل  تنظيمي، من و التغيير هو زيادة  تغيير  إطار عملية  في 

تحدد  إليه وأن  الوصول  تنشد  لما  الراهن وأن توجد رؤية  نموذجها  تفهم  أن  بالنسبة لجمعية وطنية  المهم 

 لخطوات لتحقيق تلك الرؤية.ا

شير التعاون في مجال التنمية إلى النظم واإلجراءات التي تستعين بها  ي:  عريف التعاون في مجال التنميةت

الجمعيات الوطنية في تخطيط وتنفيذ ورصد وتقييم الدعم المقدم لالضطالع بأنشطة التنمية على نحو ما  

االتح  في  التنمية  مع  تمشيا  أعاله  محددة  مشاطرة و  اد.هي  مجرد  من  التنمية  مجال  في  التعاون  يشمل 

   المعرفة البسيطة بين جمعيتين وطنيتين إلى دعم متعدد الشركاء يستمر لمدة عدة سنوات.
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 بدأ توجيهي م

 جمعية وطنية مسؤولة أوال عن تنمية نفسها. كل 

 لنطاق  ا

يتها القضائية وللجمعيات الوطنية  حدد السياسة المسؤوليات الفردية والجماعية لجمعية وطنية ضمن وال ت

وذلك االتحاد،  وألمانة  األحمر  للصليب  الدولية  وللجنة  القضائية  والياتها  نطاق  خارج  سياق    العاملة  في 

  واالستراتيجية من أجل الحركة.  2010وعلى ضوء االستراتيجية حتى عام   اتفاق إشبيلية

اء في عملها فرادى أو جماعة، وأجهزة حكم االتحاد تناول السياسة االلتزام القوي للجمعيات الوطنية، سوت

 وأمانته على مواصلة دعم بناء قدرات الجمعيات الوطنية مع مالحظة: 

إدارة ا - بفضل  المستضعفين  حياة  تحسين  هو  الوطنية  للجمعيات  التشغيلية  القدرات  تعزيز  من  لهدف 

 برامج وخدمات أفضل وأكثر استدامة،

اعة، ضمن االتحاد في عالم سريع التغير، لضمان أن ينتج عن التعاون  لحاجة إلى العمل فرديا أو جما -

 تعزيز للقدرات في توفير برامج وخدمات أفضل. 

 الحاجة إلى ضمان تمسك الجمعيات الوطنية بسياسات االتحاد واستراتيجياته. -

  منها لتعزيز ضرورة ارتكاز التعاون على الثقة المتبادلة بين الجمعيات الوطنية وتفهم احتياجات كل   -

  وحماية سالمة كيان ونزاهة االتحاد وشفافيته.

استراتيجية   - أو خطة  التنمية  على خطة  القدرات  بناء  أجل  من  التعاون  األولويات ارتكاز  محددة   مع 

 على التعاون.  استراتيجية المساعدةالخاصة بالجمعية الوطنية المعنية وتنسيقها عبر آلية تعاون مثل 

وطنية   - جمعية  أو  وطنيتين  جمعيتين  من  أكثر  التعاون  في  تشارك  مععندما  الدولية    واحدة  اللجنة 

من   غيرها  أو  األحمر  مكمال   الشركاء،للصليب  استخدام  ألفضل  توخيا  منسقا  التعاون  يكون  أن  يجب 

 للموارد وأفعله.

فاعلة   - وجهات  الحكومية  الوكاالت  مثل  الحركة،  خارج  من  شركاء  مع  الخاص  التعاون  القطاع  في 

  والمجتمع المدني، أمر ضروري لحشد الموارد وتشجيع المشاركة االجتماعية.

 الوطنية، فرادى وجماعة بحشد الموارد لفائدة التنمية على األجل الطويل.  التزام الجمعيات  -

ى بما الحاجة إلى إظهار فرص التنوع والمساواة أمام النساء والشباب للمشاركة المتكافئة وذات المغز -

 كامال مع سياسات االتحاد الدولي.  يتفق اتفاقا
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 لبيان ا

 :لى الجمعيات الوطنية فرادىع

 لمساهمة في تنمية الجمعيات الوطنية األخرى التي تلتمس مساعدات،ا  -

 لتمسك بسياسات االتحاد واستراتيجياته، ا  -

تلبي األولويات  قامة شراكات مع بعضها على أساس استراتيجيات حسنة التخطيط ومتفق عليه  إ  -

 المحددة والمتفق عليها من جانب كل جمعية وطنية، 

إلقرار بدور أمانة االتحاد الرائد في تنسيق دعم بناء القدرات والتنمية التنظيمية بين الجمعيات ا  -

 الوطنية،

 طالع أمانة االتحاد على استراتيجيتها اإلنمائية الدولية، إ -

الوطنية  لسعي إلقامة شراكات مع شركاء من خارج  ا - الجمعيات  أولويات  الحركة يساهمون في 

 في تلبية احتياجات المستضعفين. 

 لى الجمعيات الوطنية جماعة: ع

الفروع  ع - من  شبكاتها  طريق  عن  والمجمعة  الوطنية  جمعياتها  في  والكفاءات  المهارات  بر 

 لدولي،والمتطوعين، التماس الفرص لتعظيم مشاطرة المعرفة والخبرة والتجربة ضمن االتحاد ا

بناء  ا  - الفعالية المنسقة توخيا لزيادة وقع البرامج على  اللتزام باستخدام الموارد بأقصى قدر من 

 القدرات، 

للصليب  ا  - الدولية  اللجنة  مع  بالتعاون  فياللتزام  الجمعيات   األحمر  تعزيز  أجل  من  جهودها 

 الوطنية وذلك في مجاالت مسؤولياتها المنوطة بها، 

   .وتعاون أفضلليات التخطيط توخيا لتنسيق  اللتزام بتحسين عما  -

 : لى أجهزة حكم االتحادع

 سياسة التعاون من أجل بناء القدرات،   تشجيع تنفيذ   -

 إلى الهيئة العامة، سياسة التعاون من أجل بناء القدرات  ورفع تقرير عن تنفيذ   قييمت  -

 القدرات. جهود بناءتشجيع توازن مصالح األعضاء في  -
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 اد: لى أمانة االتحع

 تولي دور الريادة لتنسيق التعاون الدولي لبناء القدرات، - -

اللتزام بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب األحمر في جهودها لتعزيز قدرات الجمعيات الوطنية ا -

 في مجاالت مسؤوليتها المنوطة بها، 

اإلنمائية ورفع   ضع وتشجيع إرشادات لتنفيذ هذه السياسة وآلية تنسيق مثل استراتيجية المساعدةو -

 تقارير بذلك دوريا إلى أجهزة الحكم،

 وجيه الجمعيات الوطنية بشأن ممارسات التعاون الجيدة،ت -

 ضع معايير للتعاون بشأن بناء القدرات،  و -

 وضع مؤشرات عن وقع بناء القدرات مع شركاء من الحركة ومن خارجها،  -

 درات، إدارة الموارد المخصصة عبر الجهود المتضافرة لبناء الق -

الوطنية   - الجمعيات  أولويات  الحركة يساهمون في  السعي إلقامة شراكات مع شركاء من خارج 

 في تلبية احتياجات المستضعفين. 

 

 لمراجعا

وجه هذه السياسة التوجهات االستراتيجية الواردة في االستراتيجية من أجل الحركة واستراتيجية  ت -1

( وسياسة 1995( وسياسة التنمية )عام    1997)عام    ليةأشبيواتفاق    2010االتحاد الدولي حتى عام  

 (.  1997)عام  التعاون في مجال التنمية

وترتكز على:ت -2 السياسة محل  التنمية )عام  س  حل  التنمية  1995ياسة  التعاون في مجال  و سياسة   )

 (. 1997)عام
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