
اسرتاتيجية العقد  2030: 

منصة من أجل التغيري
ifrc.org/s2030



»علينا أن نغرّي منوذج عملنا يف هذا العامل املتداخل، وعلينا أن نجتمع حول أهداف عاملية كبرية 

قابلة للقياس تتجاوز الحدود اإلقليمية وعلينا أن نسعى إىل تحقيقها. نحن نحقق االمتياز يف مجال 

الزعامة املستنرية واألنشطة الفعلية التي تدعمها مراكز االمتياز التي تستضيفها بلدان الشبكة 

بأكملها. ونحن نبتكر ونعمل ما هو مطلوب لتلبية احتياجات أشد الناس ضعفا. ونتبادل األفكار 

واملعارف يف هذا السياق، فالتبادل طبيعتنا الثانية. كل منا  يؤدي دوره وعلينا أن نعمل جاهدين 

عىل تفادي ازدواج الجهود، »فنحن نتحىل بالحيوية واملرونة ولنا القدرة عىل االستجابة برسعة 

للظروف املتطورة مع املحافظة عىل مجاالت البحث وتحليل التطورات املتواصل، والسعي إىل 

التكّيف مع التحديات املقبلة ومواجهتها« 

التحديات القادمة واالستجابة لها«

بيان رؤية قائد جمعية وطنية 



100 7000 2500
شخص شاركوا يف حلقات 

العمل عاملياً

شخص شاركوا يف 

املشاورات

خبري خارجي متت 

استشارتهم

تحضري اسرتاتيجية العقد 2030 لحد اآلن



املرحلة 1

يوليو 2017- يونيو 2018

ما الذي ينبغي أن نفعله؟الرؤى ورضورة العملتطورات املستقبل التي تقود إىل التغيري

املرحلة 2 

يونيو 2018- نوفمرب 2018

اختبار الحلولرضورة العملالتوترات والفرص

املرحلة 3

 3 نوفمرب 2018- يونيو 2019



اسرتاتيجية العقد  2030 رؤيتنا: من أجل الجميع يف كل مكان

أهدافنا 

الهدف 1: أن يستطيع الناس استباق 

األزمات والنجاة منها والتعايف 

الرسيع من آثارها

الهدف 2: أن يحيا الناس حياة آمنة 

سليمة كرمية وأن تتاح لهم فرص 

لالزدهار

الهدف 3: أن يشعر الناس بأنهم قادرون عىل 

التعبئة من أجل الخري يف مجتمعاتهم املحلية 

وبصفتهم مواطني العامل



اسرتاتيجية العقد  2030 رؤيتنا: من أجل الجميع يف كل مكان

التحديات العاملية 

أهدافنا 
ما علينا أن نفعله خالل 

ي؟
العقد املعن

الهدف 1: أن يستطيع الناس استباق 

األزمات والنجاة منها والتعايف 

الرسيع من آثارها

التحدي العاملي 1: 

تغرّي املناخ

التحدي العاملي 2: 

األزمات والكوارث
التحدي العاملي 3: 

الصحة

التحدي العاملي 4: 

الهجرة والهوية

التحدي العاملي 5: القيم 

والقوة واالحتواء

الهدف 2: أن يحيا الناس حياة آمنة 

سليمة كرمية وأن تتاح لهم فرص 

لالزدهار

الهدف 3: أن يشعر الناس بأنهم قادرون عىل 

التعبئة من أجل الخري يف مجتمعاتهم املحلية 

وبصفتهم مواطني العامل



اسرتاتيجية العقد  2030 رؤيتنا: من أجل الجميع يف كل مكان

التحديات العاملية 

إجراء سبع تحّوالت

أهدافنا 
ما علينا أن نفعله خالل 

ي؟
العقد املعن

ك
ق ذل

ف سنحّق
كي

الهدف 1: أن يستطيع الناس استباق 

األزمات والنجاة منها والتعايف 

الرسيع من آثارها

التحدي العاملي 1: 

تغرّي املناخ

التحول 1: دعم الجمعيات 

الوطنية وتنمية قدراتها 

بوصفها جهات فاعلة 

محلية قوية وفعالة

التحول 2: إلهام وتعبئة 

حركة عاملية من أجل 

الخري تركِّز عىل املتطوعني 

والشباب

التحول 3: 

العمل عىل نحو 

فعال مبثابة 

شبكة

التحول 4: 

ضامن الثقة 

واملساءلة

التحول 5: 

العمل اإلنساين 

املؤثِّر

التحول 6: 

أن نتحوَّل 

رقمياً

التحول 7: 

متويل املستقبل

التحدي العاملي 2: 

األزمات والكوارث
التحدي العاملي 3: 

الصحة

التحدي العاملي 4: 

الهجرة والهوية

التحدي العاملي 5: القيم 

والقوة واالحتواء

الهدف 2: أن يحيا الناس حياة آمنة 

سليمة كرمية وأن تتاح لهم فرص 

لالزدهار

الهدف 3: أن يشعر الناس بأنهم قادرون عىل 

التعبئة من أجل الخري يف مجتمعاتهم املحلية 

وبصفتهم مواطني العامل



نقل السلطة إىل املستوى املحيل 

بأكرب قدر ممكن



االبتكار، التوقع، املرونة



التحيل بروح االنفتاح



التحيل بأعىل معايري النزاهة



ما الذي تعكسه االسرتاتيجية بصورة جيدة يف رأيكم؟

ما الذي ينبغي تغيريه يف االسرتاتيجية؟

ما الذي ينقص االسرتاتيجية؟



ماذا بعد؟

ifrc.org/s2030 يزور


