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رشادإت ومجموعات أ دوإت    من أ جل إ 

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

 الاقتصادي   ا تأ ثريهمعاجلة  و 
( 2020/ 4/ 17  -إل صدإر إل ول  ) 

   ة قدم إمل 

يف إملديني إس تدإمهتا إملالية أ مر  إلوطنية عىل إلتفكري يف هو مساعدة إمجلعيات ل دوإتإ اتمجموعو  رشادإتإل  هذه إلغرض من إ صدإر 

ي جلاحئة كوفيديف معرض إلقصري وإلطويل  إل رشادإت إس تخدإم هذه ومن إملس تصوب . الاقتصاديمعاجلة تأ ثريها و  19-إلتصد ِّ

 حتياجات لك مجعية وطنية.حس امب تقضيه إوتكييفها مكدخل مقرتح للتفكري يف أ مر الاس تدإمة إملالية  ومجموعات إل دوإت

عىل إملس تويني  ،إس تدإمهتا إملاليةا بشأ ن حتقيق لنظر فهيإللجمعيات إلوطنية ميكن جمالت رئيس ية  6حدد الاحتاد إدلويل وقد 

ي جلاحئة كوفيدالاسرتإتيجي وإلتشغييل،  طار إلتصد ِّ  هذه إجملالت إلس تة:فامي ييل الاقتصادي. و  اتأ ثريهومعاجلة  19-يف إ 

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

 خماطر حممتةلما يرتبط بذكل من فهم إلوضع إحلايل لالس تدإمة إملالية و  -2

 وتقليصهإلعمليات نطاق  عيتوس  ل الاس تعدإد  -3

 طرق جديدة ومتنوعة لتوليد إدلخلإبتاكر الت إلطوإرئ، و حلمجع إلتربعات  إلرتكزي عىل -4

 وإجلهات إملاحنةإلتوإصل مع إلسلطات وإلرشاكء  -5

 ت عىل إملس توى إحمليلومجع إلتربعات وإلرشأاكإل نشطة  تعزيزمن أ جل وع دمع إلفر  -6

ىل جانب هممة إ ضافية. دون إعتبارها لك مجعية وطنية إذلي تضطلع به لعمل لمك ِّةل هذه إجملالت تكون وينبغي أ ن  ، قد هذه إجملالتوإ 

دإرة الاس تدإمة إملالية مجلعيتمك إلوطنيةأ خرى عوإمل  يلزم مرإعاة  .عند إ 

 للجمعية إلوطنية   س تدإمة إملالية الا عىن  فهم إلبعد إلاكمل مل 

 ".للجمعية إلوطنية "الاس تدإمة إملالية عبارة حتديد إجملالت إلس تة، جيدر إلتفكري فامي تعنيه إخلوض يف قبل

إملوإرد إملالية إليت حتتاهجا لتقدمي إخلدمات إل نسانية وتديرها بطريقة شفافة وخاضعة  جتتذب إمجلعية إلوطنية إملس تدإمة ماليا  
توإزن بني الاسرتإتيجية إل نسانية لالس تجابة لالحتياجات إحلالية وإلناش ئة قق إل مبا حيويه تدير إخملاطر وإلفرص إملالية  للمساءةل.
 من تنفيذ تكل الاسرتإتيجية. اكن متفة إليت إملكي   وإلعمليات ةإلتنظمييبنية إل وبني 

دإرهتا عنرصإن رئيس يان يشالكن جانبا  إذتج إ أ نهذإ إلتعريف إلعميل، من ضح تي و  يف أ ن يكون ذكل مدعوما   عىل، إ  وإحد ب إملوإرد وإ 

 للجمعية إلوطنيةطويةل إل جل و  وإحضة اكنة تنظمييةمب ذإتهإلوقت 

 ومناذج وهيألك أ عامل، ووليهتا إل ساس ية()أ عامل إمجلعية إلوطنية 

ىل جانب ذكل، مفوإحضة عىل قادرة إملنظمة ن إلرضوري أ ن تكون . وإ 

دإرة إخملاطر وإلفرص.  إ 

أ ن  ، بل زايدة إدلخل إملايل ليست جمردن الاس تدإمة إملالية ا  ف وعليه،

جمالت مرتإبطة تسهم يف تعزيز الاس تدإمة إملالية للجمعية  هناك ثالثة

 :أ سايسجمال رإبع فضال  عن إلوطنية، 

لجمعية إلوطنية مضن إلنظام إلبييئ إل نساين يئة موطئ قدم ل هت  -1

 إمجلعيات إلوطنية   تمنية 

https://fednet.ifrc.org/ar/resources/policy-strategy-and-knowledge/national-society-development/ns-financial-sustainability/
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وكذكل مع وإسرتإتيجيهتا، هتا رسالإلولية إلقانونية للجمعية إلوطنية مبا يامتىش مع  هاوهيأك إلوطين، وتصممي برإمج إمجلعية إلوطنية 

 ؛إملتاحة وإقعيا   هاموإرد

 ؛يف إملس تقبلإرها س تقر حتفظ إإليت  خلإدلروإفد  ل س امي بناءب إملوإرد إملالية إ ىل إمجلعية إلوطنية، إذتج إ -2

دإرة إملوإرد إملالية -3 دإرة من اةل و إختاذ قرإرإت إسرتإتيجية فع  من ن متك  ل ساءةل، وتبادل إلبياانت ل مبا يكفل إلشفافية وإخلضوع للم  إ  إ 

 ؛إخملاطر إملالية

إجلهود إملبذوةل يف هذه إجملالت إلثالثة من أ جل تعزيز إل مهية  ابلغ   مجلعية إلوطنية أ مر  إ قيادةن جانب مالاسرتإتيجية  إملشاركة -4

 س تدإمة إملالية.الله من تعزيز تسفر عنملا لمسامهة إمجلاعية و ل 

                    

 

 

 

رشادإت بشأ ن    جمالت رئيس ية   6إ 

الاحامتلت  الاقتصادي وحتديد نطاق إلوضع حتليل  - 1

 ا يف إمجلعية إلوطنية وتأ ثريه( إملمكنة  إلسيناريوهات )

فرصا للمتويل تتيح لها  ،قد جتد إمجلعيات إلوطنية، يف إل جل إلقصري

، وقد تطرح تكل إلفرص يف إلوقت نفسه 19-إلتصدي لكوفيد

دإرة وصول موإرد مالية  خماطر للجمعيات إلوطنية من حيث إ 

 . 19-مفاجئة وإخلدمات إملتعلقة ابلتصدي لكوفيد

، 19-، س يرتإجع إلمتويل إخملصص لكوفيدويف إل جل إلطويل

ة الاقتصادي من إلناحية إليقني عدمإلضبابية أ و حاةل وابلنظر إ ىل 

من إدلروس أ ن نس تخلص بوسعنا ، 19-كوفيدجاحئة  س ببهتا إليت 

إل زمة إملالية يف أ ورواب( /  )مثل إل يبول يف أ فريقياإلسابقة إلتجارب 

إمجلعيات  هاإلبدء يف حتديد إلتحدايت إلرئيس ية إليت قد توإهج و 

 .من حيث إس تدإمهتا إملالية إلوطنية

للك مجعية وطنية خالل  س تدإمةويمتثل إملدخل إ ىل حتقيق الا

ي جلاحئة كوفيد إمجلعية إلوطنية  قدرةوما بعدها يف  19-مرحةل إلتصد ِّ

 :لك مما ييل عىل

 فهم إلظروف إلرسيعة إلتغري؛ أ (

 ف برسعة مع إلوضع إلناشئ من حيث الاس تجابة؛إلتكي  ب( 

 تحديد إخملاطر إلنامجة عن فقدإن إدلخل وإلتخفيف منا وإحلد منا؛إل باكر ب  (ج

 إلفرص إلناش ئة، الاس تفادة بأ قىص درجة من (د

 إس تخالص إدلوس من إلتجارب إلسابقة 

 2.2بقمية غينيا وليرباي وسريإليون خسارة ل وابء إل يبول يف أ فريقيا ب سب  

 .2015دولر من إلناجت إحمليل إل جاميل يف عام مليار 

، 2009-2008خالل إلفرتة  وروابإليت رضبت أ  خالل إل زمة إملالية و 

إل محر حتدايت  إلهاللو للصليب إل محر إل وروبية وإهجت إمجلعيات إلوطنية 

زإد إلطلب عىل خدماهتا  بيامن  إلسابقة،قارنة ابلس نوإت ابمليف توليد دخلها 

مجعيات  أ ظهرت إدلرإسات الاس تعرإضية إليت أ جريت مع. وقد برسعة

 أ وروبية بعد إل زمة الاقتصادية ما ييل:وطنية 

إليت ردت عىل سؤإل بشأ ن تأ ثري إل زمة عىل  إمجلعيات من بني تكل  •

أ شار بيامن يف إدلخل، ما منا عن إخنفاض % 95، أ فاد ةحالهتا مكنظم

 ؛إ  خطري اكن خنفاض أ ن الاحنو إلثلثني إ ىل 

 إ ىل إخنفاض يف تربعات إلرشاكت؛% 50أ شار  •

 وأ شار حنو إلربع إ ىل إخنفاض كبري يف إدلمع إحلكويم؛ •

 أ كرث من إلثلث عن إخنفاض يف إدلمع إدلويل؛فاد وأ   •

فرإدى إملاحنني: من إملتودل ِّ فامي يتعلق ابدلخل  متباينةاكنت إلصورة و  •

إل فرإد، تربعات إمجلعيات إلوطنية عن ترإجع  فقد أ فاد أ كرث من نصف

مجعيات  مخسوأ فادت  – كبريإ  إلرتإجع مل يكن ن غري أ ن معظمها قال إ  

بأ ن مجعيات  أ فادت مخسكام حتسينات يف هذإ إلصدد. عن وجود 

يرإدإت إملتأ تية من رسوم إلعضوية قد  إلتسديد بسبب عدم ترإجعت إل 

 إخنفاض عدد إل عضاء إجلدد.عالوة عن 

 مجموعة أ دوإت 

 إ  إملشاركة وإلرقابة عىل إملس توى الاسرتإتيجي والالزتإم طويل إل جل أ مر إس مترإر ميثل  :ؤرشإت مناذج م : 1دإة # إل   •

 .جمال من إجملالت إل ربعة ز حتت لك حر  م إمل  ؤرشإت رصد إلتقد  ملمناذج وجتدون هنا  إلتقدم. لتحقيق ا  أ ساس ي

https://fednet.ifrc.org/PageFiles/254219/Arabic/1.%20Tool_1%20for%20NS%20FS_Sample%20Indicators_ver1_AR.pdf
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وإل زمة الاقتصادية  ه إجلاحئةلك من هذهبا تطور ت إليت لكيفية بشلك اكمل ل  فهمنا ل نزإل يف مرحةل مبكرة من إل ففي حني أ ن ابلتايل، و

 .أ ن توإهجها إليت ميكنإملمكنة  (إلسيناريوهاتالاحامتلت ) حتليل خمتلفمدعوة إ ىل مجعية وطنية ، فا ن لك اإلنامجة عن

 .أ خرإس تعرإضها من حني إ ىل تكرإرها و مفن إملس تصوب أ ن هذه إلسيناريوهات قد تتغري مبرور إلوقت، ذلكل  أ يضا  ل تنس و

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

إحلايل وضعها حتديد إ ىل ندعو إمجلعيات إلوطنية  ي عد فهم إلظروف إدلإخلية عنرصإ رئيس يا أ خر. ذلإ، إلوضع بكفاءة، إلتحمك يفمن أ جل 

عدإد إحملمتل و ابلتأ ثري  تنبؤمن أ جل إل ابلس تدإمة إملالية فامي يتعلق   .إل ثر ختفيفإسرتإتيجية للوقاية و إ 

 ويشمل ذكل فهم ما ييل:

؟ هل مفاجئة متر بأ زمة مالية مفاجئة أ و ضغوطتعمل خاللها بيامن  ميكن للمنظمة أ نإليت  إلشهورعدد مك  خماطر الاس تدإمة: -

، سوإء عىل مس توى ةإملالي إلقيود/طو إلضغوطأ ة حىت حتت  تس مترإليت جيب أ ن  وإلوظائفما يه إخلدمات تعرف إملنظمة 

 (؟نإل سايس وإحضا إل ساس ية وإلهيلك اتإخلدم تعد هلإلفروع إلوطنية أ و إحمللية )وبعبارة أ خرى، 

؟ هذه إملصادرموثوقية لتخفيف من إخملاطر؟ ما مدى ل  إمجلعية إلوطنيةدلى مك عدد مصادر إدلخل إملتنوعة  إملوإرد: حشد  -

؟ هل دلى إلفروع وسائل ةإملالي قيود/طو ضغوجود إل ساس ية يف حاةل  وإلوظائفتكفي ل دإرة إخلدمات هذه إملصادر هل 

 حلفاظ عىل خدماهتا إل ساس ية؟من أ جل إ مجلع إملوإرد إحمللية

إملنظمة أ لية  ت طبق؟ هل مسؤولبشلك إلتعامل معه بوسعها  هل، متويل كبريللمنظمة ي تاح عندما  خماطر إل دإرة إملالية: -

نفاق اكحفة مل دإرة إملالية؟ هل ميكن للمنظمة أ ن تقدم تقريرإ  عن كيفية إ  ها الاحتيال وإلفساد؟ هل دلى إملنظمة إ جرإءإت لال 

 إملنظمة؟مطبقة عىل نطاق وعامة إمجلهور؟ هل هذه إملامرسة ماحنهيا لمساءةل أ مام خضوعها ل ل موإل لضامن ل

 هل توجد قوإنني أ و لوإحئ أ و قوإعد أ و أ وإمر حتد من أ نشطة حشد إملوإرد؟ إمة إملالية:إلعقبات إلقانونية أ مام الاس تد -

دإرهتا حمك  ةأ هجز وتقع عىل عاتق لك من  فهم حالهتا إملالية إلرإهنة، وإخملاطر إحملمتةل إليت س توإهجها فامي عن سؤولية إمل إمجلعية إلوطنية وإ 

د إلنطاق )يتعلق ابلسيناريو   (.1إلنقطة أ عاله #إمل حد 

 وتقليصهإلعمليات    نطاق يف توسع  ل الاس تعدإد ل   -3

ليهتا ويف ضوء و، إحمللية جممتعاهتاأ مام إخلدمات إل نسانية بشلك مسؤول تقدمي  موطئ قدم يف جمال لجمعيات إلوطنيةل  كونيليك 

 :للجمعية إلوطنية أ ن إلقانونية وخطهتا الاسرتإتيجية، مفن إلرضوري

 دوإت أ  مجموعة  

ىل  .يف إمجلعيات إلوطنية  ا وأ اثره  19-كوفيد  احئة جل عينة من إلسيناريوهات : 2إل دإة # • لك إمجلعيات إلوطنية مدعوة إ 

س ياق خاصة بلك إلنظر يف حتديد نطاق سيناريوهات من أ جل  مناقشةلل س هتالل سيناريو هذإ اكمنوذج إل إس تخدإم 

 قطري.

 مجموعة أ دوإت 

، اةل الاس تدإمة إملالية إحلاليةل جرإء حتليل رسيع حل.  قامئة مرجعية لفحص الاس تدإمة إملالية للجمعيات إلوطنية : 3#إل دإة 

دخال لجمعية إلميكن ل  ىل وما إ ىل ذكل( تقيمي إلقدرإت إلتنظميية وتصديقها برانمج إملتأ تية من نتاجئ إل بياانت )وطنية أ ن تقوم اب  إ 

دخال إلبياانت، إنهتائمك من مبجرد س تقوم إل دإة، و هذه إل دإة.  عدإد إ    علومات.إمللوحة اب 

https://fednet.ifrc.org/PageFiles/254219/Arabic/2.%20Tool_2%20for%20NS%20FS_Sample%20scenario%20of%20COVID-19_REV01_AR.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/254219/Arabic/3.%20Tool_3%20for%20NS%20FS_Check-up%20and%20Analysis_ver1_AR.pdf
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 هتا إل ساس ية )"إخلدمة إل ساس ية"(؛اوخدمإلرئيس ية فهم وحتدد وليهتا ت  •

 )"إلهيلك إل سايس"(؛ حقيق إس تدإمة إخلدمة إل ساس يةت ل حتدد إلهيلك إل دىن  •

عدإد منوذج لسرتدإد إلنفقات )"إلتلكفة إل ساس ية"(.تقوم حبساب  •  تلكفهتا وإ 

فذكل مرإحل الاس تجابة حلالت إلطوإرئ، بدء قبل ج(( )ب( و))أ ( و)إملذكورة أ عاله  طاتحديد إلنقإملنطقي إلقيام ب وس يكون من 

رؤية وخطة بشأ ن  وجود ف معه، معإرئ أ و إلتكي  و إلطحاةل لالرتقاء بس ياق  تحديد إسرتإتيجيةمن إل رسإع ب إمجلعية إلوطنية  كنس مي

عدإد إخلطة لتنفيذ ذكل حاةل إلطوإرئإنهتاء بعد إلنطاق إلس يايق لحقا  كيفية تقليص   .وإ 

 إل جرإءإت إلفورية  -3-1

جياد حلول رسيعة مع  تعنيبيامن ي  مثل هذه إحلالت إلطارئةوإهجة مبا يكفي مل هبةأ  متقد ل تكون عديدة  عيات وطنيةمج ناك ه ف ومع ذكل،  إ 

 .3-3و 2-3 إلفقراتنتطبيق  بعد ذكليتوقع أ ن يتبعها هنا إ جرإءإت فورية ميكن إختاذها، و ترد يف مثل هذه إحلاةل، وتطور إلعملية. 

إلتوإصل إخلطوة إل وىل: 

 والانتشار

  ةإلرئيس يإل طرإف إملعنية حتديد أ فضل إلس بل للتوإصل برسعة وكفاءة مع مجيع ، 

تصالت لال أ رقام إلهوإتف أ و تطبيق  وأ  طرق إلتصال عناوين إلربيد إل لكرتوين عىل مثةل من إل   -

 هاتف.قامئة بأ رقام إل مع خيارإت أ و 

 اتحة  وإل لغاءإت إلتشغييلوضعمك حول رسائل رئيس ية إل بالغ إلرسيع ب إملوظفني، وما ومدى إ 

 إ ىل ذكل.

عدإد إخلطوة إلثانية:   قامئةإ 

ابل وإمر وإلنوإيه  خمترصة

 ول تفعل(فعل )إ

  عدإد بقاء علهيا إليت جيب عىل إمجلعية إلوطنية  ل ش ياء/إل نشطةخمترصة اب قامئة إ  بغض إلنظر إل 

 .إلتعطل عن

، وتوفري خدمات إلروإتبكشوف ل هذه إلقامئة معاجلة قد تود مجعيات وطنية عديدة تضمني  -

 . وضعمك إملؤقت يف ، وإلسامح للرشاكء وإملقاولني وغريمه مبعرفة إلتغري  للضعفاءحيوية 

 إلتدخل إلرسيع عن إخلربإء إلرئيس يني من مكتب  ، فضال  دليمك وإملتطوعني وظفنيإملدع إ

إسرتإتيجيات معلية ومعقوةل  لوضع حول طاوةل إفرتإضية إجامتع إفرتإيض إ ىل  الافرتإيض، 

 إل ش ياء وإل نشطة إليت ل غىن عنا.تكل ب الاضطالع  ملوإصةل

إل يقاف إلثالثة:  إخلطوة

 تقليصإل و 

  يقافها مؤقتا  س تقوم إمجلعية إلوطنية حتديد إخلدمات وإلربإمج وإل نشطة إليت أ و  تأ خريهاأ و اب 

 .تقليصها أ و تغيريها يف إملس تقبل إلقريب

عىل إلتشغيلية . حدد إخلطوإت إليت ستتخذها ل جرإء هذه إلتغيريإت يوما   60-45فكر يف فرتة  -

 إلفور.

إلرإبعة: إلتخطيط  إخلطوة

 عملياتلس تئناف إل 

  بعض بشأ ن  يف مجعيتك إلوطنيةمع فريق إلقيادة إل سايس  ملقارعة إل فاكرإعقد جلسات

ذإ لزم إل مر ، إملتوقفةلربإمج إلتشغيل عرب إل نرتنت لإخلطوإت إحلامسة إلالزمة ل عادة  إ 

 ات ، إخلدمةإل لكرتوني اتالاجامتععقد إلعمل إل لكرتونية، حلقات  )إلتدريب إل لكرتوين، 

إملناطق  و فروع بعض إلهناك  أ نإل خذ يف الاعتبار جيب و إل لكرتونية، إلتجارة إل لكرتونية...(. 

إلتصال هبا من خالل إل نرتنت. ويف هذه إحلاةل، هل ميكن إس تخدإم إلهوإتف يتعذر قد إليت 

 وسائل إلتصال؟ذكل من  وإلصحف وغريإلبث إل ذإعي و 

ذإ اكمق أ يضا  ابلبت بشأ ن  - اكمل شلك إلعمليات ب إس تئناف  تس هتدف نت مجعيتك إلوطنيةما إ 

عادة تشغيل   .حمددأ حد إلربإمج أ و إخلدمات يف وقت يف اترخي حمدد أ و إ 

عىل إلوطنية  مجعيتكقدرة بناء من أ جل قصرية إل جل  نشطةأ  أ و  تحديد أ ي مشاريعمق ب  -

يقوم عادة ابس تقبال إملاكملات إلهاتفية  شخص إذليإل قيام ميكن  ، إلصمود، عىل سبيل إملثال

 عرب إلهاتف إمرإ  ممكنا .مرشوع مجع إملعلومات إلهامة، مما جيعل إلعمل مبساعدة 
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 وإلتاكليف إل ساس ية للجمعية إلوطنية وإلهيألك إل ساس ية  يف إخلدمات إل ساس ية    إلتفكري إلسلمي   -3-2

يف ضوء دورها كهيئة  وإلتاكليف إل ساس يةسايس إخلدمات إل ساس ية وإلهيلك إل  تحديد ب طنية قيام إمجلعية إلو من إملنطقي عادة 

دى م من حتديدعية إلوطنية عندئذ ستمتكن إمجل قبل مرإحل الاس تجابة حلالت إلطوإرئ،  مساعدة )إلولية وإدلور وإملسؤولية(

، اهف مع لتكي  ل أ و إلطوإرئ لتعزيز أ نشطة موإهجة وحتديد إسرتإتيجية  ،برسعة لك خدمة قامئة حباةل إلطوإرئ إجلاريةإرتباط/عدم إرتباط 

 .حاةل إلطوإرئإنهتاء بعد لحقا   إل نشطةتقليص كيفية بشأ ن رؤية وخطة وجود مع 

، 19-كوفيد جاحئة إلنامج عن طويل إل جلإلتوسط/إمل قيود إقتصادية نتيجة للتأ ثري إمجلعية إلوطنية ل  في حاةل موإهجةفوعالوة عىل ذكل، 

 خدماهتا.حتديد أ ولوايت س ندإ  لها من أ جل وإلتاكليف إل ساس ية للجمعية إلوطنية إل سايس وإلهيلك إل ساس ية دمات إخلوضوح  بحيص 

ذإ مل ف هنا تقم إمجلعية إلوطنية بتحديد ا  ة إ ىل خدماهتا إل ساس ية وهيلكها إل سايس وتلكفهتا إل ساس ية قبل هذه إحلاةل إلطارئة، فا  مدعو 

 .ةاليإملس تدإمة الاحتافظ عىل تدرجيية بطريقة لحقا  تقليصه و إلعمليات نطاق لتوسع من أ جل حتديد إسرتإتيجيهتا  بذكلإلقيام 

ىل كون إمجلعيات إلوطنية هجات عند إلتفكري يف  - جرإء مناقشات مع إلسلطات إحلكومية ابلنظر إ  إخلدمات إل ساس ية، ينبغي إ 

 مساعدة حلكوماهتا يف إمليدإن إل نساين.

عىل   ةساس يإل  إملهام  لك أ دإء عمتد ي من إلرضوري أ ن  ليسإلتسلمي بأ نه من إلرضوري عاجةل،  مقارعة أ فاكرإ جرإء جلسة عند  -

 ."إلهيلك إل سايس" للمنظمة اابعتبارهملاكنهتا و  تنفيذ إخلدماتمن أ جل ملا لها من أ مهية  إلتطوعهيألك  تنسال ف .نيموظف

  خطة إس مترإرية إل عامل تضمني ما س بق يف  -3-3

إ ىل أ دىن قدر  اتتعطل إخلدمإحلد من ضامن هتدف إ ىل  إل عاملترصيف س مترإرية للنظر يف وضع خطة أ ساسا  ل  2-3إلقسم شلك ي 

ة، عند قياهما بوضع خطة . إمجلعية إلوطنية عىل ثقة إمجلهور يف قدرإتحفاظا  ممكن  إل عامل، ترصيف لس مترإرية وإمجلعيات إلوطنية مدعو 

درإهجا يف إخلإليت قد توإهجها و إخملاطر  نطاقإ ىل حتديد  ي لها والانتعاش  إخملاطرذه وإلتأ هب له ،طةإ  وإلتخفيف من حدهتا وإلتصد ِّ

  .أ اثرهامن وإلتعايف 

طار خطهتا  إس تدإمهتا إملالية جوإنب  أ ن تساعد إمجلعية إلوطنية عىل درإسة( 2-3و 2و 1)لسالف ذكرها رمبا ميكن للنقاط إ يف إ 

عدإد سيناريوهات لتبعات كوفيد عربوذكل ، لس مترإرية ترصيف إل عامل وتوضيح لجمعيات إلوطنية، عىل الاس تدإمة إملالية ل  19-إ 

ي لكوفيد حنو اتوجهيه وأ   اهالاس مترإر يف تنفيذإخلدمات إلقامئة إليت ميكن للجمعية  ، إ ىل وتكل إليت ل ميكن موإصلهتا 19-معلية إلتصد ِّ

ذإ  إلقيام بهلزم ما يبشأ ن فضال  عن مساعدة إمجلعية إلوطنية عىل وضع إسرتإتيجية  يقاف إ  ة لدلخل.خدمات تعني إ    مودل ِّ

 إت و د أ  مجموعة  

  وإلتاكليف إل ساس ية للجمعية إلوطنية.  ات إل ساس ية وإلهيلك إل سايس دم إخل لتحديد إلفحص إملرجعية : قامئة 4دإة # إل   •

ات إل ساس ية وإلهيلك إل سايس وإلتلكفة إخلدمإلتفكري يف  مرإعاهتا عندينبغي عنارص رئيس ية  قامئةهذه إلتوفر 

 إل ساس ية للجمعية إلوطنية.

 مجموعة أ دوإت 

معلومات أ نشأ ه لل مرجعيا  ميثل مكت إدلمع هذإ مصدرإ .مكتب دمع تطبيق خطة إس مترإرية ترصيف إل عامل :5إل دإة #  •

دمع إمجلعيات إلوطنية بغرض الاحتاد إدلويل مجلعيات إلصليب إل محر وإلهالل إل محر وإملركز إلعاملي للتأ هب للكوإرث 

وبوسعمك أ يضا إحلصول عىل إ رشادإت مفصةل عن  إل عامل. ترصيف تخطيط إس مترإريةاهتا إخلاصة ب بشلك مبارش يف معلي

عدإد خطة لس مترإرية ترص   يف إل عامل من مكتب إدلمع. طريقة إ 

https://fednet.ifrc.org/PageFiles/254219/Arabic/4.%20Tool_4%20for%20NS%20FS_Check-list%20for%20defining%20Core_REV01_AR.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/254219/Arabic/5.%20Tool_5%20for%20NS%20FS_Busines%20Continuity%20Plan%20Help-Desk_ver1_AR.pdf


 

 
 

  6 of 8   

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

ذ ل توجد ومجع إل موإل.  إملنظمة وزايدة الاهامتمعالء صورة ل  منقطعة إلنظري  حالت إلطوإرئ فرصةمتثل  ل ثأ وقات أ خرى حتظى مب إ 

 ابلقضااي إليت نعاجلها. يري هاوإمجل هامتم إل عاليمالامن إلهائل إلقدر هذإ 

 مجع إلتربعات يف حالت إلطوإرئ  -4-1

بشأ ن كيفية تطوره، مفن إملتوقع أ ن يغلفه قدر كبري من إلضبابية وعدم إليقني  غري مس بوقوضعا   19-وفيدك جاحئةطرح تيف حني 

ميكن أ ن تكون هجات إلتصال وش بكة و إملدى إلقصري. يف هذه إل زمة عاجلة ملإس تثنايئ يس تجيب إملاحنون إحملليون وإدلوليون بسخاء 

 إملدى إلطويل. يفللمنظمة إدلإمعني  منقاعدة مثينة خالل هذإ إلوقت ون بتكوينا إملاحنني إحملليني إذلين تقوم

ما هو تنفيذ بأ ن  مقنعا   تأ كيدإ   مإلقمية إملضافة ملا هو مقرتح ويعطهي يرشح  وإحضطرح بإلتوإصل معهم وللمتكن من جذب إهامتهمم، ينبغي 

ذإو . أ مكهليف إلوقت إحملدد وبجري مقرتح س ي إ ىل إملاحنني، فقد ينرصفون عنا إ ىل وهجة أ خرى. إمجلعية إلوطنية يف تقدمي نفسها تباطأ ت  إ 

مرة إلقول جيدر للحصول عىل بعض إلمتويل. و أ خرى طيبة فرصة معها ميثل إلتنس يق إلشامل إلسلطات والاندماج يف إ رشإك كام أ ن 

 .ورشهحا لقميهتا إملضافة ،نفسها وتقدمي ،من جانب إمجلعية إلوطنية توإصلهو ذإته يف لك من إل  إملبدأ  إلرئيس بأ ن  أ خرى

جل، وأ ن تكون عىل درإية ابلكيفية طويل إل  نة من إل ثر الاقتصادي تكون عىل بي ِّ للجمعيات إلوطنية أ ن  من إملهمذإته، يف إلوقت و

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

 تمكالاحتياجات وقدر من حيث  الك  من حاةل إلطوإرئ إحلالية وأ نشطتمك إل ساس ية طويةل إل جلمجع إلتربعات حبرص يرإعي  رضوريإل

 .للامحننيهبا مت زتإمات إليت تعهدلاللإحرتإممك مع ضامن عىل إلتنفيذ، 

 )عرب إل نرتنت(   ا  مجع إلتربعات رمقي -4-2

إلنظر  ، فقد يكونلوجه-إلتوإصل إجلسدي وهجا  إليت تنطوي عىل عىل أ نشطة مجع إلتربعات يف إلوقت إلرإهن إملفروضة  بسبب إلقيود

ذإ مل يكن دليمكف .إل زمةلجتياز ملنظمتمك اةل وس يةل فع  مجع إلتربعات عرب إل نرتنت يف    عرب إلتربعاتمجلع وس يةل  يف إلوقت إلرإهن ا 

إملشاركة ، فقد يناس بمك عرب إل نرتنت إلوطنية أ و إلعاملية موظفي إلرشاكت من مجع تربعات قنوإت إس تكشاف كنمت تودون  أ وإل نرتنت، 

 إلعاملية إجلديدة مجلع إلتربعات. يف إملنصة إلرمقية

 

 ترإفق معلية مجع إلتربعات إلرمقية، شأ هنا شأ ن أ ي معلية مجلع إلتربعات، بيان مسامهة إمجلعية إلوطنية يف تلبية الاحتياجات إل نسانية

بذكل. وعىل إمجلعيات إلوطنية أ ن ترإعي أ يضا أ مهية إل دإرة وإل فادة إملسؤوةل وإلشفافة ومنع أ ي سوء وكسب إلثقة يف أ عاملها وإل عالم 

دإرة أ و إحتيال أ و فساد يف ما يتعلق بأ نشطة مجع إلتربعات.  إ 

 مجموعة أ دوإت 

 إلتربعات بصورة رقمية عامليا . رمقيا . ترشح تفاصيل حل مجع  حصيفة معلومات بشأ ن مجع إلتربعات    : 7#دإة  إل   •

 مجموعة أ دوإت 

رشادإت لتوجيه ندإءإت إلطوإرئ للتصدي جلاحئة كوفيد : 6إل دإة #  • وفر هذإ إدلليل إ رشادإت أ ساس ية موجزة ي .19-إ 

 إلنقاط إلرئيس ية منيوجز ) 19-كوفيد احئةخاص جبندإء طوإرئ  عد  إليت ميكن هبا للجمعية إلوطنية أ ن ت   كيفيةن إل بشأ  

رشادإت منشور ع إلتربعات منجية مجلمجع إلتربعات يف حالت إلطوإرئ )إ طالق ندإءإت إلطوإرئ ومحالت من أ جل  "إ 

 كوإرث("يف حالت إل

https://fednet.ifrc.org/ar/resources/policy-strategy-and-knowledge/national-society-development/ns-financial-sustainability/
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/254219/Arabic/6.%20Tool%206%20for%20NS%20FS_Emergency%20appel%20Guidance_REV01_AR.pdf
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 إلرشاكء وإجلهات إملاحنة إلسلطات و  مع إلتوإصل   - 5

 كبريإ   إعامتدإ  علهيم ابمجلعيات إلوطنية إليت تعمتد عندما يتعلق إل مر ل س امي أ مهية ابلغة، لتوإصل مع إحلكومة وإجلهات إملاحنة وإلرشاكء ل 

 متويلها ودمعها.من أ جل 

 إلتوإصل مع إلسلطات  -5-1

تقدميها أ ثناء إل زمات. يتعني إليت إخلدمات نتظام تناقش معها ابو أ ن تنخرط للجمعية إلوطنية، بصفهتا كيان مساعد للسلطات، ينبغي 

متويل إذلي إل ، إل مر إذلي سينعكس عىل هاوإس مترإرية ترصيف أ عامل للجمعية إلوطنية إلتخطيط إلتشغييل إلعام  يف ري أ ثتوس يكون ذلكل 

ليهس    .تحتاج إ 

طار الايف و هبا  ية إليت ميكنكيف مناقشة إل  للجمعيات إلوطنيةينبغي  ،إلسلطاتإليت تبذلها هود إجل س تجابة إلوطنية إليت تكل إ 

دإرة خدماتمكمعلية دإرة إ  إمجلعية إلوطنية ماليا  من أ جل لسلطات أ ن تدمع ل  )إليت ل إل ساس ية  الاس تجابة بفعالية، مع الاس مترإر يف إ 

إملوظفني وإلتلكفة نفقات بعٍض من تغطية بشأ ن ميكن للجمعية إلوطنية أ ن تتفاوض مع إحلكومة و (. 19-كوفيد احئةابلرضورة جبترتبط 

ملوظفي إلطوإرئ عىل غرإر ما متنحه إمجلعية إلوطنية  إملوظفني وإملتطوعني دلىمن أ جل توفري إلتغطية إلطبية وإلتأ مينية  أ وإل دإرية، 

 قطة دمعميثالن نومعرفة س بل إحلصول عىل إدلمع من إحلكومة للسلطات  إملساعدإمجلعية إلوطنية  تسخري دورف إل خرين عىل إل قل. 

ذإ اكنت إ جرإءإت توفري  عىل ذكل عمل يوإحضة ومعرتف هبا، فقد ى إمجلعية إلوطنية الاس تجابة دل رئيس ية يف هذإ إلنوع من إل زمات. وإ 

 إحلصول عىل إدلمع.إلفهم و 

وابل ضافة إ ىل ذكل، ينبغي للجمعيات إلوطنية أ ن تقمي حوإرإ مع حكوماهتا حول طريقة حتديد دورها يف إملرإس مي إليت تصدر يف حالت 

ية إحلركة إلطوإرئ أ و يف صكوك قانونية أ خرى. وينبغي للجمعيات إلوطنية، يف هذإ إلصدد، أ ن تطلب من حكوماهتا أ ن متنحها حر 

بشلك رصحي وأ ن تعرتف هبا "كخدمة أ ساس ية" أ و " عاملني أ ساس يني"، وتوفري إلتسهيالت إلقانونية إلالزمة لتسهيل حشد إملوإرد. 

 ودورها كهيئات مساعدة. ملس تفيدينإليت تقدم رسائل أ ساس ية للجمعيات إلوطنية بشأ ن إلوصول إ ىل إ 8إنظر إل دإة 

 مجموعة أ دوإت 

نسانية بفضل هجود إلتأ هب  : 8إل دإة #  ماكنية تقدمي إملساعدة إل  رسائل أ ساس ية للجمعيات إلوطنية إليت تطلب من سلطاهتا إ 

 . 19-والاس تجابة خالل جاحئة كوفيد 

عادة إلنظر يف إلتفاقات/إملشاريع إلقامئة  -5-2  إ 

هناك إنفتاح عام  ف يوإجه إلعديد من إملاحنني وإلرشاكء أ نفسهم حتدايت يف هذه إحلاةل إلرإهنة من إل غالق وإلتوترإت الاجامتعية. وذلكل، 

ة إ ىل إلتوإصل حلوإر بشأ ن تنقيح إلتفاقات وإملشاريع إلقامئة يف حاةل تعذر إلوفاء ابللزتإمات إل صلية. عىل إ مع وإمجلعيات إلوطنية مدعو 

يف ضوء س تجابة أ نشطة الاويف إملرونة يف إستيعاب إلتغيريإت يف إجلدإول إلزمنية أ وجه مناقشة من أ جل إجلهات إملاحنة وإلرشاكء 

 والاحتياجات إحمللية إحلرجة. ةإحلاليإلظروف 

ي جلإتفاقات/رشإكة جديدة  عقد   –  5-3  19-كوفيد  احئة للتصد ِّ

ي جل جديدةرشأاكت  إتفاقات أ و بعقدقيام إمجلعية إلوطنية  عند طار معلية إلتصد ِّ ذفأ مهية ابلغة. إلتنس يق  يكتس ، 19-كوفيد احئةيف إ   إا 

وطنية مجعية  معفامي بينا، تنافس حممتل يف وجود  ذإت برإمج خمتلفة عن بعضها ،هجات فاعةل متعددةرإط خنإغاب إلتنس يق عن 

ىل أ ن عدم تن إلطويل. يف إل جل  هتاوإس تدإمللجمعية إلوطنية فا ن ذكل ميكن أ ن يقوض إلفعالية إلتشغيلية ، وإحدة ق س يوجيدر إل شارة إ 

طار . وخلطر تقويض قدرهتا بدل  من تعزيزها يعرض إمجلعية إلوطنية إلنوج مجعيتمك  خططبتحديد يس تصوب قياممك إلتنس يق، يف إ 

مع مشاركة هذه إخلطط وإل ولوايت أ ول  يتعني عليمك ع رضت رشأاكت أ و مساعدة، كام و هبا، حتديدإ  وإحضا  والالزتإم إلوطنية وأ ولوايهتا 

 .هالرفض س تعدإد الا، فعليمك وأ ولوايتمك مع خططمكة عروضإملشاريع أ و إلربإمج إمل، ويف حاةل عدم توإفق ا لمكتوضيح سبب أ مهيهت 

https://fednet.ifrc.org/ar/resources/policy-strategy-and-knowledge/national-society-development/ns-financial-sustainability/
https://fednet.ifrc.org/ar/resources/policy-strategy-and-knowledge/national-society-development/ns-financial-sustainability/
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ذإ فهموإ فابل ضافة إ ىل ذكل، و تأ ثريها عىل إملس توى نطاق إنتشارها ومدى قد يرغب إلرشاكء إخلارجيون يف دمع إمجلعيات إلوطنية إ 

ذلكل  مإلعديد من فهم عدم نظرإ  ل إمجلعية وما تقوم به كيفية معلبشأ ن للرشاكء من خارج إحلركة توضيح إل إلرضوري ن ابلتايل، مفوإحمليل. 

 إل نساين أ و إلش بكة إلعاملية أ و إملبادئ إل ساس ية(،.إلعمل يف جمال وضعها ككيان مساعد  وأ   دلهيا تطوعنيإمل )مثل قاعدة  اكملبشلك 

من  وإحلاجة إ ىل إدلمع  ( 19-كوفيد  احئة لرضورة جب دون أ ن ترتبط اب )إمجلعية إلوطنية  وصف إخلدمات إل ساس ية إل خرى إليت تقدهما ويتعني 

، حسب لعمل مع إ، ت رشأاك  و أ  إتفاقات من أ جل عقد عند إلتوإصل هبذه إخلدمات إل ساس ية ويتعني إل قرإر . جل الاس مترإر يف تقدميهاأ  

ذإ إليت ميكن هبا للجمعية  كيفية إل عىل حتديد الاقتضاء،  بناء إلقدرإت يف هذه إجملالت إل ساس ية من خالل الاس تجابة حلالت إلطوإرئ، وإ 

ذإ اكنت هناك أ ي طريقة ممكنة دلمعها.بشأ ن ما برصإحة  ة ناقش إمل فيتعني اكنت هناك جفوة يف تغطية إلتاكليف إل ساس ية    إ 

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

تكون ل و. م من هجة أ خرىالاس تجابة لحتياجاهتو مجهور إجملمتع إحمليلمن هجة، وبني  بني إمجلعية إلوطنية لرإبط إملبارشإإلفروع متثل 

ل بقدر ما تكونه فروعها يف هذ إملنحى من وعالمهتا إملمزيين ماكنهتا من حيث  جيدةإمجلعية إلوطنية   اةلخالل تقدمي خدمات فع  إ 

 الفروع إملتطورة تشلك مجعية وطنية متطورة.فأ حصاب إملصلحة. أ مام لمساءةل خضوع ل ورؤية وشفافية و نشطاء  متطوعنيو 

 ومجعت إحمللية، وتشجيع إلرشأاكإل نشطة قدرة إلفروع وتعزيز ل عتبارالا يف مكيتعني أ خذعند إلنظر يف الاس تدإمة إملالية، وابلتايل، ف 

 .إلتربعات عىل إملس توى إحمليل

 إخلطوإت إلتالية 

ذإ كنمتو . إلعملو إلتأ هب إلبدء يف إلتخطيط و تمك عىل يرىج إس تخدإم مجموعات إل دوإت ملساعد ىل مزيد من إدلمع،  إ  ريىج فحباجة إ 

ما اب قلميي كتب مل إلتصال إ  ما  إل   جنيف.الاحتاد إدلويل يف مبكتب يف منطقتمك وإ 

 كام ت نشأ  إملنصات لتسهيل إلنقاش وإملشاركة يف إبتاكر هن  ج لهذإ إملوضوع.

 :لجمعيات إلوطنيةل  الاس تدإمة إملالية بشأ نومشاطرة إلنوج مناقشة جل أ  ُأنشئت أ فرقة ميكروسوفت من  •

 https://www.surveymonkey.com/r/65FK89Qمن هنا: يرىج إلتسجيل 

للصليب  إمجلعيات إلوطنية وظفيمو  تطوعيم من أ جل إلعام  19-كوفيدمنتدى  بوسعمك الانضامم إ ىلوعالوة عىل ذكل، 

 https://volunteeringredcross.org/en/covid-/19 :عرب إلرإبط إلتايل إل محر وإلهالل إل محر
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 مجموعة أ دوإت 

إذلي تقدمه هجة فاعةل خارجية  "إدلمع" ميثاق تمنية إمجلعيات إلوطنية عىل يركز . ةإلوطني  ات إمجلعي: ميثاق تمنية  9إل دإة #  •

 .إلوطنية ةمبادئ تمنية إمجلعييرإعي  الوحيدد إل دوإر وإملسؤوليات إلرئيس ية لضامن إتباع هنج فع  ، إمجلعية إلوطنية إ ىل

https://www.surveymonkey.com/r/65FK89Q
https://volunteeringredcross.org/en/covid-19/
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/254219/Arabic/9.%20Tool_9%20for%20NS%20FS_NSD%20Compact_ver1_Arabic.pdf

