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رشادإت ومجموع   أ دوإت من أ جل   ة إ 

ي  ومعاجلة تأ ثريها   19-كوفيد جلاحئة حتقيق الاس تدإمة إملالية للجمعية إلوطنية يف معرض إلتصد ِّ

 الاقتصادي 
خالصة 

   ة قدم إمل 

لهيا إلتحليالتفمثة إنتاكسة  .الاقتصاديإلضبابية يف إجملال حاةل من احئة إجلت ، أ اثر  19-لكوفيد ةيإلصح  إلآاثرإ ىل جانب   خطرية تشري إ 

وهناك عوإقب قصرية ، لجمعيات إلوطنيةطرح حتدايت أ مام الاس تدإمة إملالية ل ما ي. 2020لمنو الاقتصادي إلعاملي يف عام ابإملتعلقة 

يل إمجلعية إلوطنية  ياتمن بدإية معل إً إعتبار مرإعاهتا جيب إل جل وأآاثر طويةل إل جل   .لهذه إجلاحئة لتصد ِّ

ي معلياهتا ل  متويلل  اً إلوطنية فرص اتإمجلعيجتد قد إلقصري، إل جل ففي  - إلوقت فرٌص قد تشلك يف ولكهنا ، 19-لكوفيدلتصدَّ

دإر  خماطرذإته   .19-إملتعلقة بكوفيدغري ا خدماهتتقدمي عىل وبقدرهتا أ يضًا إملوإرد،  هذهل هتا تتعلق اب 

ي جلاحئة ص ل خصَّ إلمتويل إملم  إمضحاللمع إلطويل، إل جل ويف  - من  عدم إليقنيإلضبابية أ و حاةل وابلنظر إ ىل  19-كوفيدلتصد ِّ

 قارنة ابلس نوإت إملعتادة.ابملحتدايت يف توليد إملوإرد إلوطنية  اتإمجلعيابه فقد جت، احئةهذه إجلة إليت س ببهتا الاقتصادي إلناحية

جمالت  6هذه إل رشادإت  وحتدديف هذإ إلصدد.  ةإلوطنيإمجلعيات مساعدة بغرض ومجموعة أ دوإت إ رشادإت وقد وضع الاحتاد إدلويل 

ي عىل إملس تويني الاسرتإتيجي وإلتشغييل،  ،إس تدإمهتا إملاليةرئيس ية ميكن للجمعيات إلوطنية إلنظر فهيا بشأ ن حتقيق  طار إلتصد ِّ يف إ 

 .ومعاجلة تأ ثريها الاقتصادي 19-جلاحئة كوفيد

 للجمعية إلوطنية   س تدإمة إملالية عىن الا فهم إلبعد إلاكمل مل 

دإرهتا عنرصإن رئيس يان لالس تدإمة إملالية إجتذإب يشلك في حني ف. إملايل دلخل زايدة إ جمرد  الاس تدإمة إملالية  تعين ل  إملوإرد وإ 

ل أ هنام جمعية إلوطنية، لل  ىل إل ساس ية، و ووليهتا أ عاملها تستند إ ىل ماكنة فعَّاةل حفاظ إمجلعية إلوطنية عىل ل يغنيان عن إ  مناذج إ 

ىل جانب ذكل، مف وهيألك أ عامل دإرة إخملاطر وإلفرص.قادرة عىل إملنظمة ن إلرضوري أ ن تكون مس تدإمة. وإ   إ 

ي جلاحئة    س تدإمة إملالية يف تحقيق الا جمالت رئيس ية ل   6  19-كوفيدمعرض إلتصد ِّ

 ا يف إمجلعية إلوطنية حتليل إلوضع الاقتصادي وحتديد نطاق الاحامتلت )إلسيناريوهات( إملمكنة وتأ ثريه   -1

ي جلاحئة كوفيد س تدإمةسيمتثل إملدخل إ ىل حتقيق الا : إمجلعية إلوطنية عىل قدرةوما بعدها يف  19-للك مجعية وطنية خالل مرحةل إلتصد ِّ

تحديد إخملاطر إلنامجة عن إل باكر ب  (ج ف برسعة مع إلوضع إلناشئ من حيث الاس تجابة؛إلتكي  ب(  فهم إلظروف إلرسيعة إلتغري؛ أ (

 إ ىلة مجعية وطنية مدعوَّ فا ن لك ابلتايل، و. إلفرص إلناش ئة الاس تفادة بأ قىص درجة من (د فقدإن إدلخل وإلتخفيف مهنا وإحلد مهنا؛

 .أآاثرها إحملمتةل يف إمجلعيةو إمة إملالية خمتلف إحامتلت )سيناريوهات( الاس تد وإلتفكري يف إخلارجيةظروفها لحتليل  إ جرإء

 طر حممتةل خما ما يرتبط بذكل من  فهم إلوضع إحلايل لالس تدإمة إملالية و   -2

ة إ ىل إلوطنية فا ن إمجلعيات ، إذل أآخر.عنرصإً رئيس يًا إدلإخلية إلظروف فهم يمعد  إلوضع بكفاءة، من أ جل إلتحمك يف وضعها  حتديدمدعوَّ

عدإد  إحملمتل و ريأ ثتلتنبؤ ابل ليك تمتكن من إ الاس تدإمة إملاليةمن حيث  رإهنإل قع عىل ي. و هوختفيف من هذإ إلتأ ثريإسرتإتيجية للوقاية إ 

دإر و  إمجلعية إلوطنيةأ هجزة حمك  من عاتق لكل  متل أ ن وإخملاطر ها إملايل إلرإهن، فهم وضع هتا مسؤولية إ    توإهجها. ويشمل ذكل فهم إليت ُيم

إليت تعرتض سبيل إلقانونية إلعوإئق و  ،ل دإرة إملاليةإملرتبطة اباطر وإخمل ،إملوإردحشد عىل هتا وقدر  ،لس تدإمةإملتعلقة اب اطرإخمل

 الاس تدإمة إملالية.

  

 تمنية إمجلعيات إلوطنية 
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 إلعمليات وتقليصه   نطاق يف  توسع  ل الاس تعدإد ل   -3

ن فهم إمجلعية إلوإحض  كهنا من عجل بمتيٌ س  هو ما هئا إملالية أ عباها إل دىن و وهيك  إل ساس يةهتا إلرئيس ية وخدماهتا وليجلوهرها إملمتثل يف إ 

 اً لحقهذإ إلنطاق كيفية تقليص ة بشأ ن رؤية وخطوجود ف مع س ياق إلطوإرئ، مع إلتكي  أ و معلياهتا إسرتإتيجية لتوس يع نطاق وضع 

تعرض إمجلعية إلوطنية لضغوط مالية ويف حاةل إل عامل. ترصيف يف خطة إس مترإرية كام ميكن تضمني ذكل حاةل إلطوإرئ. إنهتاء بعد 

أ عباهئا إملالية ها و وهيك ا إل ساس ية خدماهتإلرئيس ية و  وليهتافهم إمجلعية إلوطنية ل، فا ن وضوح 19-بسبب إلتأ ثري الاقتصادي لكوفيد

 خدماهتا.سيساعدها عىل حتديد أ ولوايت 

م إل وضاع، هذه  ثلمل و مثل هذه إحلالت إلطارئة.  ملوإهجةمتأ هبة ابلقدر إلاكيف فهناك مجعيات وطنية عديدة قد ل تكون ومع ذكل،  تقد ِّ

عدإد ب(  ؛ةإلرئيس يإل طرإف إملعنية لتوإصل برسعة وكفاءة مع مجيع إحتديد س بل : أ ( مقرتحات بشأ ن ما ييل إل رشادإتهذه  قامئة إ 

بقاء علهيا ل ش ياء/إل نشطةخمترصة اب س تقوم إمجلعية حتديد إخلدمات وإلربإمج وإل نشطة إليت ؛ ج( إليت جيب عىل إمجلعية إلوطنية إل 

يقافها   حسب الاقتضاء إختاذهاميكن إليت  طوإتإخلإلنظر يف ؛ د( أ و تقليصها أ و تغيريها يف إملس تقبل إلقريب تأ خريها أ و إلوطنية مؤقتًا اب 

 عرب إل نرتنت أ و عن بعد.لتشغيل إلربإمج إملتوقفة 

 طرق جديدة ومتنوعة لتوليد إدلخل إبتاكر  الت إلطوإرئ، و حل إلتربعات    إلرتكزي عىل مجع   -4

قاعدة ش بكة و ميكن أ ن تكون و . عىل إلصعيد إحمليل مجع إل موإلو ، إملنظمةصورة منقطعة إلنظري ل عالء الت إلطوإرئ فرصة متثل ح

حاةل إنهتاء بعد إليت ميكن للمنظمة إلتعويل علهيا مثينة إل رصيدإً من إل رصدة خالل هذإ إلوقت إليت جيري تطويرها بياانت إملاحنني إحملليني 

ذإ مل يكن دلىف إلطوإرئ. إس تكشاف يف  اكنت إمجلعية رإغبةً أ و  ،عرب إل نرتنت تربعات إل  مجلعيف إلوقت إلرإهن وس يةل إمجلعية إلوطنية  ا 

 إلرمقية إملنصة ملشاركة يفتنصح اب، فا ن هذه إل رشادإت عرب إل نرتنت إلوطنية أ و إلعاملية ع تربعات من موظفي إلرشاكت مجلقنوإت 

جل، وأ ن تكون عىل  طويل إل  إل الاقتصادي ريأ ثتإل مجلعيات إلوطنية أ ن تعي إ من إملهم، ذإتهويف إلوقت  إلتربعات. إلعاملية إجلديدة مجلع

رهاق إملاحنني، وترإجع إسرتإتيجية إملاحنني، مثل إلتغري  درإية ابلكيفية إليت قد يؤثر هبا ذكل يف   .إلتربعات يف أ ولوايت إلمتويل، وإ 

 إلرشاكء وإجلهات إملاحنة إلسلطات و   إلتوإصل مع   -  5

ن  طار و. أ مرإن أ ساس يانومعرفة س بل إحلصول عىل إدلمع من إحلكومة  ،للسلطات إملساعدإمجلعية إلوطنية  تسخري دورإ  يف إ 

ية إليت ميكن كيف ناقشة إل مع إلسلطات مل إلتوإصل للجمعيات إلوطنية ينبغي  ،إلسلطاتإليت تبذلها هود إجل س تجابة إلوطنية إليت تمكل الا

دإرة خدماهتالاس تجابة معلية دإرة ماليًا من أ جل إ  ها دمع للسلطات هبا  إليت ل ترتبط ابلرضورة إل ساس ية ا بفعالية، مع الاس مترإر يف إ 

 -عملها ب  أ ن متنحها حرية إحلركة وأ ن تعرتفسلطاهتا ينبغي للجمعيات إلوطنية أ ن تطلب من  وابل ضافة إ ىل ذكل، .19-احئة كوفيدجب

خدمة أ ساس ية" أ و " عاملني أ ساس يني"، وتوفري إلتسهيالت إلقانونية إلالزمة ك" - 19-سوإء إملتصل منه، أ م غري إملتصل منه بكوفيد

 لتسهيل حشد إملوإرد.

ذإ اكن  عىل إلنحو إذلي اكن مقررًإ يتعذر تنفيذها  ولكنمع إلسلطات وإلرشاكء وإجلهات إملاحنة، قامئة فاقات عيات إلوطنية إتى إمجل دلوإ 

هنا لها ة إ ىل إملبادرة ابلتوإصل ومناقشة ، فا  دخالها عىل إلتغيريإت مدعوَّ ظروف إحلالية لل  إس تجابةً إل نشطة إجلدإول إلزمنية و إليت ميكن إ 

 والاحتياجات إحمللية إحلرجة.

ي جلاحئة كوفيد عندو  طار إلتصد ِّ أ مهية ابلغة، إلتنس يق  ، يكتس 19-قيام إمجلعيات إلوطنية بعقد إتفاقات أ و رشأاكت جديدة يف إ 

 .اأ ولوايهتها و خطط مع لرفض إلعروض إليت ل تتسق أ  يتهت وأ ن هبا، وأ ولوايهتا حتديدإً وإحضًا والالزتإم ها خطط بتحديد ا يس تصوب قياهمو 

 عىل إملس توى إحمليل   ومجع إلتربعات ت  وإلرشأاك   نشطة تعزيز إل  من أ جل  دمع إلفروع    -6

ل بقدر ما تكونه فروعها يف هذ إملنحى من  جيدةل تكون إمجلعية إلوطنية  خالل تقدمي خدمات من حيث ماكنهتا وعالمهتا إملمزيين إ 

 الفروع إملتطورة تشلك مجعية وطنية متطورة.فب إملصلحة. أ حصاأ مام لمساءةل خضوع ل ورؤية وشفافية و  نشطاء متطوعنيو  اةلفعَّ 

ة، وابلتايل، ف إل نشطة وتعزيز  هاقدرة فروع ها إعتبار  يف أ خذأ ن تإ ىل عند إلنظر يف الاس تدإمة إملالية، ا ن إمجلعيات إلوطنية مدعوَّ

 .إلتربعات عىل إملس توى إحمليل ومجعت إحمللية، وتشجيع إلرشأاك
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 إخلطوإت إلتالية 

ذإ كنمتو دوإت. إل   ةمجموعإملرفق معها إل رشادإت إلس تة إملذكورة أ عاله يف وثيقة إجملالت ترد تفاصيل  حباجة إ ىل مزيد من إدلمع،  إ 

ما ف ق ريىج إلتصال إ  ما  إل قلميي كتب مل إإملعين بتمنية إمجلعيات إلوطنية دلى  إل قلمييابملنس ِّ بوحدة تمنية إمجلعيات إلوطنية يف منطقتمك وإ 

م إبتاكر يف تمنشأ  إملنصات لتسهيل إلنقاش وإملشاركة كام  جنيف.الاحتاد إدلويل يف مكتب إملوجودة يف وإلتطوع   ج لهذإ إملوضوع.هنم

 ميكن للجمعيات إلوطنية من خاللها عقد نقاشات جامعية : ة ة للجمعيات إلوطنيلس تدإمة إملالية ميكروسوفت إملعنية اب فرق أ   -

مج   .للجمعية إلوطنية الاس تدإمة إملاليةبشأ ن ومشاركة هنم

 https://www.surveymonkey.com/r/65FK89Qيرىج إلتسجيل من هنا: 

للصليب   وظفي إمجلعيات إلوطنية م تطوعي و م من أ جل إلعام  19-منتدى كوفيد  بوسعمك الانضامم إ ىلوعالوة عىل ذكل،  -

 covid/https://volunteeringredcross.org/en-/19 :إلتايل عرب إلرإبط ، وهو مفتوح إلآنإل محر وإلهالل إل محر
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نطاق إلتأ ثري الاقتصادي إمجلعية إلوطنية بتحديد  هل قامت 

 إملالية؟هتا إس تدإمإحملمتل يف  وتأ ثريها 19-كوفيداحئة جل

من  1إلنقطة #رجوع إ ىل يرىج إل 

 إلوثيقة إلتوجهيية

 2إل دإة #و  

 

من حيث  رإهنوضعها إلأ جرت إمجلعية إلوطنية حتلياًل لهل 

 حممتةل؟ خماطرمن بذكل ما يرتبط و  الاس تدإمة إملالية

من  2إلنقطة #إلرجوع إ ىل يرىج  

 إلوثيقة إلتوجهيية

 3ل دإة #إو 

 

هتا وليجلوهرها إملمتثل يف فهم وإحض  إمجلعية إلوطنيةهل دلى 

 ؟وهيكها إل دىن وأ عباهئا إملالية إل ساس يةإلرئيس ية وخدماهتا 

 1-3إلنقطتني #إلرجوع إ ىل يرىج  

 من إلوثيقة إلتوجهيية 2-3و#

 4إل دإة #و 

 

عامل، إل   ترصيف س مترإريةلخطة  إمجلعية إلوطنيةهل دلى 

لس تدإمة إملرتبطة اباطر إخمليف الاعتبار  هذه إخلطة وهل تأ خذ

 إملالية؟

من  3-3إلنقطة #إلرجوع إ ىل يرىج  

 إلوثيقة إلتوجهيية

 5إل دإة #و 

 

يف حالت حمليًا عىل مجع إلتربعات  إمجلعية إلوطنيةهل تعمل 

س بل جديدة ومتنوعة لتوليد تبحث عن هل و  ،إلطوإرئ

 إدلخل؟

من  1-4إلنقطة #إلرجوع إ ىل يرىج  

 إلوثيقة إلتوجهيية

 6إل دإة #و 

 

مجلع إل موإل عرب  مس تقرةطريقة  إمجلعية إلوطنيةهل دلى 

قنوإت مجلع تربعات من س تكشاف هل هتمت اب ،إل نرتنت؟ و/أ و

 ؟عرب إل نرتنت إلوطنية أ و إلعاملية موظفي إلرشاكت 

من  2-4إلنقطة #إلرجوع إ ىل يرىج  

 إلوثيقة إلتوجهيية

 7حصيفة إملعلومات إخلاصة ابل دإة #و 

 شائعةإل س ئةل ألإو 

 

من أ جل  احوإر مع سلطاهتيف  إمجلعية إلوطنيةدخلت هل 

 الاس تجابة بفعالية؟معلية دإرة ل   صول عىل دمع مايلإحل

من  1-5إلنقطة #إلرجوع إ ىل يرىج  

 إلوثيقة إلتوجهيية

 8إل دإة #و 

 

رضورة ماحنهيا مع رشاكهئا و  إمجلعية إلوطنيةهل انقشت 

 شاريع إلقامئة؟مرإجعة إلتفاقات/إمل 

من  2-5إلنقطة #إ ىل إلرجوع يرىج  

 إلوثيقة إلتوجهيية

 

بتطوير إتفاقات/رشأاكت جديدة  إمجلعية إلوطنيةهل تقوم 

 ؟19-كوفيدتتعلق ب

من  3-5إلنقطة #إلرجوع إ ىل يرىج  

 إلوثيقة إلتوجهيية

 9إل دإة #و 

 

 تدرج إملالية، هلهتا س تدإملإمجلعية إلوطنية درإسة عند 

 ؟هذه إدلرإسة  نطاقيففروعها 

من  6إلنقطة # يرىج إلرجوع إ ىل 

 إلوثيقة إلتوجهيية
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