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مقدمة
تهــدف هــذه الوثيقــة إلــى مســاعدة الجمعيــات الوطنيــة للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر علــى معرفــة مختلــف عمليــات 
التقييــم  1والتطويــر وأدواتهــا، واتخــاذ قــرارات مســتنيرة بشــأن نــوع التقييــم الــذي ينبغــي أن تجريــه ومتــى تجريــه، مــن 
أجــل تعظيــم مســاهمة نتائــج عمليــات التقييــم والتطويــر هــذه فــي تطويــر الجمعيــة الوطنيــة. وتتكــون هــذه الوثيقــة 

مــن جزأيــن:

يصف الجزء الأول مختلف أنواع عمليات وأدوات التقييم والتطوير وأفضل استخدام لها؛ 	
يضــم الجــزء الثانــي موجــزا أكثــر تعمقــا يتكــون مــن صفحــة معلومــات بيانيــة لــكل عمليــة مــن العمليــات والأدوات  	

ــكل واحــدة منهــا. وســيتم  ــن ب ــة والاتصــال بالمنســقين المعنيي ــى مــوارد إضافي ــط لاطــاع عل القائمــة، مــع رواب
تعديــل هــذا الجــزء أو اســتكماله فــي المســتقبل، فــي حالــة إعــداد عمليــة وأدوات تقييــم أو تطويــر جديــدة 

للجمعيــات الوطنيــة.

تطوير الجمعيات الوطنية، عملية مستمرة
إن التطويــر المســتمرة أمــر حيــوي لأي جمعيــة وطنيــة لضمــان تعزيــز خدماتهــا واســتدامتها، والتكيــف مــع الظــروف 

المتغيــرة باســتمرار.
تشــير عبــارة تطويــر الجمعيــات الوطنيــة إلــى جميــع الأنشــطة التــي تــؤدي إلــى "تحقيــق أو الحفــاظ علــى جمعيــة وطنيــة 
ــًا  ــد لألشــخاص الأشــد ضعف ــى نطــاق البل ــن، الخدمــات الازمــة عل ــن والموظفي تقــدم باســتمرار، مــن خــال المتطوعي
طالمــا لــزم الأمــر ". ويتمثــل هدفهــا فــي نهايــة المطــاف فــي تحســين فائــدة خدمــات الجمعيــات الوطنيــة وجودتهــا 
ووصولهــا إلــى المســتفيدين واســتدامتها، وتتــراوح بيــن تحســين البرامــج والخدمــات والقــدرات القائمــة بجعلهــا أكثــر 
فعاليــة أو انتشــارا أو أفضــل ترســخا فــي المنظمــة 2)يشــار إليهــا باســم تعزيــز القــدرات( لتحقيــق تغييــرات أعمــق 
وأشــمل بكثيــر فــي المنظمــة ككل وترابــط مختلــف الوظائــف والمســتويات 3و/أو تحديــد مجــالات عمــل جديــدة )يشــار 

إليهــا باســم التطويــر التنظيمــي(.

وهنــاك عــدد مــن المبــادئ الرئيســية التــي أبرزهــا إطــار تطويــر الجمعيــات الوطنيــة وميثــاق تطويــر الجمعيــات الوطنيــة  
والتــي تنطبــق علــى كل الجمعيــات الوطنيــة وتلــك التــي تدعــم تطويرهــا، وهــذه المبــادئ هــي: 

كل جمعية وطنية مسؤولة عن تطويرها. 	
يتعيــن علــى كل جمعيــة وطنيــة أن تحــدد صيغتهــا الخاصــة وأن تدفــع  	

عجلــة تطويرهــا.
تقــع المســؤولية الرئيســية عــن تطويــر المنظمــة علــى عاتــق القيــادة  	

العليــا.
يجــب أن تكــون الخدمــات المقدمــة إلــى المجتمعــات المتضــررة والأشــخاص  	

المتضرريــن هــي المحــرك الرئيســي.
ينبغــي أن يســتند الدعــم المقــدم إلــى الجهــات الفاعلــة الأخــرى )شــركاء  	

الحركــة الآخــرون، والشــركاء الخارجيــون مــن غيــر الحركــة( إلــى الأولويــات التــي 
تحددهــا الجمعيــات الوطنيــة نفســها.

وبالتالــي، فــإن تنميــة الجمعيــات الوطنيــة ليســت هدفــا فــي حــد ذاتــه، بــل هــي وســيلة للجمعيــة الوطنيــة لزيــادة 
الخدمــات التــي تقدمهــا فــي نهايــة المطــاف لألشــخاص والمجتمعــات المتضــررة؛ وبالتالــي ينبغــي أن تعكــس أولويــات 
تنميــة الجمعيــة الوطنيــة احتياجاتهــم، والســياق الوطنــي والمحلــي، والبرامــج والخدمــات المحــددة، والهيــكل والتاريــخ، 

وبالتالــي فهــي تختلــف اختافــا كبيــرا مــن جمعيــة وطنيــة إلــى أخــرى.

1 فــي هــذه الوثيقــة يشــار إلــى "عمليــات التقييــم والتطويــر"؛ ويشــمل ذلــك جميــع العمليــات التــي تشــكل مرحلــة التقييــم فقــط، والعمليــات التــي تضــم عنصــر تقييــم 

ولكنها تشمل أيضا منهجية التخطيط والتنفيذ والرصد وما إلى ذلك لمتابعة التقييم.   
2 مثــل تعزيــز برنامــج محــدد أو خدمــة أو قــدرة محــددة )إدارة المتطوعيــن، الإدارة الماليــة، اللوجســتيات، الاســتجابة للكــوارث، المــاء والإصحــاح والتهــوض بالنظافــة، المأوى، 

التحويالت النقدية الخ(. 
3 يهــدف التطويــر التنظيمــي إلــى تغييــر مــا هــو موجــود بالفعــل، والتأثيــر فــي هويــة الجمعيــة الوطنيــة واســتراتيجيتها طويلــة الأجــل، ونموذجهــا التنظيمــي الأساســي، 

والعالقات بين مختلف مكونات المنظمة وبين الجمعيات الوطنية وبيئتها. 
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كيف يمكن لعمليات التقييم أن تدعم تطوير الجمعيات 
الوطنية؟ 

ينبغــي أن تســتند جميــع أولويــات التطويــر إلــى فهــم جيــد للســياق الــذي تتطــور فيــه الجمعيــة الوطنيــة ونقــاط قوتهــا 
ونقــاط ضعفهــا. مــن خــال الســماح للجمعيــات الوطنيــة  باســتعراض أدائهــا وقدراتهــا اســتعراضا معمقــًا، كثيــرا مــا 
تشــكل عمليــات التقييــم أحــد الســبل الممكنــة لتحديــد التحديــات الراهنــة ومجــالات التحســين الازمــة والاتفــاق عليهــا. 
وإذا أجريــت عمليــات التقييــم أكثــر مــن مــرة، فإنهــا تســمح أيضــا برصــد تنفيــذ جهــود التطويــر مــن خــال تقديمهــا أدلــة 
علــى التقــدم المحــرز والتحديــات القائمــة؛ ومــن شــأن ذلــك أن يســمح بإجــراء التغييــرات التــي يتعيــن إدخالهــا علــى خطــة 
تطويــر الجمعيــات الوطنيــة والتدابيــر ذات الصلــة، ودعــم التعلــم والتحســين المســتمرين فــي الجمعيــة الوطنيــة.

وينبغــي أن يكمــل التقييــم مصــادر المعلومــات الأخــرى عندمــا تعطــي الجمعيــات الوطنيــة الأولويــة وتخطــط لتطبيــق 
إجــراءات التطويــر. وغالبــا مــا تتضمــن عمليــات التخطيــط الاســتراتيجي تحليــا داخليــا أو خارجيــا للســياق المتغيــر الــذي 
تعمــل فيــه الجمعيــة الوطنيــة؛ ويمثــل التدقيــق الخارجــي للحســابات تعقيبــا موضوعيــا مفيــدا للغايــة لضعــف الجمعيــة 
الوطنيــة فــي مجــال الضوابــط والموازنــات؛ وغالبــا مــا يــؤدي مراجعــة نظامهــا الأساســي إلــى تحليــل عميــق ومناقشــات 
حــول هيــكل الجمعيــة الوطنيــة وعاقاتهــا الداخليــة والخارجيــة، وأهميــة إدارتهــا؛ ويمكــن أن ُتبــرز عمليــات تقييــم أو 
ــة تحســينات أخــرى  ــة، مــن جمل ــة وقطاعية/تقني ــى إجــراء تحســينات هيكلي ــات الحاجــة إل اســتعراض البرامــج أو العملي

كثيــرة.

وليــس لعمليــات التقييــم أي فائــدة مــا لــم تصاحبهــا إجــراءات تطويريــة ملموســة تعالــج مواطــن الضعــف التــي تــم 
ــب مصــادر  ــى جان ــة، إل ــة الوطني ــات للتحســين تســمح للجمعي ــة للتقييمــات توصي ــج النموذجي تحديدهــا. وتشــمل النوات
أخــرى للمعلومــات، بمناقشــة أولوياتهــا التطويريــة والاتفــاق عليهــا داخليــا. وعــادة مــا تــرد الأولويــات المحــددة فــي 

ــة. ــة الوطني ــة و/أو التشــغيلية للجمعي الخطــط الاســتراتيجية أو التطويري

وقــد ترغــب الجمعيــة الوطنيــة فــي إجــراء تقييــم مــن أجــل تحديــد أولوياتهــا التطويريــة - علــى ســبيل المثــال، مــن خــال 
تقديــم نظــرة عامــة شــاملة عــن نقــاط القــوة والضعــف فــي الجمعيــة الوطنيــة؛ أو إجــراء تحليــل أكثــر تعمقــا فــي مجــال 
واحــد أو أكثــر مــن مجــالات عملهــا. وقــد ترغــب بعــض الجمعيــات الوطنيــة فــي إجــراء أكثــر مــن عمليــة تقييــم واحــدة، أو 
إجــراء تقييــم معيــن أكثــر مــن مــرة، علــى الرغــم مــن أن اختيــار توقيــت هــذه العمليــات يقــع حصــرا علــى عاتــق الجمعيــة 
الوطنيــة نفســها. وفــي مثــل هــذه الحــالات، ينبغــي الاسترشــاد بالتوصيــات ذات الصلــة مــن التقييمــات الســابقة عنــد 
ــة تخطيــط تشــغيلية  ــد أولوياتهــا فــي عملي ــج التقييــم وتحدي ــع نتائ ــد جمي إجــراء التقييمــات الاحقــة، وينبغــي توحي
ــة أن وجــود خطــط عمــل متعــددة  تســهم فــي خطــة التطويــر الشــاملة الوحيــدة للجمعيــة الوطنيــة. وتبيــن التجرب
ومحــددة ســيؤدي فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى تضــارب الأولويــات، ومحدوديــة تبنــي الخطــة داخــل الجمعيــة الوطنيــة، 

وتقييــد الرصــد والرقابــة وزيــادة صعوبتهمــا مــن جانــب القيــادة العليــا للجمعيــة الوطنيــة.

ولــذا، ينبغــي أن يكــون التقييــم جــزءا مــن جهــود تطويريــة أوســع نطاقــا تبذلهــا الجمعيــات الوطنيــة؛ وتمثــل التوصيــات 
المنبثقــة عــن هــذه التقييمــات مســاهمات قيمــة، إلــى جانــب مســاهمات أخــرى، فــي إثــراء ودعــم الإجــراءات التطويريــة 
المتســقة التــي تضطلــع بهــا الجمعيــة الوطنيــة لتقييــم المــوارد. إن التــزام الجمعيــات الوطنيــة باتخــاذ تدابيــر ملموســة 
لألخــذ بتوصيــات التقييــم والتعلــم هــو أمــر أساســي للغايــة لضمــان تحويلهــا إلــى تحســينات. وينبغــي تعميــم الأولويــات 
المتفــق عليهــا فــي الخطــة الحاليــة للجمعيــة الوطنيــة إن وجــدت، وأن يتــم ذلــك بعــد التقييــم نفســه بوقــت قصيــر، 

لضمــان المحافظــة علــى دقــة الصــورة التــي يقدمهــا التقييــم.

تعريف أولويات 
تطوير الجمعيات 

الوطنية

النقاش مع 
الشركاء

عمليات 
التقييم التقييم

مصادر أخرى 
للمعلومات

مراجعة 
النظام الأساسي 
للجمعيات الوطنية 

الخطة 
الاستراتيجية و/أو 

التطويرية
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عمليات تقييم وتطوير الجمعيات الوطنية 
إرشادات للجمعيات الوطنية

ما هي عمليات التقييم المتاحة للجمعيات الوطنية؟ 
يقــدم الاتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر  فــي دوره القيــادي المتمثــل فــي دعــم تطويــر 
أعضائــه، مجموعــة متنوعــة مــن أدوات التقييــم والعمليــات والمنهجيــات والنهــج. كمــا قامــت الحركــة، وكذلــك الشــركاء 
مــن خــارج الحركــة، بإعــداد مــوارد لدعــم جهــود التطويــر فــي الجمعيــات الوطنيــة. وقــد تزايــد عــدد هــذه المــوارد فــي 
الماضــي القريــب، ومــن المتوقــع أن يــزداد عددهــا لتلبيــة الاتجاهــات والاحتياجــات الجديــدة للجمعيــات الوطنيــة؛ ويمكــن 
الحصــول علــى قائمــة كاملــة ونظــرة عامــة موجــزة عــن جميــع مــوارد الحركــة المتاحــة فــي مجــال التقييــم فــي المرفــق 

بهــذه الوثيقــة. ويمكــن تصنيــف أنــواع التقييــم المختلفــة فــي الفئــات الثــاث المشــار إليهــا أدنــاه.

*تجدر الإشارة إلى أن هذه القائمة ليست شاملة؛ انظر المرفق للحصول على قائمة أكثر تفصيا بالعمليات المتاحة.

ــم  ــام باســتخدام التقيي ــب اســتعراض ع ــى جان ــن اســتخدامها بمفردهــا أو إل ــة، ويمك ــات تكميلي ــد هــذه التقييم وتع
الاســتراتيجي/إلى جانــب اســتعراض أكثــر تعمقــا لمجــالات محــددة مــع تقييمــات مواضيعية/متخصصــة.

عمليات التقييم 
والتطويرالمواضيعية

عمليات التقييم 
والتطويرالاستراتيجية عمليات التقييم والتطوير 

المتخصصة

تمكن عمليات التقييم 
الاستراتيجية الجمعيات الوطنية 

من تكوين صورة شاملة لمواطن 
قوتها وضعفها ككل بدراسة 

كل جوانب عمل الجمعية الوطنية 
)برامجها وقدراتها معا(. وتوفر 

عمليات التقييم تحليا رفيع 
المستوى للجمعية الوطنية

تركز عمليات التقييم المواضيعية 
على موضوع عام واحد أو أكثر 
)كالتأهب للكوارث مثا(. وبينما 

تركز على مجال محدد من مجالات 
العمل، فإنها تشمل مختلف 

العناصر المتعلقة بذلك الموضوع.

تركز عمليات التقييم المتخصصة 
بالتحديد على موضوع واحد، بما 

يسمح بإجراء تحليل متعمق لهذا 
المجال. ويمكن أن تشير توصيات 
مثل هذا النوع من التقييم إلى 

معالجة قضايا ُنظمية في مجالات 
عمل أخرى، وتقتضي إجراء تحليل 

أوسع نطاقا باستخدام عمليات 
التقييم الاستراتيجية أو القطاعية.

الصورة العامة تحليل متعمق

أمثلة على التقييم و التطوير*

التأهب لاستجابة الفعالة

إطار الوصول الآمن

تطوير الخدمات اللوجستية 
للجمعيات الوطنية

تقييم بناء القدرات في إطار 
التخطيط والرصد والتقييم 

وإعداد التقارير
تقييم الحماية والنوع 
الاجتماعي والاندماج

تأهب الجمعيات الوطنية في 
المساعدات النقدية والقسائم  

العمل مع شركاء المشروع

تقييم القدرات التنظيمية 
وتصديقها

تقييم القدرات التنظيمية للفروع
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عمليات تقييم وتطوير الجمعيات الوطنية 
إرشادات للجمعيات الوطنية

هل يتعين على الجمعية الوطنية أن تجري عمليات 
التقييم؟ 

لا ُيشــترط أن تجــري الجمعيــات الوطنيــة تقييمــات مــا لــم تحــدد بوضــوح الحاجــة إلــى إجرائهــا وتوافــق علــى ذلــك. فتمثــل 
جميــع عمليــات التقييــم فرصــة للجمعيــات الوطنيــة لتكييــف أولوياتهــا التطويريــة بشــكل أفضــل. غيــر أن مســألة تحديــد 
مــا إذا كانــت ســتجري التقييــم ومتــى تجريــه يعــود إليهــا بالكامــل. ولا يشــترط بالطبــع أن تجــري الجمعيــات الوطنيــة 

كل عمليــات التقييــم.

وإذا مــا إذا قــررت الجمعيــة الوطنيــة إجــراء أكثــر مــن تقييــم واحــد، فليــس هنــاك ترتيــب نموذجــي لإجرائهــا. فيمكــن 
للجمعيــة الوطنيــة أن تبــدأ أي تقييــم تــراه أكثــر صلــة باحتياجاتهــا وتقــرر أن تجــري تقييمــا آخــر فــي وقــت لاحــق، 
اســتنادا إلــى أولوياتهــا. فــا يوجــد نظــام ثابــت لإجــراء عمليــات التقييــم هــذه؛ إذ يعــد كل تقييــم مهمــا ومتصــا 
بالتقييمــات الأخــرى، ولا تظهــر الصــورة الإجماليــة إلا عنــد وضــع جميــع التقييمــات معــا. ومــن المهــم أن تؤخــذ نتائــج 
وتوصيــات التقييمــات الســابقة فــي الاعتبــار عنــد إجــراء تقييــم جديــد، وأن تناقــش جميــع التوصيــات وتؤخــذ فــي الاعتبــار 

عندمــا تكــون مجديــة لتحديــد أولويــات تطويــر الجمعيــة الوطنيــة.

ومــع ذلــك، ينبغــي أن تتجنــب الجمعيــات الوطنيــة إجــراء عــدد مفــرط من التقييمــات المتتالية لأن هــذه التقييمات تتطلب 
مــوارد مهمــة، ويمكــن أن تؤخــر أو تحــد مــن إجــراءات المتابعــة ومــن تعميــم التوصيــات فــي خططهــا الاســتراتيجية أو 
التطويريــة. وأخيــرا، ينبغــي اعتبــار نتائــج عمليــة التقييــم المتخصــص بمثابــة مــوارد يتعيــن إدراجهــا فــي مــوارد ذات طابــع 
اســتراتيجي أكبــر، أو للتحقــق مــن الاتســاق بيــن النتائــج المســتخلصة مــن مصــادر مختلفــة )مثــل مؤشــرات الاســتدامة 
ــر المســتمدة مــن عمليــات تدقيــق الحســابات(؛ ففيمــا قــد يشــير انخفــاض الدرجــات فــي نتائــج  ــل التقاري الماليــة مقاب
التقييمــات الاســتراتيجية إلــى الحاجــة إلــى إجــراء مزيــد مــن التحليــات فــي هــذا المجــال المحــدد )قــد تشــير النتائــج 
المنخفضــة فــي مؤشــرات الاســتدامة الماليــة فــي إطــار تقييــم القــدرات التنظيميــة وتصديقهــا مثــا إلــى الحاجــة إلــى 
إجــراء تدقيــق خارجــي؛ ويمكــن أن تدفــع الــدروس المســتخلصة مــن عمليــة يدعمهــا صنــدوق الطــوارئ لإلغاثــة فــي 

حــالات الكــوارث الجمعيــة الوطنيــة إلــى التأهــب مــن أجــل الاســتجابة الفعالــة لمعالجــة الثغــرات التــي تــم كشــفها(.

ما هي عملية التقييم التي يجب أن تختارها الجمعية 
الوطنية ومتى؟

.

لمــا كان التقييــم جــزءا مــن عمليــة أوســع نطاقــا لتطويــر الجمعيــة الوطنيــة، فــإن قــرار الخضــوع لتقييــم، وشــكل التقييــم 
الــذي يــراد اختيــاره ينبغــي أن يرتبــط دائمــا بالصــورة الأوســع نطاقــا. وينبغــي أن تنظــر الجمعيــات الوطنيــة فــي النقطــة 

التاليــة قبــل اتخــاذ قــرار بشــأن عمليــة التقييــم التــي ســتجريها:

ما الذي ينبغي أن نتوقعه من 
التقييم؟

ينبغي للجمعية الوطنية أن تحدد 
بوضوح ما الذي تتوقع تحقيقه 
قبل اختيار عملية تقييم واحدة 
أو أكثر، وأن تشرع، استنادا إلى 

هذه التوقعات، في تحليل عمليات 
التقييم المتاحة في الحركة. لا 

ينبغي أبدا أن يتم اختيار إجراء تقييم 
بناء على ضغط من شريك. 

هل اتفق قادة الجمعية الوطنية 
على إجراء التقييم؟

يتحمل قادة الجمعية الوطنية 
مسؤولية قيادة ومتابعة جهود 

تطوير الجمعية الوطنية. وتعد 
موافقتهم على التغيير والتزامهم 

به أمران حاسمان لضمان تحويل 
توصيات التقييم إلى إجراءات فعلية. 

هل فكرنا في الموارد الالزمة 
)الوقت والمال( للتقييم 

والمتابعة؟

يتطلب إعداد التقييم وتنفيذه 
ومتابعته وقتا وموارد، وهو أمر 

ينبغي التخطيط له.
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عمليات تقييم وتطوير الجمعيات الوطنية 
إرشادات للجمعيات الوطنية

وبنــاء علــى مــا ســبق، قــد لا تحتــاج الجمعيــة الوطنيــة إلــى الخضــوع لأي تقييــم إذا كانــت قــد حــددت بالفعــل مجــالات 
التحســين الرئيســية التــي تــود معالجتهــا.  4 وإذا كانــت الجمعيــة الوطنيــة قــد حــددت الحاجــة إلــى تحليــل نقــاط ضعفهــا 
وكفاءاتهــا وفرصهــا علــى نحــو أفضــل للمســاهمة فــي تطويرهــا، فيمكــن أن تكــون العناصــر التاليــة مفيــدة لتحديــد 

عمليــة التقييــم التــي يتعيــن القيــام بهــا بشــكل أفضــل:

إذا كانــت الجمعيــة الوطنيــة بحاجــة إلــى إجــراء اســتعراض عــام لجميــع قدراتهــا وأدائهــا، وإلــى معرفــة مــدى  	
ترابــط المجــالات المختلفــة، فــإن عمليــة التقييم/التطويــر الاســتراتيجية ســيكون الخيــار المفضــل. ويكتســي ذلــك 
أهميــة خاصــة عندمــا تخطــط الجمعيــة الوطنيــة لصياغــة أو اســتعراض خطتهــا التطويريــة أو الاســتراتيجية. ونجــد 

بيــن هــذا النــوع مــن عمليــات التقييــم مــا يلــي:
عمليــة تقييــم القــدرات التنظيميــة وتصديقهــا التــي تقــدم نظــرة عامــة عــن جميــع العناصــر التــي تشــكل  	

جمعيــة وطنيــة قويــة،
عملية تقييم القدرات التنظيمية للفروع التي تسمح بإجراء نفس العملية على مستوى الفروع. 	

عندمــا تحتــاج الجمعيــة الوطنيــة إلــى تحســين فهمهــا لمجــالات التحســين الضروريــة فــي مجــال عمــل أكثــر تحديــدا  	
ــر مواضيعيــة. ونجــد بيــن هــذا  ــب تحليــا متعمقــا لمختلــف الأقســام، يوصــى بإجــراء عمليــة تقييم/تطوي يتطل

النــوع مــن عمليــات التقييــم مــا يلــي:
التأهــب لالســتجابة الفعالــة هــو نهــج يســاعد الجمعيــات الوطنيــة علــى تحديــد وتخطيــط إجــراءات التأهــب  	

لتعزيــز القــدرات الحيويــة لاســتجابة، وضمــان المســاعدة الإنســانية الفعالــة فــي الوقــت المناســب بمــا 
يتماشــى مــع دور المســاعد للجمعيــة الوطنيــة وتفويــض عملهــا

يســاعد إطــار الوصــول الآمــن الجمعيــات الوطنيــة علــى الحــد مــن المخاطــر التــي قــد تواجههــا فــي  	
ســياقات حساســة وغيــر آمنــة والتخفيــف مــن حدتهــا؛ ولكســب ثقــة النــاس والمجتمعــات وقبولهــم، وكذلــك 

أولئــك الذيــن يتحكمــون أو يؤثــرون فــي الوصــول إليهــم.

عندمــا تــود الجمعيــة الوطنيــة تعزيــز مجــال تقنــي محــدد، ينبغــي اختيــار عمليــة تقييم/تطويــر متخصصــة تركــز على  	
ذلــك المجــال. إن عمليــة تطويــر الخدمــات اللوجســتية للجمعيــة الوطنيــة وعمليــة التأهــب لتقديــم المســاعدة 
ــذ  ــد وتنفي ــى تحدي ــة عل ــات الوطني ــى نهــج متخصــص يســاعد الجمعي ــال عل ــة والقســائم )CVAP( هــي مث النقدي

التغييــرات فــي القــدرات اللوجســتية وفــي مجــال التأهــب النقــدي للجمعيــات الوطنيــة.

أين يمكنني العثور على مزيد من المعلومات؟
ــة فــي المرفــق بهــذه الوثيقــة  ــات الوطني ــم الجمعي ــات تقيي ــا حــول عملي ــر تفصي ــى معلومــات أكث ــور عل يمكــن العث
)رابــط( الــذي يتضمــن لمحــة عامــة موجــزة والبيانــات الشــخصية لمنســقي كل عمليــة مــن تلــك العمليــات. وســيدعم وفــد 
الاتحــاد الدولــي فــي كل بلد/مجموعــة مــن البلــدان 5 الجمعيــة الوطنيــة ويوجههــا فــي اختيــار عمليــة التقييــم المناســبة 

وتنفيذهــا، وأهميتهــا فــي عمليــة التطويــر الأوســع نطاقــا.

 

4   علــى ســبيل المثــال، إذا كانــت الجمعيــات الوطنيــة تعانــي مــن أزمــة ماليــة قــد وضعــت بالفعــل خطــة لالنتعــاش، فــإن إجــراء تقييمــات لإثــراء التطويــر علــى المــدى 

الطويــل قــد يكــون ســابقا لأوانــه لأن جميــع الجهــود ســتركز علــى الانتعــاش.
5  بالتنسيق مع أعضاء الاتحاد الدولي/اللجنة الدولية للصليب الأحمر متى/حسب الحاجة.
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عمليات تقييم وتطوير الجمعيات الوطنية 
إرشادات للجمعيات الوطنية

أولا-عمليات التقييم والتطوير الاستراتيجي .	

تقييم القدرات التنظيمية وتصديقها 

ما هو هدف عملية التقييم هذه ومجال تركيزها؟ 

إن تقييــم القــدرات التنظيميــة وتصديقهــا عبــارة عــن عمليــة تقييــم شــاملة تســمح للجمعيــات الوطنيــة بمراجعــة 
جميــع العناصــر التــي تســاهم فــي تكويــن منظمــة قويــة مــن خــال النظــر فــي قدرتهــا وأدائهــا فــي البلــد. وهدفهــا 
هــو تمكيــن الجمعيــات الوطنيــة مــن فهــم نقــاط قوتهــا وضعفهــا بشــكل أفضــل، وتوفيرهــا لرؤيــة مســبقة وتركيــز 
جهودهــا لتصبــح جهــات قويــة تقــدم خدمــات مســتدامة. كمــا يســمح هــذا التقييــم للجمعيــات الوطنيــة بتقييــم نفســها 
ــى مــن  ــث إنهــا تتضمــن الحــد الأدن ــر والإنســانية حي ــة فــي قطــاع التطوي ــى مــا ُينتظــر مــن منظمــة حديث اســتنادا إل

المعاييــر التــي يجــب أن تلتــزم بهــا كل الجمعيــات الوطنيــة.

كيف ُتنَظم العملية؟

تتكــون عمليــة تقييــم القــدرات التنظيميــة وتصديقهــا مــن مرحلتيــن: تركــز المرحلــة الأولــى علــى قــدرات الجمعيــة 
الوطنيــة، مثــل هيكلهــا ونظمهــا وإجراءاتهــا والمــوارد التــي تحتاجهــا لتعمــل بطريقــة فعالــة. ويتــم ذلــك عــن طريــق 
ــة ككل ويدعمهــم ميســرون  ــة الوطني ــون الجمعي ــا يمثل ــه مجموعــة مــن 15 شــخصا تقريب ــذي تجري ــي ال ــم الذات التقيي
خارجيــون. وتــدرس المرحلــة الثانيــة تأثيــر الجمعيــة الوطنيــة فــي البلــد، وتبحــث فــي أهميــة خدمــات الجمعيــة الوطنيــة 
ــة  ــة الأقــران. ويمكــن للجمعي ــات الوطني ــن  مــن الجمعي ــارة مــن المراجعي وجودتهــا وحجمهــا، وتجريهــا مجموعــة مخت
الوطنيــة التــي تفــي بالمعاييــر الدنيــا المحــددة لــكل مرحلــة مــن مراحــل التقييــم أن تحصــل علــى تصديــق مــن مجلــس 

إدارة الاتحــاد الدولــي.

متي يستحسن أن تنظر الجمعية الوطنية في إجراء التقييم؟ 

ليــس الغــرض مــن عمليــة تقييــم القــدرات التنظيميــة وتصديقهــا، بوصفهــا تقييمــا شــاما، فهــم قــدرة وأداء الجمعيــة 
الوطنيــة فــي جميــع مجــالات العمــل فحســب، بــل أيضــا فهــم العاقــات بيــن تلــك المجــالات المختلفــة. ولــذا، فــإن أفضــل 
اســتخدام لهــذا التقييــم هــو باعتبــاره نقطــة انطــاق أو مــن أجــل دعــم تعريــف خطــة التطويــر أو الخطــة الاســتراتيجية 
الشــاملة للجمعيــة الوطنيــة؛ ويمكــن أيضــا اســتخدامه لرصــد التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ هــذه الخطــط وتعديلهــا. 
ويمكــن لهــذا التقييــم أن يكمــل عمليــات التقييــم والتطويــر الأخــرى، إمــا بتقديــم صــورة أشــمل لتقييــم أكثــر تحديــدا 
أجــري ســابقا، أو بتســليط الضــوء علــى المجــالات التــي تحتــاج إلــى دراســة أكثــر تعمقــا لتحديــد مــدى لــزوم تطويرهــا. 
ولا ينصــح بإجــراء هــذا التقييــم إذا كانــت الجمعيــات الوطنيــة قــد حــددت أولوياتهــا التطويريــة مؤخــرا مصحوبــة بتحقيــق 

أهــداف واضحــة.
 

أين يمكنني العثور على مزيد من المعلومات؟

ــة أو بالمســؤول الأعلــى فــي  ــات الوطني ــر الجمعي ــن بتطوي ــي المعنيي ــن لاتحــاد الدول اتصــل بالمستشــارين الإقليميي
التقييــم والتصديــق فــي الاتحــاد الدولــي )روجــر فيشــلي،  roger.fischli@ifrc.org  /  +41 22 730 4 83( إن كنــت تــود 

الحصــول علــى مزيــد مــن المعلومــات عــن عمليــة تقييــم القــدرات التنظيميــة وتصديقهــا.
 .Fednet بوسعكم العثور على المعلومات والوثائق الرئيسية على موقع

+41 22 730 483
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تقييم القدرات التنظيمية للفروع 

ما هو هدف عملية التقييم هذه ومجال تركيزها؟ 

ــم  ــد وتقيي ــة لتحدي ــات الوطني ــي وضعــت لفــروع لجمعي ــم الذات ــة للفــروع أداة للتقيي ــم القــدرات التنظيمي ــل تقيي يمث
نقــاط قوتهــا والقيــود والتحديــات التــي تواجههــا فيمــا يتعلــق بمجموعــة واســعة مــن القــدرات التنظيميــة. ويمكــن 

اســتخدامه كخطــوة أولــى فــي عمليــة تطويــر الفــروع.

كيف ُتنَظم العملية؟

تمثــل عمليــة تقييــم القــدرات التنظيميــة للفــروع أداة تقييــم شــاملة توفــر رؤيــة متعمقــة لنقــاط القــوة والضعــف فــي 
الفــروع وتتيــح لهــا تقييــم قدرتهــا الحاليــة علــى تقديــم الخدمــات لمباشــرة أو تعزيــز تطويرهــا الشــاملة. وتشــبه هــذه 
العمليــة، فــي بعــض أجزائهــا، عمليــة تقييــم القــدرات التنظيميــة وتصديقهــا، وتشــمل جلســة لتقييــم القــدرات، ولكنهــا 
تنظــم أيضــا جلســات إضافيــة تتيــح للجهــات المعنيــة فــي الفــروع التفكيــر فــي أنشــطتها ومواردهــا الماليــة ومــا إلــى 
ذلــك، وتشــمل أيضــا جلســة للتخطيــط. وعــاوة علــى ذلــك، تتســم العمليــة بالمرونــة ويمكــن لــكل جمعيــة مــن الجمعيــات 

الوطنيــة تكييفهــا لتعكــس احتياجــات فروعهــا وواقعهــا بشــكل أفضــل.

متي يستحسن أن تنظر الجمعية الوطنية في إجراء التقييم؟ 

يمكــن مقارنــة تقييــم القــدرات التنظيميــة للفــروع بفحــص عــام للفــروع، وينبغــي اســتخدامه كلمــا رغبــت الجمعيــة 
الوطنيــة فــي تطويــر أو تعزيــز قــدرة فروعهــا. ويوصــى بشــدة بإجــراء تقييــم الفــروع فــي جميــع فــروع الجمعيــات 

ــل منهــا. ــم لفــرع واحــد فقــط أو لعــدد قلي ــراء تقيي ــدلا مــن إج ــة، ب الوطني

 
أين يمكنني العثور على مزيد من المعلومات؟

ــة أو بالمســؤول الأعلــى فــي  ــات الوطني ــر الجمعي ــن بتطوي ــي المعنيي ــن لاتحــاد الدول اتصــل بالمستشــارين الإقليميي
التقييــم والتصديــق فــي الاتحــاد الدولــي )روجــر فيشــلي،  roger.fischli@ifrc.org  / +41 22 730 4 83( إن كنــت تــود 

ــد مــن المعلومــات عــن عمليــة تقييــم القــدرات التنظيميــة للفــروع. الحصــول علــى مزي

ــى أحــدث أنشــطة  ــى موقــع Fednet؛ ويمكــن الاطــاع عل ــق الرئيســية عل ــى المعلومــات والوثائ ــور عل وبوســعكم العث
 Facebook ــة ــى مجموع ــط الهــادئ( عل ــة للفــروع )معظمهــا فــي آســيا والمحي ــم القــدرات التنظيمي تقيي

+41 22 730 483
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ثانيا- عمليات التقييم والتطوير المواضيعي .		

تأهب الجمعيات الوطنية لالستجابة الفعالة
ما هو هدف عملية التقييم هذه ومجال تركيزها؟ 

إن التأهــب لاســتجابة الفعالــة هــو نهــج يمّكــن الجمعيــات الوطنيــة مــن تعزيــز 
الإنســانية فــي  التأهــب لضمــان تقديــم المســاعدة  قدراتهــا المحليــة علــى 
الوقــت المناســب وعلــى نحــو فعــال بمــا يتماشــى مــع دور المســاعد للجمعيــات 
الوطنيــة وتفويــض عملهــا. ويأخــذ هــذا التقييــم فــي الاعتبــار جميــع مكامــن 
الخطــر )الطبيعيــة والبيولوجيــة والتكنولوجيــة وغيرهــا( وتضمــن مرونــة هــذه 
الأداة اســتخدامها فــي ســياقات مختلفــة. وتوجــه هــذه العمليــة الجمعيــات 
الوطنيــة نحــو قيــاس وتحليــل وتخطيــط التأهــب لوضــع إجــراءات الاســتجابة 

وتحديــد أولوياتهــا بصــورة منهجيــة.

ــد وتخطيــط القــدرات الحاســمة  ــة )1( لتحدي ــة أن تســتخدم نهــج التأهــب لاســتجابة الفعال ــات الوطني ويمكــن للجمعي
لتعزيــز إجــراءات التأهــب لاســتجابة )2( ضمــان أن يفــي عملهــا بمجموعــة مــن معاييــر التأهــب والاســتجابة العالميــة، 
)3( تنســيق عملهــا مــع شــركاء الحركــة والمنظمــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة، مــن جملــة جهــات أخــرى. ويمّكــن هــذا 

النهــج الجمعيــات الوطنيــة مــن تعزيــز قدراتهــا علــى تحديــد الأولويــات والإجــراءات الاســتراتيجية لتحســين قدرتهــا علــى 
تقديــم خدمــات إنســانية بشــكل أفضــل.

كيف ُتنَظم العملية؟

يعكــس نهــج التأهــب لاســتجابة الفعالــة عمليــة مســتمرة ومرنــة تهــدف إلــى تمكيــن الجمعيــات الوطنيــة مــن تقييــم 
ــة التأهــب والاســتجابة ، واتخــاذ الإجــراءات الازمــة لتحســينها فــي  ــل نقــاط قوتهــا والثغــرات فــي آلي ــاس وتحلي وقي
ــة  ــه آلي ــل إن ــة، ب ــرة التقني ــد ذاتهــا للخب ــة بح ــس أداة قائم ــة لي ــة المطــاف. إن نهــج التأهــب لاســتجابة الفعال نهاي
ــع  ــل م ــة فــي التعام ــس المعياري ــى المقايي ــة إل ــة وعملهــا. وبالإضاف ــات الوطني ــزم دمجهــا فــي كل نظــم الجمعي يل
مكامــن الخطــر المتعــددة ، وضعــت اعتبــارات محــددة للتأهــب لألوبئــة، لتوجيــه عمليــة تقييــم قــدرات الجمعيــات الوطنيــة 
فــي مجــال مواجهــة تفشــي الأمــراض. ويمكــن أن يســهم اســتخدام آليــة التأهــب لاســتجابة الفعالــة فــي إدارة 
مخاطــر الكــوارث وفــي مختلــف القطاعــات فــي فهــم موحــد للدعــم التقنــي المترابــط الــازم لتقديــم الخدمــات فــي 
إطــار عمليــات مواجهــة الطــوارئ وبرامــج التعافــي. إن تقييــم الآليــة لتحديــد المجــالات ذات الأولويــة التــي تحتــاج 
إلــى تعزيــز لا يقتضــي بالضــرورة إجــراء عمليــة طويلــة تمثــل عبئــا كبيــرا. وهنــاك أســاليب مختلفــة لإيجــاد أدلــة علــى 
ــي  ــل والنطــاق والمخرجــات الت ــف هــو مســتوى التفاصي ــة لمعالجتهــا. ومــا يختل ــل أســبابها الجذري الاحتياجــات وتحلي
تريدهــا الجمعيــات الوطنيــة. وإذا قــررت الجمعيــات الوطنيــة تقييــم قدرتهــا علــى الاســتجابة، فبوســعها أن تســتخدم 
أربعــة طــرق مختلفــة هــي: التقييــم الذاتــي، المحــاكاة، التقييــم أثنــاء العمليــة، والتقييــم مــا بعــد العمليــة. ويســتند 

ــخ(، والمــوارد والوقــت المتــاح. ــة الوشــيكة، ال ــة، الكارث ــك علــى الســياق الحالــي )أي الأزمــة الجاري ذل

متي يستحسن أن تنظر الجمعية الوطنية في إجراء التقييم؟ 

ــات  ــل عملي ــة للتكييــف يمكــن الشــروع فيهــا قب ــة وقابل ــة مرن ــة عملي ــة لاســتجابة الفعال ــة الوطني إن تأهــب الجمعي
مواجهــة الطــوارئ أو أثناءهــا أو بعدهــا، وكذلــك فــي أوقــات الســلم تمشــيا مــع الرؤيــة الاســتراتيجية للجمعيــة 
ــاس  ــى قي ــة إل ــى إدارة الكــوارث والتأهــب لهــا. وتهــدف هــذه العملي ــة فــي تحســين قدراتهــا عل ــة المتمثل الوطني
التغيــرات المبنيــة علــى أدلــة وتعزيــز قــدرة الجمعيــة الوطنيــة علــى الاســتجابة علــى مــر الزمــن، مــع التركيــز علــى 
المكونــات ذات الأولويــة. ويمكــن العثــور علــى معلومــات حــول الجمعيــات الوطنيــة التــي تطبــق نهــج التأهــب لاســتجابة 
الفعالــة فــي الملخصــات العالميــة للوحــات المعلومــات التاليــة و الأداء لعالمــي. كمــا توجــد لوحــة معلومــات لجمــع 
الــدروس المســتخلصة مــن العمليــات التــي يدعمهــا صنــدوق الطــوارئ لإلغاثةفــي حــالات الكــوارث و فهــرس بالمــوارد 

ــى التأهــب. ــز قدرتهــا عل ــة بينمــا تقــوم بتعزي ــات الوطني التــي يمكــن أن تســتخدمها الجمعي

 
أين يمكنني العثور على مزيد من المعلومات؟

بوســعكم العثــور علــى مزيــد مــن المعلومــات علــى موقــع Fednet وIFRC.org ومنصــة Go Platform - أو الاتصــال بقســم 
الكــوارث الإقليميــة وأزمــات المنــاخ فــي الاتحــاد الدولــي – مراكــز تنســيق تأهــب الجمعيــات الوطنيــة أو بالســيدة 

)4280 730 22)0( 41+ / Marjorie.sotofranco@ifrc.org( 4280 730 22 41+مارجــوري ســوتو فرانكــو

PREPAREDNESS
EFFECTIVE RESPONSE

FO
R

10

https://ifrcorg.sharepoint.com/:b:/s/IFRCSharing/EWTFDu96hjdMs2g8TMUPZq0BpiPo2uKr67IlPZeNa_3F5Q?e=ew1Nuv
https://oldmedia.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/2020/02/PER-epi-considerations_EN_20032020.pdf
https://go.ifrc.org/preparedness#global-performance
https://go.ifrc.org/preparedness#global-summary
https://go.ifrc.org/preparedness#resources-catalogue
https://go.ifrc.org/preparedness#operational-learning
https://go.ifrc.org/preparedness#global-summary
https://www.ifrc.org/disaster-preparedness
https://fednet.ifrc.org/en/resources/disasters/national-society-preparedness-/
mailto:Marjorie.sotofranco%40ifrc.org?subject=


عمليات تقييم وتطوير الجمعيات الوطنية 
إرشادات للجمعيات الوطنية

إطار الوصول الآمن: القياس والتخطيط
ما هو هدف عملية التقييم هذه ومجال تركيزها؟ 

ــق أداة  ــم مــن إطــار الوصــول الآمــن بتطبي ــزء الخــاص بالتقيي ُيجــرى الج
القيــاس والرصــد. والهــدف مــن ذلــك هــو مســاعدة الجمعيــات الوطنيــة 
علــى تحديــد موقفهــا الحالــي فيمــا يتعلــق بالوصــول الآمــن وتحديــد مــا 
تريــد تحقيقــه علــى مــدى العاميــن المقبليــن مــن بــاب الأولويــة. وتتيــح 
ــزم أن تقــوم  ــز فهمهــا لمــا يل ــة تعزي ــات الوطني ــة للجمعي هــذه العملي
بــه لزيــادة قبولهــا وأمنهــا ووصولهــا إلــى المحتاجيــن أو الحفــاظ عليهــا 
ــي اســتخلصتها  ــدروس الت ــم ال مــن خــال فهــم ســياق عملهــا، وتقيي
الجمعيــات الوطنيــة، وتقييــم نقــاط قوتهــا وتحدياتهــا فيمــا يتعلــق 
بتطبيــق عناصــر إطــار الوصــول الآمــن والمبــادئ الأساســية. وينصــب 
التركيــز علــى مختلــف المجــالات التــي تســهم فــي تعزيــز كل عنصــر 

ــة التــي تعطــى لاتخــاذ إجــراءات بخصوصهــا. والأولوي

كيف ُتنَظم العملية؟

تبــدأ العمليــة بعقــد حلقــة عمــل لمــدة 3 أيــام تجمــع بيــن 15 و20 ممثــا مــن جميــع مســتويات الجمعيــة الوطنيــة. 
وتســتخدم حلقــة العمــل 3 منهجيــات متميــزة )تحليــل الســياق، والــدروس المســتخلصة، والتماريــن المرجعيــة(. وتــؤدي 
نتائــج هــذه التماريــن الثاثــة إلــى وضــع خطــة عمــل تســعى الجمعيــة الوطنيــة إلــى تنفيذهــا فــي غضــون الســنتين 
ــكل مجــال 5 مؤشــرات  ــة، ول ــز مختلفــة تغطــي مجــالات إطــار الوصــول الآمــن الثماني ــاك مجــالات تركي المقبلتيــن. وهن
تمثــل مســتوى الإتقــان التدريجــي فيمــا يتعلــق بمجــال التركيــز المحــدد. ويجــب اســتيفاء جميــع الشــروط المذكــورة فــي 
كل مؤشــر قبــل أن تتمكــن الجمعيــة الوطنيــة مــن الانتقــال إلــى المؤشــر التالــي. وتجــري العمليــة فــي إطــار مجموعــات 

وتســتند إلــى نتائــج التحليــات المقارنــة الفرديــة.

متي يستحسن أن تنظر الجمعية الوطنية في إجراء التقييم؟ 

يعــد إجــراء تقييــم إطــار الوصــول الآمــن الخيــار المفضــل إذا كان للجمعيــة الوطنيــة مخاوف/تحديات/حــوادث تتعلــق 
بالوصــول والقبــول والأمــن، أو عندمــا يمــر بلــد مــا بســياق حســاس وغيــر آمــن، بمــا فــي ذلــك النزاعــات المســلحة 
والاضطرابــات الداخليــة والتوتــرات التــي ُيرجــح أن تقتضــي مــن الجمعيــة الوطنيــة أن تضطلــع بأنشــطة إنســانية. 
وُيستحســن أن تشــكل جــزءا مــن تدابيــر الجمعيــة الوطنيــة للتأهــب لحــالات الطــوارئ، علمــا بــأن وضــع بعــض نظــم 
ــن  ــر مــن ســنة واحــدة. ويمكــن الجمــع بي ــب أكث ــذ قــد يتطل ــول والأمــن والوصــول موضــع التنفي ــز القب ــراءات تعزي وإج
مختلــف خطــوات العمليــة بطريقــة مكيفــة لــكل ســياق )مثــل الــدروس المســتخلصة والتركيــز علــى عناصــر محــددة مــن 
إطــار الوصــول الآمــن(. ويمكــن اســتخدام التقييــم إلــى جانــب عمليــات أخــرى )مثــل تقييــم القــدرات التنظيميــة وتصديقهــا 
وتقييــم القــدرات التنظيميــة للفــروع والتأهــب لاســتجابة الفعالــة( لتجنــب ازدواج المعلومــات ورصــد التقــدم؛ وينبغــي 

ــة الوطنيــة. ــر الأخــرى للجمعي ــات التطوي ــة الأمــد فــي عملي ــج الطويل إدمــاج النتائ

 
أين يمكنني العثور على مزيد من المعلومات؟

لمعرفــة المزيــد عــن الموضــوع، بوســعكم الاتصــال بفــرق التعــاون فــي بعثــات اللجنــة الدوليــة فــي بلدانكــم أو الرجــوع 
إلــى موقــع "الوصــول الآمــن"، حيــث يمكنكــم العثــور علــى وثائــق إرشــادية وأمثلــة مــن الجمعيــات الوطنيــة التــي تعمــل 

فــي مجــال إطــار الوصــول الآمــن.
.)cbecorpi@icrc.org( وبوسعكم أيضا الاتصال بالسيدة كاترينا بيكوربي
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عمليات تقييم وتطوير الجمعيات الوطنية 
إرشادات للجمعيات الوطنية

ثالثا - عمليات التقييم والتطوير المتخصصة .			

عملية تطوير الخدمات اللوجستية للجمعيات الوطنية

ما هو هدف عملية التقييم هذه ومجال تركيزها؟ 

إن منهجيــة تطويــر الخدمــات اللوجســتية للجمعيــات الوطنيــة تســاعد الجمعيــة الوطنيــة علــى التفكيــر فــي الخدمــات 
اللوجســتية وقــدرات سلســلة التوريــد التــي تتطلبهــا المنظمــة لتحقيــق فعاليتهــا وكفاءتهــا فــي مجالــي مواجهــة 

حــالات الطــوارئ وتنفيــذ الأنشــطة /الخدمــات اليوميــة الجاريــة.

كيف ُتنَظم العملية؟

هنــاك أربــع مراحــل رئيســية يمكــن للجمعيــة الوطنيــة أن تســتفيد فيهــا مــن الدعــم الخارجــي لتطويــر خدماتهــا 
اللوجســتية، هــي : 1( الترويــج الداخلــي: ادراك أهميــة وجــود قــدرة مناســبة الحجــم فــي مجــال الخدمــات اللوجســتية 
وكيــف يمكــن أن تؤثــر فــي كفــاءة وفعاليــة البرامج/الخدمــات المقدمــة للمحتاجيــن؛ 2( التوجــه: فهــم الاحتياجــات ومــا 
ــه؛ 3(  ــى تحقيق ــة إل ــا تســعى المنظم ــة هــي الأداة المناســبة لم ــة الوطني ــر الجمعي ــر لتطوي ــة التغيي ــت عملي إذا كان
التحليــل والتصميــم: مســاعدة الجمعيــة الوطنيــة، فــي ضــوء تحليــل احتياجاتهــا والنظــر فــي حلــول مختلفــة ممكنــة ، 

ــر الخدمــات اللوجســتية؛ 4( التنفيــذ: تقديــم الدعــم الفنــي خــال تنفيــذ تلــك الخطــة. علــى تصميــم خطــة لتطوي

متي يستحسن أن تنظر الجمعية الوطنية في إجراء التقييم؟ 

ُيستحســن إجــراء هــذا التقييــم إلــى جانــب عمليــات تقييــم أخــرى لتعزيــز قــدرة الجمعيــات الوطنيــة، بوصفهــا جــزءا لا 
يتجــزأ مــن التطويــر المؤساســاتي طويــل الأمــد ، علــى ســبيل المثــال بعــد إجــراء عمليــة لتقييــم القــدرات التنظيميــة 
وتصديقهــا أو تقييــم التأهــب لاســتجابة الفعالــة، إذا كانــت نتائجهــا توصــي بإجــراء تحليــل أكثــر تفصيــا لاحتياجــات 
التقنيــة فــي مجــال الخدمــات اللوجســتية. غيــر أن بعــض الجمعيــات الوطنيــة اعترفــت بنفســها بالحاجــة إلــى تعزيــز 
القــدرات اللوجســتية مــن بــاب الأولويــة، فــي إطــار الــدروس المســتخلصة مــن الاســتجابة للكــوارث. ويمكــن أيضــا تطبيــق 
عمليــة تقييــم تطويــر الخدمــات اللوجســتية للجمعيــات الوطنيــة علــى مختلــف المجــالات اللوجســتية الفرعيــة، مثــل إدارة 

الأســطول.

 
أين يمكنني العثور على مزيد من المعلومات؟

الوثائق الرئيسية متوفرة على GO،  Fednet كما يمكنكم الاتصال بالسيد خوان غالفيز
  

/ juan.galvez@ifrc.org(
)+41 22 730 49 24
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عمليات تقييم وتطوير الجمعيات الوطنية 
إرشادات للجمعيات الوطنية

تقييم بناء القدرات في مجال التخطيط والرصد والتقييم 
وإعداد التقارير 

ما هو هدف عملية التقييم هذه ومجال تركيزها؟ 

هــذه أداة لمســاعدة الجمعيــات الوطنيــة علــى تقييــم قدراتهــا فــي مجــال التخطيــط والرصــد والتقييــم وإعــداد التقاريــر. 
والغــرض منهــا فــي نهايــة المطــاف هــو أن تسترشــد بهــا الجمعيــات الوطنيــة لتخطيــط عملهــا مــن أجــل تحســين هــذه 

العمليــات وبالتالــي تقديــم خدمــات أفضــل إلــى المحتاجيــن.

كيف ُتنَظم العملية؟

تتألــف الأداة مــن 115 معيــارا للتقييــم تــم تصنيفهــا فــي ســبعة مجــالات للتخطيــط والرصــد وإعــداد التقاريــر )التخطيــط 
الاســتراتيجي، والتخطيــط الســنوي، وتخطيــط المشــاريع/البرامج )التصميــم(، والرصــد، وإعــداد التقاريــر، ورصــد الجهــات 

المعنيــة، والاتصــال، وإدارة البيانــات، والتقييــم، وتهيئــة ظــروف تمكينيــة(.

ويبــدأ كل مجــال مــن مجــالات التخطيــط والرصــد وإعــداد التقاريــر بتعريــف للقــدرات، والإشــارة إلــى الوثائــق التوجيهيــة 
الداعمــة لمجــال معيــن مــن مجــالات تعزيــز القــدرات، تليهــا معاييــر التقييــم المحــددة المقدمــة فــي مصفوفــة لتســجيل 
ــة  ــات الوطني ــن المهــم أن تشــارك الجمعي ــة، فم ــات الوطني ــى الجمعي ــدة عل ــت هــذه الأداة معتم ــا كان ــات. ولم الدرج
بالكامــل فــي عمليــة التقييــم مــن البدايــة إلــى النهايــة لتعزيــز فهمهــا لنتائــج التقييــم وتبنيهــا واســتخدامها النهائــي. 

متي يستحسن أن تنظر الجمعية الوطنية في إجراء التقييم؟ 

توفــر هــذه الأداة إمكانيــة إجــراء جــرد شــامل لمعاييــر التخطيــط والرصــد وإعــداد التقارير، ويمكن اســتخدامها لاســتكمال 
ودعــم عمليــة تقييــم القــدرات التنظيميــة وتصديقهــا. وبمــا أنهــا لا تمثــل عمليــة رســمية مــن عمليــات تقييــم القــدرات 
ــط والرصــد  ــال التخطي ــة فــي مج ــة الوطني ــدرات الجمعي ــى ق ــة أو تصــدق عل ــح درج ــن تمن ــة وتصديقهــا، فل التنظيمي
وإعــداد التقاريــر. وهــي أداة مصممــة للجمعيــات الوطنيــة لمنحهــا درجــات بشــأن قدرتهــا فــي مجــال التخطيــط والرصــد 
وإعــداد التقاريــر )معاييــر( بغــض النظــر عــن المعاييــر الأخــرى. ويمكــن اســتخدامها قبــل إجــراء تقييــم للقــدرات التنظيميــة 
وتصديقهــا لإثــراء تقييــم القــدرة علــى التخطيــط والرصــد وإعــداد التقاريــر، أو بعــد إجــراء تقييــم للقــدرات التنظيميــة 

وتصديقهــا لمواصلــة استكشــاف الأولويــات المحــددة للتخطيــط والرصــد وإعــداد التقريــر.
 

أين يمكنني العثور على مزيد من المعلومات؟

 Fednet :بوسعكم الاطاع على أداة تقييم قدرات التخطيط والرصد وإعداد التقارير، على الموقع التالي
Fednet :لمزيد من التوجيهات والاطاع على أدوات مفيدة أخرى، يرجى زيارة الموقع التالي
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https://fednet.ifrc.org/FedNet/Resources_and_Services/PSK/PMER/PMER Capacity Assessment Tool - 9-2017.pdf
https://fednet.ifrc.org/en/resources/PMER/pmer-guidance/


عمليات تقييم وتطوير الجمعيات الوطنية 
إرشادات للجمعيات الوطنية

تحديد الدور المساعد في القوانين والسياسات المحلية

ما هو هدف عملية التقييم هذه ومجال تركيزها؟ 

ــد دورهــا المســاعد فــي  ــة تحدي ــم كيفي ــة علــى تقيي ــات الوطني ــم هــذه إلــى مســاعدة الجمعي ــة التقيي تهــدف عملي
القوانيــن واللوائــح والسياســات و/أو الخطــط القطاعيــة المحليــة القائمــة، وبيــان مجــالات التحســين وأولوياتهــا. وتكمــل 
ــون  ــون والسياســة العناصــر القائمــة فــي القان ــدور المســاعد فــي القان ــز ال ــل تعزي ــواردة فــي دلي ــم ال أســئلة التقيي
ــة  ــدة قانوني ــة قاع ــى إقام ــات إل ــوة الحكوم ــة لدع ــر وتشــكل خطــوة أولي ــر والهــال الأحم ــب الأحم النموذجــي للصلي

أقــوى.
وعــاوة علــى ذلــك، يمكــن للجمعيــات الوطنيــة تقييــم اســتعدادها للشــروع فــي عمليــة لدعــوة ســلطاتها باســتخدام 

مجموعــة أدوات الدعــوة التشــريعية التــي وضعــت فــي إطــار قانــون الاتحــاد الدولــي لإدارة الكــوارث.

كيف ُتنَظم العملية؟

يمكــن للجمعيــات الوطنيــة أن تســتخدم مجموعــة مــن أســئلة التقييــم الــواردة فــي دليــل تعزيــز الــدور المســاعد فــي 
القانــون والسياســة لاســتكمال المعاييــر القائمــة المنصــوص عليهــا فــي القانــون النموذجــي للصليــب الأحمــر والهــال 
الأحمــر. ويوصــى بــأن تســتخدم الجمعيــات الوطنيــة أســئلة التقييــم لإجــراء تحليــل لدورهــا المســاعد مــن أجــل تحديــد 
مواطــن قوتهــا وكذلــك مجــالات التحســين الممكنــة. وتســتند أســئلة التقييــم إلــى قــرارات المؤتمــر الدولــي للصليــب 
الأحمــر والهــال الأحمــر وإلــى أفضــل الممارســات والأمثلــة علــى الأحــكام القائمــة فــي بلــدان أخــرى. ويمكــن للجمعيــات 
الوطنيــة عندئــذ أن تصمــم خطــة عمــل )باســتخدام مجموعــة أدوات الدعــوة التشــريعية( تحــدد الإجــراءات التــي يتعيــن 
اتخاذهــا علــى الأمــد القصيــر والمتوســط والطويــل وتحــدد عملهــا مــع الســلطات المحليــة مــن أجــل تعزيــز دورهــا 

المســاعد.

متي يستحسن أن تنظر الجمعية الوطنية في إجراء التقييم؟ 

يمكــن للجمعيــات الوطنيــة أن تقــرر إجــراء اســتعراض لكيفيــة تحديــد دورهــا المســاعد فــي القوانيــن المحليــة إذا مــا رأت 
)أ( أن الصكــوك القانونيــة القائمــة لا تنــص علــى مــا يكفــي مــن العناصــر الرئيســية للقانــون النموذجــي للصليــب الأحمــر 
ــات التنســيق  ــع واضــح لأدوارهــا ومســؤولياتها؛ )ج( لضمــان المشــاركة فــي هيئ والهــال الأحمــر؛ )ب( مــن أجــل توزي
وصنــع القــرار؛ )د( لكــي تســاعدها المرافــق القانونيــة علــى أداء دورهــا المســاعد بمزيــد مــن الكفــاءة والفعاليــة )مثــل 
حمايــة موظفــي الجمعيــة الوطنيــة ومتطوعيهــا، والإعفــاء الضريبــي، والوصــول إلــى المســتفيدين، وحريــة التنقــل(؛ )هـــ( 

لتحقيــق ســرعة اســتيراد الســلع والمعــدات ووصولهــا إلــى البلــد، فضــا عــن وصــول أفــراد الإغاثــة إليــه.
 

أين يمكنني العثور على مزيد من المعلومات؟

بوســعكم الرجــوع إلــى دليــل تعزيــز الــدور المســاعد فــي القانــون والسياســة،وزيارة موقــع قانــون الكــوارث، والاتصــال 
disaster.law@ifrc.org  :بفريــق قانــون الكــوارث للحصــول علــى الدعــم فــي منطقتــك علــى العنــوان الإلكترونــي التالــي
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عمليات تقييم وتطوير الجمعيات الوطنية 
إرشادات للجمعيات الوطنية

عمليات تقييم قدرة الجمعيات الوطنية على إعادة الروابط 
العائلية

أداة تقييم حول تنفيذ استراتيجية إعادة الروابط العائلية 0	0	-5	0	 
و

أداة تقييم القدرة على إعادة الروابط العائلية في خدمات الجمعيات الوطنية للبحث عن 
المفقودين

ما هو هدف عملية التقييم هذه ومجال تركيزها؟ 

يمكــن للجمعيــات الوطنيــة الراغبــة فــي تقييــم قدرتهــا فــي مجــال إعــادة الروابــط العائليــة أن تســتخدم الأداتيــن 
التاليتيــن:

إطــار الرصــد والتقييــم، أداة للتقييــم الذاتــي تســمح للجمعيــات الوطنيــة بقيــاس قدرتهــا فــي مجــال إعــادة  أ ( 
الروابــط العائليــة وأدائهــا فــي مجــال تقديــم الخدمــات؛ وتسترشــد الجمعيــات الوطنيــة بنتائــج ذلــك التقييــم فــي 

القــرارات؛ واتخــاذ  التخطيــط 
تتيــح أداة تقييــم القــدرات للجمعيــات الوطنيــة تحليــل وتخطيــط عمليــة تعزيــز قدرتهــا فــي مجــال إعــادة  ب ( 

والتقييــم. الرصــد  إطــار  الأداة  هــذه  وتكمــل  العائليــة.  الروابــط 

كيف ُتنَظم العملية؟

إطار الرصد والتقييم
هــو جــزء مــن اســتطاع ســنوي يطلــب بموجبــه مــن كل الجمعيــات الوطنيــة أن تعــرض بفضــل تقييــم ذاتــي، قدرتهــا فــي 
ســتة مجــالات هــي: تولــي مقاليــد الأمــور، الهيــكل، والكفــاءات، والعاقــات، والمــوارد، والأدوات، عــن طريــق قائمتيــن 
مرجعيتيــن لتقييــم مســتوى تأهبهــا لحــالات الطــوارئ وامتثالهــا لمتطلبــات حمايــة البيانــات الرئيســية، وقوائــم مرجعيــة 
عــن الأبعــاد الأخــرى لاســتراتيجية إعــادة الروابــط العائليــة. ويضطلــع بقيــادة هــذه العمليــة منســق إعــادة الروابــط 
العائليــة الــذي يتشــاور مــع الأقســام المعنيــة )حمايــة البيانــات، وإدارة الكــوارث، والاتصــالات، والموظفيــن والإدارة 
ــن  ــة للبحــث ع ــة المركزي ــع الوكال ــات م ــادل البيان ــات(، ويتب ــر العملي ــة/ تطوي ــات الوطني ــر الجمعي ــة بتطوي ــا المعني العلي
المفقوديــن التابعــة للجنــة الدوليــة. ويمكــن للجمعيــة الوطنيــة أن تحصــل علــى بياناتهــا ويمكنهــا أن تســتخدمها فــي 

التخطيــط والرصــد والتقييــم والتعلــم مــن حيــث تعزيــز القــدرات وتطويرهــا.

أداة تقييم القدرات
يمكــن للجمعيــة الوطنيــة أن تجــري تقييــم القــدرة علــى إعــادة الروابــط العائليــة فــي أي وقــت مــن الأوقــات بمفردهــا 
أو مــع شــركائها. ومــن الصــواب القيــام بذلــك إلــى جانــب تقييــم الاحتياجــات فــي ســياقها بالتركيــز علــى الأبعــاد نفســها 

أي، تولــي مقاليــد الأمــور، والهيــكل والتنظيــم، والكفــاءات، وأدوات العمــل، والمــوارد والعاقــات.
إن الاختــاف الرئيســي بيــن هاتيــن الأداتيــن هــو أن الجمعيــة الوطنيــة تملــك البيانــات، فــي إطــار أداة تقييــم القــدرات، 
ولا تشــاطرها بشــكل تلقائــي مــع الوكالــة المركزيــة للبحــث عــن المفقوديــن، كمــا هــو الأمــر مــع إطــار الرصــد والتقييــم.

متي يستحسن أن تنظر الجمعية الوطنية في إجراء التقييم؟ 

إطار الرصد والتقييم
ُيطلــق الاســتطاع فــي بدايــة كل ســنة ويجمــع بيانــات مــن الســنة الســابقة. وتحــدد البيانــات المرجعيــة الأهــداف التــي 
تقــارن مــن ســنة إلــى أخــرى لمعرفــة التغيــرات التــي حدثــت. ويمكــن اســتخدام الاســتنتاجات والنتائــج العالميــة لوضــع 
خطــة عمــل للجمعيــات الوطنيــة فــي مجــال إعــادة الروابــط العائليــة، ويمكــن اســتخدامها لرصــد التقــدم المحــرز فــي 
تنفيــذ خطــة الجمعيــات الوطنيــة لإعــادة الروابــط العائليــة، وإجــراء تعديــات وصياغــة طلبــات للحصــول علــى الدعــم فــي 

مجــال تعزيــز قــدرة مكونــات الحركــة الأخــرى فــي مجــال إعــادة الروابــط العائليــة.

أداة تقييم القدرات
ــم الاحتياجــات( فــي دورة  ــى بصفــة خاصــة )الأســاس المرجعــي وتقيي ــدة كخطــوة أول ــم القــدرات مفي تعــد أداة تقيي

تعزيــز القــدرة علــى إعــادة الروابــط العائليــة 

أين يمكنني العثور على مزيد من المعلومات؟

بوســعكم العثــور علــى المعلومــات والوثائــق الرئيســية علــى شــبكة الروابــط العائليــة )متاحــة لجميــع مكونــات الحركــة 
بنــاء علــى الطلــب لتســجيل الدخــول/ كلمــة المــرور(. يمكــن الاطــاع علــى إطــار الرصــد والتقييــم هنــا. وتــرد أداة تقييــم 
 familylink@icrc.org القــدرات فــي هــذه الوثيقــة )الصفحــات 88-96(. يرجــى الاتصــال بعنــوان البريــد الإلكترونــي التالــي

للحصــول علــى مزيــد مــن المعلومــات.
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عمليات تقييم وتطوير الجمعيات الوطنية 
إرشادات للجمعيات الوطنية

تأهب الجمعيات الوطنية لتقديم المساعدة النقدية 
والقسائم

ما هو هدف عملية التقييم هذه ومجال تركيزها؟ 

إن التأهــب لتقديــم المســاعدة النقديــة والقســائم مبــادرة 
مســتمرة لتطويــر الجمعيــات الوطنيــة تهــدف إلــى زيــادة 
التأهــب مــن خــال دمــج المســاعدة النقديــة والقســائم 
وقــدرات  وإجراءاتهــا  وأنظمتهــا  المنظمــة  أدوات  فــي 
موظفيهــا، بالإضافــة إلــى تعزيــز الدعــم القيــادي النشــط 

ــادرة والتنســيق والاتصــالات. لهــذه المب

المســاعدة  لتقديــم  متأهبــة  الوطنيــة  الجمعيــة  ُتعــد 
النقديــة والقســائم عندمــا تكــون قــادرة علــى تقديــم 
المســاعدة المناســبة علــى الأرجــح، فــي شــكل مســاعدة 
وخاضعــة  بســرعة  للتوســيع  قابلــة  وقســائم  نقديــة 

للمســاءلة.

كيف ُتنَظم العملية؟

تتبــع مبــادرة التأهــب لتقديــم المســاعدة النقديــة والقســائم دورة حيــاة أي برنامــج اعتيــادي وُتنظــم فــي خمســة 
مجــالات متوازيــة هــي:

التزام القيادة،   -1
العمليات والنظم والأدوات،   -2

الموارد والقدرات المالية والبشرية   -3
المشاركة المجتمعية والمساءلة والتنسيق والشراكة،  -4

الاختبار، والتعلم والتحسين.  -5

متي يستحسن أن تنظر الجمعية الوطنية في إجراء التقييم؟ 

يستحســن أن يكــون التأهــب النقــدي، شــأنه شــأن مبــادرات التأهــب الأخــرى، نشــاطا ُينفــذ فــي وقــت الســلم. فتتطلــب 
هــذه المبــادرة التــزام إدارة الجمعيــات الوطنيــة، وتخصيــص الوقــت الــازم، واســتثمار المــوارد الماليــة والتقنيــة لتحقيــق 
ــالات  ــات الاســتجابة لح ــاء عملي ــه يمكــن الاضطــاع ببعــض أنشــطة التأهــب النقــدي أثن ــر أن ــة الأمــد. غي أهــداف طويل
الطــوارئ. ومــن المرجــح أن تســتخدم مثــل هــذه الأنشــطة لبــدء رحلــة طويلــة الأمــد فــي مجــال التأهــب لتقديــم 

ــات الوطنيــة. المســاعدة النقديــة والقســائم فــي الجمعي

ويمثــل التأهــب لتقديــم المســاعدة النقديــة والقســائم نهجــا شــاما مصحوبــا بتوجيهــات مفصلــة وأدوات متاحــة 
للجمعيــات الوطنيــة. ويستحســن أن تشــكل هــذه المبــادرة لبنــاء قــدرات الجمعيــات الوطنيــة، جــزءا مــن عمليــة التأهــب 
لاســتجابة الفعالــة أو عمليــة التأهــب المتكاملــة؛ وإن كان مــن الممكــن أيضــا اســتخدامها كمبــادرة مســتقلة للتأهــب.

 
أين يمكنني العثور على مزيد من المعلومات؟

بوســعكم الحصــول علــى الوثائــق والأدوات الرئيســية عبــر مجموعــة أدوات ا التحويــات النقديــة فــي حــالات الطــوارئ 
المتاحــة علــى منصــة Cash-Hub أو عــن طريــق الاتصــال بالســيد ببــال حســين شــاه

 / bilal.shah@ifrc.org( )+41 75 419 85 70
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عمليات تقييم وتطوير الجمعيات الوطنية 
إرشادات للجمعيات الوطنية

تقييم التحول الرقمي
ما هو هدف عملية التقييم هذه ومجال تركيزها؟ 

يرســم تقييــم التحــول الرقمــي خرائــط لبيانــات الجمعيــات الوطنيــة وقدراتهــا الرقميــة انطاقا من المســتوى 1 )المبتدئ( 
إلــى المســتوى 5 )الدليــل المســتقبلي ( للنضــج الرقمــي. ويســاعد تقييــم التحــول الرقمــي الجمعيــات الوطنيــة علــى 

رســم رحلــة التحــول الرقمــي الخاصــة بهــا عبــر ثاثــة مجــالات: الأشــخاص والعمليــة والتكنولوجيــا.

كيف ُتنَظم العملية؟

يتكون تقييم التحول الرقمي من مسارين:

فحــص ســريع للنضــج الرقمــي يتكــون مــن اســتطاع يســتغرق 10 دقائــق وحلقــة عمــل ميســرة تســتغرق ســاعة  	
ــم الرقمــي. والنتيجــة المتوخــاة هــي  ــات والعال ــة بالبيان ــة معني ــات وطني ــى 4 جمعي ونصــف ويشــارك فيهــا 3 إل
تقديــم تقريــر يشــير إلــى المركــز الحالــي للجمعيــة الوطنيــة )كمــا هــو( عبــر البيانــات والطيــف الرقمــي، ومعالجــة 

الثغــرات والفــرص المتاحــة للتحــول الرقمــي فــي الجمعيــة الوطنيــة. 

إجــراء تقييــم للتحــول الرقمــي أوســع نطاقــا يستشــير مجموعــة أوســع مــن الجمعيــات الوطنيــة المعنيــة )زهــاء  	
15 فــردا( حــول البيانــات والعناصــر الرقميــة مــن خــال سلســلة مــن المقابــات وحلقــات العمــل، لمــدة تصــل إلــى مــا 
مجموعــه 30 ســاعة تقريبــا، موزعــة علــى 6-12 أســبوعا. ولا يقتصــر التقييــم علــى رســم خريطــة للقــدرات الحاليــة 
)كمــا هــي( بــل يحــدد أيضــا الطمــوح للمســتقبل )المقبــل(. وتتمثــل النتيجــة المتوخــاة فــي اســتراتيجية أو خارطــة 

طريــق للتحــول الرقمــي تعالــج هيــكل الحوكمــة وُتدمــج فــي الاســتراتيجية التشــغيلية للجمعيــات الوطنيــة. 

متي يستحسن أن تنظر الجمعية الوطنية في إجراء التقييم؟ 

للجمعيــة  الأنســب  الحــل  هــو  الســريع  الفحــص  ُيعــد 
الوطنيــة التــي تــود تكويــن فكــرة عامــة عــن بياناتهــا 
وقدراتهــا الرقميــة. ويمكــن اســتخدام الفحــص الســريع 
ــات حــول هــذا الموضــوع  ــه المحادث ــدء وتوجي كخريطــة لب
الخارجييــن  الشــركاء  وأمــام  الوطنيــة  الجمعيــات  داخــل 
والمانحيــن. ولا يتطلــب الفحــص الســريع مّيســرا داخليــا، 
تقييــم  فــي  ويشــارك  فقــط.  المشــاركة  يتطلــب  بــل 
التحــول الرقمــي مجموعــة أوســع مــن الجهــات المعنيــة، 
وبالتالــي فهــو الأنســب للجمعيــات الوطنيــة التــي تــود 
رســم اســتراتيجية للتحــول الرقمــي والتــي ترغــب فــي 
وتتولــي  العمليــة  هــذه  كلهــا  المنظمــة  تتبنــي  أن 
عمليــة  نفســها  الوطنيــة  الجمعيــة  وتوجــه  مقاليدهــا. 
تقييــم التحــول الرقمــي، ويفضــل أن تســتعين بمّيســر 
ــك  ــب ذل ــك. ويتطل ــام بذل ــى القي خارجــي لمســاعدتها عل
تدريبــا ومــوارد مســبقة. ويرتبــط تقييــم التحــول الرقمــي 
ارتباطــا وثيقــا بالتقييمــات القائمــة بالفعــل، مثــل تقييــم 
القــدرات التنظيميــة وتصديقهــا، وتقييــم قــدرات الفــروع 
والتأهــب لاســتجابة الفعالــة، وإطــار توفــر البيانــات )الــذي 
وضعــه الصليــب الأحمــر الأمريكــي(. كمــا أنــه يســتند إلــى 
فحــص حالــة تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات وســيحل 
محلــه بمــرور الوقــت. والتقييــم هــو أفضــل نهــج بوصفــه 
أداة )للبــدء( فــي صياغــة اســتراتيجية التحــول الرقمــي. 
وإذا أشــار التقييــم إلــى أن البيانــات موضــوع يســتحق 
ــة أن تســتخدم  ــات الوطني ــه، فيمكــن للجمعي أن نركــز علي
إطــار توفيــر البيانــات للتوصــل إلــى فهــم أعمــق لتطبيــق 

البيانــات فــي البرامــج الإنســانية.
 

أين يمكنني العثور على مزيد من المعلومات؟

 .bit.ly/digitalmaturitymodel يســتند تقييــم التحــول الرقمــي إلــى نموذج النضج الرقمي الذي يمكن العثور عليه فــي
ــي: data.digital@ifrc.org أو ليســلوت  ــوان التال ــى العن ــي عل ــق المعن ــى الاتصــال بالفري ــات، يرج ــن المعلوم ــد م مزي
كاتيمــول علــى العنــوان التالــي ljkattemolle@redcross.nl. تعلــم المزيــد حــول اســتراتيجية التحــول الرقمــي لاتحــاد 

.digital.ifrc.org  :الدولــي بشــكل عــام علــى الموقــع التالــي
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العمل مع شركاء المشروع 
ما هو هدف عملية التقييم هذه ومجال تركيزها؟ 

إن برنامــج العمــل مــع شــركاء المشــروع هــو عمليــة ترمــي إلــى إنشــاء طريقــة مبنيــة علــى المخاطــر للعمــل مــع شــركاء 
المشــروع ماليــا )الجمعيــات الوطنيــة أساســا(. وتتيــح هــذه الطريقــة نظامــا لتحويــل الأمــوال يحــل محــل نظــام ســلفة 
رأس المــال العامــل ونظــام التحويــات النقديــة. وســيرافق نظــام تحويــل الأمــوال تدابيــر التخفيــف مــن المخاطــر الخاصــة 

بالجمعيــات الوطنيــة. والغــرض مــن هــذه الطريقــة هــو:

زيادة وضوح الطريقة التي يبلغ بها الاتحاد الدولي عن النفقات التي تتكبدها الجمعية الوطنية؛ 	  
معالجة الثغرات الحالية في قدرة الجمعية الوطنية على تنفيذ المشاريع ومراقبتها؛ 	  
تعزيز المساءلة الجماعية لاتحاد الدولي والجمعية الوطنية أمام المانحين/الجهات المعنية. 	  

كيف ُتنَظم العملية؟

تتكــون العمليــة مــن أربــع خطــوات. تتمثــل الخطــوة 
الأولــى فــي اســتعراض القــدرات حيــث تقــدم الجمعيــة 
الوطنيــة معلومــات واقعيــة عــن قدراتهــا فــي مجــالات 
رئيســية وعمليــات مراقبتهــا. والخطــوة الثانيــة هــي 
تقييــم المخاطــر الــذي يســتدل عليــه اســتنادا إلــى 
اســتعراض القــدرات والمعلومــات الأخــرى ذات الصلــة 
تقييــم  ويقتــرن  للمهــام.  مناســب  مســتوى  لضمــان 
المخاطــر بتدابيــر تعويضيــة لتخفيــف المخاطــر مــن أجــل 

ــذ المشــاريع. ضمــان المســاءلة عــن تنفي

والخطــوة قبــل الأخيــرة هــي توقيــع اتفــاق إطــاري 
للتمويــل واتفــاق لتمويــل المشــاريع، يتضمنــان شــروط 
وُتدعــم  المخاطــر.  علــى  المبنيــة  الطريقــة  وأحــكام 
المشــاريع المبنيــة علــى العمــل مــع شــركاء المشــروع 
علــى النحــو الواجــب بتعزيــز الموازنــة والرصــد ونمــاذج 
الأخيــرة فــي  الخطــوة  المعلومــات. وتتمثــل  تقديــم 
ــر  تنفيــذ المشــروع ورصــده وتقييمــه وتدقيقــه وتوفي
المعلومــات عنــه، بمــا يكمــل دورة العمــل مــع شــركاء 

المشــروع ويوجــه عمليــة الاســتعراض التاليــة.

متي يستحسن أن تنظر الجمعية الوطنية في إجراء التقييم؟ 

إن العمــل مــع شــركاء المشــروع عمليــة ســتخوضها كل الجمعيــات الوطنيــة التــي تعمــل مــع الاتحــاد الدولــي فــي ســياق 
ــى المخاطــر.  ــة عل ــوال المبني ــل الأم ــى طريقــة تحوي ــة إل ــات النقدي ــال العامــل والتحوي ــلف رأس الم ــن ُس ــال م الانتق

وتضطلــع المناطــق بتنســيق عمليــة التحــول، وترافــق الجمعيــات الوطنيــة فــي هــذه العمليــة..
 

أين يمكنني العثور على مزيد من المعلومات؟

ــاد  ــة فــي الاتح ــة والإداري ــس الإقليمــي للشــؤون المالي ــات، يرجــى الاتصــال بالرئي ــن المعلوم ــد م ــى مزي للحصــول عل
الدولــي فــي جنيــف، يرجــى الاتصــال بالســيد ديفيــد ســيلفاراجا علــى العنــوان الإلكترونــي التالــي

.WWPP FedNet يمكن العثور على المعلومات والوثائق الرئيسية على الموقع التالي                              david.silvaraja@ifrc.org

https://www.facebook.com/ifrc
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https://www.youtube.com/user/ifrc
https://fednet.ifrc.org/en/ourifrc/about-the-federation/ppp/fund-transfer-to-project-partner/
mailto:david.silvaraja%40ifrc.org?subject=
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