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 ميثاق  تنمية

اجلمعيات الوطنية

 التزام جماعي باإقامة �شبكة عاملية

من اجلهات الفاعلة املحلية القوية

األعضاء  الوطنية  من جمعياته  املكون  األحمر،  والهالل  األحمر  الصليب  لجمعيات  الدويل  االتحاد   نحن، 

وأمانته، نجدد تأكيد التزامنا بتنمية الجمعيات الوطنية كسبيل إىل تعظيم تأثرينا اإلنساين الجامعي، 

وبأن نكون قادرين عىل بلوغ أهدافنا، وبتحسني تواصلنا وقدرتنا عىل التكيُّف مع تغرّي البيئة.

مواطن  تسخري  طريق  عن  الوطنية  الجمعيات  تنمية  دعم  أجل  من  وتنسيقها  جهودنا  بتوحيد   نلتزم 

قوتنا الفردية والجامعية، ونلتزم بالخضوع للمساءلة إزاء بعضنا بعضاً وبصورة جامعية إزاء رشكائنا 

تنمية  لدعم  الطويل  األجل  يف  بها  التنبؤ  ميكن  موارد  تسخري  ذلك  ويتطلب  املحلية.  واملجتمعات 

الجمعيات الوطنية ووضعها يف متناول الجميع.

 ونلتزم باحرتام األدوار املحددة يف هذا امليثاق وباألسس السبعة التي ينبغي أن نسرتشد بها لدعم تنمية 

الجمعيات  لتنمية  املقدم  الدعم  تركيز  لضامن  الالزمة  األدوات  جميع  ووضع  الوطنية،  الجمعيات 

الوطنية عىل األولويات التي تحددها الجمعيات الوطنية وفروعها وفقا لالحتياجات املحلية.

م امُلحرز ونتخذ جميع التدابري التصحيحية الالزمة لتحقيق أهدافنا والوفاء   كام نلتزم بأن نتابع معاً التقدُّ

بواليتنا، وتحقيق رؤيتنا الجامعية بوصفنا شبكة عاملية من الجهات الفاعلة املحلية القوية.
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االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

ميثاق تنمية الجمعيات الوطنية التزام جامعي بإقامة شبكة عاملية من الجهات الفاعلة املحلية القوية

لعناية الروؤ�شاء والأمناء العامني،

يف الوقت الذي نكتب فيه هذه الرسالة، وبعد االحتفال بالذكرى املائة لتأسيس االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر 

والهالل األحمر )االتحاد الدويل( يجابه العامل جائحة جديدة، شبيهة بتلك التي واجهها خالل وباء اإلنفلونزا يف عام 1919 

عند تأسيس االتحاد الدويل، ولكنها مختلفة متاما أيضا عن سابقتها، حيث إن عامل اليوم بات أكرث ترابطا. وهذه الحالة، 

التي مل يسبق لها مثيل يف حياتنا، تؤكد إنسانيتنا املشرتكة وتعزز الحاجة إىل االستفادة من مواطن القوة املحلية والتضامن 

الجامعي للتصدي لتحديات جائحة عاملية. 

إن الجمعيات الوطنية تقدم خدمات منقذة لألرواح يف إطار مواجهة الكوارث وغريها من األزمات، من خالل أكرث من 

14 مليون متطوع وشبكة عاملية تضم 170,000 فرع تعمل يف ظروف شديدة الصعوبة. كام تستكشف طرقاً جديدة لدعم 

املحتاجني بشكل أفضل من خالل التكيف الرسيع مع الظروف املتغرية، وتلبية االحتياجات الجديدة ومواجهة الطوارئ 

مبرونة كبرية، والتواصل مع املجتمعات املحلية واالستفادة من تضامن الناس، واستكشاف طرق جديدة للعمل التطوعي، 

وزيادة قدرتها عىل العمل رقمياً برسعة، والعمل معاً كشبكة واحدة، وكلها عنارص كرستها اسرتاتيجيتنا للعقد 2030. 

الوطنية لتمكينها من  إنشائه، مدفوعا بهدف كامن واحد هو: تعزيز إمكانات جمعياته  الدويل، منذ  وقد كان االتحاد 

االضطالع بواليتها اإلنسانية. فتنمية الجمعيات الوطنية هي إحدى وظائفنا األساسية. والطريقة املثىل ملعالجة الضعف هي 

دعم الجمعيات الوطنية لتصبح ُمقِدمة خدمات قوية ومستدامة. فمن شأن ذلك أن يضمن محافظة الجمعيات الوطنية 

عىل جدواها وفعاليتها واستدامتها، فضال عن قدرتها عىل التكيف املستمر مع الظروف املتغرية واالحتياجات الناشئة. 

ويف عامل محدود املوارد، ميثل الدعم املتبادل بني الجمعيات الوطنية أهمية قصوى يف زيادة نتاجنا الجامعي واإلسهام، 

تنمية  ميثاق  عىل  نطلعكم  أن  ويرسنا  مرونة.  وأكرث  مصريها  يف  تحكام  أكرث  مجتمعات  إقامة  يف  ممكن،  قدر  بأقىص 

الجمعيات الوطنية )NSD Compact( الذي وافق عليه مجلس اإلدارة يف ديسمرب 2019، والذي ٌأعد بعد مشاورات 

مكثفة بني أعضاء االتحاد الدويل. وتضمن وثيقة السياسة العامة هذه االتساق يف دعم تنمية الجمعيات الوطنية مع 

الجودة  عالية  مهارات  الثغرات، وضامن عرض  أو  العمل  ازدواج  وتفادي  تحددها كل جمعية وطنية،  التي  األولويات 

تتناسب مع الطلب، والقدرة عىل توفري التعليم الذي يسهم يف تحسني القدرات الجامعية واالبتكار يف الشبكة بأرسها. 

وإن كان ميثاق تنمية الجمعيات الوطنية يخص أعضاء االتحاد الدويل، فقد عملنا أيضا بشكل وثيق مع اللجنة الدولية 

للصليب األحمر التي تدعم االلتزامات األربعة واألسس السبعة التي يتضمنها. وباإلضافة إىل ذلك، ندعو الرشكاء الخارجيني 

إىل االلتزام بنفس املبادئ ونشجعهم عىل القيام بذلك. 

ويدعم ميثاق تنمية الجمعيات الوطنية أيضا عددا من اإلنجازات الهامة التي حققها االتحاد الدويل، مثل إطار النزاهة 

واملساءلة عىل نطاق االتحاد، الذي يهدف إىل تعزيز الثقة من خالل صون النزاهة يف ميدان العمل اإلنساين، واملساءلة 

إزاء أصحاب املصلحة، وحامية فضاء العمل اإلنساين. 

واليوم، تكتيس التزامات هذا امليثاق أهمية كربى حيث يواجه العامل بأرسه الجوائح وخطر أزمة اقتصادية عاملية. وُيساهم 

املرتسخة يف  أعاملهم،  إن  البلدان.  الطاقات يف مختلف  استنفار  فيه  يتعذر  الناس يف وقت  متطوعونا يف تحسني حياة 

املجتمعات املحلية الضعيفة، تضمن االضطالع بعمل إنساين مبني عىل مبادئ، اليوم وغداً ودامئاً. لذا، يجب أال َنْأُلَو جهدا 

ملواصلة بناء شبكة عاملية من الجهات الفاعلة املحلية القوية.

جاغان شاباغان  فرانشيسكو روكا 

األمني العام لالتحاد الدويل رئيس االتحاد الدويل 
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االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

ميثاق تنمية الجمعيات الوطنية التزام جامعي بإقامة شبكة عاملية من الجهات الفاعلة املحلية القوية

 الغر�ض من ميثاق تنمية

اجلمعيات الوطنية
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االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

ميثاق تنمية الجمعيات الوطنية التزام جامعي بإقامة شبكة عاملية من الجهات الفاعلة املحلية القوية

يتيح ميثاق تنمية الجمعيات الوطنية فرصة فريدة لالستثامر يف أكرب شبكة عاملية من الجهات الفاعلة 
املحلية، بدعم عملها يف تقديم الخدمات للمستضعفني بشكل دائم يراعي االلتزام باملبادئ، وتوسيع 

نطاق تقديم الخدمات عند الحاجة ملواجهة الكوارث واألزمات.

يتألف االتحاد الدويل من شبكة تضم ماليني املتطوعني يف حوايل 165.000 قسم وفرع ووحدة للصليب األحمر والهالل 

األحمر عىل الصعيد املحيل، يف القرى والبلدات واملدن يف جميع أنحاء العامل. ولالتحاد الدويل فروع يف معظم أماكن 

العامل، بل إن الجمعيات الوطنية هي، يف حاالت عديدة، املنظامت الوحيدة التي تظل قادرة عىل العمل عندما يتداعى 

النسيج االجتامعي، وتسهم يف تغيري حياة األشخاص الذين يعانون من الكوارث واألزمات والنزاعات التي طال أمدها. 

وسيستمر منو دور الجمعيات الوطنية يف مثل هذه الحاالت، قبل وقوع حاالت الطوارئ وأثنائها وحتى بعدها، مبدية 

انفرادها بالقدرة عىل تلبية االحتياجات املتغرية للسكان الذين تقدم خدماتها إليهم، عىل الصعيد الوطني، بل سينمو 

أكرث عىل املستويات املحلية يف السنوات القادمة.

ال يحل ميثاق تنمية الجمعيات الوطنية محل إطار تنمية الجمعيات الوطنية الذي ُأقّر يف عام ٢٠13 1، 
بل يستند إليه، ويركز عىل جزء من العمل الشامل املتعلق بتنمية الجمعيات الوطنية، أال وهو دعم 

ااًل. داً األدوار األساسية لجعله دعاًم فعَّ تنمية الجمعيات الوطنية، ُمعرِّفاً إياه، وُمحدِّ

ويهدف امليثاق إىل تفعيل إطار تنمية الجمعيات الوطنية الذي ُأقر يف 2013. 

ذلك اإلطار الذي يعرتف بانخراط جهات فاعلة عديدة يف تنمية الجمعيات الوطنية، مبا فيها الجهات الفاعلة يف الحركة 

)االتحاد الدويل باعتباره يؤدي دور األمانة، إضافة إىل الجمعيات الوطنية الرشيكة واللجنة الدولية للصليب األحمر(، 

والجهات الفاعلة الخارجية أو الرشكاء الخارجيون، مثل الحكومات الوطنية واملحلية، ووكاالت التعاون الدويل، ووكاالت 

األمم املتحدة. ويحدد اإلطار عوامل حاسمة قد تؤثر أيضاً، إيجابياً أو سلبياً، يف الجمعيات الوطنية، مثل أشكال التفاوت 

يف القدرة واإلمكانات املالية التي قد تحد من تحّكم الجمعية الوطنية بأنشطتها وتنميتها.

وبينام يشمل اإلطار االسلوب العام املتبع إزاء تنمية الجمعيات الوطنية، فإن ميثاق تنمية الجمعيات الوطنية يركز 

ويعرّف  الوطنية.  الجمعيات  تنمية  دعم  وهو  أال  الوطنية  الجمعيات  بتنمية  املتعلق  العمل  من  محدد  مجال  عىل 

ال فضاًل عن األدوار واملسؤوليات  امليثاق املقصود من دعم تنمية الجمعيات الوطنية ويحدد أسس تقديم الدعم الفعَّ

األساسية امللقاة عىل عاتق أعضاء االتحاد الدويل وكذا الجهات الفاعلة غري التابعة للحركة عند العمل معاً عىل تنمية 

الجمعيات الوطنية.

وينشد هذا امليثاق معالجة هذه األشكال من انعدام االتساق أو االزدواج أو أوجه القصور، ويعزز 
متاسك الدعم املقدم لتنمية الجمعيات الوطنية وإمكانية التنبؤ به يف االتحاد الدويل.

ويظل العمل معاً عىل نطاق شبكة الجمعيات الوطنية سمة مشرتكة منذ أن نشأ االتحاد الدويل قبل مائة عام. فام 

انفكت الجمعيات الوطنية تتعاون بأشكال شتى، عاملياً أو إقليمياً أو عىل صعيد ثنايئ، وتتقاسم اسرتاتيجيات عاملية 

وإقليمية من أجل بناء ركائز هذا التعاون. غري أن معامل هذا التعاون ظلت يف الغالب تتشكل يف السنوات األخرية 

من خالل املتطلبات التقليدية التي تحددها الجهات املانحة واملتلقية، حيث يطابق الدعم املقدم يف األجل القصري 

يستند امليثاق إىل إطار تنمية الجمعيات الوطنية الذي ُأقر عام 2013 الذي ُيعرِّف تنمية الجمعيات الوطنية عىل النحو اآليت: ‘عملية ترمي   1

إىل تحقيق األمور التالية واملحافظة عليها: قيام منظمة تقدم، من خالل متطوعيها وموظفيها عىل نحو متواصل، خدمات مالمئة للمستضعفني يف 

شتى أنحاء البالد ما دامت هناك رضورة لذلك، وتسهم يف تعزيز االتحاد الدويل للصليب األحمر والهالل األحمر ويف تعزيز الحركة’. )الصفحة 7(
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االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

ميثاق تنمية الجمعيات الوطنية الغرض من ميثاق تنمية الجمعيات الوطنية

برامج خارجية محددة سلفاً بدالً من مطابقة االحتياجات املحلية2. وقد أدى هذا الوضع يف كثري من األحيان إىل زيادة 

الترشذم واالزدواجية وانعدام االتساق.

يسهم امليثاق يف تهيئة بيئة مواتية لتقديم دعم جيد يلبي االحتياجات عىل نطاق أعضاء االتحاد الدويل 
والحركة ككل، فيحشد من ثم الشبكة امُلوزَّعة ويحّسن تأثرينا الجامعي.

م عىل نطاق االتحاد الدويل لتنمية الجمعيات الوطنية بغية تعظيم تأثري جهود  وقد أُعد امليثاق لتوجيه الدعم امُلقدَّ

ال بني مكونات الحركة الذي يتضمن الدعم الذي تقدمه  جميع األطراف، ويتيح اإلطار املرجعي الالزم للتنسيق الفعَّ

اللجنة الدولية للصليب األحمر للجمعيات الوطنية من أجل تنميتها وتعزيز قدراتها، والتوصل من ثم إىل تحسني تأثري 

الحركة يف املجال اإلنساين بوجه عام. 

ويؤكد امليثاق من جديد دور أمانة االتحاد الدويل يف دعم نهج منسق مشرتك إزاء تنمية الجمعيات الوطنية3.

ويعرتف ميثاق تنمية الجمعيات الوطنية بالدور الدستوري للجنة الدولية للصليب األحمر يف تعزيز قدرات الجمعيات 

الوطنية عىل التأهب للنزاعات املسلحة والتصدي لها4، وباملسؤولية الدستورية الدامئة للجنة الدولية عن الحفاظ عىل 

األنشطة القامئة عىل احرتام املبادئ وتعزيزها يف مجال العامل اإلنساين.

ويتعاون االتحاد الدويل مع اللجنة الدولية عىل العمل عىل تعزيز القاعدة القانونية والتنظيمية للجمعيات الوطنية، مبا 

يف ذلك من خالل اللجنة املشرتكة للنظم األساسية. ويعرتف ميثاق تنمية الجمعيات الوطنية بالهدف املؤسيس للجنة 

الدولية فيام يتعلق بتنمية الجمعيات الوطنية ويدعو إىل املواءمة الوثيقة داخل الحركة5، كام يسعى إىل متكني جميع 

الجمعيات الوطنية من تسخري كامل إمكانات شبكة املتطوعني الراسخني يف مجتمعاتها، ومعرفة احتياجاتهم والعمل 

الجمعيات  تنمية  أزمة. وتشكل  أو  كارثة  أداء دور رئييس يف حال وقوع  أو  السديدة  الخدمات  بتوفري  تلبيتها،  عىل 

الوطنية دعامة للربامج وتريس األساس التنظيمي لتطبيق املعايري ومستويات الجودة العاملية يف مجال التأهب للكوارث 

واألزمات ومواجهتها.

‘قد توجه الجمعيات الوطنية األجنبية بأولويات حكوماتها املمولة وبأولويات الجمعيات الوطنية املحلية، وقد يتعارض الرتكيز خارج أهداف   2

املرشوع مع مصالح الجمعية الوطنية املحلية. واملتوقع من املندوبني األجانب أن يعطوا األولوية إلنجاز »مرشوعاتهم هم«. وكثرياً ما ال يكونون 

ملمني أو مدربني بشأن كيفية مساعدة الجمعية الوطنية املحلية يف االستجابة اإلنسانية لألزمات.’ )استعراض اسرتاتيجية االتحاد الدويل حتى عام 

https://www.ifrc.org/ar/ :2020 يف منتصف مدة تنفيذها، التقرير النهايئ، الصفحتني 45 و46، الفقرة 166، ميكن االطالع عليه عرب الرابط

/publications-and-reports/evaluations ويرتدد صدى ذلك مع البيئة الخارجية: ‘... من الواضح أن النامذج الحالية للتمويل والرشاكة يف 

املجالني اإلنساين واإلمنايئ غري عملية. فاألصوات املحلية والوطنية مهمشة، وتلقى املنظامت معاملة غري متساوية، كام أن أساليبنا الحالية ال تستثمر 

كثرياً يف تعزيز قدرة املجتمع املدين عىل االستجابة واستدامته يف األجل الطويل.’ )بول، ل. ‘تحويل الخطابة إىل موارد: تحويل متويل املجتمع املدين 

يف عامل الجنويب’، ورقة اسرتاتيجية الشبكة الوشيكة، تقرير عام 2018(.

https://media.ifrc.org/ifrc/ الرابط:  عرب  عليه  االطالع  )ميكن  الدويل  االتحاد  املبينة يف دستور  والوظائف  الديباجة  مبني يف  كام هو   3

للصليب األحمر  الدولية  للحركة  النظام األسايس  wp-content/uploads/sites/5/2020/02/01_IFRC-Constitution-2019-EN.pdf، ويف 

الرابط:  ل يف عامي 1995 و2006 )ميكن االطالع عليه عرب  الخامس والعرشون يف عام 1986 وُعدِّ الدويل  املؤمتر  اعتمده  الذي  والهالل األحمر 

.)https://www.icrc.org/ar/doc/assets/files/other/mvt-statutes-arabic.pdf

يشمل ذلك إطار الوصول اآلمن واملجاالت الربنامجية مثل إعادة الروابط األرسية أو نرش القانون الدويل اإلنساين.   4

https://www.icrc.org/ar/publication/4354-icrc-  :2022-2019 للفرتة  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  اسرتاتيجية   5

https://www.icrc.org/en/doc/resources/  :)2003( التعاون  بشأن  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  وسياسة  strategy-2019-2022؛ 

.documents/article/other/5ssf3w.htm

https://www.ifrc.org/ar/publications-and-reports/evaluations/
https://www.ifrc.org/ar/publications-and-reports/evaluations/
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2020/02/01_IFRC-Constitution-2019-EN.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2020/02/01_IFRC-Constitution-2019-EN.pdf
https://www.icrc.org/ar/doc/assets/files/other/mvt-statutes-arabic.pdf
https://www.icrc.org/ar/publication/4354-icrc-strategy-2019-2022
https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/article/other/5ssf3w.htm
https://www.icrc.org/ar/publication/4354-icrc-strategy-2019-2022
https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/article/other/5ssf3w.htm
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االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

ميثاق تنمية الجمعيات الوطنية التزام جامعي بإقامة شبكة عاملية من الجهات الفاعلة املحلية القوية

ومتّكن تنمية الجمعيات الوطنية املتطوعني من التقيد باملبادئ األساسية للصليب األحمر والهالل األحمر، مبا يدعم 

الة ومساهمة يف تعزيز املجتمع املدين. الجمعيات الوطنية وفروعها لتكون جهات فعَّ

ويتيح ميثاق تنمية الجمعيات الوطنية فرصة فريدة الستخالص الدروس وتقاسمها عىل نطاق الشبكة، 
مبا يهيئ بيئة مؤاتية لدعم جيد بني األقران يلبي االحتياجات ويشمل جميع أعضاء االتحاد الدويل.

وتوجد اليوم أدلة متزايدة عىل رضورة اتخاذ مزيد من اإلجراءات الستيعاب الكم الهائل من املعارف وتسخريها محلياً، 

باغتنام الفرص املتاحة للرتابط من أجل االستفادة من القدرات املوجودة ودعمها. ومتشياً مع التزام الحركة تجاه مبادرة 

الصفقة الكربى املقطوعة أثناء مؤمتر القمة العاملي للعمل اإلنساين، مبا يف ذلك أهمية ورضورة االستثامر يف الجهات 

الفاعلة املحلية، يهدف امليثاق إىل إبراز هذا الكم الهائل من التجارب واألعامل املبتكرة وإتاحته للرشكاء.

تعريف دعم تنمية الجمعيات الوطنية يف امليثاق

لنئ كان اإلطار ُيعرّف تنمية الجمعيات الوطنية بعبارات عامة )انظر الحاشية 1(، ليس هناك تعريف متفق عليه ملسألة 

دعم تنمية الجمعيات الوطنية. وعليه، يسعى هذا امليثاق إىل سد هذه الفجوة.

ويعرف امليثاق دعم تنمية الجمعيات الوطنية باعتباره:

ولذلك يشمل دعم تنمية الجمعيات الوطنية جميع الجهود التي تبذلها الجهات الفاعلة األخرى لدعم مساعي الجمعية 

الوطنية من أجل زيادة الجدوى والنوعية والتغطية واالستدامة يف ما تقدمه من خدمات. ويشمل ما يسمى عادة ‘بناء 

القدرات أو تعزيزها أو تحسينها أو تقاسمها’، أو ‘التطوير التنظيمي’ أو ‘استعراض األقران، و‘االستثامر املادي/املايل’.

 اأربعة التزامات من اأجل ال�شتثمار اجلماعي وتقا�شم الأدوار وامل�شوؤوليات

لدعم تنمية اجلمعيات الوطنية

تتطلب تحديات املستقبل التزاماً متجدداً عىل نطاق اتحادنا الدويل بتعزيز شبكتنا من الجهات الفاعلة املحلية عىل 

نحو متسق ومتامسك ويتيح إمكانية التنبؤ، يدعم بعضها بعضاً ليك تتكيف وتبتكر وتقيم الروابط وتتعلم، وليك يتسنى 

لها، وهذا هو األهم، أن تقدم خدمات مجدية ومستدامة للمستضعفني. ويقتيض ذلك إجراءات منسقة وأفكاراً جديدة 

واستثامراً كبرياً يف تنمية الجمعيات الوطنية والتعلم من التجارب الحالية واملستقبلية.

أي دعم تقدمه جهة فاعلة خارجية لجمعية وطنية، بناًء عىل طلب الجمعية الوطنية 

وأولوياتها، ويُقصد منه اإلسهام يف مساعدة الجمعية الوطنية عىل أن تكون وتظل 

منظمة مستدامة قادرة عىل تقديم خدمات مجدية وجيدة ويف املتناول مع االلتزام 

الكامل باملبادئ األساسية’’.
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االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

ميثاق تنمية الجمعيات الوطنية التزام جامعي بإقامة شبكة عاملية من الجهات الفاعلة املحلية القوية

اأربعة التزامات

تحددها  التي  االسرتاتيجية  واألولويات  االحتياجات  عىل  يركز  منطاً  الوطنية  الجمعيات  تنمية  دعم  يتبع 

الجمعية الوطنية حيث تحتاج إىل الدعم، وعىل توفري الدعم من جانب الرشيك الخارجي. وليك تكون أشكال 

الة، يجب أن يستند جميعها إىل احتياجات محددة بوضوح من ناحية  التعاون املنبثقة من هذه الرشاكات فعَّ

الطلب، وإىل عرض واضح للمهارات والكفاءات ذات الجودة املناسبة من ناحية العرض، واملطابقة السليمة 

ذا جودة مناسبة، وأن يكون منسقاً ويتفادى االزدواج.  بينهام. ويجب أن يكون هذا الدعم بأكمله أيضاً 

وأخرياً، ينبغي استخالص الدروس من هذا الدعم واإلسهام من ثم يف زيادة قوة االتحاد الدويل والحركة. 

وعليه فإن امليثاق يحدد أدوار الجمعيات الوطنية ورشكائها وأمانة االتحاد الدويل فيام يتعلق بدعم تنمية 

الجمعيات الوطنية. وكام أن هذه االلتزامات ملزمة للجمعيات الوطنية وأمانة االتحاد الدويل، فُينتظر من 

الرشكاء الخارجيني اّتباع هذه االلتزامات عند انخراطهم يف أنشطة دعم تنمية الجمعيات الوطنية.



10

االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر

ميثاق تنمية الجمعيات الوطنية التزام جامعي بإقامة شبكة عاملية من الجهات الفاعلة املحلية القوية

تتوىل كل جمعية وطنية زمام أمور تنميتها وتتحمل املسؤولية عن ذلك. كام تتحمل قيادة الجمعية الوطنية املسؤولية 

عن ضامن أهلية الجمعية الوطنية للوفاء بالغرض منها وقدرتها عىل تحديد أولويات تنميتها.

وميكن تحديد األولويات بطرق مختلفة عديدة باستخدام أدوات التقييم الذايت التي أعدها االتحاد الدويل إىل جانب 

التدقيق  املنبثقة من عمليات  التوصيات  الحركة وخارجها، فضاًل عن  التي وضعتها كيانات من داخل  األدوات األخرى 

النظم  أثر مراجعة  ُقدمت عىل  التي  التوصيات  )بأخذ  الوطنية  للجمعيات  القانونية  بالقاعدة  يتعلق  الخارجي6 وفيام 

األساسية للجمعيات الوطنية يف عني االعتبار(. واستناداً إىل ذلك، تضع جمعيات وطنية كثرية خطة عمل ملعالجة األولويات 

املحددة للتحسني، وملراجعة خططها االسرتاتيجية القامئة عند االقتضاء.

ومثة أدوات إضافية أيضاً تتيح للجمعية الوطنية مجموعة قّيمة من مجاالت التحسني يف الخدمات أو الربامج التي ميكن 

اتخاذ إجراءات بشأنها، وإلرشاك الرشكاء عند الحاجة إىل دعم خارجي7. وميكن أن تسهم األدوات املذكورة أعاله يف اتباع 

نهج أشمل وتيرس التنسيق والتكامل.

وقد تختار بعض الجمعيات الوطنية صياغة هذه األولويات ضمن خططها االسرتاتيجية، بينام يفضل بعضها اآلخر وضع 

خطة منفصلة ملعالجة هذه األولويات الداخلية التي تدعم أهداف الربامج والخدمات. وبغض النظر عن االسلوب املتبع، 

ينبغي للجمعيات الوطنية أن تناقش أولويات تنميتها وتتفق عليها، وأن ُتقر مسار العمل الالزم ملعالجة أولويات التنمية 

ر األولويات، ُتعنّي  د االحتياجات تحديداً واضحاً وُتقرَّ تلك وتعميمها عىل نطاق واسع داخل الجمعية الوطنية. وما أن ُتحدَّ

الجمعية الوطنية أيَّ األولويات ميكن أن تفي بها بفضل قدراتها، وأيَّها يتطلب دعاًم خارجياً.

يشمل ذلك عمليات تقييم القدرات التنظيمية وتصديقها، وكذلك عمليات التقييم الذايت لتقييم القدرات التنظيمية للفروع، التي تعطي   6

للجمعيات الوطنية صورة شاملة عن حالتها واملجاالت التي يلزم تحسينها عىل الصعيدين املركزي واملحيل. وباإلضافة إىل ذلك، فإن كل الجمعيات 

الوطنية ُملزَمة بالخضوع لتدقيق خارجي سنوي لحساباتها، وميتثل كثري منها لهذا التدقيق الذي تجريه رشكات معتمدة لتدقيق الحسابات. وتفيد 

نتائج هذه العمليات أيضاً يف تحديد الثغرات واالحتياجات واألولويات الهامة لالستثامر يف املنظمة بغية متكينها من تقديم خدمات أكرث جدوى 

واستدامة. وتقدم التوجيهات املنقحة الخاصة بالنظم األساسية للجمعيات الوطنية )2018( فرصا إضافية للجمعيات الوطنية لتحديد أولوياتها 

اإلمنائية. 

هي مجموعة من أدوات التقييم الذايت اإلضافية املتاحة للجمعيات الوطنية، مبا يف ذلك أداة التأهب ملواجهة الطوارئ، فضاًل عن أدوات   7

محددة بشأن مجاالت فنية تشمل االتصاالت واللوجستيات والربمجة النقدية، عىل سبيل املثال ال الحرص. ويسهم إطار الوصول اآلمن الذي وضعته 

اللجنة الدولية للصليب األحمر مع الجمعيات الوطنية واالتحاد الدويل يف تنمية الجمعيات الوطنية من خالل اسرتعاء االنتباه إىل مواطن الضعف 

التنظيمية الخاصة بالسياق، من خالل منظور القبول واألمن والوصول.

اللتزام 1

حت�شني حتديد اأولويات اجلمعيات الوطنية 

فيما يتعلق بتنميتها
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ميثاق تنمية الجمعيات الوطنية أربعة التزامات

ويف سياق هذه العملية املتمثلة يف تحديد أولويات الجمعية الوطنية فيام يتعلق بدعم تنميتها، يعرض امليثاق االلتزامات 

التالية:

تحدد الجمعية الوطنية يف بلدها توجهها االسرتاتيجي العام وتضع أولوياتها وتتقيد بها، فتعمل عىل نحو استباقي 	�

مع الرشكاء لضامن تركيزهم عىل األولويات املحددة. وإذا وضعت الجمعية خطة لتنميتها عىل الصعيد القطري، 

فإنها تتقاسمها مع رشكائها املحتملني من داخل الحركة ومن خارجها الذين يسرتشدون بها للعمل عىل تحديد السبل 

الكفيلة بأن يضيف دعمهم أفضل قيمة لجهود تنمية الجمعية الوطنية. ويف حالة االفتقار إىل تلك الخطة، ينبغي 

للجمعية الوطنية أن تنظر يف وضعها أو أن تبنّي لرشكائها، عىل األقل، األولويات املتعلقة بتنميتها عىل أساس األدلة 

مع اإلشارة إىل الخطوات الطويلة األجل املؤدية إىل اعتامدها عىل ذاتها. وتنسق الجمعية الوطنية جميع أشكال 

الدعم الخارجي التي تتلقاها )بدعم من أمانة االتحاد الدويل عند االقتضاء(، وتحرص عىل أن تستخدم بكفاءة كل ما 

تتلقاه من دعم وعىل أن يسهم هذا الدعم يف تحقيق األهداف اإلمنائية للجمعية الوطنية بوجه عام.

تقع عىل عاتق الجمعيات الوطنية األخرى، عندما تضطلع بدور الرشكاء، مسؤولية اإلسهام يف تعزيز جمعية وطنية 	�

مبا يتامىش مع أولويات هذه الجمعية ويتسق مع خطة تنميتها. وميكن أن يشمل ذلك اتخاذ خطوات استباقية 

لتفادي ازدواج الجهود أو تركزها يف املجاالت ذاتها فضاًل عن االستعداد إلعادة تنسيق دعمها من أجل الحد من تلك 

املخاطر. ويتعني عىل الجمعيات الوطنية األخرى، عندما تضطلع بدور الرشكاء، أن تكفل متتعها بالقدرات والخربات 

الالزمة لالستجابة لألولويات املحددة، والعمل بشكل جامعي لحشد تلك الخربات واملوارد من الرشكاء من التابعني / 

غري التابعني للحركة، وأن تكون عىل استعداد للمشاركة يف آليات التنسيق القطرية.

ُينتظر من الرشكاء الخارجيني )غري التابعني للحركة(، عند العمل مع جمعية وطنية، احرتام أولويات الجمعية الوطنية 	�

التي يعتزمون التعاون معها وتنسيق عملهم مبا يتامىش معها، وإدراج أي دعم يف إطار الخطة القطرية املتفق عليها 

لتنمية الجمعية الوطنية، واملشاركة يف آليات التنسيق القطرية.

تدعم أمانة االتحاد الدويل الجمعية الوطنية وقيادتها يف عملية تحديد االحتياجات واألولويات والتخطيط. ومن 	�

أجل تهيئة بيئة مواتية إلقامة الرشاكات، فيمكن أن يشمل ذلك دعم وضع الخطة القطرية لتنمية الجمعية الوطنية، 

ودعم الجمعية الوطنية من أجل تنسيق جميع أشكال التعاون. وميكن تنفيذ ذلك، عند االقتضاء، مبا يتامىش مع 

مامرسة القيادة املشرتكة، وفقاً ملن يكون يف الوضع األفضل يف ظل سياق محدد أو مجال معني.
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لدى كل جمعية وطنية مواطن قوة وكفاءات باإلضافة إىل احتياجات أو ثغرات. وميثل تحديد مواطن القوة تلك وإتاحتها 

عىل نطاق الشبكة جزءاً من ثقافة االتحاد الدويل وتقاليده التنظيمية. ولذلك فمن الرضوري للجمعيات الوطنية أن تحدد 

الكفاءات التي لديها أو ترغب يف تنميتها، ليك يتسنى لها أن تقدم الدعم إىل الجمعيات الوطنية األخرى. ويشمل ذلك 

تقديم الدعم يف حاالت الطوارئ.

كام متثل جودة الدعم املقدم لتنمية الجمعيات الوطنية عاماًل حاسم األهمية أيضاً للنجاح – فوحدها املهارات والكفاءات 

والقدرات من املستوى والنوع املناسبني كفيلة بأن تهيئ الدعم السليم لتعزيز القدرات وتسهم يف زيادة التأثري. وجعل 

هذا الدعم قاباًل للتنبؤ به التزاٌم رئييٌس سيمّكن من إقامة رشاكات أشد فعالية وتحسني تنمية الجمعيات الوطنية.

الجمعيات  لتنمية  الدعم  تقديم  عند  التنظيمية،  الثقافات  فيها  مبا  املختلفة،  الثقافات  أهمية  من  التهوين  ينبغي  وال 

الوطنية، فهي عنرص أسايس يف دعم األقران. وستكفل أمانة االتحاد الدويل، من خالل هيكلها امليداين، مراعاة هذا الجانب 

عند تقديم عرض من عروض الدعم من أجل مطابقة االحتياجات. ويف العديد من الحاالت، يكون أفضل أشكال الدعم 

أقَربها، أي الدعم املقدم من داخل البلد نفسه أو من بلد مجاور، أو من بيئة تشرتك يف خصائص أو تحديات مامثلة 

)مثل التعاون فيام بني بلدان الجنوب(، ألنه ينطوي عىل ميزة خفض تكاليف املعامالت، وهو مالئم بالفعل ثقافياً ولغوياً، 

ومتسق مع القواعد والقوانني الوطنية. ويف حاالت أخرى، قد ال تكون تلك املهارات والكفاءات متاحة عىل الصعيد املحيل، 

ال سيام يف السياقات املعقدة، ويلزم من ثم تقديم دعم دويل.

اللتزام 2

 الكفاءات التي تطابق

الحتياجات

© IFRC
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ويف سياق تطوير الكفاءات، يحدد امليثاق االلتزامات التالية للجمعيات الوطنية وأمانة االتحاد الدويل والرشكاء الخارجيني:

أو كفاءة بعينها ميكن أن تكون 	� تتمتع فيها بقيمة مضافة  التي  الخربة  الوطنية مجاالت  الجمعيات  تحدد جميع 

مجدية للجمعيات األخرى.

مجاالت 	� ترتكز عىل  أن  وطنية رشيكة  كجمعية  تعتزم عرض خربتها  التي  األخرى  الوطنية  الجمعيات  يتعني عىل 

إتاحة  التنسيق مع أمانة االتحاد الدويل من أجل  خربتها. ومن أجل تعظيم كفاءة الحركة وتأثريها، فيتعني عليها 

التنسيق يف استخدام هذه الخربات وإمكانية التنبؤ به بني األعضاء. وعندما تدعو الحاجة إىل االستثامر لتطوير تلك 

الكفاءات من أجل التعاون الدويل، ينبغي للجمعيات الوطنية أن تخصص املوارد الالزمة لذلك. وميكن أن تشمل تلك 

املوارد االستثامر يف البحث والتطوير استناداً إىل الدروس املستخلصة وتيسري الدعم القائم عىل األدلة.

من 	� الوطنية، ويضم هؤالء الرشكاء عدداً  الجمعيات  بالفعل مع  للحركة(  التابعني  الخارجيون )غري  الرشكاء  يعمل 

الصعيد  التنسيق عىل  الخاص. وعليه، ينبغي أن تشمل آليات  القطاع  وكاالت األمم املتحدة فضاًل عن رشكاء من 

القطري جميع الرشكاء. وُيدعى الرشكاء الخارجيون الذين يعتزمون العمل مع جمعية وطنية إىل املشاركة يف آليات 

التنسيق التي تقودها الجمعية الوطنية عىل الصعيد القطري. وُينتظر منهم تحديد مجاالت اختصاصهم التي ميكن 

أن تدعم تنمية الجمعية الوطنية، وحيث يرون أن لديهم قيمة مضافة/كفاءة محددة، وحيث يكونون عىل استعداد 

لالستثامر أو رهن اإلشارة لدعم الجمعية الوطنية التي يعتزمون التعاون معها.

تدعم أمانة االتحاد الدويل تطوير الكفاءات داخل الجمعيات الوطنية، وتكفل اتساقها وتوافقها مع كفاءات الرشكاء 	�

الخارجيني )غري التابعني للحركة(، مع الحرص عىل جودة تلك العملية وإمكانية التنبؤ بها واستدامتها. وتسهم أمانة 

الالزمة  الكفاءات والقدرات واملوارد والرغبة  التي متلك  الجهات  الفاعلة، مربزًة  الجهات  الدويل يف تحديد  االتحاد 

لتقاسم مهاراتها يف مجال معنّي. وتيسري االتصال بني الجمعيات الوطنية فضاًل عن الرشكاء الخارجيني، وتقرتح مجاالت 

الخربة التي تحتاج إىل مزيد من التطوير يف املستقبل وفقاً لالحتياجات املحددة. وتقع عىل عاتق أمانة االتحاد الدويل 

مسؤولية ضامن التامسك واالتساق والتكامل بني جميع املناطق. وتتعاون أمانة االتحاد الدويل مع اللجنة الدولية 

للصليب األحمر، عند االقتضاء، من أجل تعزيز التعاون األمثل.
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التي حددتها  لألولويات  وفقاً  الدعم  أنشطة  تكييف  الرضوري  من  أنه  يؤكد مجدداً  امليثاق  فإن هذا  أدق،  وبعبارة 

الجمعية الوطنية التي تطلب الدعم. ومع ذلك، فهناك ثالثة مجاالت عمل رئيسية يحتاج تحسينها إىل استثامر جامعي 

عىل النحو الذي حدده مجلس إدارة االتحاد الدويل، وهي: التطوع، والنزاهة والشفافية واملساءلة، واالستدامة املالية. 

وتنطوي هذه املجاالت الرئيسية الثالثة عىل الرتكيز عىل تنمية القدرات القيادية كرشط للنجاح.

التطوع

التطوع مبدأ من املبادئ األساسية السبعة لحركة الصليب األحمر والهالل األحمر8. ويتحىل املتطوعون بقيم 

الحركة ويعززونها وهم يف صميم جميع إجراءاتها. ويجسد املتطوعون العمل املجتمعي واملساءلة. وهم قدوة 

لغريهم، وغالباً ما يضحون بحياتهم إلنقاذ الغري.

وتتيح الجمعيات الوطنية للمتطوعني فرصاً لتقديم الخدمات، ويجب عليها أن تعطي األولوية إلدارة رشيدة 

التطوعي تسهم يف زيادة الرسعة واملرونة وتنويع فرص املشاركة، مبا يف ذلك سالمة وأمن املتطوعني  للعمل 

من  متينة  قاعدة  الوطنية. ووجود  الجمعيات  تنمية  إىل  الرامية  والخطط  األعامل  يوجدون يف صميم  الذين 

املتطوعني وإدارة رشيدة لعملهم ميّكنان بدورهام الجمعية الوطنية من الوفاء مبهامها.

وقد التزم تحالف التطوع، الذي يهدف إىل إرشاك املتطوعني وجذبهم وحاميتهم عىل نحٍو أفضل، بتعزيز ومتكني 

قاعدة املتطوعني لدى الجمعيات الوطنية، وهو بذلك رشيك رئييس يف تنمية الجمعيات الوطنية والتزام يحظى 

باألولوية يف امليثاق.

وجميعنا متفقون عىل إعطاء األولوية ملسألة التطوع يف الجمعيات الوطنية يف مجاالت من قبيل ما ييل، عىل 

سبيل املثال ال الحرص:

إيجاد طرق جديدة إلرشاك املتطوعني )مبا يف ذلك التطوع اإللكرتوين والتطوع املؤسيس والتطوع التلقايئ(،	�

إدارة البيانات املتعلقة بالتطوع،	�

سالمة املتطوعني ورفاههم )مبا يف ذلك التطوع يف حاالت الطوارئ(.	�

‘الخدمة التطوعية. الحركة منظمة إغاثة تطوعية ال تحركها الرغبة يف الكسب بأي حال من األحوال’.  8
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النزاهة والشفافية واملساءلة

تخضع الجمعيات الوطنية للمساءلة أمام املجتمعات املحلية واألشخاص الذين تسدي خدماتها إليهم، وتلتزم، 

بصفتها أعضاء يف االتحاد الدويل، باعتامد ثقافة املساءلة والشفافية واإلدارة الرشيدة. ويقع عليها التزام بتقديم 

لحركة  األساسية  املبادئ  مع  يتامىش  مبا  وكفاءة،  فعالية  الطرق  بأشد  املوارد  الجودة، وتسخري  عالية  خدمات 

الصليب األحمر والهالل األحمر.

وُتعرَّف النزاهة يف سياسة االتحاد الدولية بشأن النزاهة باعتبارها ‘مدى تحكم الجمعيات الوطنية واتحادها 

الكامل  االمتثال  يف  املعلنة  ومعايريهم  وسياساتهم  ألهدافهم  وفقاً  العمل  عىل  وقدرتهم  إرادتهم  يف  الدويل 

للمبادئ األساسية للحركة’. وتشمل انتهاكات النزاهة املسؤوليات الفردية والتنظيمية وتنطوي عىل تحديات 

داخلية وخارجية.

وتلتزم الجمعيات الوطنية بوضع سياسات وإجراءات داخلية لحامية نزاهتها، وتعرتف برضورة ضامن نزاهتها 

الجامعية، وأهمية معالجة قضايا النزاهة يف مرحلة مبكرة. وإذا عجزت عن حل هذه القضايا، يجب عليها أن 

تلتمس الدعم وفقا آلليات االتحاد الدويل املعمول بها مثل لجنة االمتثال والوساطة، فضاًل عن عمليات الحركة 

ومامرساتها املتفق عليها، مبا يف ذلك اللجنة املشرتكة بني االتحاد الدويل واللجنة الدولية املعنية بالنظم األساسية 

للجمعيات الوطنية بشأن تعزيز قاعدتها القانونية والتنظيمية وأطر السياسات ذات الصلة.

وجميعنا متفقون عىل إعطاء األولوية ملساءلة الجمعيات الوطنية وشفافيتها ونزاهتها يف مجاالت من قبيل ما 

ييل:

ووضع 	� القانونية  واملشورة  املساعد  والدور  القانوين  األساس  ذلك  يف  مبا  بالنزاهة،  املرتبطة  املخاطر  إدارة 

السياسات،

دعم النظم لوظائف التخطيط والرصد والتقييم واإلبالغ والتمويل واملوارد البرشية وتكنولوجيا املعلومات 	�

واللوجستيات واالتصاالت،

املساءلة، مبا يف ذلك املساءلة عن الخدمات والربامج أمام املجتمعات املحلية املستضعفة والرشكاء التابعني 	�

للحركة والجهات املانحة وعمليات التدقيق الداخيل والخارجي.
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االستدامة املالية

نطاقها،  زيادة جودة خدماتها وتوسيع  الوطنية من  الجمعية  لتمكني  املالية أهمية حيوية  االستدامة  تكتيس 

واالستجابة لحاالت الطوارئ اإلنسانية املفاجئة، والتعلم واالبتكار والتكيف مع التحديات املستقبلية. ومبقدور 

الجمعية الوطنية املستدامة مالياً أن تجتذب وتدير ما تحتاج إليه من موارد مالية لتقديم خدماتها اإلنسانية 

األساسية وتدير أجهزة حكمها وعملياتها اإلدارية. وهي تدير املخاطر املالية لضامن متتعها بحرية تحديد وتلبية 

االحتياجات اإلنسانية التي توليها أولوية يف الحارض ويف املستقبل. وليك تحقق الجمعية الوطنية االستدامة مالياً، 

مة تنظيمياً مبا يضمن أن تكون برامجها وهياكلها وأجهزة حكمها وعملياتها اإلدارية قادرة  يجب أن تكون ُمصمَّ

الة لتمكينها من اتخاذ القرارات االسرتاتيجية القامئة عىل األدلة،  عىل األداء، وأن يكون لديها نظم إدارة مالية فعَّ

وأن تتاح لها سبل الحصول عىل طائفة من أشكال التمويل، مبا يف ذلك األموال غري املقيدة.

ومن ثم، فجميعنا متفقون عىل إعطاء األولوية ملسألة دعم االستدامة املالية للجمعيات الوطنية يف مجاالت 

من قبيل ما ييل:

دعم الجمعيات الوطنية من أجل تحليل تنظيامتها، والتطور نحو طرق عمل أكرث كفاءة من الناحية املالية،	�

دعم تطوير مهارات متينة يف مجال اإلدارة املالية، مبا يف ذلك القدرة عىل بناء احتياطيات مالية والحفاظ 	�

نحو  عىل  ومتويلها  العامة  التكاليف  وإدارة  املايل،  والتخطيط  وإدارتها،  املالية  املخاطر  وتقييم  عليها، 

اسرتاتيجي،

دعم تنمية القدرات يف مجال إدرار الدخل تجاريا )عن طريق بيع السلع أو الخدمات إلعادة استثامر الربح 	�

يف تكاليف تشغيل الجمعية الوطنية أو تكاليف تقديم الخدمات(،

دعم تنمية القدرات يف مجال جمع األموال )التربعات واملنح واملساهامت، والسلع أو الخدمات املقدمة 	�

مبوجب عقود مع الحكومة كخدمات التعليم أو الخدمات الصحية، واستكشاف أساليب التمويل املبتكر 

مثل التمويل الجامعي، والرشاكات بني القطاعني العام والخاص، ورضائب التضامن، ومقايضة/خفض الديون، 

وسندات التأثري االجتامعي، وسندات الكوارث، وغري ذلك، عىل سبيل املثال ال الحرص.
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© Mirva Helenius / Finnish Red Cross
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بغية تعظيم فعالية جميع أشكال الدعم املقدمة من جميع الرشكاء لتنمية الجمعيات الوطنية، ال بد من تنسيقها مع 

االحتياجات اإلنسانية ووالية الجمعية الوطنية وأولوياتها.

ويف رأي امليثاق، أن عمل جهات فاعلة متعددة، لها برامج مختلفة ورمبا متضاربة، مع جمعية وطنية ما بطريقة غري 

منسقة، ميكن أن يشكل خطراً عىل استقالل الجمعية الوطنية، فيهددها ويهدد فعاليتها التشغيلية واستدامتها يف األجل 

قة عىل خطر تقويض قدرات الجمعية الوطنية بدالً من تعزيزها، وإرباك الجهات  الطويل. وتنطوي األساليب غري امُلنسَّ

املانحة والجهات الفاعلة غري التابعة للحركة. ويجب أن تركز تنمية الجمعيات الوطنية عىل اتباع ُنهج منسقة وبناء أوجه 

التآزر، لضامن الفعالية التشغيلية للجمعيات الوطنية واستدامتها يف األجل الطويل.

ولدى الرشكاء الخارجيني مصلحة حقيقية يف دعم الجمعيات الوطنية، ما داموا يدركون نطاق عملها وتأثريها عىل الصعيد 

املحيل. ومن املهم األخذ يف االعتبار أن بعض الرشكاء الخارجيني )غري التابعني للحركة( قد ال يكون لديهم فهم تام لكيفية 

الشبكة  أو  العمل اإلنساين  الوطنية )مثل قاعدة املتطوعني فيها، أو وضعها كجهات مساعدة يف مجال  الجمعية  عمل 

العاملية أو املبادئ األساسية(، وأن ليست كل الجمعيات الوطنية مّطلعة عىل سبل عمل رشكات القطاع الخاص أو وكاالت 

األمم املتحدة أو األوساط األكادميية عىل تطوير اتصاالت أفضل وتفاهم متبادل.

لتعزيز  منصفة  بطريقة  املوارد  تخصيص  وضامن  حد،  أدىن  إىل  اإلدارية  التكاليف  تخفيض  الرشكاء  عىل  يجب  وأخرياً، 

القدرات املحلية، مبا يف ذلك اإلنصاف يف توزيع التكاليف العامة، مبا يتامىش مع التزامات مبادرة الصفقة الكربى.

اللتزام 3

 تن�شيق الدعم الفعال

لتنمية اجلمعيات الوطنية

© Tomas Bertelsen / Danish Red Cross
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الدويل  االتحاد  وأمانة  الوطنية  للجمعيات  التالية  األدوار  امليثاق  يحدد  الوطنية،  الجمعيات  تنمية  تنسيق  سياق  ويف 

والرشكاء.

تحدد الجمعية الوطنية يف بلدها أولوياتها وتتقيد بها، وترفض عروض املشاريع أو الربامج التي ال تالئم خططها 	�

وأولوياتها. وتقع عىل عاتق الجمعية الوطنية مسؤولية قيادة أعامل التنسيق مع رشكائها عن طريق عقد اجتامعات 

منتظمة معهم بشأن الدعم الالزم لتنميتها، وتقاسم خطة تنميتها وأولوياتها اإلمنائية معهم الرشكاء، وتيسري وضامن 

اتخاذ  أو  املحرز  التقدم  املتفق عليها، والعمل معاً عىل رصد  التقارب بني جميع الرشكاء حول األهداف املشرتكة 

التدابري التصحيحية عند االقتضاء.

تحرص الجمعيات الوطنية األخرى، عندما تضطلع بدور الرشكاء، عىل أن تراعي جميع أشكال دعم الربامج االحتياجات 	�

الطويلة األجل لتنمية الجمعية الوطنية، وتكفل تنسيق دعمها ومواردها مع خطة الجمعية الوطنية وأولوياتها فيام 

يتعلق بتنميتها. وتتوىل الجمعيات الوطنية األخرى، عند االضطالع بدور الرشكاء، خفض تكاليف املعامالت إىل أدىن 

حد، وتكفل تخصيص املوارد بطريقة منصفة لتعزيز القدرات املحلية، مبا يتامىش مع التزامات مبادرة الصفقة الكربى. 

وتتفادى االزدواج مع جهود الرشكاء اآلخرين، وتسعى إىل تقليص أعباء التقارير التي تقع عىل عاتق الجمعية الوطنية 

التي تتعاون معها بالتقيد مبعايري مشرتكة لتقديم التقارير، وتستخدم أدوات االتحاد الدولية وأساليبه يف التعاون.

ويحث امليثاق الرشكاء الخارجيني )غري التابعني للحركة( عىل االمتناع عن النظر إىل الجمعيات الوطنية باعتبارها 	�

الرشكاء  من  وُينتظر  الوطنية.  الجمعية  رشكاء  عىل  برامجهم  فرض  وتفادي  فحسب،  التنفيذ’  يف  رشيكة  ‘جهات 

الخارجيني، بدالً من ذلك، احرتام التزام الجمعية الوطنية بالعمل اإلنساين القائم عىل املبادئ، وتنسيق دعمهم وفقاً 

ألولويات الجمعية الوطنية، وهم مدعوون إىل االلتزام بالخربات واملوارد لتعزيز الجمعية الوطنية باملساعدة عىل 

خفض تكاليف املعامالت.

الوطنية. 	� الجمعيات  لتنمية  ال  الفعَّ الدعم  تنسيق  يف  الوظائف  ومتعدد  رئيسياً  دوراً  الدويل  االتحاد  أمانة  تؤدي 

ويشمل ذلك دعم الجمعية الوطنية ومرافقتها من أجل تحقيق تنميتها بنفسها، فضاًل عن متكينها من التنسيق مع 

التي تعرتي  الثغرات  الوطنية، وتحديد  الجمعية  تنمية  الناجح عىل  التعاون  إليهم بشأن  بإسداء املشورة  رشكائها، 

الحجم. وعىل مستوى أعىل،  الدعم، وتحديد رشكاء جدد، وتفادي االزدواج وتحقيق وفورات  أو  زيادة الرشاكات 

لزيادة  والتنسيق  االستثامر  من  مزيداً  تتطلب  املوزَّعة  الشبكة  نطاق  عىل  مجاالت  أيضاً  األمانة  تحدد  أن  ميكن 

الكفاءة واألثر، والبحث عن رشكاء آخرين لتقديم الدعم يف مجاالت جديدة، ومرافقة أي رشكاء جدد يف تعاونهم 

مع الجمعيات الوطنية، ومتثيل االتحاد الدويل مع الجهات الفاعلة العاملية املتعددة األطراف. وستقوم أمانة االتحاد 

ال عند الحاجة. وأخرياً، يجب عىل أمانة االتحاد الدويل  الدويل بنرش وإعداد أدوات وأساليب من أجل التعاون الفعَّ

أن تحرص عىل أن يكون دعمها الفني للجمعيات الوطنية متامسكاً ومتسقاً مع أهداف تنميتها يف األجل الطويل
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اللتزام 4

�شمان اجلودة والتعلم

يكون التعاون أو نشاط تنمية الجمعية الوطنية، املخطط له تخطيطاً جيداً، مفيداً لجميع الجهات الفاعلة املشاركة يف 

ل يعود بالنفع عىل جميع األطراف. ولذلك ينص امليثاق  العملية، وينطوي التعلم املنبثق من ذلك عىل إمكان إحداث تحوُّ

عىل أن تخضع جميع جوانب التعاون عىل تنمية الجمعية الوطنية والدعم املقدم لخطة تنمية الجمعية الوطنية لرصد 

مشرتك وُتستعرض لتقييم نجاحها والتعلم منها.

االً، ال بد أن يكون ذا جودة مناسبة لتلبية توقعات واحتياجات الجمعية  وليك يكون دعم تنمية الجمعية الوطنية فعَّ

ي هذا الدعم فضاًل عن الجهات املانحة. وال يعني ذلك أن يستويف الدعم أعىل املعايري فحسب،  الوطنية التي طلبت تلقِّ

بل يعني أيضاً أنه ينبغي أن يكون من النوع السليم. وُيقصد من ذلك تفادي استخدام مخطط )‘النسخ واللصق’( أو اتباع 

االسلوب التنازيل، وافرتاض كون أسلوب معني من العمل أو الخربة أو املعرفة هو األفضل لجميع الحاالت.

ويعني ذلك أيضاً رضورة مراعاة الرشكاء، عند العمل معاً، لعالقات القوة والعوامل الثقافية، وإدراك االختالفات ضمن 

مخاطر  من  الحد  بغرض  والكفاءات  املهارات  إىل جانب  واالحرتام  التعاطف  إىل  الحاجة  ومراعاة  التنظيمية،  الثقافات 

املساس باملحتوى الفني.

© IFRC
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ستقوم كل الجمعيات الوطنية باستخالص وتقاسم الدروس عن تنميتها، واالستثامر يف املشاركة يف استحداث أساليب 	�

الدروس من أجل  الدروس املستخلصة، وستعمل عىل استخالص  بالفائدة الجامعية لتقاسم  جديدة، مع االعرتاف 

تنميتها املستمرة. وستلتزم مبراعاة األسس السبعة كمبادئ توجيهية لدعم تنمية الجمعيات الوطنية )يرجى االطالع 

عىل املرفق(. وعند العمل كرشكاء، ستقوم الجمعيات الوطنية باستخالص وتقاسم الدروس املتعلقة بدعم تنميتها. 

وستسهم هذه الدروس املستخلصة يف تحسني أساليب تنمية الجمعيات الوطنية بشكل عام. 

ستدعم أمانة االتحاد الدويل الجمعيات الوطنية الستخالص الدروس من تنميتها، من خالل آليات داخلية لالستعراض 	�

وتلقي التعقيبات.

وستتوىل أمانة االتحاد الدويل تيسري تقاسم املعارف9، واستخالص الدروس من األفكار الجديدة واألساليب وجوانب 

نطاق  الوطنية عىل  الجمعيات  لتنمية  الشامل  االسلوب  عن  فضاًل  املستقبلية،  األساليب  وإرشاد  والنجاح،  الفشل 

االتحاد الدويل من أجل تحسني سبل تحقيق التنمية والتأثري األطول أجاًل لشبكة االتحاد الدويل يف إطار اسرتاتيجية 

العقد 2030. 

وإنشاء  فيها،  اإلسهام  أو  الوطنية  الجمعيات  تنمية  بأساليب  املتعلقة  البحوث  تنسيق  الدويل  االتحاد  وسيواصل 

جامعات املامرسني لتبادل الدروس املستخلصة، فضاًل عن العمل مع الجهات الفاعلة األخرى بشأن التغيري التنظيمي 

خارج النظام اإليكولوجي للصليب األحمر والهالل األحمر.

الدروس  وتسخري  للمعرفة،  العاملي  الناقل  بدور  الحركة،  من  رشكاء  مع  بالتعاون  الدويل،  االتحاد  أمانة  وستقوم 

املستخلصة الناشئة كمصدر لضامن الجودة، والحرص عىل وضع املعايري عند االقتضاء، وتعزيز املشاركة التدريجية يف 

إنشاء نظام لقياس مدى النجاح عىل نطاق الحركة بشأن تنمية الجمعيات الوطنية.

وستقوم أمانة االتحاد الدويل، مع رشكاء من الحركة، بتطوير أدوات مناسبة مثل منرب تقاسم الدروس املستخلصة 

الوطنية، واملشاركة يف وضع األساليب وتيسري دعم األقران واملساهمة يف ترسيخ دعم تنمية  من أجل الجمعيات 

الجمعيات الوطنية بشكل عام. 

يشار إىل ‘استعراض الالمركزية يف أمانة االتحاد الدويل’ الذي نرشته أكسنترش يف عام 2013: ‘يويص االستعراض بأنه من األسايس أن تصبح   9

القامئة لدى جمعياتها األعضاء  الخربة  باستخدام مراكز  العاملي  الصعيد  املعارف عىل  تبادل  أن تيرس  لها  املعرفة. وينبغي  لنقل  األمانة منظمة 

واملنظامت املهنية املتخصصة بالفعل يف مجاالت فنية متعددة ...’ )ميكن الحصول عليه من أمانة االتحاد الدويل بناء عىل الطلب(
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اجلمعيات الوطنية
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بغية الوفاء بااللتزامات األربعة، يدعو امليثاق جميع الجمعيات الوطنية والرشكاء إىل االستثامر الجامعي يف شبكتنا 

واتباع  وتجميعها؛  املوارد  وتنسيق  األجل؛  طويل  التزاماً  ذلك  ويتطلب  القوية.  املحلية  الفاعلة  الجهات  من  العاملية 

أساليب مبتكرة للتمويل.

اللتزام الطويل الأجل

منظومة  من  التنظيمية جزءاً  والقوة  والتطوع  الخدمات  َيعترب  ُنظمي  نهج  اتباع  الوطنية  الجمعيات  تنمية  تتطلب 

واحدة تتطلب بدورها التزاماً طويل األجل. ويستجيب ذلك لتغيري االسلوب، حيث ُيطلب من الجمعيات الوطنية أن 

تصبح منظامت أكرث تأقلاًم، قادرة عىل التكيُّف مع بيئتها املتغرية. وتسلياًم بذلك، فقد اتفق االتحاد الدويل واللجنة 

الدولية للصليب األحمر عىل القيام مشرتكني بإنشاء تحالف االستثامر يف الجمعيات الوطنية الذي يوفر أمواالً كبرية 

عىل مدى سنوات متعددة للجمعية الوطنية؛ وهذا هو أيضاً االسلوب الذي يشكل بالفعل معامل الدعم املتبادل بني 

بعض الجمعيات الوطنية.

وتقع عىل عاتق الجمعية الوطنية والجمعيات الوطنية األخرى واالتحاد الدويل مسؤولية دعوة حكوماتها والجهات 

املانحة دعوة حثيثة إىل توفري املوارد الالزمة لدعم طويل األجل وميكن التنبؤ به.

وُتدعى الحكومات املانحة إىل االعرتاف مبيزة وتأثري هذا االلتزام طويل األجل الذي ميكن التنبؤ به من أجل دعم تنمية 

الجمعيات الوطنية باعتباره طريقة لتفعيل التزامها مببادرة الصفقة الكربى وأهداف التنمية املستدامة؛ وينبغي أن 

يعرتف الرشكاء املانحون من القطاع الخاص بأهمية االستثامر يف شبكة عاملية من الجهات الفاعلة املحلية القوية.

ويدعو امليثاق جميع رشكاء الجمعية الوطنية إىل االلتزام بخطط وميزانيات متعددة السنوات استناداً إىل األولويات 

التي تحددها الجمعية الوطنية التي يشرتكون معها.

تن�شيق املوارد وجتميعها

ال لتنمية الجمعيات الوطنية، بفضل تنسيق املوارد وتجميعها. وينطوي هذا  يلتزم امليثاق بتقديم دعم متناسق وفعَّ

االسلوب عىل تجميع املوارد يف إطار اآلليات القامئة املتعددة األطراف مثل الصناديق)مثل صندوق تحالف االستثامر 

التمويل  باملوافقة عىل ترشيحها؛ ودعم  الوطنية رهناً  للجمعيات  املوارد وتتاح  ع  ُتجمَّ الوطنية( حيث  الجمعيات  يف 

الثنايئ، حيث تقدم جمعية وطنية أو رشيك خارجي التمويل لجمعية أخرى؛ وتجميع األموال من رشيكني ثنائيني أو 

أكرث مجتمعني؛ وتقديم الدعم التموييل للجمعية الوطنية من خالل عملية االتحاد الدويل السنوية للتخطيط وامليزانية.

ويدعو امليثاق جميع رشكاء الجمعية الوطنية إىل تحديد أولويات خيارات تجميع األموال والعمل عىل تقليص االزدواج 

يف تخصيص املوارد، إن مل يكن عىل تفاديه من الناحية املثالية. وينبغي قدر اإلمكان أال تكون األموال املتاحة مرشوطة، 

بل أن تكون مرتبطة بتحقيق أثر معني يف األجلني املتوسط والبعيد. وعالوة عىل ذلك، فإن امليثاق يدعو جميع الرشكاء 

إىل القيام، عند االقتضاء، بدور يف آليات التنسيق عىل الصعيد القطري10.

يجري إعداد هذه اآلليات عىل الصعيد القطري. وكمثال عىل ذلك، أعدت حركة الصليب األحمر والهالل األحمر مبادرة تعزيز التنسيق   10

والتعاون بني مكونات الحركة من أجل عمل مكونات الحركة معاً عىل تحقيق األهداف املشرتكة للحركة )مجلس املندوبني لعام 2013، ميكن 

http://preprod.rcrcconference.org/wp-content/uploads/2015/03/2013-Council-of-Delegates- الرابط  عرب  إليه  الوصول 

.)resolution-booklet-AR.pdf

http://preprod.rcrcconference.org/wp-content/uploads/2015/03/2013-Council-of-Delegates-resolution-booklet-AR.pdf
http://preprod.rcrcconference.org/wp-content/uploads/2015/03/2013-Council-of-Delegates-resolution-booklet-AR.pdf
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اعتماد اأ�شاليب مبتكرة للتمويل

ظلت موارد دعم تنمية الجمعيات الوطنية تأيت أساساً من املصادر التقليدية )الجمعيات الوطنية األخرى والحكومات 

واالتحاد الدويل واللجنة الدولة للصليب األحمر(، لكن هناك فرصاً التِّباع أساليب مبتكرة لتمويل ذلك الدعم. وتشمل 

هذه األساليب سندات التأثري والتمويل الجامعي والتحويالت وصناديق التضامن. وتشمل املبادرات األخرى التي يجب 

زيادة النظر فيها تخصيص نسبة مئوية ثابتة من امليزانية لتنمية الجمعيات الوطنية من أجل دعم متويل األولويات 

الثالث )التطوع؛ واالستدامة املالية للجمعيات الوطنية؛ والنزاهة واملساءلة(.

ويدعو امليثاق الرشكاء إىل تقاسم الدروس املستخلصة من اتباع أساليب مبتكرة لتمويل دعم تنمية الجمعيات الوطنية، 

وتوحيد جهودهم لتوسيع نطاق تطبيق تلك األساليب بغية تقديم دعم فعال يف هذا املجال.

دعوة اإىل ال�شركاء

يدعو امليثاق جميع الرشكاء إىل االلتزام بتقديم دعم مايل مستدام، وغري مرشوط بقدر اإلمكان، لتنمية الجمعيات 

الوطنية بهدف استخالص فوائد اجتامعية يف األجل الطويل. ويدعو الرشكاء إىل تنسيق املوارد وتجميعها حيثام 

تنمية  دعم  لتمويل  مبتكرة  أساليب  الستنباط  توحيد جهودهم  إىل  الرشكاء  ويدعو  ومناسباً.  ممكناً  ذلك  كان 

الدروس،  واستخالص  التطابق  لضامن  الالزمة  األدوات  استحداث  إىل دعم  الرشكاء  ويدعو  الوطنية.  الجمعيات 

وتطوير اآلليات الالزمة لضامن املساءلة الجامعية وقياس تأثري الدعم .

تنفيذ ميثاق تنمية اجلمعيات الوطنية ورفع تقارير عن التنفيذ

تضمن قيادات الجمعيات الوطنية وأمانة االتحاد الدويل تنفيذ ميثاق تنمية الجمعيات الوطنية. وُينتظر من الجمعيات 

الوطنية أن تطاِبق مامرساتها الحالية مع ميثاق تنمية الجمعيات الوطنية.

وسريفع مجلس إدارة االتحاد الدويل تقارير منتظمة عن تنفيذ هذا امليثاق إىل الجمعية العامة. وستتوىل أمانة االتحاد 

الدويل وضع اآلليات واألدوات الالزمة لرصد تنفيذ هذا امليثاق.
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ميثاق تنمية الجمعيات الوطنية التزام جامعي بإقامة شبكة عاملية من الجهات الفاعلة املحلية القوية

املرفق

الأ�ش�ض ال�شبعة لدعم تنمية اجلمعيات الوطنية

تستند األسس التالية إىل أطر سياسات االتحاد الدويل والحركة واسُتنبطت منها، وتريس مجتمعة املبادئ 

التوجيهية التي تستوجب من الجمعيات الوطنية ورشكائها احرتامها وتوجه عمل الرشكاء من خارج الحركة 

عند العمل عىل دعم تنمية الجمعيات الوطنية. وقد أقر مجلس إدارة االتحاد الدويل هذه األسس.
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ميثاق تنمية الجمعيات الوطنية املرفق
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التطوع والع�شوية

الخدمة  مبدأ  ويدعم  يحرتم  نحو  عىل  ذ  وُينفَّ الوطنية  الجمعيات  تنمية  دعم  م  ُيصمَّ أن  ينبغي 

التطوعية الذي ترتكز عليه كل جمعية وطنية.

امل�شوؤولية

تقع عىل عاتق كل جمعية وطنية مسؤولية ضامن تنميتها.

اأولوية التنمية امل�شتمرة 

يجب أن تسعى كل جمعية وطنية – بصفتها هيئة مساعدة لسلطات بلدها – إىل 

النهوض املتواصل بجدوى خدماتها وجودتها ونطاقها واستدامتها، ليك تتكيف عىل 

وتفي  إليهم،  تقدم خدماتها  الذين  لألشخاص  املتغرية  االحتياجات  أفضل وجه مع 

بالوالية اإلنسانية امللقاة عىل عاتق حركة الصليب األحمر والهالل األحمر مبا يتامىش 

مع املبادئ األساسية أال وهي اإلنسانية وعدم التحيز والحياد واالستقالل والخدمة 

التطوعية والوحدة والعاملية.

النزاهة وامل�شاءلة

يجب عىل الجمعيات الوطنية، التي ُبنيت عىل أساس قانوين وتنظيمي متني، أن تتحىل يف جميع 

وأمام  إليهم  خدماتها  تقدم  الذين  األشخاص  أمام  مسؤولة  فهي  واملساءلة.  بالنزاهة  األوقات 

أعضائها والجمعيات الوطنية األخرى والحركة برمتها.

ال�شراكة

عالقات  قيادة  عن  لتنميتها،  الدعم  تتلقى  التي  الوطنية  الجمعية  مبسؤولية  االعرتاف  يجب 

الرشاكة وتنسيقها. ويجب أن تقوم هذه العالقات املساءلة املتبادلة عىل احرتام كل جهة كفاءات 

الجهات األخرى.

التطابق

لتحقيق أفضل النتائج من الدعم الذي يقدمه جميع الرشكاء لتنمية الجمعيات الوطنية، ال بد 

التي تحددها االحتياجات  الوطنية وأولوياتها  من أن يكون مطابقا للوالية اإلنسانية للجمعية 

اإلنسانية.

ال�شتدامة

ينبغي أن يسهم دعم تنمية الجمعيات الوطنية يف استدامة قدرات الجمعية الوطنية وخدماتها 

ما دامت هناك حاجة إليها.
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