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قرار معمتد

مبادئ حشد املوارد عىل نطاق احلركة
ان جملس املندوبني،

اذ يساوره قلق معيق ازاء الاحتياجات النسانية املزتايدة النامجة عن الزناعات املسلحة ،والكوارث الطبيعية ،وا ألزمات النسانية ا ألخرى ،ويُقر
بوجود جفوة أخذة يف الاتساع بني الاحتياجات النسانية واملوارد املتاحة للوصول اىل الناس واجملمتعات احمللية اليت ختدهما احلركة ادلولية للصليب
ا ألمحر والهالل ا ألمحر (احلركة)،

واذ يؤكد رساةل احلركة ادلولية للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر ،كام يه حمددة يف نظاهما ا ألسايس ،أأل ويه "تدارك معاانة البرش وختفيفها يف مجيع
ا ألحوال ،وحامية احلياة والصحة وضامن احرتام النسان ،وخباصة يف أأوقات الزناع املسلح وحالت الطوارئ ا ألخرى ،والعمل عىل الوقاية من
املرض وتعزيز الصحة والرعاية الاجامتعية ،والتشجيع عىل اخلدمة الطوعية واس تعداد أأعضاء احلركة ادلامئ للمساعدة والشعور العاملي ابلتضامن جتاه
مجيع احملتاجني اىل حاميهتا ومساعدهتا".

واذ يرحب ابملشاورات اليت عقدت طوال عايم  2016و 2017بشأأن مبادئ حشد املوارد عىل نطاق احلركة ،وما ارتبط هبا من أأعامل ،وحييط
عل اام بنتاجئ اس تطالع أراء امجلعيات الوطنية للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر (امجلعيات الوطنية) ذي الصةل اذلي أأجرته اللجنة ادلولية للصليب
ا ألمحر والهالل ا ألمحر (اللجنة ادلولية) والاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر (الاحتاد ادلويل)،
واذ يعرب عن قلقه من أأنه ابلرمغ من أأن حشد املوارد يشلك أأولوية مرتفعة بني بعض مكوانت احلركة ،فانه ل حيظى اب ألولوية الاكفية عند مكوانت
أأخرى ،ومن أأن احلركة ل حتقق اماكانهتا الاكمةل يف جمال حشد املوارد لعملها ادلاخيل والعاملي،
واذ يكرر الت أ كيد عىل أأمهية اتباع هنج متسق وفعال للتعاون يف جمال مجع التربعات وما يتعلق به من أأنشطة التواصل بني مكوانت احلركة ،و أأمهية
محل مجيع مكوانت احلركة عىل الالزتام بدمع امجلعيات الوطنية يف مواصةل تعزيز قدرهتا عىل حشد املوارد ،مبا يامتىش مع تطلعات رؤية احلركة،
واليت اعمتدها جملس املندوبني لعام ،2015
واذ يالحظ معلية املقارنة املرجعية العاملية يف جمال مجع التربعات اليت أأجريت مع مكوانت احلركة ،ويُقر ابملنافسة املتنامية يف جمال حشد املوارد
عىل املس تويني احمليل والعاملي ،ويعرتف بأأنه يف الوقت اذلي تزيد فيه املنظامت ا ألخرى من ايراداهتا وحصهتا يف سوق مجع التربعات من القطاعني
العام واخلاص ،فان البياانت اجملموعة تشري اىل أأن احلركة ل تفعل ذكل،
واذ يالحظ أأيضا ا أأنه قد جرى ابراز التحدايت املواهجة يف معلية حشد املوارد عىل املس تويني احمليل والعاملي يف قرارات جمالس املندوبني السابقة،
و أأن هذه التحدايت ابتت تزداد حدة ،كام هو مبني أأدانه ،اىل درجة أأصبحت تس تدعي اختاذ اجراءات معلية،
واذ حييط عل اما ابلهامتم اذلي أأبداه اجملمتع النساين برمته والالزتامات اليت قطعها يف جمال تقدمي املزيد من ادلمع والمتويل للمس تجيبني احملليني
والوطنيني وتعميق وتوس يع قاعدة موارد العمل النساين،
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واذ يُذكر بأأهداف اسرتاتيجية حشد املوارد عىل نطاق الاحتاد ادلويل ،اليت اعمتدهتا امجلعية العامة لالحتاد يف عام  - 2011احلفاظ عىل الرايدة يف
حشد املوارد يف حالت الطوارئ ،وزايدة ادلخل لغري حالت الطوارئ للعمل ادلويل واحمليل ،وزايدة قدرة امجلعيات الوطنية عىل حشد املوارد -
اليت من خاللھا ميكن للجمعيات الوطنية يف مجيع أأحناء العامل ،من خالل العمل م اعا ،تعظمی فرص حشد املوارد دلمع ا ألهداف الاسرتاتيجية الواردة
يف اسرتاتيجية الاحتاد ادلويل ،2020
واذ يُذكر أأيضا ا ابلقرار رمق  1جمللس املندوبني لعام " :2015تعزيز التنس يق والتعاون بني مكوانت احلركة :حتسني الاس تجابة النسانية للحركة"
وتوصيته البالغة ا ألمهية برضورة " أأن يستند الهنج املعمتد بني مكوانت احلركة حلشد املوارد عىل التاكمل ل عىل التنافس ،أأي تفادي التنافس بني
مكوانت احلركة"،
واذ يؤكد اهامتم مكوانت احلركة بوضع مبادئ حلشد املوارد عىل نطاق احلركة ،ويذكر ابلقرار رمق  2جمللس املندوبني لعام  2015وابلفقرة رمق  6من
منطوقه اليت تنص عىل أأن"ينيط [جملس املندوبني] مبكوانت احلركة ابداء ما لها من رايدة جامعية 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"،
واذ يؤكد أأيضا ا عىل أأمهية أأن تواصل احلركة ومكوانهتا تطوير وتعزيز رؤيهتا املشرتكة بشأأن حشد املوارد عىل الصعيدين احمليل والعاملي ،بغية اجياد
مناذج للتعاون يتس ىن من خاللها جتنب املنافسة فامي بني مكوانت احلركة ،وبغية ضامن متكني احلركة ومكوانهتا من زايدة قدرهتا عىل تلبية
الاحتياجات النسانية املزتايدة،
واذ يعيد ت أ كيد الواجب الواقع عىل عاتق مجيع مكوانت احلركة ابلتقيد يف مجيع ا ألوقات ابملبادئ ا ألساس ية وبلواحئ احلركة وس ياساهتا وقواعدها يف
مجيع أأنشطها – مبا يف ذكل مجع التربعات ،وذكل يف عالقاهتا ابلرشاكء اخلارجيني ويف اس تخدام الشارة وعرضها،
واذ يضع يف اعتباره أأطر التنس يق اليت اتفقت علهيا احلركة ،والتفويضات التعاهدية وادلس تورية ملكوانت احلركة ومسؤولياهتا الرئيس ية ،ويؤكد عىل
الطموح امجلاعي للحركة ومكوانهتا اىل تعزيز قدرهتا عىل حشد املوارد بأأكرب قدر لصاحل ا ألفراد واجملمتعات اليت ختدهما،
واذ يشدد عىل أأمهية أأن تتحمل مكوانت احلركة املسؤولية عن زايدة قدرهتا عىل مجع التربعات ،و أأن تدمع مقدرهتا عىل تمنية قدرات امجلعيات
الوطنية ،ويعيد ت أأكيد الزتام احلركة ابلعمل م اعا بغية زايدة ايراداهتا ابلقدر الاكيف لتلبية الاحتياجات النسانية املزتايدة؛
 -1يع متد مبادئ حشد املوارد عىل نطاق احلركة ونواجتها املس هتدفة ،بصيغهتا امللحقة هبذا القرار ،ويشجع مجيع مكوانت احلركة عىل الامتثال لهذه
املبادئ فامي تبذهل من هجود فردية وجامعية حلشد املوارد؛
 -2يدعو امجلعيات الوطنية والاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية اىل صياغة الزتاهما الفردي وامجلاعي جتاه مجع التربعات بطريقة تتسق مع مبادئ حشد
املوارد عىل نطاق احلركة املذكورة يف امللحق .1
 -3يطلب اىل امجلعيات الوطنية والاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية العمل مع اا لنشاء مركز افرتايض مجلع التربعات ،عىل النحو املذكور يف امللحق
 ،2تشمل أأنشطته مجع وتبادل البياانت و أأفضل املامرسات وادلروس املس تفادة يف جمال مجع التربعات ،وانشاء صندوق لتقدمي متويل مبديئ يدمع
مكوانت احلركة يف ايالء ا ألولوية لالستامثر الاسرتاتيجي يف مجع التربعات استناداا اىل حتليل حممك للسوق والبياانت؛
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 -4يطلب اىل مكوانت احلركة تقدمي تقرير اىل جملس املندوبني لعام  2019بشأأن التقدم والجنازات احملرزة يف جمال مجع التربعات وفقاا ملبادئ
حشد املوارد عىل نطاق احلركة ،وبشأأن انشاء مركز افرتايض مجلع التربعات واضطالعه بأأنشطته ،وبشأأن الاستامثر الاسرتاتيجي يف تمنية قدرات
امجلعيات الوطنية يف جمال مجع التربعات.
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امللحق ا ألول
مبادئ حشد املوارد عىل نطاق احلركة
معلومات أأساس ية
تتعهد احلركة ادلولية للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر (احلركة) بوضع حد ملعاانة الناس وختفيفها أأيامن ُوجدت .ومل يكن هذا العمل امجلاعي يوم اا عىل
هذا القدر من ا ألمهية .فنحن نعيش يف عامل تتسبب فيه الزناعات املسلحة والكوارث الطبيعية وحالت الطوارئ ا ألخرى يف جفوة أخذة يف الاتساع
بني احتياجات الناس ا ألساس ية واملوارد املتاحة .ومن مث ،فعلينا كحركة أأن نغتمن هذه الفرصة لزايدة ايراداتنا ابلقدر الاكيف لتلبية الاحتياجات
املزتايدة.
الرؤية
نعمل مع اا عىل أأن نكون رواد اا 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 للحركةٌ ،
لك وف اقا للتفويض املمنوح هل.
ونضع النسانية يف الصدارة :ويساعدان مجع التربعات م اعا عىل ضامن قدرتنا عىل مواصةل تلبية الاحتياجات النسانية أأيامن ُوجدت ،اليوم ويف
املس تقبل.
وجيعلنا انتشار العمل النساين ونوعيته ،ابلضافة اىل أأننا نعري املاحنني ابل الاهامتم والعناية ،الرشيك املفضل دلامعينا.
ا ألهداف
جنمع التربعات لتحقيق ا ألهداف التالية:
• تويل دور رايدي يف حشد املوارد حملي اا وعاملي اا لصاحل العمل النساين؛
• حشد قوة النسانية ،ولس امي يف حالت الطوارئ ،لمتكني رشاكئنا ودامعينا من تقدمي املساعدة ملن مه يف أأمس احلاجة الهيا؛
• ضامن الاس تدامة املالية الفردية وامجلاعية ،بروح من التضامن والرشاكة اجليدة ،مع القرار بذكل بأأن قوة احلركة حني تتحد تكون أأكرب من
مجموع قوى مكوانهتا.
املبادئ
 -1زايدة اليرادات اىل أأقىص حد ممكن :حت ُّمل املسؤولية عىل املس تويني الفردي وامجلاعي لزايدة اليرادات بصورة استباقية من أأجل معل احلركة
احمليل والعاملي الرايم اىل وضع حد ملعاانة البرش وختفيفها أأيامن ُوجدت.
هذا املبد أأ يلزم مكوانت احلركة ابلتعاون عىل رفع مقدرهتا عىل حشد املوارد حتقي اقا لس تدامة همام لك مهنا وهمام احلركة كلك ،والاضطالع هبا،
والعمل م اعا عىل الوصول اىل ما هو أأبعد من ذكل حيث ميكن العمل املشرتك من أأداء املزيد.
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ان نقص الطموح امجلاعي حيد من قدرة احلركة عىل شغل ماكنة الرشيك املفضل عىل املس تويني احمليل والعاملي .وحضور احلركة عىل الصعيد احمليل
ووصولها العاملي املرتخسان بعمق ،ابلقرتان مع وعي الناس ابلصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر ،أأمور هتئي فرص اا ل مثيل لها لزايدة املقدرة عىل مجع
التربعات .ونويل ا ألولوية مجلع التربعات هبدف احداث أأقىص قدر ممكن من التأأثري النساين .وذلا ،جيب أأن يدمع لك منا الخر يف مجع التربعات،
و أأن ميكن لك منا الخر من مجع التربعات من أأجل الاضطالع مبهام لك مكون و أأدواره واختصاصاته الرئيس ية.
نعرتف بأأن حتسني مناذج مجع التربعات القامئة ابماكنه أأن يساعدان عىل حتقيق أأهدافنا ،ولعل علينا البحث عن ُهنج جديدة وخمتلفة .وسوف تتأأىت
الاس تدامة يف جمال مجع التربعات من تبادل اخلربات واملعارف ،ومن اقامة رشااكت طويةل ا ألمد ،ومن الابتاكر.
 -2مجع التربعات النابع من الاحتياج :مجع التربعات بطريقة تضع ا ألمهية البالغة لتلبية الاحتياجات النسانية يف صلب معلية اختاذ القرارات.
تلزتم احلركة ابلضطالع مبهمهتا النسانية املمتثةل يف احلد من معاانة البرش وختفيفها أأيامن ُوجدت ،ويشمل ذكل مساعدة املترضرين من الزناعات
املسلحة والاضطراابت ادلاخلية والكوارث الطبيعية وا ألزمات الصحية .وجيب أأن يظل هذا الواجب يف صلب مجيع أأنشطتنا ،مبا فهيا مجع التربعات.
ويُلزم هذا املبد أأ مكوانت احلركة جبمع التربعات بطريقة استباقية اس تجابة لالحتياجات النسانية احمللية وادلولية املاثةل ،ود امعا لالس تجابة اليت
تعزتم احلركة تقدميها لها.
والتواصل مجلع التربعات ،بصوره ورسائهل ،جيب أأن يعرب بدقة عن الاحتياجات النسانية اليت تلبهيا احلركة .وجيب أأيض اا أأن يعرب عن معل احلركة
ومكوانهتا بطريقة تعكس العمل اجلاري تنفيذه يف اجملمتعات احمللية املترضرة والوضع العام .وينبغي يف مجيع ا ألحوال أأن حيفظ الكرامة والاحرتام
للمجمتعات والناس املترضرين من ا ألزمات أأو يف حالت الاس تضعاف ،وجيب أأن يويل أأقىص الاهامتم لضامن أأمن الساكن املترضرين وحاميهتم.
ويعرتف هذا املبد أأ أأيض اا بأأن مجع التربعات قد ل يكون رضور ااي أأو مناس ب اا يف ا ألماكن اليت يليب فهيا غريان الاحتياجات النسانية .ويف مثل هذه
احلالت ،ينبغي أأن يعرب تواصلنا بوضوح عن موقف احلركة فامي يتعلق اب ألزمة املعنية و أأي قرار بعدم مجع التربعات.
 -3تمنية القدرات :دمع امجلعيات الوطنية للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر (امجلعيات الوطنية) يف تمنية وتنويع مصادرها مجلع التربعات ،والاس تفادة
من دمع مكوانت احلركة ا ألخرى يف تعزيز قدرة امجلعيات الوطنية يف جمال حشد املوارد.
يعكس هذا املبد أأ الزتام احلركة امجلاعي ببناء ش بكة من امجلعيات الوطنية القوية واملس تدامة ،تكون قادرة عىل دمع أأنفسها وعىل املسامهة يف العمل
الجاميل للحركة .ويعرتف هذا املبد أأ بأأن منوذ اجا واحدا ا حلشد املوارد ليس مناس ابا للجميع ،و أأن علينا أأن نعمتد مع اا هنج اا منظاما جتاه تمنية قدرة امجلعيات
الوطنية عىل مجع التربعات عن طريق ما ييل :الاس تفادة من الش باكت القامئة؛ وحشد دمع ا ألقران؛ والاعامتد عىل معرفتنا وجتربتنا وخربتنا ادلاخلية
املوسعة؛ واللجوء اىل املوارد اخلارجية واملامرسات اجليدة.
يف عام  ،2011وافقت الهيئة العامة (امجلعية العامة حالي اا) لالحتاد ادلويل مجلعيات الصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر (الاحتاد ادلويل) عىل أأول
اسرتاتيجية حلشد املوارد عىل نطاق الاحتاد .ول تزال أأهدافها الاسرتاتيجية الرئيس ية وجهية وسارية ،ولس امي غاايهتا الرامية اىل زايدة قدرة امجلعيات
الوطنية عىل حشد املوارد .وحنن نلزتم هبذا املبد أأ مع وضع هذا ا ألمر يف احلس بان ومع الاعرتاف ابلعمل اجليد املنجز لتحقيق نتاجئ اجيابية لتمنية
قدرة امجلعيات الوطنية عىل مجع التربعات.
ابلضافة اىل ذكل ،فهذا املبد أأ مرتبط بنقةل نوعية أأوسع يف متويل العمل النساين ،تعرتف بأأن املوارد املالية جيب أأن تزداد مرونة وكفاءة وشفافية
وفعالية .وينبغي أأن تسعى املنظامت النسانية دلمع وتعزيز العمل احمليل واجلهات الفاعةل احمللية .ووجود مجعيات وطنية قوية ذات قاعدة موارد حملية
مس تدامة س يؤدي بدوره اىل وجود حركة أأكرث قوة واس تجابة انسانية أأكرث فعالية.
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وحشد املوارد وظيفة هممة يف التمنية التنظميية مجليع مكوانت احلركة ،ولس امي امجلعيات الوطنية ،فهو يسهم يف اس تدامهتا ويقلل الاعامتد عىل عدد
ضئيل من الرشاكء واملمولني .وعالوة عىل ذكل ،فهو يساعد عىل خلق عنارص داخل اجملمتعات احمللية قادرة عىل دمع امجلعيات الوطنية ،وميكهنا من
توس يع نطاق خدماهتا النسانية وتطويرها.
 -4الاستامثر من أأجل المنو :حتديد الفرص املتاحة لتحقيق منو يدمع الاس تدامة املالية لفرادى مكوانت احلركة وقدرهتا عىل الاضطالع مبهمهتا
بفعالية .والسعي لالستامثر بطرق تؤدي اىل المنو يف حشد املوارد ،مع اختاذ قرارات قامئة عىل البياانت وا ألدةل.
يُلزم هذا املبد أأ قيادات مكوانت احلركة ابيالء ا ألولوية مجلع التربعات كوس يةل لتحقيق أأهدافها النسانية عىل الصعيدين احمليل والعاملي .ويتطلب
ذكل استامثر اا يف مجع التربعات.
وجيب أأن يرتكز الاستامثر السلمی عىل فهم للوضع الراهن يف حشد املوارد احمللية ،وكيف لهذا الوضع أأن يسهم يف الوضع العاملي الجاميل .ووجود
قاعدة متويل مس تدامة تتسم ابلتنوع والمنو أأمر رضوري للصحة املالية ملكوانت احلركة ولقدرهتا عىل تلبية الاحتياجات النسانية املزتايدة.
ويتطلب فهم ا ألسواق اليت جنمع فهيا التربعات ،وقاعدة المتويل اليت نعمتد علهيا ،وفرص الاستامثر يف المنو فرد ااي وجامعي اا بياانت عن المتويل تكون
شامةل وميكن التعويل علهيا من أأجل حتليلها ووضع أأسس للمقارنة معها .وينبغي للحركة أأن جتري أأيضا ا مقارانت مرجعية مع املنظامت ا ألخرى حىت
تتخذ قرارات مس تنرية بشأأن ا ألماكن اليت تس تطيع مكوانهتا أأن تستمثر فهيا.
وغالب اا ما يكون الاستامثر من أأجل المنو قر اارا اسرتاتيج ايا صع ابا .فغال ابا ما تكون ا ألموال املتاحة موهجة حنو أأداء خدمات ومشاريع وبرامج حيوية
ملساعدة املس تضعفني واجملمتعات احمللية املس تضعفة .غري أأن املامرسة تبني أأن مكوانت احلركة اليت تتبع اسرتاتيجية استامثرية واحضة من أأجل زايدة
مجع التربعات س تصبح من ا ألرحج منظامت أأكرث قوة واس تدامة ،حيث سيتاح لها املزيد من املوارد لالضطالع بعملها النساين عىل املدى البعيد.
 -5التضامن والرشاكة اجليدة :اعامتد هنج تعاوين ومنسق يقوم عىل الثقة والاحرتام املتبادل والتضامن بني مكوانت احلركة ،مع جتنب مجيع أأشاكل
املنافسة بني مكوانت احلركة وتعزيز تفويضات لك مهنا و أأدوارها الرئيس ية فض اال عن مواطن قوهتا.
يعرتف هذا املبد أأ بأأن مقدرة احلركة يف جمال حشد املوارد تتوقف عىل قدرة مكوانهتا عىل العمل مع اا بروح من الرشاكة اجليدة ،ابلعامتد عىل
تفويضاهتا و أأدوارها الرئيس ية ومواطن قوهتا .فاحلركة موجودة ككيان واحد هبدف احلد من املعاانة البرشية وختفيفها أأيامن ُوجدت .وجيب بناء الهنج
اذلي س يتبع جتاه حشد املوارد عىل الصعيدين احمليل والعاملي مع وضع هذه املهمة امللحة يف بؤرة الاهامتم.
وينبغي أأن تس تخدم مكوانت احلركة ماكنهتا الفريدة واملمتزية يف حشد املوارد حلفز التقدم يف تنفيذ هممهتا؛ مع الامتس الفرص دلمع جناح لك مهنا
وتعزيزه .واذا ما فتحت مكوانت احلركة الباب أأمام املاحنني ليتربعوا برصف النظر عن ماكن وجودمه ،ومكنت الناس من القيام بعمل انساين عن
طريق التربع ،ونسقت فامي بيهنا لتجنب املنافسة ،فاهنا ستساعد يف تقدمي جتربة اجيابية للامحنني والرشاكء ،أأ ااي اكنت عالقهتم ابحلركة.
 -6متويل هممتنا :القرار بأأحقية امجلعيات الوطنية يف مجع التربعات ألنشطهتا داخل أأسواق لك مهنا ،مع التذكري بأأهنا تتحمل املسؤولية عن زايدة
ايراداهتا اىل أأقىص حد من أأجل تنفيذ املهمة النسانية للحركة.
ينبغي متكني لك مكون من مكوانت احلركة من مجع أأو تلقي القدر الاكيف من املوارد الالزمة لالضطالع مبهامه النسانية و أأدواره ومسؤولياته
الرئيس ية ،وينبغي دمع هجود مكوانت احلركة ا ألخرى يف القيام بذكل.
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وملا اكنت امجلعيات الوطنية هجات مساعدة للسلطات العامة يف امليدان النساين ،فان لها وضع ودور ممتزيان .وعالوة عىل ذكل ،فيجب أأن تكون
عىل اس تعداد لالس تجابة لالحتياجات النسانية ا ألخرى عند اللزوم.
وينبغي للجمعيات الوطنية أأن تتخذ خطوات استباقية لزايدة مقدرهتا عىل مجع التربعات لكام س نحت الفرصة .ومن الرضوري أأن تكون منظامت
تتسم ابلقوة يف مجع التربعات ،و أأن تكون قادرة ومس تعدة مجلع املوارد يف أأسواقها من أأجل أأنشطهتا وكذكل من أأجل أأنشطة مكوانت احلركة
ا ألخرى.
واذ نضع الاحتياجات النسانية ومقاصد املاحنني يف احلس بان يف احلالت اليت يتعذر فهيا عىل مكوانت احلركة مجع التربعات ألي سبب اكن ،فاننا
نرحب مع اا بفرصة اس تكشاف الهنُج البديةل أأو عقد عالقات جديدة مع املاحنني عن طريق مكوانت احلركة ا ألخرى.
 -7احلوار مع ادلول :الاعرتاف مبا للحوار املنسق مع ادلول من أأمهية اسرتاتيجية مجليع مكوانت احلركة هبدف دمع ومتويل تفويضاهتا النسانية
احملددة و أأدوارها واختصاصاهتا الرئيس ية؛ وتشجيع امجلعيات الوطنية بقوة عىل ادارة عالقهتا مع حكوماهتا لصاحل احلركة برمهتا.
تتعهد ادلول مبوجب النظام ا ألسايس للحركة بـ"دمع عنارص معل احلركة لكام اكن ذكل ممكن اا

1".

وذلا ،اكن من بني ا ألدوار الرئيس ية للجمعيات الوطنية ادلخول يف عالقة مع حكومة البدل اذلي يعمل فيه لك مهنا وادارة هذه العالقة هبدف ت أأمني
موارد منتظمة لعملها النساين عىل ا ألمد البعيد ،ويشمل ذكل دون أأن يقترص عليه ما تضطلع به من أأنشطة يف اطار دورها املساعد للسلطات
العامة يف امليدان النساين ،وكذكل لالحتاد ادلويل واللجنة ادلولية للصليب ا ألمحر (اللجنة ادلولية) .ومىت اكنت الفرصة ساحنة للعمل مع ادلول،
تسعى مكوانت احلركة لتنس يق هجودها هبدف زايدة المتويل اىل أأقىص حد لصاحل امجليع.
والتعهدات اليت تعقدها ادلول دلمع احلركة متتد اىل ما يتجاوز امجلعية الوطنية يف بدلها .فقد عقدت ادلول ،بصفة خاصة ،الزتامات يف قرارات
حمددة اعمتدها املؤمتر ادلويل للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر 2لزتويد اللجنة ادلولية عن طريق مساهامت منتظمة وخاصة ابلماكانت الالزمة
لالضطالع بأأدوارها وهماهما مبوجب اتفاقيات جنيف لعام  1949والنظام ا ألسايس للحركة .واللجنة ادلولية مسؤوةل عن توجيه نداءاهتا اىل احلكومات
والتفاوض عىل مساهامت احلكومات .ويتوقف حضور امجلعية الوطنية لهذه املفاوضات عىل التفاق اذلي يمت التوصل اليه بني احلكومة واللجنة
ادلولية وامجلعية الوطنية.
 -8تدعمی ماكنة عالمتنا املمزية :القيام يف مجيع ا ألوقات جبمع التربعات بطريقة تسهم يف بناء عنارص ادلمع ،ما يزيد من ابراز وتعزيز فرادى العالمات
املمزية للحركة كلك وملكوانهتا.
يف املسائل ذات الاهامتم وا ألمهية العامليني املشرتكني ،تلزتم احلركة ببحث الصةل القامئة بني حشد املوارد والتفاعل مع امجلهور والرسائل العاملية
واملنارصة وادلبلوماس ية النسانية.

 1النظام ا ألسايس للحركة ادلولية للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر ،املادة  ،2الفقرة .3
 2املؤمتر ادلويل اخلامس والعرشون للصليب ا ألمحر ،القرار " ،25متويل احلكومات للجنة ادلولية" ،جنيف.1986 ،

CD/17/R2

8

ويلزتم لك مكون من مكوانت احلركة جبمع التربعات بطريقة تعزز الصورة الجيابية وتعرتف بتأأثري أأنشطة مجع التربعات عىل عالمته املمزية ومسعته
وعىل ا ألنشطة املامثةل للحركة كلك وملكوانهتا ا ألخرى .ومن خالل التعهد بدمع لك مكون للمكوانت ا ألخرى يف اطار اجلهود الرامية اىل تدعمی
ماكنهتا عن طريق مجع التربعات ،تساعد مكوانت احلركة بذكل عىل صون مسعهتا وعالمهتا املمزية ،ما ميكن احلركة من الاضطالع مبهمهتا النسانية.
وحيامث اكن هناك مطلب للحديث بصوت واحد ،ينبغي أأن تنسق احلركة ملنح دامعهيا يف ا ألسواق احمللية والعاملية خيار التربع بفاعلية اس تجابة
للوضع النساين.
 -9الهنج املبديئ :اتباع هنج مبديئ و أأخاليق جتاه مجع التربعات ،ميتثل يف مجيع ا ألوقات للقوانني الواجبة التطبيق ويربز الالزتام ابملبادئ ا ألساس ية
للحركة وس ياساهتا و أأطرها التنظميية املتفق علهيا.
يف مجيع أأنشطة حشد املوارد ،تعيد مكوانت احلركة التأأكيد عىل الزتاهما ابلمتثال للمبادئ ا ألساس ية للحركة ولس ياسات احلركة و أأطرها التنظميية
املتفق علهيا .ومن شأأن هذا أأن حيمي شارات احلركة ومكوانهتا ومسعهتا وعالماهتا املمزية .وبصفة خاصة ،عىل مكوانت احلركة واجب التقيد يف مجيع
ا ألحوال مبا ييل:
• املبادئ ا ألساس ية؛
• ا ألعراف واملعايري املتفق علهيا بشأأن عرض الشارات ودللهتا ورموز لك مجعية من مجعياتنا بناء عىل اتفاقيات جنيف لعام  1949وبروتوكولهتا
الضافية ،ولواحئ اس تخدام امجلعيات الوطنية لشارة الصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر لعام  ،1991والقوانني احمللية الواجبة التطبيق.
• القوانني الوطنية وفوق الوطنية وادلولية الواجبة التطبيق؛
• القواعد والس ياسات ا ألخرى ذات الصةل اخلاصة ابحلركة ،مبا فهيا س ياسة احلركة ادلولية للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر بشأأن الرشااكت مع
قطاع الرشاكت لعام  3،2005لضامن عدم دخول مكوانت احلركة يف رشااكت مع رشاكت أأو منظامت ل متتثل أأنشطهتا للمبادئ ا ألساس ية للحركة
و /أأو هممهتا و /أأو أأهدافها ،وعدم قبولها ملساهامت من هذه الرشاكت أأو املنظامت؛
• املعايري املعرتف هبا يف جمال حامية البياانت.
وينبغي أأيض اا أأن تكفل مكوانت احلركة عدم مشاركهتا يف أأنشطة حلشد املوارد أأو عدم طلب أأو تلقي أأموال من شأأهنا تعريضها خلطر كبري عىل
أأموالها أأو مسعهتا .و أأخري اا ،ويف ضوء ما تقدم ،ينبغي مجليع املكوانت أأن تويل العناية الواجبة لوضع القواعد والجراءات الالزمة ،مبا يف ذكل أليات
الرقابة املالمئة ،لضامن تنفيذ أأنشطة مجع التربعات بطريقة مبدئية و أأخالقية يف مجيع ا ألوقات.
 -10املساءةل :مجع واس تخدام املوارد املتربع هبا بطريقة حترتم مقاصد املاحنني وتتسم ابلشفافية واملساءةل أأمام اجملمتعات اليت ختدهما احلركة و أأمام
املاحنني واحلركة كلك.
حىت تظل مكوانت احلركة الرشيك املفضل للامحنني ،وليك حتافظ عىل اس مترار ولهئم لها ،من الرضوري أأن تربهن للامحنني واجملمتعات اليت ختدهما
عن قمية ما تنجزه هبذه ا ألموال ،وعن الشفافية واملساءةل أأماهمم ،امتثا ال للقوانني الوطنية وفوق الوطنية وادلولية الواجبة التطبيق ومتطلباهتا
التنظميية .ولهذا أأمهية قصوى يف البيئة احمللية والعاملية مجلع التربعات اليت ل ينفك يزتايد فهيا التنافس.
وبرصف النظر عن نوع الرشاكة ،سواء اكنت مع أأحد ا ألفراد أأو مع حكومة ماحنة ،ينبغي اعتبار قرار الرشيك دمع احلركة أأو أأي من مكوانهتا
عالمة عىل ثقته يف قدرتنا عىل الاضطالع مبهمتنا.
 3جملس املندوبني ،القرار " ،10س ياسة احلركة بشأأن الرشااكت مع قطاع الرشاكت" ،س يول.2005 ،
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وملصاحل املاحنني أأمهية رئيس ية يف هذا الس ياق .وذلا ،فقد ل تُنفق مساهامهتم ال وفق اا للرشو اليت قدم املاحنون مساهامهتم عىل أأساسها .وجيب
أأن تكون مكوانت احلركة قادرة عىل الفادة عن اس تخدام ا ألموال املتلقاة .وعالوة عىل ذكل ،فالتربعات اجملموعة يف بدلان عديدة من أأجل غرض
حمدد ي ُشرت قانو اان انفاقها لهذا الغرض .وابماكن التواصل الوا ح بشأأن الغرض من أأنشطة مجع التربعات أأن يساعد مكوانت احلركة عىل كفاةل
الشفافية واملساءةل أأمام املاحنني واجملمتعات اليت ختدهما واحلركة كلك.
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معلومات أأساس ية
هتدف هذه الوثيقة اىل اقرتاح مبادرات من شأأهنا ،عىل مدار ثالث س نوات ،وضع اطار لحداث تغيري جذري يف كيفية ادراك احلركة ادلولية
للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر (احلركة) ملفهوم مجع التربعات والاستامثر فيه وتنس يقه ،و أأداهئا يف هذا اجملال .وهتدف املبادرات اىل اكامل العمل
اجلاري اذلي تنفذه مكوانت احلركة يف تمنية القدرات وتطوير معلية مجع التربعات.
واكن جملس املندوبني قد اعمتد يف  7اكنون ا ألول /ديسمرب  2015رمز احلركة ) .(CD/15/R2ولكف القرار ذاته اللجنة ادلولية للصليب ا ألمحر
(اللجنة ادلولية) والاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر (الاحتاد ادلويل) ابلضطالع بعملية شامةل ،تشارك فهيا امجلعيات الوطنية
للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر (امجلعيات الوطنية) لوضع مبادئ حلشد املوارد عىل نطاق احلركة ،عىل أأن تُعرض أأمام جملس املندوبني لعام .2017

جملس املندوبني (" )...ينيط مبكوانت احلركة ابداء ما لها من رايدة جامعية 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 فريق مرجعي يتأألف من قادة من امجلعيات الوطنية ،وير أأسه لك من اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل ،قد اتفق عىل أأنه – خبالف وضع مبادئ
حلشد املوارد عىل صعيد احلركة  -مثة حاجة اىل حتقيق عدة نواجت أأساس ية دلمع مساعي احلركة للوفاء مبهمهتا ودمع تنفيذ املبادئ والقيام حقيقة بـ
"زايدة اماكنيات احلركة يف مجع التربعات ]اىل أأقىص حد[ يف جو من التعاون والرشاكة اجليدة" .وتشمل هذه النواجت:
 انشاء مركز افرتايض مجلع التربعات ،بغرض تنس يق مبادرات لحقة ومعليات مجع التربعات اليت تتولها احلركة بشلك عام ،وتبادل أأفضل
املامرسات يف هذا اجملال وتيسري وتنس يق معلية تدريب وتمنية قدرات العاملني فيه داخل احلركة؛
 انشاء صندوق لتقدمي متويل مبديئ دلمع المنو والتطوير يف جمال مجع التربعات حسب احتياجات لك مجعية وطنية؛
 حتسني اماكنية حصول احلركة عىل بياانت قوية خبصوص مجع التربعات وحتليلها ليك تدمع معلية اختاذ القرارات الاسرتاتيجية يف جمال حشد
املوارد.
وحتدد هذه الورقة دراسة اجلدوى املتعلقة بتخصيص ا ألموال واملوارد الالزمة لطار ،من شأأنه أأن ينفذ الرؤية واملبادئ املتعلقة بشد املوارد معل ايا.
وتسعى احلركة اىل استامثر تبل قميته  8.3مليون فرنك سويرسي عىل مدار ثالث س نوات لصاحل برانمج العمل املقرتح؛ يغطي ذكل تاكليف بدء
التشغيل والتوظيف وتاكليف الاستامثر ا ألولية لنشاء الطار .والهدف من ذكل هو متكني مكوانت احلركة من العمل م اعا عىل حتقيق قدر أأكرب
من الاس تدامة من خالل الاستامثر – الاس تدامة للك من امجلعيات الوطنية يف مجع التربعات واحلركة كلك من خالل زايدة جحم حافظهتا حلشد
املوارد.
التواؤم الاسرتاتيجي
ويف ضوء الولية الصادرة من جملس املندوبني يف عام  ،2015أأعد فريق مرجعي يضم قادة من  34مجعية وطنية واللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل
رؤية للحركة ومبادئ حلشد املوارد .وحتث هذه الرؤية احلركة عىل :العمل يدا ا بيد لتويل أأدوار قيادية يف حشد املوارد احمللية والعاملية ،لمتكني
احلركة من توس يع نطاق بعدها العاملي اىل أأقىص قدر ،والوفاء مبهمهتا النسانية ،و أأن تكون الرشيك املفضل ملؤيدهيا ،بتوفري أأفضل رعاية وادارة
للامحنني .والهدف من برانمج العمل املعين هو:
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دورا قياد ااي يف حشد املوارد احمللية والعاملية من أأجل العمل النساين؛
 تويل احلركة ا
 حشد القوة النسانية لس امي أأثناء حالت الطوارئ لمتكني الرشاكء واملؤيدين من توفري املساعدة ملن مه يف أأمس احلاجة الهيا؛
 ضامن الاس تدامة املالية لعنارص احلركة عىل املس تويني الفردي وامجلاعي انطالقاا من روح التضامن والرشاكة اجليدة ،مع ادراك أأن احلركة أأقوى
يف وحدهتا من مجموع أأجزاهئا.
وتدعو املبادئ املوضوعة عىل نطاق احلركة من أأجل حشد املوارد اىل انشاء اطار يركز عىل دمع امجلعيات الوطنية اليت تمني مجع التربعات والتنس يق
لتاليف املنافسة ،والعمل م اعا لزايدة جحم الفرص يف جو من التضامن والرشاكة اجليدة والاستامثر يف مجع التربعات استناداا اىل بياانت قوية ومعرفة
السوق ،مع اتباع هنج يف مجع التربعات قامئ عىل املبادئ وا ألخالق.
ووضعت الرؤية وا ألهداف واملبادئ مجي اعا لس تكامل اسرتاتيجية حشد املوارد عىل نطاق الاحتاد ادلويل اليت اعمتدهتا الهيئة العامة يف .2011
وتركز هذه الاسرتاتيجية عىل احلفاظ عىل رايدة مجع التربعات يف حالت الطوارئ وزايدة اليرادات خارج حالت الطوارئ ل ألنشطة احمللية
وادلولية وبناء قدرات امجلعيات الوطنية يف مجع التربعات.
وهتدف النواجت ،ولس امي مبادرات انشاء مركز افرتايض مجلع التربعات والاستامثر يف جمال مجع التربعات ،اىل اكامل التعاون بني الاحتاد ادلويل
واللجنة ادلولية وامجلعيات الوطنية 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 اا بأأنه بيامن تمتتع العديد من امجلعيات الوطنية ابلقوة
والاس تقرار ،فان مجعيات أأخرى بعيدة عن حتقيق اماكنياهتا .ومثة حاجة اىل مزيد من الاستامثر وادلمع لضامن أأن تصبح امجلعيات الوطنية ،بل
وتظل أأطراف اا 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 نطاقاا لصندوق
جزءا
الاستامثر املزمع انشاؤه للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر ،نظر اا اىل أأن تمنية القدرات عىل حشد املوارد والاستامثر يف تكل القدرات يشالكن ا
هم اما من ضامن الاس تدامة املالية للجمعيات الوطنية يف س ياق تطورها التنظميي الشامل.
احتياجات العمل والوضع احلايل
تلزتم احلركة ابلعمل عىل منع املعاانة والتخفيف من أاثرها أأيامن وجدت ،ومساعدة الناس اذلين يواهجون كوارث ونزاعات مسلحة ومشالك صية
واجامتعية .مل حيظ قط هذا العمل امجلاعي هبذا القدر من ا ألمهية .فنحن نعيش يف عامل ختلق فيه الزناعات املسلحة والكوارث الطبيعية وحالت
الطوارئ ا ألخرى جفوات أخذة يف الاتساع بني الاحتياجات ا ألساس ية للناس واملوارد املتاحة 4.ومثة واجب أأخاليق يدفعنا اىل تعزيز اماكنياتنا يف
مجع التربعات بأأكرب قدر ممكن سواء عىل املس توى الفردي أأو امجلاعي لتلبية تكل الاحتياجات .ومع ذكل ،فاننا ل نقدم القدر الواجب تقدميه كحركة
ونسعى لزايدة ايراداتنا مبا فيه الكفاية.
وحنن أأيضا ا "نرتك املال عىل الطاوةل" ونفقد حصتنا السوقية لصاحل منظامت وطنية ودولية أأخرى ،ألننا ل منكل رؤية مشرتكة لطموحاتنا حلشد
وكثريا ما ل نستمثر عندما تكون هناك فرص للمنو ،سواء اكنت يف أأسواق أأو تكنولوجيات أأو منتجات بعيهنا .وذلكل جيب علينا كحركة
املوارد .ا
أأن نغتمن الفرصة لزايدة ايراداتنا.
 4ورد 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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نواي من خالل معلية املقارنة املرجعية العاملية
وجتمع اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل و 16مجعية وطنية فقط البياانت اخلاصة جبمع التربعات وحتللها س ا
للمنظامت غري احلكومية ادلولية .ويف حني أأن البياانت قد ل متثل القدرة الشامةل للحركة حلشد املوارد ،فان حتليل هذه البياانت برمغ حمدوديهتا
يسلط الضوء عىل عدة قضااي أأساس ية:
 عدم ادراك احلركة لوضعها يف جمال مجع التربعات ادر اااك ا
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 ابملقارنة مع املنظامت غري احلكومية ادلولية ،اذ تراجعت من نس بة  %22يف  2011اىل  %18يف .2015
وبيامن يمتتع العديد من امجلعيات الوطنية ابلقوة وا ألمن املايل ،اختذت مجعيات أأخرى وما زالت تتخذ خطوات هممة لتطوير قدراهتا المتويلية
نظرا لخنفاض قدرهتا عىل
الاسرتاتيجية اخلاصة .غري أأن عدداا ا
كبريا من امجلعيات الوطنية يواجه صعوابت مجة يف تلبية الاحتياجات النسانية ا
حشد املوارد عىل حنو مس تدام .ومن الشائع وجود ضعف مهنجي يف حشد املوارد دلى معظم امجلعيات الوطنية الـ  90اليت خضعت لعملية التقيمی
ذايت للقدرات التنظميية والتصديق اليت وضعها الاحتاد ادلويل.
وقد اس توفت  93مجعية وطنية ( ٪49من الش بكة) اس تقصاء عىل ش بكة النرتنت أأجري يف اطار البحث من أأجل وضع مبادئ ونواجت عىل نطاق
احلركةُ .وطلب من امجلعيات الوطنية أأن ختتار ،من بني مثانية تفسريات حممتةل ،السبب اذلي ميكن أأن يكون وراء الاجتاه حنو اخنفاض المتويل يف
بدلها .واكن التفسري الأكرث ش يوعاا هو نقص الاستامثر يف مجع التربعات ( 49 - ٪53مجعية وطنية) يليه اخنفاض ادلمع املايل من الرشاكء (- ٪49
 46مجعية وطنية) وحمدودية املوارد املتاحة أأمام املتخصصني يف مجع التربعات أأو عىل مس توى اماكنيات الوصول ( 44 - ٪47مجعية وطنية).
ُوطرح عىل امجلعيات الوطنية سؤال عام اذا اكنت تقوم بشلك روتيين جبمع بياانت ا ألداء اخلاصة جبمع التربعات وحتليلها لفهم اماكنيات المنو و /أأو
توجيه الاستامثرات .ذكرت  53مجعية وطنية من بني املشاركني يف الاس تقصاء أأهنا تقوم بذكل ،ما يشري اىل أأن ما يصل اىل  37مجعية وطنية
أأخرى ميكن أأن تشارك يف املبادرات الس نوية مجلع البياانت ومبادرات املقارنة املرجعية للحركة .و أأعطت امجلعيات الوطنية الـ  40اليت أأفادت بأأهنا
ل جتمع أأو حتلل بياانت ا ألداء اخلاصة جبمع التربعات عدة أأس باب و أأفاكر بشأأن ما ميكن أأن يساعدها أأو ميكهنا من القيام بذكل ،وتعددت الردود
اليت قدهما العديد مهنا .واكن نقص القدرات أأو املوارد من أأكرث ا ألمور ش يوعاا اليت أأشارت الهيا  26مجعية وطنية" :قدرتنا عىل القيام بذكل حمدودة.
وقد حنتاج اىل دمع يف هذا اجملال (بناء القدرات يف جمال مجع التربعات)" و"نعاين من ضعف قاعدة البياانت ونظام ادارة املعلومات" .كام ُس ئلت
امجلعيات الوطنية عام اذا اكنت هممتة بتلقي استامثرات مالية لتطوير أأنشطهتا مجلع التربعات ،أأجاب  ٪81من امجلعيات املشاركة يف الاس تقصاء بأأهنا
هممتة .وعالوة عىل ذكل ،أأشار  ٪65من امجلعيات املشاركة يف الاس تقصاء اىل أأهنا مس تعدة للمسامهة من خالل الوقت اذلي يكرسه املوظفون
من أأجل انشاء مركز افرتايض مجلع التربعات بيامن هناك  ٪18عىل اس تعداد لتقدمي المتويل.
التحليل اخلاريج
ومن 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 ،اذلي ميثل  15منظمة دولية غري حكومية دولية عىل مس توى
العامل وواكلت اتبعة ل ألمم املتحدة (مثل منظمة العفو ادلولية ومنظمة انقاذ الطفوةل ومنظمة أأوكسفام واليونيس يف واملفوضية السامية ل ألمم املتحدة
لشؤون الالجئني) أأن املنظامت اليت تقوم ابستامثرات منسقة طويةل ا ألجل يف ا ألسواق الاسرتاتيجية حتقق امنوا سلمياا عىل مس توى اليرادات .أأما
ا ألخرى اليت ل تقوم بذكل فتواجه حتدايت أأكرب لتحقيق المنو.
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وتقر املنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية ادلولية اليت خلقت ثقافة انةحة لمنو اليرادات عىل مس توى العامل بأأمهية صناديق الاستامثر
فرصا للمنو
يف دفع منو اليرادات .وتأأخذ املنظامت اليت متيض يف مسار المنو القرار الاسرتاتيجي لالستامثر يف منو اليرادات يف البدلان اليت تتيح ا
املطلق والمنو الفعال من حيث التلكفة لاليرادات املس تدامة طويةل ا ألجل.
وابلنس بة ملعظم املنظامت ،ينصب تركزي الاستامثرات عىل بناء قاعدة لفرادى املاحنني املنتظمني من القطاع اخلاص اذلين يدمعون املنظمة مبنحة
تلقائية شهرية أأو منتظمة .وتس تخدم املنظامت مجموعة من أأنواع خمتلفة من أليات أأو صناديق الاستامثر ،مثل ختصيص جزء من مزيانيهتا املركزية
لالستامثر أأو  -للمنظامت ذات املركز املايل القوي  -دلمع منظامت 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 يف ما خيص الاستامثر يف مجع التربعات ،تعزيز فرص حتقيق
المنو الاسرتاتيجي واملس هتدف .وعادة ما تكون املنظامت اليت حتقق عائدات و امنوا جيدا ا يه تكل اليت تركز استامثراهتا يف بدلان ذات اماكانت منو
عالية واماكانت عالية من حيث القمية .وتكون العائدات عىل الاستامثر أأقل عند الاستامثر يف بدلان أأقل امنوا نسبياا أأو عند بناء القدرات التنظميية.
و أأشارت ادلراسة أأيضا ا اىل أأن بعض املنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية ادلولية قد خفضت التاكليف اخلاصة بأأجزاء من معلياهتا
مع احلفاظ يف الوقت نفسه عىل الاستامثرات يف منو اليرادات لضامن السالمة املالية ملنظمهتا يف املس تقبل.
وتعرف املنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت ادلولية غري احلكومية التالية ابس تخداهما لستامثرات موهجة حنو السوق دلفع المنو يف مجع التربعات:
مركزا مجلع التربعات ،يف حني
املفوضية السامية ل ألمم املتحدة لشؤون الالجئني واليونيس يف ومنظمة انقاذ الطفوةل .كام تدير منظمة انقاذ الطفوةل ا
أأن اًّلك من منظمة العفو ادلولية ومنظمة أأطباء بال حدود ومنظمة ا ألمم املتحدة للطفوةل (اليونيس يف) خصصت لك مهنا موظفني دلمع تمنية مجع
التربعات عىل الصعيد العاملي.
نظرة عامة عىل الربانمج ،ا ألهداف واملنافع
واستباقاا لعامتد مبادئ حلشد املوارد عىل نطاق احلركة ،يقرتح لك من اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل والفريق املرجعي للجمعيات الوطنية ثالث
مبادرات لبد و أأن تصبح من ا ألولوايت عىل الفور :انشاء مركز افرتايض مجلع التربعات ،ومجع البياانت اخلاصة جبمع التربعات وحتليلها ،وانشاء
صندوق لتقدمي متويل مبديئ لتحسني ا ألداء يف جمال حشد املوارد احمللية والعاملية.
هيدف الربانمج اىل القيام مببادرات من شأأهنا ،عىل مدار ثالث س نوات ،وضع اطار لحداث تغيري جذري يف كيفية ادراك احلركة ادلولية ملفهوم
مجع التربعات واستامثرها فيه وتنس يقه و أأداهئا يف هذا اجملال .ويتأألف الربانمج من ثالثة مشاريع ممتزية:
 -1مركز افرتايض مجلع التربعات
سيمت حتديد نطاق معل املركز الافرتايض مجلع التربعات وتصمميه ومنوذج تشغيهل عقب اعامتد جملس املندوبني يف عام  2017القرار اخلاص مببادئ
حشد املوارد عىل نطاق احلركة ،وذكل استناداا اىل مشاورات موسعة مع مكوانت احلركة .وسيشلك املركز الافرتايض املقرتح قاعدة لتحقيق كفاءة
مجع التربعات ،واحلصول عىل معلومات السوق ،واس تكشاف أفاق الرشااكت العاملية بشلك جامعي ،ودمع وضع اسرتاتيجيات لتبادل أأفضل
املامرسات والتعمل عىل الصعيد املؤسيس .ابلضافة اىل ذكل ،س يكون مبثابة مورد ميكن ملكوانت احلركة املسامهة فيه ،و أأن حتصل منه عىل ادلمع
للوصول اىل أأهدافها عىل صعيد املؤسسة يف اطار الاسرتاتيجيات الفردية وامجلاعية حلشد املوارد .واملركز الافرتايض ليس مصم اما للقيام جبمع
التربعات ككيان منفصل.
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وس يصمم املركز الافرتايض مجلع التربعات عىل مرحلتني .ستشمل املرحةل ا ألوىل وضع البنية ا ألساس ية للمركز .وميكن أأن تبد أأ هذه املرحةل يف اكنون
الثاين/يناير  2018عقب اعامتد جملس املندوبني للقرار اخلاص بشد املوارد .وسيُشلك فريق افرتايض صغري للتنس يق ودمع حشد املوارد لوضع
وادارة العنارص الرئيس ية الثالثة للمرحةل ا ألوىل :حتديد معلية مجع البياانت اخلاصة جبمع التربعات وحتليلها ،وانشاء ا ألنظمة والعمليات الالزمة
لالستامثر يف مجع التربعات ،وتنس يق تمنية القدرات ،مبا يف ذكل مجع أأفضل املامرسات.
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 ذكل اذا نفذت املرحةل ا ألوىل برسعة أأكرب.
وجتدر الشارة اىل أأن مزيانيات البدء والعداد املبكر لهذه املبادرات منخفضة ابملقارنة مع املزيانيات اخملصصة لش باكت انسانية أأخرى .وينبغي
نواي لضامن أأن التنفيذ يسري يف الاجتاه الصحيح وتيسري توس يع نطاق الربامج الناةحة .وهتدف اخلطة اىل تأأمني الاستامثر
مراجعة هذه املزيانيات س ا
اخلاريج خالل الس نتني الثانية والثالثة للتقدم حنو جعل هذا الربانمج ،املش متل عىل املركز وصندوق الاستامثر يف مجع التربعات ،معمتدا ا اىل حد
كبري عىل المتويل اذلايت ( أأي ممول من املاحنني) عىل املدى ا ألطول أأ ا
جال.
وابماكن امجلعيات الوطنية املسامهة يف كفاةل اس تدامة املركز من خالل التربع اب ألموال و /أأو بتوفري "املتطوعني املمترسني" للعمل مع فريق صغري
من العاملني؛ وهذه يه "امجلعيات الوطنية املاحنة" .وستس تفيد امجلعيات الوطنية ا ألخرى من العنارص الثالثة للمركز ،عىل أأساس أأهنا س تطلع
غريها عىل أأي يشء تتعلمه؛ وهذه يه "امجلعيات الوطنية املتلقية" .ويف بعض احلالت تكون املسامهة غري متبادةل (مثل تمنية قدرة مجعية وطنية
رشيكة) .ولكن امجلعيات الوطنية املاحنة ميكن أأن تكون أأيضا ا متلقية (عىل سبيل املثال عندما حترض مجعية وطنية أأوروبية املنتدى ادلويل للرايدة
يف مشاركة همارات مجع التربعات .وس يجري اس تحداث تكنولوجيا متكن من جعل أأنشطة املركز حيامث أأمكن افرتاضية ا
بدل من أأن تكون وهجاا
لوجه ،ولكن رمبا ل يكون ذكل ا
قابال للتحقق دامئاا .ويتوقع من امجلعيات الوطنية املاحنة أأن ختصص مزيانية للمسامهة يف املركز العاملي ،سواء اضافة
اىل أأنشطة بناء القدرات اخملطط لها أأو كبديل لهذه ا ألنشطة اليت اكنت س تقدهما عادة يف اطار دمعها ألهداف احلركة.
وابماكن فريق تنس يق ودمع حشد املوارد الاس تفادة من أأفضل املواهب يف مجع التربعات .ويف البداية ،س يكون من الرضوري وجود من س تة
اىل س بعة موظفني ،مبن فهيم رئيس الفريق .جيب أأن تتوفر دلى املركز خربة همنية يف مجع التربعات من الرشاكت ،واملتربعني ا ألفراد ،والصناديق،
واملؤسسات ،ومجع التربعات احلكومية ،والبياانت وادلمع .ويف هناية العام الثاين ،س يجري اس تعراض الفريق.
وتمتثل ا ألهداف ا ألساس ية للمركز يف ما ييل:
 الرشاف عىل البياانت واملشاريع الاستامثرية؛
 توفري منرب لتبادل أأفضل املامرسات يف مجع التربعات وا ألدوات واخلربات الالزمة يف هذا اجملال؛
 تنس يق تعمل وتطوير مجع التربعات عىل املس توى العاملي من خالل منرب لتكنولوجيا املعلومات ميكن الوصول اليه عامل ايا ،ودمع حلقات العمل
القلميية والعاملية وفعاليات املنتدى ادلويل ملشاركة همارات مجع التربعات.
منافع الاستامثر يف هذا املرشوع يه:
 املركز يعد حمطة واحدة للخدمات املتاكمةل مكرسة لتحسني أأداء احلركة يف جمال مجع التربعات ،ويف الوقت نفسه ِّ
ميكن القوة امجلاعية ويسخر
كبريا)؛
اخلربات داخل احلركة لقيادة برامج العمل (من خالل وجود فريق رئييس صغري ،وليس فري اقا ا
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 ابراز اخلربة يف جمال مجع التربعات داخل احلرکة ،ما يشجع عىل نقل املهارات والتطور عىل املس توى الشخيص لأكرب املتخصصني يف مجع
التربعات داخل احلركة؛
 وجود فريق صغري من اخلرباء يف جمال مجع التربعات مكرس لصياغة رؤية مجلع التربعات عىل نطاق احلركة والرتوجي لها ،من أأجل دمع مجيع
مكوانت احلركة يف اغتنام الفرص وختطي التحدايت يف بيئهتا اخلارجية اخلاصة ،وتوفري اس تجابة جامعية عاملية أأفضل لجتاهات المتويل.
 -2مجع البياانت والتحليل
س يتيح املركز الافرتايض مجلع التربعات قاعدة بياانت مركزية حتتوي عىل بياانت مجع التربعات أتية من مجيع أأحناء احلركة .وستشلك هذه البياانت
ا ألساس لعملية اختاذ 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.
ومن خالل مجع البياانت الشامةل وحتليلها ،س تضمن قاعدة البياانت املركزية أأن تمتكن احلركة بثقة من تقيمی ماهية معايريها املالية الرئيس ية يف مجع
التربعات ،مبا يف ذكل اجاميل 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.
وابلضافة اىل مجع احلد ا ألد ى من البياانت املتعلقة ابليرادات والنفقات ،س يكون هناك نظام متعدد املس توايت مجلع بياانت أأخرى وحتليلها .عىل
سبيل املثال" "A" :متقدم" و" "Bللمتوسط و " "Cل ألسايس.
نواي فقط من لك من اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل و 16مجعية وطنية .وتفيد
وجتمع احلركة يف الوقت احلايل البياانت اخلاصة جبمع التربعات س ا
بأأن مجموع اليرادات بل  5باليني دولر أأمرييك يف  .2015ويشري التحليل اىل أأن معدل المنو الس نوي املركب للحركة اكن  % 2و أأن حصهتا
السوقية اخنفضت من  % 22يف  2011اىل  % 18يف  .2015وتشري هذه ا ألدةل احملدودة اىل أأن احلركة غري تنافس ية نسبياا ابملقارنة مع بعض
املنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية ادلولية وبرامج ا ألمم املتحدة مجلع التربعات.
وتو ح معلية تقيمی ا ألقران من خالل املقارنة املرجعية اليت مشلت منظامت حكومية دولية ومنظامت دولية غري حكومية أأن العديد مهنا قد حقق
معدل منو اجاميل يف املساهامت الطوعية من خالل استامثرات اسرتاتيجية يف " أأسواق" مجع التربعات .عىل سبيل املثال ،يف كوراي اجلنوبية،
استمثرت املفوضية السامية ل ألمم املتحدة لشؤون الالجئني يف معلية مجع التربعات املبارش وجنحت يف زايدة دخلها من هذا املصدر بنس بة ٪100
خالل مخس س نوات .وابت مجع التربعات املبارش حال ايا أأكرث قمية للمفوضية يف كوراي اجلنوبية من المتويل املقدم من احلكومة.
أأهداف مرشوع مجع البياانت وحتليلها يه التالية:
 ارساء خط أأساس ألداء احلركة يف مجع التربعات من خالل زايدة املشاركة يف معلية املقارنة املرجعية العاملية من  16مجعية وطنية اىل 40
مجعية يف الس نة ا ألوىل ،وزايدة هذا العدد ابطراد ليشمل أأكرث من  ٪50من الش بكة ا
(مثال  95مجعية وطنية) بلول عام 2020؛
نواي ابلتقدم املقارن احملرز يف مجع التربعات عىل نطاق احلركة استناداا اىل معايري مرجعية خارجية؛
 اس تخدام البياانت لاليفاد س ا
 حتديد فرص الاستامثرات الاسرتاتيجية لزايدة مجع التربعات أأو ادلفاع عن احلصة السوقية للحركة حمل ايا وعامل ايا.
منافع الاستامثر يف هذا املرشوع يه اكلتايل:
 ابراز عىل مس توى احلركة ( أأي قادة خمتلف مكوانت احلركة) احصاءات احلركة اخلاصة جبمع التربعات وا ألداء الس نوي املقارن؛
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 توفري استامثر أأيرس يف مجع التربعات قامئ عىل ا ألدةل بغية الرتكزي عىل اسرتاتيجيات حمددة لتمنية السوق والمنو والتخفيف من حدة املنافسة؛
 الرتكزي عىل شفافية البياانت ادلاخلية والتطوير الاسرتاتيجي ،ما س ييرس ابلتايل تعزيز ثقافة التعاون يف مجع التربعات داخل احلركة وهتيئة
فرص المتويل من املاحنني اذلين ل خيتارون حال ايا العمل مع احلركة بسبب "تعقيدها" العابر للحدود.
 -3الاستامثر يف مجع التربعات
سيمت حتديد نطاق معل صندوق الاستامثر يف مجع التربعات وتصمميه ومنوذج تشغيهل ،كام هو احلال مع املركز الافرتايض مجلع التربعات ،عقب
اعامتد جملس املندوبني يف عام  2017القرار اخلاص مببادئ حشد املوارد عىل نطاق احلركة ،وذكل استناداا اىل مشاورات موسعة مع مكوانت
احلركة .ومن املتوقع أأن يتوىل املركز الافرتايض مجلع التربعات تنس يق الاستامثرات العامة يف مجع التربعات ،وس يعمل مع مجعيات وطنية خمتارة
لتحديد اماكانت مجع التربعات املتوفرة دلهيا .وس يجري املركز دراسات جدوى لتقيمی الاستامثرات وحتديد أأولوايهتا .ويوفر ادلمع لتجربة واختبار
وتنفيذ مبادرات تبني أأن دلهيا القدرة عىل اجياد مصادر لدلخل متعددة ومس تدامة تقدر بعدة ماليني من ادلولرات .وهتدف ا ألنشطة املتعلقة
بصندوق الاستامثر يف مجع التربعات اىل اكامل املساهامت القمية اجلارية من مكوانت احلركة يف تمنية قدرات امجلعيات الوطنية عىل مجع التربعات.
وعالوة عىل ذكل ،من املتوقع أأن تتواءم أأساليب الاستامثر يف مجع التربعات بشلك وا ح مع ا ألساليب اليت جيري تطويرها د امعا للتطور التنظميي
ا ألوسع نطاقاا (مثل صندوق الاستامثر املزمع انشاؤه للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر).
وس يكون الغرض ا ألسايس هو مساعدة امجلعيات الوطنية عىل تطوير قدراهتا وحتقيق الاكتفاء اذلايت يف جمال حشد املوارد .وس يطبق الصندوق
مجموعة صارمة من املعايري احملددة والقابةل للقياس واملوضوعية واملرتبطة ابلزمن ،والاختصاصات املنطوية عىل الزتام راخس ابلرشاكة سواء من جانب
املستمثرين أأو املس تفيدين .وس ِّ
ميكن احلركة من حتقيق أأكرب اس تفادة من فرص مجع التربعات ،ووضع اسرتاتيجية واحضة لمنو ادلخل خالل الس نوات
الثالث أأو امخلس القادمة .ومن الواجب وضع ألية رقابية خاصة ابلصندوق يف النصف ا ألول من عام  ،2018ما يشلك أأحد مؤرشات ا ألداء
الرئيس ية للمرشوع يف هذه الفرتة .وس يضطلع مدير املرشوع املكرس لهذا الصندوق بدور مركزي لتحديد فرص الاستامثر وتوصيفها وترتيب
أأولوايهتا واختبارها مع امجلعيات الوطنية .وس تحدد الفرص عىل حنو استبايق وتفاعيل من خالل البحث واملعرفة املتعمقة ،ومن خالل طلب مشاركة
امجلعيات الوطنية.
وس تقمی جدوى املقرتحات وف اقا ملعايري رصد قوية ،تشمل :جحم الفرصة ،ودرجة التعقيد ،واجلداول الزمنية ،والمتويل  /املوظفني الالزمني ،وا ألدةل
عىل النجاح يف أأماكن أأخرى ،وهيلك ادلمع يف امجلعية الوطنية .وس يجري التفاق عىل الاختصاصات وطلب المتويل والعثور عليه.
وس يجري عند احلاجة تنفيذ أأو اعداد منوذج جترييب أأويل أأو اختبار ،والتفاق عىل املزيانية وخطة املرشوع واجلداول الزمنية واملوظفني ومؤرشات
ا ألداء الرئيس ية .وس يجري اعداد معليات الرصد أأو التقيمی أأو الاقرتاح أأو الهناء ابلضافة اىل توفري المتويل واملوظفني  -وميكن أأن يتيح املركز لك
نظرا لتعلقها ابستامثر قدر كبري من المتويل ،استناداا اىل جناح مايل مثبت.
ذكل دون مقابل .وسيتطلب تفعيل هذه املبادرات احلصول عىل اقرار ا
وبعد انقضاء الفرتة ا ألولية اليت يتأأىت خاللها المتويل من مجعيات وطنية واللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل ،يكون من اخملطط أأن يتوفر المتويل من
اجلهات املاحنة اخلارجية لصاحل غالبية الاستامثرات ،اما مكنح تتجدد من صندوق الاستامثر أأو كقروض ميرسة.
أأهداف صندوق الاستامثر يف مجع التربعات يه التالية:
 الاستامثر يف تطوير قدرات امجلعيات الوطنية يف مجع التربعات من خالل ،عىل سبيل املثال ،دمع امجلعيات الوطنية العامةل يف أأسواق انش ئة
مجلع التربعات ويف بداايهتا يف هذا النشا أأو متويل تكل العامةل يف ا ألسواق الناجضة ملساعدهتا عىل اجياد مصادر دخل جديدة؛
 حتقيق منو يف جمال مجع التربعات عىل املس تويني احمليل والعاملي
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 متويل مبادرات من شأأهنا احلصول عىل دخل اضايف لعمل احلركة ،من خالل اطالق نداءات دولية وتعزيز العالقات مع املاحنني تتجاوز احلدود.
منافع الاستامثر يف هذا املرشوع يه:
 توفري مزيد من المتويل للجمعيات الوطنية؛
 حتقيق استامثر حمدد ا ألهداف يف معليات مجع التربعات للجمعيات الوطنية وحتسني اس تدامهتا املالية واس تقاللها ومعدلت المنو اخلاص هبا
عىل املدى الطويل؛
 وضع ألية عىل نطاق احلركة تساعد امجلعيات الوطنية واحلركة كلك عىل حتقيق اماكانهتا يف أأسواق حمددة ومع قطاعات ماحنة حمددة؛
 اطالق مبادرات مجلع التربعات تتجاوز احلدود وتعزيز العالقات مع املاحنني عىل مس توى العامل.
احلومكة والهيلك الداري
سيمت تصممی حومكة املركز الافرتايض مجلع التربعات ومنوذج تشغيهل واملوافقة علهيام عقب اعامتد القرار اخلاص مببادئ حشد املوارد عىل نطاق
احلركة ،وذكل استناداا اىل مشاورات موسعة مع مكوانت احلركة .وعىل املدى القصري ،سيتوىل مدير يمتتع ابخلربة يف مجع التربعات يف اللجنة
ادلولية وفريق من الاستشاريني يف مجع التربعات حتديد نطاق معل املركز الافرتايض مجلع التربعات وصندوق الاستامثر يف مجع التربعات واجراء
املشاورات بشأأهنام .وس يكون هؤلء املتخصصون الفنيون مسؤولني أأمام جلنة تتكون من اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل وقادة امجلعيات الوطنية.
وجيب أأن تتواءم حومكة صندوق الاستامثر وادارته مع املبادرات احلالية اليت تطرهحا امجلعيات الوطنية يف جمال الاستامثر ،أأي صندوق الاستامثر
للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر.
املزيانية املقدرة
املزيانية الواردة يف اجلدول أأدانه يه مزيانية متوقعة وتستند اىل تقديرات متحفظة عن الامنذج اليت تنش هئا املنظامت غري احلكومية ادلولية واملنظامت
ادلولية ا ألخرى ومس توايت الاستامثرات اليت تنفذها .وس ُتحدد مناذج تشغيل ومزيانيات وتاكليف دقيقة عقب اعامتد جملس املندوبني يف عام
 2017القرار اخلاص مببادئ حشد املوارد عىل نطاق احلركة .وميكن أأن يبل اجاميل الاستامثرات املقدرة عىل مدى ثالث س نوات  8.3مليون
فرنك سويرسي ،مع استامثر ابتدايئ أأويل قدره  1.7مليون فرنك سويرسي يف الس نة ا ألوىل .وسزتداد تاكليف التوظيف يف املركز الافرتايض مجلع
التربعات ووظائف البياانت يف عايم  2019و 2020لشغل وظائف يف جمال التحليل ،وتربعات ا ألفراد ،ومجع التربعات من الرشاكت ،ومجع
التربعات من الرتاكت بغية تعزيز خربة احلركة يف هذه اجملالت .ولن يقوم املركز الافرتايض مجلع التربعات بشد املوارد .وس يوفر خرباء مجع التربعات
املقرتحون املعرفة والتنس يق دلمع مكوانت احلركة ،وحتديدا ا دلمع تمنية قدرات امجلعيات الوطنية عىل مجع التربعات.
ويف هذه املرحةل ،يصعب التنبؤ ابلعائد املايل املتأأيت ،اذ ل ميكن ربط مجيع الاستامثرات بأأنشطة مجع التربعات املبارشة .بيد أأن عائد الاستامثر من
مجع التربعات هو  3:1يف املتوسط .وذلكل فان التقديرات املتحفظة س تصل اىل  24مليون فرنك سويرسي اضافية للحركة عىل مدى ثالث
س نوات .ويشري أأعضاء الفريق املرجعي اىل أأن الطموح املتعلق هبذا احلجم ميكن أأن يكون أأكرب بكثري .وس يكون المنو املتوقع أأعىل وفقاا ل ألسواق
وفرص التمنية اليت جتري فهيا معلية الاستامثر.
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الجاميل يف ثالث س نوات 2020 / 2019 / 2018
مركز مجع التربعات

 كبري موظفي التطوير/مدير املرشوع  160,000فرنك سويرسي  240,000 /فرنك سويرسي 400,000 /فرنك سويرسي  800,000 /فرنك سويرسي
 نظام اس تضافة النرتنت  50,000فرنك سويرسي  100,000 /فرنك سويرسي  200,000 /فرنك سويرسي 350,000 /فرنك سويرسي
 استشارات التصممی واملواصفات  50,000فرنك سويرسي  50,000 /فرنك سويرسي  50,000 /فرنكسويرسي  150,000 /فرنك سويرسي
 الانتقالت  25,000فرنك سويرسي  25,000 /فرنك سويرسي  25,000 /فرنك سويرسي 75,000 /فرنك سويرسي
 الفعاليات (مشاركة همارات مجع التربعات عىل سبيل املثال)  100,000فرنك سويرسي  100,000 /فرنكسويرسي  100,000 /فرنك سويرسي  300,000 /فرنك سويرسي
 التدريب صفر فرنك سويرسي  50,000 /فرنك سويرسي  75,000 /فرنك سويرسي  125,000 /فرنكسويرسي

اجملموع الفرعي  385,000فرنك سويرسي  565,000 /فرنك سويرسي  850,000 /فرنك سويرسي /
 1,800,000فرنك سويرسي
الجاميل يف ثالث س نوات 2020/ 2019 / 2018
 كبري موظفي التطوير/مدير املرشوع  160,000فرنك سويرسي  240,000 /فرنك سويرسي 400,000 /فرنك سويرسي  800,000 /فرنك سويرسي
 نظم البياانت ،نظام ادارة عالقات العمالء العاملي  CRMعىل سبيل املثال  50,000فرنك سويرسي / 100,000فرنك سويرسي  200,000 /فرنك سويرسي  350,000 /فرنك سويرسي
 الاستشارات  50,000فرنك سويرسي  50,000 /فرنك سويرسي  50,000 /فرنك سويرسي / 150,000فرنك سويرسي
 الانتقالت  / 25,000فرنك سويرسي  25,000 /فرنك سويرسي  25,000 /فرنك سويرسي 75,000 /فرنك سويرسي
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ادارة نظم البياانت

اجملموع الفرعي  285,000فرنك سويرسي  415,000 /فرنك سويرسي  675,000 /فرنك سويرسي /
 1,375,000فرنك سويرسي
الجاميل يف ثالث س نوات 2020/ 2019/ 2018

 كبري موظفي التطوير/مدير املرشوع  160,000فرنك سويرسي  160,000 /فرنك سويرسي 160,000 /فرنك سويرسي  840,000 /فرنك سويرسي
 استشارات التصممی واحلومكة  50,000فرنك سويرسي  25,000 /فرنك سويرسي  25,000 /فرنكسويرسي  100,000 /فرنك سويرسي
 الانتقالت  25,000فرنك سويرسي  25,000 /فرنك سويرسي  25,000 /فرنك سويرسي 75,000 /فرنك سويرسي
 متويل الاستامثر  500,000فرنك سويرسي  1,000,000 /فرنك سويرسي  / 2,000,000 /فرنكسويرسي  3,500,000 /فرنك سويرسي
الاستامثر يف مجع اجملموع الفرعي  735,000فرنك سويرسي  1,210,000 /فرنك سويرسي  / 2,210,000 /فرنك سويرسي
 4,155,000فرنك سويرسي
التربعات
الجاميل يف ثالث س نوات 2020/ 2019/ 2018
 الرواتب والتاكليف  180,000فرنك سويرسي  180,000 /فرنك سويرسي  180,000 /فرنك سويرسي 540,000 /فرنك سويرسي
 الانتقالت  25,000فرنك سويرسي  25,000 /فرنك سويرسي  25,000 /فرنك سويرسي 75,000 /فرنك سويرسي
 اخملاطر والطوارئ  100,000فرنك سويرسي  100,000 /فرنك سويرسي  100,000 /فرنك سويرسي / 300,000فرنك سويرسي
مدير الربانمج

اجملموع الفرعي  305,000فرنك سويرسي  305,000 /فرنك سويرسي  305,000 /فرنك سويرسي /
 915,000فرنك سويرسي
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اجاميل الاستامثرات

 1,710,000فرنك سويرسي  2,495,000 /فرنك سويرسي  4,040,000 /فرنك سويرسي 8,245,000 /
فرنك سويرسي

CD/17/R2

22

نظرة عامة واجلدول الزمين
2017
 -1جملس املندوبني يوافق عىل املبادئ والنواجت
 -2متويل الس نوات الثالث ا ألوىل عرب تعهدات املساعدة املالية عىل املس توى ادلاخيل
 -3تعيني مدير الربانمج و أأعضاء جملس ادارة الربانمج
2018
 -4انشاء املركز ،بدء معل مدير الربانمج
 -5بدء حتديد نطاق الربامج ا ألساس ية ،ابرشاف اللجنة التوجهيية للربانمج
 -6بدء معلية تعيني موظفني رئيس يني يف املركز والربانمج
 -7وصول عدد اجلهات املشاركة يف معلية تقيمی ا ألقران للمنتدى ادلويل للرايدة يف مجع التربعات اىل  40هجة مشاركة
 -8بدء معل املوظفني الرئيس يني املعنيني جبمع البياانت وحتليلها ،والصندوق ،و أأفضل املامرسات والتعمل ،متش ايا مع مؤرشات ا ألداء
الرئيس ية اليت حددها جملس ادارة الربانمج
 -9جملس ادارة الربانمج جيمتع يف أأواخر عام  2018لس تعراض الربانمج وتقدمي تقرير اىل "املستمثرين" يف احلركة
2019
-10
-11
-12
-13
-14

تعزيز نطاق العمل اخلاص جبمع البياانت وحتليلها ،والصندوق ،و أأفضل املامرسات ،والتعمل متش ايا مع مؤرشات ا ألداء الرئيس ية
يكفل املاحنون تغطية الاستامثر يف مجع التربعات عىل املديني املتوسط والطويل
تقدمي تعقيبات للمستمثرين ادلاخليني بشأأن استامثراهتم ا ألولية؛ يعدل هنج الاستامثر عند احلاجة
يقدم تقرير مرحيل اىل جملس املندوبني لتقيمی ما اذا اكنت أأهداف الربانمج قد أأحرزت
جيمتع جملس ادارة الربانمج لس تعراض التقدم احملرز مث يقدم تقاريره اىل املستمثرين ادلاخليني واخلارجيني

2020

 -15توس يع نطاق مجع البياانت وحتليلها ليشمل  95مجعية وطنية
 -16صندوق الاستامثر يوزع ما ل يقل عن  2مليون فرنك سويرسي يف الس نة؛ والامتس متويل خاريج واسع النطاق لكفاةل المتويل
اذلايت للصندوق .وجيري اس تكشاف أليات مبتكرة لمتويل القروض امليرسة .ويبل المتويل الثنايئ واملتعدد ا ألطراف  50مليون فرنك
سويرسي أأو أأكرث.
مركزاي يف تمنية معلية مجع التربعات يف احلركة (ولس امي يف ما يتعلق خبدمات العقود ،وتربعات
 -17الاعرتاف ابملركز بوصفه ا
عنرصا ا
ا ألفراد ،والابتاكر ،ومضمون النداءات العاملية)
 -18اتباع هنج ش بيك (عوضا ا عن مواصةل توس يع النطاق)؛ مواصةل تطوير مجمع املواهب ،ومجموعات املصاحل والتعمل املشرتك.

