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 2030 العقد سرتاتيجيةا – املس تقبل مواضيع

 جملس ال دارة –1)موجز( الرئيس ية جتاهاتالاعن  الوثيقة الأوىل

 

 : املقدمة1القسم 

ىل أأهنا س تغّي   ھذه الوثيقة التوھجات العاملية والقضااي الناش ئة اليت تعرض املرحةل  حصيةلويه   عاملنا خالل العقد القادم.أأشارت أأحباثنا ا 
عداد اسرتاتيجية العقد  آفاق املس تقبل واسترشافهجلارية حول ا البحوثأأساس  جتاهاتتشلك هذه الاو . 2030الأوىل من معلية ا  اليت  أ

طار أأعداد اسرتاتيجية العقد  2017س نة ت يف بدأأ  اليت كرست لس تكشاف الس ياق والظروف التشغيلية املقبةل وس تخضع و 2017يف ا 
ضافية  وتطرح . 2017رضت عىل امجلعية العامة يف س نة ملواضيع اليت ع  لتحليل احتديثاا هذه الوثيقة وتوفر  2018.2س نة  يفدلراسات ا 

 اليت حددهتا امجلعيات الوطنية واملتعلقة بأأكرث املواضيع أأمهية وتأأثّيا اليت تس توجب عناية خاصة. الرئيس ية النقاط احلساسةحتديدا 

 
والتداول والتفكّي. ول ي قصد مهنا أأن تكون شامةل ول أأن متث ل قامئة هنائية  النقاشات التشاورية عرب س مترصقل امل لل هذه املواضيع ضعوت  

 حىتحتديدها  متمن املسائل الأساس ية اليت  ةولكهنا مجموعة خمتار  .2030 العقداسرتاتيجية من الاعتبارات الرئيس ية اليت ينبغي تناولها يف 
عت بطريقة ت اليوم.  عادة  تقليل يفاليت تسامه  بني  الرتابط املهنجي وتقاطع الاجتاهات اخملتلفة والقضااي الناش ئةوقد مج  مس توايت الفقر وا 

حتدايت جديدة وغّي  حوطر ، س ياس ية، واس تحداث مراكز جديدة لالبتاكرغرافية ال تشكيل التجارة العاملية، وتغيّي هيالك السلطة اجل
آفاق املس تقبلما سنناقش عندليه ف ع و  3متوقعة أأمام اجملمتعات وادلول. بدل  الاكمنةتعقيدات النظم والقوى ادلافعة  سيتعني علينا أأن نراعي، أ

 من الرتكزي عىل قضااي معي نة يف معزٍل عن غّيها.

معلنا ومنوذجنا  حفوىوتضع هذه املواضيع دلراسة معمقة لفهم تداعياهتا احملمتةل عىل الصليب الأمحر والهالل الأمحر، ومدى تأأثّيها عىل 
الصليب الأمحر والهالل الأمحر، يف العديد من منعطفات اترخيها، أأزمات  مجعيات توقد واهجالعقد املقبل.  خاللالتنظميي وهيالكنا 

عادة ان يتطل بووتّيته يف عامل متغّي. لكن جحم التغيّي اجلاري يف العامل اليوم انمجة عن صعوبة حتقيق نتاجئ دامئة وضامن جدواها  وجودية ا 
ىل حتديد ا ةجذري نظر جراؤها ةالتنظميي اتلتغيّي تريم ا  ذا ما أأريد للصليب الأمحر والهالل الأمحر مواصةل اليت قد يلزم ا  زدهار يف الا ا 

 جديدة. الظروف

ىل ة اليت س  يمن رمس الاسرتاتيج املرحةل الثانية  نبدأأ الآنو  الس ياق ت تداعيا حيث س ندرس 2018 ديسمربشهر متتد من شهر يونيو ا 
وعرضها، النظر يف الرؤى املمكنة للمنظمة  جريس ي، خالل هذه املرحةلو كش بكة.  وغرضنا تنظميناعىل طريقة معلنا و  التشغييل وظروفه

ذا ما أأرادت أأن تنجح يف مواكبة اليت جيب أأن تقوم علهيا املنظمة واملفاهمي حتديد املبادئ  جريكام س ي اليت ما تنفك  جتاهاتهذه الاا 
 العقد املقبل. خيفيهاذلي  اجملهولوتتغّي ويف س ياق تتطور 

 

                                                 
عداد جتاهات الرئيس ية الناش ئة اليت يرحج أأن تؤثر يف ش بكة الصليب الأمحر والهالل الأمحر. وبوسعمك احلصول عىل النسخة املفصةل بناء عىل اتقدم هذه الوثيقة املوجزة عرضا ملخصا لال 1 لطلب من فريق مرشوع ا 

 .2030اسرتاتيجية العقد 

آفاق املس تقبل واسترشافهمشلت هذه العملية حلقات معل حول  2 وحتليل الاجتاهات؛  اس تكشاف الآفاقية وأأمانة الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب الأمحر والهالل الأمحر وهجات خارجية؛ مجعية وطن  120مبشاركة ممثيل أ
 شاب؛ مقابالت مع اخلرباء 4000أألعاب احملااكة مع 
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 والتحولت جتاهات: الا2القسم 

 الكوارث الطبيعية وتغّي  املناخ واستنفاد املوارد -1

ة ل تلوح يف الأفق أأي دلئل عىل ق رب انهتاهئا. وسيشلك الأمن الغذايئ واملايئ للمجمتعات احملليشامةل متر البيئة الطبيعية العاملية بأأزمة 
ىل سلع )مثل دفع يتعذر حلها بسهوةل حملياا مشلكة مزتايدة  ن حتويل املوارد الطبيعية ا  ىل نزاعات يف املس تقبل. ا  ، ومن املتوقع أأن تؤدي ا 

نتاج الزراعي، و  النقيمقابل للحصول عىل املاء  تزايد والأرض(، والآاثر املرتتبة عىل أأمناط الأمطار واجلفاف اليت ل ميكن التنبؤ هبا عىل ال 
العيش اخملاطر املرتبطة ابحلصول عىل الطاقة، وال دارة غّي املس تدامة للنفاايت، لكها أأمور تغّي  بصورة معيقة قدرة اجملمتعات احمللية عىل 

ن زايدة التوسع احلرضي يزيد من تعقيد هذه التحدايت ويتطلب تغيّيا يف كي هاملرحي وتأأمني س بل عيش فية ، ومواهجة الصدمات اخلارجية. ا 
منائية وال نسانية وتقدميها.  تنظمي املعونة ال 

نسانية. ا مواهجة، ويعق د معظم املساعي ال نسانية، مبا يف ذكل ةمباش  ةعاملي تداعياتعىل تغّي  املناخ نطوي ي و  لكوارث واملساعدات ال 
ردة عىل مدى العقدي ى ارتفاع منسوب مياه البحر والتصحر، الذلين شهدا زايدة مط  ىل هتجّي الساكن واملسامهة يف فقد أأد  ن املاضيني، ا 

ات تقريبا، يف دوامة ل  2017. ويف س نة 1970نشوب الزناعات.  وحدها، أأصابت الكوارث ذات الصةل ابملناخ والطقس مجيع القار 
ساكن ال يف بنغالديش برتحال وميثل اقرتان الفيضاانت العارمة  -. وت ضاعف هذه الكوارث مواطن الضعف بدرجة كبّية عىل ما يبدو هناية لها
هتا يف املس تقبل.  يف البدل ىل احامتل تزايد تعقيد هذه الأزمات وحد   مثال رئيس يا عىل ذكل. وتشّي التوقعات اجلوية احلالية ا 

الزنوح  رتكزملاء. وين دَرة الأرايض الصاحلة للزراعة وحش ة ال  نتيجة احامتل نشوب نزاعاتوميكن للهجرة النامجة عن تغّي  املناخ أأن تزيد من 
ذ يعيش يف البدلان النامية القرسي ابلفعل نفس الزناعات العرشة  مه حضااييف املائة من الالجئني والنازحني داخليا يف بدلان فقّية، و 95، ا 

ىل هاوية الفقر، وحيمتل أأن1991منذ س نة  ادلائرة ىل أأزمات  . وسيشلك تغّي  املناخ عامل هتديد مضاعف يدفع املزيد من الناس ا  يؤدي ا 
يف أأفريقيا وجنوب  ظروف هشةبنيوية. وس يواجه أأشد الناس ضعفا مم ن دلهيم أأقل املوارد للتكيف، ل س امي أأولئك اذلين يعيشون يف 

آاثر حالت الزناعات وعدم الاس تقرار هذه. وقد شهدان يف هناية س نة  آس يا، وطأأة أ عصار تدمّي جزيرة بربودا  2017أ باتت غّي ف بسبب ا 
ضامن معيشة اجملمتعات )ل س امي تكل اليت تعيش عىل  اليت سيتعذر فهياماكن الأ  عددة للسكن. وسوف نشهد يف العقد املقبل ازدايد صاحل

خل(. وس يؤدي الزنوح النامج عن القاحةلالسواحل، وعىل حافة الأرايض  عادة تعريف هوية تغّي  ، والسهول الفيضية احلرضية ا  ىل ا  املناخ ا 
 عالقات معها واختبار قدرة الأوساط ال نسانية عىل الاس تجابة.املؤسسات وال

محر والهالل الأمحر يف الاعتبار العوامل  والنقاط احلساسة اليت ينبغي أأن يأأخذها الصليب الأ

رد الطبيعية بشلك أأفضل كيفية اس تجابة الناس واجملمتعات والاقتصادات وادلول لآاثر تغّي املناخ واستنفاد املوا نستبقكيف ميكننا أأن  •
 يف املس تقبل؟

دارة أأزمات متعددة  • قامة معليات الاس تجابة عىل مس توايت متعددة تشمل  وتنظميحتدث يف نفس الوقت،  قد كربىكيف س نقوم اب  ا 
 برامج؟تنفيذ بلوماس ية و ادلنارصة و أأنشطة يف جمال امل بتكرة و م شااكت 

 الزنوح امجلاعي النامج عن تغّي  املناخ؟واجه کيف س ن •
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 هشاشة والزناعات والعنف والتمنيةال  -2

ن الهشاشة والعنف والزناعات يف عامل  ن اكنت مزتايد التعقيد ا  ىل القضاء عىل الفقر املدقع وتعزيز الرخاء املشرتك. وا  هيدد اجلهود الرامية ا 
ةل ونشه 42010الزناعات الكربى بني ادلول قد قل ت، فقد ازدادت أأشاكل أأخرى من الزناعات والعنف منذ س نة د حرواب أأهلية مطو 

قلميية وعاملية معيقة وتنطوي عىل تداعياتتقاتل فهيا هجات حكومية وغّي حكومية عىل حد  سواء،  مبا يف ذكل يف املناطق احلرضية وعىل  ا 
ماكنيات للتعامل مع  متأأهبة. وليست ش بكتنا عرب الوسائل الرمقية( والتطرف املضايقاتاحلرب املعلوماتية، و )ال نرتنت   التعرض للخطرا 

 5اليت س يودلها هذا املس تقبل.

بقاءيف املائة من مجيع الاحتياجات ال نسانية  80 فّيجع ىل الزناعات اليت ت سهم يف ا  ىلالبدلان  ا   يف حاةل من الفقر اذلي يؤدي بدوره ا 
مشلكة منترشة عىل  ذهحد سواء. وه نزوح قرسي مل يس بق لها مثيل، مما جيهد موارد البدلان املترضرة واملنظامت ال نسانية عىلظاهرة 

 ,67نطاق واسع، وتؤثر عىل البدلان يف مجيع مراحل التمنية. 

حراز تقدم وبطئه مع مرور الوقت، يف بعض مفولنئ اكن من املتوقع أأن يس متر الاجتاه التمنوي العام  يف العامل،  ن املتوقع أأن تزداد صعوبة ا 
الاس تقرار. وس يرتكز الفقر املدقع والضعف يف البدلان اليت تعاين من الهشاشة والزناعات املناطق بسبب الزناع وعدم املساواة وعدم 

ويف تكل  8، معظمهم يف أأفريقيا والرشق الأوسط.2030والعنف، حيث يتوقع أأن يعيش ما يقرب من نصف فقراء العامل حبلول س نة 
ىل مضاعفة مواطن الضعف النامجة عن الزناعات املناطق، من املرحج أأن يؤدي العجز يف الهيالك الأساس ية وتغّي امل  ناخ والمنو الساكين ا 

ماكنيات وقد تناقصت. 9والعنف. نسانية  أأدىمجع الأموال من أأجل هذه القضااي، مما  ا  ىل جتاهل أأو نس يان أأزمات ا  بسبب عزوف عديدة ا 
زاء العدد الهائل من "الأزمات غّي املس بوقة".  امجلهور أأو فتوره ا 

محر والهالل الأمحر يف الاعتباروالنق العوامل  اط احلساسة اليت ينبغي أأن يأأخذها الصليب الأ

ذا ظل ت حالت الهشاشة والفقر املدقع ممتركزة يف بعض البدلان/املناطق، كيف • خنصص مواردان/هجودان عىل الصعيد العاملي  ميكن أأن ا 
لعاملني فهيا وهماراهتم من أأجل زايدة أأنشطهتا لتلبية الاحتياجات بشلك أأفضل؟ كيف ن نظم ون ع د منظمتنا وا تكل البدلان/املناطقدلمع 

 يف هذه الس ياقات؟

من الأزمات  العديداملصداقية وثقة امجلھور اذلي كثّيا ما تكون قد أأعيته الأزمات؟ كيف س نواصل العمليات يف  تعزيزکيف نواصل  •
 ذروهتا؟ املتجاهةل أأو املنس ية اليت قد تكون فهيا املعاانة ال نسانية يف

                                                 
4  http://www.un.org/pga/70/wp-content/uploads/sites/10/2016/01/Conflict-and-violence-in-the-21st-century-

Current-trends-as-observed-in-empirical-research-and-statistics-Mr.-Alexandre-Marc-Chief-Specialist-Fragility-
Conflict-and-Violence-World-Bank-Group.pdf 

5 technologies-new-implications-battlefield-urban-turehttps://www.icrc.org/en/document/fu 

6   http://www.worldbank.org/en/topic/fragilityconflictviolence/overview 

7  worldbank.org/en/results/2016/08/19/tackling-fragility-conflict-and-violence-with-development-solutions 

8  http://www.worldbank.org/en/results/2016/08/19/tackling-fragility-conflict-and-violence-with-development-
solutions 

9  http://www.worldbank.org/en/topic/fragilityconflictviolence/overview 
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يف دوامة العنف. ومن الرضوري أأن نفهم التأأثّي  دورهامن حيث  تبعث زايدة حدة خطاب الكراهية والأخبار الزائفة عىل قلق متنامٍ  •
لتكنولوجيا ووسائل التواصل ل ادلور الأسايس  فضال عنالسالم،  روجينبذ العنف وت مسائلغّي املس بوق لهذه املسائل عىل 

 .اليف هذا اجمل الاجامتعي

 مكالسلطة واحل -3

آليات احل جياد حلولالعاملية اليوم عن  مكلقد بني  العقد املايض هشاشة وجعز أ . وقد لحظ كثّيون أأن جحم وقدرة الكوكب ملشالك ةمناس ب ا 
دود تتغّي وتزداد لحل العابرة مكاحلادلول غّي اكٍف للتصدي ملشالك عامل اليوم اذلي يزداد اتساما ابلعوملة. ويف الوقت نفسه، ابتت أأشاكل 

قلميية يف غرب مبادرة "حزام واحد طريق واحد" قوة وكفاءة ) آس يا، ونشوء مناطق التجارة احلرة ال  الصينية، ورابطة أأمم جنوب شيق أ
 وشق أأفريقيا عىل سبيل املثال(.

ىل التوجه حنو مناذج بديةل  بدورةويزداد القطاع اخلاص  ، حيث متارس العديد من الرشاكت نفوذا حمكللقوةا ونفوذاا، الأمر اذلي قد يؤدي ا 
ونسجت . 10Silicon Valleyأأكرب عىل القضااي العاملية مما  متارسه معظم البدلان، وهو ما أأقرته احلكومة ادلامنركية مؤخرا بتعيني سفّي لها يف

UNICEF لطفوةل رعاية الأمم املتحدة لمنظمة او  11بعض املنظامت ادلولية ال نسانية عىل هذا املنوال، عىل غرار منظمة العفو ادلولية
قامة شااكت. وأأخذ  Silicon Valley حيث عينت ممثلني عهنا يف يضطلع بأأدواٍر مزتايدة يف تقدمي القطاع اخلاص ملامرسة تأأثّيها ول 

ن  منائية، مما يزيد التشكيك يف دور احلمك اذلي تقوم به ادلول القومية واملنظامت ال  نسانية وال  وابتت املدن تؤكد أأيضا  سانية.املعونة ال 
 . الآن قوي نفسها تأأثّيلمدن الضخمة لسلطهتا اجلغرافية الس ياس ية عىل الساحة العاملية، فقد أأصبح 

نسانية(  واقعاا جديدا. فمل تشهدناش ئة خمتلف مساحات السلطة والنفوذ ال  عكستو  املؤسسات العاملية )مبا يف ذكل احلكومات واملنظامت ال 
. تشهد حتس ناا الأمل يف أأن  قةلاملنظومة العاملية و  اهنيار 2017للثقة س نة  Edelman. حيث أأظهر مقياس رتاجع يف الثقة هبامثل هذا ال

لهيا    12.مكنظامت مؤثرة ذات نفوذ، ابتت اليوم معزوةل يف جو من الارتياب 2001س نة فبيامن اكن ينظر ا 

شعال فتيل احلراكت الاجامتعي الس ياقويسامه هذا  ة واجملموعات الهامش ية اليت تقاوم السلطة والنخبوية. ويؤدي الركود الاقتصادي يف ا 
ىل تأأجيج الشعبوية والقومية والزناعات الثقافية وادلينية. وهو ما يدل عىل تزايد املس متر  الارتياب من وزايدة انعدام الثقة يف الس ياسة ا 

ىل 13بية.احلكومات والبّيوقراطية يف العديد من ادلميقراطيات الغر  تأأكيد . ويف ذات الوقت، متيل احلكومات الوطنية يف بدلان اجلنوب ا 
 الأجنيب يف الشؤون ادلاخلية. وانتقاد التدخل ماكنهتا بثقة مزتايدة

محر والهالل الأمحر يف الاعتبار العوامل  والنقاط احلساسة اليت ينبغي أأن يأأخذها الصليب الأ

الهيالك  ت عد؟ هل العامليةدلويل ومعليات صنع القرار مع التحولت الاجامتعية والس ياس ية ھل تامتیش ھيالك عضوية ش بكة الاحتاد ا •
والنفوذ عىل الصعيد  ةالسلط أأشاكلتطور  مكي فة معالتدفقات بني الشامل واجلنوب  لضامن يف السابقاملالية والتنظميية اليت أأنشئت 

 ؟العاملي

                                                 
101cf20c5b527a-922a-46f8-9f87-http://um.dk/en/news/newsdisplaypage/?newsid=60eaf005 
11 -chain-supply-cut-to-companies-with-working-is-international-amnesty-how-is-https://www.devex.com/news/this

abuses-91544 

12 89648-trend-the-buck-ngos-can-how-trust-declining-of-era-an-https://www.devex.com/news/in 

13 -against-case-cosmopolitan-my/2017/08/18conspiracy/wp/-https://www.washingtonpost.com/news/volokh
world-government/ 

http://um.dk/en/news/newsdisplaypage/?newsid=60eaf005-9f87-46f8-922a-1cf20c5b527a
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كيف ( اجملمتعات احمللية، واجلهات املاحنة، والرشاكءمعقد يضم هجات معنية متنوعة )ويف س ياق شالك املصداقية والثقة، م مع تفامق  •
 للأمانة وامجلعيات الوطنية مواصةل كسب الثقة هبا؟ميكن 

 

 اجملمتعات اجلديدة واملدن -4

طالق، ، س تعيش أأغلبية ساكن العامل يف أأرس متوسطة أأو غنية للمرة 2020ن بنية جممتعنا تتغّي  برسعة. وحبلول س نة ا   الأوىل عىل ال 
 .ابلتساوي عىل امجليع مل تعغّي أأن فوائد التغيّي الاقتصادي والتكنولويج  14مليارات نسمة. 5، سيتجاوز هذا العدد 2030وحبلول س نة 

ىل جعز النظم الس ياس ية والتنظميية ونظم الرفاه الاجامتعي عن التصدي لتفامق الانشقاقات وامل ظامل. وأأدت الأزمة كام أأن وتّية التغيّي أأدت ا 
ضعاف الطبقة الوسطی يف العديد من الاقتصادات املتقدمة ىل ا  ىل تراجع ادلخل  ،املالية العاملية ا  وأأدت يف بعض الاقتصادات الناش ئة ا 

تزايد ت يؤدي ويف نفس الوق16العامل. بقيةروة ثثروة تفوق مجموع  -يف املائة من الساكن 1ونسبهتم - مجع أأغىن الأغنياء امنبي 15بل واخنفاضه،
ىل خلق جم أأعداد املهاجرين والنازحني  ىل حد  ترحالعزز يو  .للعامل متباينة ذات نظرة خاصة، بلمتعات أأكرث حتراك وتغّيا وتنوعا ا  الساكن ا 

أأشخاص مم ن يعيشون يف املدن يف مس تقرات عشوائية مضن  3من أأصل  خشص واحدكبّي الاجتاه حنو التوسع احلرضي. وسوف يسكن 
زايدة كبّية هذا المنو  سجلحرمان شديد، ول س امي يف أأفريقيا، حيث يتوقع أأن ي   يف ظل 2030اليت تشملها اسرتاتيجية العقد  الفرتة

قلقة.  وم 

ن لهجرة )القرسية والطوعية(، وتنقل الناس اجامتعيا وفعليا، والمنو امل حمت للمدن وتعقيدها، وزايدة نس بة اكعقدة املعوامل د من التظافر عد ا 
الش باب العاطل عن العمل يف ادلول النامية، وش يخوخة الساكن يف البدلان املتقدمة ومتوسطة ادلخل، وتطور الوسائل ال لكرتونية 

ىل تغيّي اجملمتعات وحتولها برسعة فائقةوالتواصل  . ، يؤدي ا 

 جديدة يفلظهور مجموعات مما يتيح جمال  ساتاملؤس يتفاعلون بطريقة خمتلفة مع بعظهم ومع الأفراد  ويف ظل هذه التطورات املعقدة، ابت
ماكنيات التعبّي اجلديدة ل  كام. أأيضا اجملمتع ويف العامل الافرتايض شة يف السابق أأو الأقليات متنح ا  ماكنية املشاركة يف لفئات اليت اكنت همم  ا 

 يتعارض مع الأيديولوجيات التقليدية السائدة، وهو أأمر معلية اتاذ القرارات مبا ميكهنم من تأأكيد هويهتم اخلاصة واحلصول عىل وسائل التأأثّي
يف جمالت عديدة، كام يرفض من يتحدث ابمسها، القبول مبا هو متعارف عليه اجملمتع املدين ويرفض  .القامئالنظام الس يايس مع و  واملهمينة

ن تطور املشهد العام وتطالب احلكومات واملؤسسات ابلتغيّي.  عادة النظر يف منظورانا  ىل ا  ل اجملمتعات والافرتاضات اليت يتشك ل  يدفعنا ا 
لهيا هذا التفكّي  .يستند ا 

محر والهالل الأمحر يف الاعتبار العوامل  والنقاط احلساسة اليت ينبغي أأن يأأخذها الصليب الأ

 هل تعكس امجلعيات الوطنية تنوع اجملمتعات املعارصة اليت تعيش فهيا؟ •

آخذة يف التطورطبيعة علام بأأن عيات الوطنية مع اجملمتعات احمللية کيف س تعمل امجل  •  ؟ تكل اجملمتعات أ

وتعاين من الوطين،  تعزيز اجلانبفامي حتب ذ هيالكنا  ،كيف نتعامل مع جممتعات تزداد مرونة وتواصال وتنقال عىل الصعيد ادلويل •
 ؟والصالبة ونقص البياانت والتاكمل التشغييل مشالكت الانعزال

 

                                                 
14ss.pdfcla-middle-content/uploads/2017/02/global_20170228_global-https://www.brookings.edu/wp   

15  share.pdf-income-labour-inequality-policy/Income-social-and-topics/employment/20https://www.oecd.org/g 

16  .pdf0en_-180116-havens-tax-percent-one-economy-210https://www.oxfam.org/files/file_attachments/bp 
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 " هنا يلتقي امجليع" -املشاركة والالزتام  -5

مبا يف  -أأوسع من اجملمتع لقطاع لتكنولوجيا ل  الانتشار الرسيعواملشاركة يف القرن احلادي والعرشين. وقد أأاتح  تطورت أأشاكل النضاللقد 
التقليدية  الأفقيةلهنه ج ا هذا التطور النظر يفابلتطوع بطرق جديدة. ويعيد  -ذكل اجملمتعات املتأأثرة ابلأزمات وش باكت املتطوعني العاملية

 حيث سه لت التكنولوجيا الناش ئة حصول امجليع عىل املعلومات واملشاركة والقدرة عىل الترص ف بصورة دميقراطية.، لتبادل املعلومات

يتسارع التنظمي اذلايت مضن اجلهات الفاعةل غّي وهناك طفرة يف الطريقة اليت يقوم هبا املواطنون واجملمتعات احمللية بتنظمي وتعبئة أأنفسهم. و 
ش أأحياانا املنظامت ال نسانية اليت ل تسارع  ىل التقليدية وفامي بيهنا، وهو ما ميكن أأن هيم    .هتاجادا  أأو  ذه التكنولوجيات اجلديدةهب الأخذا 

لكرتوين، وت اك، تطوعمن ال بدعة م بتَكرة و م يدة و جدأأشاكل ظهور يس متر و  نظمي امحلالت عرب ال نرتنت، وتطوع ذوي املهارات، لتطوع ال 
. رايا جذشهد تغيّيا من لك ما س بق، مما يدل عىل أأن  أأس باب وكيفية تطوع الناس ت خليطا ، والتطوع اذلايت  التنظمي، و اعيامجلوالتطوع 

نسانية واحدة يرتاجعوس   حداث تأأثّي" يتطوع الناس لفرتات أأقرص  ،. ويف بعض البدلان"الولء للعالمة التجارية" ملنظمة ا  ويريدون "ا 
. وجيب توظيف أأكرث تنوعاا  لمشاركةل  توفّي فرصو  نيملتطوعتس تعني ابمن املنظامت اليت املزيد من الرسعة واملرونة أأرسع، مما يتطلب 

دارة شؤوهنم بطريقة استباقية عن طريق التكي ف مع هماراهتم ومصاحلهم  .املتطوعني وا 

محر والهالل الأمحر يف الاعتبار العوامل  والنقاط احلساسة اليت ينبغي أأن يأأخذها الصليب الأ

ذا اكن ▪ آخذنفسها طبيعة اخلدمة التطوعية ت ا  ، فهل  ةأ س تجتذب حركة الصليب الأمحر والهالل الأمحر  يعني ذكل أأنيف التغّيه
لعمل لمتباينة  مهيةأأن متنح أأ ش بکة الاحتاد ادلويل ل  هل س ميكن، لفرتات أأقرص؟ ويف هذه احلاةلو عددا أأقل من املتطوعني 

 ؟يف املس تقبل التطوعي

، وأأن ت رشك الش باب بشلك أأكرث ديناميكية وأأرسع وأأكرث مرونة نياملواطنراكت حكيف ميكن للجمعيات الوطنية أأن تتعامل مع  ▪
قامة الش باكت بوصفهم من عوامل دافعة للتغيّي؟ كيف ميكن للص  ليب الأمحر والهالل الأمحر أأن يضمن انفتاحا أأكرب للمشاركة وا 

 واتاذ القرارات مضن هيلك تقليدي؟

 .عىل التطوع وقميته يف القرن احلادي والعرشين نركز عىل وجه الرسعةكيف ميكننا أأن  ▪

 

 التكنولوجيا الناش ئة -6

البياانت، وعمل التحمك الآيل )ال نسالية(،  ثل حتليلومي يات اجلديدة حتول يف العامل ويف حياة الناس وطريقة معلهم. لقد أأحدثت التكنولوج 
جيايب يف قدرة الصليب الأمحر  من مجةل أأمثةل عديدةأأمثةل واذلاكء الاصطناعي  عىل التكنولوجيا التحويلية اليت ميكن أأن تؤثر بشلك ا 
منائية. ويؤدي الابتاكر العلمي والتكنولويج الاحتي تلبيةوالهالل الأمحر عىل  لغاء احلدود الفاصةل بني ابلفعل اجات ال نسانية وال  ىل ا  ا 

وارث اجملالت الفزيايئية والرمقية والبيولوجية. ومن شأأن البياانت والتعمل الآيل والتطورات التكنولوجية الأخرى أأن تساعد يف التنبؤ ابلك
ق تفكّيل للتحليل وا وثوقةموارد موالأزمات وأأن توفر  تطورا رسيعا وتس توجب  الابتاكراتمجموعة من القضااي. وتشهد هذه  يف املتعم 

 لفهمها وتطبيقها.متواصال ا واختبار استامثرا 

ن  ذ ا  ىللن تعود عىل امجليع، وميكن للفجوة الرمقية أأن  هافوائدلكن التكنولوجيات الناش ئة تنطوي عىل خماطر، ا  املزيد من التفاوت  تفيض ا 
ىل مَ ابلنس ب كب. كام ة ا  القواعد احلسابية لذلاكء تداعيات واخملاطر الأخالقية اليت قد تنجم عن ل احول يدور  نقاشأأخذ ال ن فاهتم الر 

نيف تفامق عدم املساواة. عالوة عىل ذكل،  تسامهمن شأأهنا أأن حيث أأن الاصطناعي  وتغيّي  رسية البياانت حلق يفاب التوعية املزتايدة فا 
حق أأحصاب البياانت يف احلفاظ عىل أأساليب حامية أأن تعيد النظر يف ابلفعل عىل املنظامت ال نسانية  ربجتاملتعلقة برسية البياانت القوانني 

أأخرى عية و جامتاالناس عن بعضهم بعضاا، وتسامه يف خلق مشالك الرمقية  التكنولوجياأأثّيت خماوف أأيضا من أأن ت بعد و رسية بياانهتم. 
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احلرب املعلوماتية والنوااي اخلبيثة، خاصة وأأن العديد من خدماتنا  يف جمالب عن كثناش ئة ال اطر ب متابعة اخملجيكام . العقليةتتعلق ابلصحة 
 بياانت رمقية حساسة.  يعمتد عىل نقل

محر والهالل الأمحر يف الاعتبار العوامل  والنقاط احلساسة اليت ينبغي أأن يأأخذها الصليب الأ

ىل تعزيز استامثرها يف التكنولوجيا الناش ئة وليس هناك جدل قامئ حول ح • ختبارات الابعض  ابملشاركة يفالاكتفاء اجة الش بكة ا 
ىل ذكل، ه تغيّي  يف فعال، واضطالعها بدور التكنولوجية لالبتاكرات امش يةاله ادلور احملمتل  خيضعيالك اتاذ القرارات. ابل ضافة ا 

، النامجة عن ذكلاخملاطر طور تمع ية التعامل وكيف  ،الرتابط والتشابك شديدعامل  ة يفته املضافوقمي  ،للصليب الأمحر والهالل الأمحر
 .ّي مس مترفكلت

هل تقوم الش بكة بتوظيف املهارات املناس بة والاستامثر يف الكفاءات املناس بة لالس تفادة من الفرص الناش ئة عن التقدم التكنولويج  •
 والرمقي؟

وكيف يقوم  ،والهالل الأمحر مع اجلهات الفاعةل غّي التقليدية والرشاكت الناش ئة والش باكت غّي الرمسيةكيف يتفاعل الصليب الأمحر  •
 ة.مناذج جديدة من الرشاكة لتحقيق أأهداف التمنية بطريقة خالق  ابس تكشاف 

 

نساين وال منايئ  -7  متويل الاحتياجات املزتايدة يف اجملالني ال 

منائية اخلارج  ت سجلفامي  ىل أأكرث من تقديرات الأمم املتحدة تشّي ، كوداا ر ية املساعدة ال  ىل أأن البدلان النامية س تحتاج ا  دولر  ترليون 2.5ا 
من مصادر غّي حكومية. من هذه الأموال  القسط الأكربالأرحج أأن جيمع ، و 2030لتحقيق أأهداف التمنية املس تدامة حبلول س نة  17س نواي

رفيع املس توى املعين بمتويل الأنشطة ال نسانية أأن الاحتياجات املالية العاجةل الناش ئة عن الأزمات ال نسانية ولحظ فريق الأمم املتحدة ال
مليار دولر، ول بد من أأن ترتفع هذه الاحتياجات يف عهد تغّي املناخ، وعدم الاس تقرار  15املباشة تتجاوز ابلفعل المتويل املتاح البالغ 

مليار دولر س نواي حبلول  50ومن املتوقع أأن ترتفع تاكليف املساعدات ال نسانية لتبلغ ة داخل ادلول وفامي بيهنا. الس يايس، وزايدة املواهج
 18الراهنة. وحبلول تكل الس نة، قد يعيش ثلثا الفقراء يف العامل يف مناطق الزناعات. جتاهاتالا يف ضوء 2030س نة 

البدلان النامية.  لساكنخدماهتا و ومعلياهتا  أأسواقهافريدة من نوعها من حيث جحم  ، فهييموردا أأكرب بكثّيمناذج المتويل الناش ئة  وفروت
اذلكية، والاستامثرات ال جيابية الأثر. ة النقديوالتحويالت  19الأقران، عن طريقهّيي و اامجللمتويل امحالت  وتشمل هذه الامنذج تنظمي

، FinTechدولر س نواي دورا رئيس يا. أأما تطبيقات فينتيش  ترليون 2,5 اليت تقدر بنحو وتؤدي أأدوات مثل أأصول المتويل ال ساليم
ىلوالعمالت املشفرة،  Blockchain سلسةل البياانت املغلقةمثل  ض تاكليف ي، وتف التقليدي املايل القطاعاضطراب  فقد أأدت ا 

ماكنيات أأكرب مياملعامالت، وتقد  . دية والقروض الاكفيةليلية التق عىل اخلدمات املا ذات القدرة احملدودة للحصولللأشخاص أأو املنظامت  ا 

ن جحم  منائية الرمسية والمتويل ال نساين احلاليني. البديةل تيحه هذه الأدوات اذلي ت المتويل ا   ذلا، سيتعني عليناأأكرب بكثّي من املساعدة ال 
يالء و . تطبيقهاقد يكون من الصعب يتطلب تكييفات هممة اختبار هذه الامنذج، لكن الأخذ هبا  نتاجية لال  أأكرب اهامتم يتطلب ذكل ا 

آليات تدفقات المتويل اجلديدة اليت  معاجلةأأن تثبت الأثر، وقدرات متقدمة عىل  واملساءةل والأدةل اليت ميكن ىل جانب قبول أ البياانت، ا 

                                                 
17/wir2014_en.pdfhttp://unctad.org/en/PublicationsLibrary  

18 finance/-blended-sector-private-cost-crises-humanitarian/2018/01https://www.weforum.org/agenda/ 

19  difference/-peer-to-peer-vs-https://www.classy.org/blog/crowdfunding 
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صالحوقد . الأمحرالل محر والهالأ للصليب قد تتعارض مع الس ياسات واملامرسات احلالية  املامرسة احلالية، اليت كثّيا ما تشارك فهيا  يلزم ا 
 وقد ي فرض شط الكفاءة مع مرور الوقت. .موازية ومتجذرة مكوانت متعددة للحركة تعمل يف نفس البدل مع هيالك

محر والهالل الأمحر يف الاعتبار العوامل  والنقاط احلساسة اليت ينبغي أأن يأأخذها الصليب الأ

 المتويل البديةلر مصادلس تخدام  ن مه دلبنية املالية احملمتةل لقطاع العمل ال نساين يف الس نوات القادمة؟ كيف ل  انما هو تصور •
لس تخدام مناذج المتويل اجلديدة ؟ هل دلينا كش بكة، الرغبة يف ركوب اخملاطر الالزمة ارها وتطبيقهام بدور رائد يف اختبونقو 
 ؟هذه

 
 مس تقبل العمل ال نساين -8

ناعية ، واحلوس بة المكية بقدوم "الثورة الص نيالتكنولوجيا مثل اذلاكء الاصطناعي، وعمل التحمك والتشغيل الآليتقدم يبرش  مراقبو 
ىل الآاثر احملمتةل اليت قد تسفر عهنا هذه التطورات عىل اقتصاداهتا وقوهتا العامةل. وقد  20الرابعة". وتتطلع البدلان يف مجيع أأحناء العامل ا 

نتاج ىل  أأدت الثورات السابقة يف أأمناط ال  أأنواع جديدة من الوظائف عىل املدى الطويل، ونقل عدد ل حيىص من الوظائف يف  توليدا 
  21الأجل القصّي.

آس يا. وقد تواجه الصني اليت تأأوي و   1.36من املتوقع أأن ت لغى وظائف كثّية، ول س امي يف الاقتصادات الهشة يف أأجزاء من أأفريقيا وأ
ذا ما واكبت مس توايت الأمتتة الغربية. وخالفا  600مليار نسمة، أأكرث من  مليون خشص يبحثون عن طرق جديدة للعمل وللعيش، ا 

ننا نشهد الآن اخنفاض نس بة العامةل مقابل عدد الساكن، ومن املرحج أأن تتسارع اجتاهات اكمنة كثّية للجزء  الأكرب من القرن العرشين، فا 
ىل تعطيل الوظائف يف قطاع اخلدمات. ويف أأفريقيا، حيث ا انطالقيف جمال التكنولوجيا  نتاج ا  نس بة  فعتارتمن حوس بة معليات ال 

ىل املدن  هنمظل العديد محيمتل أأن ي، ارتفاعا كبّيا الساكن الش باب املشالك تفامق و دون معل، مما قد يسبب اضطراابت وجهرة جامعية ا 
منا مبسأأةل عدم اهامتم مبجرد العرض والطلب عىل الوظائف يف سوق العملالأمر ل يتعلق ، يف البدلان ذات ادلخل املتوسطو. فهيا ، وا 

 . روح املبادرة وال بداع ل والأنشطة اليت تقوم عىلوتفضيلهم للأعامالتقليدية لوظائف ابالش باب 

محر والهالل الأمحر يف الاعتبار العوامل  والنقاط احلساسة اليت ينبغي أأن يأأخذها الصليب الأ

عادة النظر يف  •  بادرةوروح امل وبرامج تعزيز س بل العيش والتعلمي  املهارات امج تمنيةر بكيف ميكن للصليب الأمحر والهالل الأمحر ا 
 ؟يف هذه اجملالتنا الش باب ي كيف ميكننا مساعدة متطوع  املس تقبل؟ الكفاءات الالزمة لوظائفمن منطلق 

العمل يف املس تقبل ولضامن اثر تطور املتعلقة ابملوارد البرشية لضامن مراعاهتا لآ  ةادلاخلي وخططناكيف ميكن تطوير اسرتاتيجياتنا  •
 ؟عالية وقدرة ابتاكريةاجتذابنا قوة عامةل قوية ومتحمسة ذات مؤهالت 
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يبول يف س نة  دراك العبء العاملي وتفش يه حاليا يف مجهورية الكونغو ادلميقراطية يف غرب أأفريقيا  2014لقد أأدى تفيش فّيوس ا  ىل ا  ا 
مصدر قلق رئييس يف جمال ال الأمراض املعدية للأمراض املعدية وطرح تساؤلت بشأأن مدى تأأهب نظم الصحة العامة ملواهجهتا. ول تز 

، تغّي  املشهد الصحي لساكن ومةيف مجمل املنظبصورة متكررة. ونشهد،  الأوبئة واجلواحئ نظرا لتفيشالصحة العامة يف مجيع أأحناء العامل، 

                                                 
20revolution-industrial-fourth-the-in-invest-to-have-governments/16jul//2017https://www.theguardian.com/business/    
21   business-unusual-usual-business-revolution-industrial-fourth-and-jobs-http://blogs.worldbank.org/psd/future 

https://www.theguardian.com/business/2017/jul/16/governments-have-to-invest-in-the-fourth-industrial-revolution
http://blogs.worldbank.org/psd/future-jobs-and-fourth-industrial-revolution-business-usual-unusual-business
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وقد تصبح الأمراض  22والسموم. ةتلوث البيئة التعرض ل العامل اذلين يش يخون ويزدادون ضعفاا، وارتفاع معدل الأمراض غّي املعدية وزايد
. كام ادلخل يف الاقتصادات الناش ئة واملتوسطة ومن املتوقع أأن تنترش برسعة .غّي السارية الأزمة الصحية العاملية يف احلارض واملس تقبل

آمنة، بضامن احلصول عىل املاء والرصف الصحي مثل صعوبةخرى أأ هتديدات تس متر   ا، ومهنالكاملرتبطة هبذه املشلتعقيدات او  بصورة أ
ىل وابل مرض الكولّيا.  تفيش  امتهما عىل نظم الصحة يف املقام الأول. اهخّي تركز ت الأ بتوسع املدن، فات رتبطةالشامةل امل لكاملشانظر ا 

ماكانت  بوضوحالأحباث اجلينية  تبنيويف الوقت نفسه،  الأمراض القاتةل يف ماكحفة ، ل س امي كبّي يف الس نوات املقبةلطيب تقدم يق حتق ا 
يدز ماليني الأرواح، ول س امي يف العامل النايم.  . وميكن أأن يسامه ذكل يف انقاذمثل املالراي وداء السل وفّيوس نقص املناعة البرشية/ال 

ذا أأصبح ميكن تصنيعها برسعةومن الأمثةل عىل ذكل اللقاحات اجلينية اليت  ىل ذكل، أأكرث شاسة أأو انتشارا. وابل ضافة جفأأة الفّيوس  ا  ا 
أأساليب جديدة لرصد وهناك لهتديدات اليت متثلها عىل الصحة العامة. ا ابت من الرضوري وضع نظم ملراقبة الأمراض من أأجل تشخيص

قلميي والعاملي،  ىل التنبؤ ابلهتديدات املس تقبلية وأأحرز الأمراض املعدية عىل الصعيدين ال  تقدم يف وضع الامنذج الوابئية اليت هتدف ا 
 الصحة جمال يف راخسة بأأسالي تخداماس  و  يعةالرس  جيةالتكنولو  التطورات هذه من س تفادةالا شأأن ومن 23.الوقاية مهنااملعدية و للأمراض 

 ضعفا. الساكن أأشد عىل كبّية ئدةبفا عودي أأن ،رمحالأ  والهالل الأمحر بالصلي يف عامةال

محر والهالل الأمحر يف الاعتبار العوامل  والنقاط احلساسة اليت ينبغي أأن يأأخذها الصليب الأ

قلميية والعاملية ليك يمتكن من العمل أأدوات و مناذج  يفالصليب الأمحر والهالل الأمحر  يعمتدهاما يه التغّيات اليت ينبغي أأن  • ال 
 ؟ةعرس ب تتفىش جفأأة و  تظهرالأزمات الصحية اليت  الحتياجات النامجة عنل الاس تجابة بفعالية

يف تنظمي الاس تجابة دورها  لتعزيزبشلك أأفضل وهنجها الصحة اجملمتعية نظم  س تفيد مني كيف ميكن للصليب الأمحر والهالل الأمحر أأن  •
جراءات الت أأو اتاالصحية   ؟ خفيف من حدة الأمراضذ ا 
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امجلعيات  دعتيف طريقة تنظمي معلنا وتعاوننا، مبا يف ذكل يف ثقافتنا وقمينا املؤسس ية. و  اكبّي تأأثّيا هذه الوثيقة ليت تعرضها اتؤثر املشالك 
ىل اتاذ خطوة جشاعة مبراجعة هذه  ،معلية التشاورعىل امتداد  ابنتظام، الوطنية جراءاتا  ىل  ال  والآليات. وهناك توق وتطلع واحضان ا 

تنس يق معلنا ووظيفتنا خارج يف طريقة  وأأ منظامتنا عىل الصعيد احمليل  هيلكةكيفية ، سواء يف ّي عىل خمتلف مس توايت ش بكتناالتغي
 احلدود الوطنية.

ىل جانب هذه املشالك،   لكها ش بكتناىل يف تؤثر اليت  ملساءةلقضااي الشفافية والفساد وا بسببيف الش بكة بأأمكلها ال حباط احلزن و  سادوا 
 عىل حنو استبايق لهذه املشالكما مل نتصدى وقدرتنا عىل مساعدة اجملمتعات الضعيفة. و جدوى معلنا ثقة اجلهور بنا و قوض بشلك ملحوظ تو 

ردا لقضاايقد تفرض علينا اجلهات املاحنة والأشخاص اذلين خندهمم معاجلة هذه افتزداد فيه أأمهية الشفافية، عامل يف  ط  . وقد نشهد تراجعا م 
، قد يصعب علينا فاءة مزتايدةذات كيف ثقة الآخرين فينا ويف جدوى معلنا. ويف الس ياق احلايل اذلي تظهر فيه أأطراف جديدة فعاةل 

جياد طريقة   .فعاةلة و واصةل تقدمي خدمات مفيدملا 

                                                 
22  http://www.belfercenter.org/sites/default/files/legacy/files/genomics_and_global_health.pdf 

23  /4720248https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC  
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 هتا وقدرهتا الابتاكريةمرون لزايدةوثقافتنا التنظميية والتشغيلية ية ورضورة حتويل هيالكنا القيادية كيف  ابلتفكّي يفوتقرتن هذه النقاشات 
اس تعدادا ملواهجة حتدايت  ،يمن عن ذاكء وحمسوب جادالاستامثر بشلك  كيفية، وعن واخملاطر للتغيّي هتاومواكبرشافية وانفتاهحا والاست 

 املس تقبل وما يقدمه من فرص. 

ابلرضورة عىل ش بكة الصليب الأمحر والهالل الأمحر وحدها. فقد سلطت النقاشات اليت دارت مؤخرا مع  العصوابتول تقترص هذه 
نسانية الضوء عىل تعذر مواصةل املنظامت ال نسانية العمل ابلشلك احلايل.  مناذج يف خمتلف اجملالت لقرتاح هجود  يال حال وت بذالأوساط ال 

طاراقرتح، يف . و هباالاس تعانة وهيالك خمتلفة ميكن  ىل منوذج  ا التأأمل،هذ ا  ىل الانتقال من منوذج التسلسل الهريم ا  يستند أأساسا ا 
عقلية يف عن الانعزال  ويكون منفتحا عىل التجريب عوضا ،اللبعض الاس تق لموظفني واملتطوعني عىل مجيع املس توايتل يتيحو ت الش باك

 24لشفافية.اب يلزتم، كام يتعني أأن التخطيط الصارم

عداد اسرتاتيجية العقد وسنتوىل خالل امل املسائل احلامسة املتعلقة بمنوذجنا العميل مبزيد من التعمق،  دراسة 2030رحةل الثانية من معلية ا 
ىل امل حيث س نكتشف الرؤى املتعلقة مبس تقبل املنظمة التحدايت ومواكبة  مواهجةلتصممي منظمة قادرة عىل الأساس ية بادئ ، ابل ضافة ا 

 املس تقبل.
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