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ــل الاتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر )الاتحــاد الدولــي( قــوًة  مثَّ
لإلنســانية لمــا يزيــد علــى 100 ســنة. وقــد ســاهمنا، بوصفنــا شــبكة عالميــة مكونــة مــن 
منظمــات الصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر المحليــة ومتطوعيهــا فــي تحقيــق راحــة النــاس 
ــم وتطلعاتهــم عمــا  ــون مــن ضعــف الحــال والتهميــش فــي كل أنحــاء العال الذيــن يعان

بمبادئنــا الأساســية وقيمنــا الإنســانية. 

وبفضــل التغطيــة الواســعة النطــاق والمتجــذرة لجمعياتنــا الوطنيــة، نحتــل موقعــا فريــدا 
لمســاعدة النــاس والمجتمعــات المحليــة قبــل حــدوث الصدمــات والأخــط ار وفــي أثنائهــا 
ــة، وبفضــل  ــة فــي المجتمعــات المحلي ــات الوطني ــم للجمعي وبعدهــا بفضــل الحضــور الدائ
دورهــا كهيئــات مســاعدة للســلطات العامــة فــي الميــدان الإنســاني، وشــبكتها المّوســعة 
مــن الفــروع المحليــة والمتطوعيــن فــي كل بلــد مــن بلــدان العالــم تقريبــا ممــن يشــاركون 

فــي العمــل المحلــي.

وتجســد اســتراتيجية العقــد 2030 هــذه الرؤيــة العريقــة وتحســنها لضمــان احتفــاظ 
شــبكة الصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر العالميــة بطابعهــا الحيــوي بوصفهــا مجموعــة مــن 

ــة.  ــاس والمجتمعــات المحلي ــدة والحاضــرة دائمــا لمرافقــة الن المنظمــات المفي

يشــهد القــرن الحــادي والعشــرون تغييــرات معقــدة ومتداخلــة. فنحــن نشــهد طفــرات فــي 
مجــالات التعليــم والتكنولوجيــا والتعقيــد وشــدة تقلــب الأوضــاع والموصوليــة والشــبكات، 
تفــوق بكثيــر مــا شــهدناه ســابقا. وباتــت آثــار أزمــة المنــاخ حقيقــة يواجههــا ماييــن 
الأشــخاص، فضــا عــن التهديــدات الجديــدة وغيــر المتوقعــة علــى الصحــة التــي تســاهم 
فــي الهجــرة والنــزوح فــي وقــت تتراجــع فيــه الرأفــة بالنــاس المرتحليــن لتبلــغ أدنــى 
مســتوياتها. ونشــهد تّحــولات مهمــة فــي الســلطة البنيويــة وانخفــاض مســتوى الثقــة 
ــة الأشــخاص المهمشــين ســابقا  ــادة الحــركات الاجتماعيــة، ومطالب فــي المؤسســات، وزي

ــار وأن ُيصغــى إليهــم وأن ُيشــَملوا. ــأن يؤخــذوا فــي الاعتب ب

ــا مســؤولية  ــر العالمــي. وعلين ــه التغيي ــاع أســاليب جديــدة لتوجي ــزم اتب ــه يل ونعتــرف بأن
اســتعمال تغطيتنــا ومواردنــا بكفــاءة. ولتحقيــق ذلــك، علينــا أن نصغــي ونفكــر ونتصــرف 

ــف علــى طــول الطريــق. بشــكل مختلــف، وأن نكــون منفتحيــن للتعلــم والتكّي
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تتنــاول اســتراتيجية العقــد 2030 التغييــرات التــي ستســاعدنا علــى تحســين قدرتنــا علــى انقــاذ 
الأرواح ودعــم الجهــود الراميــة إلــى تعزيــز مهــارات النــاس وقدراتهــم. وتقتــرح الاســتراتيجية 
مجموعــة مــن التحــولات مــن أجــل تحقيــق الأهــداف وحملنــا علــى التفكيــر الــذي يتجــاوز الوضــع 

الراهن.

ــاة والتعافــي مــن  ــى النج ــاس عل ــرد مســاعدة الن ــة الإنســانية ليســت مج ــأن النزع ــر ب ــا نّق إنن
الأزمــات بــل إنهــا أكثــر مــن ذلــك بكثيــر. ونــود، عبــر اســتراتيجية العقــد 2030، عــدم الاكتفــاء 
بالصمــود، وضمــان قــدرة الأفــراد والمجتمعــات المحليــة علــى الازدهــار. وتقتــرح اســتراتيجية 
ــر  ــًا بأكب ــح محلي ــادة واتخــاذ القــرارات كــي يصب ــا فــي أســلوب القي ــرا فوري العقــد 2030 تغيي
قــدر ممكــن– عــن طريــق وضــع المجتمعــات المحليــة فــي صميــم التغييــر. فمــن شــأن مشــاركة 
المجتمعــات المحليــة فــي أعمــال المؤسســات المحليــة والوطنيــة والدوليــة أن يحفــظ كرامتهــا 

وقدرتهــا علــى العمــل.

إن تعزيــز الــدور المحلــي لا يعنــي زيــادة العزلــة. فعلينــا، خــال العقــد المقبــل أن نطــور ونحــّول 
طريقــة عملنــا كشــبكة مكونــة مــن منظمــات مســتقلة ولكنهــا موصولــة مــع بعضها بشــكل 
وثيــق وقــادرة علــى التعــاون والتعلــم والعمــل معــًا بقــدر عــاٍل مــن الكفــاءة. كمــا تؤكــد 
الاســتراتيجية علــى أهميــة الفكــر الــذي يتجــاوز حــدود الصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر والحــوار 

مــع العديــد مــن الجهــات والشــركاء. 

لقــد اســتند عملنــا دائمــا إلــى روح التطــوع المترســخة والقويــة التــي تقــود عمــل الخيــر علــى 
نطــاق واســع. إلا أن طريقــة تطــوع النــاس اليــوم وفــي المســتقبل، تختلــف عمــا كانــت عليــه 
قبــل عقــد مــن الزمــن. ولإعــادة تصــّور عملنــا مــع المتطوعيــن ومــن خاللهــم وبشــكل خــاص 
ــن  ــع َم ــواء جمي ــا وُتشــجع احت ــى تنوعن ــر عل مــع الشــباب، ستســتند الاســتراتيجية بقــدر أكب

تجســد قيــم الصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر رؤيتهــم. 

وتدعــو الاســتراتيجية إلــى قيــادة ذات رؤيــة مســتقبلية وفعالة ومبنيــة على مبادئ، يمكن 
ــا الإنســانية.  ــا وقيمن ــادرات المعاصــرة بطريقــة تنســجم مــع مبادئن أن تقــود المنظمــات والمب

ونلتــزم أيضــا بمواصلــة التحــول الرقمــي لتســهيل التعلــم والــذكاء والعمــل الجماعــي.

وتســاعدنا مبادئنــا الأساســية علــى وضــع أســس الثقــة. فهــي ضروريــة لمســاعدتنا علــى 
ــة عندمــا يتعــذر علــى معظــم المنظمــات  تغطيــة المجتمعــات المحليــة المهمشــة والمعزول
ــا أن نتســم بالشــفافية وأن  ــى الثقــة والنهــوض بهــا، علين الأخــرى بلوغهــا. وللمحافظــة عل
نتحمــل مســؤوليتنا فــي كل مــا نقــوم بــه، تجــاه المجتمعــات المحليــة والشــركاء والســلطات 

ــا بعضــًا. والمانحيــن وتجــاه بعضن

إن اســتراتيجية العقــد 2030 هــي، قبــل كل شــيء، اســتراتيجية الأمــل فــي قــدرة البشــرية 
علــى توظيــف طاقاتهــا للخيــر ولتحقيــق عالــم أفضــل. وتمثــل قَيــم ومبــادئ جمعياتنــا الوطنية 
قــوة عظيمــة للبشــرية. فلدينــا قاعــدة عالميــة مــن المتطوعيــن لا مثيــل لهــا وملتزمــة بتحقيق 
ــة، واســتعدادنا  ــاس كاف ــة للن ــاء أهمي ــان إي ــم، وضم ــاء العال ــة فــي كل أنح ــرات إيجابي تغيي

وعزمنــا جماعيــا علــى إجــراء التغييــرات الازمــة كــي تتــاح لنــا جميعــا فرصــة لازدهــار.
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رؤيتنا
إن شــبكتنا العالميــة مــن جمعيــات الصليــب الأحمــر والهــال 
الأحمــر تجمــع النــاس معــًا مــن أجــل خيــر البشــرية وحفــز 

التغييــرات التــي ســتهيئ مســتقبا أفضــل للجميــع

أسلوبنا
ــاس وقدرتهــم وســعيهم  ــوق الن ــي حق ــذر ف ــا متج إن عملن
لتحقيــق التغييــر لأنفســهم ولمجتمعاتهــم المحليــة وللعالــم 
بترابــط كل  ونعتــرف  نظاميــا  أســلوبا  نعتمــد  إننــا  قاطبــة. 
جوانــب العمــل، ونولــي أهميــة خاصــة لضعيفــي الحــال أو 

المســتبعدين أو المهمشــين

استراتيجيتنا
ُتلهــم وتّوجــه الاتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب الأحمــر 
والهــال الأحمــر بأســره، بمــا يمّكــن كل جمعيــة وطنيــة 

وأمانــة الاتحــاد الدولــي مــن زيــادة أثرهــا جماعيــًا.
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استراتيجية العقد 2030
3 أهداف
1

 أن يستطيع الناس استباق 
الأزمات والتصدي لها والتعافي 

السريع من آثارها

2
أن يحيا الناس حياة آمنة وصحية 

وكريمة وأن تتاح لهم فرص 
لالزدهار

1
تغّير المناخ والأزمة 

البيئية

1
دعم الجمعيات الوطنية وتنمية 
قدراتها بصفتها جهات فاعلة 

محلية قوية وفعالة

2
تطور الأزمات 

والكوارث

2
إلهام المتطوعين 

وحشدهم

3
الثغرات المتزايدة 
في مجالي الصحة 

وُحسن الحال

3
ضمان الثقة 
والمساءلة

4
الهجرة والهوية

4
العمل على نحو فعال 

عة كشبكة موزَّ

5
التأثير في العمل 

الإنساني 

6
ل  التحوَّ
رقميا

7
تمويل 

المستقبل

5 تحديات

7 تحولات



3
أن يوظف الناس جهودهم لجعل 
مجتمعاتهم المحلية مجتمعات 

جامعة يسودها السالم

5
القيم والسلطة 

والاحتواء



أهدافنا الاستراتيجية
ــاس اســتباق الأزمــات والتصــدي لهــا والتعافــي الســريع مــن  الهــدف 1: أن يســتطيع الن

آثارهــا

الهدف 2: أن يحيا الناس حياة آمنة وصحية وكريمة وأن تتاح لهم فرص لازدهار

ــة مجتمعــات جامعــة  ــاس جهودهــم لجعــل مجتمعاتهــم المحلي الهــدف 3: أن يوظــف الن
يســودها الســام

إن أهدافنــا الاســتراتيجية متجــذرة فــي مبادئنــا الأساســية ومتماشــية مــع أهــداف كل 
أعضــاء الحركــة الدوليــة للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر. كمــا أنهــا تســاهم فــي تنفيذ أهم 
الأطــر العالميــة الإنســانية والإنمائيــة، بمــا فيهــا أهداف التنمية المســتدامة، وإطار ســنداي 
للحــد مــن خطــر الكــوارث، والاتفــاق العالمــي مــن أجل الهجــرة الآمنة والمنظمــة والنظامية، 
والاتفــاق العالمــي بشــأن تقاســم المســؤولية عــن الاجئيــن، والصفقــة الكبــرى، واللوائــح 
الصحيــة الدوليــة، واتفــاق باريــس بشــأن تغيــر المنــاخ، إلــى جانــب اتفاقــات وتحالفــات مهمة 
ــب الأحمــر والهــال الأحمــر مســاهمات واضحــة ومباشــرة  ــا بهــا يقــدم الصلي أخــرى التزمن

 . فيها

الهدف 1: أن يستطيع الناس استباق الأزمات والتصدي  	
لها والتعافي السريع من آثارها

لــم يعــد مجــرد التصــدي لألزمــات كافيــا لمجابهــة التحديــات العالميــة المتزايــدة. فعلينــا أن 
ــرة للضعــف مــن أجــل  ــة لألزمــات وأن نفهــم الطبيعــة المتغي ــج أيضــا الأســباب الكامن نعال
التخفيــف مــن آثــاره وتحســين طريقــة مواجهــة المخاطــر الجديــدة والناشــئة، بــل وحتــى منــع 

حدوثهــا.

وســنقوم بتحســين القــدرة المحليــة علــى التصــدي والتأهــب، إلــى جانــب وضــع آليــات 
تكميليــة للدعــم الدولــي، بمــا يتيــح لشــبكتنا التصــدي بكفــاءة لأي حالــة طــوارئ.

كمــا ُنّقــر بمكانــة الإنســانية فــي بيئــة طبيعيــة تلزمهــا أســاليب عمــل أخاقيــة ومبينــة علــى 
مبــادئ لضمــان نجــاة الســكان وديمومتهــم ورفاههــم واســتدامة النظــام الإيكولوجــي 

لكوكبنــا.
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الهدف 2: أن يحيا الناس حياة آمنة وصحية وكريمة وأن  	
تتاح لهم فرص لازدهار

إننــا نعتــرف بضــرورة اعتمــاد أســاليب منهجيــة بقــدر أكبر بكثيــر لتحقيق التنمية المســتدامة، 
ولتســهيل فــرص الاحتــواء الاجتماعــي ولتحســين قــدرة النــاس على الصمــود والازدهار.

ولاعتمــاد هــذا النهــج، لا بــد لنــا مــن ضمــان حصــول النــاس علــى رعايــة صحيــة جيــدة 
النوعيــة والتخفيــف مــن مواطــن الضعــف التــي تحــول دون الصمــود مــن الناحيــة الصحيــة. 
وسنســتخدم خبرتنــا للنهــوض بحســن الحــال علــى جميــع المســتويات، بمــا فــي ذلــك علــى 

ــة وســبل المعيشــة. المســتوى الاجتماعــي والصحــة النفســية والبدني

الهدف 3: أن يوظف الناس جهودهم من أجل جعل  	
مجتمعاتهم المحلية مجتمعات جامعة يسودها السام

ســنعمل فــي ظــل شــبكتنا العالميــة علــى تشــجيع ودعــم تحقيــق مجتمعــات تكــون أكثــر 
احتــواًء وانصافــا وتماســكا. إننــا نســعى إلــى جعــل عالمنــا عالمــًا يحــوي النــاس جميعــا 
اجتماعيــا ويكــون متعاطفــا ويحتفــي بالتنوع. ونقوم بذلك بترويج وتجســيد قيمنا الإنســانية 

الإيجابيــة فــي كل مــا نقــوم بــه. 

ونعتــرف بأننــا نــؤدي دورًا فــي المســاعدة علــى تحقيــق كل ذلــك، وأن علينــا أن نعمــل 
بصــورة فعالــة باعتبارنــا جــزءًا مــن شــبكة يمكنهــا أن تؤثــر فــي حيــاة النــاس تأثيــرًا إيجابيــًا. 
وســنعمل مــع شــركاء وأشــخاص مــن جميــع الأعمــار، بتكييــف أســاليب عملنــا الإنســاني 
للتصــدي للمشــكات التــي تخصنــا جميعــًا وبدعــم الإجــراءات التــي ترمــي إلــى تحقيــق 

ــوب. ــول المطل التح
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التحديات العالمية – ما الذي ينبغي لنا 
أن نفعله خال هذا العقد؟

تمثــل التحديــات العالميــة الخمســة الــواردة فــي مــا يلــي، فــي رأينــا، أكثــر المخاطــر الحاليــة 
والناشــئة إلحاحــا التــي تواجــه شــبكتنا، والتــي تتطلــب الالتــزام بالعمــل علــى الصعيــد 
المحلــي مــن أجــل تدبرهــا وتحقيــق تغييــر إيجابــي علــى الصعيــد العالمــي. وُتعــرض هــذه 

التحديــات كمجــالات منفصلــة ولكنهــا شــديدة الترابــط فــي الواقــع. 

التحدي العالمي 1: تغّير المناخ والأزمة البيئية 	
تمثــل أزمــة المنــاخ وتدهــور البيئــة أخطــارا مهمــة للبشــرية. وباتــت التغييــرات فــي مناخنــا 
وبيئتنــا تســاهم بالفعــل فــي زيــادة الظواهــر الجويــة القصــوى وتواترها وشــدتها وصعوبة 
توقعهــا وآثارهــا المضاعفــة علــى الصحــة، وفــي تراجــع التنــوع البيولوجــي. ومــا لــم ُتتخــذ 
أي إجــراءات بخصــوص المنــاخ وتدهــور البيئــة، فــإن تداعياتهمــا ســيفرضان ضغوطــا متزايــدة 
علــى المــوارد الطبيعيــة الشــحيحة، بمــا فــي ذلــك الغــذاء والمــاء والهــواء النقــي. وتــؤدي 
هــذه التهديــدات المتداخلــة إلــى زيــادة التعــرض للخطــر وضعــف الحــال، وزيــادة المخاطــر 
الناجمــة عــن المنــاخ فــي المــدن وفــي المناطــق التــي تعاني أصــا من نزاعــات عنيفة. ولكل 
ذلــك نتائــج وخيمــة علــى ســبل المعيشــة والصحــة العقليــة والراحــة النفســية والاجتماعيــة 

للنــاس المتأثريــن.

وســيتعين علينــا أن نســتعد لمواجهــة ظواهــر تتراوح بين حالات الطــوارئ المحلية والكوارث 
ــي لا يمكــن  ــك الت ــؤ بهــا وتل ــي يمكــن التنب ــداث الت ــن الأح ــرى واســتباقها، فضــا ع الكب
ــاس الضعيفــي  ــى احتياجــات الن ــا فــي تســليط الضــوء عل ــه يكتســي دورن توقعهــا. وعلي
الحــال أصــا وأولئــك الذيــن ســيصبحون ضعيفــو الحــال، أهميــة متزايــدة. ويجــب أن ندمــج كل 

ذلــك فــي جميــع مجــالات عملنــا.

ســنركز فــي العقــد القــادم علــى تقليــل تداعيــات الأزمــات المناخيــة والبيئيــة علــى الوضــع 
الإنســاني الآن وفــي المســتقبل ومســاعدة النــاس علــى الازدهــار رغــم الظــروف.

ســندرج إدارة مخاطــر المنــاخ – بمــا فــي ذلــك التكيــف معهــا وتخفيــف أثرهــا- فــي جميع 
برامجنــا وعملياتنــا وأنشــطتنا فــي مجــال التوعيــة وســنعتمد أســاليب عمــل تركــز بقــدر أكبــر 

علــى الإدارة البيئيــة فــي أنشــطتنا الراميــة إلــى تقليــل التعــرض للخطــر وضعــف الحــال.
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وســنركز بشــكل خــاص علــى عوامــل الضعــف المرتبطــة بســبل المعيشــة، وعلــى نقــص 
الغــذاء والصحــة، والنــزوح الناجــم عــن تغّيــر المنــاخ، والحيــاة فــي الأوســاط الحضريــة. 
وســنتبنى نمــاذج اتخــاذ إجــراءات مبكــرة ونســتخدم التنبــؤات العلميــة والابتــكار والتمويــل، 

ــا لألزمــات.  ــن تصدين ــي مــن شــأنها أن تحّس الت

وســوف نولــي عنايــة أكبــر لمســائل الحمايــة والنــوع الاجتماعــي والاحتــواء ونســعى إلــى 
ضمــان تركيزنــا علــى النــاس الأكثــر تأثــرا بالأزمــة المناخيــة والبيئيــة.

ولمــا كانــت القــرارات ُتتخــذ علــى المســتويات المجتمعيــة والمحليــة والوطنيــة والعالميــة 
للتصــدي لتغيــر المنــاخ وتدهــور البيئــة، فمــن الأساســي أن نعلــي كلمتنــا الجماعيــة 
ــاخ  ــر المن ــف مــع تغي ــي التكّي ــازم فــي مجال لتشــجيع التوصــل إلــى مســتوى الطمــوح ال

ــاره. ــف آث وتخفي

ــل  ــى تقلي ــر ونســعى إل ــر والهــال الأحم ــب الأحم ــز إطــار اســتجابة الصلي وســنقوم بتعزي
ــة. ــاخ والبيئ ــى المن ــا عل بصمتن

التحدي العالمي 2: تطور الأزمات والكوارث 	
ســتتأثر قــدرة الســكان علــى مواجهــة الأزمــات بالكــوارث التــي تفيــد التوقعــات بأنهــا 

ســتصبح أكثــر تواتــًرا وتركيــًزا وتعقيــًدا وتكلفــًة. 

أكثــر تواتــًرا: تفيــد التنبــؤات بــأن الكــوارث التــي يعــود ســببها إلــى ظواهــر جويــة قصــوى 
وإلــى اختــال المنــاخ والبيئــة، ســتتزايد. وبينمــا تســجل النزاعــات الكبــرى بيــن الــدول تراجعــًا، 
ــف  ــادة خــال العقــد الماضــي فــي مختل ــف زي ــات والعن ســجلت أشــكال أخــرى مــن النزاع
ــداث  ــدة لهــذه الأح ــة والسياســية المعق ــل الجغرافي ــا تســبب العوام ــرا م ــالات. وكثي المج

أزمــات إنســانية تتحــول إلــى أزمــات مطّولــة.

أكثــر تركيــزا: باتــت الكــوارث والأزمــات تحــدث بوتيــرة شــديدة التســارع فــي المواقــع الهشــة. 
ــا فــي بلــدان  وبحلــول ســنة 2030، ُيرتقــب أن يعيــش نصــف ســكان العالــم الفقــراء تقريب
تعانــي مــن الهشاشــة والنزاعــات. وســيكون النــاس الأقــل قــدرة علــى مواجهــة الكــوارث 

هــم الأكثــر تضــررا منهــا. 

أكثــر تعقيــدا: إلــى جانــب المســببات التقليديــة للكــوارث والأزمات، يســتتبع اعتمادنــا المتزايد 
علــى التكنولوجيــا مخاطــر وَمواطــن ضعــف جديــدة، بمــا فــي ذلــك التهديــدات الســيبرانية 

والرقميــة غيــر المتوقعــة.
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ــادة الكثافــة الســكانية  ــؤدي زي ــا ســبق ذكــره، ُيرجــح أن ت ــب كل م ــى جان ــر تكلفــة: إل أكث
فــي المناطــق الحضريــة، وعلــى الأخــص فــي المســتقرات العشــوائية، إلــى تفاقــم الحرمــان 
وزيــادة التعــرض للمخاطــر. إن اجتمــاع هــذه العوامــل الثاثــة أي: التواتــر والتركيــز والتعقيــد، 
يســتتبع آثــارا مضاعفــة عنــد وقــوع كارثــة، ســواء أكانــت زلــزالا أو ظاهــرة جويــة أو تفشــي 
مــرض معــٍد، وتقــل القــدرة علــى توفيــر المســاعدة الســريعة فــي مثــل هــذه الظــروف، كمــا 

ترتفــع تكاليــف تقديــم المســاعدة فــي مثــل هــذه البيئــات المقعــدة.

ســنركز خــال العقــد القــادم علــى الحــد مــن حــالات ضعــف الحــال والحرمــان التــي تهــدد 
النــاس كافــة، ولا ســيما أضعفهــم حــالا، بســبب كل أنــواع الأزمــات والكــوارث، حتــى يتســنى 

لــكل شــخص الازدهــار.

ســنكون فــي الموقــع فــي الوقــت المناســب- حيــث سنســتثمر فــي إجــراءات الحــد من خطر 
الكــوارث وفــي التكّيــف مــع تغيــر المنــاخ قبــل وقــوع حــدٍث وندمــج هــذه العناصــر فــي كل 

مجــالات عملنا.

ســنعمل علــى ضمــان وجودنــا فــي المــكان المناســب دائمــا، باســتخدام التكنولوجيــا 
والابتــكار بكفــاءة لاســتباق الأخطــار والكــوارث، وباعتمــاد أســلوب فــي التمويــل مبنــي علــى 

التوقعــات لتســهيل اتخــاذ إجــراءات مســبقة وســريعة.

وســنعمل معــا علــى ضمــان تمتعنــا بالقــدرات المناســبة، والتنســيق بكفــاءة عبــر شــبكتنا 
الإقليميــة والعالميــة لضمــان قدرتنــا علــى تلبيــة الطلبــات الإنســانية المتزايــدة، وتحســين 

جهــة محليــا بأقصــى قــدر ممكــن. العمــل الإنســاني الموَّ

للظــروف  للتصــدي  الازمــة  القــدرات  بتعزيــز  المناســبة،  المهــارات  تنميــة  وســنواصل 
الإنســانية المتزايــدة التعقيــد: كالأوســاط الحضريــة، والأزمــات المطّولــة، والبيئــات الرقميــة 

والتكنولوجيــة.

وسنشــدد علــى التركيــز المناســب، واضعيــن الســكان والمجتمعــات المتضــررة فــي صميــم 
أعمــال التأهــب لألزمــات والتصــدي لهــا، بتشــجيع أســاليب العمــل الأخاقيــة التــي تعتمــد 
علــى النــاس مثــل برنامــج التحويــات النقديــة، وتعزيــز ســبل المعيشــة، وبدعــم الانتقــال إلى 

نمــاذج التصــدي لألزمــات التــي تشــجع الإجــراءات المحليــة والإقليميــة.

التحدي العالمي 3: الثغرات المتزايدة في مجالي الصحة  	
وُحسن الحال

إن المكاســب الكبيــرة التــي تحققــت فــي مجــال الصحــة علــى الصعيــد العالمــي خــال 
الســنوات الأخيــرة، ومــا يحققــه الطــب مــن تقــدم كبيــر، إنمــا يدعــو إلــى التفــاؤل. ولكــن، 
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ــة  ــن الأخطــار المتداخل ــدا م ــا معق ــاس يواجهــون مزيج ــزال الن ــك، لا ي ــن ذل ــم م ــى الرغ عل
التــي تحيــق بصحتهــم وُحســن حالهــم. وســتكون أكبــر مواطــن الضعــف ومــا يهــدد الصمــود 
الصحــي خــال العقــد المقبــل ناتجــة عــن الأثــر المضاعــف لترحال الســكان والأوبئــة والنزاعات 

ــر المنــاخ. والأمــراض غيــر المعديــة والكــوارث الطبيعيــة ومــن صنــع الإنســان وتغّي

وتــؤدي التغييــرات الديمغرافيــة إلــى اعتمــاد عــدد أكبــر مــن المســنين علــى خدمــات الرعايــة 
الصحيــة والاجتماعيــة التــي كثيــرا مــا تعجــز عــن تلبيــة الاحتياجــات أو تكــون منعدمــة.

ويعيــش مــا يزيــد علــى مليــار شــخص فــي أماكــن لا يحصلــون فيهــا علــى أبســط العنايــة 
بســبب الأزمــات التــي طــال أمدهــا والخدمــات الصحيــة المترديــة، ممــا يهيــئ ظروفــا تعــود 
فيهــا الأمــراض المنســية إلــى الظهــور. ولا يــزال عــدد غيــر مقبــول مــن النــاس لا ينتفعــون 

بخدمــات المــاء الصالــح للشــرب والصــرف الصحــي.

ــس، يفــرض ضغطــا  ــاب والتوّج ــل الاكتئ ــة النفســية مــن قبي ــالات الصح ــاع ح وأضحــى ارتف
متزايــدا علــى الأفــراد والمجتمعــات المحليــة والنظــم الصحيــة. ويصاحــب ذلــك الوضــع زيــادة 
معــدلات الوحــدة والعزلــة غيــر المختــارة ومجــالات العزلــة الرقميــة الناشــئة التــي تحــول دون 

نســج النــاس عاقــات اجتماعيــة غنيــة.

وتكافــح معظــم بلــدان العالــم لمواجهــة التكلفــة المتزايــدة للرعايــة الصحية. ومــن المتوقع 
أن يشــهد عــدد العامليــن فــي مجــال الصحــة نقًصــا كبيــرا، ُيقــدر أن يبلــغ 18 مليــون عامــل 

بحلــول ســنة 2030، وســيؤثر فــي تقديــم خدمــات الصحــة علــى جميــع المســتويات.

وســنركز خــال العقــد القــادم علــى التأكــد مــن انتفــاع النــاس كافــة بخدمــات الصحــة والمــاء 
والصــرف الصحــي علــى نحــو آمــن وُمنصــف.

ــة والإســعافات  ــة والرعاي ــة الخاصــة بالصح ــة المتكامل ــا المجتمعي سنوســع نطــاق برامجن
الأوليــة، وكذلــك برامــج المــاء والصــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة مــن أجــل ســّد مــا لــم 

ــبَّ مــن احتياجــات المجموعــات الضعيفــة الحــال أو المهمشــة.  يل

فــي  بمــا  والجوائــح،  لألوبئــة  التأهــب  فــي  ملحــوظ  بشــكل  الاســتثمار  كمــا ســنزيد 
ــن بوصفهــم أول  ــة والمتطوعي ــة والشــبكات المحلي ــي الجهــات الفاعل ــك الاســتثمار ف ذل

المســتجيبين وأول َمــن يكشــف عــن المخاطــر.

أفضــل.  وتحليــات  وتوقعــات  حلــول  لتقديــم  والابتــكار  التكنولوجيــا  فــي  وسنســتثمر 
ــة وُحســن  ــة النفســية الإيجابي ــل النهــوض بالصح ــن أج ــا م ــى تحســين عملن وسنســعى إل
الحــال، وتقليــل الشــعور بالوحــدة وتوفيــر الدعــم النفســي والاجتماعــي، ولا ســيما لــدى 
الجماعــات الضعيفــة الحــال وتلــك المتأثــرة بتغيــر المنــاخ والنزاعــات والكــوارث ومخاطــر أخــرى.

وسنســعى إلــى العمــل مــع شــركاء لتحســين انتفــاع النــاس برعايــة صحيــة عاليــة الجــودة 
بســعر معقــول، وضمــان الاحتــواء الاجتماعــي.
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التحدي العالمي 4: الهجرة والهوية 	
يمثــل ترحــال النــاس، ســواء أكان بمحــض إرادتهــم أو غصبــًا عنهــم، إحــدى الســمات المميــزة 
للقــرن الحــادي والعشــرين. وقــد ســاعدت الهجــرة علــى تحســين حيــاة النــاس فــي بلــدان 
المنشــأ والمقصــد، وأتاحــت لماييــن النــاس حــول العالــم أن يحيــوا حيــاة آمنــة وذات مغــزى. 
وقــد ارتفــع عــدد المهاجريــن عالميــا بشــكل ملمــوس منــذ ســنة 2000. ومــن المتوقــع أن 
يســتمر فــي الارتفــاع بســبب النزاعــات والفقــر وقلــة فــرص التوّظــف الجيــد بصفــة خاصــة. 
ومــن المتوقــع أن يتعــذر العيــش فــي بعــض المناطــق فــي المســتقبل بفعــل تغّيــر المنــاخ 

والأزمــات البيئيــة التــي ســتجبر أعــدادا كبيــرة مــن النــاس علــى الرحيــل.

ويواجــه النــاس المرتحلــون، والاجئــون علــى وجــه الخصــوص، مخاطــر متزايــدة. ومــن جملــة 
هــذه المخاطــر الاســتغال والاعتــداء علــى أيــدي المتاجريــن وغيرهــم مــن المجموعــات 
الإجراميــة، فضــا عــن الحرمــان الــذي تســببه السياســات التــي تحــد مــن الانتفــاع بالخدمــات 
ــن  ــق الأمــر بعديمــي الجنســية وَم الأساســية والرعايــة. وتشــتد هــذه المخاطــر حيــن يتعل

ليــس لديهــم وثيقــة رســمية تثبــت هويتهــم.

إن المناقشــات حــول الهجــرة باتــت تســتخدم فــي بعــض أجــزاء العالــم كأداة لتأجيــج التوتــر 
وكراهيــة الأجانــب. وكثيــرا مــا يرافــق ذلــك – فــي كل مــن جماعــات المهاجريــن والمجتمعــات 
المضيفــة- التوتــر والقلــق بخصــوص القبــول والهويــة وماهيــة "الانتمــاء"، ويــؤدي ذلــك 

إلــى تصــدع التماســك الاجتماعــي وإلــى الإقصــاء.

ســنرّكز خــال العقــد القــادم علــى التأكــد مــن أن ينعــم جميــع المهاجريــن بالســامة وأن 
يعاملــوا معاملــة إنســانية كريمــة، وضمــان حصــول النــاس كافــة علــى الدعم الــذي يحتاجون 

إليــه لازدهــار فــي مجتمعــات تشــملهم.

سنوســع نطــاق دعمنــا للمهاجريــن علــى جميــع مســارات ودورات الهجرة الرئيســية لضمان 
تلبيــة احتياجاتهــم الإنســانية عــن طريــق توفيــر خدمــات أساســية بصــرف النظــر عــن وضعهم 

القانوني.

وســوف نســهر علــى التركيــز بشــدة علــى حمايــة المهاجريــن الضعيفي الحــال بصفة خاصة. 
وســوف نرتقــي بعلمنــا كــي تضــم كل برامجنــا مفهــوم الاحتــواء والتاحــم الاجتماعــي 
والاعتــراف بــأن هــذه المســائل متداخلــة ومرتبطــة برفــاه النــاس جميعــا فــي بلدهــم وفــي 

المجتمعــات المضيفــة علــى الســواء.

وســنوظف جهودنــا فــي إجــراء بحــوث وإقامــة شــراكات جديــدة تحويليــة يمكــن أن 
تســاعدنا علــى تلبيــة الاحتياجــات المتغيــرة لألشــخاص المرتحليــن.

وسنســعى إلــى تحســين طريقــة عملنــا عبــر الحــدود، بفســح المجــال لاعتمــاد برامــج ونظــم 
معلومــات أكثــر ترابطــا بيــن البلــدان والجمعيــات الوطنيــة ومكونــات الحركــة الدوليــة وعلــى 

مســارات الهجــرة.
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التحدي العالمي 5: القيم والسلطة والاحتواء 	
أخــذت حــالات التوتــر المرتبطــة بالقيــم تظهــر بأشــكال مختلفــة فــي أماكــن عديــدة مســببة 
شــروخًا جديــدة بيــن البلــدان والمناطــق والمجتمعــات المحليــة وفيمــا بينهــا. وبــات العديــد مــن 
الأنظمــة السياســية والتنظيميــة والاجتماعيــة عاجــزة عــن مواكبــة وتيــرة التغييــر. وعلــى الرغــم 
مــن المكاســب والفــرص الكثيــرة التــي يوفرهــا التقــدم الاقتصــادي والتكنولوجي فــإن فوائده 
ليســت موزعــة بشــكل عــادل. وباتــت إمكانيــة الاضطــاع بالعمــل الإنســاني المبنــي علــى مبــادئ 
تتقلــص، بــل أصبــح ذلــك العمــل الإنســاني معرضــا لعقوبــات فــي بعــض أجــزاء العالــم. ويمكــن 

لــد هــذه التغييــرات العالميــة عالمــا أكثــر تفــككا وأقــل احتــواًء وتعاطفــَا. أن توَّ

غير أن هناك أيضا أناس عديدون في كل أرجاء العالم يريدون تحســين حياتهم ومجتمعاتهم 
المحلية وعالمهم.

ــر مــن  ــدر أكب ــون الآن بق ــوا مهمشــين ســابقا، يطالب ــن كان ــد مــن الأشــخاص الذي ــات العدي وب
الاعتمــاد علــى الــذات والمشــاركة فــي اتخــاذ القــرارات. وتبــذل بلــدان عديــدة جهــودا مهمــة 
وعرقهــم  جنســهم  عــن  النظــر  بصــرف  وبالمســاواة  الأشــخاص  بجميــع  الاعتــراف  لضمــان 
وانتمائهــم الإثنــي ودينهــم ونوعهــم الاجتماعــي وميولهــم الجنســية. إن الدعــوة إلــى التنــوع 
والإشــراك المتكافــئ الحقيقــي للمــرأة أخــذ يقــود التغييــر فــي المجتمع المدني والمؤسســات 
والهيــاكل الحكوميــة والسياســة، وعلــى وجــه الخصــوص في مجــالات الحماية والقيــادة وصنع 

القــرار.

سنســتند فــي العقــد المقبــل علــى جهــود الترويــج لثقافــة نبــذ العنــف وإرســاء الســام 
التــي بذلناهــا فــي إطــار الاســتراتيجية 2020 لمواصلــة تشــجيع التغييــر الإيجابــي مــن أجــل 

ــا الإنســانية. ــا ومبادئن الإنســانية عمــال بقيمن

سنســعى إلــى توســيع نطــاق برامجنــا فــي مجــال التعليــم الإنســاني عــن طريــق التركيــز 
ــن انقطــع تعليمهــم بســبب  ــاس الذي ــم الإنســانية وتحســين حصــول الن ــى النهــوض بالقي عل
الحــروب أو الكــوارث أو النــزوح علــى التعليــم. وستســاعد برامجنــا التعليميــة أيضــا علــى تحضيــر 

الشــباب بصفــة خاصــة لتحديــات القــرن الحــادي والعشــرين ومــا يتيحــه لهــم مــن فــرص.

ــا  ــا الأساســية وترويجهــا. ولكنن ــز مبادئن ــى تعزي ــي تســاعد عل ــادرات الت ــى المب وســنركز عل
ــرى ُتعــد  ــادئ أخ ــاك مب ــادئ، هن ــب هــذه المب ــى جان ــه إل ــر وأن ــأن الزمــن يتغي ــرف أيضــا ب نعت

أساســية لعملنــا ومنهــا الاســتدامة والمســاواة.

ســنركز علــى المبــادرات التــي تشــجع الاحتــواء والمشــاركة والتنــوع فــي الفــرص والتمثيــل 
واتخــاذ القــرارات، ضمــن منظمــات شــبكتنا وفــي المجتمــع بشــكل عــام. وسنوســع نطــاق عملنــا 
كــي يغــدو أكثــر اتســاما بالطابــع المشــترك بيــن القطاعــات، بإيــاء اهتمــام لمختلــف الأبعاد 
التــي تّشــكل هويــات النــاس.. وسنســعى إلــى زيــادة دعمنــا وتركيزنــا على تحقيــق التعادل بين 

الجنســين وتعزيــز القيــادة النســائية علــى كل مســتويات شــبكتنا. 
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سبعة تحّولات
ــر أساســية إذا مــا أرادت شــبكتنا أن تكــون  تحــدد هــذه الاســتراتيجية ســبعة تحــّولات تعتب
مســتعدة لمواجهــة التحديــات التــي ُعرضــت ولتعبئــة الجهــود المحليــة لحفــز التغييــر 

العالمــي وتحقيــق أهدافنــا الاســتراتيجية.

 

التحول 1: دعم الجمعيات الوطنية وتنمية قدراتها  	
بصفتها جهات فاعلة محلية قوية وفعالة

نحــن نعلــم أن وجــود جهــات فاعلــة محليــة قويــة ُيعــد أمــر أساســي لمســاعدة المجتمعــات 
ــدرك  ــا ن ــر. كم ــة أكب ــج إنســانية وإنمائي ــق نتائ ــى تحقي ــم عل ــاء العال ــة فــي كل أنح المحلي
أنــه إذا أردنــا مواجهــة التغييــرات الســريعة فــي عالمنــا، ســيلزم اكتســاب مهــارات جديــدة 

واعتمــاد نمــاذج وأســاليب عمــل مبتكــرة فــي منظماتنــا. 

ــن كل  ــان تمّك ــال لضم ــا بعضــًا بشــكل حســن التنســيق وفع ــم بعضن ــن ملتزمــون بدع نح
الجمعيــات الوطنيــة مــن العمــل مــع مجتمعاتهــا المحليــة وفهــم احتياجاتها وأوجــه قوتها، 
ورســم الاســتراتيجيات، وضمــان مواصلــة تحســين الجــودة. وباســتخدام الأدلــة والبحــوث 
والبيانــات لدعــم أســاليب عملنــا، ســتتمكن شــبكتنا مــن التعلم والتكّيف والاســتفادة بســرعة 

أكبــر مــن الفــرص المتاحــة.

ــال  ــم المســاعدة المتخصصــة فــي مج ــادة وتقدي يجــب أن نواصــل الاســتثمار فــي القي
التطويــر التنظيمــي لضمــان إقامــة نظــم قوية، وتشــجيع العقليــات النزيهــة والخاقة وذات 
الفضــول وزيــادة فــرص التغييــر بأكبــر قــدر ممكــن. وســنعمل مــع الشــركاء الخارجييــن علــى 

نطــاق واســع لدعــم هــذه التطــورات.

نحــن ملتزمــون بالتواصــل مــع عناصــر التغييــر مــن جيــل الشــباب فــي المجتمعــات المحليــة 
الذيــن يحتشــدون بأعــداد كبيــرة وبطــرق ابتكاريــة. وســنكّيف نظمنــا وثقافاتنــا لزيــادة 
فعاليتهــا فــي إشــراك الشــباب، بمــا فــي ذلــك دعــم مشــاركتهم فــي القيــادة واتخــاذ 

القــرارات. 

ســيتمثل عملنــا التحويلــي فــي التركيــز بقــدر أكبــر بكثيــر علــى تنميــة الفــروع والجمعيــات 
الوطنيــة، وضمــان اضطــاع الجهــات الفاعلة المحلية بتنظيم الخدمــات وتقديمها، واضطاع 
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ــد أولوياتهــا الخاصــة والمشــاركة فــي أي قــرار  ــر فــي تحدي ــدور أكب ــة ب ــات الوطني الجمعي
يتخــذ بخصــوص العمليــات التــي ُتنفــذ علــى أراضيهــا. وســنعمل معــا كشــبكة على مســاعدة 
الجمعيــات الوطنيــة علــى تغييــر نظمهــا وهياكلهــا وأســاليب عملهــا لتصبــح قــادرة علــى 
ــى  ــدرة عل ــادة الق ــة وزي ــكار والاتســام بالمرون ــرة وتشــجيع الابت ــات المتغي ــة الاحتياج تلبي

التوقــع.

عالمات النجاح:

يكــون للجمعيــات الوطنيــة اســتراتيجيتها الخاصــة للعقــد القــادم بأهدافهــا الواضحــة المحــددة  	
ــد  ــي للعق ــاد الدول ــع اســتراتيجية الاتح ــة، المنســجمة م ــات المحلي ــي الأولوي ــي تلب ــا والت محلي

ــق أهدافهــا. ــي تســاهم فــي تحقي 2030 والت

تشــكل اســتراتيجيات الجمعيــات الوطنيــة أساســًا لــكل الدعــم الــذي تقدمــه لهــا شــبكة الاتحــاد  	
الدولــي والشــركاء الآخريــن.

تكــون الجمعيــات الوطنيــة قــادرة علــى اســتباق الأحــداث والتكيــف بســرعة مــع الاتجاهــات  	
المتغيــرة. والســياقات 

التحول 2: إلهام المتطوعين وحشدهم 	
نحــن نعلــم أن التطــوع والحشــد المدنــي يمثــان عنصــران رئيســيان فــي تحقيــق مجتمعــات 
أكثــر قــدرة علــى احتــواء الجميــع، حيــث يمكــن للجميــع التمتــع بالمزايــا والفــرص المتاحــة. 
ونعلــم أيضــا أن المتطوعيــن يضمنــون تجذرنــا فــي المجتمعــات المحليــة التــي ندعمهــا 
وفهــم التحديــات المســتمرة والناشــئة فــي مجتمعاتهــم المحليــة، ويحملــون أفــكارا 
بشــأن طريقــة قيــادة التغييــر ويتحمســون لهــا. كمــا نعلــم أن طبيعــة "المجتمــع المحلــي" 
والتطــوع تشــهد تغييــرا بفعــل زيــادة الموصوليــة والقــدرة علــى حشــد الطاقــات الذاتيــة 
عــن طريــق التكنولوجيــا الرقميــة. ونحــن نعلــم أنــه بالرغــم مــن أن لدينــا أكبــر شــبكة رســمية 
مــن المتطوعيــن علــى الصعيــد العالمــي، فهنــاك حركــة هائلــة للنــاس في كل أنحــاء العالم 
الذيــن يحاولــون حشــد طاقاتهــم مــن أجــل تحقيــق عالــم أفضــل، ونحــن عازمــون علــى دعــم 

هــذه الجهــود وتحســينها.
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نحــن ملتزمــون بإعــادة تصــور التطــوع والعمــل المدنــي، وتطويــر أســاليب عمــل تكميليــة 
جديــدة أكثــر مرونــة وانفتاحــا، ُتنشــئ شــبكة أكثــر فعاليــة مــن العامليــن الإنســانيين الذيــن 

يعملــون للخيــر العــام.

ــك تســهيل طــرق  ــن، بمــا فــي ذل ــز أســاليبنا لإدارة المتطوعي ــا بتعزي نحــن نشــدد التزامن
المشــاركة، وزيــادة فعاليــة دعــم عمــل المتطوعيــن والاعتــراف بــه. وســنواصل دعــم قاعــدة 
متطوعينــا لضمــان تقديــم مجموعــة مــن الخدمــات الأساســية، وبالأخــص فــي الظــروف 

المعقــدة.

وســنواصل بــذل قصــارى جهدنــا لضمــان ســامة متطوعينــا وحمايتهــم، ولا ســيما أولئــك 
الذيــن يعملــون فــي ظــل النزاعــات وفــي ظــروف شــديدة الخطــورة.

ــا والفــرص المتاحــة للمتطوعيــن  علينــا أن نواصــل الاســتثمار فــي زيــادة تنــوع متطوعين
كافــة. وسنســعى إلــى تقليــل العقبــات أمــام التطــوع التــي تعانــي منهــا النســاء والفتيــات 
فــي بلــدان عديــدة، وتســهيل مشــاركة كبــار الســن فــي التطــوع وفــي التعاون بيــن الأجيال 
ومــع الأشــخاص ذوي الإعاقــة، والتمــاس مشــاركة أنــاس يعانــون مــن التهميــش وربمــا تعذر 

عليهــم الانخــراط فــي الصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر مــن قبــل. 

ســيتمثل عملنــا التحويلــي فــي الابتــكار والتحــول إلــى منصــة قــادرة علــى دعــم جهــود 
ــز بشــكل  ــع التركي ــم، م ــه فــي العال ــون إلي ــذي يصب ــر ال ــق التغيي ــاس أنفســهم لتحقي الن
خــاص علــى جهــود الشــباب والجماعــات الذاتيــة التنظيــم. وســنعمل أيضــا علــى ضمــان زيادة 
ــاءة  ــن الكف ــد م ــر الحــدود، بمزي ــك عب ــا فــي ذل ــا، بم ــن متطوعين ــى الاتصــال بي القــدرة عل
باســتخدام أســاليب رقميــة ومســاعدتهم علــى تطويــر مبــادرات وحمــات جديــدة بــروح 

ابتكاريــة مــن أجــل الصالــح العــام حــول قضايــا تثيــر شــواغل.

عالمات النجاح:

تسجيل زيادة في عدد المتطوعين الموصولين والملتزمين في العالم وتنوعهم. 	

وجــود بّينــات علــى قدرتنــا علــى التواصــل مــع جيــل جديــد كامــل مــن محفــزي التغييــر مــن الشــباب  	
فــي المجتمعــات المحليــة وإقامــة عاقــات قويــة معهــم. ومســاعدتهم علــى تصميــم وتقديــم 

أفكارهــم ومبادراتهــم الخاصــة.

وجــود آليــات معــززة لحمايــة المتطوعيــن والنهــوض بالراحــة النفســية وزيــادة دعــم أولئــك الذيــن  	
ُأصيبــوا بجــراح أو ُأســر الذيــن قتلــوا وُهــم يــؤدون واجبهــم.
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التحول 3: ضمان الثقة والمساءلة 	
نحــن نعلــم أن الثقــة أساســية فــي كل عاقاتنــا، حيــث تتيــح إمكانيــة وصولنــا إلــى 
المجتمعــات المحليــة وإقامــة شــراكات، كمــا أنهــا تســاعد علــى إنشــاء قاعــدة ُمنتجــة 

والموظفيــن.  المتطوعيــن  مــن  وســليمة 

ــن  ــا أن نبّي ــي نخدمهــا. فعلين ــة الت ــاه المجتمعــات المحلي ــى هــي تج إن مســؤوليتنا الأول
نزاهتنــا وشــفافيتا وتواضعنــا وصدقنــا فــي كل عاقاتنــا مــع المجتمعــات المحليــة. كمــا أن 
أهــم اعتباراتنــا هــي ضمــان ســامة وحمايــة النــاس الذيــن تشــملهم خدماتنــا ومبادراتنــا.

ويولينــا المانحــون والمؤيــدون ثقتهــم أيضــا فــي اســتعمال مواردهــم مــن أجــل المســاعدة 
علــى تحســين حيــاة النــاس المتضرريــن. ونحافــظ علــى هــذه الثقــة عبــر التزامنــا وتعهدنــا 

باســتعمال هــذه المــوارد بكفــاءة وحكمــة.

ونعلــم أيضــا أن علينــا أن نخضــع لمســاءلة بعضنــا بعضــًا ولمســاءلة ســائر أعضــاء الحركــة، 
ولمســاءلة موظفينــا ومتطوعينــا. نحــن نولــي الأولويــة لثقافــة الثقــة والســامة والنزاهــة 

ونحاســب بعضنــا بعَضــا.

علينــا أن نواصــل الاســتثمار فــي الأنظمــة وأســاليب العمــل التــي تشــجع الخصوصيــة 
والنزاهــة والشــفافية فــي آليــات تعقيــب المجتمعــات المحليــة. وســوف نحســن الوســائل 
المتاحــة للمجتمعــات المحليــة كــي تعّبــر عــن مخاوفهــا أو تقــدم تعليقاتهــا بطــرق تمنــح 

ــة وســرية. ــدورات التعقيــب وتكــون مأمون ــة ل الأولوي

ونواصــل التركيــز علــى ضمــان حوكمــة عاليــة الأخــاق وفعالــة وشــفافة. إننــا نســتثمر فــي 
قادتنــا لمســاعدتهم علــى ترســيخ ثقافــات ومنظمــات تحّســن الســامة وُحســن الحــال ونمــو 

موظفينــا ومتطوعينــا وثقــة المجتمــع علــى نطــاق أوســع.

ــا لمنــع حــالات وادعــاءات الســلوك المخالــف للمبــادئ والقيــم الإنســانية  كمــا نعــزز جهودن
وتشــخيصها والتصــدي لهــا. وســندعم التنفيــذ الواســع النطــاق لسياســات الاتحــاد الدولــي 
بشــأن النــوع الاجتماعــي والتنــوع، فضــا عــن منــع الاســتغال والاعتــداء الجنســيين، ورصــد 

وتحديــث هــذه السياســات والممارســات باســتمرار حســب الحاجــة.

ســيتمثل عملنــا التحويلــي فــي تبنــي ثقافــة الممارســة الأخاقيــة بشــكل كامــل، وفــي 
جعــل المســاءلة الشــخصية والمؤسســية فــي صميــم عملنــا. وســنعمل أيضــا معــا بشــكل 
فعــال كحركــة عالميــة علــى تطبيــق هــذه الممارســات والمســؤوليات وتعزيــز آليــات تنفيذهــا.
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عالمات النجاح:

تمسك المجتمعات المحلية بزمام الأمور، حيث تصمم البرامج وتوجهها وتقّيمها. 	

وجــود آليــات للتعقيــب مكّيفــة مــع احتياجــات مختلــف الجماعــات، ووجــود بّينــة علــى مراعــاة هــذا  	
التعقيــب فــي العمــل وفــي الآليــات الســرية المتاحــة لرفــع الشــكاوى التــي تركــز علــى الناجيــن، 

بمــا فــي ذلــك فــي المجتمــع المحلــي.

اتســام إجــراءات اتخــاذ القــرار والحوكمــة والماليــة بالشــفافية فــي شــبكتنا العالميــة بأســرها،  	
والإبــاغ بالنتائــج بانتظــام بطريقــة يفهمهــا الجميــع.

اتخــاذ حوكمــة الاتحــاد الدولــي والجمعيــات الوطنيــة، أو فريــق الإدارة العليــا المعنــي، الإجــراءات  	
الازمــة دائمــا عنــد الكشــف عــن تجــاوزات، وتوفيــر الرعايــة والدعــم للنــاس المتضرريــن، بمن فيهم 

الناجيــن والمبّلغيــن عــن المخالفات.

عة 	 التحول 4: العمل على نحو فعال كشبكة موزَّ
نحــن نعلــم أن زيــادة الاحتياجــات الإنســانية يتطلــب انتهــاج أســاليب عمــل جديــدة قائمــة 
علــى التعــاون تضــم عــدة جهــات معنيــة مــن أجــل تنفيــذ العمــل بفعاليــة. ويمثــل حجــم 
شــبكتنا واســتقالها وترســخها المحلــي أحــد أكبــر نقــاط قوتنــا. إلا أن علينــا أن نمنــح 
الأولويــة لزيــادة فعاليــة التنســيق والموصوليــة والكفــاءات الداخليــة لاســتفادة منهــا 
بهــدف تحقيــق مكاســب أكبــر بكثيــر. كمــا نعلــم أن علينــا أن نســلك طرقــا جديــدة فــي مجال 
التشــارك، وأن ننــوع الشــركاء، ولا نكتفــي بالشــركاء التقليدييــن الذيــن اعتدنــا علــى العمــل 

معهــم للتصــدي للقضايــا المشــتركة.

لــذا، فنحــن ملتزمــون بتحســين قدرتنــا علــى العمــل كحركــة عالميــة واحــدة بأقصــى قــدر 
ممكــن، بمشــاطرة المــوارد والتعليــم والمعاييــر المشــتركة، وإيجــاد طــرق لتعزيــز الفعاليــة 
والــذكاء الجماعــي. وســنجد نمــاذج جديــدة للتعــاون فــي روح مــن التــآزر والتواضــع والجهــد 

المشــترك.

علينــا أن نواصــل الاســتثمار فــي الابتــكارات التــي يمكــن أن تربــط بيــن النــاس وتســّهل 
الاســتفادة مــن المعــارف، عــن طريق توســيع شــبكاتنا محليــا وإقليميا وعالميــا، وفي تنمية 
ــا أيضــا أن ندعــم اســتقال المنظمــات  زيــن". وعلين المهــارات والنظــم لنكــون "شــركاء مميَّ

المحليــة بمــا يحّســن اتخــاذ قراراتهــا وعمهــا.
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ــا التحويلــي شــكل نمــاذج جديــدة مفتوحــة ومباشــرة للتعــاون، ذات نظــم  ســيتخذ عملن
لامركزيــة لاتصــالات واتخــاذ القــرارات. وســنتفتح للمزيــد مــن العاقات والشــراكات التحويلية 
التــي تمنــح الأولويــة للعمــل الجماعــي وحــل المشــكات المشــترك، بمــا فــي ذلــك خــارج 

النظــام الإنســاني التقليــدي الرئيســي.

عالمات النجاح:

زيادة العاقات بين الجمعيات الوطنية على جميع المستويات التي تؤثر في البرامج والأداء. 	

توســيع الجمعيــات الوطنيــة نطــاق الجهــات الفاعلــة والشــبكات التــي تعمــل معهــا وتدعمهــا  	
توســيعا ملموســا، ووجــود بّينــة علــى تحســن الأثــر نتيجــة لذلــك.

زيادة فعالية وكفاءة التنسيق العالمي للجهود التي تحّسن التأثير. 	

ــن فــي  	 ــة المتاحتي ــى الاســتفادة بســهولة مــن المعرفــة والدراي ــة عل ــات الوطني قــدرة الجمعي
ــى احتاجــت إليهــا وبالطريقــة التــي تختارهــا. الشــبكة مت

التحول 5: التأثير في العمل الإنساني  	
نحــن نعلــم أن التحديــات التــي تواجههــا المجتمعــات المحليــة هــي تحديــات معقــدة 
تتطلــب اتبــاع أســاليب عمــل عديــدة للتصــدي لهــا. وســتتطلب أحيانــا أن نعلــي كلمتنــا 
ــا  ــاء لمتطوعين ــه يجــب الإصغ ــي الصمــت، وأن ــا لا يعن ــأن حيادن ــرف أيضــا ب ــة. ونعت الجماعي
ولشــبابنا وللمجتمعــات المحليــة التــي ينتمــون إليهــا بخصــوص قضايــا تؤثــر فــي قدرتهــم 
علــى الازدهــار. ونعلــم أيضــا أنــه بالدفــاع عــن القضايــا والقيــم التــي نؤمــن بها، يمكــن للذين 
يؤمنــون بنفــس القيــم والالتزامــات أن يتشــبهوا بعملنــا بســهولة أكبــر وأن يتواصلــوا معنــا 
وأن ينضمــوا إلــى جهودنــا. وســتظل الاتصــالات الرقميــة وتأثيرهــا أداة مهمــة فــي نشــر 

رســالتنا. 

ــذي نعمــل معهــم  ــراد ال ــة والأف نحــن ملتزمــون بالدفــاع عــن أضعــف المجتمعــات المحلي
ودعمهــم، طبقــا لمبادئنــا الأساســية. وعندمــا يعجــز النــاس عــن الدفــاع عــن أنفســهم، 

23 عمل محلي وتغطية عالمية



فســنتكلم باســمهم مســتعينين بشــبكتنا الرائعة وبدورنا كهيئة مســاعدة لفائدتهم. كما 
نلتــزم، حيثمــا كان ذلــك مناســبا، بجمــع كلمتنــا بكلمــة الآخريــن، بمــا فــي ذلــك مــع منظمــات 

إنســانية أخــرى، مــن أجــل تعزيــز أثرنــا. 

علينــا أن نواصــل الاســتثمار فــي ترويــج وتعريــف المجــالات المهمــة مثــل القانــون الدولي 
ــد بوصفهــا  ــات الوطنيــة الفري ــون الكــوارث، والاســتفادة مــن مركــز الجمعي الإنســاني وقان

جهــات مســاعدة لحكوماتهــا.

ســيتمثل عملنــا التحويلــي فــي اســتخدام قدرتنــا التنظيميــة والدبلوماســية لإعــاء كلمتنــا 
ــا إنســانية رئيســية. وسنســتثمر أيضــا بشــكل مهــم فــي وضــع  الجماعيــة بخصــوص قضاي
ــا الإنســانية  ــادة الرشــيدة للقضاي ــي يمكــن أن تســاعد القي ــات والبحــوث الت ــة والبيان الأدل

والاجتماعيــة التــي يمكــن أن تؤثــر فــي الــرأي والسياســة والممارســة. 

عالمات النجاح:

وجــود حمــات ومبــادرات إعاميــة واضحــة مبنيــة علــى أدلــة وخبرتنــا وتؤثــر فــي السياســة  	
والممارســة.

ــر فــي  	 ــات ُيســتخدم للتأثي ــة كجهــات مســاعدة ب ــات الوطني وجــود دليــل علــى أن مركــز الجمعي
ــات السياســة التــي تشــجع تحقيــق نتائــج إيجابيــة مــن أجــل الإنســانية. غاي

تسخير مركز الاتحاد الدولي بوصفته منظمة دولية لزيادة تأثيره على المستوى العالمي. 	

استخدام التحليات والبحوث المشفوعة بأدلة لتوسيع نطاق تأثير مناصرتنا وسياستنا. 	

ل رقميا التحول 6: التحوَّ
ــم أشــكال  ــا ولدع ــادة فعاليتن ــا ولزي ــة لتحســين عملن ــة المتاح ــرص الهائل ــم الف ــن نعل نح
جديــدة مــن العمــل الإنســاني أخــذت تظهــر بفضــل التطــور الســريع للتكنولوجيــا الرقميــة. 
ونعتــرف أيضــا بــأن أوجــه التقــدم هــذه تطــرح تحديــات وتهديــدات ومواطــن ضعــف جديــدة 

ســيتعين التصــدي لهــا فــي العقــد المقبــل. 
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ــار تكنولوجيــات وابتــكارات وممارســات وثقافــات رقميــة جديــدة مــن  نحــن ملتزمــون باختب
أجــل تعزيــز ذكائنــا الجماعــي والمســاعدة علــى ردم الفجــوات الرقميــة وتقليــل الفقــر 

الرقمــي والعزلــة الرقميــة.

نعتــرف ونلتــزم بمواصلــة الانتبــاه إلــى أن هــذه الفــرص مصحوبــة أيضــا بأخطــار ناشــئة، بمــا 
ــات والنفــاذ والحمايــة والحقــوق  فيهــا المســائل المتعلقــة بالأخاقيــات فــي مجــال البيان
والمســاوئ المرتبطــة بهــا، وأمــن المعلومــات، بالإضافــة إلــى احتمــالات الحــرب الســيبرانية 

ومخاطــر أخــرى غيــر معروفــة حتــى الآن.

علينــا أن نواصــل الاســتثمار فــي اختبــار وإدمــاج التكنولوجيــات الناشــئة والمهــارات 
والقــدرات والثقافــة الرقميــة فــي أســاليب عملنــا، وكذلــك فــي الدعــم القانونــي والأخاقي 

وفــي مجــال إدارة المخاطــر الــازم فــي شــبكتنا العالميــة بأســرها.

ســيتمثل علمنــا التحويلــي فــي تّبنــي وادمــاج الثقافــة والهيــكل والتكنولوجيــا الازمــة 
لدعــم التحــول الرقمــي الشــامل والعــادل. ويتضمــن ذلــك تعزيــز المعرفــة الرقميــة والمعرفة 

بالبيانــات وإقامــة شــراكات هادفــة مــع مجموعــة واســعة مــن الجهــات. 

عالمات النجاح: 

وجــود ثقافــة وهيــكل تنظيمييــن يدعمــان التركيــز علــى التحــول الرقمــي ويقيمــان الدليــل علــى  	
التمــرس الحــاذق فــي شــتى مكونــات الشــبكة.

وجــود أدلــة علــى أن الــرؤى والتحليــات التــي تتيحهــا التكنولوجيــا الرقميــة والابتكارات تســتخدم  	
لاتخــاذ قرارات اســتراتيجية وتشــغيلية.

كــون جميــع الفــروع موصولــة رقميــا ومســاهمتها بالبيانــات والأفــكار والبرامــج فــي إطــار شــبكة  	
عالمية.

نجــاح الموظفيــن والمتطوعيــن فــي كل الجمعيــات الوطنيــة فــي تحســين مهاراتهــم وقدراتهــم  	
بشــكل ملمــوس فــي مجــال الحلــول الرقميــة.

25 عمل محلي وتغطية عالمية



التحول 7: تمويل المستقبل
نحــن نعلــم أن حجــم وتعقيــد التحديــات الإنســانية والتنمويــة تتزايــد وســتتطلب فــي 
ــا بلــوغ أهدافنــا.  الســنوات المقبلــة تمويــا يفــوق مســتويات التمويــل الحاليــة إذا مــا أردن
ونــدرك أيضــا أن بلــوغ تلــك الأهــداف التمويليــة سيســتلزم إقامــة شــراكات جديــدة واعتمــاد 

ــرأس المــال والتمويــل. طرائــق عمــل جديــدة وإيجــاد مصــادر بديلــة ل

ــة علــى ســد الاحتياجــات  نحــن ملتزمــون بضمــان تمويــل كاف لمســاعدة شــبكتنا العالمي
ــام بذلــك بطريقــة أخالقيــة ومســتدامة تكفــل اســتقالل العمــل  المتزايــدة، ولكــن القي

ــا الأساســية. الإنســاني عمــا بمبادئن

علينــا أن نواصــل الاســتثمار فــي وقــت واحــد فــي )أ( اســتراتيجية اســتثمار عالمية منَســقة 
لمســاعدة الجمعيــات الوطنيــة علــى تعزيــز أســاليبها فــي مجــال حشــد المــوارد والتمويــل، 
بمــا فــي ذلــك عــن طريــق الاســتفادة بشــكل أفضــل من وضعنــا كجهات مســاعدة للحكومات 

و)ب( تعزيــز الحوكمــة والإدارة والمســاءلة الماليتيــن والبرنامجيتين.

ســيتمثل عملنــا التحويلــي فــي تنويــع شــراكاتنا وتحســين تعاوننــا مــع مجموعة أوســع من 
الجهــات الفاعلــة، وإعــداد نمــاذج عمــل وتكنولوجيــات ماليــة مبتكــرة وآليــات تمويــل جديــدة 

لدعــم الاســتقال بشــكل أفضــل، وتوســيع نطــاق العمــل وعمقــه.

عالمات النجاح:

اتاحة المزيد من الموارد من مصادر متنوعة لمعاجلة مواطن الضعف. 	

استثمار الجمعيات الوطنية في وضع وإعمال نماذج التمويل الابتكارية بالتعاون مع الشركاء. 	

ــاع أســلوب معــاد الصياغــة فيمــا يتعلــق بحشــد المــوارد علــى نطــاق الاتحــاد الدولــي يتيــح  	 اتب
تحســين الأداء ووجــود فــرص تمويــل جديــدة، وخاصــة التمويــل المباشــر المتخطــي للحــدود 

ــاح. ــن الانفت ــد م والمتســم بمزي
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 المبادئ الأساسية
للحركة الدولية للصليب الأحمر 

والهال الأحمر

الإنســانية   إن الحركــة الدوليــة للصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر، التــي انبثقــت مــن الرغبــة 
ــع  ــز، تســعى، بصفتهــا حركــة ذات طاب فــي إغاثــة الجرحــى فــي ميــدان القتــال دون تميي
ــاة الإنســانية وتخفيفهــا أينمــا وجــدت. وتهــدف إلــى  دولــي ووطنــي، إلــى تجنــب المعان
حمايــة الحيــاة والصحــة وضمــان احترام الإنســان، وتشــجع على التفاهم المتبــادل والصداقة 

والتعــاون وتحقيــق الســام الدائــم بيــن جميــع الشــعوب.

عــدم التحيــز   لا تمــارس الحركــة أي تمييــز علــى أســاس الجنســية أو العــرق أو المعتقــدات 
ــاة  ــف معان ــى تخفي ــي أو الآراء السياســية. وهــي تســعى إل ــة أو الوضــع الاجتماع الديني

الأفــراد وفقــًا لاحتياجاتهــم فقــط، وإلــى إعطــاء الأولويــة لأشــد حــالات الضيــق إلحاحــًا.

الحيــاد   لكــي تحتفــظ الحركــة بثقــة الجميــع، تمتنــع عــن تأييــد أي طــرف مــن الأطــراف فــي 
الأعمــال العدائيــة أو المشــاركة، فــي أي وقــت، فــي الخافــات ذات الطابــع السياســي أو 

العرقــي أو الدينــي أو الأيديولوجــي.

الاســتقال   الحركــة مســتقلة، وبالرغــم مــن أن الجمعيــات الوطنيــة تعمل كهيئات مســاعدة 
فــي الخدمــات الإنســانية التــي تقدمهــا حكوماتهــا وتخضــع لقوانيــن بلدانهــا، إلا أن عليهــا 
ــى التصــرف فــي كل  ــادرة عل ــث تكــون ق ــي بحي ــى اســتقالها الذات ــا عل أن تحافــظ دائم

الأوقــات وفقــًا لمبــادئ الحركــة.

الخدمة التطوعية   الحركة منظمة إغاثة تطوعية لا تبغي الربح بأي شكل من الأشكال.

الوحــدة   لا يمكــن أن تكــون هنــاك ســوى جمعيــة واحــدة للصليــب الأحمــر أو الهــال الأحمــر 
فــي البلــد الواحــد. ويجــب أن تكــون الجمعيــة مفتوحــة للجميــع، وأن يمتــد عملهــا الإنســاني 

إلــى جميــع أراضــي البلــد.

ــع  ــة تتمت ــب الأحمــر والهــال الأحمــر هــي حركــة عالمي ــة للصلي ــة   الحركــة الدولي العالمي
فيهــا كل الجمعيــات بوضــع متســاو وتتحمــل نفــس المســؤوليات وعليهــا نفــس الواجبــات 

فــي مســاعدة بعضهــا البعــض.
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