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 املصطلحات

لهيا يف هذه   الوثيقة:الكياانت املشار ا 

  192امجلعيات الوطنية للصللي  اأمحرر والالالل اأمحرر الللللللل  يضل   الاحتاد ادلويل مجلعيات الصللي  اأمحرر والالالل اأمحرر.    الاحتاد ادلويل: •

قلميية وأمحفرقة  اأمحعضلللللا  ا ب ااأ  اأمحماأة   دمع   هدفالاوماكت  قطرية   ( دمع مجموعات البدلان60اليت يواد مقرها يف جنيف ولالا ماكت  ا 

 .اأمحنشطة يف مجيع أمححنا  العامل(

 عضوا    192أمحعضا  الاحتاد ادلويل البالغ عددمه  اأمحعضا : •

يقصلد مهنا العنا  ادلسل تورية اليت يتلمحلف مهنا الاحتاد ادلويل، ومشلممجل امجلعيات الوطنية للصللي  اأمحرر والالالل    شل بكة الاحتاد ادلويل:  •

، املعرتف هبلا  واملوظفون واملتطوعون، واملراكز أمحو احمللاور املرجعيلةشللللل بكلة فروعاللا احملليلة،   مبلا يف كل   مجعيلة    192  البلالغ علددهلااأمحرر  

 حتاد ادلويل  مبا يف كل  املاكت  القطرية واجملموعات واملاكت  ال قلميية الالمركزية(واأمحاكدمييات( وأمحماأة الا

دمع اأمحنشلللطة  قطرية هدفالا  ( دمع مجموعات البدلان وماكت   60اأمحماأة يف جنيف، مبا يف كل  ماكتهبا ال قلميية وأمحفرقة   أمحماأة الاحتاد ادلويل: •

 يف مجيع أمححنا  العامل

ملكفة مبالام الاحتاد ادلويل ومسللل تضللليفالا خمتلف امجلعيات الوطنية للصللللي  اأمحرر والالالل اأمحرر. وت ثمجل  املرجعية:مراكز الاحتاد ادلويل  •

يُسلرتشلد هبا يف العمليات  و اسلرتاتيجية  اليت تنطوي عىل أمحمهية املامرسلات أمحفضلمجل  هممهتا اأمحسلاسل ية تعتبارها رمراكز لل زييف يف تطو ر املعارف و 

 .ينفذها الاحتاد ادلويل وامجلعيات الوطنية يف جمالت اهامتهمام وتلمحثريهام الرئيس يةاملقبةل اليت  

اليت تنطوي عىل أمحمهيلة املامرسلللللات  أمحفضلللللمجل  يه وظلائف تششللللل يلا امجلعيلات الوطنيلة مو أمحالمجل تطو ر املعلارف و   مراكز امجلعيلات الوطنيلة:  •

امجلعيات الوطنية يف جمالت اهامتهما وتلمحثريها الرئيسل ية، وميكو نهلها مو    يُسلرتشلد هبا يف العمليات املقبةل اليت تنفذها هذه اسلرتاتيجية( و 

رييا     مفوضلة   أمحامجل مكوانت أمحخرى لشل بكة الاحتاد ادلويل، ولكهنا ل حتى  تعرتاف ريي تعتبارها مراكز مرجعية، ومو   ل تؤدي هممة  

 مو همام الاحتاد ادلويل.

دمع تقلدم  ةة فاعةل خارجيلة مجلعيلة وطنيلة، ًنلا   عىل طلل  امجلعيلة الوطنيلة وأمحولوايصا، ويُقصلللللد  رأمحي هو ر امجلعيلات الوطنيلة:  تمنيلةدمع  •

من  ال سلللالام يف مسلللاعدة امجلعية الوطنية عىل أمحن تكون وتىمجل منىمة مسللل تدامة قادرة عىل تقدد خدمات جمدية وجيدة ويف املتناوليفيف  ميثاق  

مساعي  مع دلخرى  اأمح فاعةل  الالات اجل وذل  يشممجل دمع تمنية امجلعيات الوطنية مجيع اجلالود اليت تبذلالا  (؛  2019تمنية امجلعيات الوطنية، اعُتمد يف 

ويشللللممجل ما يسللللم  عادة رًنا  القدرات أمحو   اجلدوى والنوعية والتغطية والاسلللل تدامة يف ما تقدم  مو خدمات.زايدة    مو أمحامجلوطنية  العية  امجل 

 تعز زها أمحو حتسيهنا أمحو تقايالايف، أمحو رالتطو ر التنىميييف، أمحو راس تعراض اأمحقرانيف، أمحو رالاستامثر املادي/املايليف.

 مصطلحات أمحخرى:

 صا ليس لالا معىن.[ يه مجموعة غري جمالزة مو اأمحرقام واحلروف واللكامت والرموز، وغريها. والبياانت يف حد كلاامع] البياانت •

التقنيات والعمليات النوعية والمكية املتبعة لزايدة ماكسلل  ال أتاجية ومسلل يري اأمحعامل. ومُسلل ت ر     ايُقصللد مهن   ادلراسللة التحليلية للبياانت •

التحليلية   ةادلراسلل شللممجل م وختتلف التقنيات حبسلل  املتطلبات التنىميية. و البياانت وتُصللن ف لتحديد وحتليمجل البياانت واأمحطاا السلللو ية،  

 عرضالا وتفسريها.و   حتليلالامجع البياانت وقياسالا و للبياانت  
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 اجلديدة واملنتجات أمحو العمليات أمحو طاكل  مس يري اأمحعامل الرمقية.بياانت  ال البحث والتطو ر الذلان يشمالن  هوالاًتاكر الرمقي  •

ملام تلبياانت • ماكأيات اس تخدام البياانت وأتاجئالا. وتوليدهاهو القدرة عىل قرا ة البياانت  ال  يصالالا تعتبارها معلومات، فضال  عو فال  ا   وا 

دارة البياانت   • دارة البياانت هو يه ا  العملية ال دارية الشللامةل اليت تضلل  احلصللول عىل البياانت والتحقو مهنا وختز هنا و ام هتا. والالدف مو ا 

ماكأية احلصول علهيا وموثوقيهتا وتوافرها    يف الوقت املناس  مو أمحامجل املس تخدمني الهنائيني.ضامن ا 

وتنفيذ  ل احلرصلل وضللع    عىل سللليمجل املثاليشللممجل أمحفضللمجل رارسللات  امية البياانت يف العمليات اجلارية واجلديدة، مبا   اتباع   امية البياانت:  •

 جتالزيعو  مجع البياانت، وتوفري معلومات  ا ب أمحدىن حد مو  تقليمجل  ال البياانت الشلل صللية، وحتديد الغرض  اأمح(راض(، و  لتجالزيسلل ياسللات  

لبياانت والالزتامات القاأوأية اأمحخرى اأمحشلخا  املعنيني تالبياانت الشل صلية ًطريقة مفالومة، وتلمحمني البياانت الشل صلية، وتقيو  قوق  

اأمحشللخا  لحرتام طلبات  وسللائمجل  طبيو  البياانت الشلل صللية مع أمحطراف ،لثة، وت تقامس   مبا يف كل  أمحي قواأني وطنية كلات صللةل( قبمجل  

 املعنيني تلبياانت.

رف واأمحفاكر مو  ااملع ال جمال متعدد الت صلصلات يسل تخدم اأمحسلالي  العلمية والعمليات وازوارزميات والنى  لسل تخهو عمل البياانت   •

 اأآيل والبياانت الض مة. رتبط عمل البياانت تس ت را  البياانت والتعمل  و البياانت املنىمة وغري املنىمة.    دد  بري موع

نسان •  قامة حلقات تعليو متواصةل.ا  هو معلية ا رشاك املس تخدمني الهنائيني يف تصمو خدمات رمقية و  التصمو اذلي   حور  ول ال 

يؤدي (رض ال عالم أمحو جيي   التحليمجل أمحو التفسللري أمحو التجميع يف شللد هادف  قمية مو خالل   اكتسلللت اليت    البياانت  [:عام]  املعلومات  •

 عىل سؤال مو أوع ما.

دما  التصالت يف ًيئة تكنولوجيا املعلومات.عام] املعلومات والتصالت تكنولوجيا •  [ مصطلح  ركز عىل ا 

دارة املعلومات  • ادلراسلللة التحليلية  يف سللل ياق الاحتاد ادلويل يه مجع البياانت واملعلومات وجتالزيها وحتليلالا ونهلللها دلمع اختاكل القرارات. و   ا 

 تعريفا  قامئا  ًذات .  اجز  مو هذه العملية لكو لالللبياانت  

ما أمحثنا  ختز هنا أمحو أقلالا أمحو جتالزيهالبياانتهو معلية  امية   [:عام]أمحمو املعلومات   • ا، مو احلصللول علهيا أمحو اسلل تخداهما أمحو الكشللف عهنا أمحو ، ا 

تالفالا أمحو تغيريها أمحو عرقلهتا أمحصلول املعلومات احملددة  عو قصلد أمحو غري قصلد. وتكفمجل ضلواًط أمحمو املعلومات  ية مجيع    مو دون ترخيص،  ا 

 وسالمهتا وتوافرها وامتثالالا للمعايري السارية.

ماكأية امجلع السلللو ًني يقصللد مهنا اختبار  [:  رشا غري وظيفي]  القاًلية لدلمج • كل    ويعن حلول مسلل تحدثة/موضللوعة مشللد منفصللمجل.  ا 

ويشللممجل كل  عىل سللليمجل املثال ل احلرصلل اسلل تخدام أمحدوات  اسلل تخدام منصللات ادلمج املوحدة اليت يشتجالا القطاع.  اللجو  مىت أمحمكو ا ب 

وبرامج التشلللللغيمجل، واللكل  الشللللللكية، وازوارزميات، واملكتبات، واملنافذ،   للمعدات والربجميات،املوحدة    والواةاتالتطو ر املعروفة، 

 .التشغيمجل البينوالاكًالت، واملوصالت، ووسائط ال عالم، والتصالت، والش باكت. اأىر أمحيضا   

ما فت يتعلو تلتنفيذ أمحو   حلوليعممجل مع    حال  اليت جتعمجل  اصللليةازهو   [:رشا غري وظيفي]التشلللغيمجل البين   • أمحخرى، حاليا  أمحو مسللل تقبال ، ا 

ماكأية الوصول، مو دون أمحي قيود. ومُ   .القاًلية لدلمجداخليا  وخارجيا . اأىر أمحيضا    املعلوماتسالمجل هذه ازاصية تبادل  ا 
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ملثال، ل يُعترب أىام أمحسللللام   تكنولوجية حموره العميمجل. فعىل سللللليمجل ا صللللفقةعرض و/أمحو اسلللل هتالك [: عام] خدمات تكنولوجيا املعلومات •

ًمجل يُعترب عنرصللا  مو عنا  تكنولوجيا   .أمحو عرض  صللفقةالنطاقات خدمة مو خدمات تكنولوجيا املعلومات أمحن العمال  ل يشللعرون ًلمحأ  

 تلفعمجل.يشعر ً   املعلومات. أمحما أىام الربيد ال لكرتوين فُيعترب خدمة مو خدمات تكنولوجيا املعلومات أمحن املس تخدم الهنايئ  

خار  أطاق الاس تخدام املصم   اأمحمو هو قدرة تطبيو مو التطبيقات عىل تفادي احلوادث واأمححداث الكيدية  [:  رشا غري وظيفي]  اأمحمو •

الس يرباين واملادي عىل حد السوا . ويض  اأمحمو الس يرباين خصائص    ني. ويشممجل كل  اجلاأبفقداهناللنىام، ومنع الكشف عو املعلومات أمحو  

 مو قبيمجل التحقو والرتخيص والتشفري والرسية والامتثال.

املعدات والربامج والعمليات اليت تدمع نشللاطا  صللدر ً   امجلع ًنيسلل ياسللات تطو ر تكنولوجيا املعلومات  يف سلل ياق  يُقصللد مو احلمجل   :احلمجل •

 تلكيف مو الاحتاد ادلويل.

الاليللك اأمحسلاسل ية والتطبيقات،  ًوا  أمحدق    ةالرمقيأمحدوات  يث يُقصلد توتلبياانت عىل حد السلوا ،    تأمحدوات الرمقيةترتبط  التكنولوجيا   •

 لبياانت.ادلراسة التحليلية ل ًيل مشري البياانت ا ب  

واملورد و مو اأمحطراف الثالثة املرخص   العاملني واملوظفني التاًعني لالحتاد ادلويلمصللطلح املسلل تخدم مجيع  مو  يُقصللد    [:عام]ملسلل تخدم  ا •

 الاحتاد ادلويل أمحو جتالزيها أمحو أقلالا، ًرصف النىر عو ال طار القاأوين اذلي ينى  أمحنشطهت .   أمحصول معلوماتهل  ًصفة دامئة أمحو مؤقتة ًت ز و  
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 الصةخ -1

كل  هناك حااة ملحة ا ب حتول رمقي انحج وواسع النطاق يع د الناس، يف مجيع البدلان تقريبا ، اعامتدا  مزتايدا  عىل ازدمات الرمقية للتفاعمجل مع .. ا 

التفاعمجل.   هذا  الرمقية يف  ازدمات  تكل  مو  متنوعة  طائفة  مسال   أمحن  ويتوقعون  اجمل عية  وازدمات  واملنىامت  والهاكت  احمللية  وتبنين  احلكومة 

لقطيعة، سوا  أمحاكأت للمح سو أمحم للمحسوأمح، حتدث تلفعمجل داخمجل جمال املساعدة ال نساأية. وتىمجل الفجوة أمحن هذه ا  2030اسرتاتيجية الاحتاد ادلويل  

 تقدد خدماتنا ال نساأية. الرمقية حتداي  هاما  ومس  را  عىل املس توايت ادلويل والوطن واحمليل، لكهنا تتيح أمحيضا  فرصة لتحسني 

 يمت تعريف التحول الرمقي عىل النحو التايل: ه الوثيقةأمح(راض هذوًيل ل يواد تعريف متفو علي  مشد عام، 

عبارة عو اأتقال ُُيدث قطيعة أمحو اأتقال تدرجيي يسللللمح لنا، أمحي الاحتاد ادلويل، مسللللكل سلللل بمجل اديدة لتقدد  التحول الرمقي  

نسلاأية رمقية اديدة. وميكو أمحن تؤدي الاسل تفادة مو ادلراسلة املسلاعدة ال نسلاأية ًتغيري املامرسلات احلالية   واسل تحداث خدمات ا 

اليت يشهلللها همنيون واثقون، هدفال  خدمة اأمحشلللخا  احملتااني، ويتناولون البياانت   –التحليلية للبياانت والتكنولوجيا الرمقية  

ماكأية احلصللللول علهيا    ا ب زايدة ادوى ازدمات اليت تقدهما مجعياتنا الوطنية –ًطريقة مسللللؤو    و عهتا وأوعيهتا وأطاقالا وا 

 وقدرصا عىل الصمود واس تدامهتا.

نسلاأية عىل أمحسلاس رمقي  وتنفيذ معيار  وضلع  هو الرمقي  اسلرتاتيجية التحول    الغرض مو يالمئ  مبا يامتىش مع مبادئنا اأمحسلاسل ية و لتقدد املسلاعدة ال 

الرامية  اأمحولوية لالسلتامثرات  تعطي  التحول الرمقي  اسلرتاتيجية  فا ن  ذل  وازدمات ال نسللاأية.    تقددينصلل  الرتكزي عىل تعز ز  . و مجعياتنا الوطنية

ماكأية احلصلول علهيا ب اأمحشلخا  احملتااني و عهتا وأوعيهتا وأطاقالا وا  نسلاأية املقدمة ا  ب زايدة ادوى ازدمات ال  ،أيا ، الالدف مو . ومرونهتا  ا 

وليتنا ال نسللاأية وتلتايل اسلل تدامة املسللا   عو اأمحدا  واملسللا   التقنية واملسللا   الاجامتعية واملسللا   عو    اسلل تدامةالاسللرتاتيجية هو زايدة 

 املوارد.

ن حتولنا الرمقي رحةل وليس وةة حمددة  12ة؛ ويه متجذرة يف مشلاورات اسل  رت ويتضلح هذا جزئي ا يف الهنج املتبع لصلياغة هذه الاسلرتاتيجي. ا 

مع ثالث مجموعات مو أمححصاب املصلللحة: رثلو امجلعيات الوطنية مو لك منطقة، وأمحعضللا     2وحلقات معمجل، 1فرقة عامةلأمح عقد  أمحسلل بوع ا تضللمنت  

الوثيقة نسللخة منقحة مو اسللرتاتيجية التحول الرمقي اليت وافو علهيا جملس ال دارة  هذه تقدم  و هللاك  مو القطاع ازا .  ال أمحماأة الاحتاد ادلويل، و 

 .امجلعيات الوطنيةرشا أمحن يمت التحقو مو حصة عنا ها الرئيس ية مع    2020يف أومفرب 

 يف مصو الاسرتاتيجية الرمقية:  عواممجل متكينيةثالثة  يكت ولتحقيو هذا الالدف، 

 العملية   يف حمورمه التلمح يد أمحن الناس  •

  امجلعيات الوطنية القدرات واملعرفة ًني عىل تقامسش بكتنا حتميس  •

 . عىل التشغيمجل البين ومعايري البياانت املشرتكة( الاحتاد ادلويل  حتسني قدرة الاحتاد ادلويل مجلعيات الصلي  اأمحرر والالالل اأمحرر  •

 :  ركزياتن رئيسيتانتدمعالا العواممجل ل الرمقي، فا ن هذه لتلمحمني التحون  لزمةا أمحن هناك ا جرا ات واحضة  ومب

املُحَرز  عيات الوطنية ويقيس التقدم  امجل جمعيات الوطنية، ويشجع ملكية التحول الرمقي عىل  لل يوفر التوجي  الاسرتاتيجي  اذلي    طوكل  النضج •

 ( 1-7 الفصمجل 

نشا  فريو للتدخمجل  الفصمجل اذلي  طوكل  التنىو •  (؛  2-7يُعزز القدرات املوجودة يف الاحتاد ويشجع عىل ا 

__________ 

 

افماااااا  اااااً   اااااا ا    اااااااااااااا      1 ت  ة        86تنااااااألفااااال املة اااااً  ا اااااافاااااً  لةضاااااااااااااا اااااً  ا عاااااااااااااا ات   اااااً  عاااااااااااااا اااااا   اعااااااااااااااااااااعاااااااااااااا اااااً   ة   ةا اااااا اااااا     واضاااااااااااااا م 
 ألافس  ً افوظ ف ً ألمناذج اف نظ  (.

  تناألفل ح قات افممل اف صم   اف قين ألاملايل فالع ات   ً افة م ً. 2
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ل  وخُتتمت هذه اسرتاتيجية    القيود (، فضال  عو  9زمن  الفصمجل    جبدول   ةطموحيه رحةل  (، و8ًعرض مسارات التغيري  الفصمجل    هذا   الرمقيالتحون

 (.  10واخملاطر  الفصمجل 

 عواممجل ال كني 

 الرمقية عىل العواممجل ال كينية الثالثة التالية:  تنلن هذه الاسرتاتيجية لتحول الرمقي عرب الش بكة، املضيين قُُدما  تمو أمحامجل 

 الناس 

ن التحول الرمقي اذلي   اه ا  الاسرتاتيجية الرمقية الاحتاد   يتعلو تلناس والثقافة ًقدر ما يتعلو تلس تفادة مو البياانت والتكنولوجيا. وتدمع  أتوخن

مو جواأ  التحول: التحول يف أمحصع  ااأ   دون التغل  عىل  مو  كل     اس تحا لكهنا تؤكد  ،  ادلويل يف الاس تفادة مو التكنولوجيا احلديثة

يقاد شعةل  الالزمة اللكل    تطو ر ثقافة صنع عيات الوطنية  امجل   يتعني عىل مجموعات املس تخدمني. فعىل سليمجل املثال،  خمتلف  تغيري السلوك يف    ل 

دما  أمحمو املعلومات، املصممة  س  اختالف ال دارات وجما  يف جمالالقرار القامئة عىل البياانت، وحتديد الا تيااات   لت ازدمات. ويشبغي ا 

البياانت تعتباره عنرص  ا ب  القرار هذه املستندة  ملبدأمح عدم املعلومات يف معلية صنع  مبا يضمو الامتثال  ال نساأية،  ا  شامال  مو عنا  امحلاية 

 ال رضار.  

 واملعارف  القدرات  تبادل 

ت. والقدرا املعارف تبادل لتيسري النطاق الواسعة والربامج املشاريع مشجع واأمحماأة الش بكة، داخمجل البعض ًعضنا مساعدةيف  قوية ثقافة دليناحنو 

م ،لكون   داخمجل متينة رمقية قدرات تلفعمجل تواد أفس ، الوقت  ويفمقيندا ًتنىو متقوقع.  عىل املدى القصري   ُركنز    ما وعادة تدرجيي،  مشد  ادلمع  يُقدن

الرمقي   اسرتاتيجية ند  مست  القدرات،  هذه  مو  ولالس تفادة نا.  ش بكتن  ل  ب  هذه التحون امجلعيات   املوجودة  الواسعة  القدرات  ش بكة  ا  داخمجل  فعال  

الالزمة    لية اأ  وت ثمجل    ج.النض طوكل   خالل  مو قدما   مليضمو أمحامجل ا   امجلعيات الوطنية دلمع  ازا   القطاع  مو  رشاك اندلى  و  اأمحماأة الوطنية، و 

 فع ادل ا ب يطمحون اذل و  أمحولئك عىل كل  ًعد نهها يمت اليت  الكفا ة  ش باكت خالل مواس تحداث القدرة    عىل ُيفز  منى  طوكل يف    ذل 

 تنفيذ حنو التحرك يف هامة أمحولية خطوة اأ لية هذه ًنا  وس يكون  ت الالزمة.القدرا ا ب حالي ا يفتقرون لكهن   مجعياص  الوطنية يف الرمقي لتحولت

 ة. الاسرتاتيجي

 الشائعة  البياانت  ومعايري  البين  التشغيمجل 

ل الرمقي  اسرتاتيجية   وصدف  ب  هذه  التحون  مشرتكة  ومعايري  للبياانت  مشرتك  طوكل   عو  فضال   ، قدرة النى  وازدمات عىل التشغيمجل البين  تعز ز  ا 

ةل تفصيال دقيقا  و  هبا وموثوق  جيدة التوقيت  ًياانت  ، تدمع لاالناجع والفعن توفري التشس يو  يف يسال  را ادلويل، الاحتاد  ش بكة  داخمجل  للبياانت  مفصن

دل    عىل التشغيمجل البين.  أىمة تاكد ل مستند اأمح   اليوم،  .املس توايت مجيع عىل  صول علهيااحل وميكو كل  ًنفسك"   افعمجل"  عقلية مسود كل ، مو ًو

 الوطنية  امجلعيات مو كثري ويفة.  الرمقي زدماتتفت يتعلو   مشرتكة مشرتايت وجود عدم ا ب جزئيا   كل  سل  و رجع ،امجلعيات الوطنية ًني

لن  اأمحعامل وحدات تعممجل  ل  اجليد، ال ويمجل كلات  الوطنية  امجلعيات. ويف  الوطنيني ازدمات مقديم مو ازدمات تتلق   يث  وطن، س ياق يف ا 

   .جمال أمحوسع للزتويد عىل الصعيد العاملي هناك ادلويل، ادلمعاليت حتى  ب ويمجل أمحقمجلن وتع د عىل 

 الركزياتن الاسرتاتيجيتان

 ركزيتني عىل مبنية الرمقية الاسرتاتيجية هذه فا ن ،ن(البي  التشغيمجل واملعارف، القدرات تبادل ،ة  الناسالثالث ال كينية  واممجلالع تفعيمجل أمحامجل مو

 (. 2-7مجل الفص وطوكل  التنىو  ( 1- 7مجل الفص ج   النض  طوكل  :رئيس يتني 
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 النضج  طوكل    :اأمحوب  الركزية 

يتناول طوكل  النضج الرمقي ثالثة .  أضج  طوكل   تحديد ً  اخملتلفة  املس تخدمني  مجموعات  عرب  الرمقية  لقدرات  ا مس توايات  خمتلف  يف  الاسرتاتيجية  تنىر 

التحول الرمقي مو خالل  هت  يف  يف توضيح وتتبع رحل   امجلعيات الوطنية. وهو يدمع  خطوات ثالث ا ب  مقسن جمالت  اأمحشخا  والعملية والتقنية(  

 ( والقدرات الرمقية. اليت سوف تكون تعيني ًياانص  احلالية  كام يه( واملس تقبلية   

 متعدد فريو  وقد ًدأمح مشكيمجل والرمقية، البياانت عىل املس توىرؤية رفيعة   رؤية القيادة  تششئ   –العنا  اأمحساس ية    1زطوة  حتدد ا  ،تختصار

 والتطبيقات املعلومات لتكنولوجيا اأمحساس ية  التحتية البشية توفري عىل الرتكزي  ينص   التكنولوجيا،ويف ما خيصن  اجملال الرمقي.   يف الت صصات

 .الش باكت وأمحأىمة الرمقية

م    .الفعالية يف ازدمات ال نساأية والكفا ة يف القدرات ادلامعة  يف زايدة  2ازطوة  متيض  و   نرى ؛ال ملام الرمقي وال ملام تلبياانت جمال يف يف التقدن

نساأي ا مشغيلي ا  تلمحثري ا ويه حُتدث الت صصات متعددة رمقيةأمحفرقة و  ًياانتأمحفرقة   التوةات اذلايت.   لتحليمجل ًلمحمكلالا املؤسسة عرب البياانت وتتبادل وا 

 جي ة. و ال نساأي لال تيااات مرسعة لالس تجاًة الرمقية اأمحدوات تتيحالا اليت طرق اديدة لتقدد املساعدة ال نساأيةعىل اتباع    3ازطوة  ومشجع  

  ر. مس   مشد ال نساأية املساعدة حتسني عىل القيادة تعممجل كام الرمقية، واأمحدوات البياانت اس تخدام عىل واملتطوعني املوظفني مجيع تدري  

 اديدة أمحدوات لبنا ر متاما   للتطو  وقاًةل مرأة معلومات تكنولوجيايف جمال   حتتية ًشية املنىمةتحوز  وس   البياانت،  استنادا  ا ب القرارات  تنخذوستُ 

 ن. ال نسا عىل تركز تصمو معلية ًعد

ر  و  الثاأية، ازطوة يف 20و اأمحوب، ازطوة يف يهمجعية وطنية    192مو أمحصمجل  أمحغلبية امجلعيات الوطنية    ًلمحن 3وتفيد التقد رات التشغيلية  ما يقدن

 متا تني  وقدرة قوة هناك أمحن أمحخرى ةة ومو ،هتامعاجل يشبغي اليت  الرمقية الفجوة جح  ةة مو التوزيع هذا  ويبنية.  الثالث ازطوة يف  10ب

 ماكت   مجيع ويف جنيف، يف الرمقي أضجالا ملدى كلايت ًتقيو وس تقوم قدوة، ادلويل الاحتاد أمحماأةكون  وس ت.  3و  2  ازطوتنيفت خيصن    ش بكةلل 

 ادلويل.  دالاحتا

 ى امجلعيات الوطنيةمس تو  عىل الرمقي التحول ملكية

 يف التحديد وا  وعىل عام مشد  امجلعيات الوطنية يف اذري  مشد الرمقي التحول اعامتد زايدةب  الرمقية الفجوة معاجلة  هو كل   مو الالدف

 صعبة قرارات اختاكل يعن  وهذا ج.  النض طوكل  خالل رحلهت  اكممجل زماماأمحخذ ب  عىل الوطنية  اتامجلعي  قادة يشجع  هذا فا ن وتلتايل،  .1ة  ازطو 

 مو امجلعيات الوطنية يف تغيريًوصف  عاممجل  والعممجل احملرز التقدم ورصد دلمع للتدخمجل فريو شكيمجلم  عىل حتفزيمه وسيمت ت.اأمحولواي حتديد لضامن

 الكفا ة  ش باكت قدرات مو احلااة،  س   مس تفيد، أمحن الوطنية للجمعيات وميكوه.  تنفيذو  النضج، لمنوكل  الثقايف ال دما  مشجيع خالل

 ية. التال  النضج مرحةل ا ب للتدر  اأمحرر والالالل اأمحرر الصلي  مجلعيات ادلويل الاحتاد ش بكة داخمجل الالزمة العاملية وازدمات

 التنىو  طوكل    :الثاأية ة  الركزي 

ا الاسرتاتيجية  تتبع التغيري، أمحامجل مو الوطنية  وامجلعيات اأمحماأة تنىو ًُغية ا طوكلا   مجل. التدخ فريو يشممجل منىم 

 التدخمجل فريو

 ومع اأمحقسام مجيع عربيعملون مو خاللالا   مصفوفة طريقة  ، س يتبعماكئف دوام اكممجل  موظفا 30 مو يتلمحلف اديد، تنىميي  يان ا طالق سيمت

 : ال ًالغ واجبات كل  يف مبا ،ا  هام ا  دورس يؤدنون و  ًعناية  اختيارمه ويمت ة.الوطني امجلعيات

__________ 

 

افة م     3 افن اااااااااااااا   ف ول     ااااااااااااااة      عااااااااااااااة م  ت و ة  ساااااااااااااا   ع  اف قة ةر  مااااااا ا  أل ااااااال ذ اااااااا اااااااً  افو ن اااااااً   اامم اااااااات  مااااااا ا فااااااايا  هباااااااي   ذماااااااا   ر 
 .2021حب و   ن صف  ام  مجم ً أل ن ً 30املس    
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دارت   النضج طوكل  صقمجل •  وا 

 الرمقية  ازدمات وتطو ر تصمو •

دارة ال ويمجل أ ليات تطو ر •  التنفيذ  ورصد اأمحدا  وا 

دارة •  ال قلميي والتشس يو والتصالت والبحوث الرمقي والتوجي  الثقايف التغيري ا 

 رةعاا  و  أقمجل معليات خالل مو التدخمجل لفريو املوظفني معى   توفري سيمت املوارد،حشة  و  التاكليف حتممجل عىل القدرة تواا   اليت  للتحدايت وأىرا  

 اجلوهرية.  اأمحنشطة هذه لتنفيذ ًعناية خمتار و أمحشخا 

 الش بكة، يف احملددة ازربة ا ب الافتقار حا  ويف.  الالزم الرتكزي تطبيو يمت  ىت  القامئة املبادرات ًعض عىل التحول لالذا اأمحولويةويل  أ أمحن وجي  

ضافة ا ب توفري املوظفني،  متفاأني موظفني خالل مو وتعاوين مبارش دمع تقدد ا ب ازا   القطاع مو الهاك  س ُيدع   ا تيااات س ُتلب . وا 

 ك. املشرت  لالستامثر طوكل  خالل مو التدخمجل لفريو أمحخرى

 واملسا   القيادة سلطة

ا حتداي   شدم  معقدة  مسلمح احتادية منىمة يف التغيري حتقيو  ا ن  اذلي الرمقي، التحول قيادة التدخمجل فريو  توجي  توب. وست قوية قيادة  س تلزموم   بري 

 وعىل   امجلعيات الوطنية(. احمليلن  واملس توى (اأمحرر اأمحرر والالالل الصلي   ادلويل مجلعيات الاحتادي  العامل املس توى ًني لتشس يوس يقوم ت

 العالقات  شعبة ا باأمحمني العام،  و يمجل  مبارشة ا ب    ويقدم تقار ره ادلويل، الاحتاد أمحماأة أمحقسام عرب الرمقي التحول دليمجل س يعممجل العاملي، املس توى

املبارشةوالرمقن ال نساأية وادلًلوماس ية العاملية غري  والتقار ر  العامو ييل   ا ب  ة،   وازدمات الاسرتاتيجية الس ياسات شعبةاأآخر و    اأمحمني 

 مع تلتعاون العممجل يف س ت  ل لكي، هنج عىل احلفاظوالغرض مو هذا هو ضامن  ت.  العمليا وتشس يو الوطن  اجمل ع تمنية شعبة( و املؤسس ية

 يف ادلويل لالحتاد  العامة للمحماأة الرئيس ية املالام يعممجل مضواذلي  التدخمجل فريو  ًدوره الرمقي  التحول  دليمجل ويقود ومع امجلعيات الوطنية.  العمليات

س  ثمجل و ت.  املس تواي مجيع عىل التحول ويعزز وُيفز ،ازا  القطاع ادلويل ورشاك  الاحتاد يف الكفا ة ش باكت مع ويتعاون واملناطو، جنيف

 املبارش ادلمع لتقدد مس تعدن  التدخمجل فريومجل. و التدخ ًفريو دلى القرار صنع  معلية يف والرمقية البياانت دمج خالل مو قدوة الرمقي التحول  قيادة

 . الوطن املس توى عىل الرمقي التحول معليةلكو يتعنين عىل امجلعيات الوطنية امتالك  الرمقي، التحول جمال يفللجمعيات الوطنية 

 املشرتك الاستامثر طوكل 

 ًني امجلع يلزم ادلويل، الاحتاد جيرهيا اليت  الرمقي التحول معلية يف املشرتكة الاستامثرات مو وغريها الكفا ة لش باكت املوارد توفري أمحامجل مو

 ل نشا  القامئة ال طارية والتفاقات اللكل  مو لالس تفادة املشرتكة القيادة هنج وسيُس تخدمك.  املشرت  الاستامثر وطاكل لسرتداد التاكليف الفعلية  

الوطنية  دلمع العاملية  الرتخيص تتفاقات كل  ويتعلوت.  واملشرتاي املشرتك الاستامثرأمحامجل    ازدمات مو مجموعة  خدماصا  تطو ر يف امجلعيات 

 .الرمقية وقدراصا

 مسارات التغيري

 برمقنة  القيام  عند ال نسللاأية ازدمات عىل ا جيايب تلمحثري أمحكرب لضللامن خاصللة ا جرا ات اختاكل الاسللرتاتيجية لالذه ناالاسللرتاتيجيت نالركزياتتتطلن   

مجل ،8صمجل  الف يف وذل ،  ت.ازدما هذه  :التالية التغيري مسارات هذه  الرمقي  التحول  اسرتاتيجية تفصن

ب مسوغات التغيري، أمحامجل مو •  تعز ز عو فضال خدماتنا، تقدد يف مركزاي ال نسان عىل  ركز اذلي التصمو  كون أمحن يشبغي الاستناد ا 

 والرمقية؛ تلبياانت لل طر املعرضة احمللية واجمل عات واملتطوعون املوظفون هبا يتصمجل اليت  الطريقة يف سلوكال   تغيري

 ؛الوطنيةامجلعيات و  اأمحماأة مال مة يتعني التاكليف، واخنفاض ازدمات تقدد زايدة مو الاس تفادة أمحامجل ومو •
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نساأية للخدمات الرمقي لالًتاكر اأمحولوية  يال ا   علينا •  ؛اأمحمامية ازطوا يف ال 

 ؛ازا  القطاع لهأاكت أمحفضمجل فرصا هني  أمحن علينا ويتعني •

 البياانت مشلللمحن معمجل رانمجب بد ً   القرار، صللنع معلية دلمع البياانت العمليات  يك مسلل تعممجل أمحفرقة  اديدة فر  اسلل تحداثعلينا  و  •

  والتحليمجل؛

أنا والرمقية، البياانت اسللل تخدام يف وثقافهت  الناس أمحمهية الرمقيللتحول   اسلللرتاتيجيتنا ترُبز حني ويف •   نهللل  ا ب القوية تحلااة أقر فا 

  املناس بة؛ التكنولوجيا

 الطموح وحتقيو النجاح قياس

 البشية قواهما ،ةادلاخلي العمليات رمقنة مو اأمحوب املراحمجل يف املوجودة تكل  يف امجلعيات الوطنية:  الرمقية القدرات مو رئيسلليتان مجموعتان هناك

 شل بكة ال أرتأت  خدمات كل  ويشلممجل  ت.القدرا ًنا  مو سل نوات عدة تقوم عىل اليت  وتكل ،ةاأمحسلاسل ي واأمحأىمة للعمليات العميل وادلمع التحتية

 عي.الاصطنا واذلاك  الافرتايض والواقع الوا  عىل التعرف ا ب تل ضافة اأمحعامل، وكلاك  البياانت وحتليمجل املتقدمة

ب(  9مجل  الفصلل   هذه الرمقيلتحول  ة ااسللرتاتيجيتطمح   ب  1 ازطوة يف امجلعيات عدد مو  املائة تقريبا  مويف    50 أمحن مو التلمحكد ا    تشتقمجل تدرجييا ا 

  أمحن هام أمحمرو ما يعدن  وه  ت. سل نوا أمحًرع (ضلون يف  3ة  ازطو   تشتقمجل تدرجييا ا ب 2 ازطوة  يف  الوطنية  امجلعيات عدد مواملائة  يف    50، و2ة  ازطو 

 موتقريبا   يف املائة  50ة ًشسل ب 1 ازطوة يف امجلعيات الوطنية عدد ختفيض سليمتو د. واح مبسل توى مسلوفت يتقد اأمحعضلا  مو املائة  يف 50نسل بة  

 20 مو  ،خبمسلة أمحضلعافا  تقريبا   2  ةازطو  يف  امجلعيات الوطنية عدد مضلاعفةيف  كذ   او  ثمجل هدفال. 85ا ب   162  البالغ عددهاامجلعيات الوطنية  

 سلوف  ".2 ازطوة يف معىم "وضلع  ا ب "1 ازطوة يف معىم "وضلع   مو ادلويل سل يشتقمجل الاحتاد أمحن الطموح هذا ويعن  مجعية وطنية.  94ب ا  

 املنافسللة يف مفاضللةل تعتبارها الرائدة القدرات يعزز ، رنا مو شلللمحأ  أمحن16 ا ب 10 مو 3 اجملموعة يف عيات وطنيةامجل  مو املتقدمة اجملموعة تمنو

 .املاحنني متويمجل عىل

 

 الطموح الاكمو ورا  التحول الرمقي : 1الرمس  

 والقيود اخملاطر

دارة  يفية الرمقية الاسرتاتيجية هذه الرمقيلتحول  ة ااسرتاتيجي  حتدد ،10 الفصمجل يف   :والقيود اخملاطر ا 
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 ؟  عدم اختاكل أمحي ا جرا عدم  تلكفة يه ما •

 ؟تذليمجل الصعوتت ميكو  يف •

 اخملاطر؟ أد ر  يف •

. يف الرمقيلتحول  ة ااسلرتاتيجيعو   ا ضلافية تفاصليمجل الوثيقة هذه ًقية تتضلمو ادلويل، الاحتاد يف الرمقي التحول وراكئز ال كني  تقدد عواممجل ًعد

 القطاع رشاك و ،اأمحماأةو   الوطنية،حة  امجلعيات  املصلل  أمححصاب مو مجموعات ثالث مع أمحجريت  اليت  البحوث مو الرئيسل ية الرؤىالبداية، تُعَرض 

-7مجل  الفصل  يف التنىو وطوكل   ،1-7مجل  الفصل  يف النضلج طوكل  :7مجل  الفصل  يف ًعمو الاسلرتاتيجية الراكئز اسل تكشلاف يمت .  ن،6مجل  الفصل  يف(  ازا 

 .10  الفصمجل يف والقيود ،9مجل  الفص  يف الاكمو ورا ها  والطموح ،8  الفصمجل يف للتغيري مبسارات الرمقيلتحول  ة ااسرتاتيجي ختتمت وأمحخريا ،. 2

 مقدمة -2

دملات اجمل عيلة  يع لد النلاس، يف مجيع البدلان تقريبلا ، اعامتدا  مزتايلدا  عىل ازلدملات الرمقيلة للتفلاعلمجل مع احلكوملة احملليلة والهلللللاكت واملنىامت وازل 

أمحن هذه القطيعة، سلللوا    2030اسلللرتاتيجية الاحتاد ادلويل  ويتوقعون أمحن مسلللال  طائفة متنوعة مو تكل ازدمات الرمقية يف هذا التفاعمجل. وتبنين  

ويل  أمحاكأت للمح سللو أمحم للمحسللوأمح، حتدث تلفعمجل داخمجل جمال املسللاعدة ال نسللاأية. وتىمجل الفجوة الرمقية حتداي  هاما  ومسلل  را  عىل املسلل توايت ادل

 والوطن واحمليل، لكهنا تتيح أمحيضا  فرصة لتحسني تقدد خدماتنا ال نساأية.

ب حتول رمقي انحج وواسلللللع النطلاق  هنلاك . تُعط  حلاالة ملحلة ا 

اأمحولويلة للتحول الرمقي تعتبلاره واحلدا  مو سللللل بعلة حتولت رأمحى  

الاحتاد ادلويل أمحن علي  جتاوزها ليكون قادرا  عىل مواةة التحدايت  

  2030اسلرتاتيجية الاحتاد ادلويل    الرئيسل ية يف العقد املقبمجل. وتُؤكد

راسات التحليلية للبياانت والتكنولوجيا الرمقية  دما  الفعال لدلأمحن ال  

والقدرات والثقافة الرمقية ميكنو الشلل بكة مو مسللخري كلاكمجلا امجلاعي  

ضللللفا  الطاًع ادلميقراطي عىل احلصللللول عىل  ومضللللاعفة تلمحثريها وا 

املعلومات. ويقرتن كل  مبزية تنافسللل ية مفادها أمحن حتسلللو معلوماتنا  

لثقلة ًيشنلا ًوني اجلاللات امللاحنلة   زيلد مو قوتنلا التفلاوضللللليلة ومو ا

و   واحلكومات والقطاع ازا . عالوة عىل كل ، ميكننا ًفضلمجل حتسل 

معلوملاتنلا أمحن نزيلد الشلللللفلافيلة وثقلة اجمل علات احملليلة، وأمحن أعملمجل يف 

 الوقت كلات  عىل ا جياد س بمجل اديدة للتعاون معالا.

  يُفال  مو مصلللطلح ررالرمقييفيف معوما  ررتطبيو ثقافة عرصللل يف حني و

ال أرتأت ورارسلللللات  ومعليات  وتكنولوجيات  مو أمحامجل الاسللللل تجاًة  

، ومع كل  ل يوالد تعريف مشلللللرتك 4لتوقعلات النلاس املزتايلدةيفيف

غية وضللع صلليغة مشللرتكة، مسللرتشللد هذه   التحولملفالوم  الرمقي. ًو

 :5الاسرتاتيجية تلتعريف التايل

 مثال  

طار مرفو   ب ويمجل مو الاحتاد اأمحورويب وادلول اأمحعضللللا  في  يف ا 

الالجئني يف تر يلا، يوفر برانمج شللللل بكلة اأمحملان الاجامتعي يف 

مسللللاعدة أقدية شللللالرية عرب    (شلللل بكة اأمحمان   حالت الطوارئ

 ص  لالجئني اأمحكرث ضعفا  يف تر يا.ًطاقات از

ًفضلمجل مهلوع شل بكة اأمحمان الرائد، متكنت املنصلة الرمقية مجلعية  

نلت  الالالل اأمحرر الرتيك مو ًنلا  قلاعلدة ًيلاانت وقلاعلدة رمقيلة مكن 

مو الاسللل تجاًة ال نسلللاأية الكرمية، والتطو ر التنىميي، والتاكممجل  

مية، وكفا ة التلكفة،  والهلأاكت مع املنىامت احلكومية وغري احلكو 

 وقاًلية التوسع و مس توايت أمحفضمجل للمسا  .

ى كل  ا ب متكني املسل تفيد و مو خالل منحال  واك  اكمةل  وقد أمحدن 

 مع احلفاظ عىل مس توى عاٍل مو الشفافية واملسا  .

__________ 

 
4 https://definitionofdigital.com/. 
مؤلفا  أمحاكدمييا  يتناول التحول الرمقي، أمحجرت  اامعة ديلفت للتكنولوجيا تلتعاون مع الصلي  اأمحرر    36يستند هذا التعريف ا ب حبث مشلمحن التحول الرمقي، اس تعرض   5

 هذا الراًط. يف. وميكنك الاطالع عىل البحث 2020لندي يف الالو 

https://bit.ly/digitalmaturityresearch
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عبارة عو اأتقال ُُيدث قطيعة أمحو اأتقال تدرجيي يسللمح لنا، أمحي الاحتاد ادلويل، مسللكل سلل بمجل اديدة لتقدد املسللاعدة ال نسللاأية  التحول الرمقي  

نسلللاأية رمقية اديدة. وميكو أمحن تؤدي الاسللل تفادة مو ادلراسلللة التحليلية للبياانت والتكنولوج  يا  ًتغيري املامرسلللات احلالية واسللل تحداث خدمات ا 

ا ب زايدة ادوى ازدمات   – يشهلللها همنيون واثقون، هدفال  خدمة اأمحشلللخا  احملتااني، ويتناولون البياانت ًطريقة مسلللؤو  اليت  –الرمقية  

ماكأية احلصول علهيا وقدرصا عىل الصمود واس تدامهتا.  اليت تقدهما مجعياتنا الوطنية و عهتا وأوعيهتا وأطاقالا وا 

 النطاق -3

 يتيح التحول الرمقي فرصا  كثرية تتطل   رصا  يف ال دارة ووضوحا  يف حتديد النطاق.

نسلاأية عىل أمحسلاس رمقي  وتنفيذ معيار  وضلع  هو  الرمقيلتحول  ة ااسللرتاتيجي  أمحول ، الغرض مو مبا يامتىش مع مبادئنا اأمحسلاسل ية  لتقدد املسلاعدة ال 

اأمحولوية لالسلتامثرات  تعطي   الرمقيلتحول  ة ااسلرتاتيجيفا ن  ذل  وازدمات ال نسللاأية.    تقددينصلل  الرتكزي عىل تعز ز  . و الوطنيةيالمئ مجعياتنا  و 

ب اأمحشللخا  احملتااني و عهتا وأوعيهتا وأطاقالا   نسللاأية املقدمة ا  ب زايدة ادوى ازدمات ال  ماكأية احلصللول  وقدرصا عىل الصللمود  الرامية ا  وا 

وليتنا ال نسلاأية وتلتايل اسل تدامة أمحًرعة مسل توايت مو املسلا   املشلرتكة  املسلا   عو    اسل تدامة ،أيا ، الالدف مو الاسلرتاتيجية هو زايدة  . علهيا

سلا   والنى  امجلاعية  شلامةل حبيث متتد أمحوا  امل  الرمقيلتحول  ة ااسلرتاتيجيو اأمحدا  واملسلا   التقنية واملسلا   الاجامتعية واملسلا   عو املوارد(.  

 عىل أطاق الاحتاد ادلويل، وحبيث تتدفو املعلومات واملعارف منطقيا  مو هذا الرتكزي اأمحسايس عىل املنىور ال نساين.

 . ،أيلا ،  وأمحمه مزية لاللذا الرتتيل  للمحولوايت أمحأل  جيعلمجل رمقنلة خلدملاتنلا تركز عىل اأمحشلللللخلا  احملتلااني،   عىل موا ملة أى  ادلمع امجللاعيلة وفقلا  ذل

دارة التغيري، و  حتسللني موا مهتا،  ميكنننا هذا التسلللسللمجل الالريم حملاور الرتكزي مو ضللامن ا عطا  اأمحولوية ملواردان القليةل ازاصللة ًعملياتنا اليومية وت 

 وعدم تضارهبا مسل  توجهيات ل تنفك تتغري.

ن حتولنا الرمقي رحةل وليس وةة حمددة طاًع  الرمقي. وأعممجل عىل حتقيو كل    زايدة، ًمجل ا ب ًلمحمكهل  احتاد دويل رمقي  . ول نسع  مو كل  ا ب ًناا 

والتعالد الرمقي، املقرتحني مو الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية للصللي  اأمحرر. ونشلجع الطموح الاكمو ورا  التحول الرمقي    2030وفقا  لسلرتاتيجية  

 ًتطبيو طوكل  النضج الرمقي وطوكل  التنىو.

ل  وأدرك أمحن اسللرتاتيجية    –. وهذه رحةل طويةل لو تشهتيي أمحًدا   اسللرتاتيجية تالمئ عاملا  رمقيا  يسللت قامئة ًذاصا، ًمجل يه تأمح رى ل الرمقي هذه  التتحون

ل  اسلرتاتيجية  أمحن الاًتاكر لو يتوقف أمحًدا . و رتبط اجلز  اأمحكرب مو   س س نوات، ومع  ًلمحفو زمن ميتد ما ًني ثالث سل نوات ومالرمقي هذه  التحون

ًقا  ازيارات مفتوحة أمحمام مزيد مو حلول ازدمات الرمقية  اليت قد تكون خمتلفة اختال فا  اذراي   كل  ل ًد لالحتاد ادلويل أمحيضلللللا  أمحن يتلمحكد مو ا 

 متاما ( أمحن التكنولوجيا ور(بتنا يف التغيري التنىميي تتطوران تس  رار.

 املهنجية -4

مع ثالث مجموعات مو أمححصاب املصللحة:   7وحلقات معمجل  6أمحسل بوعا  تضلمنت عقد أمحفرقة عامةل  12األثقت هذه الاسلرتاتيجية مو مشلاورات دامت  

جريت مقاًالت معمقة مع  القطاع ازا . عالوة عىل كل ، أ  مو  هلاك   ال عيات الوطنية مو لك منطقة، وأمحعضلا  أمحماأة الاحتاد ادلويل، و رثيل امجل 

__________ 

 

 التنىو(.فرضية تتطرق ا ب مواضيع أمحساس ية ًغرض مراعاصا يف الاسرتاتيجية  س ياق احلا  والسلطة الوظيفية وطاكل   86تناولت اأمحفرقة العامةل ا طارا  يض   6

 تناولت حلقات العممجل التصمو التقن واملايل لالسرتاتيجية الرمقية. 7
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ُ املناطو اكفة. وفضلللللال  عو كل ، سللللل بعة مو قادة امجلعيات الوطنية مو    توقيت خمتلفتني،  منطقيت يف  ًلمحًرع لغات ريية و  8أمححداث رمقية  ت ىمأ

 مجعية وطنية تقريبا . 75شار ت فهيا  

 رؤى حبثية -5

طار يتلمحلف مو   مع قادة أ جريت  فرضلية ُطبقت مضو ثالثة أمحفرقة عامةل، ا ضلافة ا ب سل بع مقاًالت   86يتضلمو هذا القسل  رؤى األثقت مو حتليمجل ا 

ثباصا مو خالل سلللسللةل مو أمححداث التشللاور مع اأمحعضللا ، اللت ا جامل  مج  طار  مجعية وطنية.   75عيات وطنية، أمحمكو التحقو مهنا وا  وتناول ا 

. وشللكت الرؤى املعروضلة أمحدانه  192ت سل ياق احلا  والسللطة الوظيفية والمنوكل  التشلغييل املقبمجل لالحتاد ادلويل ومجعيات  الوطنية اللللللل  الفرضليا

لي  يف وضع    هذه.الرمقي  التحول  اسرتاتيجية  اأمحساس اذلي استُند ا 

 الناس

البياانت والتكنولوجيا.  تسلللخري التحول الرمقي تلناس والثقافة ًقدر ما يتعلو ً   يتعلوهذه، اسلللرتاتيجية التحول الرمقي  مقدمة وأطاق  ثلام أ كد يف م 

حتول يف المنوكل  الفكري ل ًد من  مو أمحامجل الوصللول ا ب تغيري يف السلللوك واسلل تدامت ، اأمحمر اذلي أمحكرب حتد يشبغي جتاوزه هو حتقيو  أدرك أمحن و 

 الاحتاد ادلويل، فضال  عو التبا و الواسع يف مس توايت القدرات الرمقية ًني امجلعيات الوطنية وداخلالا. توزعيطرح صعوتت مسل   

ت واأمحدوات  عىل الناس وثقافهت  يف اسللللل تخدام البياان  الرتكزيوشلللللد 

الرمقية مسللمح  رئيسل ية مو املسلائمجل اليت تناولهتا املشلاورات مع امجلعيات  

ينشت مشلللاوراتنا، عىل سلللليمجل املثال، أمحن  الوطنية صلللا بة املصللللحة. ًو

ررترفهيلا يفيف ول يُعرتف  يف ًعض السللللل يلاقلات احملليلة  تُعترب  اأمحدوات الرمقيلة  

طار الشللللل بنكيفمبزاايها املالنية. ويشبغي أمحن  كة برمهتا، ثقافة تنىر ا ب الاسلللللتامثرات الرمقية مو منىور الكفا ة يف املقام اأمحول، وأقون هذه ، يف ا 

الثقافة عىل أطاق الشللل بكة لتحديد اأمحدوات املسللل تخدمة حاليا  يف ةات أمحخرى مو الشللل بكة والفر  املتاحة لزايدة التواصلللمجل دخمجل امجلعيات  

دارة أمحن ت   اتزت املشللللللاورعالوة عىل كل ، أمحبر   الوطنيلة والاحتلاد ادلويل. طبيو معلايري البيلاانت واأمحدوات الرمقيلة يشبغي أمحن يقرتن ًرتكزي عىل ا 

 املالارات الش صية: فاأمحمر ل يتعلو يف هناية املطاف تأمحدوات املس تخدمة ًمجل بكيفية تعاممجل الناس معالا.

ا للتغيري: تزيد التكنو   عىل سلللللليمجل املثال، تعدن  ا  بري  دارة املتطوعني حمور  لوجيا مو فرصلللللة املشلللللاركة عو ًُعد، را يغري اذراي  طريقة مشلللللاركة  ا 

املتطوعني، وقد جيتذب مشللد  بري متطوعني ادد ًلياانت حمددة وقدرات رمقية والا تفاظ تملتطوعني والتواصللمجل معال  مسللالو  الاسلل تخدام، 

 أمحدوات رمقية يف لك ماكن.

نساأية وضع  معايري تقدد املساعدة ال 

نادا  ا ب سلالو   تؤدي  عة البياانت والاًتاكرات الرمقية ا ب زايدة التوقعات املتعلقة مبشلاركة املتطوعني واجمل عات احمللية واملنىامت الهل كة اسلت 

معيار لتقدد   يف الوقت كلات ، فرصلة لالحتاد ادلويل لوضلعالاسل تخدام الناجتة عو التحول الرمقي يف أمحجزا  أمحخرى مو اجمل ع. ويتيح التحول الرمقي،  

ب  املسللاعدة ال نسللاأية عو طريو اأمحدوات الرمقية. ويسللمح تلهنوض عىل الوا  اأمحمكمجل تلعمليات وازدمات مو خالل   مشلجيع ترمجة املعلومات ا 

جياًيا  عىل معلية معارف مبزيد مو الرسعة  اختاكل القرارات والامتثال الشفاف ملبادئنا اأمحساس ية.. وميكو أمحن يؤثر هذا املزجي تلمحثريا  ا 

__________ 

 

، والسل تا  وار افرتاضليتان مشللمحن مسل توى Climate: REDُعرضلت رؤى حبثية يف السلات حتاورية رمقية: السلة للموظفني التقنيني/ال داريني أمحثنا  مقة املنا   8

 ندًوني ادلوليني التاًعني للصلي  اأمحرر الالولندي.القيادة يف امجلعيات الوطنية، والسة مع امل 

أنلا  ققنلا حتول  رمقيلا ،    رردلينلا اأمحدوات، ومع كل  ل ميكنن القول ا 

أمحأنا أفتقر ا ب النى  والثقافة الالزمةيفيف  مقتلس مو املشللاورات مع  

 امجلعيات الوطنية(
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معمجل الاحتاد ادلويل عىل أطاق عاملي وعىل الصلعيد الوطن يف كثري مو اأمح يان، وقدرت  عىل الاسل تجاًة وتوليد املعلومات  عالوة عىل كل ، فا ن 

،  منتجا  للبياانت ُيى  ًثقة مزتايدة ًقدر ل ميكو أمحن تضلاهي  أمحي ةة فاعةل أمحخرى يف جمال العممجل ال نسلاين، يتيحان فرصلة لالحتاد ادلويل ليصلبح  

ن  وعون في  ًدور  بري يف مجع البياانت وحتليلالا. ويتيح مرسليع وحتسلني معلية تقدد املسلاعدة ال نسلاأية أمحيضلا  مزية تنافسل ية: فالام  زيداويضلطلع املتط

زا  احلكومات واملنىامت احلكومية ادلولية مثمجل اأمحمم املتحدة. ولكام حتسلللللشت املعلومات ا متلكالا ليت  مو تلمحثريان ويدعامن موقف امجلعيات الوطنية، ا 

قامة رشأاكت أمحشد فعالية.  امجلعيات الوطنية، زادت قوصا التفاوضية  وأمحمكهنا ا 

 تقامس املعارف

يشبغي أمحن يستند التحول الرمقي يف الاحتاد ادلويل ا ب  

، وأمحن يسلللللرتشللللللد الا تيلاالات   معليلة قلامئلة عىل

مشللللللللمحن  الوطنيللة  الواردة مو امجلعيللات  تلطلبللات 

الاسلللل تجاتت واملتطلبات ال نسللللاأية والتشللللغيلية  

ويتيح توزع شللل بكة الاحتاد ادلويل مصلللدرا   ويلبهيا.  

لتبادل املعارف  وادلمع ميكو مسلخريه مو خالل طوكل  أمحفضلمجل ة والتعمل   بريا  للخرب 

النىرا  امجلع   ًني  ًني  التعلللاون  الوطنيلللة.  وزايدة  ال ويلللمجل  و يلللات  تعز ز  يشبغي 

  ومنصلللللات   اليلة عىل شللللل باكت النىرا اأمحمثةل احلل مو  ًعض لاللذه العمليلة القلامئة عىل تقلامس القلدرات ًني امجلعيلات الوطنيلة. وفت ييل  املسللللل تلدام  

 التشس يو:

 ش بكة التصالت •

دارة املعلومات لسد الا تيااات املفاجئة •  ش بكة دمع ا 

 التاًع لالحتاد ادلويل املعن جبمع البياانت تأمحةزة احملمو الفريو العاممجل   •

دارة املعلومات يف جمال املساعدة النقدية •  الفريو العاممجل املعن ت 

 فريو خربا  الاًتاكر املقًرني •

 ش بكة الت طيط والرصد والتقيو وال ًالغ •

 يف منطقة الهق اأمحوسط وشامل أمحفريقيا ش باكت النىرا  القامئة عىل ازصائص اللغوية املشرتكة، كام هو احلال   •

مرتبطة ًنى  املوا مة والتشللللغيمجل البين. ومشللللممجل   عقباتوعىل الرمغ مو اجلالود احلثيثة املبذو  لتطو ر القدرات الرمقية وتقايالا، ل تزال هناك  

ا ب أمحموال  زيد مو التلمحييد وادلمع مو ال دارة العليا طيةل دورات املهلللللوع، والافتقار  هذه العقبات سللللل يادة ثقافة تفادي اخملاطر، واحلااة ا ب م

دارة للمزياأية   ، وامليمجل الشلللللديد ا ب العممجل مبعزل عو اأآخر و. ومو العقبات اأمحخرى اليت تعرتض املوا مة، سلللللعي يفتفي تلغرضرمسللللل تدامة وا 

لهيا ملسلاعدصا أمحكرث مو غريها يف املسل تقبمجل. وقد  جياد التكنولوجيات اليت حتتا  ا  اسل تخدام  زاد امجلعيات الوطنية، يف لك منطقة، ا ب اسل تخدام وا 

املعلومات املتعلقة تأمحعامل وادلراسللللات التحليلية للبياانت زايدة  برية يف السلللل نوات اةس اأمحخرية. غري أمحن الطل  عىل البياانت  أمحدوات حتليمجل  

   املوثوقة لتوجي  القرارات يفوق عرضالا.

كلا أمحراد الاحتاد ادلويل قيادة تقدد ازدمات ال نساأية،  ررا 

يشبغي أمحن  كون عىل عمل ًلمحش يا  ل يعلمالا غريه. وذل ، يشبغي  

هل ]الاحتاد ادلويل[ أمحن  كفمجل مجع البياانت مجعا  سلت  ويف  

املشاورات مع امجلعيات الوقت املناس يفيف  مقتلس مو  

 الوطنية( 

 مثال:

، امجلعيلات الوطنيلة  2011تلدمع املبلادرة املتعلقلة تلفجوة الرمقيلة، اليت أ طلقلت يف  

يف وضلللللع خطط تكنولوجيا املعلومات، وزايدة موثوقية أى  تكنولوجيا املعلومات  

السلحاًية. ومع كل ، مل يتسلو  البالغة اأمحمهية، والاأتقال ا ب أى  الربيد ال لكرتوين  

اسلل تدامة ال ويمجل والاسللتامثرات يف هذا الصللدد عىل املديني املتوسللط والطويمجل..  

وتفتقر امجلعيلات الوطنيلة وأمحملاألة الاحتلاد ادلويل يف كثري مو اأمح يلان ا ب القلدرات  

الالزمة ملعاجلة هذه القضااي مبفردها. وقد نشلمحت طاكل  للتعاون والاستامثر املشرتك 

مثمجل القيادة املشرتكة(، غري أمحهنا مل تُكي ف ًعد لتالمئ الس ياقات الواسعة اليت تض   

ةات متعددة مو أمححصاب املصللحة  مبا يشلممجل مثال  الهلاك  مو القطاع ازا (  

 أمحو لتوفر ادلمع جملموعات واسعة مو امجلعيات الوطنية املوزعة جغرافيا .
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عادة اسللل تخداهما وضلللع فالرس    تقامسومو السللل بمجل الكفيةل ًتحسلللني   ، يل ص ازدمات واملنتجات والقدرات الرمقية  9عاملي للخدماتالقدرات وا 

الشلللل بكة، سلللل تكون هناك مزية يف جتميع املوارد يف   عىل أطاق  القدرات الرمقية املتاحةا ب متاأة    عالوة عىل كل ، أىرا  الشلللل بكة.   املتاحة داخمجل

   جمعيات الوطنية أمحن تتقامس الفوائد ومس توايت التمنيةكو لل الش باكت القامئة عىل الكفا ة حبيث مي

 

 

طبيو أى  كل  ت  ويف املتناول. ويشلللممجل  وتفصللليليةتتاح يف الوقت املناسللل  وتكون موثوقة  دون ًياانت مو  التحول الرمقي  ول ميكو أمحن ينجح  

حترتم التهليع احمليل. فعىل سلليمجل املثال، يشبغي وضلع طوكل  مشلرتك للبياانت  هتا  وسل ياسلات محلا خاصلة هبا  وبروتو ولت   البياانت املشلرتكةل دارة  

مشللللللمحن   2019اذلي اع لدتل  احلركلة يف   قرارالكام ورد يف و عالوة عىل كل ، مو أمحالمجل دمع امجلعيلات الوطنيلة يف موا ملة قواعلد البيلاانت الوطنيلة.  

تبادل ًني النى  وازدمات، فضللال  التشللغيمجل امل   بكفا ة وفعالية  التشسلل يو  يتطل (،  SMCC2.0   تعز ز التشسلل يو والتعاون ًني مكوانت احلركة

ضلافة ا ب الفرصلة املتاحة للجمعيات الوطنية لتعز ز تقدد ازدمات، أمحشلري ا ب املعايري املشلرتكة للبياانت تمعو   عتبارها  عايري مشلرتكة للبياانت. وا 

 الساحة العاملية. ًالغ وتوقعات اأمحماأة فت يتعلو ًوضع الاحتاد ادلويل يفا تيااات امجلعيات الوطنية فت يتعلو تل   لسدحال   

ذت مبادرات أمحمتتة رصلللد الكوارث، ومع كل  ن اكن اذات  مو النا ية املبدئية. وقد اخت  ل  ومو الصلللع  اسللل تخدام اأمحمتتة عىل أمحرض الواقع، وا 

طار    تزال هناك مسلارات وفر  عديدة مل مُسل تكشلف ًعد غية امليضل يف اسل تكشلاف هذه املسلارات، يشبغي أمحن تتضلمو  يف ا  خدماتنا ال نسلاأية. ًو

لورة هذه ادلروس ا ب معليات عرب مسلار صلارم   الاسلرتاتيجية الرمقية تعلام  مسل  را  مو أمحامجل التوصلمجل ا ب فال  أمحفضلمجل لسل بمجل دمع الاًتاكر الرمقي ًو

 ومشاريك.

تملصللادر    خيارات الاسلل تعاأة تملصللادر ادلاخلية والاسلل تعاأة 

 ازارجية والهأاكت

مسللللل تخلدم أمحملاألة الاحتلاد ادلويل ومجعيلات وطنيلة كثرية حلاليلا  احللول الرمقيلة  

الاعرتاف ًلمحن  عىل الرمغ مو املرخصلللة واملفتوحة املصلللدر عىل حد السلللوا . و 

أمحيضلا  عىل   ةدر املفتوحانطوي املصل ت اجملاأية،  مثمجل   مزاايفتوحة املصلدر  امل لحلول  ل

ووجود طوكل  دمع فعلال قةل توافر املوارد التقنيلة يف مجيع أمححنلا  العلامل يف ًعض اأمح يلان.  مثلمجل اجللداول الزمنيلة ملعلاجللة اأمحخطلا  أمحو    أمحوال  قصلللللور

كلا أمحمكو ملزيد  أمحمر أمحسللايس لضللامن اسلل تقرار وتوافر ازدمات الرمقية املقدمة. وميكو مرسلليع التحول  يف املصللادر املفتوحة  خطا   أمح ل صللالح ا الرمقي ا 

وتقامس مشلاريعالا تعتبارها مفتوحة املصلدر. ومشلد البياانت    مو برامج الاحتاد ادلويل وامجلعيات الوطنية ال سلالام يف أمحوسلاا املصلادر املفتوحة

مس  معليات لتقا املفتوحة أمحداة أمحخرى مُسللل تخدم مو أمحامجل تبادل املعلومات والتعاون يف اجملال ال نسلللاين يف مجيع املنىامت. ومشلللارك الشللل بكة يف 

تملكوانت الرئيسلل ية والواسللعة النطاق للبياانت واأمحدوات الرمقية يُفضللمجل  وفت يتعلو  البياانت يف أمحشللاكل مفتوحة مىت أمحمكو كل . عو  سللؤولية  امل 

 .10ازدمات املرخصةاللجو  ا ب  

دارة ازدمات الرمقية،  وعند   ارجية  ازصلللادر  ملالاسللل تعاأة تواحضة لتحقيو التوازن ًني تاكليف ومزااي يشبغي وضللللع توجهيات  النىر يف تكو و ا 

دارة املنتجات ال وتتضللح  .  مقاًمجل ًنا  القدرات ادلاخلية اعامتد مزيد مو  الًرط مبوازاة لتكنولوجيا املعلومات و اأمحسللاسلل ية   والاليللك نية  تق الثغرات يف ا 

مواطو ضلعفنا  يث ل ( يف هذه اجملالت  املناسل بون   الهلاك املناسل   فف الهليك  خيو الرمقية.  اسل تجاًتنا   هذه اأمحدوات وازدمات يف عروض

__________ 

 

 .1 املرفو ُطل  مو اأمحفرقة العامةل الثالثة حتديد القدرات وازدمات الرمقية املتاحة تلفعمجل يف الش بكة. وميكو الاطالع عىل هذا اجلرد اأمحويل يف 9

 .2030لالطالع عىل توجهيات واحضة مشلمحن املصادر املفتوحة والرتخيص،  رىج الرجوع ا ب اسرتاتيجية تطو ر تكنولوجيا املعلومات  10

رريشبغي أمحن تكون الهأاكت أمحكرث اس تدامة. فال يشبغي أمحن  

مس تفيد ةة واحدة فقط مو هذه العالقة، ًمجل يشبغي أمحن 

يس تفيد مهنا امجليعيفيف.  مقتلس مو املشاورات مع اجلالات 

 اله كة( 
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نسلل تطيع أمحن ذتذب عىل حنو موثوق املواه  املناسلل بة أمحو ل نسلل تطيع حتممجل تاكليفالا. ويف الوقت أفسلل ، مشللد الاسلل تعاأة تملصللادر ازارجية  

البياانت ال نسلاأية  يث يشبغي تقييد  صلول اأمحطراف   تناولًني التحمك والكفا ة، أمحما رمس ازط الفاصلمجل ًيهنام فالو هممة معقدة، ول سل ت   توازان  

 الثالثة عىل البياانت.

لقا  أى الهلللاك  ا ب أمحقدللل حد.   سللو أيةويتطل  النجاح يف التحول الرمقي اتباع هنج قامئ عىل الهلللأاكت  زيد   ىل مبادئ التعاون  عرة وعند ا 

اأمحرر يتلني أمحن هناك فرصلا  ضلائعة عندما يتعلو اأمحمر تلتعاون عىل الصلعيد و ال قلميي والعاملي. ويطغ   الصللي  اأمحرر والالالل  املع دة حاليا  يف 

فلاجلاللات الهللللل كلة، مو قبيلمجل رشكلة   هلذا العملمجل رالاأعزايليف عىل حلالت ل تتعلاون فهيلا امجلعيلات الوطنيلة مع رشاكمجللا ول تبلدي الا هلا معاللا.

طلبات  ما كروسوفت، مس تعدة لالرتقا  ًقدراتنا الرمقية عىل أطاق الش بكة. غري أمحن ا رشاك هذه الهاكت عىل حنو جمد يقتيض مو اأمحماأة توجي  

شللللل تغلمجل الوحلدات املعنيلة ًتسللللل يري اأمحعامل يف ويف كثري مو امجلعيلات الوطنيلة اليت تتلق  متويال  جيلدا ، م   العملمجل.يف هلذا   ُيلا    واخنراطلا    واحضلة

عىل سلللل ياق وطن فقط، وتتلق  ازدمات مو املتعالد و الوطنيني. أمحما يف امجلعيات الوطنية اأمحقمجل متويال ، مفو املرحج أمحن  كون هناك طل  أمحكرب  

ميكو أمحن تتلمحىت مو امجلعيات الوطنية يف  القوة امجلاعية اليت مثة أقص شلللللديد يف اسللللل تغالل . و زدمات الرمقيةشللللرتاك يف رشا  الالعرض عاملي 

أفاق رشكة ما كروسللللوفت  عىل   التفاوض  84الهللللوا وازدمات مع مقديم ازدمات عىل الصللللعيد العاملي. ومو اأمحمثةل عىل هذه ال ماكانت ا 

ويل،  يث معلت مع أمحكرث مو  مليون فرأك سلويرسلي مو الاسلتامثرات العيشية والنقدية عىل مدى السل نوات السل بع املاضلية مع شل بكة الاحتاد ادل

دل  مو  مجعية وطنية عىل توفري طاكل  الرتخيص  70 السللالةل للحصللول عىل ازدمات السللحاًية للعمليات التجارية والربجميات املتعلقة تل أتاجية. ًو

الوطنية    اتمو برامج امجلعي  يف العديديف معى  اأمح يان    هنج الاعامتد عىل النفسمسلللللخري وفورات احلج  هذه عىل حنو متسلللللو، يؤدي اتباع  

 ف ع   الصياأة.لنى  اخملتلفة وتضاعُ ل يفيض كل  ا ب قةل التشغيمجل البين  و كرثة احللول.  والاحتاد ادلويل ا ب 

تحسللني همارات لتصللدي لالا ً  برية ل   ةودا  تتطل     خماطر تتعلو ًلمحمو املعلومات لتحول رمقي عىل أطاق الاحتاد ادلويل وتنفيذه  الت طيط  ويطرح 

العالمة التجارية  مو املعلومات مع احلكومات والقطاع ازا  ا ب  امية  أمح فال  مشلرتك  التوصلمجل ا ب يؤدي و املوظفني داخمجل شل بكة الاحتاد ادلويل.  

عالمية مضللةل ويلن ثقة الواكلت احلكومية واجلالات الهل كة اأمحخرى  للصللي  اأمحرر والالالل اأمحرر مو الاسل تخدام لغرض ال يذا  يف رالت ا 

 هذه لكالا عنا  تزيد مو  امية موظفينا ومتطوعينا واحملتااني مو أمحشخا  وجم عات.الرمقية، و يف أمحدواتنا  

 اأمحوسع أطاقا   2030صورة اسرتاتيجية 

الرمقي  ، وقد أمحطلقا التعالد  التحول الرمقيمواصللةل رحلهتام مو أمحامجل حتقيو  يدرك لك مو الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية للصلللي  اأمحرر احلااة ا ب 

ادأمحولوية مو اأمحولوايت السل بع اليت مشلممجل  التحول الرمقي   كُل ر مو قبمجل، فا نكام ه العملية. و لتشلجيع هذ وليس مو الواحض  .  املقبمجلبرمهتا للعقد    الاحتن

التضللارب يف الوةة ويف اختاكل القرارات.  لضللامن موا مهتا وتقليمجل  حتديدا  اكفيا  حمددة    2030اسللرتاتيجية  ا ن اكأت مجيع مبادرات التحول الالامة يف 

لتحدايت العاملية اةسلة  اليك يتسل ىن مواةة    2030ة يف اسلرتاتيجية  بينومع كل ، فا ن التحول الرمقي أمحسلايس لنجاح التحولت السل تة اأمحخرى امل 

 يف العقد املقبمجل.

 ركزياتن اسرتاتيجيتان -6

ل  سرتاتيجية  ا  تبنييف التحول الرمقي عىل أطاق الش بكة، امليض قدما   ًغية    ركزيتني اسرتاتيجيتني هام:  هذه  الرمقيالتحون

الاسللرتاتيجي للجمعيات الوطنية، ويشللجع ال مسللاك بزمام اأمحمور عىل مسلل توى هذه امجلعيات، ويتيح طوكل  النضللج اذلي ُيدد الاجتاه   •

 (1-7اأمحماأة أمحو الش بكة أمحو اجلالات اله كة مو القطاع ازا  مو تقدم وما تنفق  مو استامثرات  الفصمجل   هأمحداة لقياس ما حترز

ر مواطو القوة املتاحة يف الاحتا •  (2-7 الفصمجل    معنيا  تلترسيعد ادلويل ويششئ فريقا   طوكل  التنىو اذلي يس ن

ل  سلرتاتيجية  ا  اتزيمسلتند رك و  ويقدم  يف الفصلمجل السلاًو.  عرضلهتا اجملموعات الثالث مو أمححصاب املصللحة املذ ورة  ا ب رؤى حبثية    هذه  الرمقيالتحون

براز طوكل  النضج أمحول    الفصمجل معلومات مفصةل عو هذا    الاأتقال ا ب طوكل  التنىو.الركزيتني ت 
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 طوكل  النضج 7-1

ًعض  ويواد  القدرات الرمقية.  امجلعيات الوطنية أطاقا  واسللللعا  مو   (، متثمجل2011 اأطلقت يفلفجوة الرمقية  اليت  املتعلقة تبادرة امل كام هو مبني يف 

ًفضلمجل توفري الاليللك اأمحسلاسل ية وادلمع العميل للعمليات والنى  اأمحسلاسل ية. وأمحمضلت  رمقنة العمليات ادلاخلية،  مو  املراحمجل اأمحولية   هذه امجلعيات يف

لقة  مجعيات وطنية أمحخرى سلل نوات يف ًنا  القدرات ل دما  ازدمات الشلل بكية املتطورة وادلراسللات التحليلية للبياانت وحتليالت املعلومات املتع

 الاًتاكرات الرمقية، مثمجل الواقع الافرتايض واذلاك  الاصطناعي.وجتري   اس تكشاف . ول تزال مجعيات أمحخرى ماضية يف تأمحعامل

ومعوما ، ل يتجاوز أضللللج القدرات الرمقية دلى امجلعيات الوطنية مسلللل توى الاقتصللللاد احمليل. وذل  جي  أمحن  كون هذا الهنج متعدد اأمحوا ، 

اكل ادلمع الالزم واأمحهداف املتوخاة، را  كون معليا  ومناسلل با  لىروفالا ازاصللة ًنا   عىل ال جرا ات املتبعة واحلومكة  فيحدد لد مجعية وطنية أمحشلل 

 القامئة.

بزمام التحول الرمقي داخمجل امجلعيات الوطنية، ويتيح أمحداة لقياس    ال مسللاكَ   معلية التقيو  شللجعم وُيدد طوكل  أضللج ازدمات الرمقية هذا الاجتاه، و 

مشللد العملية والمنوكل  مع ا هنج التحول  ما حترزه اأمحماأة أمحو الشلل بكة أمحو اجلالات الهلل كة مو القطاع ازا  مو تقدم وما تنفق  مو اسللتامثرات.  

مبلا يف كل  تقيو القلدرات التنىمييلة    قلامئلة ويتوالا الارتبلاا هبلا مو أمحالمجل تقيو قلدرات امجلعيلات الوطنيلة،ب اأ ليلات الا  المنوكل   ويسلللللتنلد  .  الرمقي

 امجلعيات الوطنية ا ب ما ييل:  هذا الهنجيوا  . و لالس تجاًة الفعا والتلمحه     وتصديقالا

 حتديد مس توى أضجالا الرمقي ( أمح  

 صياغة اسرتاتيجية للتحول الرمقي وتوفري املوارد الالزمة لالا ( ب 

 زايدة مس توى أضجالا الرمقي (    

دارة اأمحدوات الر  ( د   ًنا   علهيا  ال ًالغمقية والبياانت عىل أطاق الش بكة و اعامتد معايري ا 

 حتديد الشس بة املئوية مو مزياأيهتا املستمثرة يف التحول الرمقي ( ه 

 والمنوكل  منى  عىل النحو التايل: 

ب أمحطر التقيو املوجودة تلفعمجل  الرؤى  اسللتنادا  ا ب  املنلثقة مو املبادرة املتعلقة تلفجوة الرمقية وكشللف متاأة تكنولوجيا املعلومات والتصللالت، وا 

يف ثالث خطوات.  نة  معين   مجعية وطنيةالبياانت احلالية واملسلل تقبلية والقدرات الرمقية أمحي مسللح طريقة  الرمقي  يف الشلل بكة، ُيدد طوكل  النضللج  

" مو موضوعني:  الناس"يتلمحلف ميدان  وتتناول لك خطوة ثالثة مياد و  الناس والعمليات والتكنولوجيا(، وينقس  لك ميدان ا ب مواضيع منفصةل.  

( الاليد التنىميي والتعاون  2( املشاركة،  1مواضيع:    5ميدان العمليات مو  ويتلمحلف   لبياانت،ال ملام ت( املوارد اللهية و 2( القيادة والثقافة،  1 

(  امية البياانت واملسللؤولية، 5،  اتواختاكل القرار   ( الت طيط والرصللد والتقيو واملسللا   والتعمل4( الهللأاكت وتقدد ازدمات،  3ادلاخيل،  

ل  يتللمحلف ميلدان ررالتكنولوجيلايفيف مو البيلاانت واأمحدوات الرمقيلة. ويبني هلذا المنوكل  أمحن    وتعبئلة املوارد. تتعلو تلنلاس والثقلافلة ًقلدر ملا    يالرمقالتحون

 .البياانت والتكنولوجياتسخري ً تتعلو 

طا طوكل  النضللج ليس أمحداة تقيو قامئة ًذاصا صدف فقط ا ب مجع البياانت للرصللد والتقيو.   ا مو هنج التحول الرمقي اأمحوسللع أطاق ا اذلي وا  يعد جز  

لتوضلللليح ومرسلللليع رحةل    امجلعيات الوطنية. يدمع هذا الهنج  معنين   مجعية وطنيةُيدد النطاق "كام هو" و"ما سلللل يكون" للبياانت والرمقية يف أمحي 

عىل تطو ر خطوات ملموسلة يف   امجلعيات الوطنيةيسلاعد  ل الرمقي ازاصلة هب  مو خالل تعيني القدرات احلالية والطموحات املسل تقبلية، و التحون 

ا عىل ما ا   كلا اكن يمت دفع حتوهل  الرمقي ا ب اأمحمام. مو املقدر أمحن يسلل تغرق ا جرا  تقيو التحول الرمقي تسلل تخدام طوكل  النضللج سلل تة أمحسللاًيع اعامتد 

ادلمع مو    الوطنية  امجلعياتأمحطول. مو املسللللل تحسلللللو أمحن تطل   متاًعت  ًدوام اكممجل عىل مدار أمحسلللللاًيع متتالية أمحو ًدوام جزيئ عىل مدار فرتة  

 يف تيسري التقيو. أمحخرى  امجلعيات الوطنية
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ل  اسلرتاتيجية   فا نامجلعيات الوطنية عىل أمحن متسلك بزمام معليات حتولالا الرمقي،  يشلجع طوكل  النضلج  لنئ و  أمحن يُتاح ادلمع  فرتتئ هذه الرمقي  التحون

طوكل  النضلج وأمحطر التقيو القامئة. وترد تفاصليمجل ا ضلافية عو فريو  هنج  ضلامن الًرط ًني   رسليعيفيف. ومو ًني همام فريو الت الترسليععو طريو ررفريو  

 .2-8يف الفصمجل    رسيعالت 

 وتُعرض ازطوات الثالث اليت مشد طوكل  النضج عىل النحو التايل:

 

 : التقدم يف النضج الرمقي 2الشد 

، والتدري  عىل اأمحسلللاسللل ية لتكنولوجيا املعلومات والتطبيقات الرمقية وأى  الشللل بكة  الاليللك  مثمجل توافر   العنا  اأمحسلللاسللل ية  1ازطوة  حتدد  

طرق عىل اتباع  3ازطوة  الفعالية يف ازدمات ال نسلاأية والكفا ة يف القدرات ادلامعة، ومشلجع  يف زايدة 2ازطوة متيضل (، و املالارات اأمحسلاسل ية

ضلللفا  الطاًع املاديدة لتقدد املسلللاعدة ال نسلللاأية   وفت يتعلو تلت طيط الرفيع املسللل توى، تقدر  رمقية وأمحدوات البياانت.  ال ركزي عىل اأمحدواتت 

ل  اسلللللرتاتيجيلة   أدرك أمحن اأمحرقام كل ، ومع  . 311يف ازطوة    10و 2يف ازطوة    20و 1مجعيلة وطنيلة تواد يف ازطوة    162أمحن  هذه  الرمقيالتحون

، طوكل  النضلج وتقدد مزيد مو التفاصليمجل مشللمحن معايري لك خطوةهنج اسل تعراض  يف    رسليعفريو الت ت ثمجل ا حدى همام  متاحة ًعد. و ادلقيقة ليسلت 

 .تقيو أضجالا الرمقي  جمعيات الوطنيةفضال  عو دمع الوسائمجل اخملتلفة اليت ميكو مو خاللالا لل 

  خيتلف مسلللسللمجل املؤرشات وحتديد أمحولوايصا عرب السلل ياقات. قد و لمحن التحول الرمقي متعدد التفسللريات عرب السلل ياقات.  ًطوكل  النضللج الرمقي    يقرن 

يف الفروع.  فعىل سللليمجل املثال، قد  كون مجع البياانت تأمحةزة احملمو  أمح ياان  أمحمه مجلعية وطنية مو ا رسللا  هيللك أمحسللاسلل ية لتكنولوجيا املعلومات  

قد تتلىن املؤرشات اأمحكرث مال مة ل تياااصا  امجلعيات الوطنية  ن أمحن . وهذا يعزمام اأمحمورامجلعيات الوطنية  تويلن    يشللجع طوكل  النضللج الرمقيف 

طوكل    يعرتفويقر طوكل  النضلج هذا ًلمحن اأمحدوات اأمحسلاسل ية ميكو أمحن مسلمح مجلعية وطنية ًلمحن تنفذ التحول مبارشة. عالوة عىل كل ،    وسل ياقالا.

اأمحدوات الرمقية   تكونلمحن زايدة رمقنة عرض ازدمات ل تعن الاسل تعاضلة متاما  عو اأمحسلالي  التقليدية، ول سل ت يف السل ياقات  يث  ًالنضلج  

. وترد تفاصليمجل عو خطوات طوكل  النضلج يف املصلفوفة أمحدانه. ولالطالع عىل صليغة موسلعة مو هذه ًعيدة عو املتناول أمحو غري مسل تقرةوالبياانت  

 .bit.ly/digitalmaturitymodelاأىر الراًط التايل:    املصفوفة،

  

__________ 

 
حبلول   مجعية وطنية  30املسلللح يف ا كامل هذا هبدف ، فت خيصن امجلعيات الوطنيةهذه تقد رات معلية؛ يف وقت كتاًة هذا التقر ر، مت تطو ر مسلللح  يع لتوفري ا شلللارة ا ب النضلللج الرمقي  11

 2021منتصف عام 

3ازطوة   

2ازطوة   

1ازطوة   

5املس توى   

4املس توى   

3املس توى   

2املس توى   
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 طوكل  أضج التحول الرمقي يف الاحتاد ادلويل  

 3ازطوة  2ازطوة  1ازطوة 

 5املس توى  4املس توى  3املس توى  2املس توى  1املس توى 

س 
نا ال

 

 الرمقي تحولل ل  س تعداتنم القيادة وال دارة   •

يىالر املوظفون واملتطوعون فضوهل  ويفالمون   •

والرمقيللة.   البيللاانت  ا ب  رملمون    مه  موومثللة  احلللااللة 

. وهنلاك موظفون همنيون معنيون تلبيلاانت  تلبيلاانتيف 

 ووعي ًلمحمو املعلومات.

تُقدم ا ب اليت الرمقية  ازدمات اأمحسللللاسلللل ية •

 الناس عرب اأمحدوات الرمقية.

 .اسرتاتيجية التحول الرمقيالقيادة وال دارة    دمعت •

و  • اللبليلللاانت  خلربا   تلوظليلف    ة اللرمقليللل اأمحدوات  يلمت 

 ًششاا.

العمللمجل.   • ًيللاانت ووعي رمقي يف ماكن  يمت  و هنللاك 

املتطوعني   ًوعض  املوظفني  معى   ال مللللام أمح تلللدريللل     الللمجل 

 لبياانت.ت

الرمقيللة   • التقنيللات  يف  واملتطوعون  املوظفون  يفكر 

 علهيا عندما يفكرون يف طرق لتحسني ازدمات.ويعملون  

ماكأية  تتيح ازدمات العامة   •  .التفاعمجلا 

الرمقية    القيادة وال دارة البياانت واأمحدوات  مسلل تخدم •

 دمات ال نساأية.تزلالرتقا   

لد جملال مو و .  ممل تلبيلاانت موظف ومتطوع    لك •

يتلق  اأمحشلللللخلا  احملتلاجون  و جملالت ازربة خبري داخيل.  

 .( املساعدة رمقيا   أمحيضا  

نسللاأية  الوصلللول ا ب ناس  ميكو لل  • قامئة ازدمات ال 

 .عرب اأمحدوات الرمقية املتنوعة
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يا العمل

 

يف معى    أمححلادي الاجتلاهلتواصللللللمجل جمزأمح، وا •

 .اأمح يان

البياانت والرمقيني  عدم الاسللل تفادة مو خربا    •

 عند تصمو ازدمات ال نساأية.

الهللللاك  مو القطاع ازا     عهناك تعاون م •

 .ًعض املشاريع الرمقيةيف 

ويع د  ،  لرمقي خمصللص الغرضامتويمجل التحول   •

 عىل متويمجل املشاريع ال نساأية.

يللدويللة، ومعىمالللا  التحليالت  ى  ر جت • ًطريقللة 

 .أوعي ومرجتمجل

لتنىميية  االامتثال للهلوا ادلأيا مو الالةة   •

مسللللللل  الطلاًع الاأعزايل لعملمجل  محللايلة البيلاانت  العلاملة  

 البياانت.امية املوظف املعن حب

مُسللل تخدم قنوات التصلللال الرمقية للحصلللول عىل  •

 لتحسني العمليات  التعقيبات

ا تيللااللات   • الرمقي  والفريو  البيللاانت  فريو  يتفال  

نساأية.وجفوات العمليات ويدمع ًششاا    حتسني ازدمات ال 

تلقي وتبللادل الرؤى مع شللللل بكللة الاحتللاد ادلويل   •

 والقطاع ازا .

  مزياأيللة ،ًتللة لًتاكرات ازللدمللات الرمقيللةهنللاك   •

 للمساعدة ال نساأية والعمليات ادلاخلية

ا  يمت مراقبلة العمليلات   • رؤى البيلاانت    وتؤدي هيلكيل 

 ا ب حتسني النتاجئ ال نساأية.

 

ل الليسللللللت هنلاك اسلللللرتاتيجيلة   • ًلمجل للتحون رمقي، 

 .اسرتاتيجية يف عامل رمقي

امجلعيلات  الاسللللل امتع والتحليلمجل الاسلللللتبلا   ميكنو   •

وازلدملات اجمل عيلة اليت    اضللللليعتللمحثري عىل املو الوطنيلة مو ال 

 . بري و حتى  ًتقد ر وتلمحثري

ا والتنىو  اأمحدوات  العمليللات و  • الرمقيللة متاكمةل متللاملل 

 مرن.

 هو القاعدة. اختاكل القرار القامئ عىل البياانتأمحصبح  •

مراعلاة مسلللللؤوليلة البيلاانت ومراعلاة الاهامتملات   •

 اأمحخالقية.

ا   • ا اللديللد  تودل طللاكل  اأمحعامل الرمقيللة اجلللديللدة دفقلل 

 للجمعيات الوطنيةلدلخمجل 

  الرمقيلةوازلدملات    واملنتجلات  اأمحخصللللللائيون  يُنى   •

يتلقون ادلمع تتبلاع هنج  و   تنىت  مركزاي   ادلاخليلة وازلارجيلة(  

 .تصمو ازدمات

راحلفاظ عىل  ازصللوصللية مضللموأة مو خالل هنج  •

 .مرحةل التصمويفازصوصية منذ 
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يا  نولوج تك ال
 

، لكهنلا ليسلللللت  مُسللللل تخلدم البيلاانت أمح يلاان   •

 متسقة، ول تُعرف أوعيهتا.

تطبيقلات  هنلاك تطبيقلات أمحسللللللاسللللل يلة مو   •

تكنولوجيللا املعلومللات غري أمحن املالللام اليوميللة مللا زالللت  

 .كثريا  مو العممجل اليدويتتطل   

جمالزون   • الوطنيلللة  امجلعيلللات  ًللللمحةزة  موظفو 

 املس تخدمني، مثمجل احلواسي  أمحو الالواتف احملمو .

  أوعيلة اكفيلة، ومثلة  جُتمع البيلاانت وفقلا  لاللدف معنين  •

  املتلاًعلة عىل أطلاق واسلللللع   ح أمحدوات تتلا. ورؤى مفيلدةلتقلدد  

 مو أمحامجل اختاكل القرارات استنادا  ا ب البياانت.

 خللارجيللا  يف جز  مهنللا(    الرمقيلةاأمحدوات  توضلللللع   •

 ومُس تخدم ملعى  العمليات ادلاخلية وال نساأية الالامة.

هيللك أمحسلللللاسللللل ية مركزية للمحدوات الرمقية  هناك   •

مشللللممجل قدرات تكنولوجيا املعلومات، وهناك أى  /والبياانت

لشلللؤون املالية  اجسمجل مراجعة احلسلللاتت دلمع املسلللا   يف 

 واللوجستيات واملشرتايت، ا خل.واملوارد اللهية  

أمحملو امللنلىلملللة  دلى   • جملللال  يف  ريليلللة  وظلللائلف 

املعلومات؛ ويتلق  املسل تخدمون حتديثات منتىمة مشللمحن أمحمو 

 .املعلومات

يمت اس تخدام البياانت يف غالبية القرارات التشغيلية   •

 والتكتيكية والاسرتاتيجية.

 مراقبة جودة البياانت ومعايري البياانت. •

ا  مت   • نسللللللاأيلة الديلدة ركننلة رمقيل  تطو ر خلدملات ا 

 تس تخدام تطبيقات رمقية خمصصة.

لتكنولوجيلا  الاليلللك اأمحسللللللاسللللل يلة املركزيلة  ت زي   •

ل تسللل  رار لتالمئ  للتوسللل يع  القاًلية  و تملروأة  املعلومات   وتُعد 

زملام    لك منىملةتتوب  الا تيلاالات ادلاخليلة وال نسلللللاأيلة. و

 .خرائط الطريوال دارة ووضع  و املبادرة  

؛  اسللللرتاتيجية مشلللللمحن أمحمو املعلومات دلى املنىمة   •

 وجُترى تأتىام اختبارات أمحمو املعلومات.
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 طوكل  التنىو 7-2

توزع  طاًع ال املفيضل ا ب التحول ًفعالية وكفا ة معلية معقدة أمحي مؤسلسلة. ويشلد  ا حداث التغيري  ومو انفةل القول ا ن كربى.  الرمقي هممة التحول  

زايدة تو يلد النى  العلامليلة وهيلللك البيلاانت مو دون ال رضار تزيلارات احملليلة،  ، مو قبيلمجل احللاالة ا ب  والتوحلد اذلي ميزي الاحتلاد ادلويل حتلدايت

غية  أمحو الاسل تفادة مو الهلاك  يف القطاع ازا  واملؤ  مواةة هذه التحدايت، تتضلمو  سلسلات ال نسلاأية مع احلفاظ عىل املزااي الشسللية للشل بكة. ًو

ل  اسرتاتيجية    حتاد ادلويل.الاأمحراا   يف لتسخري مواطو القوة املوجودة يف تنىوال طوكل   رالرمقي  التحون

مل ثمجل يف امليضل عرب مصلفوفة النضلج حنو مسل توى أمحعىل مو  أمحدانه ويبني هدف امجلعيات الوطنية ا  شلد خمطط  ردويُعرض طوكل  التنىو هذا يف 

ع امجلعيات الوطنية عىل ال مسللاك بزمام التقدم يف خط  التحول الرمقي، وعىل فعمجل كل  مو خالل التمنية اذلاتية ً دمع مو  النضللج الرمقي. ومُشللج 

 هذا النحو، يتكون المنوكل  التنىميي مو:عىل و   .وظائف امجلعيات الوطنية اأمحخرى واأمحماأة عرب ش بكة رمفعمة تحليويةيف

 فريو مرسنع -

 البياانت وش باكت الكفا ة الرمقية -

 الاستامثر املشرتك واملس تدام -

 

: تشش يط الش بكة3الشد   
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 : يف يالمئ طوكل  التنىو قدراتنا القامئة

 للهاك  تلشس بة   تلشس بة أمحماأة الاحتاد ادلويل  تلشس بة للجمعيات الوطنية 

ماكأية الاس تفادة مو الاستامثر املشرتك  • ا 

تلتعاون مع الاحتاد ادلويل والهاك  مو  

 القطاع ازا 

للجمعيات  • الرمقية  الاسرتاتيجية  ًرط 

تسرتاتيجية   ل  الوطنية  الرمقي  التحون

الرتكزي،  ًنا   أمحامجل  مو  ادلويل  لالحتاد 

وحتقيو   ال نساين،  العممجل  أطاق  وتوس يع 

 الاجامتعي اأمحثر 

 املشاركة يف طوكل  القيادة املشرتكة:  •

o  طار خطة دلمع عىل الصعيد القطري يف ا 

أتاجئ   ا ب  واستنادا   القطري  التعاون 

للنضج الرمقي للجمعيات   ةالتقيتت اذلاتي

اس تعدادا   الوطنية  يث   الهاك   يبدي 

 لتجميع ال ويمجل 

o  عىل الرتكزي  مع  ال قلميي،  الصعيد  عىل 

دارة   البياانت ال قلميية ا 

o   عىل الصعيد العاملي لتوجي  معايري النوعية

طالق مبادرات اديدة   وا 

املعارف  • لتقامس  الوس يط  دور  أمحدا  

 وازربات 

ني امجلعيات الوطنية   •  لسدتيسري التفاعمجلً 

ازدمات  تقدد  يف  الرمقية  الا تيااات 

 ال نساأية 

والتشغييل  • التشس يو الاسرتاتيجي  توفري 

ًني   يف للًرط  الرمقي  التحول  مبادرات 

 الش بكة 

 وضع معايري لتوجي  الش بكة  •

القمية  • عىل  تنطوي  اليت  احلالت  حتليمجل 

تلمحثريا   اأمحشد  مع    ،الرمقية  الوثيو  تلعممجل 

دارة اأمحفرقة املعنية تلربامج ، مبا يف كل  ا 

اجمل عية   واملشاركة  والصحة  املتطوعني 

 واملسا   واملساعدة النقدية 

اطو القوة يف تكنولوجيا  الاستناد ا ب مو  •

املعلومات،   دارة  ا  وفريو  املعلومات، 

وال ًالغ،  والتقيو  والرصد  والت طيط 

 والتصالت

تكنولوجيا   • تطو ر  طار  ا  وتوس يع  موا مة 

دارة املعلومات،   املعلومات، واسرتاتيجية ا 

 12وخطط التنفيذ كلات الصةل 

اأمحسواق   • يف  الاجامتعي  اأمحثر  حتقيو 

تع خالل  مو  مع  املس هتدفة  التعاون  ز ز 

 ش بكة الاحتاد ادلويل 

قامة  • توس يع النطاق والتعاون مو خالل ا 

أمحعضا    مع  الش بكة  أطاق  عىل  رشأاكت 

 الاحتاد ادلويل واأمحماأة 

ا رشاك املوظفني والعمال  يف طاكل  تعاوأية  •

ال نساين   التلمحثري  زايدة  أمحامجل  مو  اديدة 

 تأمحدوات الرمقية 

 

وميكو أمحن ُيدد املسل توى  مسل توايت خمتلفة مو النضلج الرمقي،    ويبنيأمحعاله.   املذ ورطوكل  النضلج ركزية اسلرتاتيجية تدمع هنج التششل يط   ا  ماد

ملاهما الرمقي وقدراصا وأمحدواصا عىل حنو ي  وحض ي. و هممهتاهو فعال ومالمئ لبيئهتا و ع ما ناس  مت اذلي ًلغت  لك مجعية وطنية، ويتيح مسارات لزايدة ا 

متكنو شلل باكت الكفا ات امجلعيات  ميكو للجمعيات الوطنية أمحن مسلل تغمجل شلل باكت الكفا ات مو أمحامجل تمنيهتا املسلل  رة. و    يف  طوكل  النضللج أمحيضللا  

جيلاد فرصللللللد التقلدم احملرز عىل أطلاق مجعيلات وطنيلة متعلددة، و الوطنيلة املال لة مو   قلامس  اجلالود مو أمحالمجل زايدة الكفلا ة، وتعز ز ت  ر  لتوطيلدا 

__________ 

 

دارة املعلومات والتوجهيات الاسرتاتيجية لالحتاد ادلويل  واس تعراضيف 2030-2020اأىر را طار تطو ر تكنولوجيا املعلومات  12  يف.2030-2020ا 
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ضلللج عنرصللل قوي لتحقيو  نقبلت عىل التكنولوجيات أمحو الاًتاكرات اجلديدة. وطوكل  ال املعارف وأقلالا عندما تكون مجعية وطنية قد سللل بو أمحن أمح 

كلا اقرتن ًعممجل اأمحماأة عىل توس يع أطاق هذا الرصد عىل الصعيد العاملي وتشس يو ادل   يامث اكن مفيدا .  مع ازاريجالتحول الرمقي ا 

 مو أمحامجل تشش يط التغيري معن تلترسيعفريو 

ضلللافة ا ب امجلعيات الوطنية واملاكت  ال قلميية واأمحماأة   هو: فريو  وقد أمحكدت مشلللاوراتنا احلااة ا ب حتفزي التحول الرمقي عو طريو  يان تنىميي ا 

اجلديد هذا تشش يط الش بكة وتعز ز ال مساك بزمام التحول الرمقي عىل صعيد امجلعيات الوطنية ًتوفري دمع مبارش   ترسيع. وسيتوب فريو ال الترسيع

 احلصول عىل ادلمع مو اأمحماأة واأمحعضا  والهاك  ازارجيني، وتيسري دمع النىرا  ًني امجلعيات الوطنية.لالا، وأمحدا  دور الوساطة يف 

كلا اسللتمثرت امجلعيات الوطنية    الترسلليعول ميكو أمحن  كون فريو  ل ا  . وذل ، فا ن ال مسللاك بزمام التحول  يف حتولالا الرمقي  يف وقت واحدمفيدا  ا 

ل  الرمقي عىل صللعيد امجلعيات الوطنية أمحسللايس لنجاح اسللرتاتيجية   وأىرا  ا ب اأمحمهية احملورية دلمع النىرا  يف هذا المنوكل ، مو  .  هذه  الرمقيالتحون

مسلؤول  عو مشلجيع هذه   ترسليعامرسلات الفضلىل وتقايالا، ووضلع  وافز لتشلجيع تقامس املعارف والقدرات. وسل يكون فريو ال الرضلوري اعامتد امل

ر د القصلصيف، ًطرق مهنا حتديد رمنا ي التغيرييف داخمجل امجلعيات الوطنية، وتروجي التحول الرمقي عىل الصلعيد  العملية. وسليشلارك ًششلاا يف 

 احمليل.

 يف مس مجموعات  رد ًياهنا يف اجلدول أمحدانه:  الترسيع وتُنى   أمحنشطة فريو

طالق ،   تصمو طوكل  النضج وا 

دارة املعارف، والتعمل   وا 

تفصيمجل تصمو طوكل  النضج وتوجي  امجلعيات الوطنية يف تطبيو  طوكل  النضج 

 ال طار 

دارة برامج التعمل  التعمل والتطو ر    والتطو ر الرمقية عىل الصعيد العاملي تصمو وا 

دارة املعارف  دارة املعارف  ا   عىل اأمحدوات الرمقية الوديع واملسؤول عو تعمو ا 

فريو تصمو/تطو ر الربجميات ًنا   عىل الطل  مو أمحامجل املشاريع   تصمو ازدمات  تصمو وتطو ر ازدمات الرمقية 

 الصغرية  التطو ر واملشورة( 

 همندسو التصمو  ازدمات تصمو  

 فريو حبوث املس تخدمني والتصمو  تصمو ازدمات 

 تصمو ازدمات الرمقية  تصمو ازدمات 

توجي  وضع وتعز ز طوكل  البياانت املشرتكة لزايدة التشغيمجل البين   طوكل  البياانت املشرتكة 

 دمات الاحتاد ادلويل الرمقية واملتعلقة تلبياانتز

دارة الشؤون املالية واأمحدا   دارة اأمحموال والتحفزي ا  اأمحموال   ا  وختصيص  والتسويو،  اأمحموال،  أمحنشطة    –تعبئة  متويمجل 

احلحول،  الت اأمح   ومكةمبا يف كل   اأمحموال  وضامن  موال وختصيص 

يتعلو   فت  عائد الاستامثر  وحتليمجل  والبحث  الوطنية،  للجمعيات 

 تلتدخالت الرئيس ية 

دارة اأمحدا   طوكل    ا  خالل  مو  الوطنية  امجلعيات  م  لتقد  عاملية  أمحهداف  وضع 

 النضج؛ فضال  عو الامتثال ومراجعة احلساتت
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الرمقية، مبا يف كل    الهاكة  دارة الهاكة  دارة اأمحموال، ووضع الربامج  ا  ا 

 للحصول عىل املنح مو اجلالات املاحنة املؤسس ية

تغيري الثقافة والبحث  

قلميي   والتصالت والتشس يو ال 

دارة التغيري  ا 

دارة التغيري  ا 

 دلى امجلعيات الوطنية   ميرس ازدمات الاستشارية ل دارة التغيري

 دلمع هنج قامئ عىل اأمحد  طيةل أمحدا  اأمحفرقةتشس يو خطة البحث  تغيري الثقافة والبحث

 تعز ز التقدم واستيعاب قصص النجاح التصالت الرمقية والتعز ز 

توجي  الرتكزي عىل املشاركة اجمل عية يف اأمحدوات وازدمات الرمقية  املشاركة اجمل عية يف اجملال الرمقي  

يات الوطنية  اليت تُعرض تعتبارها خدمات استشارية لربامج امجلع 

 واأمحماأة 

 همندسو البياانت يف املاكت  ال قلميية  التشس يو ال قلميي 

 مستشار معن ًتصمو وتيسري اأمححداث/املشاركة الرمقية  ادلمع 

املعايري واملبادئ التوجهيية  

 والها  

 وضع معايري عاملية  املعايري

 مبادئ توجهيية عاملية –وضع س ياسات  املبادئ التوجهيية 

 توجي  س ياسات ومعايري أمحمو املعلومات أمحمو املعلومات 

 املعايري كلات الصةل  أمحقلمةوديع تركزي/ الاليئة املعنية تلتصمو 

والتعاقد   الها   ادلفع،  ا ب  الها   املتاكمةل، مو  الها   دارة    –معلية  ا 

 الها  العاملي لتفاقات الرتخيص 

 

 الترسيعموا مة فريو 

ًرع سل نوات. وسل يعممجل الفريو،  أمح لتششل يط الشل بكة طيةل معلية الترسليع املقرر أمحن متتد تعتباره فريقا  يضل  عنا  التغيري    الترسليعسل ُيششللمح فريو  

دارية تتلمحلف مو  معنيا  تاذلي سلل يضلل  مد را   ثالثة أمحشللخا  ا ب مسللة ب ويمجل مو موارد أمحخرى، عىل الاسلل تفادة املثىل مو  لتحول الرمقي وفرقة ا 

وظيفلة يشلللللغلاللا موظفون مو اأمحملاألة ومنتلدًون مو امجلعيلات الوطنيلة وموظفو دمع اتًعون للجاللات    28و  26علدد مو الوظلائف يرتاوح ملا ًني  

نشلا   الهل كة. و يامث ُوادت ثغرات حمددة وخربات حمدودة داخمجل الاحتاد ادلويل  دارة التغيري مفيا يتعلو تملبادرات الكربى(، سليُنىر يف ا   مثمجل ا 



 

26/42 

Public 

. وسلل ُتغط  تاكليف الوظائف  مو القطاع ازا  وظائف اديدة مو خالل اسلل تقدام موظفني خارجيني أمحو موظفي دمع اتًعني للجالات الهلل كة

 .13اجلديدة وأمحي استامثرات ا ضافية مبوارد أمحخرى

غية النجاح يف هذا املسع ،    يشبغي أمحن  ركز هنج التوظيف عىل ما ييل:ًو

 ا ب أمحدىن حد مو اأعدام الكفا ة يف حا  الارتقا  أمحو الزنولتقليمجل  ل املالام طويةل اأمحامجل ل دمج معليات النقمجل و  •

ع توفري املوارد لالذا الفريو قد يؤدي ا ب نز   أدرك أمحنيف املائة. و   50أمحدانها    نسللللل بةختصللللليص املوظفني ًدوام جزيئ ا ب  التقليمجل مو   •

ل ًد مو  وفال ميكو للمحشلللللخلا  الاضلللللطالع ًعملمجل أآخر ا ب ااأ  العملمجل املتعلو ًتحقيو التحول.   –اأمحولوية عو أمحعامل أمحخرى 

 .الرتكزي عىل هذه الغاية

 يشبغي اعامتد معايري ومعليات متينة يف اختيار املوظفني أمحن الفريو جي  أمحن يتلمحلف مو اأمحشخا  املناس بني. •

درا    •  .لعممجل عو ًعداخيارات  يشبغي ا 

مو املوظفني واملتطوعني  الواسللللعة  مجموعة مواردها  خالل مبصللللادر متعددة مو  أمحن تزيد مو متزيها يف الاسلللل تعاأة  شلللل بكة الاحتاد ادلويل يشبغي ل 

كلات الصلةل، مثمجل طوكل  القيادة املشلرتكة.    مو طاكل  التنىواأطالقا   هناك فرصلة  برية لتقامس اأمحدوار والاسلتامثر املشلرتك و والعالقات مع الهلاك .  

ة مسل  اللجو  الشديد ا ب مبدأمح التقامس.  ومع كل ، فنىرا  ا ب تعقد معلية التحول، مو املتوقع أمحن  زيد جح  املوارد املطلًو

 السلبيات  ال جياًيات  هنج التنىو

 ازدواجية اجلالود الصعيد احمليلال مساك ًقوة بزمام اأمحمور عىل   راخس يف أمحوساا امجلعيات الوطنية

 الاليد القاأوين ملكف ويس تغرق وقتا   قاًمجل للتكيف ول خيضع للتلمحثري   يان تنىميي مس تقمجل

يف   املعنية  راخس  ادلويل  الاحتاد  شعبة 

العامليتل   ة ال نساأي  ةوادلًلوماس ي  ةعالقات 

تلشع    شامال   ارتباطا   ومرتبط  والرمقنة، 

 ادلويل اأمحخرى يف أمحماأة الاحتاد 

نشا  شعبة اديدة؛ ميكو   احليوية الناجتة عو ا 

أمحن يعزز هيد املصفوفة الرواًط ًني خمتلف  

 اأمحفرقة

 يلزم ًعض الوقت ًيل مُشد  الشعبة اجلديدة 

راخس داخمجل ال دارة املعنية تلرمقنة وتكنولوجيا  

 املعلومات يف الاحتاد ادلويل 

وقاعدة   الشديد  للرتكزي  حمورا   متينة  يتيح 

 داخمجل املؤسسات املوجودة 

دارة واحدة فقط يفقد التلمحثري داخمجل  الرسو    ا 

مجيع الوظائف الشاممجل؛ وقد ل يتس ىن دمج  

تأمحفرقة  الرواًط واحلفاظ يف الوقت كلات  عىل 

 املعنية تلربامج 

وأمحماأة  الوطنية  امجلعيات  ًني  مشرتكة  قيادة 

 الاحتاد ادلويل 

أمحولوايت   ويف احلومكة  التشارك يف ال مساك بزمام اأمحمور ًني  التوازن  حتقيو  الصع   مو 

خمتلف اأمحعضا   عىل الرمغ مو أمحن كل  معلية  

 قينمة( 

__________ 

 

األائااااااال  اااااااا      13 ام اة  2021   ألا اال   ام اة  افصااااااااااااااا ا ااااااا   ااماما اااااااات  افااااااايأليل  ا تااااااااد  ا اااااااا اااااااً  تا او اة تا او اة  تاوعااااااااااااااا ام  ا اااااااا   سااااااااااااااا   ر  اة ت 
املاما او اااااااات   افاة اما .  تاناناوفاواا اااااااا  افا ا او   افاة اما  أل فا مااااااااااااااامااااااال  افا ا او   تااااااال   اااااااااااااااةا   اااااااي اة  افاقسااااااااااااااا   مااااااا ا  افاة اما     املساااااااااااااااةا  لاة ا   عااااااااااااااا ا ا    اواي 
 اف ي ع    تم  نه حي ث ا.
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 السلبيات  ال جياًيات  هنج التنىو

وأمحماأة  الوطنية  امجلعيات  ًني  مشرتكة  قيادة 

ازاريج  الهاك    والهيك  ادلويل  الاحتاد 

 ازارجيني( يف جمال التحول 

ويف  اأمحمور  بزمام  ال مساك  يف  التشارك 

 اا مهيك يف جمال التحول احلومكة؛ والارتب 

معلية معقدة وقد تتطل  أمحشاكل  جهينة اديدة  

اجملاين   ادلمع  ًني  اجلسور  متد  الهأاكت  مو 

 والعالقات التجارية 

 

تعددة  امل لضلامن أمحقدل تلمحثري وتركزي خمصلص عىل هذه الرحةل    املز  ًيهناميشبغي  وادلمع املقدم مو اأمحماأة والقيادة املشلرتكة ل يسل ت ن أمححدهام اأآخر و 

اتحة الفر  للقيادة املشلللرتكة،   املبادرة. ويشلللجع هذا التحول عىل التشلللارك يف ال مسلللاك بزمام  السللل نوات وتقامس التوجهيات والاسلللتامثرات ت 

قامة رشأاكت مس تدامة مع مقديم التكنولوجي  ا.واس تحداث أمحدوار  يوية ل دارة التغيري، وا 

 ش باكت الكفا ات

الرصلف  دمع النىرا  مورد أمحسلايس لنجاح الاحتاد ادلويل يف التحول الرمقي. وشل بكة الكفا ات يه مجموعة تضل  خربا  يف كفا ة معينة  مثمجل املياه و 

ازربا      الصلللحي والنىافة الصلللحية، وحتليمجل البياانت، وال ويمجل النقدي( مو امجلعيات الوطنية املعنية و/أمحو مو أمحماأة الاحتاد ادلويل. ويعا  هؤل

تقايالا مع  سل ياسلات وأمحدوات ومهنجيات اديدة و   وضلعيف ادلويل احلصلول عىل ازربة مو داخمجل الشل بكة ويدمعون أمحماأة الاحتاد  مشللمحن طلبات  

وداخمجل الش بكة، ستتاح معلومات عو الش ص اذلي ميكل خربات ومعارف  ش بكة الاحتاد ادلويل مو أمحامجل تطبيقالا  ومو أمحامجل أمح(راض أمحخرى(. 

ة  ومدى توافره لتلبية طلبات معيننة. ا ضلافة ا ب كل ، سلتُتاح مجيع اأمحدوات واأمحسلالي /املهنجيات واأمحنشلطة التدريلية واملعلومات املوجودحمددة، 

براز شلل باكت الاحتاد ادلويل وسلل ُتطلو رةل للتواصللمجل أمحو التوعية لشلل بكة    .14يف منصللة رمقية  مشلللمحن القطاع املعن أمحو الكفا ة املعنية مو أمحامجل ا 

لهيا.الكفا ات اخملتلفة،    ليك يفال  الناس الغرض مهنا ويعرفوا ماكهنا وس بمجل الوصول ا 

 الاستامثرات املشرتكة واملس تدامة

غية توفري املوارد الالزمة لعملية التحول    املنىمة برمهتا.التحول الرمقي  يك تُع  فوائد  والتشلللغيمجل لا ب خفض تاكليف املدخالت  نسلللع  ااهد و   ًو

عديدة  الرمقي داخمجل شلل بكة الاحتاد ادلويل، ل ًد مو مزجي مو اللكل  الفعا  لسللرتداد التاكليف ولالسللتامثرات املشللرتكة. وتقر مجعيات وطنية 

فوائد الاسلللتامثر يف ازدمات  سللل يع أطاق ازدمات ال نسلللاأية ًطرق فعا  مو  يث التلكفة. ومسلللخري ًدور التحول الرمقي يف زايدة الكفا ة وتو 

متكنو امجلعيات الوطنية مو ال ًقا  عىل الاسلللتامثرات مة  ا، أمحداة هعىل سلللليمجل املثالالرمقية لسلللرتداد التاكليف، مو خالل رسلللوم ازدمة الرمقية  

 .وهام عنرصان أمحساس يان أمحيضا  اك ،  اأمحموال ودمع اله لهنوض حبشد  لفعال    كل  ممكال  ميكو أمحن  كون واس تدامهتا. و 

واأمحماأة والهلللاك  امللزتمني يف توفري املوارد اأمحولية وحتفزي   امجلعيات الوطنيةواملوارد اأمحخرى ًني   اتجتميع ال ويمجل وازرب أمحيضلللا  ميكو أمحن يسلللاعد  و 

و قبيمجل حتالف الاسلتامثر يف امجلعيات الوطنية ا ب زايدة الامسلاق  مو خالل طاكل  م  ةاملشلرتك   اتسلتامثر أمحن تؤدي الاميكو و املزيد مو الاسلتامثر.  

اسل تخدام التفاقات ال طارية  فا ن توسل يع أطاق   ،. وتملثمجليف  صلول امجلعيات الوطنية عىل ال ويمجل املسل تدام وتعز ز اأمحثر امجلاعي للجالات املاحنة

ازدمات ًني الاحتاد ادلويل واللجنة ادلولية للصللللللي  اأمحرر( واتفاقات    قديمرشوا التعاقد مع م  مومثال    املسللللل تخدمة تلفعمجل لالسللللل تفادة  

توفري   تلشلرتاك يفوسل  كنو هذه اأ ليات ازاصلة  الرمقية.    اوقدراص  اتطو ر خدماصد مجعية وطنية ل احللول املتاحة ليوسلع طائفة  الرتخيص العاملية  

عىل حنو مزتايد مو املتطوعني    معلومةأمحيضللا  مو اسلل تحداث خدمات جامعية مشللد صللةل وصللمجل ًني امجلعيات الوطنية يف ا رشاك مجموعة  املوارد  

 .وأمحفراد اجمل عات احمللية واملنىامت اله كة

__________ 

 

 تًُرط ًرطا  سلت  تملكتبات واملوارد ال لكرتوأية احلالية دلى الاحتاد ادلويل. 14
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رتي  أمحولوايت املوارد، ويعرضلوا كل  وليك يتسل ىن هذا ال ويمجل اجملمع عىل أطاق عاملي، يشبغي أمحن يتفو خمتلف أمحعضلا  شل بكة الاحتاد ادلويل عىل ت

دار  ة تضللللل  رثلني مو امجلعيات الوطنية يف املناطو اةس، وأمحماأة الاحتاد ادلويل، ورمبا يمشلللللفافية عىل اجلالات املاحنة. ومو  ، ل ًد مو أ لية ا 

ومو  .  ترسليعفريو ال لضلامن ذاح   الاسلتشلاري تلتشسل يو  ول ال دارة وادلمع أويصاللجنة ادلولية للصللي  اأمحرر والهلاك  مو القطاع ازا . و 

  تعبئة اأمحموال و ناقشلة اخملاطر والتقدم  الكفيمجل مب نتدى  امل للمحموال/املوارد عرب املناطو اجلغرافية، وهو   متوازان    ا  اسل تخدامشللمحن هذا الفريو أمحن يضلمو  

قرار مبادرات اديدة واملبادرات ريو  فويتيح املنهتية اليت يشبغي الا تفال هبا، وما ا ب كل .   والشلؤون املالية وترتي  اأمحولوايت والتصلويت عىل ا 

أمحملاألة الاحتلاد ادلويل جلنلة توجهييلة لتكنولوجيلا  دلى  تكنولوجيلا املعلوملات رؤى مفيلدة لمنوكل  احلومكلة هلذا. وتملثلمجل، فلا ن  السلللللاًو املعن ً القيلادة  

والتحقيقات، ومد ر و   ة للحسلللاتتادلاخلي  املراجعةومد ر  و بري موظفي املعلومات  أمحمني العام الثالثة واملد ر املايل ااملعلومات تتلمحلف مو والك  

 أآخر و.

 مسارات التغري -7

 الرمقي قدما .ًعد عرض الركزيتني الاسرتاتيجيتني يف الفصمجل الساًو، يبني هذا الفصمجل مسارات متيض تلتحول  

ب مسوغات  التغيري الاستناد ا 

مو خالل   . ويشبغي لالذا الاعرتاف تلوضلللع امللح أمحن ُيى  مبتاًعةأمحولوية رئيسللل ية للمسللل تقبمجلتعتباره  التحول الرمقي    2030حددت اسلللرتاتيجية  

سللد الفجوة الرمقية، وأمحما و الاحتاد ادلويل مو  سلل ميكن ف اأمحول  فلمحما .  طوكل  النضللج وطوكل  التنىوالركزيتني الاسللرتاتيجيتني. وهااتن الركزياتن هام 

ويؤدي كل  ا ب طرق معمجل خمتلفة ل تنطوي عىل تقدد ازدمات ال نسلاأية ًلمحسلالي     معن تلترسليع.الثاين فسل يششلط شل بكتنا عو طريو فريو  

 أمحكرث فعالية وكفا ة حفس ، ًمجل صدف أمحيضا  ا ب حتفزي التبادل عرب احلدود.

التغريات السللو ية تطرح حتدايت، مو املؤكد أمحن ت يف ظمجل امسلاع مسل توايت الفجوة الرمقية، رحةل طويةل، وليسلت حال  عااال . و ول سل الرمقنة،  و 

يف ا  راز تقدم  بري يف   رسلليعوأمحن صيئة ثقافة دامعة أمحمر  يوي؛ ول يشبغي الاسلل ت فاف هبذه التحدايت، ومسللال  أمحدواران القيادية ومعمجل فريو الت 

ًقا  تركزي اأمحمنا  العامني عىل حتسللني العمليات وتغيري الثقافة. ومثلام كُل ر أمحعاله، يؤدي منا و  هذه القضللية . ومو  ، هناك حااة مسلل  رة ا ب ا 

  . وادلافع الرئييسلل ورا  كل  هو مشللجيع 1امجلعيات الوطنية دورا  رئيسلل يا  يف هذا الصللدد، ول سلل ت يف املنىامت اليت ل تزال يف مرحةل ازطوة  

ا ب تششل يط ةود التحول،    ترسليععىل مسل توايت القيادة يف امجلعيات الوطنية ويف اأمحماأة عىل حد السلوا . ويسلع  فريو ال  بادرةال مسلاك بزمام امل 

فريو   ويف ضللو  ما تقدم، فا نعىل الصللعيد احمليل.   بادرةيف حد كلات  ويصللبح حاجزا  أمحمام ال مسللاك بزمام امل   متقوقع ل جي  أمحن يتحول ا ب عنرصلل 

مورد حمدود لتشش يط الرمقنة وليس لمتالكالا، وس ُيفك ك فور حتقيو حتول جامعي حامس اأمحمهية. ومو املقرر حاليا  أمحن يتحقو هذا التحول    الترسيع

 ًعد أمحًرع س نوات مو اأطالق العممجل.

  أمحكدت معلية التشللاور أمحيضللا  رضورة الرتكزي عىل ا تيااات مو مه يف ازطوا اأمحمامية. ويتجسللد كل  يف أطاق الاسللرتاتيجية، ويرَُبز مرارا  وقد 

 .مراعات  يف وضع املزياأيات واس تعراضات الاًتاكرات يف املس تقبمجلوتكرارا  تعتباره تصمت  حموره ال نسان يف التقر ر برمت ، ويشبغي  

ًقا  عىل رضورةموقفنا مو الرمقنة و مشللمحن  رسلا  قوية  تنطوي املشلاورات عىل ، ا  أمحخري و  دارة قوية ملشلاريع تكنولوجيا املعلومات    ا  فضلال  الرتكزي عىل ا 

ادئ اأمحساس ية، فور وضع املبوترية حتولنا الرمقي. ومع ميض امجلعيات الوطنية قدما  لترسيع  ادلراسات التحليلية  لبياانت و ل الاستامثر يف برانمج  عو  

مهللع امجلعيات  ملكف ًولية تعز ز كل  ًيل    رسلليعسللرتتبط الرمقنة ًتغيري ثقايف ويشبغي أمحن تتناول القيادة هذا اأمحمر مو منىور الويل. وفريو الت 

 الوطنية يف التقدم مو خالل طوكل  النضج.

 موا مة اأمحماأة وامجلعيات الوطنية

وتقليمجل التلكفة وتقامس املعارف وتطبيو التكنولوجيا املناسلل بة بكفا ة. وعىل الرمغ مو  حتسللني ازدمات   –مو السللالمجل التوفيو ًني مبادئ الرمقنة  

ويتيح   املرحةل اليت تواد فهيا امجلعية الوطنية،طوكل  النضلج مبادئ توجهيية عديدة، مو ًيهنا    ويقدمسلالولت ، مو الصلع  معرفة أقطة الاأطالق.  
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جتعمجل القادة داخمجل امجلعيات الوطنية وعربها يف فرصة للمصادقة عىل مس توى معني، وُيدد أمحهدافا  للتقدم ا ب املس توى الثاين. وهذه أ لية ميكو أمحن  

 قدما  عرب مس توايت النضج.املسؤوليات املشرتكة وال جرا ات امجلاعية لتو يد هدف   ثمجل يف امليض   وتوامئصف واحد، 

 املنطلو،  رد وصف لل طوة التالية يف هذه الرحةل، يتيح فالام  أمحفضمجل للموضوع واملصطلحات كلات الصةل وأمحفضمجل موضع لالستامثر. وأمحاي  اكن

كلا اكن فريو الت وسل يطرح ال ويمجل دامئا  حتداي .   أ  سل يدمع  أمح( امجلعيات الوطنية  رسليعوا  للتقدم،  ب( تعز ز   اوطموهح  يف موقع جيد وحممك التنىو، فا 

 ومعليات وأى  الرمقنة امجلاعية. ات  ( التلمحثري عىل س ياسوتقايالا،  أقمجل القدرات  

منتدايت  . و والتوجي  واملشللورة  قصللص النجاحلتبادل  وسلل يةل مو املال  أمحن تكون هناك السللات التشللاور مع قادة امجلعيات الوطنية أمحن وأمحثبتت  

نشا  منتدى    رسيع  تع فريو الت و تغيري.  رئييس مو أمحنشطة ال نشاا  أمحمرا  اديدا ، لكهنا القيادة ليست    يعىن مبوضوع الرمقنة.قيادة  لل ًصال ية ا 

يل  احلفلاظ عىل الز  ووسللللل يكون أمحمام قادة امجلعيلات الوطنيلة حتد   ثلمجل يف  يفيلة   طار التنلافس عىل الوقت واملوارد. ًو الاسللللل تعلداد للعملمجل يف ا 

طار ال  رمنا ي اجملال  أمحدوار هناك مسلللوغات قوية لت صللليص  ،  3ازطوة  ًلغت مرحةل  مجعية وطنية السلللائدة يف ثقافة الرمقية  يسلللالمجل كل  يف ا 

رسللللللا  دور  بري املوظفني املعنيني تجمللال الرمقي مضو فريو القيلادة حلفز الرتكزي ،  1الوطنيلة اليت ل تزال يف مرحةل ازطوة    اتييف للجمعيل الرمق وا 

 الالزم وترتي  أمحولوايت الاستامثر.

،  رسللليعطوكل  قيادة مشلللرتك لفريو الت في  حنو أشتقمجل  ويف الوقت اذلي   يفية تنىمينا للتغيري.  عنرصللل رئييسللل أمحيضلللا  ُيى  تلعرتاف يف احلومكة  و 

دارة شلاممجل يضل  أمحفرقة فرعية متثمجل امجلعيات الوطنية يف لك خطوة مو خطوات طوكل  النضلج جملس ال دارة  وسليسلتند    .سليتوب ال رشاَف جملس ا 

داخمجل شل بكة الاحتاد ادلويل، وأمحاتح منتدى لتبادل    ا ب ادلروس املسل تخلصلة مو فريو القيادة املعن ًتكنولوجيا املعلومات اذلي اكن يواد سلاًقا  

 .ادلويل وامجلعيات الوطنية اأمحعضا   أمحماأة الاحتاداأآرا  والت طيط املشرتك واختاكل القرارات ًني  

نساأية املقدمة يف ازطوا اأمحمامية  مرسيع الاًتاكر الرمقي يف ازدمات ال 

.  برمهتا   ازدمات ال نساأيةمشممجل  التحول الرمقي ا ماكانت يتيح 

دارة التغيري وحملدوديلة ال ويلمجل،  ا ب    أىرا  و  ل ًلد مو تعقيلد ا 

يال  املزااي الشسلللللية واملصللللا  داخمجل شلللل بكة موزعة مثمجل  ا 

حااة ا ب مسلللح الاحتاد ادلويل اأمحولوية والاعرتاف هبا. ومثة  

 موقو أمحكرب علائلد   يع لتحلديلد ازلدملات ال نسلللللاأيلة اليت حت

اسل تخدام البياانت والتكنولوجيا الرمقية.  زايدة الاسلتامثر عند  

علائلد  أمحي أمحن قميلة اأمحعامل؛  ًيلان  ويُطب و يف هلذا الصلللللدد هنج 

دالاسلللتامثر   والفعالية    نوعيةمو  يث زايدة الرسلللعة وال   ُُيد 

 التلكفة( والشفافية واملسا  .مو  يث   

الرمقي   الاًتاكر  مهوع  حتديد  ًوينطلو   مسوغاتأمحمه  عد 

و لتغيريا مع  .  الوطنية  للجمعية  التاًعة  التشغيلية  الفرق  تعممجل 

للميض يف معلية  العامليني يف الاحتاد ادلويل     نىراال أىرامجلا و 

 الاًتاكر الرمقي: 

قاًةل  اليت تقدهما امجلعيات الوطنية  الرمقية. قد تكون ازدمات ال نساأية  اأمحدوات  البياانت و ية تغري ازدمات تس تعامل  تصور  يف  -1

 تؤدي ا ب مسارات متعددة لرمقنة خدمة معينة.  ميكو أمحنالاختالف يف الس ياق  ، غري أمحن أمحوا للمقارأة
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. وتُت بع مبادئ تصمو التحول  يف هذه املرحةل يُعرض ًتفصيمجل ًيان قمية اأمحعامل مع مجموعة أمحولية مو امجلعيات الوطنيةتصمو ازدمة.   -2

د للفرق التشغيلية 2الرمقي  املرفو   الا تيااات التكنولوجية. ، وتوحض  ال نسان حموره تلمحثرير (، حبيث ُُيد 

زمة ه يه املرحةل اليت  ُرو   فهيا للخدمة اجلديدة و ُكس  فهيا تلمحييد مجموعة هامة مو امجلعيات الوطنية الالزدمة احملس نة. هذاتروجي   -3

 لترب ر الاستامثر. 

خضاع ازدمة الرمقية للبحث والتطو ر والتنفيذ والاختبار تتباع هنج التطو ر  التنفيذ. هذ -4 جياد الهاك  وا  ه يه مرحةل تلمح يد املوارد وا 

مساعدة امجلعيات الرمقي القامئ عىل التكرار. ومُشد  ش بكة دمع تض  اجلالات اليت تبشت العملية يف مرحةل مبكرة، وكل  مو أمحامجل  

 الوطنية اأمحخرى يف التنفيذ. 

نساأية ش ىت ميكو أمحن مس تفيد اس تفادة  برية مو خوض (امر العملية املذ ورة أمحعاله. وتُقرتح يف   هذا ومو خالل معلية التشاور، أ برزت خدمات ا 

الصحية، وخدمات   املرافو  التالية:  ال نساأية  للخدمات  منطلقا   قامئة مشد  تلقسامئ، ال  س يارات  الصدد  النقدية واملساعدة  سعاف، واملساعدة 

التالي   وخدميت  دارة املتطوعني. ويعرض املرفو  تنيادلمع  تُنف ذ حاليا     1: مسجيمجل املس تفيد و، وا  الرمقية يف هذه   لسدعدة مبادرات  الا تيااات 

 ازدمات. 

 طوكل  البياانت املشرتكة مرسيع وترية التقدم يف البياانت وادلراسات التحليلية للبياانت مبا يف كل 

املراحمجل التالية يف التحول ، مشدد  تكنولوجيا املعلوماتأىمالا اأمحساس ية ل يف الاستامثر يف  كثرية    مجعيات وطنية   تالتقدم اذلي أمح رز استنادا  ا ب  

عاملنا    يفكفا ة  ة واليلفعال اليت تتس  تمكوانت أمحساس ية للخدمات ال نساأية  تعتبارها  وازدمات الرمقية كلات الصةل،    ا وتوافر ًياانصأوعية  عىل    الرمقي

. وس يصبح الاحتاد ادلويل وامجلعيات الوطنية ةات موثوقة لتوفري اأمحصول لش بكة الاحتاد ادلويل  مو أمحمهيف العقد القادم  وس تصبح البياانت    الرمقي.

اختاكل معلية  دمع  يف  اديدة لفرق العمليات لس تخدام البياانت    بياانت فرصا  ت التحليلية لل راساالبياانت وادلمشلمحن  برانمج معمجل  البياانت. وس يتيح  

 اأمحولوايت الرئيس ية التالية: وقد ُحددت يف هذا الصدد . اتالقرار 

حد ًعيد عىل وضع وتروجي طوكل  للبياانت املشرتكة مو أمحامجل ش بكة الاحتاد ادلويل ًغية زايدة التشغيمجل البين للبياانت والرؤى ا ب   •

 مجيع املس توايت. 

ملام تلبياانت مو أمحامجل املتطوعني واملوظفني، لتحسني أوعية البياانت وزايدة اس تخداهما يف اختاكل القرارات.  •  وضع مهنا  لال 

نولوجيا  العممجل مو خالل طوكل  النضج الرمقي عىل زايدة القدرات اأمحساس ية لدلراسات التحليلية للبياانت مشلمحن الناس والعمليات والتك  •

 يف امجلعيات الوطنية اكفة، وتطو ر قدرات فئة قليةل تدمع الفئات اأمحخرى.

دارة املعلومات مبا للش بكة مو قدرات يف جمايل ادلراسات التحليلية   • زايدة تقري  القدرات القامئة يف جمايل تكنولوجيا املعلومات وا 

 للبياانت وعمل البياانت. 

ريع التطو ر الرمقي  تكنولوجيا املعلومات(، واحلر  مو اأآن فصاعدا  عىل مجع ًياانت عالية اجلودة  زايدة الرتكزي عىل البياانت يف مشا •

 وجعلالا يف املتناول عىل أطاق مجيع النى  الرمقية. 

 

قامة الش باكت وزايدة الاس تفادة مو الهأاكت ازارجية  تطو ر القدرات ًتويخ التنىو يف ا 
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ل  تدمع اسرتاتيجية   تقدد  ات الالزمة ل والقدر   ال ماكأيات مجعية وطنية دلهيا  والعرض  الطل   مجعية وطنية دلهيا حااة(    للًرط ًنيالرمقي أ لية  التحون

قامة مجل هذه اأ لية سالنمُ و . اتادلمع( مو خالل ش بكة الكفا   رشاكة فعا  مع القطاع ازا . أمحيضا  ا 

ضفا  الطاًع املالن   غية ا  ل ًد مو معلية لوصف الطل  واملصادقة عىل العرض وحتويمجل اأمحموال. وهذه معلية مس يطة مو النا ية عىل هذه اأ لية،  ًو

دارت .  الترسيعاملبدئية، لكو تصمميالا س يكون صعبا  وسيتطل  اهامتما  مبكرا  مو فريو   وجملس ا 

والسعي يف الوقت كلات  ا ب توس يع أطاق الوصول  للتجري  والرايدة  ا ب صيئة مزيد مو القدرات  هناك حااة  نة،  وأىرا  لطاًع الاًتاكر اذلي ميزي الرمق 

ًقا  التجارب حتت س يطرصا، يتيح    .متسو ا ب احللول اأمحساس يةعىل حنو   يل س ت تار مجعيات وطنية كثرية ا  لتجميع  برية  فرصة    رسيعفريو الت ًو

 لالحتاد ادلويل وأمححصاب املصلحة املتحمسني اأآخر و. التاًعة واملراكز املرجعية  Solferinoاملوارد، تلتعاون مع أمحاكدميية 

 نه التكنولوجيا املناس بة

ب  ت ل تياااصا. و تكنولوجياأمحنس  ال اختيار  اري يف الصلي  اأمحرر والالالل اأمحرر عىل أمحن تواصمجل امجلعيات الوطنية  ينص مبدأمح الس يادة الس ا 

طار تعاوين    رسيع ااأ  كل ، س يعممجل فريو الت  تو يد  اس تكشاف فر   عىل  اأمحماأة  التاًعة للجمعيات الوطنية وأمحفرقة  التكنولوجيا    ةفرقأمح مع  يف ا 

املعممة، ًيل ستنطوي مرحةل الرايدة يف  يث س ُيشه معى  الربجميات    2و  1املقاييس. وس ُيضطلع تلعديد مو هذه ال جرا ات مضو ازطوتني  

ماكأية زايدة اأمحجحام ا ب  3ازطوة   ورات يف حتقيو وف  عىل ا جرا ات أمحقمجل، ا ب أمحن تُعم   ًدورها. ولكام تعززت معلية تو يد املقاييس، س تؤدي ا 

طار املشرتايت يف   التلكفة ال جاملية للخدمة.  فض تس  اتفاقات الرتخيص و ا 

ويشبغي أمحن تىمجل  الاس تعاأة مبصادر خارجية(. ها   القدرات ادلاخلية  الاس تعاأة مبصادر داخلية( وال   حتقيو توازن ًني الاس تفادة مو ول ًد مو

ليك    ةاأتقائيًطريقة ( ًنا  القدرات  1  أمحما الاحتاد ادلويل فينبغي أمحن يضطلع مبا ييل:  عام،    ًوا مسؤو  عو حتقيو هذا التوازن، امجلعيات الوطنية 

جياد  ًتاكر  ن كو مو الا يتس ىن لنا حتسني الًرط ًني أىمنا الرمقية عندما    امجلعيات الوطنية( توقع ماكس   2،  نا ازاصة تزدمات الرمقيةحلول وا 

ياانتنا عرب البدلان  مثمجل املاكس  الناجتة عو ا رشاك جامعات املالاجر و والش تات(،   حتاد  ى الاقوة التفاوضية امجلاعية دلزايدة مسخري ال (  3 ًو

 العاملي. عىل الصعيد مقديم ازدمات  وم مو أمحامجل التشارك يف رشا  ازدمات ادلويل 

مو املال  ازار  ويف العمليات ادلاخلية، وأمحصبح  املوةة ا ب  ت التكنولوجيا مكوان  رئيس يا  أمحسالي  معلنا يف تقدد ازدمات ال نساأية  وملا أمحصبح

وطاكل  ات  تصمو ازدم حتسني  مج احللول الرمقية يف ازدمات ال نساأية مو خالل  سرنو  دل،  الاستامثر يف التكنولوجيا والعمليات كلات الصةل

دارة املعلومات التاًعان لالحتاد ادلويل مو ذاح يف هذه اجملالت.   ياانت اجلدوى، تلستناد ا بً  ومو ما ُيقق  فريو تكنولوجيا املعلومات وفريو ا 

 ، والتاكليف ال جامليةششودة   يث النتاجئ امل ، تزداد القمية مو  هذه ازدمات والعمليات الرئيس يةملسوغات تغيري  فال  أمحكرث تفصيال   خالل التوصمجل ا ب  

لغرض و يد هو احلر  عىل أمحل عىل املشاريع الكربى  ية  تكتيك ويشبغي تطبيو هذه اأمحفاكر ًطريقة  التغيري واخملاطر.  املرتتبة عىل  تاكليف  هيا ال مبا ف

 (. ية النقداملساعدة لصحة و عند رمقنة خدماتنا ال نساأية مثال   اكغري رضورية، عامة أفرض أفقات 

فالتعريف احلايل ينطوي عىل قصور شديد داخمجل الاحتاد  حتسني تعريف املشلكة.  ًني املواضيع اليت تكرر طرهحا خالل املشاورات رضورة    ومو

مو أمحامجل اس تكشاف س بمجل التدري  والتوجي    رسيعادلويل ومع رشاكئنا مو القطاع ازا  عىل حد السوا . ومو  ، يشبغي ًيان اجلدوى لفريو الت 

 األثقت مو املشاورات ثالث أمحولوايت يف جمال القدرات التقنية احملددة يه: اسات التوظيف. وتملثمجل، وصياغة س ي

 ادلراسات التحليلية للبياانت  •

  امية البياانت  •

 أمحمو املعلومات  •
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ماكأية توس يع مشممجل   يث  GO Platformاملسامة نصة  امل خدمات مثمجل ل أمحهنا أمحداة أمحساس ية لصادر املفتوحة لقد أمحثبتت امل الا تيااات الرئيس ية ا 

غية زايدة دمع  وال  أتفاع احلروالا  النطاق عممجل عو كث  أمحن ي  رسيع فريو الت ة، سيتعني عىل در املفتوحااس تخدام املص تطو ر املشرتك مع الهاك . ًو

داريت الها  وتكنولوجيا املعلومات يف امجلعيات الوطنية لضامن مع أمحماأة الاحتاد ادلويل   ط التقيو والاقتنا  وادلمع والصياأة. تلس يوا 

دارة دورة لتجديد وأمحخريا ، ففت يتعلو تملبدأمح اذلي يفيد ًلمحن الرمقنة رحةل، ل مس  ر كفا ة طاكل  وأى  التشغيمجل وفعاليهتا ا ب اأمحًد، ومو   يشبغي   ا 

 املعلومات. 
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 رحةل طموحة مجلعياتنا الوطنية  -8

 قياس التقدم وحتقيو الطموح

 192تطو ر طوكل  النضج ليصمجل ا ب مس توى وظيفي،   العممجل مع امجلعيات الوطنية الل    رسيعمو ًني اأمحنشطة اأمحوب اليت س يضطلع هبا فريو الت 

 ة اةسة   تل يص  تتباع ازطوات الثالث. يل ي فص ت لقياس موقعالا احلايل. ويشبغي فعمجل كل  عىل أطاق مس توايت النضج ال 

  

دراك أمحن الرحةل طويةل املدى تصبح هدف ا يف حد كلاصا.  تلنىر ا ب أمحن التحول الرمقي هو رحةل طويةل اأمحمد ًدون هدف هنايئ حمدد ، مفو املال  ا 

ا مو اختصا  فريو "فر  دارة اأمحدا  جز   أ  يضع وس يةل ل دارة أمحدا  الاحتاد ادلويل كد. عىل املدى القري  ، يعد ال ًالغ عو احلا  وا  يو  ا 

 الترسيع". يوا  الطموح التايل رحةل التحول طويةل املدى: 

ا  يف حد كلاصا. ويه حتدد  طويةل تصبح هدفالالرحةل  هذه أمحن أدرك أمحن التحول الرمقي رحةل طويةل ليس لالا هدف هنايئ حمدد، مفو املال   وملا اكن 

دارة اأمحدا  جز فا ن عىل املدى القري ، و وس يةل ل دارة أمحدا  الاحتاد ادلويل كد.  يوا   و . رسيعمو اختصا  فريو الت   ال ًالغ عو احلا  وا 

 تنا الطويةل حنو التحول: الطموح التايل رحل 

 

 : طموح التقدم 5الشد 

اليت موعة  اجمل زادت  و .  مجعية وطنية  82      ا  ي ه  تقريبا  يف املائة    50ًشس بة    1ازطوة  املوجودة يف مرحةل  موعة  اجمل ، تقلصت  4حبلول الس نة  

الوقت أفس ، ميكو القول معوما  ا ن الاحتاد ادلويل قد اأتقمجل  يف  . و94مجعية وطنية ا ب    20، لتشتقمجل مو  تقريبا    أمحمثالخبمسة    2ازطوة  ًلغت  

لغت ازطوة  2يف ا ب رمعى  امجلعيات يواد يف ازطوة  1مو رمعى  امجلعيات ل  زال يف ازطوة   يف. أمحما فئة امجلعيات الوطنية اليت جسلت أمحكرب تقدم ًو

 يف املعدل املعايري الرائدة املع دة يف هذه الفئة.  ا  نسليالضئيةل ، وتعكس هذه الزايدة 16ا ب  ا ب ما قدرهد أمحعضامجلا فقد زاد عد 3

 ويشبغي مراعاة النقاا التايل: 

 هذه املرحةل جتسد أية تقليص الفجوة الرمقية  –، اليت تتناول التكنولوجيا اأمحساس ية 1الرتكزي عىل ازطوة  •

ا ب ااأ   ،  ا  للبياانت والنى  فرصه يه املرحةل اليت يتيح فهيا التشغيمجل البين  هذ  –  تطورا  نى  أمحكرث  ً لعممجل  ت،  2النطاق يف ازطوة  توس يع   •

 وزايدة فر  التطوع الرمقي  ،رتخيصالصفقات مشد أمحفضمجل عىل ج  للتفاوض زايدة احل
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ازارجية ت  –  3يف ازطوة  ود  احلدتوس يع   • أمحقد حد عالقات   ا ب  فهيا الاحتاد  يعزز  اليت  املرحةل  والتكنولوجية  هذه يه  الرمقية  لهاكت 

 زدمات ال نساأية تعتباره رائدا  لتقدد اوُيافظ عىل موقع   ،املفضمجل الاواأمحوساا اأمحاكدميية، ويصبح رش ك 

 ادول زمن رفيع املس توى 

 للجمعيات الوطنية خارطة الطريو

لبد  رحلهت  للتحول الرمقي.    مجلعيات الوطنيةا؛ ميكو اختاكل عدد مو ازطوات مو قبمجل  لجمعيات الوطنيةلـ سرتاتيجية التحول الرمقي  امت تصمو  

 .مجلعيات الوطنيةا يتضمو الرمس البياين أمحدانه ازطوات املتوخاة أمحن تتخذها 

 

 

 : اجلدول الزمن الرفيع املس توى6الشد 

ل الرمقي يفازطة الرفيعة املس توى  ت ثنمجل  مس مراحمجل كربى: مشلمحن التحون

. وأمحثنا  هذه الفرتة، توب أمحجزا  15تنطلو هذه املرحةل مو هناية العممجل املتعلو تلسرتاتيجية ا ب ًداية التعبئة  –التعبئة  مرحةل ما قبمجل   •

ويتعلو اأمحمر بمنوكل  النضج وأ لية ال ويمجل لتقامس القدرات والبحوث واختبار طموح   –رئيس ية مو الاسرتاتيجية مزيدا  مو الاعتبار  

ل هذا العممجل مو اأمحموال  أمحهداف امجلعيات الوطنية ووضع ت صور مشلمحن التعمل والتطو ر وغري كل  مو اأمحعامل املوةة حنو الناس. وس ُيمو 

طار ا جرا ات التصدي جلاةة  وفيد زدمات الرمقية  مثمجل دمع الهنوض ت املوجودة اأمحولية   ( 19-يف ا 

__________ 

 

ا   هااااااااي       15 اف   ااااااايات    ناااااااا ة  ألضاااااااااااااام  ع  اف م  اااااااًر  ا عاااااااااااااا ات   اااااااً يتال   ةح اااااااً  اااااااا   ااااااال  تن قااااااال     ةح اااااااً   2021مااااااا ه  ان  املقة   أل   
 2021اف م  ً   افنصف افثاين     ام 
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املس توايت القامئة يف طوكل  النضج. ومشممجل هذه املرحةل أمحيضا  تعبئة  العممجل مع امجلعيات الوطنية مبا يف كل  مراجعة ًد    - التعبئةمرحةل   •

 رسيع فريو الت 

 لتوس يع النطاق.  والاس تعداد  التجري  معلية سرتاتيجية و مو الالتفعيمجل اأمحجزا  الرئيس ية   - مرحةل التصمو والاعامتد •

ومو هذه اللحىة ا ب هناية الس نة املالية، أتوب تنقيح يجية.  معهل اأطالقا  مو أمحجزا  رئيس ية مو الاسرتات   رسيعًعد التعبئة، يبدأمح فريو الت  •

قامة رحتالفات الرمقنةيف  ضفا  الطاًع املؤسيس علهيا. وأدعو أمحيضا  قادة امجلعيات الوطنية ا ب ا   العمليات وا 

عداد التقار ر املالية الس نوية، نس تخدم ًعد كل  أمحجزا  مو الاسرتاتيجية والعمليات املرتبطة هبا للعممجل مع  امت • امجلعيات  ش يا  مع معلية ا 

 الوطنية عىل امليض قدما  يف طوكل  النضج 

آأذاكأتيقو مو أمحهنا قامئة ًذاصا.  مس  ر هذه العملية  ىت و  مرحةل    يف  رسيع يدخمجل فريو الت املناس بة مو الاحتاد ادلويل و العمليات ا ب اأمحجزا   تُنقمجل   أ

 اأتقالية. 

ل  اسرتاتيجية    الفرع اخملصص للنطاق يفمثلام كُل ر يف   ن  الرمقي  التحون يتطل  التحول الرمقي املس تدام و التحول الرمقي رحةل وليس وةة هنائية.  هذه، فا 

للتكيف مع الاًتاكر التكنولويج املس  ر.    ا  مالزتا  أمحن تعزز القيادة واملؤسسات اليت مشد املنىمة  متعدد الس نوات وقاًلية  التحول مو ويشبغي 

أمحشاكل السلوك ادلامعة عىل مس توى   وتعامتد  ،تعدد الت صصاتامل وختصيص املوارد ومؤرشات اأمحدا  الرئيس ية والتعاون ادلاخيل    املزيأةخالل  

 ة التنفيذية. ال دار 

دارة اخملاطر املؤسس ية وخماطر التنفيذ  -9  ا 

نشك يف أمحن هذا الزتام لتحقيق . ول  تغيريات رئيس ية وموارد  ما يلزم مو  تعرض أمحعاله  وفوائد اعامتد التحول الرمقي و   سامتسرتاتيجية  هذه الاتوحض  

 هذا الاعتبار ثالثة أمحس ئةل: يطرح و  ،لالحتاد بري 

جرا ؟ همجل حنتا  فعال  ا ب هذا التحول؟ما يه تلكفة   (1  اأمحس باب اليت  مو  ث أمحن  و مو البحاملس  د  حتليلنا  يبني    الامتناع عو اختاكل أمحي ا 

  2030وحتديث مؤسساتنا. وتؤكد اسرتاتيجية  خدماتنا ال نساأية  تربر حاجتنا ا ب مواصةل حتولنا الرمقي ومرسيع خطوات  احلفاظ عىل أمحمهية  

عند التنافس  اذل و يعاأون مو اأمحزمات أمحو الكوارث؛ وُيافظ أمحيضا  عىل مزيتنا  خدمة اأمحفراد  ىش مع هدفنا امل ثمجل يف  هذا املنىور، اذلي يامت

البياانت والتحول الرمقي  و أعيش مبادئ الاحتاد ادلويل، ل ميكننا ترك أمحي خشص ورا ان.  فعال   ، ليك   ن .  ةاملاحن  ال ويمجل مو اجلالاتىل  ع

معرض  وما مل حنقو حتول  رمقيا  فا ن هذا لك     .مجعياتنا الوطنيةهو املفتاح لضامن ًقائنا ش بكة عاملية وميكننا الوصول ا ب امجليع يف ش بكة  

 ملزيد مو ازطر. 

أمحن أتغل  عىل التحدايت   (2  سيشد التحول الرمقي خماطر عىل صعيد امجلعيات الوطنية وعىل    تقدد ازدمات؟   اليت تعرتض همجل ميكو 

  ، عىل حد السوا . وس يكون معى  هذه اخملاطر مرتبطا  تل ويمجل، غري أمحن التحول الناجت عو التكنولوجيا يشد أمحيضا  رسيعصعيد فريو الت 

دارة  خطرا  عىل العالمة التجارية والعمليات واملواضيع املرتبطة تلناس. و  صعيد امجلعيات الوطنية  للمخاطر عىل    رصينةسيتطل  التنفيذ ا 

أمحن أد ر اخملاطر ًطريقة همنية، وأمحن أصم  ترتيبات كون  يمو طبقتني، س    املؤلف  ا ب هذا الهنج  . وأىرا  الترسيعوداخمجل فريو   مبقدوران 

دارة اخملاطر والت فيف مهنا.  احلومكة املناس بة ونهع فهيا عند اللزوم دلمع ا 

طار مشرتك لتقيو اخملاطر  يشبغي أمحن يُطلَو عىل أطاق الش بكة     يف أد ر اخملاطر؟ (3  الاستامثر  خماطر  اخملاطر التشغيلية و مراعاة  ضامن  هبدف  ا 

أمحل يتجاوز جح  اجملازفة جح  اخملاطر اذلي يس تطيع     هتا  ًغية تبنين  احللول لتقيو اخملاطر  الاحتاد ادلويل حتمهل. ويشبغي ا خضاع  وكفا  

دما  ضواًط فهيا   وجي   ،ونزاههتا وتوافرها وتلمحثريها التنىميي  للت فيف مو اخملاطر. ا 
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 املرفقان 

 الرمقية : جرد القدرات  1املرفو  

 أمحمثةل عىل التكنولوجيا الرمقية املس تخدمة يف تقدد ازدمات ال نساأية 

 أمحي مجعية وطنية؟  القدرات

 الصلي  اأمحرر الكين مسجيمجل اأمحعضا  

دارة املتطوعني  الا تيااات الصلي  اأمحرر البوروأدي؛ والصلي  اأمحرر املوزمبيقي؛ والصلي  اأمحرر ال س باين؛ وفريو الشه لسد   ا 

 املفاجئة التاًع لالحتاد ادلويل 

 التاًع للصلي  اأمحرر الالولندي  510الصلي  اأمحرر اأمحمر يك، والفريو  واةات برجمة التطبيقات، وخدمات املعلومات اجلغرافية، وتعز ز القدرات

دارة املعلومات املتعلقة تل تيااات ا دارة املعلومات وا  دارة املعلومات لسد الا تيااات املفاجئة  ملفاجئة أمحوساا املامرسني يف جمال ا   ش بكة دمع ا 

عداد التقار ر عىل مس توى الاحتاد   ررGOررالبياانت وأىام التقار ر عىل مس توى الاحتاد، منصة قاعدة ا 

 العريب السوري أمحماأة الاحتاد ادلويل، والصلي  اأمحرر ال س باين، والصلي  اأمحرر  مجع البياانت تأمحةزة احملمو  

 لتلمحه  للكوارث، الصلي  اأمحرر الكينل العاملي ركز امل الالاتف احملمول تطو ر تطبيقات 

 التاًع للصلي  اأمحرر الالولندي   510الصلي  اأمحرر الرنوجيي، والصلي  اأمحرر اأمحسرتايل، والفريو  التعمل اأآيل واذلاك  الاصطناعي 

دارة  الرتيك، والصلي    املعلوماتدمع املساعدات النقدية وا  اأمحرر  الربيطاين، والصلي   اأمحرر  اأمحمر يك، والصلي   اأمحرر  أمحماأة الاحتاد ادلويل، والصلي  

 التاًع للصلي  اأمحرر الالولندي   510اأمحرر الكين، والفريو 
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للآ،ر  دمع ؤية  ب تقيو اخملاطر الرمقية  موجزات اخملاطر اجمل عية( وادلراسات التحليلية التش 

 العممجل املبكر( -ال أذار املبكر 

 التاًع للصلي  اأمحرر الالولندي   510الفريو  

نشا  أمحفرقة معنية تلبياانت، واملسؤولية عو البياانت، وال ملام تلبياانت، والتصمو اذلي   ا 

   حور  ول ال نسان 

 الالولندي التاًع للصلي  اأمحرر  510أمحماأة الاحتاد ادلويل، والفريو 

 التاًع للصلي  اأمحرر الالولندي  510والفريو الصلي  اأمحرر اأمحمر يك،  تقيو الاس تعداد يف جمال البياانت

طار النضج الرمقي   التاًع للصلي  اأمحرر الالولندي   510الفريو   تقيو التحول الرمقي وا 

التاًع للصلي  اأمحرر  510اأمحسرتايل، والصلي  اأمحرر الكين، والصلي  اأمحرر الرنوجيي، والفريو الصلي  اأمحرر  املنتجات وازدمات الرمقية، والارتقا 

 الالولندي 

الالولندي،  تصمو ازدمات  اأمحرر  والصلي   اأمحمر يك،  اأمحرر  والصلي   اأمحسرتايل،  اأمحرر  والصلي   الربيطاين،  اأمحرر  الصلي  

 ادلاطريك   والصلي  اأمحرر السويرسي، والصلي  اأمحرر

 أمحماأة الاحتاد ادلويل  ختطيط موارد املؤسسات

أمحماأة الاحتاد ادلويل، والصلي  اأمحرر ادلاطريك، والصلي  اأمحرر اأمحمر يك، والصلي  اأمحرر الرنوجيي، والصلي    الاًتاكر والبحث

 التاًع للصلي  اأمحرر الالولندي  510اأمحرر الربيطاين، والفريو 

ية  510اللجنة ادلولية للصلي  اأمحرر، والفريو  اذلاك  الاصطناعيالواقع الافرتايض و   التاًع للصلي  اأمحرر الالولندي، والصلي  اأمحرر يف  وراي اجلنًو

 الصلي  اأمحرر السويرسي  الرمقنة القامئة عىل اأمحطاا 

أىام    اأمحملاين، والصلي  اأمحرر الفرنيس، ومنىمة ذمة داوود امحلرا ، والصلي  اأمحرر املكس ييكالصلي  اأمحرر   أى  املعلومات الصحية توزيع خدمات س يارات ال سعاف و 

 املعلومات الصحية للصلي  اأمحرر والالالل اأمحرر 
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آ،رها 2املرفو    : مبادئ التصمو وأ

طار حلقات العممجل   . ومل تك مجل القامئة ًعد وس ت ضع ملزيد التشاورية ومشد خطوطا  توجهيية رفيعة املس توى لفريو الترسيعأ عدت هذه القامئة يف ا 

خالل مرحةل ما قبمجل التعبئة مو التنفيذ دلمع ترس يخ التحول الرمقي يف املبادئ املشرتكة. مساعد مجموعة املبادئ املتوافقة مع الاحتاد   مو التنقيح

براز  رر والالالل اأمحرر مقاًمجل مبادئ التحول الرمقي يف  ادلويل مجلعيات الصلي  اأمح  مدى تطبيو مبادئ الاحتاد ادلويل مجلعيات الصلي  اأمحرر ا 

 . والالالل اأمحرر خالل رحةل التحول الرمقي

 اأآ،ر  املبدأمح  الاحتاد   مبدأمح 

الت  • تصمو حموره ال نسان  ية ال نساأ  وليس  وصميشبغي  املس تخدمني  مع  أمحال   أمحن  ال .  مو  اذلي  ويشبغي  التصمو    حور  ول   كون 

اأمحمثمجل أمحن يُطب و مو منىور املس تخدم عىل الربامج وازدمات، و املتبع يف مجيع  هو املعيار  ال نسان  

ًلمحن    أطاق مع الاعرتاف  ال نساأية  اجمل ع  مو  اكأوا  أمح لمس تخدمني  سوا   ل ازدمات  أمحم أمحفراد  احمليل 

 .ا  ش ىتأمحدوار خمتلفة وميكو أمحن يؤدوا  ا تيااات     يف امجلعيات الوطنية أمحم رشاك ( موظفني   ممتطوعني أمح 

جي  أمحن تضيف النى  اجلديدة قمية ا ب أمحكرب عدد ركو مو اأمحشخا  وأمحن تكون سالةل الاس تخدام   •

ماكأية الوصول ا ب    مس توايت متعددة( البياانت عىل متاًعة  لوحات كمحن تُتاح ا 

ًيرس الاس تخدام والفائدة وسالو  الفال  والصدق واللساطة قدر ال ماكن. وأتوالا  منتجاتنا  س   تت  •

 معقدة. ملشللك تبدو مس يطة  ول  تنا حل ايقدم تصمو خدمال ًداع لوضع حلول مركزة وأمحأيقة. و 

 ُيا  وعاما  مببدأمح املصادر املفتوحة. وترو  احللول املفتوحة املصدر    يلزتم الاحتاد ادلويل الزتاما   • املصدر املفتوح  الزناهة 

احللول القاًةل للتكييف ًتقليص التبعية للبائعني. ومشد الربجميات املس تحدثة داخليا  والتطبيقات  

ماكأية الوصول والتوثيو  برجمة التطبيقات  احملمو  وواةات   حلول  مفتوحة املصدر تقوم عىل معايري ا 

 يد ليك يتعمل مهنا أمحعضا  الاحتاد ادلويل ويس تخدموها. اجل 

تالمئ اجلالود املبذو  الهاك  الرئيس يني يف املصادر املفتوحة/البياانت املفتوحة مو أمحامجل مشجيع   •

الرمقي. اجملال  يف  التطوعي  املثال:( العممجل  سليمجل  digitalprinciples.org ,عىل 

theopenorganization.org/definition) 

ماكأية التشغيمجل   احلياد  ا 

 البين
سللللل يكون هل أمحثر ا جيلايب عىل موظفينلا واملسللللل تفيلد و مو   واحض وقِون   (رضيع ازلدملات الرمقيلة  مجل  •

خري أمحدا  ًدل  مو أى  معقدة تؤدي أمحدوات مت صللصللة تؤدي وظيفة واحدة    خدماتنا. وقد وضللعنا

وظائف متعددة ًطريقة سيئة. وحنر  عىل أمحن تكون أىمنا قاًةل للتشغيمجل البين، مبا يشممجل هيللك  

 س تخدام والتصمو.الا وسالو   التطبيقاتالبياانت ومعايري واةات برجمة 

وترتت  عىل كل  دمع حالت الاسلللل تخدامات املتعددة.   هوالمنطية  و لتشللللغيمجل البين  ا  الالدف مو •

الشلعار احلايل هو مجع احلد اأمحدىن مو البياانت الالزمة للمهلوع  ل سل ت وأمحن مجع البياانت   يفأآ،ر 

 حالت الاس تخدامات اأمحخرى.ا امتل ظالور   مو  يقلمجل كلوميكو أمحن احلايل.  

سللالاما   بريا  يف مجع البياانت وال ًالغ عهنا   • ماكأية التفاعمجل ا  مسللال  النى  والعمليات املصللممة ًغرض ا 

 .وتصنيفالا وحتليلالا

https://ifrcorg.sharepoint.com/sites/DigitalandDataTransformationD2withNationalSocieties/Shared%20Documents/Implementation%20Plan/6.%20Consultations/GB%20preparation/digitalprinciples.org
https://theopenorganization.org/definition/
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 اأآ،ر  املبدأمح  الاحتاد   مبدأمح 

دارصا  يامث أمحمكو. ويشبغي  عند التفاق عىل •  خدمة/منصللة جامعية، يشبغي الاشللرتاك يف ملكيهتا وا 

 تكييف تصمو ازدمات لتجس يد ا تيااات وقدرات امجليع

لنطاق  للتعاممجل مع ايشبغي تكييف مبادئ التعاون السلللللارية يف الصللللللي  اأمحرر والالالل اأمحرر  •

اليت ميكو أمحن الشللل تات  وزع العاملي مجلاعات  العرتاف أمحيضلللا  تلتول  ،لهلللاكت التكنولوجياالعاملي  

 تكون لالا رواًط جبمعيات وطنية متعددة يف هناية املطاف.

الش بكة   • اأمحمو  الاس تقاللية  أطاق  طار مشرتك عىل  ا  التشغيلية  مراعاة  ضامن  هبدف  لتقيو اخملاطر  ا طالق  اخملاطر 

 اخملاطر اذلي مس تطيع املنىمة حتمهل. وكفا  أمحل يتجاوز جح  اجملازفة جح  الاستامثر خماطر و 

  وجي   ،  هتا ونزاههتا وتوافرها وتلمحثريها التنىمييًغية تبنين  احللول لتقيو اخملاطر  جي  ا خضاع   •

دما  ضواًط فهيا   للت فيف مو اخملاطر.ا 

 امجلعيات الوطنية والهاك  عىل مبدأمح  امية البياانت.   اتفاق واحض مع •

ازدمات 

 الطوعية 

الاأتقال مو طوكل  تكنولوجيا املعلومات ازا  تملؤسسة ا ب طاكل  خاصة تلس ياق مثمجل السوق  • اأمحةزة املتنقةل أمحول  

 الناش ئة أمحو المنوكل  التنىميي اأمحول للجوال أمحو المنوكل  احملمول فقط. 

اًع العاملي    ني و واملتطوع  املسلللل تفيدمبا يشللللممجل  عىل مجيع املسلللل توايت:  يشبغي اسللللتيعاب التوقعات وتلبيهتا   • القدرة عىل الصمود  الطن

 .جم عية  عتبار املشاركة مشاركة  تالوطنية  عيات  وامجل   نيواملاحن

خصلليصللا   حلول مصللممة  ا جياد  الا تيااات  املقرتأة ًتقيتت  طاكل  التشللغيمجل املشللرتكة سلل تيرسلل  • الشمول  التو يد 

للجمعيات الوطنية حترتم القدرات واملامرسللات ادلاخلية. ويشبغي أمحن تعط  اأمحولوية يف املقام اأمحول 

ضلللافة ا ب كل ، للجمعيات الوطنية اليت ل تزال يف أمحدىن مسللل توايت النضلللج الرمقي.   ل ًد مو  ا 

كني العاملني يف اجملال  القامئة عىل الاأتفاع احلر والتشلغيمجل البين والتوجي ، ل تعاون  ال طاكل     وضلع

 خيوا رمقية.تًرط ًيهنا ًياانت مشرتكة و حلول حملية  جياد  احمليل مو ا  عىل الصعيد  ال نساين  

وسل يكون  ،  الفئاتأمحضلعف عىل معمجل الشل باكت مع  يؤثر أقص فر  الوصلول والًرط تلمحثريا  سللبيا    •

ماكأيلات الًرط ال لكرتوين يف البدل. ومسلللللاعلد خلارطلة الًر  مو املفيلد ط ال لكرتوين الاحتلاد  جرد ا 

 ال ويمجل.احلصول عىل الضغط مو أمحامجل  ادلويل عىل

و طريو الهلللللاك ، أمحو  تسللللل تخلدام التعمل اأآيل ع  ا  لغلات معيلار   4الرتمجلة ا ب  يشبغي أمحن تكون   •

 .املتطوعني(مسخري ش بكتنا العاملية مو  أمحو  ،الرتمجةخدمات  

 . وأىام التشغيمجل( وبرانمج التصفح، عرض النطاق، مثمجل املعايري ادلأيا ل ماكأية الوصول  وضع  •
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 اأآ،ر  املبدأمح 

وليسللللت أ لية تعتبارها  الرمقية  اأمحدوات  لتوسلللل يع أطاق الربامج تسلللل تخدام نسللللقي وتكراري   • اذلاك  

دارة الهلا  واملشلاريع تملروأة توخيا  للرسلعة يف ا طالق   اللكل  اأمحولية عنرصلا  رمضلافا يف. وتتسل  ا 

 والتكرار.

ًغية النىر ا ب الاستامثرات الرمقية مو منىور الكفا ة يف املقام اأمحول، وتقيو هذه ف الثقافة  يتكي  •

يا  يف ةات أمحخرى مو الشلللل بكة الثقافة عىل أطاق الشلللل بكة لتحديد اأمحدوات املسلللل تخدمة حال 

 والفر  املتاحة لزايدة التواصمجل دخمجل امجلعيات الوطنية والاحتاد ادلويل.

 تنقيح التفاقات العاملية لتعبئة املوارد لسد الا تيااات الرمقية واملالية.  • تعاون ال 

 حتسني قدرات احلركة مو خالل رشأاكت رمقية.  •

قامة الهللللأاكت  ال ويمجل و طرق اديدة للحصللللول عىل   • الاًتاكر  ويشبغي  عرب القطاعات للخدمات الرمقية.  ا 

عادة  مو أمحامجل توفري متويمجل   ليكون هل كلراع رمقيامجلعيات الوطنية  مشللكيمجل حتالف الاسللتامثر يف ا 

أمحملاألة والرتكزي ًتفلادي النفقلات العلاملة املرتبطلة ت  مبلارش لال تيلاالات الرمقيلة للجمعيلات الوطنيلة

 .يات الوطنيةامجلع عىل ا تيااات  

ودجمالا لتحقيو ماكسلللل  حم ةل يف كنولوجيات والتدري  علهيا  الزتام تسلللل تكشللللاف أمححدث الت  •

 الكفا ة  مثمجل اذلاك  الاصطناعي والتعمل اأآيل(.

اتحة حزي  بري   يشبغي • تقامس هذه الاًتاكرات ومتكني  وتوفري منصة ل   ،لالًتاكرات الرمقية التصاعديةا 

لهيا.  اأآخر و مو الاستناد ا 

ليس فقط لقبول  العلاملة  تقليلمجل النفقلات البريوقراطيلة  ويشبغي  دون فشلللللمجل.  ميكو الاًتاكر مو  ل   •

 .  احملاو  مرة أمحخرىاحملاو  والفشمجل  فرقة عىل تشجيع اأمح ، ًمجل أمحيضا  ل الفشمجل يف ًعض اأمح يان

وأمحمد دورة  ياة املنتج أمحثنا  التصلللللمو والتنفيذ، مبا يف كل  التاكليف واسللللل هتالك املوارد  تُراع    • الاس تدامة 

وأعممجل عىل تقدد منتجات  اأمحولوية للحلول املسللل تدامة.    وتُعط ثر البيئ.  واملروأة واأمح التشلللغيمجل  

يشبغي  و ح.  انجحتقو ال ملشلاريع  اسل تدامة ال ويمجل واملوارد  ضلامن ويشبغي  . راقية وليس مشلاريع فاشلةل

اتبلاع معليلة واحضلة ويف املتنلاول مو أمحالمجل اأتقلال املشللللللاريع مو مرحةل التجريل  ا ب ازلدملة  

 املس تدامة.

ويشبغي أمحن تعزز القيادة واملؤسللسللات متعدد السلل نوات.    يتطل  التحول الرمقي املسلل تدام الزتاما   •

الرئيسللللل ية  وختصللللليص املوارد ومؤرشات اأمحدا    املزيأةالتحول مو خالل اليت مشلللللد املنىمة  

أمحشللاكل السلللوك ادلامعة عىل مسلل توى ال دارة    وتعامتد  ، صللصللاتتتعدد ال امل والتعاون ادلاخيل  

قد يسلللل تغرق اكامتل التحول الرمقي سلللل نوات  ىت للجمعيات الوطنية اليت  ومع كل ،    التنفيذية.
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 اأآ،ر  املبدأمح 

ورارسللات  وجود أمحشللخا  اأمحمر أمحيضللا  عىل يتوقف هذا  ختصللص املوارد الالزمة لالذا التحول. و 

 لتفعيمجل التغيري الرمقي.

سللزتداد  و تعددة القنوات أمحأواعا  خمتلفة مو الهللأاكت والتكنولوجيا ال كينية.  امل سللتتطل  احللول   •

كلا أمحمكو ًنلا  عالقلات طويةل اأمحملد مع الهلللللاك  احملليني واملتطوعني املالرة  الكفلا ة التشلللللغيليلة ا 

قلميية وعامليةمشكيمجل ش باكت حملية تض  و   .منىامت ا 

وليس فقط يف  ضطلع فهيا ًعملنا،    احللول مو أمحامجل البقا  والازدهار يف الس ياقات اليت أ صم  تُ  • املتاأة 

ال  الرمقي. ويتطل  كل  امجلع ًني ازربة املكتس بة يف  البدلان واملاكت   النضج  يت ًلغت مرحةل 

 ازطوا اأمحمامية وازربة التقنية. 

 التحسني املس  ر وظائف لتحديد ومراقبة وتنفيذ  •

يف  فوائد التحول الرمقي  نسع  ااهد و زفض تاكليف املدخالت والعمليات ًغية ضامن تقامس   • يرس التلكفة 

 املؤسسة برمهتا. 

طار  منتجات مصكل   يتطل    • تقامس  ل قيود س ياق الاس تخدام الهنايئ، فضال  عو اتفاقات  ممة يف ا 

 ممجل الاحتاد ادلويل وموارده. مستند ا ب النطاق العاملي لع ا  التاكليف تدرجيي 

التدري  عىل ال ملام الرمقي، والتوعية ال دارية، واأمحفرقة العامةل املعنية تلتحليمجل، والتحقو مو مجيع   • للتكييف  يةقاًل ال

عداد التقار ر.   أى  املعلومات مو أمحامجل ا 

احلصلول عىل مجموعات ًياانت مشلغيلية  الات الهل كة اليت تتعاون عىل ًنا  شل بكة موثوقة مو اجل  • زدواجيةعدم الا

البياانت يف شلل بكة يف فجوات  سللد الطريقة معلية ل ة واكمةل هو  يل ي فصلل ت عالية اجلودة و مشللرتكة  

ةادمه يف مجع البياانت.ازدواجية ملنع  ، و الاحتاد ادلويل  ةود املس تفيد و وا 

نشللا  فر  • الاحتاد ادلويل معن تزدمات الرمقية  يضلل  أمحيضللا  امجلعيات  و توجهييي يف يمو املقرر ا 

 الوطنية واللجنة ادلولية للصلي  اأمحرر؟( لال رشاف عىل املنصة واملشاريع الرمقية.

وكفا  ا مسلاك امجليع بزمام تطو ر  وضلوح  لزايدة الازدمات الرمقية  ية مشللمحن و تنىو حلقة معمجل سل ن •

 ازدمات.

الزتامنا ًتكييف ازدمات اسللتنادا  ا ب الاسللتامثر يف الربجميات/املعدات. قواعد الهللا  اليت   • تملنصات عدم الارتباا 

 جتسد هذا الالزتام.

أمحماأة الاحتاد ادلويل عىل أطاق    ةشلرتك امل ياانت  للب لبحث والتطو ر وتنفيذ طوكل   ا ب اهناك حااة  • التو يد 

للصللي  اأمحرر والالالل    لخدمات ال نسلاأيةلالتشلغيمجل البين  كل  عىل ُيفز  و   وامجلعيات الوطنية.
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 اأآ،ر  املبدأمح 

سل ياسلات  م دمع هذا المنوكل   ويشبغي  الاحتاد عو الا تيااات واأمحثر.  أطاق  وال ًالغ عىل اأمحرر، 

 نية واأمحمنية.تق القدرات ال  ردمنوكل  أضج اديد جياس تعراض  مقارأة ب وأمحسالي  التنفيذ و 

كلا • درا  املوظفني    ا  ملعايري   وفقا  تُششلللمح  –قاعدة ًياانت واحدة  ا  يف عضلل واملتطوعني واأمح اسلل تطعنا ا 

براز امتداد الشلل بكة وأطاقالا والتعبئة الرمقية ًتحسللني  ميكننا   -تكنولوجيا املعلومات  قطاع/ال مجع ا 

ن قاعدة ًياانت  دو مو  ومع كل ، ل ميكننا حتقيو كل  وال ًالغ عهنا وتصللنيفالا وحتليلالا.  البياانت  

 هلام أفس الرت ي  اللغوي.ليس  ة شرتك امل بياانت  لل مركزية أمحو طوكل  

دخال ل ميكو اس تدامة   • اأمحمتتة العممجل مبزيد مو اذلاك  مو  الا يدواي  فقط. و صياأة هذه النى  والبياانت ت 

أمحيضا   أمحي زايدة   ًمجل  زيد احلوافز  الكفا ة والامساق حفس   القمية ًعممجل  خالل اأمحمتتة ل يعزز 

 أمحقمجل(.
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