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مبادئ حشد املوارد عىل نطاق احلركة
تقرير معلومات أأساس ية
وثيقة من اعداد
اللجنة ادلولية للصليب ا ألمحر
والاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر
ابلتشاور مع امجلعيات الوطنية للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر
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موجز تنفيذي
يقدم تقرير املعلومات ا ألساس ية هذا معلومات عن القرار  )CD/17/R6( 6بشأأن وضع مبادئ للحركة ادلولية للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر
حلشد املوارد عىل نطاق احلركة .ويسلط التقرير أأيض ًا الضوء عىل ا ألنشطة اليت نفذت من حنو عامني منذ اعامتد رمز احلركة يف اكنون
ا ألول/ديسمرب  ،2015مما جعل بتنفيذ هذه العملية.
وعقب اعامتد رمز احلركة ،معل الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر (الاحتاد ادلويل) واللجنة ادلولية للصليب ا ألمحر (اللجنة
ادلولية) عىل نطاق واسع مع امجلعيات الوطنية للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر (امجلعيات الوطنية) لوضع رؤية ،و أأهداف ومبادئ بغية مساعدة
فرداي أأو جعاع ًيا ،يف مجع التربعات يف جو من التعاون والرشاكة اجليدة.
مكوانت احلركة من أأجل زايدة اماكنياهتا ،سو ًاء ً
وترد هذه الرؤية وا ألهداف واملبادئ يف امللحق  1من القرار .ويعرض امللحق  2دراسة جدوى لثالثة نواجت توصلت الهيا اللجنة ادلولية والاحتاد
ادلويل وامجلعيات الوطنية من أأجل مساعدة احلركة عىل زايدة اماكنياهتا يف مجع التربعات اىل أأقىص حد ممكن .وبفضل اعامتد القرار كعا اكن متوقع ًا،
س توفر هذه املبادرات الاسرتاتيجية ً
حلول معلية ملساعدة مكوانت احلركة عىل تنس يق معلياهتا مجلع التربعات بشلك فعال وتطوير قدراهتا عىل
حشد املوارد الاكفية ،مما ميكن احلركة من الاس تجابة لحتياجات الناس اذلين يواهجون أأزمات .وهذه املبادرات الاسرتاتيجية يه:
 انشاء مركز افرتايض مجلع التربعات ،بغرض تنس يق مبادرات تمنية القدرات وحتسني مس توى التنس يق يف معليات مجع التربعات اليت تتولها
احلركة بشلك عام ،وتبادل أأفضل املعارسات يف هذا اجملال ،وتيسري وتنس يق معلية تدريب وتمنية قدرات العاملني فيه داخل احلركة؛
 حتسني اماكنية حصول احلركة عىل بياانت قوية خبصوص مجع التربعات وحتليلها ليك تدمع معلية اختا القرارات الاسرتاتيجية يف جمال حشد
املوارد.
 انشاء صندوق لالستامثر دلمع المنو والتطوير يف جمال مجع التربعات حتديدً ا.
و أأظهرت سلسةل من املشاورات بشأأن الرايدة واملسائل الفنية واس تبيان للجمعيات الوطنية أأن امجلعيات الوطنية معو ًما تدمع ا ألفاكر الواردة يف
الرؤية وا ألهداف واملبادئ ،وتتفق عىل أأن النواجت الثالثة تُعد وس يةل جيدة دلمع تنس يق معلية مجع التربعات وتطويرها.
ويقدم هذا التقرير يف اس تنتاجاته مجموعة من التوصيات اىل اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل وامجلعيات الوطنية لتنفيذ الرؤية وا ألهداف واملبادئ
والنواجت املرتبطة هبا عىل نطاق احلركة من أأجل حشد املوارد.
 -1مقدمة
اننا نعيش اليوم يف عامل ختلق فيه الزناعات املسلحة والكوارث الطبيعية وحالت الطوارئ ا ألخرى جفوات أخذة يف الاتساع بني الاحتياجات
ا ألساس ية للناس واملوارد املتاحة 1.ومل حيظ قط العمل امجلاعي هبذا القدر من ا ألمهية .ومع كل ،فان دخلنا كحركة ل يزيد مبا فيه الكفاية لتلبية
الاحتياجات املزتايدة.
 1ورد يف تقرير الفريق رفيع املس توى املعين بمتويل أأنشطة املساعدة النسانية املقدم اىل ا ألمني العام للأمم املتحدة بعنوان " أأمه من أأن يرتك عرضة للفشل :معاجلة جفوة متويل ا ألنشطة النسانية"
أأن هذه الفجوة تقدر بـ  15بليون دولر أأمرييك.
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واحلقيقة أأن احلركة حباجة اىل قاعدة دخل قوية ومس تدامة عىل الصعيدين احمليل والعاملي من أأجل ضعان اس مترار تقدمي اخلدمات .وذلكل ،جيب أأن
تعمل مكوانت احلركة مع ًا بروح من التعاون والرشاكة اجليدة ،مع دمع العنارص ا ألخرى عن طريق زايدة اماكنياهتا يف مجع التربعات اىل أأقىص حد
ممكن .وبيامن يمتتع العديد من امجلعيات الوطنية ابلقوة وا ألمن املايل ،اختذت مجعيات أأخرى ،ول زالت تتخذ خطوات هممة لتطوير قدراهتا المتويلية
الاسرتاتيجية اخلاصة .غري أأن بعض امجلعيات الوطنية ل تستمثر بشلك اسرتاتيجي يف معليات مجع التربعات أأو يف الاس تعانة مبوظفني متخصصني
يف مجع التربعات ،ومن مث ختفق يف زايدة اماكنياهتا يف مجع التربعات اىل أأقىص حد ممكن .ويواجه عدد كبري من تكل امجلعيات صعوابت مجة يف
تلبية الاحتياجات النسانية ،ويرجع كل اىل حد كبري اىل ضعف قدرهتا عىل حشد املوارد بشلك مس تدام .وعىل الصعيد العاملي ،هناك اماكنية
حمدودة للوصول اىل البياانت الالزمة لتحديد فرص المنو (سو ًاء اكنت يف أأسواق أأو تكنولوجيات أأو منتجات حمددة) وتوجيه قرارات الاستامثرات
الاسرتاتيجية.
وتؤثر الس ياسات واملعارسة يف قطاع العمل النساين والتمنوي ا ألوسع نطاق ًا عىل رغبة مكوانت احلركة يف العمل مع ًا بشلك أأفضل .ومن شأأن
املنافسة املزتايدة يف مجع التربعات من القطاع اخلاص – ولس امي المنو العاملي يف تربعات ا ألفراد عن طريق الاستامثر الاسرتاتيجي وارتفاع
مس توايت التنس يق بشأأن معلية ينفذها متخصصون يف مجع التربعات بني واكلت ا ألمم املتحدة واملنظعات غري احلكومية ادلولية  -أأن متثل ً
ضغطا
عىل امجلعيات الوطنية ليك تدمع ماكنهتا بفعالية دلى املاحنني .وتلزم "الصفقة الكربى" املاحنني واملنظعات اليت تقدم املساعدات ابدخال تغيريات
عديدة عىل ممارسات معلها بغية حتسني كفاءهتا .وتشمل تكل التغيريات الزتا ًما بتوفري املزيد من المتويل للمس تجيبني الوطنيني واحملليني .وبفضل
وجود احلركة يف اجملمتعات احمللية يف  190بدلً ا ،تُعد أأكرب ش بكة انسانية يف العامل .وابلتايل ،فان دلينا القدرة عىل املس تويني الوطين واحمليل اليت
متكننا من الوفاء هبذا الالزتام .وعالوة عىل كل ،حنتاج اىل مجعيات وطنية قوية مبقدورها اجياد المتويل وحشد املوارد عىل حنو مس تدام لضعان
قدرة احلركة ومكوانهتا الفردية عىل أأداء هممهتا النسانية يف املس تقبل.
ويسلط هذا التقرير حول مبادئ حشد املوارد عىل نطاق احلركة الضوء عىل املشاورات وا ألنشطة ا ألخرى اليت ن ُفذت والتقدم احملرز والنتاجئ اليت
مت التوصل الهيا عىل مدار فرتة الس نتني تقريب ًا بني اعامتد جملس املندوبني القرار  )CD/15/R2( 2بشأأن اعامتد رمز للحركة يف اكنون
ا ألول/ديسمرب  ،2015وعرض مبادئ حشد املوارد عىل نطاق احلركة يف جملس املندوبني يف عام .2017
 -2املعلومات ا ألساس ية :من اعامتد رمز احلركة اىل وضع مبادئ حشد املوارد عىل نطاق احلركة
مت تناول القضااي اليت تواهجها مكوانت احلركة يف معلية حشد املوارد واخلطوات املتخذة ملواهجهتا للمرة ا ألوىل يف اسرتاتيجية حشد املوارد عىل
نطاق الاحتاد ادلويل ،اليت اعمتدها جملس ادارة الاحتاد ادلويل يف عام  .2011وقد وضعت اسرتاتيجية الاحتاد ادلويل من أأجل:
 احلفاظ عىل دور الرايدة يف حشد املوارد حلالت الطوارئ؛
 زايدة اليرادات خارج حالت الطوارئ ل ألنشطة احمللية وادلولية؛
 زايدة قدرة امجلعيات الوطنية عىل حشد املوارد.
ول تزال ا ألنشطة الرامية اىل تنفيذ هذه الاسرتاتيجية مس مترة .ومن أأجل الاس تفادة من النجاحات والتقدم احملرز يف اطار اسرتاتيجية الاحتاد
ادلويل حلشد املوارد وارشاك مجيع عنارص احلرکة ،بد أأت العملية يف وضع رؤية ومبادئ ونواجت عىل مس توى احلرکة .ابلضافة اىل كل ،اكن ھناك
العديد من املبادرات اليت طرحهتا احلرکة تعرتف ابحلاجة اىل حتسني الرتابط والتنس يق يف حشد املوارد ،ودمع امجلعيات الوطنية يف تعزيز قدراتھا
التنظمیية الشامةل ،عىل النحو املبني أأدانه:

CD/17/6
3

يدعو القرار " ،1تعزيز التنس يق والتعاون بني مكوانت احلركة :حتسني الاس تجابة النسانية للحركة" ( ،)CD/15/R1يف الهدف  7اىل "اتباع
احلركة لهنج مامتسك ومتاكمل حلشد املوارد يف حالت الطوارئ الكربى" ويف الفقرة  ،9يؤكد عىل رضورة " أأن يستند الهنج املعمتد بني مكوانت
احلركة حلشد املوارد عىل التاكمل ل عىل التنافس ،أأي تفادي التنافس بني مكوانت احلركة".
وحييط القرار  6بشأأن "مبادرة احلركة ادلولية للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر اخلاصة ابلعالمة املمزية" ( ،)CD/13/R6يف الفقرة  4من ادليباجة
عل ًما بقرار جملس ادارة الاحتاد ادلويل بشأأن "وضع القواعد لشعار حممتل للحركة ،والبدء بنقاش حول اطار حلشد املوارد عىل نطاق احلركة".
واس تجابة ذلكل ،قدمت مكوانت احلركة القرار " ،2مبادرة العالمة املمزية للحركة ادلولية للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر :اعامتد رمز احلركة ادلولية
للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر" ( )CD/15/R2اىل جملس املندوبني يف اكنون ا ألول/ديسمرب .2015وهيدف هذا القرار اىل ضعان أأن احلركة
ميكهنا ،بشلك اس تثنايئ ،اس تخدام رمز احلركة من أأجل "تعزيز الهوية البرصية امجلاعية للحركة وحتديد ماكنهتا ويف مجع التربعات من أأجل دمع
العمل النساين للحركة ولصاحل ا ألفراد اذلين تقدم خدماهتا الهيم" .كعا يعرتف القرار "بأأن من املهم للحركة ومكوانهتا أأن تعزز تعاوهنا بشأأن حشد
املوارد والاس تفادة من اماكنياهتا مجلع التربعات ،بصفة فردية وجعاعية ،لصاحل الفئات الضعيفة اليت ختدهما من أأشخاص وجممتعات" .وتنص الفقرة رمق
 6من منطوقه عىل أأن"ينيط [جملس املندوبني] مبكوانت احلركة ابداء ما لها من رايدة جعاعية من أأجل زايدة اماكنيات احلركة يف مجع التربعات يف
جو من التعاون والرشاكة اجليدة ،ويناشد اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل امليض يف مسار شامل مع امجلعيات الوطنية حنو اعداد مبادئ حلشد
املوارد عىل صعيد احلركة ،جيري عرضها عىل جملس املندوبني يف عام  2017لعامتدها".
واكن هناك مسعى لوجود هذا الالزتام من أأجل ضعان أأن تتعامل احلركة مع الافتقار اىل توجه اسرتاتيجي عاملي حلشد املوارد ،ا ألمر اذلي يؤدي
اىل "ترك املال عىل الطاوةل" .وقد أأدرك املشاركون يف مبادرة وضع العالمة املمزية وتطوير رمز احلركة أأيضً ا فوائد وجود اسرتاتيجية عاملية .أأما
الواكلت الرئيس ية ا ألخرى فقد اس مترت يف تمنية دخلها من مجع التربعات وحصهتا يف السوق عىل حساب احلركة عىل الصعيدين احمليل والعاملي.
وقد ُوضعت مبادئ حشد املوارد عىل نطاق احلركة ملواهجة هذا ا ألمر .ويه تقرتح توضيح كيفية معل نظام حشد املوارد عىل نطاق احلركة معل ًيا،
وكيف ميكن أأن نضمن أأننا نركز عىل التنافس مع الخرين يف قطاع العمل النساين واخلريي وليس مع بعضنا بعضً ا .كعا اس هتدفت ادلعوة اىل اجياد
س بل لزايدة اماكنيات احلركة يف مجع التربعات اىل أأقىص حد ممكن اجياد س بل لالس تفادة من نقاط القوة دلى لك مكون من مكوانت احلركة
واملزااي النسبية اليت يمتتع هبا ،واحرتام ادلور املتفرد للك مهنا والتفويض املمنوح هل.
وعىل مدار عايم  2016و ،2017معلت مكوانت احلركة م ًعا لوضع مفهوم لصندوق الاستامثر املزمع انشاؤه للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر.
وهيدف اىل تعزيز العمل عىل الصعيد احمليل يف حاةل احلاجة اىل اس تجابة عاملية ل ألزمات .ويُعد انشاء هذا الصندوق اقرار ًا بأأنه بيامن تمتتع العديد من
امجلعيات الوطنية ابلقوة والاس تقرار ،فان مجعيات أأخرى بعيدة عن حتقيق اماكنياهتا .ومثة حاجة اىل مزيد من الاستامثر وادلمع لضعان أأن تصبح
امجلعيات الوطنية ،بل وتظل أأطراف ًا فاعةل دامئة ومس تقةل ،معرتف هبا وموضع ثقة يف جممتعاهتا احمللية ،و أأن يُنظر الهيا بوصفها رشاكء موثوق هبم من
أأجل تنفيذ العمل النساين القامئ عىل املبادئ والفعالية .ومن املهم أأن تتواءم املبادرات املقدمة دلمع الاستامثر يف مجع التربعات مع ا ألهداف ا ألوسع
نطاقًا لصندوق الاستامثر املزمع انشاؤه للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر ،نظر ًا اىل أأن تمنية القدرات عىل حشد املوارد والاستامثر يف تكل القدرات
جزءا هم ًما من ضعان الاس تدامة املالية للجمعيات الوطنية يف س ياق تطورها التنظمیي الشامةل.
يشالكن ً
ويف اطار املبادرات املذكورة ،تشاورت مكوانت احلركة عىل نطاق واسع مع امجلعيات الوطنية من أأجل وضع مبادئ حشد املوارد عىل نطاق
احلركة وما يرتبط هبا من نواجت .وانصب تركزيها عىل تعزيز التنس يق وتمنية قدرات امجلعيات الوطنية والاستامثر يف تكل القدرات .وار ً
تباطا هبذا،
أنشئ فريق مرجعي وأجريت مشاورات عىل املس تويني الرمسي وغري الرمسي.
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تشرين
الثاني/نوفمبر
 :2017مجلس
المندوبين

أيار/مايو –
أيلول/سبتمبر
:2017
االجتماع الثالث
للفريق
المرجعي،
جنيف

نسيان/أبريل
:2017
االجتماع الثالث
للفريق
المرجعي،
جنيف

كانون الثاني/يناير
– أيار/مايو
االستبيان
ومشاورات
الريادة وجمع
التبرعات

تشرين
الثاني/نوفمبر
:2016
االجتماع الثاني
للفريق
المرجعي،
جنيف

حزيران/يونيو
:2016
االجتماع األول
للفريق
المرجعي،
جنيف

كانون
األول/ديسمبر
 :2015مجلس
المندوبين يعتمد
رمز الحركة

وقد وهجت دعوة للمشاركة يف الفريق املرجعي اىل مجيع أأمناء امجلعيات الوطنية يف  15نيسان /أأبريل  .2016وعقد الاجامتع ا ألول يف 8
حزيران/يونيو  ،2016والاجامتع الثاين يف ترشين الثاين/نومفرب  ،2016أأما الاجامتع الثالث فعقد يف نيسان /أأبريل  .2017وحرضت اللجنة
ادلولية ،والاحتاد ادلويل و 17مجعية وطنية من ا ألعضاء البالغ عددمه  33مجعية 2تكل الاجامتعات .ابلضافة اىل كل ،عقدت مؤمترات عن بعد
عقب لك اجامتع لضعان اس مترار احاطة ا ألعضاء اذلين مل يمتكنوا من احلضور عل ًما ابملس تجدات وااتحة الفرصة هلم لطرح أأفاكرمه .وركز الفريق
املرجعي عىل ما ييل:
 حتديد رؤية ورساةل مشرتكة مجلع التربعات عرب احلركة؛
 وضع مبادئ حلشد املوارد عىل نطاق احلركة؛
 اقرتاح مبادرات لتمنية القدرات عىل نطاق احلركة :جمالت جديدة لالستامثر وهنج مبتكرة لتعزيز قدرات امجلعيات الوطنية عىل حشد املوارد يف
أأسواقها احمللية (اس ً
تكعال للعمل اجلاري يف اطار اسرتاتيجية الاحتاد ادلويل حلشد املوارد).
املشاورات الفنية
مجعت املشاورات الفنية بني القادة وخرباء مجع التربعات من امجلعيات الوطنية واللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل من أأجل ضعان مشول العملية
للجميع ،وللمساعدة عىل وضع تصور ملضمون الرؤية عىل نطاق احلركة ومبادهئا وللمبادرات اجلديدة لتمنية القدرات .وهذه املبادرات ،أأو النواجت،
اليت وضعها الفريق املرجعي يه:
 انشاء مركز افرتايض مجلع التربعات ،بغرض تنس يق مبادرات تمنية القدرات وحتسني مس توى التنس يق يف معليات مجع التربعات اليت تتولها
احلركة بشلك عام ،وتبادل أأفضل املعارسات يف هذا اجملال ،وتيسري وتنس يق معلية تدريب وتمنية قدرات العاملني فيه داخل احلركة؛
 حتسني اماكنية حصول احلركة عىل بياانت قوية خبصوص مجع التربعات وحتليلها ليك تدمع معلية اختا القرارات الاسرتاتيجية يف جمال حشد
املوارد.
 انشاء صندوق لالستامثر دلمع المنو والتطوير يف جمال مجع التربعات حتديدً ا.
وعقد اجامتع للفريق العامل يف جنيف يف أ ار/مارس  .2017ويف أأثناء حلقة معل عىل مدار يومني ،طلب من املشاركني تقدمي وصف مبديئ
للتفكري اذلي عىل أأساسه طرحت لك مبادرة وسبهبا ،ووضع تصممي للمبادرة وحتديد نطاقها وتقدمي منو ج لها ،واعداد دراسة جدوى وملخص
 2أأفريقيا :كوت ديفوار واثيوبيا وغاان وكينيا وجنوب السودان ،وا ألمريكتان :كندا وكولومبيا وكوس تارياك وجاماياك واملكس يك والولايت املتحدة ا ألمريكية ،وأس يا واحمليط الهادئ :أأسرتاليا والصني
والياابن ونيوزيلندا وكوراي اجلنوبية واتيلند وفيتنام ،وأأورواب وأس يا الوسطى :أأ ربيجان وادلامنرك و أأملانيا و أأيرلندا وهولندا والرنوجي واس بانيا وسويرسا وتركيا واململكة املتحدة ،والرشق ا ألوسط
وشعال أأفريقيا :مرص وايران والعراق ولبنان وقطر.
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مبديئ للتداعيات اليت تواجه املوارد املالية وغريها من املوارد ،و أأيض ًا احللول أأو التصورات املقرتحة ،ابلضافة اىل ختطيط املرشوع باكمهل مبا يف
كل اجلدول الزمين واحلجم والسعات الرئيس ية ومعلية التنفيذ ملدة ثالث س نوات بعد اجامتع جملس املندوبني يف عام .2017
وشهدت الفعاليات التالية اجراء مشاورات فنية اضافية بشأأن الرؤية اخلاصة بعملية حشد املوارد عىل نطاق احلركة ومبادهئا ونواجتها:
 املنتدى ادلويل ملشاركة همارات مجع التربعات ،لندن ،أأيلول/سبمترب  ،2016حبضور  250من املتخصصني يف مجع التربعات من أأكرث من 50
مجعية وطنية؛
 ش بكة مجعيات أس يا واحمليط الهادئ للمتخصصني يف مجع التربعات ،س يول ،أ ار/مارس  ،2017حبضور  73من املتخصصني يف مجع التربعات
من  26مجعية وطنية؛
 مؤمتر مشاركة همارات مجع التربعات دلول الشعال ا ألورويب ،س توكهومل ،أ ار/مارس  ،2017حبضور  130من املتخصصني يف مجع التربعات
من مخس مجعيات وطنية؛
 حلقة معل حول مشاركة همارات مجع التربعات يف أأورواب الرشقية وأس يا الوسطى ،بودابست ،حزيران/يونيو  ،2017حبضور  36من
املتخصصني يف مجع التربعات من  19مجعية وطنية؛
 اجامتعات اجملموعة ا ألوروبية لدلمع العام ،برلني (ترشين ا أل أ
ول/أكتوبر  )2016وبرشلونة ( أأاير/مايو  ،)2017حبضور مديري التصالت ومجع
التربعات من  23مجعية وطنية.
مشاورات القادة
أأبلغت اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل قادة امجلعيات الوطنية ابملس تجدات وتشاورا معهم يف مجيع مراحل العملية ،مبا يف كل أأثناء الفعاليات
التالية:





مؤمتر البدلان ا ألفريقية ،أأبيدجان ،نيسان /أأبريل 2017؛
اجامتع القادة يف أأورواب الرشقية وأس يا الوسطى ،أأملايت ،أأاير/مايو 2017؛
اجامتع جملس ادارة الاحتاد ادلويل ،جنيف ،أأاير/مايو 2017؛
اجامتعات الرشاكة بني اللجنة ادلولية وامجلعيات الوطنية ،جنيف ،فرباير/ش باط  ،2016وفرباير/ش باط .2017

اس تبيان لس تطالع أراء امجلعيات الوطنية
جشعت املناقشات املبكرة اليت جرت يف اجامتعات القادة والاجامتعات الفنية ًًلك من اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل عىل اجراء اس تبيان للجمعيات
الوطنية من أأجل فھم القضااي اليت هتدف الرؤية املقرتحة املتعلقة بعملية حشد املوارد عىل نطاق احلرکة ومبادهئا ونواجتها اىل معاجلهتا ،وحتديد ما ا ا
اكنت امجلعيات الوطنية تتفق مع احللول اليت حددها الفريق املرجعي ملساعدة احلركة عىل زايدة اماكنياهتا يف مجع التربعات اىل أأقىص حد ممكن.
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وتضمن الاس تبيان ثالثة أأهداف رئيس ية يه:
 ضعان أأن املشاورات اليت أأجريت مع امجلعيات الوطنية بشأأن مرشوع مبادئ احلرکة من أأجل حشد املوارد واملبادرات الثالث املرتبطة هبا
(ويه انشاء مرکز مجلع التربعات ،والاستامثر يف مجع التربعات ،وجتميع بياانت قوية عن مجع التربعات واس تخدام تكل البياانت) اكنت شامةل؛
 ضعان تصممي املبادرات الثالث بطريقة تعكس ًًلك من معل امجلعيات الوطنية يف س ياقات مجع التربعات عىل الصعيد احملىل ،ومعل مكوانت
احلرکة يف حشد املوارد عىل الصعيد العاملی؛
 وضع تصور للعمل املس تقبيل يف جمال حشد املوارد عىل الصعيد العاملي ،و كل عقب اجامتع جملس املندوبني يف عام .2017
واكن الاس تبيان ،اذلي تضمن  25سؤا ًل مفتوح ًا ومغلق ًا ،متا ًحا عىل ش بكة النرتنت أأو يف صيغة ملف وورد  wordخبمس لغات (يه العربية
والجنلزيية والفرنس ية والروس ية والس بانية) .و أأرسلت اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل رسائل بريد الكرتوين اىل مجيع أأمناء امجلعيات الوطنية
لحاطهتم علعاً ابلس تبيان ،وطلبا قيام كبار القادة ابلجابة عليه ونرشه عرب القنوات الفنية مجلع التربعات والعمل امليداين .واكن الاس تبيان متاح ًا عىل
النرتنت ملدة مخسة أأسابيع من  29أ ار/مارس اىل  28نيسان /أأبريل .2017
وقد ورد  93اس تبيا ًان اكم ًال ( 67ابللغة الجنلزيية ،و 11ابللغة الفرنس ية ،و 7ابللغة الس بانية ،و 4ابللغة الروس ية ،و 4ابللغة العربية) .وميثل كل
العدد  %49من مجيع امجلعيات الوطنية املعرتف هبا حالي ًا (وعددها  190مجعية) .ومتثل هدف اسرتاتيجية أأخذ العينات اليت وضعت لالس تبيان يف
حتقيق معدل اس تجابة بنس بة  ( %30أأي تلقي ردود من  56مجعية وطنية) من مجيع املناطق اجلغرافية لضعان متثيلها يف الاس تبيان .وقد جتاوزت
الردود تكل النس بة يف مجيع املناطق ،كعا هو مبني يف اجلدول التايل.
املنطقة
أأفريقيا
ا ألمريكتان
أس يا واحمليط الهادئ
أأورواب وأس يا الوسطى
الرشق ا ألوسط وشعال أأفريقيا
اجملموع

عدد امجلعيات الوطنية
املعرتف هبا يف لك
منطقة
49
35
35
53
18
190

عدد الردود
املس هتدفة

عدد الردود الواردة

15
10
10
16
5
56

21
16
17
30
9
93

نس بة امجلعيات
الوطنية املعرتف هبا
اليت اس تجابت
%43
%46
%49
%57
%50
%49

 -3التحليل والتقدم احملرز
الرؤية وا ألهداف واملبادئ
عىل الرمغ من املاكسب املنتظر حتقيقها من تنفيذ اسرتاتيجية حشد املوارد اليت وضعها الاحتاد ادلويل ،اليت هتدف اىل حتسني التعاون بني
امجلعيات الوطنية وبناء قدراهتا يف جمال حشد املوارد ،فان احلركة ليس دلهيا ما يفي هبذا ا ألمر .وحنن ناكحف من أأجل زايدة دخل احلركة مبا يكفي
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لمتكيننا من الاس تجابة لالحتياجات الخذة يف الزتايد .حنن أأيض ًا "نرتك املال عىل الطاوةل" ألننا ل منكل رؤية مشرتكة ول نتعاون وننسق ابلقدر
الاكيف .وتعلي ًقا عىل هذا ا ألمر ،قال أأمني عام احدى امجلعيات الوطنية يف أأول اجامتع للمجموعة املرجعية "ان الثقة والقبول واحرتام نقاط القوة يه
أأمور أأساس ية للتعاون الناحج يف ختفيف معاانة الناس اذلين يواهجون أأزمات".
وقد وضعت الرؤية اخلاصة بعملية حشد املوارد عىل نطاق احلركة و أأهدافها ومبادهئا ونواجتها حبيث تساعد مكوانت احلركة عىل التعامل مع هذه
املسائل بشلك فردي وجعاعي.
وتوحض الرؤية نيتنا أأن نعمل م ًعا عىل أأن نكون روا ًدا يف حشد املوارد عىل الصعيدين احمليل والعاملي ،ما ميكننا من توس يع نطاق اتصالنا اىل أأقىص
حد عىل املس توى العاملي ومن الاضطالع ابملهمة النسانية للحركة .وتتطرق الرؤية اىل أأمهية مجع التربعات من أأجل املس تقبل ،مبا يضمن قدرتنا
عىل مواصةل تلبية الاحتياجات النسانية ،أأيامن ُوجدت .و أأخري ًا ،تعرتف الرؤية بأأمهية معل مكوانت احلركة مع ًا من أأجل توفري مس توايت عالية من
الرشاف للرشاكء واملؤيدين واملاحنني.
وقد صيغت هذه ا ألهداف لتس تمكل بشلك مبارش ا ألهداف الواردة يف اسرتاتيجية حشد املوارد اليت وضعها الاحتاد ادلويل ،ويه تويل دور
قيادي يف حشد املوارد احمللية والعاملية من أأجل العمل النساين ،وحشد القوة النسانية لس امي أأثناء حالت الطوارئ لمتكني الرشاكء واملؤيدين من
توفري املساعدة ملن مه يف أأمس احلاجة الهيا ،وضعان الاس تدامة املالية عىل املس تويني الفردي وامجلاعي انطالق ًا من روح التضامن والرشاكة اجليدة،
مع ادراك أأن احلركة أأقوى يف وحدهتا من مجموع أأجزاهئا.
وتسلط املبادئ الضوء عىل أأمهية لك من:





تعظمي ادلخل لتحقيق ا ألهداف والرؤية؛
العمل انطالق ًا من روح التضامن والرشاكة اجليدة؛
الاعرتاف اب ألدوار املتفردة ملكوانت احلركة وتفويضاهتا وما يعنيه كل لعملية حشد املوارد؛
اتباع هنج تعاوين وفعال مجلع التربعات والالزتام ببناء قدرات امجلعيات الوطنية عىل حشد ا ألموال.

وبوجه عام ،اكنت امجلعيات الوطنية مؤيدة للمواضيع اليت تتضمهنا الرؤية وا ألهداف واملبادئ .ويف الجاابت عىل أأس ئةل الاس تبيان ،وافق أأغلبيهتا
أأو وافقوا متام ًا عىل أأن املواضيع مالمئة .واكنت أأقوى موافقة عىل موضوع "من املهم مجع التربعات بطريقة مسؤوةل أأمام اجلهات املاحنة واجملمتعات
احمللية اليت خندهما" ،و كل بنس بة  %97أأو  90مجعية وطنية وافقت أأو وافقت متام ًا .وتىل كل موضوع "من املهم دمع تطوير قدرات امجلعيات
الوطنية عىل مجع التربعات" ،ا بلغت النس بة  %97أأو  91مجعية وطنية وافقت أأو وافقت متام ًا.
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ُوطرح عىل امجلعيات الوطنية سؤال ععا ا ا اكنت هناك مواضيع اضافية تود رؤيهتا مدرجة مضن املبادئ ،وجاءت اجابة ا ألغلبية ( %73أأو 68
مجعية وطنية) "ل".
 -3ھل ھناك مواضیع إضافیة تود جمعیتك الوطنیة رؤیتھا مدرجة ضمن
المبادئ علی صعید الحرکة من أجل حشد الموارد؟

)27% (25

نعم
ال

)73% (68
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النواجت
مركز افرتايض مجلع التربعات
طرح الفريق املرجعي فكرة انشاء مركز افرتايض مجلع التربعات كوس يةل لتنس يق هجود حشد املوارد اليت تضطلع هبا مكوانت احلركة .وميكن
ملكوانت احلركة أأن تسهم يف هذا املركز وتتلقى ادلمع منه .وهيدف املركز اىل حتقيق ما ييل:





اجياد مركز حيقق كفاءة مجع التربعات؛
احلصول عىل معلومات السوق؛
دمع وضع اسرتاتيجيات مجع التربعات؛
توفري منصة لتبادل أأفضل املعارسات والتعمل عىل املس توى املؤسيس.

وقال أأمني عام احدى امجلعيات الوطنية وعضو الفريق املرجعي "ينبغي للحركة أأن تقدم خدمة ميكن مجليع امجلعيات الوطنية الاس تفادة مهنا ،ويشء
تكون امجلعيات الوطنية عىل اس تعداد دلفع املال من أأجهل ودمعه".
ويف البحث يف جدوى انشاء مركز افرتايض مجلع التربعات ،تضمن الاس تبيان سؤا ًل عن ا ألمر اذلي ميكن أأن جتده امجلعيات الوطنية الأكرث فائدة
يف هذا املركز .واختار معظم امجلعيات الوطنية " أأفضل املعارسات" ( %89أأو  83مجعية وطنية) ،يلهيا "احلصول عىل التدريب عىل مجع التربعات"
( %86أأو  80مجعية وطنية) مث "ا ألفاكر الابتاكرية" ( %83أأو  77مجعية وطنية).
 -14ماھو األمر الذي یمكن أن تجده جمعیتك الوطنیة األكثر فائدة في مركز لجمع التبرعات على الصعید العالمي؟ یرجى
اختیار جمیع ما ینطبق.
أفضل الممارسات

)89% (83

الحصول علی التدريب علی جمع التبرعات

)86% (80

أفكار ابتكارية

)83% (77

منتجات جمع التبرعات وأدواتها ونماذجها

)80% (74

الخبرة االستشارية في مجال جمع التبرعات

)70% (65

دراسات السوق

)63% (59

سجل لمسؤولي جمع التبرعات المدربين الذين يمكنهم التنقل على…

)46% (43

أمور أخرى ،يرجى التحديد

)9% (8
)0% (0
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60%

40%
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ال شيء مما سبق

CD/17/6
10

كعا ُس ئلت امجلعيات الوطنية ععا سوف ترغب املسامهة به يف انشاء مركز افرتايض مجلع التربعات .واختار معظمها "ختصيص جزء من وقت
املوظفني" ( %69أأو  64مجعية وطنية) ،مث "ادلمع الفين" ( %38أأو  35مجعية وطنية) ،و أأجاب العدد ا ألقل ( %18أأو  17مجعية وطنية) أأهنا
سرتغب يف توفري "المتويل".

 -15ما الذي سوف ترغب جمعیتك الوطنیة المساھمة به في إنشاء مركز لجمع التبرعات على الصعید
العالمي؟ یرجى اختیار جمیع ما ینطبق.
تخصيص جزء من وقت الموظفين
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ال شيء مما سبق
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مجع البياانت وحتليلها
كجزء من املنتدى ادلويل للرايدة يف مجع التربعات ،تشارك احلركة يف معلية مقارنة مرجعية عاملية مجلع التربعات تسمى تقيمي ا ألقران 3.ولجراء هذا
التقيمي ،تقوم اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل وامجلعيات الوطنية ( 16مشارکة حالي ًا) بتجميع بياانت مجع التربعات وحتليلھا س نو ًاي .ويف حني أأن
البياانت قد ل متثيل القدرة الشامةل للحركة حلشد املوارد ،فان حتليل هذه البياانت برمغ حمدوديهتا يسلط الضوء عىل عدة قضااي أأساس ية ،وحيدد
الاجتاهات يف مجع التربعات استنادًا اىل بياانت املشاركني الخرين:
 عدم ادراك احلركة لوضعها يف جمال مجع التربعات ادر ًااك ً
اكمال بسبب نقص البياانت؛
 ركود معلية دفع المنو يف مجع التربعات ابحلركة – بلغت نس بة المنو الس نوي املركب  %2بني عايم  2011و2015؛
 احلركة تفقد حصهتا السوقية ،ا تراجعت من نس بة  %22يف  2011اىل  %18يف  2015يف حني يعمل مشاركون أخرون عىل زايدة حصهتم
السوقية عىل حساب مكوانت احلركة.

 3أأعضاء املنتدى ادلويل للرايدة يف مجع التربعات :منظمة العفو ادلولية ،ومنظمة أأكشن ايد للمعونة  ،ActionAidومنظمة كري انرتانش يوانل  ، Care Internationalومنظمة السالم
ا ألخرض  ،Greenpeaceومنظمة أأطباء بال حدود  ،Médecins sans Frontièresومؤسسة معلية الابتسامة  ، Operation Smileومنظمة أأوكسفام ،Oxfam
ومنظمة انقا الطفوةل  ،Save the Childrenوقرى ا ألطفال اس .أأو .اس  ،SOS Children’s Villagesواملفوضية السامية للأمم املتحدة لشؤون الالجئني ،UNHCR
واليونس يف  ،UNICEFومنظمو ووردل فيجن  ،World Visionوالصندوق العاملي للطبيعة .World Wide Fund for Nature
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ُوطرح عىل امجلعيات الوطنية سؤال ععا ا ا اكنت تقوم بشلك روتيين جبمع بياانت ا ألداء اخلاصة جبمع التربعات وحتليلها لفهم اماكنيات المنو و /أأو
توجيه القرارات اخلاصة ابلستامثرات .و كرت  53مجعية وطنية من بني املشاركني يف الاس تقصاء ( 93مجعية) أأهنا تقوم بذكل ،ما يشري اىل أأنه
ميكن للحركة أأن تزيد عدد املشاركني يف املبادرات الس نوية مجلع البياانت ومبادرات املقارنة املرجعية .و كرت امجلعيات الوطنية الـ  40اليت أأفادت
بأأهنا ل جتمع أأو حتلل بياانت ا ألداء اخلاصة جبمع التربعات أأن نقص القدرات أأو املوارد ،وضعف قاعدة البياانت ونظم ادارة املعلومات تُعد ا ألس باب
الرئيس ية ذلكل.
ويف معرض فعاليات "قوة النسانية يف مجع التربعات  4،"The Power of Humanity in Fundraisingاذلي اس تضافته اللجنة ادلولية
والاحتاد ادلويل ،حتدثت جانيت سويريبتو رئيسة العمليات يف املنظمة ادلولية لنقا الطفوةل ،عن التحول ا ألخري اذلي شهدته معلية مجع التربعات
يف منظمهتا:
" أأصبحنا أأكرث تشددًا بشأأن البياانت :أأين نؤدي ،و أأين حنصل عىل حصة يف السوق ،و أأين خنرس حصتنا ولصاحل من ،ومك
نستمثر و أأين ،ومن اذلي يستمثر أأكرث ،و أأين يستمثرون ،وما يه النتاجئ .وقد أأاتح لنا هذا ا ألمر صورة أأفضل بكثري ملا اكن علينا
أأن نفعهل .هذا الهوس ابلبياانت هو ابلفعل ما جيب عىل املرء أأن يبد أأ منه".
وجيب أأن يستند الاستامثر الاسرتاتيجي يف مجع التربعات اىل حتليل قوي للسوق والبياانت ا ا ما أريد هل أأن حيقق المنو .وا ا قامت مكوانت
احلركة جبمع البياانت اخلاصة جبمع التربعات وحتليلها بصورة منتظمة ،فان تكل البياانت س توجه قراراهتا الاستامثرية عىل املس توايت احمللية والوطنية
والعاملية وقراراهتا بشأأن الاستامثر يف معلية مجع التربعات اليت تضطلع هبا امجلعيات الوطنية ،وتعرفها بأأداء منافس هيا (عن طريق توفري بياانت للمقارنة
املرجعية) ،و أأيضً ا ابلفرص والهتديدات احملمتةل يف السوق.

الحصة السوقیة 2011
الصليب األحمر
%22

جهات أخرى
%16
أطباء بال حدود
%4
أوكسفام
%4
إنقاذ الطفولة
%6

اليونسيف
%16
برنامج الغذاء
العالمي
%14

 4ملشاهدة الفيديو ،يرىج اس تخدام لكمة املرورvideoshare :

المفوضية
السامية لشؤون
الالجئين
وورلد فيجن
%8
%10
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الحصة السوقیة 2015
الصليب األحمر
%18

جهات أخرى
%15
أوكسفام
%4
أطباء بال حدود
%5

اليونسيف
%17

إنقاذ الطفولة
%6

برنامج الغذاء
العالمي
%16

وورلد فيجن
%8
المفوضية السامية
لشؤون الالجئين
%11

 %من الحصة السوقیة (جمیع فئات الدخل) –  2015مقارنة بعام 2011

الاستامثر يف مجع التربعات
من املعرتف به عىل نطاق واسع يف قطاع املتخصصني يف مجع التربعات أأن الاستامثر الاسرتاتيجي يف مجع التربعات ميكن أأن يدفع منو اليرادات
املس تدامة .و أأظهرت دراسة مقارنة أأجراها املنتدى ادلويل للرايدة يف مجع التربعات أأن املنظعات اليت تقوم ابستامثرات منسقة طويةل ا ألجل يف
ا ألسواق الاسرتاتيجية حتقق ًمنوا سلمیًا عىل مس توى اليرادات .أأما ا ألخرى اليت ل تقوم بذكل فتواجه حتدايت أأكرب لتحقيق المنو .وتأأخذ املنظعات
فرصا للمنو املطلق والمنو الفعال من حيث التفلفة
اليت متيض يف مسار المنو القرار الاسرتاتيجي لالستامثر يف منو اليرادات يف البدلان اليت تتيح ً
لاليرادات املس تدامة طويةل ا ألجل.
وابلنس بة ملعظم املنظعات ،ينصب تركزي الاستامثرات عىل بناء قاعدة لفرادى املاحنني املنتظمني من القطاع اخلاص اذلين يدمعون املنظمة مبنحة
تلقائية شهرية أأو منتظمة .وتس تخدم املنظعات مجموعة من أأنواع خمتلفة من أليات أأو صناديق الاستامثر ،مثل ختصيص جزء من مزيانيهتا املركزية
لالستامثر أأو  -للمنظعات ات املركز املايل القوي  -دلمع منظعات أأخرى ممتتعة ابماكانت منو يف بدلاهنا ،اما عن طريق هيئة مركزية أأو بشلك
ثنايئ.
ومن شأأن ادارة حافظة مجع التربعات وتنس يق معلية صنع القرار عىل الصعيد ادلويل فامي خيص الاستامثر يف مجع التربعات تعزيز فرص حتقيق المنو
الاسرتاتيجي واملس هتدف .وعادة ما تكون املنظعات اليت حتقق عائدات و ًّمنوا جيدً ا يه تكل اليت تركز استامثراهتا يف بدلان ات اماكانت منو عالية
واماكانت عالية من حيث القمیة .وتكون العائدات عىل الاستامثر أأقل عند الاستامثر يف بدلان أأقل ًمنوا نسبيًا أأو عند بناء القدرات التنظمیية.
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و أأشارت ادلراسة أأيضً ا اىل أأن بعض املنظعات احلكومية ادلولية واملنظعات غري احلكومية ادلولية قد خفضت التاكليف اخلاصة بأأجزاء من معلياهتا مع
احلفاظ يف الوقت نفسه عىل الاستامثرات يف منو اليرادات لضعان السالمة املالية ملنظمهتا يف املس تقبل.
وتعرف املنظعات ادلولية غري احلكومية التالية ابس تخداهما لستامثرات موهجة حنو السوق دلفع المنو يف مجع التربعات :املفوضية السامية ل ألمم املتحدة
مركزا مجلع التربعات ،يف حني أأن
لشؤون الالجئني ومنظمة ا ألمم املتحدة للطفوةل (اليونيس يف) ومنظمة انقا الطفوةل .كعا تدير منظمة انقا الطفوةل ً
ًًّلك من منظمة العفو ادلولية ومنظمة أأطباء بال حدود واليونيس يف خصصت موظفني دلمع تمنية مجع التربعات عىل الصعيد العاملي.
ويف الاس تبيانُ ،طرح عىل امجلعيات الوطنية سؤال ععا ا ا اكنت ترغب يف احلصول عىل استامثر مايل لتطوير أأنشطهتا يف مجع التربعات .وجاءت
أأجوبة معظم امجلعيات أأهنا ترغب يف كل ( %81أأو  75مجعية وطنية) ،كعا هو مبني يف الرمس البياين التايل.
 -16ھل ترغب جمعیتك الوطنیة في الحصول على استثمار مالي لتطویر
أنشطتكم في جمع التبرعات؟
)4% (4
)15% (14
نعم
ال
ال أعرف

)81% (75

 -4الاس تنتاجات والتوصيات
استنادًا اىل النجاحات اليت حققهتا اسرتاتيجية الاحتاد ادلويل حلشد املوارد وا ألسس اليت وضعت يف اطار مبادرة وضع العالمة املمزية للحركة،
أأجرينا مناقشات مس تفيضة لس تكشاف الرؤية اليت تستند الهيا معلية حشد املوارد و أأهدافها ومبادهئا والتفاق علهيا هبدف مساعدة مجيع مكوانت
احلركة عىل مجع التربعات اليت حتتاهجا للقيام بدورها والاضطالع مبسؤولياهتا يف اطار تفويضاهتا الفردية وهممة احلركة كلك.
ومن خالل هذه العملية ،أأدركنا أأن جمرد وجود رؤية ومبادئ ل يكفي لحداث تغيري جذري يف معلية مجع التربعات يف احلركة .ومن خالل التعمل
من هذا القطاع ،وحتليل البياانت ،والاس امتع اىل مسؤويل مجع التربعات للحركة يوميًا ،ر أأينا أأنه من ا ألمهية مباكن أأن نفهم أأ ًول قدراتنا احلالية
ونقاط القوة واجملالت اليت تتاح فهيا فرص للمنو ،مث نستمثر يف تطوير قدرات احلركة يف حشد املوارد ونقوم ابلتنس يق الفعال من أأجل حتقيق
أأهدافنا الفردية وامجلاعية.
وقد اقرتح الفريق املرجعي واملسؤولون الفنيون عن مجع التربعات توصيات معلية للقيام بذكل .وتمتثل املبادرات الاسرتاتيجية احملددة اليت يتعني
تنفيذها وتقدمي تقرير عهنا اىل جملس املندوبني يف عام  2019يف ما ييل:
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 املركز الافرتايض مجلع التربعات :يتوىل املركز تأأمني المتويل ووضع وادارة العنارص الرئيسة الثالثة للمرحةل ا ألوىل ،ويه حتديد معلية مجع
البياانت اخلاصة جبمع التربعات وحتليلها ،وانشاء ا ألنظمة والعمليات املطلوبة لالستامثر يف مجع التربعات ،وتنس يق تمنية القدرات ،مبا يف كل مجع
أأفضل املعارسات وفرص التعمل .أأما يف املرحةل الثانية ،فس يجري انشاء قاعدة بياانت مركزية للمنتجات العاملية ،وبرامج خاصة جبمع التربعات
ومضامني (اكملزيانيات ودراسات احلاةل واملقرتحات والصور) من مجيع أأحناء احلركة .وميكن أأن تبد أأ املرحةل الثانية يف أأوائل عام  ،2020أأو قبل كل
ا ا نفذت املرحةل ا ألوىل برسعة أأكرب.
 مجع البياانت وحتليلها :تلزتم مجيع مكوانت احلركة بتحديد أأولوايت مجع البياانت اخلاصة جبمع التربعات وحتليلها ،اليت يتوىل الاحتاد ادلويل
تنس يقها وتقدم اىل مبادرات معلية املقارنة املرجعية العاملية اليت طرحهتا املنظعات ادلولية غري احلكومية .وستشلك هذه البياانت ا ألساس لعملية
اختا القرارات الاسرتاتيجية املستندة اىل أأدةل ومعرفة متعمقة عىل نطاق احلركة يف مجع التربعات .وس تدرك احلركة بفضل هذه البياانت جوانب
القوة والضعف النسبية وجتد الفرص يف ا ألسواق احمللية والعاملية عىل السواء .وس تضمن قاعدة البياانت املركزية أأن تمتكن احلركة بثقة من تقيمي
ماهية معايريها املالية الرئيس ية يف مجع التربعات ،مبا يف كل اجعايل اليرادات والنفقات للك مجعية وطنية .وس تقسم البياانت اىل :عامة وخاصة
وحكومية ومن املكوانت ا ألخرى للحركة ،ومبيعات (السلع/التجارية) ،ومبيعات (اخلدمات/اخلريية) .وجيب تتبعها ملدة ثالث س نوات عىل ا ألقل
حىت ميكن اس تخداهما بفعالية يف التحليل.
 صندوق الاستامثر يف مجع التربعات :سيمت انشاء صندوق لتوفري المتويل املبديئ لالستامثر يف تمنية مجع التربعات ،واذلي سيتوىل املركز
الافرتايض مجلع التربعات تنس يق معهل .وس يعمل مع مجعيات وطنية خمتارة لتحديد اماكانت مجع التربعات املتوفرة دلهيا .وس يجري الصندوق
دراسات جدوى لتقيمي الاستامثرات وحتديد أأولوايهتا .وس يقدم ادلمع الالزم لتجربة واختبار وتنفيذ مبادرات تبني أأن دلهيا القدرة عىل اجياد مصادر
لدلخل متعددة ومس تدامة تقدر بعدة ماليني من ادلولرات .وس يكون الغرض ا ألسايس للصندوق هو مساعدة امجلعيات الوطنية عىل تطوير
قدراهتا وحتقيق الاكتفاء اذلايت يف حشد املوارد .وس يطبق الصندوق مجموعة صارمة من املعايري احملددة والقابةل للقياس واملوضوعية واملرتبطة
ابلزمن ،والاختصاصات املنطوية عىل الزتام راب  ابلرشاكة سو ًاء من جانب املستمثرين أأو املس تفيدين .وس میكنن احلركة من حتقيق أأكرب اس تفادة
من فرص مجع التربعات ،ووضع اسرتاتيجية واحضة لمنو ادلخل خالل الس نوات الثالث أأو امخلس القادمة .وس تحدد الفرص عىل حنو استبايق
وتفاعيل من خالل البحث واملعرفة املتعمقة ،ومن خالل طلب مشاركة امجلعيات الوطنية .وسيتواءم الاستامثر يف مجع التربعات مع مبادرات احلركة
اجلارية لالستامثر يف تطوير امجلعيات الوطنية.
 -5نظرة عامة واجلدول الزمين
س يجري تنفيذ مبادئ حشد املوارد عىل نطاق احلركة وما يرتبط هبا من نواجت خالل فرتة الس نتني اللتني تليان اعامتد القرار املتوقع يف جملس
املندوبني يف ترشين الثاين/نومفرب  .2017وسرتفع اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل ابلشرتاك مع امجلعيات الوطنية تقر ًيرا اىل جملس املندوبني يف عام
 .2019وفامي ييل اجلدول الزمين املتوقع:
 :2017جملس املندوبني يعمتد مبادئ حشد املوارد عىل نطاق احلرکة والنواجت .ويمت ضعان متويل الس نوات الثالث ا ألوىل عرب تعهدات املساعدة
املالية .ويمت تعيني مدير الربانمج و أأعضاء جملس ادارة الربانمج لالرشاف عىل تنفيذ مركز افرتايض مجلع التربعات وصندوق الاستامثر يف مجع
التربعات.
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 :2018 انشاء املركز وبدء حتديد نطاق الربامج ا ألساس ية ،حتت ادارة مدير الربانمج وارشاف جملس ادارة الربانمج .وسيمت تعيني موظفي
الربانمج لبدء معل املركز .ويصل عدد اجلهات املشاركة يف معلية تقيمي ا ألقران للمنتدى ادلويل للرايدة يف مجع التربعات اىل  40مجعية وطنية (من
عدد امجلعيات احلايل البالغ  16مجعية ابلضافة اىل اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل) .ويبد أأ العمل يف مجع البياانت وحتليلها ،والصندوق ،و أأفضل
املعارسات والتعمل ،متش ًيا مع مؤرشات ا ألداء الرئيس ية اليت حددها جملس ادارة الربانمج .وجيمتع جملس ادارة الربانمج يف عام  2018لس تعراض
التقدم احملرز وتقدمي تقرير اىل "املستمثرين" يف احلركة.
 :2019تعزيز نطاق العمل ،ومشاركة عدد أأكرب من امجلعيات الوطنية يف معلية تقيمي ا ألقران .وتقدمي تعقيبات للمستمثرين ادلاخليني بشأأن استامثراهتم
ا ألولية ،وتعديل هنج الاستامثر عند احلاجة .وتقدم اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل وامجلعيات الوطنية تقر ًيرا مرحل ًيا اىل جملس املندوبني يف عام
.2019
 :2020اس مترار تزايد عدد امجلعيات الوطنية املشاركة يف مجع البياانت .وتعزيز نطاق الاستامثر يف مجع التربعات يف امجلعيات الوطنية ،ووضع خطة
واسعة النطاق لكفاةل المتويل اذلايت للصندوق من أأجل جعل التعاون الثنايئ واملتعدد ا ألطراف أأسهل بكثري يف املس تقبل .وحبلول عام ،2020
مركزاي يف تمنية معلية مجع التربعات يف احلركة .وهو يركز بشلك خاص عىل خدمات العقود ،وتربعات
سيمت الاعرتاف ابملركز بوصفه ً
عنرصا ًّ
ا ألفراد ،والابتاكر ،ومضمون النداءات العاملية ،وارتفاع مس توى ا ألععال اخلريية .وسيمت اتباع هنج ش بيك من أأجل مواصةل تطوير مجمع املواهب،
ومجموعات املصاحل والتعمل املشرتك ،ويه ا ألمور اليت تدمع املركز يف حتقيق أأهدافه.

