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 مؤشرات تنمیة التحالف اإلنجیلي الوطني
ھو . في حین أن كل تحالف 17یوحنا إنجیل ھو تعبیر عن الوحدة المسیحیة التي صلى من أجلھا یسوع في  (NEA) التحالف اإلنجیلي الوطني

تشمل . تھوفعالیالتحالف فرید ألنھ یمّكن الكنیسة من نشر األخبار السارة لیسوع المسیح، إال أن ھناك صفات مشتركة قابلة للقیاس تُظھر صحة 
 .میة والوظیفیةھذه الصفات كالً من المؤشرات التنظی 

 
 الوحدة  .1
 التحالف اإلنجیلي العالمي مجموعة واسعة من الكنائس والمنظمات واألفراد الذین یؤكدون بیان اإلیمان المتوافق مع السلیمشرك التحالف یُ 

ً تُ ي. رسللتوحیدھم للعمل المُ  ً  ظھر األنشطة التعاونیة تنوعا في الجنس والعمر والعرق والطائفة والقطاعات االجتماعیة والعالقات  وشامالً  صحیا
 .االجتماعیة واالقتصادیة

 
 الصوت .2

 .اإلعالم والمجتمعوسائل اإلنجیلیین بصوت استباقي ونبوي وصنع سالم للحكومة و السلیمیمثل التحالف 
 
 الخدمة .3

جمھوره من خالل البرامج والمنتجات والخدمات ذات الصلة والفعالة التي تؤدي إلى زیادة مشاركة أعضائھ في  السلیمیخدم التحالف 
 .التحالف

 
 الرؤیة .4

 .یوفر التحالف السلیم القیادة الحكیمة التي تحفز أعضاءه والقادة الوطنیین نحو أھداف مشتركة تعمل على النھوض بملكوت هللا
 
 القیادة  .5

وجمھور   ةأمام مھمیكونون تحت المساءلة یحافظ التحالف السلیم على الحوكمة بھیاكل واضحة وعملیات تتسم بالكفاءة وموظفین تنفیذیین 
 .مع تخطیط التعاقب الذي یشرك القادة الشباب في كل مستوى من مستویات المنظمة الثقافة،على تطویر   ة التحالفتعمل قیادالتحالف. 

 
 الوكالة  .6
دیر یُ  ووھ. المتنوعة، بما في ذلك رسوم العضویة والمبیعات والمساھمات العینیة والتبرعات التیاراتالتحالف السلیم األنشطة ذات  مولیُ 

 .تمتع باالكتفاء الذاتي من الناحیة المالیةیالشؤون المالیة بنزاھة وشفافیة و 
 

 الشراكة  .7
 العالمي اإلنجیلي.  التحالفو مبادرات وبرامج التحالف اإلقلیميیتعاون التحالف السلیم مع اآلخرین ویساھم في 

 2019 مایو 28
 
 
 

 سم: اإل

 #  الخلوي الھاتف  البرید اإللكتروني: 

 : ة الوظیف التحالف الوطني: 
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 جداً  كثیًرا یعكس 10 ال یعكس أبداً   1: السبعة  السمات  ھذه بك الخاص  الوطنياإلنجیلي  التحالف یعكس  كیف صف :7DI استبیان الـ
 .للنمو  التالیة الخطوات  حول  والمحادثة  للصالة كمنطلق ولكن المقارنة،  أو للحكم مخصصة لیست التقییمات

 
 : ضافیة اتعلیقات 

 

  وحدة ال
  الدولة التي یُمثلھا.واسعة من التقالید في  أطیاف مثل نسبة كبیرة من اإلنجیلیین من یُ 

  .في جمیع مستویات القیادة والعضویة والموجودة لدیھ تنوع في الجنس والعمر والعرق والوضع االجتماعي واالقتصادي 
بشكل كبیر اإلنجیلیین المدعوین إلى مختلف مجاالت المجتمع: الكنیسة، والحكومة، واألعمال التجاریة، والتعلیم، والفنون والترفیھ،   شركیُ 

 .ووسائل اإلعالم واألسرة 
 

  .یوفر قیادة ماھرة ویعمل كجھة محایدة للعمل التعاوني الوطني
  صوت ال

  .الوطنیة والمؤثرین اآلخرین في السیاسةظھر تأثیر العالقات مع حكومتھ یُ 
  .بشكل فعال قصة رسالة هللا من خالل اإلنجیلیینتم سرد ووجھات النظر اإلنجیلیة وی سماع  " لوسائل اإلعالم لالذھاب لھھو مكان "

  .وق لإلنجیلیین في المجتمعالفعال مما یؤدي إلى اعتباره الصوت المعترف بھ والموث  تقصي یُظھر االستماع االستباقي إلى مكوناتھ وال
  خدمة ال

  .یوفر برامج ومنتجات وخدمات متسقة لدائرتھ المستھدفة وغیرھا مما یؤدي إلى مشاركة واسعة النطاق
  .تحصل على مشاركة وتعویض یوضح قیمة خدماتھا لدائرتھا

التحالف اإلنجیلي  وجود صلة مباشرة بین الخدمات المقدمة ومشاركة اآلخرین لالنضمام إلى جھود مملكة هللا من خالل مھمة  تظھر
 . الوطني

 

  رؤیة ال
  .على تسھیل رؤیة مشتركة یفھمھا القادة والموظفون واألعضاء ویؤمنون بھا ویتوافقون معھا  التحالف اإلنجیلي الوطني  یعمل

ُ  التحالف اإلنجیلي الوطني رؤیة رتبط ت    .بأھداف التلمذة الشاملة وأھداف الكتاب المقدس والملكوت  علنا
  .السالم" في المجتمع ككل نحو أھداف مشتركة شعبعلى حشد أعضائھا و " التحالف اإلنجیلي الوطني تعمل رؤیة 

  القیادة
  .ھیاكل واضحة وفعالة تضمن المساءلةلدیھ مجلس إدارة مسؤول یتمتع بسلطة سیاسیة تحافظ على 

  .وقیم تنظیمیة واضحةالتحالف اإلنجیلي العالمي مع بیان اإلیمان الخاص ب  یتوافق لدیھ بیان إیمان 
المالیة بنزاھة  لدیھ قائد تنفیذي مع موظفین مناسبین یحددون التوجھ االستراتیجي، والخطط، والمیزانیات، والنتائج المقاسة، وإدارة الشؤون 

 .وشفافیة 
 

  .لدیھ ثقافة تطویر القیادة، مع تخطیط التعاقب الوظیفي على جمیع مستویات التحالف
  الوكالة 

  .لدیھا مصادر تمویل مستدامة متنوعة (مثل رسوم العضویة والتبرعات والمبیعات واالستثمارات والمساھمات العینیة) 
  .الدخل  زیادة مصادرالتبرعات ولدیھا أشخاص مسؤولون عن جمع 

  الشراكة 
  .وتمكن اآلخرین التحالف اإلنجیلي الوطني التي تساھم في مھمةو یسھل الشراكات المحددة بوضوح  

  .العالمياإلنجیلي  یساھم في نجاح برامج وأنشطة تحالفھا اإلقلیمي والتحالف 
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