
 

 

 
 

  مس تقبل

 الأمحر والهالل الأمحر الصليب

عداد   2030للعقد اسرتاتيجية الاحتاد ادلويل  ا 

 

 ةـمقدم

دارة وأأمانة الاحتاد لس ال  جم 2017امجلعية العامة س نة  لكفت

وضع اسرتاتيجية جديدة لالحتاد ادلويل وأأعضائه من بادلويل 

. 191خالل مشاورات حثيثة مع لك امجلعيات الوطنية وعددها 

 :تكل املشاورات وفامي ييل أأمه نتاجئ

 ؛2020اس تعراض ادلروس املس تخلصة من الاسرتاتيجية  •

عداد  • ويل حتاد ادلمن أأجل الا 2030 للعقد اسرتاتيجيةا 

 .مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر

عدادوتعرض هذه الوثيقة موجزا عن معلية   العقداتيجية اسرت  ا 

الأساس ية والآلية املقرتحة  راحلهامن خالل وصف م 2030

رشاف عىل تطبيقها.  لال 

 الأدوار واملسؤوليات

عدادقيادة معلية  جملس ال دارةيتوىل   2030 العقد اسرتاتيجية ا 

وال رشاف علهيا واس تكاملها، وضامن حتقيق النتاجئ املذكورة أأعاله 

. ويتوىل جملس ال دارة، اذلي 2019س نة ل حبلول امجلعية العامة 

استناد  انتخبته، ضامنميثل امجلعيات الوطنية الأعضاء اليت 

طار  ىل وهجات  2030 العقد سرتاتيجيةاالقرارات املتخذة يف ا  ا 

 نية. نظر امجلعيات الوط 

ف   2030 اسرتاتيجية العقدابلتحضري لتقدمي  الأمني العامولكل

 ا  . وسيشلك الأمني العام فريقهذه العملية جمللس ال دارة وتسهيل

من كبار املسؤولني يف الأمانة  مكونة دمع ومجموعةابملرشوع  اعنيم 

 2030العقد سرتاتيجية ايف تنفيذ  املعين ابملرشوعفريق ال ملساندة

 عىل املنظمة. وتعمميها

عدادمعلية  دلمع فريق املعين ابملرشوعالالأمني العام  شلّك و   ا 

وسيتوىل فريق الابتاكر  ويل.اسرتاتيجية جديدة لالحتاد ادل

امجلعيات الوطنية وممثيل  يشملواذلي  املس تقبلسترشاف وا

 ،ابلرشااكت ةالأمني العام املعني قيادة وكيةلحتت  الش باب،

طار ويف 1العميل، بدمع من أأاكدميية سولفريينوالاهامتم ابجلانب   ا 

ف العام ومجموعة ادلمع اليت يرش  التعاون الوثيق مع مكتب الأمني

 الأمني العام. علهيا

عداديف املشاورات ويف  لك امجلعيات الوطنيةوستلشارك  وتصممي  ا 

، مبا يف ذكل القادة والش باب 2030 اسرتاتيجية العقد

 واملتطوعون واملوظفون.

 فريق من اخلرباء الاستشارينيل يتشك جري عالوة عىل ذكل، س ي

من الأوساط الأاكدميية واحلكومية والرشاكت والأوساط ال نسانية 

ج  يف جمالوال منائية، من ذوي اخلربة  التخطيط الاسرتاتيجي وُنل

آفاقه عىل مس توى املنظامت. وس يقدم هذا  استرشاف املس تقبل وأ

الاسرتاتيجية ويضمن متاش هيا  عدادا  خالل معلية  مشورتهالفريق 

 املعمتدة خارج املنظمة. رائدةمع املامرسات املبتكرة وال

مبادرة من الاحتاد ادلويل بدمع من امجلعيات الوطنية تريم يه أأاكدميية سولفريينو  1

ىل  تأأثريها  وحتليل تقدمي اخلربات فامي يتعلق ابسترشاف التوهجات املس تقبلية وحتليلهاا 

 احملمتل عىل الصليب الأمحر والهالل الأمحر.
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رشاك   اجلهات املعنيةا 
 :من أأجلالعملية الاستشارية  نلظمت

من داخل الاحتاد ادلويل وهجات نظر اجلهات الفاعةل تنوع  ضامن •

 ؛2030 اسرتاتيجية العقداليت من شأأُنا أأن ترثي وخارجه 

التغيريات اليت يتعني عىل امجلعيات  حولع نطاق احلوار س يتوّ  •

 متطلبات املس تقبل؛ للتكيّف معالوطنية أأن تنظر يف تبنهيا 

ج استرشاف  • تطوير القدرات عىل املس توى ادلاخيل ابس تخدام ُنل

آفاقه ملساعدة املنظمة عىل تعزيز مرونهتا وقدرهتا عىل  املس تقبل وأ

 الاسترشاف. 

 جملس ال دارة

ح  صص جلسة خاصة ابأأقرتل ملدة  2030 سرتاتيجية العقدأأن ُتل

جملس ال دارة  من دورات يف لك دورة ثالث ساعاتأأو  تنيساع 

عداد خاللتعقد  عىل جملس ال دارة وتلعرض  .الاسرتاتيجية معلية ا 

احملققة وحملة عامة عن أأمه النتاجئ  العمليةس تجدات م خالل هذه اجللسة 

ىل جانب اخلطوات التالية املقرتحة. حىت يف هذه و ذكل التارخي، ا 

جملس ال دارة عىل النتاجئ واخلطوات الالحقة  اجللسات تللمتس موافقة

 يف شلكومساهامته وتوجهياته. وتلدار هذه اجللسات علهيا وتعليقاته 

آفاقه لحلقات معل   .نقاشا  متعمقا   تتيحسترشاف املس تقبل وأ

 امجلعيات الوطنية

مجعية وطنية( املشاركة يف  191سيتاح للك امجلعيات الوطنية )

املشاورات عىل مس توايت احلمك وال دارة العليا، وحيامث أأمكن، عىل 

طار مشاورات مبارشة.املس توى  وس تلجرى املشاورات  التقين يف ا 

املبارشة عىل صعيدين من خالل أأ( مجموعات القادة واملسؤولني 

التنفيذيني والفرق التقنية الأخرى عن طريق الاجامتعات واملؤمترات 

سيتوىل عدد صغري من  ال قلميية )مثال: املؤمترات ال قلميية( وب(

عمقة للجمعية تم  جلسات معل قة تنظميامجلعيات الوطنية من لك منط

شارك خمتلف الأطراف من داخل امجلعية الوطنية يف ت الوطنية حيث 

الفروع  واملس تقبل مبا يف ذكل ممثل جلسة استرشاف اسرتاتيجية

كام  بعض الأحيان، اجملمتعات احمللية.واملتطوعون واملوظفون ويف 

ىل الفريق املعين سينضم ممثلو امجلعية الوطنية )مبا يف ذكل الش با ب( ا 

عداد مبرشوع  حرصا عىل  2030 للعقداسرتاتيجية الاحتاد ادلويل ا 

ىل منظور امجلعيات الوطنية.  استناد العملية ا 

 املتطوعون

ىل تقدمي  ىل جانب املشاورات املبارشة س تلدعى لك الأطراف ا  ا 

تعليقاهتا بشأأن مس تقبل الاحتاد ادلويل عىل امتداد العملية ابس تخدام 

املشاورات ستلس تخدم و عدد من املنابر الرمقية ومبادرات أأخرى. 

آراءاملبارشة والأساليب الرمقية حلشد واس هتداف املشاركني لس تقاء   أ

 املتطوعني. 

 لش بابا

عدادالش باب جزءا ل يتجزأأ من معلية  مشاركةعترب ت  اسرتاتيجية  ا 

حتاد ادلويل الا. وس يعمل املشاركون الش باب مع فريق 2030 العقد

الرمقية.  امجلاعاتمكيرسين وحمللني وابحثني وميرسي ملرشوع املعين اب

عدادوس يجري  ال صغاء اسرتاتيجيات أأخرى ل رشاك الش باب لضامن  ا 

ىل آراء الش باب  ا  ما بصفهتم  اليت يضطلعون هبادوار املتنوعة يف لك الأ أ ا 

 أأعضاء يف احلمك أأو موظفني أأو متطوعني أأو أأفراد يف اجملمتع احمليل.

عن كثب مع جلنة املعين هبذا املرشوع وس يعمل فريق الاحتاد ادلويل 

ج و   .تطبيقهاالش باب عىل وضع هذه الُنل
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 أأمانة الاحتاد ادلويل

سيلرشك الأمني العام لك والكء الأمني العام واملديرين واملوظفني من 

خمتلف الأقسام واملناطق وحيرص عىل ُتصيص الوقت الاكيف واملوارد 

 الالزمة لتقدمي املساعدة خالل هذه العملية. 

 اجملمتعات احمللية

ىل  منوالفتيان والفتيات س يلدعى النساء والرجال  اجملمتعات احمللية ا 

آراهئم وم  مالحظاهتم من خالل امجلعيات الوطنية وتقدمي تقدمي  هتمشورأ

 بشأأن مس تقبل الاحتاد ادلويل. 

 الرشاكء اخلارجيون

غري احلكومية اليت س يقع مثل املنظامت  ،س يلدعى الرشاكء اخلارجيون

ىل  ،املتحدة والرشاكت والأوساط الأاكدميية وواكلت الأمم اختيارها ا 

آراهئم من خالل  نظمة مقابالت ش بهعرض أ  .مل

 املُنجية

آفاقه  سيلس تخدم ُنج متعدد اجلوانب فامي يتعلق ابسترشاف املس تقبل وأ

عدادمن أأجل  ، تأأخذ بعني الاعتبار الفرص مس تقبليةاسرتاتيجية  ا 

تفاعلية س تكون معلية التشاور و والتحدايت الناش ئة واملس تقبلية. 

حتليل البياانت والنتاجئ والأس ئةل بشلك مّطرد وس يقع  حيث س ينرش

لكرتونية، وح لقات تلقي التعليقات بشلك مس متر من خالل منابر ا 

"املاسة املزدوجة"  ُنج تخدمس  وسيل معل مبارشة ومبادرات أأخرى. 

، من خالل تكرار (التايل)أأنظر الرمس البياين  لتصممي الاسرتاتيجية

طالق العملية جمددا اقرتاح احلمعلية البحث عن الأفاكر مث  لول قبل ا 

ىل أأن ىل احللول املناس بة لالسرتاتيجية؛  ا   يمت التوصل ا 

 

 

 

 

ىل  لنَجز حىت الآنستستند معلية التشاور ا  ، مبا يف العمل امل

 ذكل حتديد التوهجات الرئيس ية والفرص وجمالت الاهامتم؛

آفاقه  22 نلظمت • حلقة معل عن املس تقبل واسترشاف أ

 مجعية وطنية. 100حبضور ممثلني عن 

آفاق عاملي لفريق أأجرى  • ، مض موظفني املس تقبلس تكشاف أ

ومتطوعني من امجلعيات الوطنية واجلامعات، حتليال وتقيامي 

 للأحباث اخلارجية والاجتاهات الراهنة والقضااي الناش ئة.

اللعبة  يف بدلا 120شاب وشابة من  4000أأكرث من  شارك •

، وقدموا من WhatFuturesال لكرتونية اليت مصمناها 

https://www.youtube.com/watch?v=CcGzkNbrIg4&feature=youtu.be
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آراهئم بشأأن مس تقبل أألف ر  180خاللها  ساةل عن أ

 الاحتياجات ال نسانية. 

نف احملتوى اذلي اس تقيناه من هذ مواضيع  9ه املبادرات مضن وصل

نقطة البداية اليت ستنطلق مُنا املواضيع وستشلك هذه أأساس ية. 

. 2030 اسرتاتيجية العقداملشاورات والأحباث املقبةل بشأأن 

عىل  حسنيبشلك مس تفيض ومتكرر وس تخضع للت  درسوس تل 

عدادامتداد الفرتة املتبقية من معلية   .2030 اسرتاتيجية العقد ا 

 ساس ية جمالت البحث الأ 

ىل الرد عن الأس ئةل التالية:  هتدف هذه العملية ا 

 ما يه التغيريات اليت تطرأأ عىل عاملنا؟ ـ1

 ما هو املناخ السائد يف الس ياق اذلي نعيش فيه؟ •

البحث يف التوهجات الراهنة والقضااي الناش ئة عىل  •

 الصعيد العاملي وال قلميي واحمليل.

هذه التحولت العاملية؟ مايه تبعات تتضارب كيف  •

اليت عىل املدى الطويل والفرص التحولت العاملية 

 ؟تتيحها

 ؟ويس تدعي اهامتمناما اذلي مل نعره الاهامتم الاكيف  •

 ؟عفالضكيف يؤثر ذكل عىل أأوجه  ـ2

احملمتةل يف املس تقبل؟ من س يصبح الضعف ما يه أأشاكل  •

 وبأأي شلك؟الضعفاء من فئة 

 ؟الضعفأأين س ترتكز أأوجه  •

التغريات املعقدة احمليطة بنا طريقة فهمنا  ّولكيف حت •

 ؟لضعفل

كيف س تؤثر هذه التغيريات عىل الأوساط ال نسانية وال منائية  ـ3

 احمللية وتطلعاهتا؟وقدرهتا عىل تلبية احتياجات اجملمتعات 

 ؟ ا يف املس تقبلنعمل فهيس   ما يه الظروف اليت •

ما يه التغيريات اليت س تطرأأ عىل املنظامت ادلولية غري  •

احلكومية الأخرى والهيالك الاحتادية وغريها من اجلهات 

 الرحب؟اليت ل تس هتدف 

ملساعدة ال منائية اس تقدم اليت  اتاجلهأأمه ما يه  •

 م بذكل؟وال نسانية، وكيف س تقو 

 ما يه تداعيات ذكل عىل براجمنا ومعلياتنا وهيالكنا؟ •

لتكون فعاةل يف منظمتنا أأن تتخذه  اذلي ينبغيشلك ما هو ال  ـ4

 املس تقبل؟

 مايه املبادئ اليت ينبغي أأن تقوم علهيا اسرتاتيجيتنا؟ •

 ؟ندرسهامايه الامنذج اخملتلفة للعمليات اليت ينبغي أأن  •

 ؟ س نفعهل اذلي ما •

به؟ ما يه نقاط القوة اليت ينبغي أأن ننطلق كيف س نقوم  •

مُنا؟ ما اذلي علينا تغيريه كش بكة منظامت ملعاجلة هذه 

 املسائل ودمع امجلعيات الوطنية بشلك أأكرث فعالية؟

لهيا ومن أأين حنصل علهيا؟ •  ما يه املوارد اليت س نحتاج ا 

 التغيريات؟ كيف س نجري •

عدادتنفيذ معلية  املعين فريق الـ 2030 اسرتاتيجية العقد ا 

 ملرشوعاب

ستتوىل ثالثة فرق تنفيذ املرشوع وس تحاول الرد عىل التساؤلت 

آفاقأأ(  :هذه الأفرقة يهالواردة أأعاله. و   فريق اس تكشاف أ

آفاقه املس تقبل؛ ج(  ؛ب( ميرسو اس تقصاء املس تقبل واسترشاف أ

 .فريق املشاركة الرمقية

آفاق ـ1  املس تقبل فريق اس تكشاف أ

من موظفي امجلعيات الوطنية  مكّون تشكيل فريقجري س ي

 ومتطوعهيا والرشاكء من الأوساط الأاكدميية ومراكز البحث

آفاق املس تقبل لس تكشافخصيصا  جراء حبث.يتوىل  ودراس هتا أ  ا 

الآفاق ابس تخدام منابر  وستشمل معلية البحث اس تكشاف

وحتليل التوهجات والعوامل احملركة،  ،متخصصة يف هذا الصدد

جراء مو  حوارات ونقاشات مع خرباء  تنظميو استشارية قابالت ا 

ىل تعميق املعارف والنظر يف اسرتاتيج  يات ابرزين. ويريم ذكل ا 

وستلس تخدم النتاجئ خالل لك مرحةل النظراء والأطراف املعارصة. 

اجلهات اختبارها مضن مجموعات متنوعة من  ريمن املشاورات وجي

لمراحل متهيدات لومراجعهتا حتيني النتاجئ جيري ومن مث . املعنية

 .ال نرتنتعىل  ، فضال عن نرشهاالتالية من املشاورات
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آفاقه: حلقات ميرسو ـ2  اس تقصاء املس تقبل واسترشاف أ

ج، ويشمل ذكل حلقات معل مبارشر تنظمي  ة ابس تخدام خمتلف الُنه

من وصياغة التصورات. وسيتوىل فريق  حتديد التوهجات وحتليلها،

وضع الرؤى والتحضري لتنفيذها. ويتكون  مس بقااملتدربني امليرسين 

هذا الفريق من موظفي الاحتاد ادلويل وامجلعيات الوطنية 

 .الش باب واملتطوعني

ومع تطور هذه العملية وانتقالها من مرحةل اس تكشاف التوهجات 

ىل  مقتضياهتاو  عدادا  جوةل اثنية من ستلنَظم ، فعليا الاسرتاتيجية ا 

مناذج و  مفاهميحلقات العمل )مُنا املتعلقة بوضع التصورات ووضع 

أأولية رسيعة( ملقارعة الأفاكر واس تنباط احللول واملبادئ الأساس ية 

 قدموس ت .اجلديدة 2030 اسرتاتيجية العقداليت ستسرتشد هبا 

اجلوةل الأوىل من اليت متخضت عُنا فاكر هذه الأ حلقات العمل 

نرتنتعرب ش بكة لعمل واملشاورات حلقات ا  .ا 

 فريق املشاركة الرمقية ـ3

الفريق من موظفني ومتطوعني وش باب من الاحتاد هذا سيتكون 

ادلويل وامجلعيات الوطنية. كام سيتلقى الفريق دعام كبريا من خمترب 

Open Lab وهو خمترب يف جامعة نيواكسل خمتص يف علوم ،

الرمقية. وس يقدم هذا اخملترب احلاسوب ومتخصص يف املشاركة 

وسيس تخدم فريق ظفني والطلبة دعام لعمل الفريق. املنابر واملو 

املشاركة الرمقية مجموعة من الاسرتاتيجيات لتوس يع نطاق الآراء 

لهيا الاسرتاتيجية، وسيشمل ذكل ما ييل:  اليت تستند ا 

ناقش مجموعة من اخلرباء ستل  :الندوات واملنتدايت ال لكرتونية

ريكزون عىل سالتوهجات املس تقبلية مع ممثيل امجلعيات الوطنية، و 

املنظمة. وس تلطرح مواضيع متنوعة مُنا  وما تقتضيه مناحللول 

"مس تقبل التطوع" و"اذلاكء الاصطناعي، والبياانت وأأخالقيات 

 اس تخداهما". 

دارة املنتدايت ال لكرتونية وسيتوىل  عن التواصل، يتعني مسؤول ا 

رشاك اجملموعات عىل ش بكة أأن يمتتع مب  هارات خاصة يف جمال ا 

 يف النقاشات واملواضيع اجلدلية. ال نرتنت

لعاب ل املنلظَمةج ستلنظم سلسةل من الُنل  الألعاب وأأنشطة احملااكة: لأ

املشهورة )ما هو املس تقبل  What Futuresمبا يف ذكل لعبة 

ليه(  رشاك الش باب من اذلي نصبو ا  البدلان النامية اليت جنحت يف ا 

آراهئم بشأأن التوهجات املس تقبلية وحاجة  والناش ئة واس تقاء أ

ىل التغيري.  الصليب الأمحر والهالل الأمحر ا 

لكرتوين مركزي : منظومة تدمع اُتاذ القرارات ومواهجة منرب ا 

عدادالتحدايت واقتناص الفرص اليت تظهر خالل معلية   ا 

عرب مقارعة  احللولىل التوصل ا  ل املنرب الاسرتاتيجية. وسيسهّ

ّ  الأفاكر كن املنرب ال لكرتوين من والنقاش بشأأن التعاون. وس مي

عدادة عند اعامتد ُنج أأكرث شفافية واس تدام  اسرتاتيجية العقد ا 

 وذكل وفقا لال جراءات التالية:، 2030

نرش لك املعلومات وحتليل البياانت املمتخضة عن لك  •

 ؛مرحةل

ئل الاس تعانة مبصادر خارجية وسااس تخدام  •

آفاق وحتليل البياانت والتحقق  املس تقبل لس تكشاف أ

 ؛الاسرتاتيجية عدادل  مُنا ومجع املعلومات الالزمة 

 ليلواُتاذ قرارات أأفضل من خالل حت حفز التفكري  •

 .الش باكت وعرض البياانت بصورة مرئية

املس تخلصة من الأساس ية : من بني ادلروس التواصل املبتكر

للحصول عىل التصالت تعزيز  رضورةهو  2020الاسرتاتيجية 

صغر يشك  ت ومت .املشاركة يف العمليةردود الفعل واس مترار  ل فريق مل

مبتكرة مواد اخملتصني يف التصالت والتصممي ل عداد من 

عىل  ةالأطراف املعنية ادلاخلي اطالعونرشها من أأجل لالتصالت 

وس تلعمم هذه  احملرز والنتاجئ والاقرتاحات.التقدم  مس تجدات

عداد خالل معلية  املس تجدات بشلك منتظم  الاسرتاتيجية. ا 
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 راحل أأمه امل
 

 2018فرباير  28

 موافقة جملس ال دارة يقدهما الرئيس ونواب الرئيس، 

عرض موجز  (E1/04/18مبوجب قرار اجمللس )

 املُنجية املعمتدة عىل جملس ال دارة

 2018مارس  10ـ  7

 تدريب املدربني ليصبحوا ميرسي اس تقصاء املس تقبل

آفاق املس تقبل  انطالق املشاورات واس تكشاف أ

 وحلقات العمل

 2018أأبريل ـ يونيو 

طالق  آفاق املس تقبل وا  حلقات العمل واس تكشاف أ

 اللعبة ال لكرتونية واملنرب الرمقي

قلميية ملنطقيت أأورواب والرشق الأوسط  املؤمترات ال 

فريقيا  وشامل ا 

 2018يونيو  29ـ  25

 اجامتع جملس ال دارة

 جلسة خمصصة "لس تكشاف الاجتاهات والأفاكر"

 2018يونيو ـ سبمترب 

وحتليل البياانت، تنظمي الألعاب حلقات العمل 

 ال لكرتونية

فريقيا والأمريكتني قلميية ملنطقيت ا   حلقات معل ا 

 2018أأكتوبر ـ نومفرب 

حلقات العمل وحتليل البياانت وتنويع أأساليب مجع 

 البياانت

 2018 أأكتوبر 7-10

 اجامتع جملس ال دارة

 جلسة خمصصة "لتحديد احللول احملمتةل"

 2018نومفرب 

آس يا واحمليط الهادئ  مؤمتر أ

آس يا واحمليط الهادئ قلميية ملنطقة أ  حلقات معل ا 

 2018ديسمرب 

 بدء صياغة الاسرتاتيجية

 2019مارس 

 مؤمتر الأمريكتني

قلميية ملنطقة  الأمريكتني حلقات معل ا 

 النسخة الأوىل جاهزة

 ترمجة النسخة الأوىل بلغات معل الاحتاد

 2019مايو  3ـ  1

 جملس ال دارةاجامتع 

 جلسة خمصصة "لختبار الاسرتاتيجية"

 2019أأكتوبر  4ـ  2

 اجامتع جملس ال دارة

 عرض النسخة الُنائية لالسرتاتيجية اجلديدة

 2019ديسمرب 

 امجلعية العامة

 2030املوافقة عىل اسرتاتيجية العقد 

 2020 ديسمرب – يناير

 عىل الأعضاء 2030تعممي الاسرتاتيجية 

 2021 يناير

  2030تنفيذ الاسرتاتيجية 
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 1امللحق 
 القرار الصادر عن ادلورة السابعة عرش للجمعية العامة 

 عدادأأمانة الاحتاد ادلويل اب   2017لكفت امجلعية العامة س نة 

رشاف جملس  اسرتاتيجية جديدة لش بكة لحتاد ادلويل حتت ا 

ال دارة. وحدد املندوبون بعض خصائص هذه العملية وشلك 

 الاسرتاتيجية احملمتل، ل س امي:

 اسرتاتيجية عدادرمس املس تقبل والسعي لبلوغ الامتياز متهيدا ل  "

 2030 العقد

سويرسا  -تلذّكر بقرارات امجلعية العامة اليت عقدت يف جنيف 

يف منتصف  2020سرتاتيجية الااس تعراض  بشأأن 2015عام 

 مدة تنفيذها،

يف املناقشات اليت جرت خالل هذه امجلعية العامة مبا يف  تنظر

لهيا اجامتعات فريق العمل املعين  ذكل النتاجئ اليت خلصت ا 

حدايت الرئيس ية وتبعات ذكل عىل ابلجتاهات اخلارجية والت

 لالحتاد ادلويل وأأعضائه، املقبل الاسرتاتيجي ال طار

ابلتقرير املوحَّد الصادر عن اجامتعات فرق العمل التابعة  ترحب

 (،1نظر امللحق اقرير جلنة الصياغة )ت للجمعية العامة، كجزء من

نشاء أآلية للتشاور وأأن خيصص  تطلب أأن يتوىل جملس ال دارة ا 

مزيانية دلراسة ال طار الاسرتاتيجي احلايل وا عداد مرشوع 

، 2019اسرتاتيجية جديدة تلعرض عىل امجلعية العامة يف س نة 

لتلبية احتياجات ش بكة الاحتاد  بشأأن حتديد أأفضل الس بل

 ادلويل والاس تجابة لتطلعاهتا،

جراء اس تعراض  التشاور أآلية تشمل أأن تطلب املذكورة أأيضا  ا 

وحتليال لسترشاف أآفاق  2020اتيجية متعمق لالسرت 

 واملتطوعني، املس تقبل، وأأن تضمن املشاركة املبارشة للش باب

عداد رؤية َعرشية يستند حتقيقها  ترحب بتوصية جملس ال دارة اب 

، ىل أأهداف وغاايت مشرتكة أأقرص أأجال   ا 

ىل تقدمي ادلمع الالزم لتسهيل هذه العملية،  تدعو الأمني العام ا 

ىل املشاركة هبّمة يف هذه العملية لك امجل  تدعو عيات الوطنية ا 

 "وُتصيص املوارد الالزمة لها.

 النواجت

 يلتوقع حتقيق النواجت التالية:

تقرير عن نتاجئ املشاورات، ويشمل ذكل اس تعراضا  ـ1

جراء حبث بشأأن  2020مفصال لالسرتاتيجية  وا 

 التوهجات؛

عداد ـ2  اسرتاتيجية جديدة لش بكة الاحتاد ادلويل. ا 

 2امللحق 
 2020ادلروس املس تخلصة من معلية صياغة الاسرتاتيجية 

 2020بعض النقاط املتعلقة بعملية صياغة الاسرتاتيجية فامي ييل 

 حاليا: ااملعمول هب

دور ال دارة  مضن التخطيط الاسرتاتيجي يندرج -

ن املهم أأن حتافظ القيادات مفالاسرتاتيجية، وعليه، 

 دورها عىل امتداد العملية.العليا لالحتاد ادلويل عىل 

يتسم التخطيط الاسرتاتيجي ابلتعرث وأأحياان تبدي  -

يتعني  .الأطراف املعنية اختالفا حادا يف الآراء

الاس تعداد ملواهجة هذه احلالت واعتبارها جزءا من 

 .العملية كلك

التواصل، مث التواصل، مث التواصل. من الرضوري أأن  -

لك الأطراف  يكون هناك تواصل واحض ومنتظم مع

احلصول عىل املوافقة  حىتاملعنية منذ انطالق العملية 

 الُنائية عىل الاسرتاتيجية اجلديدة.

يتعني التعامل مع هذه العملية بذهن منفتح،  -

 ظروفوالتأأقمل مع  مورلتغري جمرى الأ  س تعدادوالا

 .ةجديد

يتعني أأن يشمل التصممي الُنايئ رسوما بيانية وغريها  -

 .ضيحيةمن الرسوم التو 

 


