GA 22/6/1
ا ألصل :اجنلزيي
الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر
ادلورة الثانية والعرشون للجمعية العامة
جنيف ،سويرسا 7-5 ،ديسمرب 2019
البند  6من جدول ا ألعامل
اعداد اسرتاتيجية العقد  -2030اعامتد الاسرتاتيجية

مرشوع قرار
يوىص ابلآيت:
ان امجلعية العامة،
تع متد النسخة الهنائية السرتاتيجية العقد 2030؛
تشجع امجلعيات الوطنية وتدعوها اىل وضع اسرتاتيجياهتا اخلاصة هبا يف املس تقبل عىل أأساس اسرتاتيجية العقد 2030
و أأن ت َّبلغ ابلتقدم احملرز عن طريق قاعدة بياانت الاحتاد ادلويل ونظام االفادة فهيا،
تشجع امجلعيات الوطنية وتدعوها اىل اس تعامل اسرتاتيجية العقد  2030لوضع جدول أأعامل املؤمترات ادلس تورية االقلميية
ويف وضع أأساليب معل اقلميية ملواهجة التحدايت معا عن طريق اجياد حلول اقلميية وعن طريق التعاون أأيامن وحيامث لزم
ا ألمر،
تشجع وتدعو ش باكت ومراكز الصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر اىل اس تخدام اسرتاتيجية العقد  2030ملواصةل تطوير
أأنشطهتا،
تطلب من ا ألمني العام أأن يس تعمل اسرتاتيجية العقد  2030لوضع خطة الاحتاد ادلويل ومزيانيته ،مبا يف ذكل وضع
تعهدات و أأهداف حمددة،

تتعهد جبعل مسأأةل تطبيق اسرتاتيجية العقد  2030بندا دامئا من بنود جدول أأعامل امجلعية العامة يف املس تقبل وتطلب
من ا ألمني العام أأن يعد تقارير موحدة لك س نتني،
تطلب من ا ألمني العام ان يُعد اس تعراضا عن منتصف املدة يف س نة .2025
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موجز
ُأعدت النسخة الهنائية من اسرتاتيجية العقد  2030بعد حتليل نتاجئ البحوث واملشاورات اليت أأجريت بني امجلعيات الوطنية ومع اخلرباء
والرشاكء اخلارجيني .وشارك يف هذه العملية زهاء  10.000خشص .كام تضمنت املسودة الهنائية تعقيبات أأعضاء الش بكة وجملس االدارة.
وامجلعية العامة مدعوة اىل اعامتد النسخة الهنائية من اسرتاتيجية العقد  2030لتطبيقها يف يناير  2021حيث ينهتي العمل ابالسرتاتيجية
حىت عام  2020يف هناية س نة .2020
ما يه املسأأةل أأو املشلكة اليت تقتيض عناية امجلعية العامة؟
ينتظر من امجلعية العامة أأن تعمتد النسخة الهنائية من اسرتاتيجية العقد  2030قبل دخوهل حزي التنفيذ يف يناير .2021
كيف حيل هذا القرار املسأأةل؟ النتاجئ املتوقعة /اخليارات البديةل
من شأأن اعامتد هذه الاسرتاتيجية أأن يضمن أأن تعكس الاسرتاتيجية وتدابري التنفيذ املرافقة لها لك مشاغل وتطلعات امجلعيات الوطنية
خالل العقد املقبل .ويه تعكس رؤيتنا امجلاعية لش بكة الصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر عامليا يف املس تقبل وتوفر توجهيا رفيع املس توى
للجمعيات الوطنية لوضع خططها الاسرتاتيجية اخلاصة هبا.
عالقة هذا القرار بقرارات احلومكة السابقة
لكفت امجلعية العامة جملس االدارة و أأمانة الاحتاد ادلويل يف س نة  2017بوضع اسرتاتيجية جديدة لالحتاد ادلويل و أأعضاهئا استنادا اىل
مشاورات جادة مع لك امجلعيات الوطنية البالغ عددها  191مجعية وطنية.
العالقة مع الس ياسات القامئة
ترتبط هذه العملية ابالسرتاتيجية حىت عام  2020وتستند اىل اجنازاهتا.
العالقة مع ا ألهداف الاسرتاتيجية
يرتبط القرار املقرتح ابجناز معلية اعداد اسرتاتيجية العقد .2030
البحوث والتحليالت واملشاورات اليت أأجريت
شارك يف املشاورات والبحوث والتحليالت اليت أأجريت خالل لك مرحةل اعداد الاسرتاتيجية زهاء  10.000ممثل من امجلعيات الوطنية
و أأمانة الاحتاد ادلويل وخرباء ورشاكء خارجيون .وتضمنت حتليالت استرشافية وحتليال لالجتاهات ،واس تعراضا للمؤلفات املوجودة ومتارين
تصورات ورؤى ،واجياد حلول وتقدمي مناذج ،واجراء مقابالت
حمااكة ،ومقابالت مع خرباء ومشاورات وهجا لوجه ،وتنظمي جلسات القرتاح ّ
يقودها الش باب واملتطوعون.
وتلت هذه العملية املراحل الثالث اليت س بق أأن وافق علهيا جملس االدارة يف يونيو  2018ويه :املرحةل ا ألوىل "فهم الظروف" ،اليت
ُكرست الس تكشاف الاجتاهات والتحوالت اليت تؤثر يف العامل و أأوجه الضعف والصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر؛ واملرحةل الثانية "طموحنا"
اليت ُكرست الس تكشاف رؤاان و أأمه أأولوايتنا والتوترات اليت نشهدها؛ واملرحةل الثالثة" :رمس الاسرتاتيجية" اليت ُكرست لبيان
الاسرتاتيجيات واالجراءات الرئيس ية اليت من شأأهنا أأن تساعد عىل التصدي للتوترات والاس تفادة من الفرص اليت ُأشري الهيا يف املرحلتني
السابقتني.
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لقد اس تخدمت هذه العملية أأسلوب املشاركة الرمقية املوسعة لتمكيل املشاورات املبارشة وهجا لوجه ،ونظمت عددا من ا أللعاب الرمقية
واملسابقات واالتصاالت الابتاكرية وغريها من ا ألنشطة اليت مشلت ما يزيد عىل  150.000خشص.
واضطلع الفريق املعين برشوع اسرتاتيجية العقد  2030يف املقام ا ألول ابلتحليل وسانده يف خمتلف املراحل مجموعة من املتطوعني واملوظفني
من امجلعيات الوطنية بتوجيه من خرباء خارجيني متخصصني يف البحث والتصممي واسترشاف املس تقبل ورمس الاسرتاتيجيات.
ووافق جملس االدارة عىل النسخة الهنائية من اسرتاتيجية العقد  ،2030عىل أأثر التعقيبات اليت وردت من أأعضاء الش بكة يف أأكتوبر
.2019
التبعات املالية
تنطبق القاعدة  5-39من النظام ادلاخيل لالحتاد ادلويل
أأي خماطر حممتةل عىل الاحتاد ادلويل
الاسرتاتيجية ليست معمتدة ،وابلتايل فهي ليست مطبقة يف بداية عقد تطبيقها.
مل جير اعداد الاسرتاتيجية ابلتشاور الاكمل مع ا ألعضاء ،وال يشعر ا ألعضاء بأأهنا اسرتاتيجيهتم و أأهنا تعكس بدقة مشاغلهم وتطلعاهتم وبأأهنم
يتبنوهنا فعال.
التطبيق والرصد وكيفية ابالغ امجلعية العامة بذكل
سيس متر رفع تقارير اىل امجلعية العامة عن التقدم احملرز يف تطبيق الاسرتاتيجية .كام س ُيجرى اس تعراض عن منتصف املدة وعن مضمون
الاسرتاتيجية لضامن اس مترار جدواها.
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اسرتاتيجية العقد  :2030منصة من أأجل التغيري
معل حميل وتغطية عاملية
مث َّل الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر (الاحتاد ادلويل) قو ًة لالنسانية ملا يزيد عىل  100س نة .وقد سامهنا ،بوصفنا
ش بكة عاملية من منظامت الصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر احمللية ومتطوعهيا يف حتقيق راحة الناس اذلين يعانون من ضعف احلال والهتميش
يف لك أأحناء العامل وتطلعاهتم معال مببادئنا ا ألساس ية وقمينا االنسانية.
وبفضل التغطية الواسعة النطاق واملتجذرة مجلعياتنا الوطنية ،حنتل موقعا فريدا ملساعدة الناس واجملمتعات احمللية قبل حدوث الصدمات
وا ألخطار ويف أأثناهئا وبعدها بفضل احلضور ادلامئ للجمعيات الوطنية يف اجملمتعات احمللية ،وبفضل دورها كهيئات مساعدة للسلطات
املوسعة من الفروع احمللية واملتطوعني يف لك بدل من بدلان العامل تقريبا ممن يشاركون يف العمل احمليل.
العامة يف امليدان االنساين ،وش بكهتا ّ
وجتسد اسرتاتيجية العقد  2030هذه الرؤية العريقة وحتس هنا لضامن احتفاظ ش بكة الصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر العاملية بطابعها احليوي
بوصفها مجموعة من املنظامت اليت تف ابلغرض مهنا واحلارضة دامئا ملرافقة الناس واجملمتعات احمللية.
ان التغيريات اليت يشهدها القرن احلادي والعرشون يه تغيريات معقدة ومتداخةل .فنحن نشهد طفرات يف جماالت التعلمي والتكنولوجيا
والتعقيد وشدة تقلب ا ألوضاع واملوصولية والش باكت ،تفوق بكثري ما شهدانه سابقا .وابتت أآاثر أأزمة املناخ حقيقة ملاليني الناس ،فضال
عن الهتديدات اجلديدة وغري املتوقعة عىل الصحة اليت تسامه يف الهجرة والزنوح يف وقت ترتاجع فيه الرمحة ابلناس املرحتلني لتبلغ أأدىن
مس توايهتا .ونشهد حتّوالت هممة يف السلطة البنوية واخنفاض مس توى الثقة يف املؤسسات ،وظهور حراكت تقود تغيريها الاجامتع
اخلاص ،ومطالبة ا ألشخاص املهمشني سابقا بأأن يؤخذوا بعني الاعتبار و أأن يُصغى الهيم و أأن ي ُش َملوا.
ونعرتف بأأنه يلزم اتباع أأساليب جديدة لتوجيه التغيري العامل  .وعلينا مسؤولية اس تعامل تغطيتنا ومواردان بكفاءة .ولتحقيق ذكل ،علينا أأن
نصغ ونفكر ونترصف بشلك خمتلف ،و أأن نكون منفتحني للتعمل والتكيّف عىل طول الطريق.
تتناول اسرتاتيجية العقد  2030التغيريات اليت ستساعدان عىل حتسني قدرتنا عىل انقاذ ا ألرواح ودمع اجلهود الرامية اىل تعزيز همارات
الناس وقدراهتم .وتقرتح الاسرتاتيجية مجموعة من التحوالت من أأجل حتقيق ا ألهداف ومحلنا عىل التفكري اذلي يتجاوز الوضع الراهن.
اننا نقّر بأأن الزنعة االنسانية ليست جمرد مساعدة الناس عىل النجاة والتعايف من ا ألزمات بل اهنا أأكرث من ذكل بكثري .ونود ،عرب اسرتاتيجية
العقد  ،2030عدم الاكتفاء ابلصمود ،وضامن قدرة ا ألفراد واجملمتعات احمللية عىل الازدهار .وتقرتح اسرتاتيجية العقد  2030حتوال فوراي
يف أأسلوب القيادة واختاذ القرارات وجعهل حملي ًا بأأكرب قدر ممكن– عن طريق وضع اجملمتعات احمللية يف مصمي التغيري .مفن شأأن مشاركة
اجملمتعات احمللية يف الهيالك احمللية والوطنية وادلولية أأن حيفظ كرامهتم.
وحنول طريقة معلنا كش بكة َّمو َزعة ،أأي
وال ينبغ أأن تؤدي زايدة ادلور احمليل اىل زايدة العزةل .فعلينا ،خالل العقد املقبل أأن نطور ّ
ش بكة من املنظامت املس تقةل ولكن املوصوةل بشلك دينامييك والقادرة عىل التعاون والتعمل والعمل مع ًا بقدر عالٍ من الكفاءة .كام تعط
الاسرتاتيجية ا ألولوية للتفكري اذلي يتجاوز حدود الصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر والعمل مع هجات ورشاكء عديدين.
لقد استند معلنا دامئا اىل روح التطوع املرتخسة والقوية اليت تقود معل اخلري عىل نطاق واسع .اال أأن طريقة تطوع الناس اليوم ويف
تصور معلنا مع املتطوعني ومن خالهلم وبشلك خاص مع الش باب،
املس تقبل ،ختتلف عام اكنت عليه قبل عقد من الزمن .والعادة ّ
س تواصل الاسرتاتيجية تعزيز تنوعنا وتشجيع احتواء مجيع َمن جتسد قمي الصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر رؤيهتم.
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وتدعو الاسرتاتيجية اىل قيادة ذات رؤية مس تقبلية وفعاةل ومبنية عىل مبادئ ،ميكن أأن تقود املنظامت واملبادرات املعارصة بطريقة تنسجم
مع مبادئنا وقمينا االنسانية .ونلزتم أأيضا مبواصةل التحول الرمق لتسهيل التعمل واذلاكء والعمل امجلاع .
وتساعدان مبادئنا ا ألساس ية عىل وضع أأسس الثقة .فهي رضورية ملساعدتنا عىل تغطية اجملمتعات احمللية املهمشة واملعزوةل عندما يتعذر
عىل معظم املنظامت ا ألخرى بلوغها .وللمحافظة عىل الثقة والهنوض هبا ،علينا أأن نتسم ابلشفافية و أأن نتحمل مسؤوليتنا يف لك ما نقوم
به ،جتاه اجملمتعات احمللية والرشاكء والسلطات واملاحنني وجتاه بعضنا بعض ًا.
ان اسرتاتيجية العقد  2030يه ،قبل لك يشء ،اسرتاتيجية ا ألمل يف قدرة البرشية عىل توظيف طاقاهتا للخري ولتحقيق عامل أأفضل.
ومتثل َقمي ومبادئ مجعياتنا الوطنية قوة عظمية للبرشية .فدلينا قاعدة عاملية من املتطوعني ال مثيل لها وملزتمة بتحقيق تغيريات اجيابية يف
لك أأحناء العامل ،وضامن ايالء أأمهية للناس اكفة ،واس تعدادان وعزمنا جامعيا عىل اجراء التغيريات الالزمة يك تتاح لنا مجيعا فرصة لالزدهار.
رؤيتنا
ان ش بكتنا العاملية من مجعيات الصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر جتمع الناس مع ًا
من أأجل خري البرشية وحفز التغيريات اليت س هتئي مس تقبال أأفضل للجميع
أأساليبنا
ان معلنا متجذر يف حقوق الناس وقدرهتم وسعهيم لتحقيق التغيري ألنفسهم وجملمتعاهتم احمللية وللعامل قاطبة .اننا نعمتد أأسلواب نظاميا ونعرتف
برتابط لك جوانب العمل ،ونويل أأمهية خاصة لضعيف احلال أأو املستبعدين أأو املهمشني
اسرتاتيجيتنا
تُلهم و ّتوجه الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر بأأرسه ،مبا ميكّن لك مجعية وطنية
و أأمانة الاحتاد ادلويل من حتقيق أأثر أأكرب.
أأهدافنا الاسرتاتيجية
الهدف  :1أأن يس تطيع الناس استباق ا ألزمات والتصدي لها والتعايف الرسيع من أآاثرها
الهدف  :2أأن حييا الناس حياة أآمنة وحصية وكرمية و أأن تتاح هلم فرص لالزدهار
الهدف  :3أأن يوظف الناس هجودمه جلعل جممتعاهتم احمللية جممتعات جامعة يسودها السالم
ان أأهدافنا الاسرتاتيجية متجذرة يف مبادئنا ا ألساس ية ومامتش ية مع أأهداف لك أأعضاء احلركة ادلولية للصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر.
كام أأهنا تسامه يف أأمه ا ألطر العاملية االنسانية واالمنائية ،مبا فهيا أأهداف التمنية املس تدامة ،واطار س نداي للحد من خطر الكوارث،
واالتفاق العامل من أأجل الهجرة الآمنة واملنظمة والنظامية ،واالتفاق العامل بشأأن تقامس املسؤولية عن الالجئني ،والصفقة الكربى،
واللواحئ الصحية ادلولية ،واتفاق ابريس بشأأن تغري املناخ ،اىل جانب اتفاقات وحتالفات هممة أأخرى الزتمنا هبا ويسامه فهيا الصليب
ا ألمحر والهالل ا ألمحر بشلك واحض ومبارش.
الهدف  :1أأن يس تطيع الناس استباق ا ألزمات والتصدي لها والتعايف الرسيع من أآاثرها
مل يعد الاكتفاء ابلتصدي ل ألزمات اكفيا جملاهبة التحدايت العاملية املزتايدة .وعلينا أأيضا أأن نعاجل ا ألس باب الاكمنة ل ألزمات وفهم الطبيعة
املتغرية للضعف من أأجل التخفيف من أآاثره وحتسني طريقة مواهجة اخملاطر اجلديدة والناش ئة ،بل وحىت منع حدوهثا.
وس نقوم بتحسني القدرة احمللية عىل التصدي والتأأهب ،اىل جانب أآليات ادلمع ادلولية التمكيلية ،مبا يتيح لش بكتنا التصدي بكفاءة ألي
حاةل طوارئ.
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كام نُقّر مباكنة االنسانية يف بيئة طبيعية تلزهما أأساليب معل أأخالقية ومبينة عىل مبادئ لضامن جناة الساكن ودميومهتم ورفاههم واس تدامة
النظام االيكولويج لكوكبنا.
الهدف  :2أأن حييا الناس حياة أآمنة وحصية وكرمية و أأن تتاح هلم فرص لالزدهار
اننا نعرتف برضورة اعامتد أأساليب مهنجية بقدر أأكرب بكثري لتحقيق التمنية املس تدامة ،لتسهيل فرص الاحتواء الاجامتع ولتحسني قدرة
الناس عىل الصمود والازدهار.
والعامتد هذا الهنج ،ال بد ضامن حصول الناس عىل رعاية حصية جيدة النوعية والتخفيف من مواطن الضعف الصحية .وسنس تخدم خربتنا
لتشجيع الرفاه عىل مجيع املس توايت ،مبا يف ذكل الصحة اجليدة من النوايح الاجامتعية والنفس ية والبدنية وس بل املعيشة.
الهدف  :3أأن يوظف الناس هجودمه من أأجل جعل جممتعاهتم احمللية جممتعات جامعة يسودها السالم
س نعمل يف ظل ش بكتنا العاملية عىل تشجيع ودمع حتقيق جممتعات تكون أأكرث مشو ًال وانصافا ومتاساك .اننا نسعى اىل جعل عاملنا عامل ًا حيوي
الناس مجيعا اجامتعيا ويكون متعاطفا وحيتف ابلتنوع .ونقوم بذكل برتوجي وجتس يد قمينا االنسانية يف لك ما نقوم به.
ونعرتف بأأننا نؤدي دوراً يف املساعدة عىل حتقيق لك ذكل ،و أأن علينا أأن نعمل بصورة فعاةل ابعتباران جزءاً من ش بكة ميكهنا أأن تؤثر يف
حياة الناس تأأثرياً اجيابي ًا .وس نعمل مع رشاكء و أأشخاص من مجيع ا ألعامر ،بتكييف أأساليب معلنا االنساين للتصدي للمشالكت اليت ختصنا
مجيع ًا وبدمع االجراءات اليت تريم اىل حتقيق التحول املطلوب.
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التحدايت العاملية – ما اذلي ينبغ لنا أأن نفعهل خالل هذا العقد؟
متثل التحدايت العاملية امخلسة الواردة يف ما ييل ،يف ر أأينا ،أأكرث اخملاطر احلالية والناش ئة اليت تواجه ش بكتنا احلاحا ،وستتطلب الالزتام
ابلعمل عىل الصعيد احمليل من أأجل تدبرها وحتقيق تغيري اجيايب عىل الصعيد العامل  .وتُعرض هذه التحدايت مكجاالت منفصةل ولكهنا
شديدة الرتابط يف الواقع.
التحدي العامل  :1أأزمة املناخ وا ألزمة البيئية
متثل أأزمة املناخ وتدهور البيئة أأخطارا هممة للبرشية .وابتت التغيريات يف مناخنا وبيئتنا تسامه ابلفعل يف زايدة الظواهر اجلوية القصوى
وتواترها وشدهتا وصعوبة توقعها وأآاثرها املضاعفة عىل الصحة ،ويف تراجع التنوع البيولويج .وان مل تُتخذ أأي اجراءات خبصوص املناخ
وتدهور البيئة ،فان تداعياهتام س يفرضان ضغوطا مزتايدة عىل املوارد الطبيعية الشحيحة ،مبا يف ذكل الغذاء واملاء والهواء النق  .وتؤدي
هذه القضااي املتداخةل اىل زايدة التعرض للخطر وضعف احلال ،وزايدة اخملاطر النامجة عن املناخ يف املدن ويف املناطق اليت تعاين أأصال
من نزاعات عنيفة .وللك ذكل نتاجئ وخمية عىل س بل املعيشة والصحة العقلية والراحة النفس ية والاجامتعية للناس املتأأثرين.
وسيتعني علينا أأن نس تعد ملواهجة ظواهر ترتاوح بني حاالت الطوارئ احمللية والكوارث الكربى واستباقها ،فضال عن ا ألحداث اليت ميكن
التنبؤ هبا وتكل اليت ال ميكن توقعها .وعليه يكتيس دوران يف تسليط الضوء عىل احتياجات الناس الضعيف احلال أأصال و أأولئك اذلين
س يصبحون ضعيفو احلال ،أأمهية مزتايدة .وجيب أأن ندمج لك ذكل يف مجيع جماالت معلنا.
سرنكز يف العقد القادم عىل تقليل تداعيات ا ألزمات املناخية والبيئية عىل الوضع االنساين الآن ويف املس تقبل ومساعدة الناس عىل
الازدهار رمغ ذكل.

س ندرج ادارة خماطر املناخ – مبا يف ذكل التكيف معها وختفيف أأثرها -يف مجيع براجمنا ومعلياتنا وأأنشطتنا يف جمال املنارصة وحتسني االدارة
البيئية يف أأساليبنا للتصدي للتعرض للخطر وضعف احلال.
وسرنكز بشلك خاص عىل مسببات الضعف يف س بل املعيشة ،ونقص الغذاء والصحة ،والزنوح النامج عن املناخ ،ومضن ا ألوساط
حتسن تصدينا ل ألزمات.
احلرضية .وس نتبىن مناذج اختاذ اجراءات مبكرة والتنبؤات العلمية والابتاكر والمتويل ،اليت ميكن أأن ّ
وسوف نواصل زايدة مراعاتنا ملسائل امحلاية والنوع الاجامتع والاحتواء ونسعى اىل ضامن تركزيان عىل الناس الأكرث تأأثرا اب ألزمة املناخية
والبيئية.
وملا اكنت القرارات تُتخذ عىل املس توايت اجملمتعية واحمللية والوطنية والعاملية للتصدي لتغري املناخ وتدهور البيئة ،يُعد من ا ألسايس أأن
نعيل لكمتنا امجلاعية لتشجيع التوصل اىل مس توى الطموح الصحيح يف جمايل التكيّف مع تغري املناخ وختفيف أآاثره.
وس نقوم بتعزيز اطار اس تجابة الصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر ونسعى اىل تقليل بصمتنا عىل املناخ والبيئة.
التحدي العامل  :2تطور ا ألزمات والكوارث
ستتأأثر قدرة الساكن عىل مواهجة ا ألزمات ابلكوارث اليت تفيد التوقعات بأأهنا س تصبح أأكرث انتشارا وتلكفة وتركزيا.
أأكرث انتشارا :تفيد التنبؤات بأأن الكوارث اليت يعود سبهبا اىل ظواهر جوية قصوى واختالل املناخ والبيئة ،س تزتايد .وبيامن تسجل الزناعات
الكربى بني ادلول تراجع ًا ،جسلت أأشاكل أأخرى من الزناعات والعنف زايدة خالل العقد املايض يف خمتلف اجملاالت .وكثريا ما تسبب
العوامل اجلغرافية والس ياس ية املعقدة لهذه ا ألحداث أأزمات انسانية تتحول اىل أأزمات مطوةل.
أأكرث تركزيا :ابتت الكوارث وا ألزمات حتدث بوترية شديدة التسارع يف املواقع الهشة .وحبلول س نة ُ ،2030يرتقب أأن يعيش نصف ساكن
العامل الفقراء تقريبا يف بدلان تعاين من الهشاشة والزناعات .وس يكون الناس ا ألقل قدرة عىل مواهجة الكوارث مه الأكرث ترضرا مهنا.
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أأكرث تعقيدا :اىل جانب املسببات التقليدية للكوارث وا ألزمات ،يس تتبع اعامتدان املزتايد عىل التكنولوجيا خماطر و َمواطن ضعف جديدة،
مبا يف ذكل الهتديدات الس يربانية والرمقية غري املتوقعة.
أأكرث تلكفة :اىل جانب لك ما س بق ذكره ،يُرحج أأن تؤدي زايدة الكثافة الساكنية يف املناطق احلرضية ،وعىل ا ألخص يف املس تقرات
العشوائية ،اىل تفامق احلرمان وزايدة التعرض للمخاطر .ان اجامتع الكوارث العادية والكوارث املركزة واملعقدة يس تتبع أآاثرا مضاعفة عند
وقوع اكرثة ،سواء أأاكنت زلزالا أأو ظاهرة جوية أأو تفيش مرض مع ٍد ،وتقل القدرة عىل توفري املساعدة الرسيعة يف مثل هذه الظروف،
كام ترتفع تاكليف تقدمي املساعدة يف مثل هذه البيئات املقعدة.
وسرنكز خالل العقد القادم عىل ختفيف وجوه ضعف احلال واحلرمان النامجة عن لك أأنواع ا ألزمات والكوارث من أأجل مجيع الناس ،وال
س امي ا ألضعف حاال ،حىت يتس ىن هلم الازدهار.
س نكون يف املوقع يف الوقت املناسب -حيث سنستمثر قبل وقوع ٍ
حدث يف اجراءات احلد من خطر الكوارث ويف التكيّف مع تغري املناخ
وادماهجا يف لك جماالت معلنا.
س نعمل عىل ضامن وجودان يف املاكن املناسب دامئا ،ابس تخدام التكنولوجيا والابتاكر بكفاءة الستباق ا ألخطار والكوارث ،واختاذ اجراءات
مس بقة ومبكرة ،واعامتد أأسلوب يف المتويل مبين عىل التوقعات.
وس نعمل معا عىل ضامن متتعنا ابلقدرة املناس بة ،والتنس يق بكفاءة عرب ش بكتنا االقلميية والعاملية لضامن قدرتنا عىل الاس تجابة للطلب
املزتايد عىل اخلدمات االنسانية ،وحتسني العمل االنساين امل َّوهجة حمليا بأأقىص قدر ممكن.
وس نواصل تمنية املهارات املناس بة ،وتعزيز القدرات الالزمة للتصدي لظروفنا االنسانية املزتايدة التعقيد :الرمقية ،واحلرضية ،واملطوةل،
والتكنولوجية.
وسنشدد عىل الرتكزي املناسب ،واضعني الساكن واجملمتعات املترضرة يف مصمي أأعامل التأأهب ل ألزمات والتصدي لها ،ونشجع أأساليب
العمل ا ألخالقية اليت تعمتد عىل الناس مثل برانمج التحويالت النقدية ،وس بل املعيشة ،وندمع الانتقال اىل مناذج التصدي ل ألزمات احمللية
واالقلميية.
التحدي العامل  :3زايدة الفجوات يف جمايل الصحة والرفاه
ان املاكسب الكبرية اليت حتققت يف جمال الصحة عىل الصعيد العامل خالل الس نوات ا ألخرية ،اىل ما حيققه الطب من تقدم كبري ،امنا
يدعو اىل التفاؤل .ولكن ،عىل الرمغ من ذكل ،ال يزال الناس يواهجون مزجيا معقدا من ا ألخطار املتداخةل اليت حتيق بصحهتم ورفاههم.
وس تكون أأكرب مواطن الضعف وما هيدد الصمود الصح خالل العقد املقبل انجتة عن ا ألثر املضاعف لرتحال الساكن وا ألوبئة والزناعات
وا ألمراض غري املعدية والكوارث الطبيعية ومن صنع االنسان و ّ
تغري املناخ.
وتؤدي التغيريات ادلميغرافية اىل اعامتد عدد أأكرب من املس نني عىل خدمات الرعاية الصحية والاجامتعية اليت كثريا ما تعجز عن تلبية
الاحتياجات أأو تكون منعدمة.
ويعيش ما يزيد عىل مليار خشص يف أأماكن ال حيصلون فهيا عىل أأبسط العناية بسبب ا ألزمات اليت طال أأمدها واخلدمات الصحية املرتدية،
مما هيئي ظروفا تعود فهيا ا ألمراض املنس ية اىل الظهور .وال يزال عدد غري مقبول من الناس ال ينتفعون خبدمات املاء الصاحل للرشب
والرصف الصح .
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و أأحضى ارتفاع حاالت الصحة النفس ية من قبيل الاكتئاب والتو ّجس ،يفرض ضغطا مزتايدا عىل ا ألفراد واجملمتعات احمللية والنظم الصحية.
ويرتبط بذكل زايدة معدالت الوحدة والعزةل غري اخملتارة وجماالت العزةل الرمقية الناش ئة اليت حتول دون متتع الناس بعالقات اجامتعية غنية.
وتاكحف معظم بدلان العامل لتدبُّر التلكفة املزتايدة للرعاية الصحية .ومن املتوقع أأن يشهد عدد العاملني يف جمال الصحة نقصا كبريا ،يُقدر أأن
يبلغ  18مليون عامل حبلول س نة  ،2030وس ّيرض يف تقدمي خدمات الصحة عىل مجيع املس توايت.
وسرنكز خالل العقد القادم عىل التأأكد من انتفاع الناس اكفة خبدمات الصحة واملاء والرصف الصح عىل حنو أآمن و ُمنصف.
س نوسع نطاق براجمنا اجملمتعية املتاكمةل اخلاصة ابلصحة والرعاية واالسعافات ا ألولية ،وكذكل برامج املاء والرصف الصح والنظافة الصحية
يلب من احتياجات اجملموعات الضعيفة احلال أأو املهمشة.
من أأجل س ّد ما مل َّ
كام سزنيد الاستامثر بشلك ملحوظ يف التأأهب ل ألوبئة واجلواحئ ،مبا يف ذكل الاستامثر يف اجلهات الفاعةل والش باكت احمللية واملتطوعني
بوصفهم أأول املس تجيبني و أأول َمن يكشف عن اخملاطر.
وسنستمثر يف التكنولوجيا والابتاكر لتقدمي حلول وتوقعات وحتليالت أأفضل .وسنسعى اىل حتسني معلنا من أأجل الهنوض ابلصحة النفس ية
االجيابية والرفاه ،وتقليل الشعور ابلوحدة وتوفري ادلمع النفيس والاجامتع  ،وال س امي دلى امجلاعات الضعيفة احلال وتكل املتأأثرة بتغري املناخ
والزناعات والكوارث وخماطر أأخرى.
وسنسعى اىل العمل مع رشاكء لتحسني انتفاع الناس برعاية حصية عالية اجلودة بسعر يطيقون دفعه ،وضامن الاحتواء الاجامتع .
التحدي العامل  :4الهجرة والهوية
ميثل ترحال الناس ،سواء أأاكن مبحض ارادهتم أأو غصب ًا عهنم ،احدى السامت املمزية للقرن احلادي والعرشين .وقد ساعدت الهجرة عىل
حتسني حياة الناس يف بدلان املنشأأ واملقصد ،متيح ًة ملاليني الناس حول العامل أأن حييوا حياة أآمنة وذات مغزى .وقد ارتفع عدد املهاجرين
عامليا بشلك ملموس منذ س نة  ،2000ومن املتوقع أأن يس متر يف الارتفاع بسبب الزناعات والفقر وقةل فرص ّ
التوظف اجليد بصفة خاصة.
ومن املتوقع أأن يتعذر العيش يف بعض املناطق يف املس تقبل بفعل ّ
تغري املناخ وا ألزمات البيئية اليت س تجرب أأعدادا كبرية من الناس عىل
الرحيل.
ويواجه الناس املرحتلون ،والالجئون عىل وجه اخلصوص ،خماطر مزتايدة .ومن مجةل هذه اخملاطر الاس تغالل والاعتداء عىل أأيدي
املتاجرين وغريمه من اجملموعات االجرامية ،فضال عن احلرمان اذلي تسببه الس ياسات اليت حتد من الانتفاع ابخلدمات ا ألساس ية والرعاية.
وتش تد هذه اخملاطر حني يتعلق ا ألمر بعدمي اجلنس ية و َمن ليس دلهيم وثيقة رمسية تثبت هويهتم.
ان املناقشات حول الهجرة ابتت تس تخدم يف بعض أأجزاء العامل كأداة لتأأجيج التوتر وكراهية ا ألجانب .وكثريا ما يرافق ذكل – يف لك من
جامعات املهاجرين واجملمتعات املضيفة -التوتر والقلق خبصوص القبول والهوية وماهية "الانامتء" ،ويؤدي ذكل اىل تصدع الامتسك الاجامتع
واىل االقصاء.
سرنكّز خالل العقد القادم عىل التأأكد من أأن ينعم مجيع املهاجرين ابلسالمة و أأن يعاملوا معامةل انسانية كرمية ،وضامن حصول الناس اكفة
عىل ادلمع اذلي حيتاجون اليه لالزدهار يف جممتعات تشملهم.
س نوسع نطاق دمعنا للمهاجرين عىل طرق ودورات الهجرة الرئيس ية لضامن قدرهتم عىل تلبية احتياجاهتم االنسانية عن طريق توفري خدمات
أأساس ية برصف النظر عن وضعهم القانوين.
وسوف نسهر عىل الرتكزي بشدة عىل حامية املهاجرين الضعيف احلال بصفة خاصة .وسوف نرتق بعلمنا يك تضم لك براجمنا مفهوم الاحتواء
والتالمح الاجامتع والاعرتاف بأأن هذه املسائل متداخةل ومرتبطة برفاه الناس مجيعا يف بدلمه ويف اجملمتعات املضيفة عىل السواء.
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وس نوظف هجودان يف اجراء حبوث واقامة رشااكت جديدة حتويلية ميكن أأن تساعدان عىل تلبية الاحتياجات املتغرية ل ألشخاص املرحتلني.
وسنسعى اىل حتسني طريقة معلنا عرب احلدود ،بفسح اجملال العامتد برامج ونظم معلومات أأكرث ترابطا بني البدلان وامجلعيات الوطنية
ومكوانت احلركة ادلولية وعىل طرق الهجرة.
التحدي العامل  :5القمي والسلطة والاحتواء
أأخذت حاالت التوتر املرتبطة ابلقمي تظهر بأأشاكل خمتلفة يف أأماكن عديدة مسببة رشوخ ًا جديدة بني البدلان واملناطق واجملمتعات احمللية
وفامي بيهنا .وابت العديد من ا ألنظمة الس ياس ية والتنظميية والرعائية عاجزة عن مواكبة وترية التغيري .كام ال جيري تقامس فوائد التقدم
الاقتصادي والتكنولويج عىل الرمغ من املاكسب والفرص الكثرية اليت يوفرها .وابتت اماكنية الاضطالع ابلعمل االنساين املبين عىل
مبادئ تتقلص ،بل أأصبحت معرضة للتجرمي يف بعض أأجزاء العامل .وميكن أأن َّتودل هذه التغيريات العاملية عاملا أأكرث تفكاك و أأقل احتوا ًء
وتعاطف َا.
غري أأن هناك أأيضا أأانس عديدون يف لك أأرجاء العامل يريدون حتسني حياهتم وجممتعاهتم احمللية وعاملهم.
وابت العديد من ا ألشخاص اذلين اكنوا هممشني سابقا ،يطالبون الآن بقدر أأكرب من الاعامتد عىل اذلات واملشاركة يف اختاذ القرارات.
وتبذل بدلان عديدة هجود مؤثرة لضامن الاعرتاف جبميع ا ألشخاص وابملساواة برصف النظر عن جنسهم وعرقهم وانامتهئم االثين وديهنم
ونوعهم الاجامتع وميوهلم اجلنس ية.
ان ادلعوة اىل التنوع واالرشاك املتاكئف احلقيق للمر أأة أأخذ يقود التغيري يف اجملمتع املدين واملؤسسات والهيالك احلكومية والس ياسة ،وعىل
وجه اخلصوص يف جماالت امحلاية والقيادة وصنع القرار.
بناء عىل مسريتنا ،منذ الاسرتاتيجية حىت عام  ،2020لرتوجي ثقافة ارساء السالم ونبذ العنف ،سرنكّز يف العقد القادم عىل حامية وتشجيع
ً
التغيري االجيايب لالنسانية وعىل القمي واملبادئ االنسانية.
سنسعى اىل توس يع نطاق براجمنا للتوعية االنسانية اليت تركز عىل القمي االنسانية ،فضال عن حتسني حصول الناس اذلين انقطع تعلميهم
بسبب احلروب أأو الكوارث أأو الزنوح عىل التعلمي .وستساعد براجمنا التعلميية أأيضا عىل اعداد الش باب بصفة خاصة ملا يواهجهم يف القرن
احلادي والعرشين من حتدايت وما يتيحه هلم من فرص.
وسرنكز عىل مبادرات تساعد عىل تعزيز مبادئنا ا ألساس ية وتروجيها .ولكننا نعرتف أأيضا بأأن الزمن يتغري و أأنه اىل جانب هذه املبادئ،
هناك مبادئ أأخرى تُعد أأساس ية لعملنا ومهنا الاس تدامة واملساواة.
سرنكز عىل املبادرات اليت تشجع الاحتواء واملشاركة والتنوع يف الفرص والمتثيل واختاذ القرارات ،مضن منظامت ش بكتنا ويف اجملمتع بشلك
عام .وس نوسع نطاق معلنا يك يغدو أأكرث اتساما ابلطابع املشرتك بني القطاعات ،ابيالء اهامتم خملتلف ا ألبعاد اليت تشّ لك هوايت الناس..
وسنسعى اىل زايدة دمعنا وتركزيان عىل حتقيق التعادل بني اجلنسني وزايدة تويل النساء القيادة عىل ش ىت املس توايت يف ش بكتنا.

حتوالت
س بعة ّ
حتوالت تعترب أأساس ية اذا ما أأرادت ش بكتنا أأن تكون مس تعدة ملواهجة التحدايت ولتعبئة اجلهود احمللية
حتدد هذه الاسرتاتيجية س بعة ّ
حلفز التغيري العامل وحتقيق أأهدافنا الاسرتاتيجية.
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التحول  :1دمع امجلعيات الوطنية وتمنية قدراهتا بصفهتا هجات فاعةل حملية قوية وفعاةل
حنن نعمل أأن وجود هجات فاعةل حملية قوية يُعد أأمر أأسايس ملساعدة اجملمتعات احمللية يف لك أأحناء العامل عىل حتقيق نتاجئ انسانية وامنائية
أأكرب .كام ندرك أأنه اذا أأردان مواهجة التغيريات الرسيعة يف عاملنا ،س يلزم اكتساب همارات جديدة واعامتد مناذج و أأساليب معل مبتكرة يف
منظامتنا.
حنن ملزتمون بدمع بعضنا بعض ًا بشلك حسن التنس يق وفعال لضامن متكّن لك امجلعيات الوطنية من العمل مع جممتعاهتا احمللية وفهم احتياجاهتا
و أأوجه قوهتا ،ورمس الاسرتاتيجيات ،وضامن مواصةل حتسني اجلودة .وابس تخدام ا ألدةل والبحوث والبياانت دلمع أأساليب معلنا ،ستمتكن
ش بكتنا من التعمل والتكيّف والاس تفادة برسعة أأكرب من الفرص املتاحة.
جيب أأن نواصل الاستامثر يف القيادة وتقدمي املساعدة املتخصصة يف جمال التطوير التنظمي لضامن اقامة نظم قوية ،وتشجيع العقليات
الزنهية واخلالقة وذات الفضول وزايدة فرص التغيري بأأكرب قدر ممكن .وس نعمل مع الرشاكء اخلارجيني عىل نطاق واسع دلمع هذه التطورات.
حنن ملزتمون ابلتواصل مع عنارص التغيري من جيل الش باب يف اجملمتعات احمللية اذلين حيتشدون بأأعداد كبرية وبطرق ابتاكرية .وس نكيّف
نظمنا وثقافاتنا لزايدة فعاليهتا يف ارشاك الش باب ،مبا يف ذكل دمع مشاركهتم يف القيادة واختاذ القرارات.
سي متثل معلنا التحوييل يف الرتكزي بقدر أأكرب بكثري عىل تمنية الفروع وامجلعيات الوطنية ،وضامن اضطالع اجلهات الفاعةل احمللية بتنظمي
اخلدمات وتقدميها ،واضطالع امجلعيات الوطنية بدور أأكرب يف حتديد أأولوايهتا اخلاصة واملشاركة يف أأي قرار يتخذ خبصوص العمليات اليت
تُنفذ عىل أأراضهيا .وس نعمل معا كش بكة عىل مساعدة امجلعيات الوطنية عىل تغيري نظمها وهيالكها و أأساليب معلها لتصبح قادرة عىل تلبية
الاحتياجات املتغرية وتشجيع الابتاكر والاتسام ابملرونة وزايدة القدرة عىل التوقع.
عالمات النجاح:
• يكون للجمعيات الوطنية اسرتاتيجيهتا اخلاصة للعقد القادم بأأهدافها الواحضة احملددة حمليا واليت تليب ا ألولوايت احمللية ،املنسجمة
مع اسرتاتيجية الاحتاد ادلويل للعقد  2030واليت تسامه يف حتقيق أأهدافها.
• تشلك اسرتاتيجيات امجلعيات الوطنية أأساس ًا للك ادلمع اذلي تقدمه لها ش بكة الاحتاد ادلويل والرشاكء الآخرين.
• تكون امجلعيات الوطنية قادرة عىل استباق ا ألحداث والتكيف برسعة مع الاجتاهات والس ياقات املتغرية.
التحول  :2الهام املتطوعني وحشدمه
حنن نعمل أأن التطوع واحلشد املدين ميثالن عنرصان رئيس يان يف حتقيق جممتعات أأكرث قدرة عىل احتواء امجليع ،حيث ميكن للجميع المتتع
ابملزااي والفرص املتاحة .ونعمل أأيضا أأن املتطوعني يضمنون جتذران يف اجملمتعات احمللية اليت ندمعها وفهم التحدايت املس مترة والناش ئة يف
جممتعاهتم احمللية ،وحيملون أأفاكرا بشأأن طريقة قيادة التغيري ويتحمسون لها .كام نعمل أأن طبيعة "اجملمتع احمليل" والتطوع تشهد تغيريا بفعل
زايدة املوصولية والقدرة عىل حشد الطاقات اذلاتية عن طريق التكنولوجيا الرمقية .وحنن نعمل أأنه ابلرمغ من أأن دلينا أأكرب ش بكة رمسية من
املتطوعني عىل الصعيد العامل  ،فهناك حركة هائةل للناس يف لك أأحناء العامل اذلين حياولون حشد طاقاهتم من أأجل حتقيق عامل أأفضل،
وحنن عازمون عىل دمع هذه اجلهود وحتسيهنا.
حنن ملزتمون ابعادة تصور التطوع والعمل املدين ،وتطوير أأساليب معل تمكيلية جديدة أأكرث مرونة وانفتاحا ،تُنشئ ش بكة أأكرث فعالية من
العاملني االنسانيني اذلين يعملون للخري العام.
حنن نشدد الزتامنا بتعزيز أأساليبنا الدارة املتطوعني ،مبا يف ذكل تسهيل طرق املشاركة ،وزايدة فعالية دمع معل املتطوعني والاعرتاف به.
وس نواصل دمع قاعدة متطوعينا لضامن تقدمي مجموعة من اخلدمات ا ألساس ية ،واب ألخص يف الظروف املعقدة.
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وس نواصل بذل قصارى هجدان لضامن سالمة متطوعينا وحاميهتم ،وال س امي أأولئك اذلين يعملون يف ظل الزناعات ويف ظروف شديدة
اخلطورة.
علينا أأن نواصل الاستامثر يف زايدة تنوع متطوعينا والفرص املتاحة للمتطوعني اكفة .وسنسعى اىل تقليل العقبات أأمام التطوع اليت تعاين
مهنا النساء والفتيات يف بدلان عديدة ،وتسهيل مشاركة كبار السن يف التطوع ويف التعاون بني ا ألجيال ومع ا ألشخاص ذوي االعاقة،
والامتس مشاركة أأانس يعانون من الهتميش ورمبا تعذر علهيم الاخنراط يف الصليب ا ألمحر والهالل ا ألمحر من قبل.
سي متثل معلنا التحوييل يف الابتاكر والتحول اىل منصة قادرة عىل دمع هجود الناس أأنفسهم لتحقيق التغيري اذلي يصبون اليه يف العامل ،مع
الرتكزي بشلك خاص عىل هجود الش باب وامجلاعات اذلاتية التنظمي .وس نعمل أأيضا عىل ضامن زايدة القدرة عىل االتصال بني متطوعينا ،مبا
يف ذكل عرب احلدود ،مبزيد من الكفاءة ابس تخدام أأساليب رمقية ومساعدهتم عىل تطوير مبادرات ومحالت جديدة بروح ابتاكرية من أأجل
الصاحل العام حول قضااي تثري شواغل.
عالمات النجاح:
• تسجيل زايدة يف عدد املتطوعني املوصولني وامللزتمني يف العامل وتنوعهم.
• وجود بي ّنات عىل قدرتنا عىل التواصل مع جيل جديد اكمل من حمفزي التغيري من الش باب يف اجملمتعات احمللية واقامة عالقات
قوية معهم .ومساعدهتم عىل تصممي وتقدمي أأفاكرمه ومبادراهتم اخلاصة.
• وجود أآليات معززة محلاية املتطوعني والهنوض ابلراحة النفس ية وزايدة دمع أأولئك اذلين ُأصيبوا جبراح أأو ُأرس اذلين قتلوا ُ
ومه
يؤدون واجهبم.
التحول  :3ضامن الثقة واملساءةل
حنن نعمل أأن الثقة أأساس ية يف لك عالقاتنا ،حيث تتيح اماكنية وصولنا اىل اجملمتعات احمللية واقامة رشااكت ،كام أأهنا تساعد عىل انشاء
قاعدة مُنتجة وسلمية من املتطوعني واملوظفني.
ان مسؤوليتنا ا ألوىل يه جتاه اجملمتعات احمللية اليت خندهما .فعلينا أأن ّنبني نزاهتنا وشفافيتا وتواضعنا وصدقنا يف لك عالقاتنا مع اجملمتعات
احمللية .كام أأن أأمه اعتباراتنا يه ضامن سالمة وحامية الناس اذلين تشملهم خدماتنا ومبادراتنا.
ويولينا املاحنون واملؤيدون ثقهتم أأيضا يف اس تعامل مواردمه من أأجل املساعدة عىل حتسني حياة الناس املترضرين .وحنافظ عىل هذه الثقة
عرب الزتامنا وتعهدان ابس تعامل هذه املوارد بكفاءة وحمكة.
ونعمل أأيضا أأن علينا أأن خنضع ملساءةل بعضنا بعض ًا وملساءةل سائر أأعضاء احلركة ،وملساءةل موظفينا ومتطوعينا .حنن نويل ا ألولوية لثقافة
الثقة والسالمة والزناهة وحناسب بعضنا بعضَ ا.
علينا أأن نواصل الاستامثر يف ا ألنظمة و أأساليب العمل اليت تشجع اخلصوصية والزناهة والشفافية يف أآليات تعقيب اجملمتعات احمللية .وسوف
حنسن الوسائل املتاحة للمجمتعات احمللية يك ّ
تعرب عن خماوفها أأو تقدم تعليقاهتا بطرق متنح ا ألولوية دلورات التعقيب وتكون مأأمونة ورسية.
حتسن
ونواصل الرتكزي عىل ضامن حومكة عالية ا ألخالق وفعاةل وشفافة .اننا نستمثر يف قادتنا ملساعدهتم عىل ترس يخ ثقافات ومنظامت ّ
السالمة والرفاه ومنو موظفينا ومتطوعينا وثقة اجملمتع عىل نطاق أأوسع.
كام نعزز هجودان ملنع حاالت وادعاءات السلوك اخملالف للمبادئ والقمي االنسانية وتشخيصها والتصدي لها .وس ندمع التنفيذ الواسع النطاق
لس ياسات الاحتاد ادلويل بشأأن النوع الاجامتع والتنوع ،فضال عن منع الاس تغالل والاعتداء اجلنس يني ،ورصد وحتديث هذه
الس ياسات واملامرسات ابس مترار حسب احلاجة.
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سي متثل معلنا التحوييل يف تبين ثقافة املامرسة ا ألخالقية بشلك اكمل ،ويف جعل املساءةل الشخصية واملؤسس ية يف مصمي معلنا .وس نعمل
أأيضا معا بشلك فعال كحركة عاملية عىل تطبيق هذه املامرسات واملسؤوليات وتعزيز أآليات تنفيذها.
عالمات النجاح:
•
•
•
•

متسك اجملمتعات احمللية بزمام ا ألمور ،حيث تصمم الربامج وتوهجها وتقيّمها.
وجود أآليات للتعقيب مكيّفة مع احتياجات خمتلف امجلاعات ،ووجود بي ّنة عىل مراعاة هذا التعقيب يف العمل ويف الآليات الرسية
املتاحة لرفع الشاكوى اليت تركز عىل الناجني ،مبا يف ذكل يف اجملمتع احمليل.
اتسام اجراءات اختاذ القرار واحلومكة واملالية ابلشفافية يف ش بكتنا العاملية بأأرسها ،واالبالغ ابلنتاجئ ابنتظام بطريقة يفهمها امجليع.
اختاذ حومكة الاحتاد ادلويل وامجلعيات الوطنية ،أأو فريق االدارة العليا املعين ،االجراءات الالزمة دامئا عند الكشف عن
جتاوزات ،وتوفري الرعاية وادلمع للناس املترضرين ،مبن فهيم الناجني واملبلّغني عن اخملالفات.

موزعة
التحول  :4العمل عىل حنو فعال كش بكة َّ
حنن نعمل أأن زايدة الاحتياجات االنسانية يتطلب انهتاج أأساليب معل جديدة قامئة عىل التعاون تضم عدة هجات معنية من أأجل تنفيذ
العمل بفعالية .وميثل جحم ش بكتنا واس تقاللها وترخسها احمليل أأحد أأكرب نقاط قوتنا .اال أأن علينا أأن مننح ا ألولوية لزايدة فعالية التنس يق
واملوصولية والكفاءات ادلاخلية لالس تفادة مهنا هبدف حتقيق ماكسب أأكرب بكثري .كام نعمل أأن علينا أأن نسكل طرقا جديدة يف جمال
التشارك ،و أأن ننوع الرشاكء ،وال نكتف ابلرشاكء التقليديني اذلين اعتدان عىل العمل معهم للتصدي للقضااي املشرتكة.
ذلا ،فنحن ملزتمون بتحسني قدرتنا عىل العمل كحركة عاملية واحدة بأأقىص قدر ممكن ،مبشاطرة املوارد والتعلمي واملعايري املشرتكة ،واجياد
طرق لتعزيز الفعالية واذلاكء امجلاع  .وس نجد مناذج جديدة للتعاون يف روح من التأآزر والتواضع واجلهد املشرتك.
علينا أأن نواصل الاستامثر يف الابتاكرات اليت ميكن أأن تربط بني الناس وتسهّل الاس تفادة من املعارف ،عن طريق توس يع ش باكتنا حمليا
حيسن اختاذ قراراهتا
واقلمييا وعامليا ،ويف تمنية املهارات والنظم لنكون "رشاكء َّممزيين" .وعلينا أأيضا أأن ندمع اس تقالل املنظامت احمللية مبا ّ
ومعها.
سيتخذ معلنا التحوييل شلك مناذج جديدة مفتوحة ومبارشة للتعاون ،ذات نظم المركزية لالتصاالت واختاذ القرارات .وسنتفتح للمزيد من
العالقات والرشااكت التحويلية اليت متنح ا ألولوية للعمل امجلاع وحل املشالكت املشرتك ،مبا يف ذكل خارج النظام االنساين التقليدي
الرئييس.
عالمات النجاح:
•
•
•
•

زايدة العالقات بني امجلعيات الوطنية عىل مجيع املس توايت اليت تؤثر يف الربامج وا ألداء.
توس يع امجلعيات الوطنية نطاق اجلهات الفاعةل والش باكت اليت تعمل معها وتدمعها توس يعا ملموسا ،ووجود بي ّنة عىل حتسن
ا ألثر نتيجة ذلكل.
حتسن التأأثري.
زايدة فعالية وكفاءة التنس يق العامل للجهود اليت ّ
قدرة امجلعيات الوطنية عىل الاس تفادة بسهوةل من املعرفة وادلراية املتاحتني يف الش بكة مىت احتاجت الهيا وابلطريقة اليت
ختتارها.
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التحول  :5العمل االنساين املؤ ِّث ّر
حنن نعمل أأن التحدايت اليت تواهجها اجملمتعات احمللية يه حتدايت معقدة تتطلب اتباع أأساليب معل عديدة للتصدي لها .وستتطلب أأحياان
أأن نعيل لكمتنا امجلاعية .ونعرتف أأيضا بأأن حيادان ال يعين الصمت ،و أأنه جيب االصغاء ملتطوعينا ولش بابنا وللمجمتعات احمللية اليت ينمتون
الهيا خبصوص قضااي تؤثر يف قدرهتم عىل الازدهار .ونعمل أأيضا أأنه ابدلفاع عن القضااي والقمي اليت نؤمن هبا ،ميكن لذلين يؤمنون بنفس القمي
والالزتامات أأن يتش هبوا بعملنا بسهوةل أأكرب و أأن يتواصلوا معنا و أأن ينضموا اىل هجودان .وس تظل االتصاالت الرمقية وتأأثريها أأداة هممة يف
نرش رسالتنا.
حنن ملزتمون ابدلفاع عن أأضعف اجملمتعات احمللية وا ألفراد اذلي نعمل معهم ودمعهم ،طبقا ملبادئنا ا ألساس ية .وعندما يعجز الناس عن
ادلفاع عن أأنفسهم ،فسنتلكم ابمسهم مس تعينني بش بكتنا الرائعة وبدوران كهيئة مساعدة لفائدهتم .كام نلزتم ،حيامث اكن ذكل مناس با ،جبمع
لكمتنا بلكمة الآخرين ،مبا يف ذكل مع منظامت انسانية أأخرى ،من أأجل تعزيز أأثران.
علينا أأن نواصل الاستامثر يف تروجي وتعريف اجملاالت املهمة مثل القانون ادلويل االنساين وقانون الكوارث ،والاس تفادة من مركز امجلعيات
الوطنية الفريد بوصفها هجات مساعدة حلكوماهتا.
سي متثل معلنا التحوييل يف اس تخدام قدرتنا التنظميية وادلبلوماس ية العالء لكمتنا امجلاعية خبصوص قضااي انسانية رئيس ية .وسنستمثر أأيضا
بشلك همم يف وضع ا ألدةل والبياانت والبحوث اليت ميكن أأن تساعد القيادة الرش يدة للقضااي االنسانية والاجامتعية اليت ميكن أأن تؤثر يف
الر أأي والس ياسة واملامرسة.
عالمات النجاح:
•
•
•
•

وجود محالت ومبادرات اعالمية واحضة مبنية عىل أأدةل وخربتنا وتؤثر يف الس ياسة واملامرسة.
وجود دليل عىل أأن مركز امجلعيات الوطنية كجهات مساعدة ابت ي ُس تخدم للتأأثري يف غاايت الس ياسة اليت تشجع حتقيق نتاجئ
اجيابية من أأجل االنسانية.
تسخري مركز الاحتاد ادلويل بوصفته منظمة دولية لزايدة تأأثريه عىل املس توى العامل .
اس تخدام التحليالت والبحوث املشفوعة بأأدةل لتوس يع نطاق تأأثري منارصتنا وس ياستنا.

تحول رمقيا
التحول  :6ال َّ
حنن نعمل الفرص الهائةل املتاحة لتحسني معلنا ولزايدة فعاليتنا ودلمع أأشاكل جديدة من العمل االنساين أأخذت تظهر بفضل التطور الرسيع
للتكنولوجيا الرمقية .ونعرتف أأيضا بأأن أأوجه التقدم هذه تطرح حتدايت وهتديدات ومواطن ضعف جديدة سيتعني التصدي لها يف العقد
املقبل.
حنن ملزتمون ابختبار تكنولوجيات وابتاكرات وممارسات وثقافات رمقية جديدة من أأجل تعزيز ذاكئنا امجلاع واملساعدة عىل ردم الفجوات
الرمقية وتقليل الفقر الرمق والعزةل الرمقية.
نعرتف ونلزتم مبواصةل الانتباه اىل أأن هذه الفرص مصحوبة أأيضا بأأخطار انش ئة ،مبا فهيا املسائل املتعلقة اب ألخالقيات يف جمال البياانت
والنفاذ وامحلاية واحلقوق واملساوئ املرتبطة هبا ،و أأمن املعلومات ،ابالضافة اىل احامتالت احلرب الس يربانية وخماطر أأخرى غري معروفة
حىت الآن.
علينا أأن نواصل الاستامثر يف اختبار وادماج التكنولوجيات الناش ئة واملهارات والقدرات والثقافة الرمقية يف أأساليب معلنا ،وكذكل يف
ادلمع القانوين وا ألخاليق ويف جمال ادارة اخملاطر الالزم يف ش بكتنا العاملية بأأرسها.
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سي متثل علمنا التحوييل يف تبّين وادماج الثقافة والهيلك والتكنولوجيا الالزمة دلمع التحول الرمق الشامل والعادل .ويتضمن ذكل تعزيز
املعرفة الرمقية واملعرفة ابلبياانت واقامة رشااكت هادفة مع مجموعة واسعة من اجلهات.
عالمات النجاح:
•
•
•
•

وجود ثقافة وهيلك تنظمييني يدعامن الرتكزي عىل التحول الرمق ويقامين ادلليل عىل المترس احلاذق يف ش ىت مكوانت الش بكة.
وجود أأدةل عىل أأن الرؤى والتحليالت اليت تتيحها التكنولوجيا الرمقية والابتاكرات تس تخدم الختاذ قرارات اسرتاتيجية وتشغيلية.
كون مجيع الفروع موصوةل رمقيا ومسامههتا ابلبياانت وا ألفاكر والربامج يف اطار ش بكة عاملية.
جناح املوظفني واملتطوعني يف لك امجلعيات الوطنية يف حتسني هماراهتم وقدراهتم بشلك ملموس يف جمال احللول الرمقية.

التحول  :7متويل املس تقبل
حنن نعمل أأن جحم وتعقيد التحدايت االنسانية والتمنوية تزتايد وستتطلب يف الس نوات املقبةل متويال يفوق مس توايت المتويل احلالية اذا ما
أأردان بلوغ أأهدافنا .وندرك أأيضا أأن بلوغ تكل ا ألهداف المتويلية سيس تلزم اقامة رشااكت جديدة واعامتد طرائق معل جديدة واجياد مصادر
بديةل لر أأس املال والمتويل.

حنن ملزتمون بضامن متويل اكف ملساعدة ش بكتنا العاملية عىل سد الاحتياجات املزتايدة ،ولكن القيام بذكل بطريقة أأخالقية ومس تدامة
تكفل اس تقالل العمل االنساين معال مببادئنا ا ألساس ية.
منسقة ملساعدة امجلعيات الوطنية عىل تعزيز أأساليهبا يف جمال
علينا أأن نواصل الاستامثر يف وقت واحد يف ( أأ) اسرتاتيجية استامثر عاملية َ
حشد املوارد والمتويل ،مبا يف ذكل عن طريق الاس تفادة بشلك أأفضل من وضعنا كجهات مساعدة للحكومات و(ب) تعزيز احلومكة
واالدارة واملساءةل املاليتني والربانجميتني.
سي متثل معلنا التحوييل يف تنويع رشااكتنا وحتسني تعاوننا مع مجموعة أأوسع من اجلهات الفاعةل ،واعداد مناذج معل وتكنولوجيات مالية مبتكرة
وأآليات متويل جديدة دلمع الاس تقالل بشلك أأفضل ،وتوس يع نطاق العمل ومعقه.
عالمات النجاح:
•
•
•

ااتحة املزيد من املوارد من مصادر متنوعة ملعاجةل مواطن الضعف.
استامثر امجلعيات الوطنية يف وضع واعامل مناذج المتويل الابتاكرية ابلتعاون مع الرشاكء.
اتباع أأسلوب معاد الصياغة فامي يتعلق حبشد املوارد عىل نطاق الاحتاد ادلويل يتيح حتسني ا ألداء ووجود فرص متويل جديدة،
وخاصة المتويل املبارش املتخط للحدود واملتسم مبزيد من الانفتاح.
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