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 : منصة من أ جل التغيري2030اسرتاتيجية العقد 

نسانية. وقد سامهنا، بوصف  َّل الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب ال محر والهالل ال محر )الاحتاد ادلويل( قوًة لالإ نا ل كرث من مئة س نة، مث

ش بكة عاملية من منظامت ومتطوعي الصليب ال محر والهالل ال محر احمللية يف حتقيق راحة وتطلعات أ شد الناس ضعفا وهتميشا يف لك 

ابحلضور عىل هذا التارخي العريق والفريد وحتافظ عىل الزتامنا  2030مل معال ابملبادئ والقمي الإنسانية. وتعمتد اسرتاتيجية العقد أ حناء العا

ىل خدماتنا، فضال عن الزتامنا ابلعمل املس تقل وغري املتحزي واحملايد.لكام ظهرت احل دامئا  اجة اإ

ل أ ن العامل  . وسيشهد العقد املقبل تغيريات هممة عديدة يف أ سلوب عيش نا ويف أ نواع ال زمات ومواطن الضعف اليت س نواهجها يتغري برسعةاإ

. ويك نمتكن من مواهجة معلنا أ مه من أ ي وقت مىضأ صبح فيه  ا من قبل، وحنن يف وقتمل نواهجه حتدايتعىل ال رحج. وس يطرح 

. وستساعدان هذه التحولت وليتنا ديناميتنا وموص لزايدة التحولتمجموعة من  2030 تعقيدات العقد املقبل، تقرتح اسرتاتيجية العقد

غفال  نقاذ ال رواح وزايدة الفرص وضامن عدم اإ  .الساكن الضعيفي احلاليف العقد املقبل عىل تكثيف هجودان للقيام مبهمتنا يف اإ

ىل امت بنقلهاذ القراراحتول فوراي يف أ سلوب القيادة واخت 2030وتقرتح اسرتاتيجية العقد   متعات احملليةامل عل جب – حمليةً  أ كرث املس توايت اإ

. وتعطي ال ولوية للتفكري اذلي يتجاوز حدود الصليب ال محر والهالل ال محر والعمل مع هجات ورشاكء عديدين من أ جل التغيري يف مصمي

 دمع التغيري الإجيايب يف لك أ حناء العامل. 

ن معلنا يقوم عىل روح  آخرين وصون كرامة محلاية ملتبادلنيالعميقة والقوية اليت تقود معل اخلري. كام يقوم عىل الاحرتام والالزتام ا التطوعاإ  ال

ىل تمنية قاعدة متطوعينا. هتماوقدر  عادة تصور ا وتسعى هذه الاسرتاتيجية اإ  تنوعنالتطوع والعمل املدين. وس تواصل تعزيز وتعزيزها، واإ

ىلمجيع َمن جتسد قمي الصليب ال محر والهالل ال محر رؤيهتم. وتدع احتواءوتشجيع   ؤية مس تقبلية وفعاةلقيادة ذات ر  و الاسرتاتيجية اإ

 ، حترتم املساواة بني اجلنسني والقيادة النسائية عىل مجيع املس توايت وتدمعها.ومبنية عىل مبادئ

ن الثقة أ ساس نا معظم الآخرين بلوغها. وللمحافظة عىل الثقة همشة واملعزوةل عندما يتعذر عىل احمللية امل  املمتعات، فهيي رضورية لبلوغ اإ

. ومتثل الثقة والسلطات واملاحنني وجتاه بعضنا احمللية والرشاكء املمتعاتوحتسيهنا، علينا أ ن نتسم ابلشفافية وأ ن نتحمل مسؤوليتنا جتاه 

 .ابحلضور دامئاء ابلزتامنا جوهر هذه الاسرتاتيجية اجلديدة، فلولها لن نس تطيع الوفا

 الزتامنا

ن الزتامنا هو   احلضور دامئااإ

لينا  عند حدوث ال زمات، يف أ وقات ال مل والوحدة، عندما متس حاجة الناس اإ

 رؤيتنا

 اليت توظف طاقاهتا فعاةلمن اجلهات الفاعةل احمللية والعاملية القوية وال ش بكة عامليةرؤيتنا يه 

 البرشية والتخفيف من معاانة البرشمن أ جل خري 

 هنجنا

ىل وطريقة معلهم. وهو هنج  الناسعىل  هنجنايركز   منيهوي  ال مل يعمتد عىل ، وهنجالتغيرييدعو اإ

 جيتناي اسرتات 

لهاملتكون مصدر  بأ رسهوضعت هذه الاسرتاتيجية لالحتاد ادلويل  مانة ولعملنا امجلاعي  هيوتوج  اإ  للك مجعية وطنية ولل 

 من أ جل حتقيق وقع أ كرب.



2 / 12 

 أ هدافنا الاسرتاتيجية

آاثرها1الهدف   : أ ن يس تطيع الناس استباق ال زمات والنجاة مهنا والتعايف الرسيع من أ

آمنة سلمية كرمية وأ ن تتاح هلم فرص لالزدهار2الهدف   : أ ن حييا الناس حياة أ

 يسودها السالم يقوم الناس ابلتعبئة من أ جل جعل جممتعاهتم احمللية جممتعات جامعة: أ ن 3الهدف 

 أ هدافنا الاسرتاتيجية

طار س نداي للحد منائية، مبا فهيا أ هداف التمنية املس تدامة واإ نسانية والإ ن أ هدافنا الاسرتاتيجية مامتش ية مع أ مه ال طر العاملية الإ من  اإ

ىل جانب اتفاقية واللواحئ الصح خماطر الكوارث والصفقة الكربى  ات وحتالفات هممة أ خرى ادلولية واتفاق ابريس بشأ ن تغري املناخ، اإ

ىل مبادئنا ال ساس ية. فهياسامه وقعناها وي   الصليب ال محر والهالل ال محر بشلك واحض ومبارش. وتستند لك أ هدافنا اإ

آاثرها1الهدف   : أ ن يس تطيع الناس استباق ال زمات والنجاة مهنا والتعايف الرسيع من أ

جراءات رسيعة والاس تجابة لل زمات عن طريق ت عزيز القدرة احمللية عىل التأ هب س نواصل تعزيز قدرتنا عىل احلد من اخملاطر واختاذ اإ

للك حالت الطوارئ أ يامن حدثت  هو الاس تجابة برسعة وكفاءةالش بكة  يف ش بكتنا العاملية بأ رسها. وهدفوالاس تجابة، وذكل 

 العامل. يف

د أ ساليب معل يف اعامتوالناش ئة ومعاجلهتا،  نة لل زمات واخملاطر وحالت ضعف احلالفهم ال س باب الاكم وس نواصل توظيف اجلهود ل 

 النظام الإيكولويج لكوكبنا.اس تدامة أ خالقية ومبينة عىل مبادئ لضامن بقاء البرشية واس تدامهتا ورفاهها و 

آمنة سلمية كرمية وأ ن تتاح هلم فرص لالزدهار2الهدف   : أ ن حييا الناس حياة أ

نقاذ ال رواح وصون كرامة لقد اكن هدفنا دامئاً  غري أ ن الزنعة الإنسانية أ وسع بكثري من جمّرد مساعدة الناس  البرش.، يف الش بكة بأ رسها، اإ

فراد و أ ن  ،2030، عرب اسرتاتيجية العقد عىل البقاء والتعايف من ال زمات. ونريد متعاتنتخطى متكني ال  يف هذه احلالت  من الصمود امل

ن للجامعات احمللية اليت نرافها احتياجات وحقوقاً وهمارات وقدرات. لنضمن قدرهتم عىل الازدهار. وس نتّبع هنجاً يركِّّز عىل الناس ويعرتف بأ  

ىل هتيئة وتيسري الفرص حيامث متكن الاس تفادة القصوى من املهارات والقدرات املعنية لضامن متكُّن الناس من حتسني حياهتم  وسنسعى اإ

يالء عناي شة، بزايدة قدرهتم عىل التحّّك واخليارات املتاحة هلم. كام س نواصل اإ فراد الضعيفي احلال وللمجموعات املقصاة أ و املهمَّ ة لل 

ر خربتنا يف جمال الصحة بغية تشجيع حتقيق الرفاه عىل مجيع املس توايت، مبا يف ذكل الصحة اجليدة من النوايح الاجامتعية  وسنسّخِّ

 والنفس ية والبدنية.

 من أ جل جعل جممتعاهتم احمللية جممتعات جامعة يسودها السالم هجودمهالناس  يوظف: أ ن 3الهدف 

ىل جعل عاملنا يف املمتعاتنصاف والامتسك والإ  الاحتواء ودمع حتقيق املزيد من تشجيعس نعمل يف ظل ش بكتنا العاملية عىل  ننا نسعى اإ . اإ

لهيا. عاملًا يس تطيع فيه لك خشص أ ن ينال التعاطف وادلمع، ويكون مندجمًا متامًا يف  نسانية  نابقمي  وس نجسدامجلاعة اليت ينمتي اإ يف لك ما الإ

  نقوم به.

حياة ونقر بأ ننا نؤدي دورًا صغريًا يف املساعدة عىل حتقيق لك ذكل وأ ن علينا أ ن نعمل ابعتباران جزءًا فعاًل من ش بكة ميكهنا أ ن تؤثر يف 

جيابيًا. وس نعمل مع رشاكء وأ شخاص من  عداد هنوجنا اخلاصة ابلعمل الإنساين ومواءمهتا لتذليل املشالكت الناس تأ ثريًا اإ مجيع ال عامر، ابإ

ىل حتقيق التحول امل اليت تقلقنا مجيعاً  جراءات اليت تريم اإ  رجو.وبدمع الإ
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 املتغري اعاملن

 كوكبا املشرتك الواحد –السلطة  –املواد  -الساكن –الناس 

 حتدايتنا العاملية

 املناخية والبيئيةال زمات 

 تطور ال زمات والكوارث

 اتساع الفجوات يف جمايل الصحة والرفاه

 الهجرة والهوية

 القمي والسلطة والاحتواء

 حتولتنا

 التأ هب للمس تقبل التواصل والتأ ثري تعزيز أ سس نا

امجلعيات الوطنية كجهات فاعةل حملية  •

 فعاةلو قوية 

لهام املتطوعني وحشدمه •  اإ

 الثقة واملساءةلضامن  •

 مّوَزعةكش بكة  فعاةلالعمل بصورة  •

 التأ ثري يف العمل الإنساين •

 التحول الرمقي •

 متويل املس تقبل •

 عاملنا املتغري

ىل تفامق اخملاطر ومواطن الضعف وهت  جديدة. فرصايف الوقت نفسه  ئييشهد عاملنا تغيريات معقدة ومتداخةل تؤثر يف نس يج املمتع وتؤدي اإ

ن التحولت ادلميغرافية تغرّي  ولكهنا تأ جج أ حياان الشقاق والتوتر  ،فرص التنوعمن يف جممتعاتنا وتزيد  –السن والثقافات  – الناس خليطاإ

ن  يتنقلون بشلك مزتايد مما يغري نسجينا الاجامتعي ويفرض ضغوطا أ يضا عىل املوارد والامتسك الاجامتعي ويعزل  الساكنالاجامتعي. اإ

 جامعات حملية عديدة.

ن  . غري أ هنا تّودل يف الوقت نفسه خماطر جديدة مبا فهيا خماطر ساعدان عىل زايدة موصلوليتناوالتكنولوجيات اليت نس تخدهما ت  املنتجاتاإ

 مها متام الفهم حىت الآن.قد ل نفه 

آراؤمهبدورها تشهد حتول حيث أ خذ املزيد من الناس يطالبون ابملشاركة ويتوق السلطة لهيم. بعني الاعتبار وبأ ن ي   عون أ ن تؤخذ أ س متع اإ

  طريقة اختاذ القرارات.ويسبب ذكل تغيريات اجامتعية ويطرح حتدايت للمؤسسات ويغرّي 

اذلي نشاطره، حيث أ خذ مناخنا وأ مناط الطقس احمللية  الكوكب الواحدولكن، لعل أ خطر لك هذه التحولت هو ال زمة اليت يشهدها 

آاثره ابلفعل ال شخاص اذلي يعيشون يف أ بعد ال ماكن ولكن  تتغري، وابت تدهور البيئة يؤثر يف العديد من مواردان الطبيعية، وحنن نلمس أ

  أ ن يعانوا مهنا أ كرث من غريمه.وامل هَملني يرحج

 العقد؟ ا يتعني علينا القيام به خالل هذام –التحدايت العاملية 

حلاحا اليت تواهجها ش بكتنا. و  تعرض متثل التحدايت العاملية امخلسة املذكورة يف ما ييل ما يعترب يف رأ ينا أ شد اخملاطر القامئة والناش ئة اإ

جراء . وستتطلب مجيعها يف الواقع التداخلمكجالت منفردة ولكهنا شديدة  ذا ما أ ردان الوفاء ابلزتامنا اإ تغيريات ملموسة يف طريقة معلنا اإ

 .ابحلضور دامئا
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 البيئيةال زمة املناخ و أ زمة : 1التحدي العاملي 

تت التغيريات يف جوانب معلنا. وابمتثل أ زمة املناخ وتدهور البيئة خماطر هممة تواهجها البرشية وتؤثر ابلفعل يف لك جانب تقريبا من 

ن مل ت  مناخنا وبيئتنا ت  تخذ أ ي سامه ابلفعل يف زايدة الظواهر اجلوية احلادة وتواترها وحدهتا وصعوبة توقعها ويف تراجع التنوع البيولويج. واإ

ن وقعهام س يفرضان ضغوطا مزتايدة عىل املوارد الطبيعية ا جراءات خبصوص املناخ وتدهور البيئة، فاإ لشحيحة، مبا يف ذكل الغذاء واملاء اإ

 والهواء النقي.

ن عىل العامل أ ن يتصدى للعوامل اليت تسامه  تكيف مع اخملاطر املرتتبة علهيا واليت يرحج أ ن تواصل يف أ زماتنا املناخية والبيئية وأ ن ي اإ

الطوارئ احمللية والكوارث الكربى واستباقها، فضال عن توليدها. وسيتعني علينا أ ن نكون مس تعدين ملواهجة ظواهر ترتاوح بني حالت 

ىل احتياجات ضعيفي احلال وأ ولئك اذلي  ال حداث اليت ميكن التنبؤ هبا وتكل اليت ل ميكن توقعها. وعليه يكتيس دوران يف توجيه الانتباه اإ

ىل ضعيفي احلال  لنا.، أ مهية مزتايدة. وجيب أ ن ندمج لك ذكل يف مجيع جمالت مع سيتحولون اإ

آاثر الإنسانية احلالية واملقبةل لل زمات املناخية والبيئية ومساعدة الناس عىل التصدي لها. القادميف العقد  سرنكز  عىل تقليل ال

دارة خماطر املناخ يف مجيع براجمنا ومعلياتنا وأ نشطتنا يف جمال املنارصة وحتسني  -مبا يف ذكل التكيف معها وختفيف وقعها – س ندرج اإ

 يف هنوجنا ملعاجلة التعرض للخطر وضعف احلال. رة البيئيةالإدا

ومضن ال وساط احلرضية.  ، والزنوح املرتبط ابملناخ،ونقص الغذاء والصحة ،س بل املعيشة مسببات ضعفوسرنكز بشلك خاص عىل 

جراءات   اليت ميكن أ ن حتسن اس تجابتنا.  ،والتنبؤات العلمية والابتاكر والمتويل مبكرةوس نتبىن مناذج اختاذ اإ

 نعيل ي عد من ال سايس أ نتخذ عىل املس توايت املمتعية واحمللية الوطنية والعاملية للتصدي لتغري املناخ وتدهور البيئة، وملا اكنت القرارات ت  

ىل مس توى الطموح الصحي امجلاعية لكمتنا آاثره تغري ح يف جمايل التكيف معلتشجيع التوصل اإ غفال الناس  ،املناخ وختيف أ وضامن عدم اإ

 اذلي يعيشون يف ظروف هشة.

ىل  طار اس تجابة الصليب ال محر والهالل ال محر ونسعى اإ  .تقليل بصمتنا عىل املناخ والبيئةوس نقوم بتعزيز اإ

 : تطور ال زمات والكوارث2التحدي العاملي 

 س تصبح الكوارث، وفقا للتنبؤات، أ كرث انتشارا وأ كرث تلكفة وتعقيدا، وس تصيب لل سف مجموعات الساكن ال قل قدرة عىل حتملها. 

ىل ظواهر جوية حادة واختالل املناخ والبيئة بشلك عام، و  مدادات اتفيد التنبؤات بأ ن الكوارث اليت يعود سبهبا اإ ملاء والغذاء، س تزتايد. واإ

. وكثريا 2010 س نة زادت منذل أ خرى من الزناعات والعنف و ، برزت أ شاكتراجعاً  الزناعات الواسعة النطاق بني ادلول وبيامن تسجل

ىل أ زمات مطوةل.جلغرافية والس ياس ية املعقدة ل ما تسبب العوامل ا نسانية تتحول اإ  هذه ال حداث أ زمات اإ

الساكن اذلين تزداد كثافهتم يف املدن، وابل خص يف املدن العشوائية، حرماان  . وكثريا ما يعاينيشهد العامل منوا حرضاي رسيعا :وقعاً  أ شد

فأ ن وقعها عىل الساكن يكون  – سواء اكنت زلزالا أ و انجتة عن ظاهرة مناخية أ و تفيش مرض معد   -وبذكل، عندما حتدث اكرثةكبريا. 

بل املعيشة يف ارتفاعلفورية منخفضة. والقدرة عىل توفري املساعدة ا ،مرتفعا ومزتايدا ن الوقع عىل احلياة وس    .اإ

رتقب أ ن يعيش نصف فقراء ، ي  2030أ كرث تركزيا: ابتت الكوارث وال زمات حتدث بتواتر أ كرب بكثري يف املواقع الهشة. وحبلول س نة 

 كرث ترضرا مهنا. ال   قدرة عىل التصدي للكوارث مه. وس يكون أ ولئك ال قل اشة والزناعاتشالعامل تقريبا يف بدلان تعاين من اله 

ىل جانب املسببات التقليدية للكوارث وال زمات، جيلب اعامتدان املزتا ضعف جديدة، مبا يد عىل التكنولوجيا خماطر وأ وجه أ كرث تعقيدا: اإ

ىل هتديدات أ خرى  مرتقبة.غري غري متوقعة ورمبا  رمقيةس يربانية و  يف ذكل الاهنيار التكنولويج ابلإضافة اإ
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ول ، زمات والكوارث من أ جل مجيع الناسعن لك أ نواع ال   النامجة القادم عىل ختفيف وجوه ضعف احلال واحلرمانخالل العقد  وسرنكز

 .، حىت يتس ىن هلم الازدهارحال ال ضعف س امي

جراءات ال خطارلستباق تخدام التكنولوجيا والابتاكر بكفاءة ، ابس  دامئا املاكن املناسبس نعمل عىل ضامن وجودان يف   والكوارث واختاذ اإ

 عىل التوقعات. مس بقة ومبكرة واعامتد متويل مبين

قلميية والعاملية لضامن متتعنا ابلقدرة الاكفية لالس تجابة للطلب ، والتنس يق عرب ش بكتنا ابلقدرة املناس بةضامن متتعنا وس نعمل معا عىل  الإ

نسانية، ولتجميع املوارد وحتسني املزت  هجة حملياالتعاون برامج ايد عىل اخلدمات الإ  بأ قىص قدر ممكن. املوَّ

املطوةل، و ، انية املزتايدة التعقيد: احلرضية، وتعزيز القدرات الالزمة لالس تجابة لظروفنا الإنساملهارات املناس بةوس نواصل تمنية 

 التكنولوجية.و الافرتاضية، و

 يف لك امدجمهنوقوع اكرثة، و  قبليف احلد من خماطر الكوارث والتكيف مع تغري املناخ  وسنستمثر، املطلوبالوقت وس نكون يف املوقع يف 

 جمالت معلنا.

ة ع الهنوج ال خالقية واملعمتدونشج ة يف مصمي التأ هب والاس تجابة،املترضر املمتعات، واضعني الساكن و الرتكزي الصحيحوسنشدد عىل 

 عىل الناس مثل برانمج التحويالت النقدية.

 يف جمايل الصحة والرفاه: اتساع الهوة 3التحدي العاملي 

يواهجون الناس  ما زالوما حققه الطب من تقدم كبري، الكبرية اليت حتققت عىل الصعيد العاملي يف جمال الصحة عىل الرمغ من املاكسب 

الصحة  تفيش ال وبئة شاغال همام من شواغلال مراض املعدية وخطر  وتظل. بصحهتم ورفاههم احمليقةمن اخملاطر املتداخةل  امعقد مزجيا

وتسجل للتلوث البييئ واملواد السامة.  والتعرض املزتايدتغري املناخ يف مجيع أ رجاء العامل. وتتغري مشاهد ال وضاع الصحية من جراء العامة 

غري املعدية ارتفاعا مس مترا يف لك أ حناء العامل. وتس تتبع التغيريات ادلميغرافية اعامتد عدد أ كرب من املس نني عىل خدمات معدلت ال مراض 

 الرعاية الصحية والاجامتعية اليت كثريا ما تكون منعدمة.

ات الصحية املرتدية، واخلدم طال أ مدهاينتفعون فهيا بأ بسط العناية بسبب ال زمات اليت خشص يف أ ماكن ل  ويعيش ما يزيد عىل مليار

ىل الظهور. ول يزال عدد غري مقبول من الناس  مما هيئي بيئات تعود فهيا املاء الصاحل للرشب  خبدمات ل ينتفعونال مراض املنس ية اإ

 والرصف الصحي.

. والنظم الصحية احمللية املمتعاتيفرض ضغطا مزتايدا عىل ال فراد و  نفس ية من قبيل الاكتئاب والتوّجس،وأ حضى ارتفاع حالت الصحة ال 

ىل تفامق ظروف اكنت تتسم ابلصعوبة أ صال. ةالرمقي والعزةلالوحدة  تؤدي زايدةو   اإ

صا كبريا، ي قدر أ ن ومن املتوقع أ ن يشهد عدد العاملني يف جمال الصحة نقر التلكفة املزتايدة للرعاية الصحية. وتاكحف معظم بدلان العامل لتدبُّ 

 يف تقدمي خدمات الصحة عىل مجيع املس توايت.وس يرّض ، 2030 حبلول س نة عاململيون  18 يبلغ

آمن وعادل دمات الصحة واملاء والرصف الصحيانتفاع الناس اكفة خبعىل التأ كد من  القادموسرنكز خالل العقد   .عىل حنو أ

سعافات ال ولية، وكذكلاملتاكمةل اخلاصة اب براجمنا املمتعيةوس نوسع نطاق  املاء والرصف الصحي والنظافة  برامج لصحة والرعاية والإ

  املموعات الضعيفة احلال أ و املهمشة.احتياجات  سّد ما مل يلبَّ منالصحية من أ جل 

يف  املمتعاتاملسؤولية واملشاركة ووضع  ، وتعزيز الثقة وروحل وبئة واجلواحئللتصدي لالتأ هب كام سزنيد الاستامثر بشلك ملحوظ يف 

 مصمي اس تجابتنا.
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ىل تعزيز و  ىل حتسني معلنا عن طريق املتطوعني وامحلالت وغريها من اجلهود الرامية اإ صحة من أ جل الهنوض ابل الروابط املمتعيةسنسعى اإ

ابلزناعات  ةالضعيفة احلال وتكل املتأ ثر ، ول س امي دلى امجلاعات والاجامتعيلنفيس ادلمع اوتقليل الوحدة وتوفري  النفس ية الإجيابية والرفاه،

 والكوارث.

ىل العمل مع رشاكء لتحسني انتفاعسن و   وضامن التالمح الاجامتعي.، مات حصية عالية اجلودة بسعر يطيقون دفعهدخبالناس  سعى اإ

 : الهجرة والهوية4التحدي العاملي 

حدى ال  متثل حركة الناس، سواء أ اكنت وقد ارتفع عدد املهاجرين عامليا  لقرن احلادي والعرشين.املمزية لسامت طوعية أ و غري طوعية، اإ

. وسيتعذر العيش التوّظف اجليد، ومن املتوقع أ ن يس متر يف الارتفاع بسبب الزناعات والفقر وقةل فرص 2000بشلك ملموس منذ س نة 

 الرحيل.يئية، ما س يجرب أ عدادا كبرية من الناس عىل املناخ وال زمات الب تغرّي يف بعض املناطق بفعل 

. ومن مجةل هذه اخملاطر الاس تغالل والاعتداء عىل أ يدي املتاجرين وغريمه من املموعات ملتنقلون خماطر مزتايدةويواجه الناس ا

جر  والرعاية. وتش تد هذه اخملاطر حني  خلدمات ال ساس يةعن احلرمان اذلي تسببه الس ياسات اليت حتد من الانتفاع اب امية، فضالالإ

 .س دلهيم وثيقة رمسية تثبت هويهتمَمن ليو  يتعلق ال مر بعدميي اجلنس ية

حياة  بناءالهجرة عىل حتسني حياة الناس يف لك من بدلان املنشأ  واملقصد ومسحت ملاليني الناس يف لك أ رجاء العامل من  لقد ساعدت

آمنة وذات مغزى. غري أ ن الهجرة ابتت تس تخدم يف بعض أ جزاء العامل ك داة لتأ جيج التوتر وكراهية ال جانب. وكثري  يف  –ا ما يرافق ذكل أ

ن  "الانامتء". القبول والهوية وماهيةخبصوص التوتر والقلق  -املضيفة املمتعاتلك من جامعات املهاجرين و  يغرّي  املسائلهذه  تاليق ش ىتاإ

 نس يج املمتعات يف العامل بوترية رسيعة.

نسانية كرمية، وضامن املهاجرين ابلسالمة وأ ن يعاملوامجيع  التأ كد من أ ن ينعمعىل  القادمخالل العقد  سرنكّز حصول الناس اكفة  معامةل اإ

ليه بغية الازدهارعىل ادلمع   .حتوهيميف جممتعات  اذلي حيتاجون اإ

 .للمهاجرين يف مجيع املراحل عىل الطرق الرئيس ية للهجرة س نوسع نطاق دمعنا

عاقة وملمتيس اللجوء. وسوف  تشجيع حاميةف نسهر عىل الرتكزي بشدة عىل و وس املموعات الضعيفة احلال والنساء وال طفال وذوي الإ

 .الاحتواء والتالمح الاجامتعينرتقي بعلمنا يف جمال 

لل شخاص  املتغريةالاحتياجات اخلصائص واليت ميكن أ ن تساعدان عىل تلبية  ال حباث والرشااكت اجلديدة التحويليةوس نوظف هجودان يف 

 .املرحتلني

ىل حتسني طريقة معلنا و  ، بفسح املال لعامتد برامج ونظم معلومات أ كرث ترابطا بني البدلان وامجلعيات الوطنية وعىل عرب احلدودسنسعى اإ

 الهجرة. طرق

 : القمي والسلطة والاحتواء5التحدي العاملي 

 احمللية املمتعاتجديدة بني البدلان واملناطق و  رشوخاً مسببة  عديدة يف أ ماكن حالت التوتر املرتبطة ابلقمي تظهر بأ شاكل خمتلفةأ خذت 

عاجزة عن مواكبة وترية التغيري. كام ل يس تفاد من مزااي التقدم الس ياس ية والتنظميية والرعائية . وابت العديد من ال نظمة وفامي بيهنا

رفض النخبوية فاوت املزتايد التتؤجج تبعات العوملة و دية ضغوطا مزتايدة. و . وتواجه التعدمتساويةالاقتصادي والتكنولويج بصورة 

ر الشعبوية والقوموية  والصدامات الثقافية وادلينية. وتسّعِّ

نساين املبين عىل مبادئ ابتت تتقصل ماكنية الاضطالع ابلعمل الإ ن اإ  يف بعض أ جزاء العامل. معرضة للتجرميهنا اإ ، بل اإ
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نسانية وتعاطفاَ ريات العاملية عاملدل هذه التغيوميكن أ ن توَّ   .ا أ كرث تفكاك وأ قل واإ

 احمللية وعاملهم. وجممتعاهتمغري أ ن هناك أ يضا أ انس عديدون يف لك أ رجاء العامل يريدون حتسني حياهتم 

واملشاركة يف اختاذ القرارات.  كرب من الاعامتد عىل اذلاتقدر أ  يطالبون الآن بسابقا،  وابتت العديد من ال شخاص اذلين اكنوا هممشني

لنظر عن اجلنس والعرق والانامتء الإثين وادلين واملساواة برصف ا همقوق حبو ابمجليع وتبذل يف بدلان عديدة هجود مؤثرة لضامن الاعرتاف 

 اجلنيس. ه  التوجّ و  اجلنيسنوع و 

القامئ"، ويطالبون ام أ هنم أ قل اس تعدادا لقبول "الوضع ، كأ ن يتلكم غريمه ابلنيابة عهنمويرفض الناس  معروفةدور مؤسسات وي طعن يف 

  من املساءةل والشفافية.بقدر أ كرب

ىل التنوع وأ وجه تفاوت يف الرفا وجود جفوات اجلنسنوع ويبني التحليل اخلاص ب  ن ادلعوة اإ ، وال دوات والسلطة واحلصول عىل املوارد. اإ

رشاك املتاكئف احلقيقي للمرأ ة أ خذ يقود التغيري  يف املمتع املدين واملؤسسات والهيالك احلكومية والس ياسة، وعىل وجه اخلصوص يف والإ

 جمالت امحلاية والقيادة وصنع القرار.

نسانية وعىل اتغيري ال عىل حامية وتشجيع  القادمالعقد  يف سرنكّز  لقمي واملبادئ الإنسانية.الإجيايب لالإ

ثقافة تروجي السالم ونبذ العنف، فضال عن حتسني حصول الناس اذلين تعزيز عىل القمي و اليت تركز  براجمنا للتوعية الإنسانيةس نوسع 

من القرن احلادي والعرشين  ملا يوهجهم يفوس تعد براجمنا التعلميية الناس  أ و الزنوح عىل التعلمي. الكوارثب أ و وانقطع تعلميهم بسبب احلر 

 .حتدايت ومما يتيحه هلم من فرص

ىل جانب هذه املبادئ،  مبادئنا ال ساس يةىل مبادرات تساعد عىل تعزيز وسرنكز ع وتروجيها. ولكننا نعرتف أ يضا بأ ن الزمن يتغري وأ نه اإ

 قيادة تغيريها. احمللية عىل املمتعات مة واملساواة والاحتواء، وقدرةس تداالاهناك مبادئ أ خرى تعد أ ساس ية لعملنا ومهنا 

 يف الفرص والمتثيل واختاذ القرار، مضن منظامتنا وش باكتنا ويف املمتع بشلك عام. تشجع الاحتواء والتنوعسرنكز عىل املبادرات اليت 

، ول س امي يف معلنا ودمعنا للنساء املشرتك بني القطاعاتيغدو أ كرث اتساما ابلطابع يك  التنوع والاحتواء معلنا فامي خيصنطاق س نوسع 

ت وخمتلف املمتزيين هبوايت قامئة عىل نوع اجلنس. وس نعمل لزايدة دمعنا وتركزيان عىل تويل النساء القيادة عىل ش ىت املس توايت والفتيا

 . يف منظمتنا

 س بع حتّولت

ذا ما أ رادتتعد أ ساس ية  حتولت س بعتشخص هذه الاسرتاتيجية  مس تعدة ملواهجة التحدايت اليت س بق ذكرها أ ن تكون ش بكتنا  اإ

 .ابحلضور دامئاولتحقيق أ هدافنا الاسرتاتيجية وللوفاء ابلزتامنا 

 عت جمالت التحول الس بعة يف ثالثة أ جزاء تتناول مواضيع حمددة:وقد مج  

 قوية وفعاةلحملية فاعةل هجات  بصفهتاتعزيز أ سس نا مع الرتكزي عىل الثقة والتطوع وامجلعيات الوطنية  •

عالءوالتأ ثري يف ادلور ال سايس  التواصل • آخرين واإ  لكمتنا امجلاعية من أ جل اخلري العاملي للعمل معا ومع رشاكء أ

 الاس تعداد للمس تقبل عن طريق التحول الرمقي وزايدة اس تقالل المتويل واس تدامته •
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 تعزيز أ سس نا:

 حملية قوية وفعاةل فاعةل امجلعيات الوطنية كجهات •

لهام املتطوعني وحشدمه •  اإ

 ضامن الثقة واملساءةل •

 التواصل والتأ ثري:

 العمل بشلك فعال كش بكة موزعة •

 التأ ثري يف العمل الإنساين •

 للمس تقبل التأ هب

 التحول الرمقي •

 متويل املس تقبل •

 

 تعزيز أ سس نا

 حملية قوية وفعاةلفاعةل هجات : دمع امجلعيات الوطنية وتمنية قدراهتا بصفهتا 1 لالتحو 

منائية احمللية يف لك أ حناء العامل عىل  املمتعات ملساعدة أ مر أ سايسعد وجود هجات فاعةل حملية قوية ي   نعرتف بأ ن حنن نسانية واإ حتقيق نتاجئ اإ

هجا بدورها يك تمتكن و ونظمها وهيالكها وأ دواهتا وهن س يلزم أ ن تتحول ثقافات مجعياتنا الوطنيةأ كرب. كام ندرك أ ن العامل يتغري برسعة، ذلا 

 .القادمةس نوات دايت والفرص اجلديدة يف ال التح مواهجةمن 

لتقيمي  ة ومعهان لك امجلعيات الوطنية من العمل يف جممتعاهتا احملليابدلمع امجلاعي الفعال اذلي يتسم ابلحرتام لضامن متكّ  ملزتمون حنن

 الاحتياجات ورمس الاسرتاتيجيات ودمع الربامج ذات ال ولوية وضامن مواصةل حتسني اجلودة. 

ما بني ال قران يف الش بكة بأ رسها ملشاطرة املهارات واملعارف واملوارد والاجنازات. وسنستمثر أ يضا ادلمع  جيب أ ن نواصل الاستامثر يف

لضامن وضع نظم قوية، وتشجيع العقليات الزنهية واخلالقة وذات الفضول وزايدة  ةالتنظميي التمنيةال يف تقدمي املساعدة املتخصصة يف جم

 فرص التغيري بأ كرب قدر ممكن.

متثل معلنا التحوييل احمللية بتنظمي  الفاعةل وضامن اضطالع اجلهات ،يف الرتكزي بقدر أ كرب بكثري عىل تمنية الفروع وامجلعيات الوطنية سي

اليت يف أ ي قرار يتخذ خبصوص العمليات  اخلاصة واملشاركةواضطالع امجلعيات الوطنية بدور أ كرب يف حتديد أ ولوايهتا  ،اخلدمات وتقدميها

 عىل أ راضهيا.ت نفذ 

 :التحقق من جناحنابل س   

، عىل أ ن تكون واحضة اليت حتدد أ ولوايهتا وتطبق حمليابأ هدافها ال القادمأ ن يكون للجمعيات الوطنية اسرتاتيجيهتا اخلاصة للعقد  •

 وتسامه فهيا. 2030منسجمة مع اسرتاتيجية الاحتاد ادلويل للعقد 

 اذلي تقدمه لها ش بكة الاحتاد ادلويل والرشاكء الآخرين.أ ن تشلك اسرتاتيجيات امجلعيات الوطنية أ ساس لك ادلمع  •

 أ ن تكون امجلعيات الوطنية قادرة عىل الاسترشاف والتكيف برسعة مع الاجتاهات والس ياقات املتغرية. •
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لهام املتطوعني وحشدمه2 التحول  : اإ

كرث قدرة عىل احتواء امجليع، حيث ميكن للجميع المتتع بأ ن التطوع والتعبئة املدنية ميثالن عنرصان رئيس يان يف حتقيق جممتعات أ   حنن نعرتف

والقدرة عىل التعبئة اذلاتية عن طريق التكنولوجيا   التطوع بفعل زايدة املوصوليةحنن نعرتف ونقبل حقيقة تغرّي  ابملزااي والفرص املتاحة.

أ حناء هناك حركة هائةل للناس يف لك ف ، عىل الصعيد العامليمن املتطوعني  رمسيةالرمقية. وحنن نعمل أ نه ابلرمغ من أ ن دلينا أ كرب ش بكة 

 ود وحتسيهنا.أ فضل، وحنن نريد دمع هذه اجلهحتقيق من أ جل عامل  جتنيد طاقاهتمالعامل اذلين حياولون 

عادة تصور التطوع والعمل املدين، وتمنية هنج جديدة  حنن ملزتمون نسانيني اذلين يعملون العاملني من  فعاةلولإنشاء ش بكة  ،وممكةلابإ الإ

 للخري العام.

ظل الزناعات ويف ول س امي أ ولئك اذلين يعملون يف  ،مبواصةل بذل قصارى هجدان لضامن سالمة متطوعينا وحاميهتم حنن نشدد الزتامنا

 ظروف شديدة اخلطورة.

مواهب املموعات س تفادة من طاقات و والا ،توس يع نطاق احتواء متطوعينا وتنوعهم والفرص املتاحة هلم علينا أ ن نواصل الاستامثر يف

عىل ويف الربط بني املتطوعني يف مجيع البدلان واملناطق عن طريق التطوع الافرتايض والعمل عرب الوسائل الالكرتونية  ،اذلاتية التنظمي

 .سبيل املثال

متثل معلنا التحوييل ليه يف العامل، مع  سي ىل منصة قادرة عىل دمع هجود الناس أ نفسهم لتحقيق التغيري اذلين يصبون اإ يف الابتاكر والتحول اإ

 ،قدرة عىل التصال بني متطوعينا، مبا يف ذكل عرب احلدودزايدة الكزي بشلك خاص عىل هجود الش باب. وس نعمل أ يضا عىل ضامن الرت 

 .شواغلتطوير مبادرات ومحالت جديدة بروح ابتاكرية من أ جل الصاحل العام بشأ ن قضااي تثري ومساعدهتم عىل 

يالء قمية أ كرب  هتيئة مساعدة ش بابنا ومتطوعينا عىل تطوير همارات و ، و قة التحويلية للتعاون بني ال جيالللطاوال مر ال سايس يف ذكل هو اإ

 .اخلالق، وتذليل املشالكت، والتواصلحل الزناعات، والتفكري فرص املبادرة يف جمال ال عامل، و 

بل التحقق من جناحنا  :س  

 .وتنوعهم العاملعدد املتطوعني املوصولني وامللزتمني يف يف زايدة أ ن هناك  •

قامة عالقات قوية معهم.التواصل مع عىل قدرتنا عىل  أ ن هناك بيّنة •  جيل جديد اكمل من حمفزي التغيري يف املمتعات احمللية واإ

آليات معززة محلاية املتطوعني وزايدة دمع أ ولئك اذلين ج  أ ن هناك  •  واجهبم.رحوا أ و قتلوا ومه  يؤدون أ

 واملساءةل: ضامن الثقة 3 التحول

 .بأ رسها ، ومع ماحنينا ورشاكئنا وامجلهور ومع بعضنا البعض يف احلركةات حمليةمتعَمن خندهمم من ساكن وجم  ببناء الثقة مع حنن ملزتمون

اء لإصغاء والاحتو وتعزز الزناهة ويف تعزيز تفتحنا من أ جل اا، وتعزيز نظمنا اليت تدمع نيف حتسني شفافيت  علينا أ ن نواصل الاستامثر

 والعمل.

متثل معلنا التحوييل  الشخصية واملؤسس ية يف مصمي معلنا.بشلك اكمل، ويف جعل املساءةل  ةال خالقي املامرسةيف تبين ثقافة  سي

 :س بل التحقق من جناحنا

 حيث تصمم الربامج وتوهجها وتقيّمها.ال مور،  أ ن متسك املمتعات احمللية بزمام •

آليات للتعقيب مكيّ  أ ن تكون هناك • عىل أ ن مراعاة هذا التعقيب  وأ ن تكون هناك بيّنة، احمللية املمتعاتفة مع احتياجات خمتلف أ

 ، مبا يف ذكل يف املمتع احمليل.اليت تركز عىل الناجنيرفع الشاكوي الرسية املتاحة لليات الآ يف العمل ويف 
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جراءات اختاذ القرار واحلّك واملالية  أ ن تتسم •  لنتاجئ ابنتظام بطريقة يفهمها امجليع.اب وأ ن ي بلّغيف ش بكتنا العاملية بأ رسها، فافية ابلشاإ

دارة العليا املعين، الإجراءات الالزمة دامئا عند الكشف عن  أ ن تتخذ • أ هجزة حّك الاحتاد ادلويل وامجلعيات الوطنية، أ و فريق الإ

 غني عن اخملالفات.انهتااكت، وتوفري الرعاية وادلمع للمترضرين، مبن فهيم الناجني واملبلّ 

 والتأ ثري التواصل

 عةكش بكة موزَّ  عىل حنو فعال: العمل 4 التحول

العمل امجلاعي وادلمع املتبادل  دون، ابحلضور دامئالوفاء ابلزتامنا س يصعب علينا ازايدة الاحتياجات الإنسانية، بأ نه يف ظل  نعرتفحنن 

آخرين.ك ب ل عند احلاجة بفضل ش  اذلي يدار حمليا ولكنه ي مكَ   تنا العاملية ورشاكء أ

واملعارف واملعايري املشرتكة،  مل كش بكة عاملية واحدة بأ قىص قدر ممكن، مبشاطرة املواردبتحسني قدرتنا عىل الع نذلا، فنحن ملزتمو

آليات  ،رسعة كبريتني للكوارث وال زماتب وس نواصل سعينا لالس تجابة بفعالية و جياد طرق لتعزيز الفعالية واذلاكء امجلاعي. واإ  واعامتد أ

 .لتعظمي وقعنا امجلاعيللتنس يق 

حمليا ل الاس تفادة من املعارف، عن طريق توس يع ش باكتنا الابتاكرات اليت ميكن أ ن تربط بني الناس وتسهّ الاستامثر يفعلينا أ ن نواصل 

قلمييا وعامليا، ويف تمنية املهارات والنظم لنكون "رشاكء جيدين". وعلينا أ يضا أ ن ندمع اس تقالل املنظامت ا حمللية لتحسني اختاذ القرارات واإ

 والعمل.

 العالقاتأ كرث انفتاحا، وس تكون اتصالتنا وطريقة اختاذ قراراتنا مبارشة ول مركزية، وسنتفتح للمزيد من  لنا التحوييلس يكون مع 

 والرشااكت مبا يف ذكل خارج الش بكة الإنسانية التقليدية الرئيس ية.

 س بل التحقق من جناحنا

 املس توايت اليت تؤثر يف الربامج وال داء.بني امجلعيات الوطنية عىل مجيع العالقات  يف زايدةأ ن هناك  •

ها وتدمعها توس يعا ملموسا، وأ ن توجد بيّنة عىل حتسن نطاق اجلهات الفاعةل والش باكت اليت تعمل مع  أ ن توسع امجلعيات الوطنية •

 نتيجة ذلكل. ال ثر

 .وتأ ثريه التنس يق العاملي للجهود اليت حتسن الوقع أ ن تزداد فعالية •

لهيا وابلطريقة قادرة لوطنية امجلعيات ا أ ن تكون • عىل الاس تفادة بسهوةل من املعرفة وادلراية املتاحتني يف الش بكة مىت احتاجت اإ

 اليت حتتاهجا.

ِّّر العمل الإنساين :5 التحول  املؤث

لكمتنا.  نعيلحياان أ ن وج، وستتطلب أ  بأ ن التحدايت اليت تواهجها املمتعات احمللية يه حتدايت معقدة تتطلب اتباع خمتلف الهن   حنن نعرتف

لهيا خبصوص  قضااي تؤثر يف قدرهتم عىل كام نعرتف بأ ن احلياد ل يعين الصمت، وأ نه ينبغي الإصغاء ملتطوعينا واملمتعات احمللية اليت ينمتون اإ

 دهار.الاز 

. وعندما يعجز الناس هم، طبقا ملبادئنا ال ساس يةابدلفاع عن أ ضعف املمتعات احمللية وال فراد اذلي نعمل معهم ونرافقهم ودمع  حنن ملزتمون

ا يف بتوحيد لكمتنا، مب ،حيامث اكن ذكل مناس با ،عن ادلفاع عن أ نفسهم، فسنتلكم ابمسهم مس تعينني بش بكتنا الرائعة لفائدهتم. كام نلزتم

نسانية أ خرى، من أ جل تعزيزذكل مع م   وقعنا بفضل هجودان املشرتكة. نظامت اإ

نساين، والاس تفادة من مركز امجل  علينا أ ن نواصل الاستامثر يف عيات الوطنية الفريد تروجي وتعريف املالت املهمة مثل القانون ادلويل الإ

 وممارسات منسجمة مع قمينا الإنسانية.ت مساعدة حلكوماهتا لرمس س ياسات بوصفها هجا
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عالءادلبلوماس ية جيا وتوليفيا ويس تخدم قدرتنا مهن  التحوييل س يكون معلنا نسانية رئيس ية. لإ  لكمتنا امجلاعية خبصوص قضااي اإ

 :س بل التحقق من جناحنا

عالمية واحضة مبنية عىل بيّناتنا محالت ومبادرات أ ن ننظم •  وخربتنا وتؤثر يف الس ياسة واملامرسة. اإ

س تخدم للتأ ثري يف غاايت الس ياسة اليت تشجع مساعدة ابت ي   كجهاتعىل أ ن مركز امجلعيات الوطنية  أ ن يكون هناك دليل •

جيابية من أ جل الإنسانية.  حتقيق نتاجئ اإ

 دولية لتحسني تأ ثريه عىل املس توى العاملي. منظمةأ ن نسّخر مركز الاحتاد ادلويل بوصفته  •

 أ دةل لتوس يع نطاق تأ ثري منارصتنا وس ياستنا.ب أ ن ت س تخدم التحليالت والبحوث املشفوعة •

 للمس تقبل مس تعدون

ىل جمالت التحوّ  ذا ما أ ردان أ ن نكون ابلإضافة اإ ضافيني اإ يالء اهامتم ملالني اإ مس تعدين فعال ل امخلسة اليت نوقشت أ عاله، س يلزم اإ

 للمس تقبل.

ل رمقيا6 التحول  : أ ن نتحوَّ

ضعف احلال وحلول هل أ خذت تظهر بفضل وجوه ولتقدمي رؤى جديدة للتحسني معلنا ولزايدة فعاليتنا  حةااملت ابلفرص الهائةل حنن نعرتف

التطور الرسيع للتكنولوجيا الرمقية. ونعرتف أ يضا بأ ن أ وجه التقدم هذه تطرح حتدايت وهتديدات ومواطن ضعف جديدة سيتعني مواهجهتا 

 يف العقد املقبل. 

ابختبار تكنولوجيات وممارسات وثقافات رمقية جديدة من أ جل تعزيز معارفنا امجلاعية والعمل عىل ردم الفجوات الرمقية  حنن ملزتمون

 .الرمقي والعزةل الرمقية وتقليل الفقر

البياانت يف جمال ت خالقياابل  انش ئة، مبا فهيا املسائل املتعلقة  بأ خطارمراعاة حقيقة أ ن هذه الفرص مصحوبة أ يضا  نعرتف ونلزتم مبواصةل

ىل احامتلت احلرب الس يرب  ،املرتبطة هبا، وحامية البياانت واملساوئ  الآن. حىتنية وخماطر أ خرى غري معروفة اوأ من املعلومات، ابلإضافة اإ

ىل  علينا أ ن نواصل الاستامثر دماج التكنولوجيات الناش ئة واملهارات والثقافة الرمقية يف معلنا، ابلإضافة اإ  القانوين وال خاليق ويف دلمعايف اإ

دارة اخملاطر الالزم يفجمال   الس تفادة القصوى من هذه الفرص.ش بكتنا العاملية بأ رسها ل اإ

متثل علمنا التحوييل . ويتضمن ذكل تكوين املعرفة مع التحول الرمقي الشامل والعادل وادماج الثقافة والتكنولوجيا الالزمتني دليف تبنّي  سي

قامة رشااكت هادفة مع مجموعة واسعة من اجلهات.   الرمقية وابلبياانت واإ

 س بل التحقق من جناحنا

 .ش ىت مكوانت الش بكةيف  المترس احلاذقثقافة وهيلك تنظمييني يدعامن الرتكزي عىل التحول الرمقي ويقامين ادلليل عىل  أ ن توجد •

ى والتحليالت اليت تتيحها التكنولوجيا الرمقية والابتاكرات تس تخدم لختاذ قرارات اسرتاتيجية عىل أ ن الرؤ أ ن توجد أ دةل •

 وتشغيلية.

 تسامه يف ش بكة عاملية.أ ن رمقيا و  موصوةلمجيع الفروع تكون أ ن  •

ملموس يف جمال احللول ن يف لك امجلعيات الوطنية قد جنحوا يف حتسني هماراهتم وقدراهتم بشلك يكون املوظفون واملتطوعوأ ن  •

 الرمقية.
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 : متويل املس تقبل7 التحول

بأ ن تعقيد ونطاق التحدايت الإنسانية والتمنوية اليت تتبدى الآن وس تظهر يف الس نوات القادمة، ستتطلب متويال يفوق مس توايت  نعرتف

ذا ما أ ردان بلوغ أ هدافنا. وندرك أ يضا أ ن بلوغ تكل ال هداف سيس تلز  قامة رشااكت جديدة ومصادر بديةل لرأ س املال المتويل احلالية اإ م اإ

 والمتويل.

نسانية والتمنوية املزتايدة، ولكن القيام بذكل بطريقة  حنن ملزتمون بضامن متويل اكف ملساعدة ش بكتنا العاملية عىل سد الاحتياجات الإ

 معال مببادئنا ال ساس ية. اس تقالل العمل الإنساينتكفل  أ خالقية ومس تدامة

آن معا يف )أ ( تنس يق اسرتاتيجية استامثر عىل الصعيد العاملي ملساعدة امجلعيات الوطنية عىل تعزيز هنوهجا  علينا أ ن نواصل الاستامثر يف أ

دارة واملساءةل املاليتني والربانجميتني.  يف جمال حشد املوارد والمتويل، و)ب( تعزيز الإ

متثل معلنا التحوييل آليات مالية جديدة دلمع الاس تقالل بشلك  يف تنويع رشااكتنا وس بل سي متويلنا عن طريق اعامتد مناذج معل مبتكرة وأ

 أ فضل، وتوس يع نطاق العمل ومعقه.

 س بل التحقق من جناحنا

 موارد أ كرث من مصادر متنوعة للتصدي ملواطن الضعف. أ ن توجد •

عامل امجلعيات الوطنية  أ ن تستمثر •  لتعاون مع الرشاكء.مناذج المتويل الابتاكرية ابيف وضع واإ

أ ن ي تبّع هنج معاد الصياغة فامي يتعلق بتعبئة املوارد عىل نطاق الاحتاد ادلويل يتيح حتسني ال داء مع وجود فرص متويل جديدة،  •

 وخاصة المتويل املبارش املتخطي للحدود واملتسم مبزيد من الانفتاح.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


