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 س ياسة تمنية امجلعيات الوطنية

 

 مقدمة 

أساس يا لتقدمي    للصليب األمحر والهالل األمحر )امجلعيات الوطنية(،  وموثوقةوفعاةل  قوية ومس تقةل ومكتفية ذاتيا  عد وجود مجعيات وطنية  ي  

من أجل حتقيق طموح اسرتاتيجية الاحتاد ادلويل عىل الصمود والتمنية احمللية   ات احملليةقدرة اجملمتع دلمعو لألرواحإنسانية منقذة  خدمات

وتسامه هذه اخلدمات بشلك ملموس يف حتقيق أهداف التمنية  .  2030مجلعيات الصليب األمحر والهالل األمحر )الاحتاد ادلويل( للعقد  

ن توطني املعونة اإلنسانية يف القطاع  الصفقة الكربى ويف اخلطاب بشأ  يف  املس تدامة. كام شدد الرتكزي املتجدد عىل اجلهات الفاعةل احمللية

  أسس طاملا أكدهتا  ويه أمور  -األسايس هاودورللجمعيات الوطنية  نياألمهية األساس ية للوجود والعمل احمللي عىل اإلنساين األوسع نطاقا

 .  ودس توره حتاد ادلويلالا

ويل، حيث إن ش بكة الاحتاد ادلويل مكونة من منظامت حملية يف الاحتاد ادل   اجديد   اجتاهاالاستامثر املس تدام يف منظامتنا احمللية  ليس  و 

عاملي. ويعمل املتطوعون يف الصليب   ولها تأثير عىل املس توى احمليل  اتقدم خدماهت تعمل كش بكة الت   - امجلعيات الوطنية  - جممتعية موثوقة

فرع حميل ووحدة حملية كوسطاء للتغيي عىل املس توى اجملمتعي، حيث يقدمون ادلمع لألشخاص اذلين    165 000األمحر والهالل األمحر يف  

إىل   ،ود غي املس بوقوحيث يتيحون الفرصة للناس للتعبي عن احتياجاهتم. وهذا الوج  ،ميرون حباالت ضعف لتعزيز قدرهتم عىل الصمود

مه يف تعزيز قدرة العمل احمليل القوي، مما يسمن نوعها يف جمال اجانب استامثران يف العمل احمليل جيعالن الاحتاد ادلويل ش بكة عاملية فريدة  

 اجملمتعات.  هذه يف وحفظهويف حتقيق الامتسك الاجامتعي وتعزيز السالم  ولهيا زمام أمورها،اجملمتعات احمللية عىل الصمود وت

الاحتياجات   استباق  عىل  أقدر  احمللية  والعاملية  فاحللول  التغير  الناش ئة  احمللية  وجودته  والرسيعة  احمليل  معلنا  نطاق  أن  غي  تلبيهتا.  وعىل 

لبيئة املتغية.  فروعها عىل التكيف مع األهداف احملددة وتمنية قدراهتا والتكيف مع ا  توفعاليته يتوقف عىل قدرة مجعياتنا الوطنية وش باك

 جوهر معلنا لتمنية امجلعيات الوطنية. ين التحول املس متر و هذه التمنية متثل و 

يل زمام  إن   دد  . و نفسها  ةالوطني  اتعىل عاتق امجلعي  وحتمل املسؤولية األساس ية عهنا يقعانتمنية امجلعيات الوطنية  تور دس تور الاحتاد  ُي 

إنشاء مجعياته الوطنية األعضاء واحلفاظ علهيا ودمعها املس متر من أجل تمنية قدراهتا. وترد هذه الوالية  ب مسؤولية الاحتاد ادلويل    1ادلويل 

  الاحتاد ادلويل   ، حتدد اسرتاتيجية)احلركة(. وابإلضافة إىل ذكل 2أيضا يف النظام األسايس للحركة ادلولية للصليب األمحر والهالل األمحر 

حتوالت  2030د  لعق ل ادلويل    3س بعة  الاحتاد  ش بكة  متكن  الضامن  والتمنويةمواهجة  اإلنسانية  العاملية  حتد  لتحدايت  مث  ومن  د  ي املزتايدة، 

 تمنية امجلعيات الوطنية. الاحتاد ادلويل ل األولوايت امجلاعية خلطة 

الوطنية، وحتدد جمال الرتكزي واملبادئ الرئيس ية لتمنية امجلعيات  هذه الس ياسة من جديد الزتام الاحتاد ادلويل مبواصةل تمنية امجلعيات  تؤكد  و 

يف ش بكة الاحتاد ادلويل وتوفر  تمنية امجلعيات الوطنية  أنشطة دمع للك أنواع ، ابإلضافة إىل ذكل، قواعد واحضةالس ياسة وتضعالوطنية. 

 

 دس تور الاحتاد ادلويل من    10ألف و   5ادليباجة واملاداتن  1

 ، احلروف ألف وابء وزاي.  4، رمق 8املادة  2

، وميكن الاطالع علهيا عىل املوقع التايل:  2030من اسرتاتيجية العقد   26-18الصفحات  3

https://www.ifrc.org/Global/Publications/general/S2030-EN.pdf 

https://www.ifrc.org/ar/document/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
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مع ش بكة    عملاحلكومات وغيها من املنظامت الت توت لهم وترشد    4ادلولية( إطارا لدلمع اذلي تقدمه اللجنة ادلولية للصليب األمحر )اللجنة  

 تمنية امجلعيات الوطنية. جمال   يفالاحتاد ادلويل 

 النطاق 

يف مجيع س ياقات  عىل  تنطبق هذه الس ياسة عىل لك امجلعيات الوطنية و  بتمنية امجلعيات الوطنية.    ةجوانب معلنا املتعلقو الاحتاد ادلويل 

( والتعاون 1995تمنية امجلعيات الوطنية وحتل حمل الس ياس تني السابقتني لالحتاد ادلويل بشأن التمنية )   يف جمالوحتدد الزتاماتنا امجلاعية  

(، 2013امجلعيات الوطنية )هذه الس ياسة الالزتامات عىل املس توى الس يايس املنبثقة من إطار تمنية  تشمل  (. و 1997يف جمال التمنية )

) من  وكذكل   الوطنية  امجلعيات  تمنية  الوطنية  2019ميثاق  امجلعيات  لتمنية  العملية  اجلوانب  بشأن  التوجيه  من  املزيد  يقدمان  والكهام   )

فامي خيص تمنية امجلعيات الو ت عد  . و هاودمع  أيضا  هممة  بشأن التطوع والش باب وحامية الزناهة  الاحتاد ادلويل  هذه تمكل  طنية و س ياسات 

 الس ياسة. 

 تعاريف  

مجعية وطنية    تمنية امجلعيات الوطنيةب   قصدي   تقدم، من  الت  س تدامة  امل سؤوةل و لتحقيق معيار املنظمة امل اجلهود املتواصةل الت تبذلها لك 

خدمات   وموظفهيا،  متطوعهيا  و   تلب   مفيدةخالل  الضعف  حتالاحتياجات  أوجه  من  متغية  وتعززد  بيئة  إطار  يف  الصمود  عىل  ، القدرة 

 واحملافظة عىل هذا املعيار 

مييةجوانب حياة امجلعية الوطنية، مبا يف ذكل ما يشار إليه    لك الوطنية    اتوتشمل تمنية امجلعي منية التنظ القدرات   حتسني/وتعزيزمن هجة    ابلت

 املرتابطني عىل النحو اآليت: ف هذه الس ياسة هذين اجملالني من هجة أخرى. وتعرر 

ميية • منية التنظ بتمنية امجلعيات الوطنية اذلي يركز عىل املسائل األساس ية داخل امجلعية الوطنية    اخلاصيه جزء من العمل    الت

و  الوطنية  امجلعية  والية  و ويه:  القانونية  األقاعدهتا  التنظميي  ومنوذهجا  الطويل،  األجل  يف  الاسرتاتيجي  وتوهجها  سايس، هويهتا 

و والتكيف،  الاستباق  عىل  وقدرهتا  القيادة،  عىل  الوطنية  إقامة  وقدرهتا  امجلعية  بني  أو  املنظمة،  أجزاء  خمتلف  بني  العالقات 

وتأثيه التمنية التنظميية ابلرتابط بني خمتلف وظائف امجلعية الوطنية ومس توايهتا،    عرتفوت  .مبا يف ذكل دورها املساعد،  وبيئهتا

 . يها أداهئا وتأث يف

احلالية    القدرات  حتسني/ تعزيز • والقدرات  اخلدمات  حتسني  عىل  يركز  اذلي  الوطنية  امجلعية  بتمنية  املتعلق  العمل  من  جزء  هو 

عىل حنو أفضل بوالية امجلعية الوطنية وهممهتا. ويشمل ذكل تعزيز جماالت العمل الت   ربطهاعلها أكرث تأثيا وفعالية وانتشارا و ب 

 ادلامعة. واألدوات وكذكل تعزيز األنظمة واإلجراءات  ويل زمام أموره،تركز عىل قدرة اجملمتع احمليل عىل الصمود وت

مجلعية وطنية، بناء عىل طلب امجلعية الوطنية وأولوايهتا،  أي دمع تقدمه هجة فاعةل خارجية    بأنه  دمع تمنية امجلعيات الوطنية   ي عررف

إىل عىل    هيدف  الوطنية  امجلعية  إىلمساعدة  خدمات    التحول  تقدمي  عىل  قادرة  مس تدامة  ذاتمنظمة  يسهل    جودة  مفيدة  عالية 

 يف إطار الاحرتام الاكمل للمبادئ األساس ية.  احلصول علهيا

 بيان 

   تمنية امجلعيات الوطنية ومجعياته الوطنية األعضاء يف جمالالحتاد ادلويل الفكر واملامرسة امجلاعيني ل املبادئ التالية  ترشد

 

 تسرتشد اللجنة ادلولية بإطار الاحتاد ادلويل لتمنية امجلعيات الوطنية ومبيثاق تمنية امجلعيات الوطنية الذلين تدمعهام.  4
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   تمنيهتا زمام امجلعيات الوطنية    تتوىل 

ينبغي للك مجعية وطنية أن تسعى  ف لك مجعية وطنية.    عاتق  عىل وحتمل املسؤولية الاكمةل عهنا يقعان تمنية امجلعيات الوطنية  إن تويل زمام

قيادة امجلعية ادلولية. وتتحمل    من النظام األسايس للحركة   4يف لك الظروف برشوط الاعرتاف املنصوص علهيا يف املادة  الزتاهما    ضامنإىل  

  حتسني احمللية واملقر من أجل    الفروععىل مس توى  لتمنيهتا    واملوارد الالزمة  سرتاتيجي واألولوايتالوطنية املسؤولية عن حتديد توهجها الا

 خدماهتا وبراجمها.  تأثي

 اجملمتع احمليل وتمنيته.   مصود تعزز  اذلين ميرون حباالت ضعف، و تستند أنشطة امجلعيات الوطنية وخدماهتا وبراجمها إىل احتياجات األشخاص  

مبا يف ذكل   -وفقا لالحتياجات املتغية للمجمتعات احمللية  أمهية خدماهتا وبراجمها عىل املس توى احمليلابنتظام  امجلعيات الوطنية أن تقير  عىل

ات العامة ودور امجلعية وأن تأخذ أيضا يف احلس بان تطور الس ياس  -همشة  فئات حمددة مثل الش باب واألقليات والفئات امل حتياجات  ا

 الوطنية كجهة مساعدة للسلطات العامة يف اجملال اإلنساين. 

  قيادة معلية ا يتيح للمجمتع احمليل  مب،  بأقىص قدر ممكن  لتحدايت احمللية والعامليةواهجة ا حللول احمللية ملتس تعني ابامجلعيات الوطنية أن    عىلو 

مع هجات فاعةل حملية أخرى وأن تكون مس تعدة، عند    تعمل امجلعيات الوطنية. وينبغي أن  ختصهاختاذ القرار بشأن أي برامج أو خدمات  

 . إىل املشاركة الرضورة، دلعوة هذه اجلهات الفاعةل احمللية

الوطنية    عىل  إىل تعديل  امجلعيات  اللزوم  تسعى عند  يف، وأن  القانوين  واليهتا وأ أن تعيد النظر  عىل    ودورها والنظايم  ساسها  للمحافظة 

 . قدرهتا عىل العمل وفقا ملبادهئا األساس ية 

  تقيي معليات ال   يف ضوءوتوثيقه وتعزيزه    5مع سلطاهتا العامة للحفاظ عىل دورها املساعد منتظم يف حوار   أن تشارك  امجلعيات الوطنية  عىل

للجمعيات الوطنية )مثل قانون أو  والنظايم الس ياق. وينبغي مواصةل حتديث األساس القانوين تطور و  نفسها امجلعيات الوطنيةالت جترهيا 

س ياسات(  ال و   ادلاخلية،  لواحئال و   قواعدالس تور و ادلأو    6نظام األسايس ال و   ، والقوانني القطاعية،مرسوم الصليب األمحر أو الهالل األمحر

 يات الوطنية من القيام بدورها بكفاءة طبقا للمبادئ األساس ية يف مجيع األوقات. واحملافظة عىل جدواه، وضامن أن تمتكن امجلع 

 7. للك مجعية وطنية  أساس يا التطوع   إذ ي عد   يف التطوع بميع جوانبه   أن تستمثر عيات الوطنية  عىل امجل 

خدمات حيوية ومرنة وابتاكرية  العمل التطوعيأن تغذي  امجلعيات الوطنية    عىل .  لعىل املس توى احمليل والعاملي وعرب األجيا  بغية تقدمي 

فرصا تيح  وأن ت ،  الابتاكريضمون و املأمون و املو   اجلامعتطوعي  ال لعمل  لالظروف املؤاتية  يئة  هت ب هذا العمل التطوعي    وعىل القيادة أن تدمع

 . من مث قمية أكرب لهاوأبعادها الثقافية وميثلون  تنوع جممتعاهتم احملليةللمتطوعني اذلين ميثلون، عىل مجيع املس توايت، 

 القدرة عىل الصمود.   تعززوأن    األشخاص اذلين يعانون من ضعف لوصول إىل  لامجلعيات الوطنية أن تضع هيالك إقلمييا مكيفا    عىل 

التصدي مبكرا وعىل حنو فعال للكوارث أو األزمات ومعاجلة أوجه الضعف. ومن مث، ينبغي للجمعيات  حمليا مجلعيات الوطنية ايتيح وجود 

  اإلمنائية من اجملمتعات احمللية. وينبغي أن توسع نطاق هجودها    وقرهبا  لضامن اس تدامهتا  العاموهيلكها اإلقلميي    فروعهاأو تعزز    تطورالوطنية أن  

يف مجيع أجزاء    حملية  حتت قيادةالحتياجات احمللية  لاخلدمات    تلبيةمس توايت امجلعية الوطنية ومواقعها ووظائفها، لضامن    لكيك تشمل  

 
 . دليل تعزيز ادلور املساعد من خالل احلومكة والس ياساتانظر   5
 . قة التوجهيات اخلاصة ابلنظم األساس ية للجمعيات الوطنيةوثي انظر  6
 انظر س ياسة الاحتاد ادلويل بشأن التطوع.  7

https://disasterlaw.ifrc.org/media/1771
https://www.ifrc.org/ar/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.ifrc.org/ar/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.ifrc.org/ar/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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خمتلف الرؤى يف    تضمنيو   8مشاركة متنوعة    ضامن. وينبغي  واملساءةل وبأكرب قدر ممكن من الفعالية  بطريقة تضمن الشفافية   تقدميهاو   البدل

 . لتقدمي خدمات تلب احتياجات حمددة هيالك امجلعية الوطنية وأنشطهتا عىل مجيع املس توايت

 عىل األدةل وتستبق الاحتياجات والاجتاهات الناش ئة.   املبن تشمل صنع القرار   متواصةل تمنية امجلعية الوطنية معلية 

واملعلومات   البياانت  جتميع  وتبادلها   النوعيةيكتيس  لتحسني    9وحتليلها  قصوى  الوطنية    مساعدةأمهية  امجلعيات  اقادة  اختاذ  لقرارات  عىل 

إىل  واخملاطرة تسعى  أن  وطنية  مجعية  لك  عىل  ويتعني  إىل.  تعلميية    التحول  نمنظمة  التحسر مواصةل  الاحتياجات   ة لتلبي  والابتاكر  وإىل 

سني العمليات واألنظمة.  هبدف حت النجاح والفشل  الاس تعراض ادلوري لتجارب  عىل أفضل وجه ابس تخدام أدةل    يف البيئات املعقدة  املتغية

  وينبغي أن تراعي معليات التخطيط الاسرتاتيجي الاجتاهات املقبةل والاحتياجات الناش ئة، وينبغي أن تركز أولوايت التمنية ادلاخلية عىل 

 . ، مبا يف ذكل التحول الرمقي لغدل  التحوالت الالزمة اليوم لالس تعداد

 قيادة التغيي التنظمييلقادرين عىل  عيات الوطنية أن تستمثر يف قادة التحول اامجل عىل  

النظام   تغيي  ختطيط  املس توايت  مجيع  عىل  الوطنية  امجلعيات  قادة  عىل  عليه  بأمكهل  يتعني  واإلرشاف  اسرتاتيجية وتنفيذه  مع  متاش يا 

، وأن يتحملوا املسؤولية عن جناحه وفشهل. ويتعني علهيم أن يكونوا قدوة وأن ميثلوا الشواغل اإلنسانية ويدافعوا عهنا للتأثي  2030 العقد

لك مجعية وطنية أن  وأن تضمن أن    اش ئنيالقادة النتعزز تمنية  و   تسعى إىل حتقيق الامتياز يف القيادة  يف اخلطط اإلنسانية. ويتعني عىل 

.  ، وأن تضمن يف اآلن ذاته المتثيل العادل للنوع الاجامتعي بني قادهتا عىل مجيع املس توايتاجملمتعات الت ختدهماتنوع    تنوع قيادهتا  يعكس

 املبادئ األساس ية. رتوجي ابلزناهة وب اواحضأيضا أن يقطعوا عهدا قادة امجلعيات الوطنية عىل و 

 ثقة مجيع األطراف املعنية. وتكسب  للمساءةل    وختضع شفافية  ابل   تتسم أن   مجلعيات الوطنية عىل ا

وابإلضافة .  الالزمة لتلبية احتياجاهتم  وتتعاون معهم لتمنية اخلدمات والربامج  تعملاألشخاص اذلين  اجملمتعات و ختضع لك مجعية وطنية ملساءةل  

 . واجلهات املعنية، ينبغي أن تكون لك مجعية وطنية مسؤوةل أمام أعضاهئا ومتطوعهيا ورشاكهئا إىل ذكل

تعززعىل  و  وأن  س ياسات  تضع  أن  وطنية  مجعية  اجلودة  لك  وأنظمة  و   إدارة  امجلعية التنفيذ  آليات  نزاهة  ومحلاية  املساءةل،  لضامن  الالزمة 

والتوجهيات بشأن النظم األساس ية للجمعيات    س ياسة الاحتاد ادلويل بشأن حامية الزناهةب   تلزتموعىل لك مجعية وطنية أن    ومسعهتا   الوطنية

للزناهة   10الوطنية  ادلويل  الاحتاد  إلطار  طبقا  تعمل  املوضوع.    11وأن  هبذا  الصةل  ذات  احلركة  قدر ولقرارات  يف  الاستامثر  ذكل   ةويشمل 

الوطنية   جمالامجلعيات  شا  تالاتصاال   يف  هنج  ادلمع  ووضع  وأنظمة  الوطنية  امجلعية  معل  لتس يي  اخملاطر  إلدارة  هبا، مل  اخلاصة  املعنية 

 . والرتكزي بشلك خاص عىل إدارة خماطر الزناهة ملنع قضااي الزناهة احملمتةل وتوقعها والكشف املبكر عهنا وتدبيها

 حتقيق الاس تدامة املالية   دف إىل مجلعيات الوطنية أن هتعىل ا

املوارد املالية الت حتتاهجا وإدارهتا لتقدمي اخلدمات اإلنسانية بطريقة شفافة ومسؤوةل،  جتذابالمساعهيا  لك مجعية وطنية أن تعجل  عىل 

أنشطة وبرامج    إدارة اخملاطر والفرص املالية. ويشمل ذكل ادلور الرئييس اذلي تضطلع به قيادة امجلعية الوطنية لضامن تصميإىل جانب  

 أنظمة مساءةل متينة.  تدمعها س تدامةم موارد بفضل يةل األجل تركز عىل واليهتا وتتسق معها، وميكن متويلها طو حملية 

 
 . س ياسة الاحتاد ادلويل بشأن النوع الاجامتعي والتنوعانظر  8
 اسات حامية البياانت(.يف ظل الاحرتام الاكمل لس ي ) 9

 2019، واعمتدها جملس املندوبني يف  2017استنادا إل قرار امجلعية العامة لالحتاد ادلويل لس نة  2018وافق علهيا جملس إدارة الاحتاد ادلويل يف س نة  10
 . 2019يف   إطار الاحتاد ادلويل لإلرشاف عىل الزناهة ومراقبهتا اذلي عرض عىل امجلعية العامة لالحتاد ادلويل 11
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 ووحداهتا احمللية ومتطوعهيا أن يدمعوا بعضهم بعضا يف تمنيهتم كش بكة عاملية موزعة   وفروعها مجلعيات الوطنية  عىل ا

  التعمل عىل الصعيد   لزايدة فرصواخلربات والتجارب مع امجلعيات الوطنية األخرى  لك امجلعيات الوطنية أن تتبادل املعارف وادلروس  عىل  

حتليل  من أجل  تبادل البياانت وادلروس مع أمانة الاحتاد ادلويل وكذكل يف مجيع أجزاء الش بكة  زايدة  . وينبغي  بأقىص قدر ممكن  العاملي

 . املس تخلصةاألولوايت الناش ئة وادلروس  

داخل امجلعيات   والفروعامجلعيات الوطنية أن تشارك يف التبادل والتعمل بني األقران. ويشمل ذكل التبادل بني املتطوعني واملوظفني  عىلو 

عىل  حل املشالكت وتوفي اخلربات العملية الفريدة يف جمال العمل احمليل.  الاشرتاك يف  لعمل امجلاعي ولاألولوية    ملنح  اوفامي بيهن   يةالوطن 

بشأن تمنية امجلعيات الوطنية من أجل تعزيز    نييف الش باكت اإلقلميية وجامعات املامرسأن تشارك، ابإلضافة إىل ذكل،  امجلعيات الوطنية  

 كة يف تصمي الهنج الابتاكرية وإعدادها. املشار 

   والطويةل   ة واملتوسط   ةالقصي   جال اآل   يف   ئ الطوار أهداف تمنية امجلعيات الوطنية يف حاالت  ب امجلعيات الوطنية أن تويل اهامتما خاصا  عىل  

للحد من    هجداأهداف تمنية امجلعيات الوطنية. وينبغي للجمعيات الوطنية أال تدخر    صوناحلاجة إىل    الكربى منتزيد األزمات اإلنسانية  

 عىل. و 13أو تقليلها حسب احلاجة   األنشطة اإلنسانيةولزايدة    12الكربىاخملاطر والاس تعداد مس بقا للتصدي حلاالت الطوارئ واألزمات  

لطريقة الت ميكن أن تتأثر هبا أولوايت تمنية امجلعية الوطنية ابحلاةل لأن تويل اهامتما خاصا    ،يف بداية لك حاةل طوارئ  ،مجلعيات الوطنيةا

عدم تقويض األهداف اإلمنائية  علهيا  اجلديدة. و  الاس تجابة  الأن تضمن  أنشطة  بسبب  للجمعية الوطنية  وأن تضمن    العاجةلطويةل األجل 

 الوطنية أو تعززها.  ةالعمليات بطريقة حتافظ عىل قدرات امجلعي  قليلوت  الانتقال إىل الانتعاش

منية امجلعيات الوطنية   الرتكزي عىل دمع ت

تنفيذها  اتامجلعي  عىل تتوىل  وأن  تمنيهتا  أولوايت  حتدد  أن  أن  ومي.  بنفسها  الوطنية  تمنيهتا    حتصلكن  يف  الوطنية  مجموعة عىل  امجلعية  دمع 

اجلهات   من  لضامن    الفاعةلواسعة  احلركة  مضن  مركزاي  دورا  ادلويل  الاحتاد  ويؤدي  والقدرات.  والاحتياجات  للس ياق  وفقا  احلاجة  عند 

أولوايهتا، وزايدة مساهامت   أنشطة تمنية امجلعيات الوطنية مع  الازدواج وحتسني األثررشاكء احلركة  مواءمة  حد لتفادي  أقىص  كام .  إىل 

امجلعيات ادلويل  الاحتاد  تنطبق   يساعد  وفامي  اخلارجيني.  والرشاكء  اخلارجية  واملنظامت  احلكومات  مع  رشاكهتا  حتسني  عىل  هذه    الوطنية 

عىل ش بكة الاحتاد ادلويل، ينبغي للمبادئ التالية دلمع تمنية امجلعيات الوطنية أن تلهم وتوجه مجيع اجلهات الفاعةل الت    ةالس ياسة مبارش 

ادلمع   جمال  تقدم  امجلعيات يف  وميكن    تمنية  من    احلصولالوطنية.  املزيد  تطبيق  اإلرشاداتعىل  تمنية    وطريقة  ميثاق  يف  املبادئ 

 الوطنية.  امجلعيات

 الوطنية.  ة مواءمة دمع تمنية امجلعيات الوطنية مع أولوايت امجلعي جيب 

مع الاحتياجات    مواءمهتا، ال بد من  ، بأقىص قدر ممكنالرشاكء لتمنية امجلعيات الوطنية  اكفة  الت يقدهمافعالية مجيع أشاكل ادلمع  لزايدة  

 يف خطة قطرية لتمنية امجلعية الوطنية أو يف خطط أخرى.  وردتاإلنسانية ووالية امجلعية الوطنية واألولوايت الت حددهتا، سواء 

   ومنسقا متسقا  متوقَعا و نبغي أن يكون دمع تمنية امجلعيات الوطنية  

الوطنية  عىل ا يقدمون ادلمع لتمنية امجلعية  هب  درايهتمجاالت  مب  أن يس تعينوالرشاكء اذلين  هبذا   اواختصاصهم املعرتف  وينبغي هلم التعريف 

 التاكمل.  وزايدةقمية  تسهم بأمثل شلك يف إضافة بتوفي كفاءات وهمارات مناس بة. وينبغي أن يلزتم مجيع الرشاكء  وتوقعهادلمع 

 

 .دارة خماطر الكوارثإل س ياسة الاحتاد ادلويل انظر  12

 ميكن أن يضم ذكل التأهب للكوارث والزناعات ومواهجهتا، وإيالء اهامتم خاص للمحافظة عىل وحتسني قبول امجلعية الوطنية وتغطيهتا 13
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ازدواج  الكفاءة  نقصفادي  ولت املس تو  العمل  أو  عىل  وتنس يقها  الوطنية  امجلعيات  تمنية  ختطيط  ينبغي  القصور،  أو  الرتكزي  أوجه   ايت أو 

  ة اخلارجي  اجلهات الفاعةلهذا التنس يق مجيع الرشاكء يف دمع تمنية امجلعيات الوطنية، مبن فهيم  يشمل . وينبغي أن ةوالعاملي ةواإلقلميي ةالقطري

 للحركة(.  ة)غي التابع

بدمع من    قيادة عالقات الرشاكة وتنس يقهايف  التمنية   يف جمالامجلعية الوطنية الت تتلقى ادلمع  ، جيب الاعرتاف بدور القطري  الصعيدعىل  و 

 تبادل. امل واملساءةل والاحرتام  الثقةهذه العالقات  تعكسأن  ب . وجي ويلأمانة الاحتاد ادل 

 وأن يسامه يف اس تدامة امجلعية الوطنية ينبغي أن يكون دمع تمنية امجلعيات الوطنية مران  

ف مع الاحتياجات املتغية أو الس ياق املتغي. وينبغي  يأن يكون مران وقابال للتكي ينبغي  دمع تمنية امجلعيات الوطنية فعاال حبق، يك يكون 

 لس ياق والاحتياجات. تغي ادمعهم وفقا ل كييف إلعادة ت   عىل اس تعدادأن يكون الرشاكء 

أن يس  قدرات امجلعية الوطنية وخدماهتا  اوينبغي  يف اس تدامة  دمع تمنية امجلعيات الوطنية  هناكمه  إلهيا،  طاملا اكنت  وضع امجلعية  ب  حاجة 

 لوطنية يف س ياقها. ا

 مع تمنية امجلعيات الوطنية يف حاالت الطوارئ دلينبغي إيالء اهامتم خاص  

الطوارئ،   حاالت  الرشاكء  عىل  يف  يأخذوا  مجيع  نزاهة  املزتايدة  لتمنيةااحتياجات    اعتبارمه  يفأن  عىل  احملافظة  إىل  احلاجة  ذكل  يف  مبا   ،

طويةل األجل للجمعية الوطنية.  ال ، دون إغفال األهداف اإلمنائية  ة احتياجات التمنية وأن يسهموا يف تلبي  امجلعية الوطنية أثناء حاةل طوارئ،

 احتياجات دمع تمنية امجلعيات الوطنية إىل جانب األولوايت التشغيلية.   أن تراعيليات التنس يق آل وينبغي

 املسؤوليات 

ذلا، فإن امجلعيات مسؤولية مشرتكة.  يعد  تمنية امجلعيات الوطنية  اخلاصة ب س ياسة  ال   هذهالاحتاد ادلويل بأن تأثي  و  قر امجلعيات الوطنيةت

 اها والالزتام به. مبحتو  مورشاكهئ  مومتطوعهي  متوعية موظفهي  لضامنابلتقيد هبذه الس ياسة  ون ملزمالوطنية لكها والاحتاد ادلويل  

 هبذه الس ياسة عن طريق اآليت:  عىل التقيدالاحتاد ادلويل امجلعيات الوطنية  ساعدوسي 

 حتقيق اتساقه.و  وإلهامهتمنية امجلعيات الوطنية  يف جمالوضع اسرتاتيجيات وأطر ومفاهي وأدوات لتوجيه العمل  •

ة واإلقلميية والعاملية وتعزيز الرشااكت  لمسائل املتعلقة بتمنية امجلعيات الوطنية عىل املس توايت الوطنيالفعيل ل تنس يق  ال   ضامن •

 . احلاجة حسب ومع اللجنة ادلولية والرشاكء اآلخرين   ،مضهناو  بني امجلعيات الوطنية

 . بهتمنية امجلعيات الوطنية وخدمات مبارشة إىل امجلعيات الوطنية الت تطل يف جمال دمع مبارش  تقدمي •

بوصفها من عنارص املساعدة   ادلمع بني األقران،تقدمي خدمات الوساطة وتيسي وحتسيهنا، و وضع آليات لتعزيز معايي اجلودة  •

 لتمنية امجلعيات الوطنية. اخملصص ضامن جودة لك أشاكل ادلمع بأرسه، و  يف الاحتاد ادلويل عىل تمنية امجلعيات الوطنية

 . ضامن رصد وقياس التقدم يف معلية تمنية امجلعيات الوطنية وإجنازاهتا •

ودة لتوجيه  اجل  عاليةمعلومات    ونرشتمنية امجلعيات الوطنية وتقامسها    يف جمالالعمل كوس يط للمعرفة، مع استيعاب ادلروس   •

 عىل األدةل.  املبن القرار  معلية اختاذ 

 هبا.   والزتاهمالك امجلعيات الوطنية هبذه الس ياسة    تقيردوسيرشف الاحتاد ادلويل عىل 
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تدعى  . و حيامث اكن ذكل مناس با  فها عىل حنو مناسب مع س ياقهاس ياساهتا احلالية مع هذه الس ياسة وتكير   أن توامئ  الوطنيةمجلعيات  عىل او 

إطار تمنية امجلعيات    معواس تخداهما  أيضا  إىل الاعرتاف هبذه الس ياسة    ،احلركة والرشاكء اخلارجيون اذلين يدمعون تعزيز القدرات وحتسيهنا

تمن  وميثاق  الوطنية  الوطنية  امجلعيات  وال   واألدوات  والتوجهياتية  الوطنية  امجلعيات  تمنية  جمال  يف  مشاركهتم  الاحتاد  امتس  لتوجيه  توجيه 

 .  احلاجةادلويل ودمعه، حسب 

 . 2029 لس نةلالحتاد ادلويل  العامةامجلعية ابنتظام ويف غضون همةل ال تتجاوز موعد انعقاد ع هذه الس ياسة وسوف تراجَ 

 املراجع 

 التالية:   واحلركة س ياسات وتوجهيات الاحتاد ادلويلسائر ق هذه الس ياسة متاش يا مع يتطب  ب جي

 س ياسة الاحتاد ادلويل بشأن التطوع  •

   الاحتاد ادلويل أهجزةحامية نزاهة امجلعيات الوطنية و الاحتاد ادلويل بشأن  س ياسة •

 س ياسة الاحتاد ادلويل بشأن النوع الاجامتعي والتنوع  •

 س ياسة الاحتاد ادلويل بشأن الش باب •

 دارة خماطر الكوارث إلس ياسة الاحتاد ادلويل  •

 وميثاق تمنية امجلعيات الوطنية  إطار تمنية امجلعيات الوطنية •

 2030لعقد حتاد ادلويل ل اسرتاتيجية الا •

 دليل الاحتاد ادلويل لتعزيز ادلور املساعد من خالل احلومكة والس ياسات •

 اسرتاتيجية حشد املوارد عىل نطاق الاحتاد ادلويل  •

 إطار الاحتاد ادلويل لتأهب امجلعيات الوطنية   •

 التوجهيات اخلاصة ابلنظم األساس ية للجمعيات الوطنية  •

 والاحتياجات النفس ية الاجامتعية تلبية احتياجات الصحة النفس ية بشأن س ياسة احلركة  •
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