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  تغيير براي چهارچوبي: 2030 يژاسترات

  

 انسانيت براي اعتبار و نيرويي سال 100 از بيش احمر هالل و سرخ صليب هايجمعيت الملليبين فدراسيون

 و هاي محلي صليب سرخ و هالل احمرداوطلبان و سازمان از متشكل جهاني شبكه يك عنوان به. است بوده

 ترينشدهرانده حاشيه به و پذيرترينآسيب هايوآرمان بهتر زيست به بشردوستانه، هايارزش و اصول با مطابق

لذا  و است استوار نظيربي و طوالني تاريخ اين پايه بر 2030 استراتژي. ايمكرده كمك جهان سراسر در افراد

 مستقل، اقدامات را به انجام تعهدمان همچنين و است نياز ما به كه هرجا در هميشگي حضور قبال در را ما تعهد

  .داردمي نگه پابرجا انهغرضبي و انهطرفبي

 ها بحران انواع و زندگي نحوه در را زيادي تغييرات آينده دهه. است دگرگونيتغيير و  حال در به سرعت دنيا اما

- مي وجود به را هاييچالش رودهه پيش. بود خواهد شاهد هستيم، روبرو آنها با احتماالً كه هاييپذيري آسيب و

هايمان بيش از هر بينيم كه فعاليتاي از زمان ميخود را در برهه نتيجه در ايم،نشده روبرو آن با هنوز كه آورد

 باشد، آتي دهه هايپيچيدگي به پاسخگويي به قادر آنكه براي 2030 يژاستراتزمان ديگري حائز اهميت است. 

 ما به تحوالت اين آينده دهه در .تر باشندكه پوياتر و مرتبطكنداي از تغييرات و تحوالتي را پيشنهاد ميمجموعه

 افراد نگرفتن ناديده از اطمينان و فرصتها تقويت انسانها، جان نجات براي خود ماموريت در تا كند مي كمك

  .كنيم تالش بيشتر چه هر پذير، آسيب

يعني قرارگيري  ،ترين سطح آنرا به محلي گيريتصميم و رهبري در فوري جهت تغيير، 2030 استراتژي

 و سرخ صليب مرزهاي از فراتر انديشيدن استراتژي اين در .كندتغيير، پيشنهاد ميدر بطن  اجتماعات محلي

 اولويت در جهان سراسر در مثبت تغييرات از حمايت براي كنشگران و شركا از بسياري با تعامل و احمر هالل

  .دارد قرار

اين . است نيك و پسنديده اقدامات برندهپيش كه است داوطلبي قدرتمند و عميق روحيه بر مبتني ما كار

 اين. است ديگران آفرينينقش و كرامت از پشتيباني و حمايت بر تعهد و متقابل احترام بر مبتني هافعاليت

 مشاركت و داوطلبي حوزه در هايمانمدل مجدد بخشي شكل ما، داوطلبي مباني تقويت و رشد درصدد استراتژي

 در را خود كه شد خواهد بنا افرادي تمامي گيدربرگيرند ترويج و ما تنوع بر بيشتر يژاسترات اين. است مدني

 است اصولي و مؤثر بخش، الهام رهبري خواستار استراتژي اين. اندشناخته باز احمر هالل و سرخ صليب ارزشهاي

  .كند پشتيباني سطوح همه در زنان رهبري و جنسيتي برابري از و باشد احترام قابل كه
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 ديگران كه زماني در منزوي، و شده رانده حاشيه به جوامع به ما دسترسي چگونگي. است اعتماد بر ما بنياد

 جوامع، برابر در بايد اعتماد، تقويت و حفظ براي. است مهم بسيار ،ندارند را جوامع اين به دسترسي امكان

 مورد شدت به ، اعتماداستراتژي اين تمام در. باشيم پاسخگو و شفاف همديگر و كنندگاناهدا مسئوالن، ،ءشركا

 به بودن حاضر همواره براي را خود تعهد توانيمنمي هرگز آن بدون زيرا ،)است شده نهادينه( دارد قرار توجه

  .برسانيم انجام

  تعهد ما

  . ماست تعهد حضور هميشگي

  كند. ي افراد را تهديد مييدرد يا تنها كه هنگامي در حضور. گيرندمي شكل هابحران كه هنگامي در حضور

  .دارند نياز ما به زمان هر از بيش مردم كه هنگامي در حضور

  

  ما انداز چشم

 كاميابي و خير براي كه است مؤثر و قدرتمند جهاني و محلي كنشگران از جهاني شبكه يك ما انداز چشم

  . شوندمي بسيج هاانسان آالم كاهش و بشريت

  ما رويكرد

 تغيير خواستار كه است رويكردي. است متمركز آنها سوي از نمايندگي و مردم بر كه است رويكردي ما رويكرد

  .كندمي تقويت را آن و وردهآ ارمغان به را اميد كه است رويكردي .است

  

  ما استراتژي

 و دبيرخانه ملي، هايمعيتج بخش جهت و بخشالهام تا است الملليبين فدراسيونكل  براي استراتژي اين

  .باشد بيشتر تأثير به دستيابي براي ما جمعي اقدامات
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  ما استراتژيك اهداف

   هابحران از مردم سريع بازتواني و نجات داري،طاليه): 1هدف (

  آنان شكوفايي براي هاييفرصت ايجاد و مردم براي كرامت با و سالم ايمن، زندگي): 2هدف (

  هاگروه و افراد تمامي از متشكل و آميزصلح جوامع ايجاد براي مردم بسيج): 3هدف (

  

  ما استراتژيك اهداف

 ،»هزاره توسعه اهداف« جمله از جهاني توسعه و بشردوستانه مهم هايچهارچوب با ما استراتژيك اهداف

 الملليبين مقررات« ،»)بزرگ معامله( بارگين گراند توافقنامه« ،»سوانح خطر كاهش براي سنداي چهارچوب«

 را آنها كه مهمي هاي ائتالف و سايرمعاهدات با همراه ،»هوايي و آب تغييرات مورد در پاريس توافق« و »سالمت

 همسو دهد،مي انجام مستقيمي و شفاف هايكمك و همكاري آنها در احمر هالل و سرخ صليب و كرده امضا

  .است شده ريزيپي بنيادين اصول اساس برهمگي  ما اهداف. است شده

  

   هاداري، نجات و بازتواني سريع مردم از بحرانطاليه  :1 هدف

   به  پاسخگويي و زودهنگام اقدام خطر، كاهش در خود توانايي تقويت به همچنان ،خود جهاني شبكه سراسر در 

 المللي،بين حمايتي تكميلي هايمكانيسم با همراه محلي آمادگي و پاسخگويي قدرتمند ظرفيت ايجاد با هابحران

  .است جهان از نقطه هر در اضطراري وضعيت هرگونه به موثر و سريع پاسخگويي شبكه هدف. داد خواهيم ادامه

 در هايپذيري آسيب و خطرات ها،بحران اصلي داليل بررسي و تشخيص در بيشتري گذاريسرمايه همچنين ما

 سياره اكوسيستم و بشريت رفاه و پايداري بقا، از اطمينان براي اصولي و اخالقي رويكردهاي ادغام و ظهور حال

  .داد خواهيم انجامخودمان 

  آنان شكوفايي براي هاييفرصت ايجاد و مردم براي عزت با و سالم ايمن، زندگي: 2 هدف
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 اما. است بوده انساني كرامت از پاسداري و انسانها جان نجات هميشه ما هدف ما، جهاني شبكه سراسر در

 فراتر به چيزي خواهيممي ،2030 استراتژي در. است بحران از بازتواني و ماندن زنده از بيشتر چيزي بشردوستي

 - مردم رويكرد ما. پيشرفت كنند توانندمي جوامع و افراد كه كنيم حاصل اطمينان تا يابيم، دست آوري تاب از

آنها را همراهي  ما كه جوامعي هايظرفيت و هامهارت حقوق، نيازها، رويكردي كه بر ،كرد خواهيم اتخاذ را محور

تا از اين طريق، مردم كنترل و  پرداخت خواهيم هافرصت تسهيل و ايجاد به همچنان ما. كنيم، تاكيد داردمي

-آسيبهمچنين به جستجوي  .هاي موجود براي بهبود زندگي خود داشته باشنددسترسي بيشتري به گزينه

 ترغيب براي. دهيم، ادامه ميو همراهي با آنان شده محروم شده و يا به حاشيه رانده هايپذيرترين افراد و گروه

 سالمت حوزه در خود تخصص از جسمي، و روحي اجتماعي، مثبت سالمت جمله از سطوح، تمامي در زيستيبه

  .گرفت خواهيم بهره

  هاآميز و متشكل از تمامي افراد و گروهجوامع صلح ايجادبسيج مردم براي   :3 هدف

 براي ما. كرد خواهيم حمايت و ترويج را ترمنسجم و ترمنصفانه فراگيرتر، جوامع خود، جهاني شبكه سراسر در

جايگاه خاص خود  شانجوامع در و كنند تجربه را و شفقت دلسوزي مردم همه آن در كه كنيممي تالش دنيايي

  .سازيممتبلور مي ،دهيممي انجام كه كارهايي تمامي در را خود بشردوستانه ارزشهاي ما را داشته باشند.

 شبكه يك از بخشي عنوان به بايد و داريم اندكي نقش هدف اين به يابيدست به كمك در كه كنيممي تصديق

 رويكردهاي راستاي در. در بهتر شدن زندگي مردم تاثيرگذار باشيم تا كنيم كار به صورت موثر ترگسترده

 مايه كه بپردازيم مشكالتي حل به تا كرد خواهيم همكاري يدوران هر در افراد و ءشركا با  ،خود بشردوستانه

  . كنيممي حمايت گراتحول آميز تحول اقدامات از و است ما همه نگراني

  

  ما تغيير حال در دنياي

  .ماست به متعلق كه مشترك اي سياره و قدرت، محصوالت، نفوس، مردم،

  

  ما جهاني هاي چالش

  محيطي زيست و هوايي و آب هايبحران
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  تغيير حال در هايبحران و سوانح

  زيستيبه و سالمت در افزون روز هايشكاف

  هويت و مهاجرت

  برگيرندگي در و قدرت ها،ارزش

  

  ما تغييرات

  آينده قبال در آمادگي                    گذاريتاثير و ارتباط             ها                            بنيان تقويت

  ديجيتالي شكل تغيير●              شبكه يك مثابه به موثر فعاليت●                   مثابه به ملي هاي جمعيت●

  گسترده             آمدكار و قدرتمند محلي كنشگران

  آينده منابع مالي براي تامين●       بشردوستانه اقدامات بر گذاريتاثير●          داوطلبي بسيج و بخشي الهام●

       پاسخگويي و اعتماد تضمين●

  

  ما تغيير حال در دنياي

 و خطرات ،گذاشته تأثير جامعه بافت بر كه است تغيير حال در ايبه صورت پيچيده و در هم تنيده به ما دنياي

  .گشايدمي را هافرصت باب و كرده تشديد را هاپذيريآسيب

 تنوع كه حال عين در است، ما جوامع در - فرهنگ و سن – افراد تركيب تغيير حال در جمعيتي، شكل تغيير

 كرده تحريك را اجتماعي هايتنش و اختالفات  مواقع برخي در اما است، آورده همراه به خود با را هافرصت

 را اجتماعي انسجام و منابع كه است، ما اجتماعي بافت تغيير حال در تنها نه جمعيت، روزافزون جابجايي. است

  .سازد مي منزوي را جوامع از بسياري و دهد مي قرار فشار تحت نيز
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 عين در اما. باشيم داشته بيشتري ارتباط تا كنندمي كمك كنيم،مي استفاده ما كه هاييفناوري و محصوالت

  . كنندمي ايجاد نداريم، آنها از كاملي درك هنوز ما كه را جديدي خطرات ،حال

و انتظار  هاي جامعه)، مطالبه براي شموليت و در برگيرندگي (تمامي طيف قدرت نيز در حال تغيير جهت است

سسات و تغيير و تعديل ، در حال هدايت تغييرات اجتماعي و به چالش كشيدن موبراي ديده و شنيده شدن

 .ها استگيريتصميم

 و يي آب و هوا الگوهاي –در بحران است  ،اي كه همه ما در آن شريك هستيمالً از همه مهمتر، سيارهاما احتما

اگرچه  گذارد.ياري از منابع طبيعي ما تأثير ميير است و تخريب محيط زيست بر بساقليمي محلي ما در حال تغي

اين پيامدها به شديدترين حالت از سوي  ،شكو پيامدها را قبال حس كرده بوديم، اما بيهمه ما اين تاثيرات 

  احساس خواهد شد.   نيزاند، و همچنين افرادي كه ناديده انگاشته شدهده بوافرادي كه در دورترين نقاط دنيا 

 در اين دهه چه كاري نياز است تا انجام دهيم؟ –چالش هاي جهاني 

ين تاثيرگذارترين خطرات و همچن ،پنچ چالش جهاني ذيل نمايانگر آن چيزي است كه معتقديم در حال حاضر

هاي مجزا عرصهها به عنوان اين چالشست. اگر چه هاي در حال ظهوري هستند كه شبكه ما با آنها روبروريسك

. اگر بر آنيم تا تعهد خود مبني بر هستند، بسيار به هم پيوسته و مرتبط واقعاما در  ،از همديگر ارائه شده اند

  .فعاليتمان تغييراتي اعمال نماييمهاي ، ضروري است در روشرا تقويت كنيم همواره حاضر بودن

 بحران هاي آب و هوايي و زيست محيطي: 1چالش جهاني نخست 

تقريباً بر همه جنبه و  روي بشريت هستندخطرات عمده و مهم پيش ،بحران آب و هوايي و تخريب محيط زيست

، به افزايش فراواني، تغييرات در وضعيت آب و هوا و محيط زيست د.نما تأثير مي گذار هايو فعاليت هاي كار

 كند. بدون اقدام درهوايي و كاهش تنوع زيستي كمك مي بيني بودن وقايع شديد آب وشدت و غيرقابل پيش

شار مضاعفي بر منابع طبيعي كمياب، ، تأثيرات و پيامدهاي آنها فمحيط زيستهر دو  مورد آب و هوا و تخريب 

  ، آب و هواي پاك وارد خواهد كرد.از جمله غذا

و  را مورد بررسي قرار دهدت محيطي ما عوامل و فاكتورهاي مؤثر در بحرانهاي اقليمي و زيس تاجهان الزم است 

 سازگاري يابد. ،بخشنداال به شكل گيري آنها استمرار ميبا خطراتي كه آنها در بطن خود داشته و يا احتم

بيني و چه ه قابل پيشاز موارد اضطراري محلي تا سوانح بزرگ چ ،مختلف حوادثبراي است خودمان را  ضروري

- جلب توجه به نيازهاي افراد آسيب نقش ما در  بيني آنها را داشته باشيم.توان پيش و كرده، آماده غير منتظره
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است. اين مهم ايي برخوردار ، از اهميت فزايندهپذير خواهند شدحاضر و افرادي كه در آينده آسيب پذير در حال

  هاي كاري ما گنجانده شود.بايد در تمامي حوزه

دهاي بشردوستانه فعلي و آينده بحران هاي آب و هوايي و زيست محيطي و تمركز ما در دهه آتي بر كاهش پيام

  همچنين حمايت از مردم براي موفقيت در مواجهه با آنها خواهد بود.

گري خود ها، عمليات و مدافعهرا در كليه برنامه -اري و كاهش از جمله سازگ -ما مديريت خطر آب و هوايي 

بهتري را در رويكردهاي خود جهت پرداختن به شرايط آسيب زننده و گنجانيم و مديريت زيست محيطي مي

  آسيب پذيري اعمال خواهيم كرد.

با  آب و  ، سالمت و آوارگي مرتبط پذيري در معيشت، كمبود مواد غذاييبر محرك هاي آسيببه طور خاص  

، نوآوري و تأمين هاي علميبينييه، پيشاز الگوهاي اقدام اول .هاي شهري تمركز خواهيم كردهوا و در محيط

  مالي كه مي تواند پاسخگويي ما را بهبود بخشد، استقبال مي كنيم.

، تصميمات در سطح اجتماع،  محلي، ات آب و هوايي و تخريب محيط زيستاز آنجا كه براي رسيدگي به تغيير

ح واقعي و مناسبي از ، وجود صداي جمعي قدرتمند ما براي ترغيب و تشويق سطشودملي و جهاني گرفته مي

ر به هيچ پذينين تضمين اين امر كه مردم در شرايط آسيبچو كاهش و هممندي در هر دو حوزه سازگاري هعالق

  شوند، بسيار حياتي تلقي مي شود.عنوان ناديده گرفته نمي

 در تغييراتخود را  رد پايو تالش خواهيم كرد تا صليب سرخ و هالل احمر را تقويت  ما چارچوب واكنش سبز

  كاهش دهيم.  محيط زيستآب و هوايي و 

  : بحران ها و سوانح در حال افزايش2چالش جهاني 

ه تر در جمعيت هايي بتر و متاسفانه متمركزپيچيدهتر، هزينه برتر، شايع شود كه سوانح به صورتبيني ميپيش

  توان مقابله با آنها را دارند.  وقوع بپيوندند كه كمترين

اقليمي و تاثيرات  /محيطيآب و هوايي و اختالالت زيست گسترده اتفاقات با توجه به شودبيني ميپيششايع تر: 

الدولي در مقياس بزرگ، كمتر شده با اينكه مخاصمات بين. آن بر آب و منابع غذايي، سوانح افزايش پيدا كنند

عوامل پيچيده  افزايش يافته است. 2010 ساير اشكال درگيري و خشونت از سالبا اين حال، اما   ،است

  كنند.مي تشديد ديرپا را هاي بشردوستانهوادث، اغلب بحرانژئوپليتيكي دخيل در اين ح
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 -. افزايش تراكم جمعيت در مناطق شهري رودنشيني پيش ميشهر به سويينه تر: جهان به سرعت پرهز

اين بدان معناست كه در هنگام  كنند.را تجربه مي محروميت قابل توجهي اغلب -خصوصاً  در بافت غيررسمي 

 -ي عفوني باشدچه يك رويداد مربوط به لرزش زمين يا مربوط به آب و هوا و يا شيوع يك بيمار -بروز سانحه 

هاي شود. هزينههاي فوري كم و اندك ميارائه كمكزياد و فزاينده خواهد بود و توانايي  ،تأثير آن بر جمعيت

  زندگي و معاش در حال افزايش است. 

رود تا شوند. انتظار ميبه طور قابل توجهي بيشتر ديده ميهاي شكننده ها در محيطمتمركز تر: سوانح  و بحران

شرايط شكننده كه متاثر از منازعه و  كنندتقريبا نيمي از فقيران جهان در كشورهايي زندگي ، 2030سال 

  از سوانح خواهند ديد. را ، بيشترين تاثيروان مقابله با سوانح را دارندت كه كمترين كساني. هستند

  

، خطرات  و آسيب آوريوامل سنتي  بروز سوانح و بحرانها، وابستگي فزاينده ما به فنپيچيده تر: فراتر از ع

 –ديجيتالي همچنين ساير تهديدات غير منتظره سايبري و  هاي جديدي از جمله فروپاشي تكنولوژيكي وپذيري

  را به همراه دارد. –بيني نيستند كه بالقوه قابل پيش

 هاهاي  ناشي ازانواع بحرانپذيري ها و زيانرو،  بر پاسخگويي و كاهش آسيبتمركز ما در دهه پيش

پذيرترين افراد خواهد بود، براي آنكه بتوانند به پيشرفت دست بويژه آسيب ، و سوانح بر همه مردم

  يازند.

اقدامات زود  انجامبيني خطرات و سوانح و با پيش آوري و نوآوري وگيري مؤثراز فنبا بهره ،نماييمتالش مي 

  تضمين نماييم.جاي مناسب حضور خود را در ، بينيهمچنين تامين اعتبارات قابل پيش هنگام و فعاالنه و

تضمين توانمندي مناسب اي و جهاني خود در ن شبكه منطقههماهنگ ساختبا هم همكاري خواهيم كرد تا با   

براي پاسخگويي به مطالبات روزافزون بشردوستانه، همگون سازي و ادغام منابع و همچنين بهينه سازي 

  .از توان و ظرفيت مناسب برخوردار هستيم ك هاي محلي اطمينان حاصل كنيمهمكاري

جازي و فناورانه، ، مفرسايشيشهري،  هاي بشردوستانهمورد نياز براي پاسخگويي به محيطهاي با ايجاد توانايي

 . هاي الزم و مناسب ادامه خواهيم دادبه توسعه مهارتاند، كه به طور روزافزوني پيچيده شده
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ن ادغام اين گذاري در كاهش خطر سوانح پيش از وقوع يك سانحه و سازگاري با آب و هوا و همچنيبا سرمايه

  در زمان مناسب حضور خواهيم داشت. كاري خود،هاي موارد درتمامي زمينه

، ترويج مداوم رويكردهاي هاي آمادگي و پاسخگوييديده در مركز فعاليتتماعات آسيببا قرار دادن افراد و اج 

   خواهيم كرد. تاكيد محوري صحيحيبر كانون ، هاي نقديتوزيع كمك برنامهمحور همانند  - القي و مردماخ

  زيستيهاي رو به رشد در سالمتي و به: شكاف3چالش جهاني 

، مردم همچنان با تركيبي هاي مهم پزشكيبا وجود دستاوردهاي چشمگير بهداشت/ سالمت  جهاني و پيشرفت

هاي عفوني و خطر بيماري زيستي خود روبرو هستند.به هم پيوسته براي سالمتي وه پيچيده از خطرات ب

يك نگراني عمده بهداشت جهاني  ،)Pandemics( گير جهانيهمه) و Epidemicsگير (همههاي بيماري

هاي زيست محيطي و فزايش قرار گرفتن در معرض آلودگيدر نتيجه تغييرات آب و هوايي وروند رو به ا است.

واگير در سراسر جهان رو به هاي غيرنماي سالمت در حال تغيير است. نرخ بيماريانداز و دورسموم، چشم

هاي بيشتر به خدمات بهداشتي و مراقبتجمعيتي به اين معني است كه افراد مسن  تغيير ساختار افزايش است.

  شوند.ه غالباً وجود ندارند، وابسته مياجتماعي ك

آنها  هاي طوالني مدت و خدمات بهداشتي ضعيف،كنند كه بحراندر جاهايي زندگي ميبيش از يك ميليارد نفر 

الزم براي زندگي باقي گذاشته است، جاهايي كه هاي حمايتي هاي اساسي و محيطرا بدون دسترسي  به مراقبت

تعداد غير قابل قبولي از مردم هنوز به آب تميز و بهداشت اوليه  اند.اي فراموش شده دوباره سر برآوردههبيماري

  دسترسي ندارند.

- ايش فشار بر افراد، جوامع و سيستمضطراب باعث افزافزايش مسائل مربوط به سالمت روان همانند افسردگي و ا

  افزايش نرخ تنهايي و انزواي ديجيتالي نيز با اين شرايط دشوار در هم آميخته است. شود.هاي بهداشتي مي

در حال افزايش  درماني را كه سريعاًهاي بهداشتي/ هاي مراقبتجهان در تالشند تا هزينهاكثر كشورها در سراسر 

شود تا سال كه تخمين زده مي - گير كاركنان بهداشت و درمانكمبود قابل توجه و فراريت كنند. باشد، مديمي

  در ارائه خدمات درماني در تمامي سطوح تأثير خواهد گذاشت. -ميليون نفر برسد  18به  2030

من و منصفانه همه مردم به بهداشت، آب و فاضالب تمركز ما طي يك دهه آينده، تضمين دسترسي اي

  .خواهد بود



11 

 

ي هاهاي اوليه و همچنين برنامهبر جامعه در حوزه هاي سالمت، درمان و كمك - تنيهاي همگرا و مببرنامه 

حاشيه رانده پذير يا به هاي آسيبرا به منظور رفع نيازهاي برآورده نشده گروهبهداشتي و بهداشت آب و فاضالب 

  شده، گسترش خواهيم داد.

، گير جهاني، اعتماد سازيهاي واگير و همهخصوص آمادگي در قبال بيماريي در طور قابل توجهه ما همچنين ب

  گذاري خواهيم كرد.وامع در مركزيت پاسخگويي، سرمايهمالكيت و مشاركت و همچنين قرار دادن ج

ور ارتقاء ارتباطات جامعه به منظها براي ايجاد ، كارزارها و ساير تالشهاي خود را از طريق داوطلبانفعاليت 

ه ويژه در جوامع اجتماعي ب - هاي روانيتي و كاهش تنهايي و همچنين حمايتزيسسالمت ذهني مثبت  و به

  ، تقويت خواهيم كرد.ديده از سوانح و منازعهپذير و افراد آسيبآسيب

 كنيم تا دسترسي به سالمت و انسجام اجتماعي با كيفيت و مقرون به صرفه را بهبودبا شركاي خود همكاري مي 

  بخشيم.

 : مهاجرت و هويت4چالش جهاني 

. يا ناشي از اجبار است اعم از ارادي يا غيرارادي جابجايي افراد ،قرن بيست و يكميكي از ويژگيهاي مشخص 

رسد در نتيجه اي در سطح جهاني افزايش يافته و به نظر ميبه صورت فزاينده 2000شمار مهاجران از سال 

-فرصتهاي شغلي و كاري مناسب، كماكان روند صعودي خود را حفظ كند. بحرانوقوع مخاصمات، فقر و فقدان 

كند محيطي بعضي از مناطق دنيا را غيرقابل سكونت خواهد كرد و مردم را مجبور ميهاي آب و هوايي و زيست

  جا شوند. كه به طور انبوه جابه

ار، افزايش است. اين خطرات شامل استثمشوند، در حال جايي با آن مواجه ميبهخطراتي كه افراد هنگام جا

- ها، به واسطه سياستهاي تبهكار و همچنين محروميتچيان انسان و ساير گروهكشي و سوءاستفاده قاچاقبهره

باشند. خطرات ياد شده، براي كنند، ميهاي اوليه و اساسي را محدود ميهايي كه دسترسي به خدمات و مراقبت

  يي كه مدارك هويتي رسمي ندارند، به مراتب بيشتر و شديدتر است.     آنها افراد بدون تابعيت و

مهاجرت به بهبود و رشد سطح زندگي افراد، هم در كشور مبداء و هم مقصد، كمك كرده است و به ميليونها 

ل ، در حامندي را براي خود بسازند. با اين وجودانسان در سراسر دنيا اجازه داده است تا زندگي ايمن و هدف

شود. اين ستيزي استفاده ميزايي و بيگانهحاضر، در بخشهايي از دنيا، از مهاجرت به عنوان ابزاري جهت تنش

هايي درباره پذيرش، هويت با استرس و نگراني -به صورت برابر و همسان در جوامع مهاجر و ميزبان  -پديده غالباً
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هاي متنوعي، به است. همگرايي و تقارن چنين موضوعشود، همراه ياد مي "تعلق"و آنچه كه از آن به عنوان 

  سرعت در حال تغيير ساختار جوامع در سراسر دنيا است. 

كنند، ايمن همه افرادي كه مهاجرت مي ،رو، حصول اطمينان از اين مهم خواهد بودتمركز ما در دهه آتي و پيش

گردد كه همه افراد از  ن اين تضمين حاصلو همچني امت و به صورت انساني برخورد شودبوده، با آنها با كر

  ، برخوردار شوند. هاستكه دربرگيرنده تمامي طيف يبراي پيشرفت و ترقي در جوامع هاي مورد نيازحمايت

ما حمايت خود را از مهاجرين در همه ابعاد و جوانب آن در طول مسيرهاي مهاجرتي اصلي گسترش خواهيم 

  داد. 

پذير، زنان، هاي آسيببر ترويج و تقويت حمايت از گروه را تمركز خود هيم داد كهاين اطمينان را خوا همچنين

شمولي و همبستگي و كار و اقدامات خود را در خصوص تحقق جامعه قرار دهيمكودكان، معلولين و پناهجويان 

  اجتماعي افزايش خواهيم داد.   

تواند به ما در تحقق هر چه كه ميكنيم گذاري ميگراي جديدي سرمايهتحول هايو مشاركت در انجام تحقيقات

   در حال تغيير افرادي كمك كند كه در حال جابجا شدن هستند.  نيازها و وضعيت بهتر

هاي ملي و مسيرهاي تر ميان كشورها، جمعيترساني مرتبطهاي اطالعها و سيستمبا فراهم ساختن برنامه

  بهبود خواهيم بخشيد. رزها م فراسوي دراي خود را هفعاليتمهاجرت، 

  دربرگيرندگي: ارزشها، قدرت و 5چالش جهاني 

در حال ظهور بوده و در حال ايجاد خطوط و  مختلفدر نقاط  گوناگونبه طرق  مبتني بر ارزشهاتنشهاي 

هستند. آهنگ تغيير، در حال پشت سر  و ميان آنها مرزهاي نادرست جديدي در كشورها، مناطق و جوامع

گذاري، سياسي و رفاهي است كه قادر به انطباق خود با تحوالت نيستند. هاي قانونسياري از سيستمگذاشتن ب

-م و توزيع نميو تكنولوژيكي به صورت برابر تقسيها و دستاوردهاي اقتصادي مزايا و منافع حاصل از پيشرفت

ها در دنياي جهاني شده، برابرياي در حال افزايش است. افزايش ناگرايي به صورت فزايندهشوند. چندجانبه

  كند. هاي فرهنگي و مذهبي كمك ميكشد و به پوپوليسم، ناسيوناليسم و درگيريگرايي را به چالش مينخبه

- و حتي در برخي از نقاط جهان جرم بشردوستانه در حال كوچك شدن است فضا و عرصه براي اقدامات اصولي

  انگاري شده است. 



13 

 

يي كه بسياري از صداها .خواهند زندگي، جامعه و جهان خود را بهتر كنندجهان نيز مياما بسياري از مردم 

در   .گيري هستنددر تصميم بيشتر و مشاركت كارگزاري، اكنون خواستار بودند حاشيه رانده شده پيش از اين به

ه بدون در نظر گرفتن هاي تأثيرگذاري براي تضمين شناخت، حقوق و برابري براي همبسياري از كشورها، تالش

  .جنس، نژاد، قوميت، مذهب، جنسيت يا گرايش جنسي صورت گرفته است

آنها  .ورزندشود و مردم از صحبت كردن در مورد آنها امتناع مينقش نهادهاي شناخته شده به چالش كشيده مي

  تند. پذيري و شفافيت بيشتر هسكمتر به پذيرش وضع موجود تمايل دارند و خواستار مسئوليت

ها، قدرت و دسترسي به منابع را آشكار و نقشزيستي، ها در زمينه بهو نابرابريتجزيه و تحليل جنسيتي، خالءها 

كند. فراخوان براي تنوع و مشاركت برابر و واقعي زنان، منجر به ايجاد تغيير در جامعه مدني، نهادها و نمايان مي

  شود.  گيري ميهاي حمايت، رهبري و تصميمحوزههاي كلي، به ويژه در ساختار دولت و سياست

هاي رو بر حمايت و ترويج تغييري مثبت براي انسانيت و نيز اصول و ارزشتمركز مستمر ما در دهه پيش

  باشد.  بشردوستانه مي

و همچنين بهبود دسترسي براي افرادي كه آموزش آنها به  دربرگيرندگيها، فرهنگ صلح و با تمركز بر ارزش

هاي آموزشي بشردوستانه را گسترش و توسعه خاطر جنگ، سانحه يا آوارگي دچار اختالل شده است، برنامه

آماده خواهد كرد. بر  21هاي قرن ها و فرصتهاي آموزشي ما مردم را براي مواجهه با چالشخواهيم داد. برنامه

گردد، تمركز خواهيم كرد. اما بر اين ادين ميهاي ابتكاري كه موجبات ترويج و تقويت اصول بنياقدامات و برنامه

مهم نيز اذعان داريم كه زمان در حال تغيير است و عالوه بر اين اصول، موارد و مصاديق ديگري نيز هستند كه 

و  دربرگيرندگيتوان به پايداري، برابري و بايد در مركز ثقل اقدامات و كارهاي ما قرار بگيرندكه از آن جمله مي

ع محلي در هدايت و مديريت تغييرات مربوط به آنها اشاره كرد. ما بر ابتكاراتي تمركز خواهيم نمود نقش جوام

و هم در سطح  خودمانو شبكه  گيري را، هم در چارچوب سازمانها و تصميمو تنوع در فرصت دربرگيرندگيكه 

  جامعه به طور كل، تقويت و ترويج نمايد.   

هايي كه ، به ويژه در كار و حمايتدربرگيرندگيو اقدامات خود را در زمينه تنوع و  به منظور تعامل بيشتر،كارها

آوريم، گسترش و توسعه خواهيم داد. براي هاي مختلف جنسيتي به عمل مياز زنان، دختران و ديگر هويت

  رهبري زنان در كليه سطوح سازمان، كار و تالش خواهيم كرد. در خصوصافزايش حمايت و تمركز 
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  هفت عامل تغيير

كند كه براي شبكه ما جهت آمادگي براي پاسخگويي به اين استراتژي هفت عامل تغيير را تعيين و شناسايي مي

الذكر و تحقق اهداف استراتژيك ياد شده و نيز عمل به تعهداتمان،كه همانا حضور هميشگي هاي فوقچالش

  باشد. است، ضروري مي

  اند: بندي شدهدر سه دسته موضوعي به شرح ذيل گروه موردنظر براي تغيير هفت حوزه

هاي ملي به عنوان كنشگران محلي موثر و يسم و جمعيتبا تمركز بر اعتماد، داوطلب هابنيانتقويت  •

  كارآمد

گيري از صداي جمعي و ارتباط و اثرگذاري بر نقش اساسي همكاري با يكديگر و با ساير شركا و بهره •

 خير و منفعت جهانيمشترك ما براي تحقق 

 انطباق و همخواني با تغييرات و تحوالت آينده از طريق تحول ديجيتال و استقالل و ثبات مالي بيشتر •

  : هابنيانتقويت 

  هاي ملي به عنوان كنشگران قدرتمند و موثرجمعيت •

 بخشي و بسيج داوطلبيسمالهام •

 پذيريتضمين اعتماد و مسئوليت •

 ارتباط و اثرگذاري:

  اقدام موثر به عنوان يك شبكه گستردهكار و  •

 تاثيرگذاري اقدامات بشردوستانه •

 انطباق و همخواني با تحوالت آينده: 

  تغييرات و تحوالت ديجيتال •

 تامين منابع مالي براي آينده •

 

  

  هابنيانتقويت و تحكيم 

  هاي ملي به عنوان كنشگران قدرتمند و موثر تغيير: حمايت و توسعه جمعيت
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بازيگران قدرتمند محلي براي حمايت از جوامع در سراسر جهان، جهت حصول نتايج بشردوستانه و  داريمباور 

- همچنين بر اين امر واقف هستيم كه جهان به سرعت در حال تغيير است و فرهنگ .مهم هستند ،توسعه بيشتر

ها و يير جهت دهند تا بتوانند چالشهاي ملي نيز بايد تغها، ساختارها، ابزارها و رويكردها در جمعيتها، سيستم

  هاي آتي را هدايت و كنترل كنند.هاي سالفرصت

هاي ملي هستيم، تا اطمينان حاصل كنيم كه ما متعهد به حمايت جمعي، كارآمد و همراه با احترام از جمعيت

ها، تدوين استراتژيهاي ملي) قادر به همكاري (در و) با جوامع خود براي ارزيابي نيازها، همه آنها (جمعيت

  .دار و اطمينان از بهبود مستمركيفيت هستندهاي اولويتحمايت از برنامه

ها، دانش، منابع و دستاوردها، جهت حمايت همتايان در سراسر مهارت تبادلگذاري خود براي به بايد به سرمايه

سازماني جهت تضمين توسعه هاي مربوط به توسعه تخصصي شبكه بشردوستانه ادامه دهيم. بايستي در كمك

بيشتر ها براي ايجاد تغيير، سازي فرصتكنجكاو و بهينه اذهانهاي نيرومند، ترويج صداقت، خالقيت و سيستم

  گذاري كنيم.  سرمايه

هاي ملي متمركز خواهد بود، با اطمينان و تضمين اينكه گراي ما بيشتر بر توسعه شعب و جمعيتاقدام تحول

تري در هاي ملي نقش قويكنند و جمعيتران محلي هدايت شده و گسترش پيدا ميخدمات توسط كنشگ

تري در اتخاذ تصميمات مربوط به عمليات و همچنين از صداي نيرومند خواهند داشتتعيين اولويت هاي خود 

  . انجام شده در قلمرو خود برخوردار خواهند بود. 

  هاي موفقيتنشانه

شفاف بوده و به  كامالًداراي استراتژي مخصوص به خود هستندكه  هاي ملي براي دهه آتيجمعيت •

باشد كه در واقع منطبق و بندي شده است و داراي اهداف محلي خاص خود ميصورت محلي اولويت

  المللي بوده و از آن الهام گرفته است. فدراسيون بين 2030تراز با استراتژي هم

المللي و هاي ارائه شده از سوي شبكه فدراسيون بينحمايتهاي ملي مبناي كليه استراتژي جمعيت •

 باشد.ساير شركاء به آنها مي

 ها و شرايط در حال تغيير هستند. بيني و سازگاري فوري با جريانهاي ملي قادر به پيشجمعيت •
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 بخشي و بسيج داوطلبيسمتغيير: الهام

امع فراگيرتر، كه در آن همه بتوانند از مزايا و كه داوطلبي و بسيج مدني براي تضمين جو كنيماذعان مي

فرصتهاي موجود استفاده كنند، مهم است. از اين واقعيت كه داوطلبي در حال تغيير است و قدرت خود را از 

گيرد، استقبال كرده و بر آن هاي ديجيتال ميارتباط و ظرفيت بزرگتري براي بسيج منابع از طريق تكنولوژي

، ولي با را دارا هستيم در جهانبزرگترين شبكه رسمي داوطلبان در حال حاضر  عليرغم اينكه نماييم.تاكيد مي

كنند تا براي تحقق دنيايي بهتر بسيج شوند و ما تالش مياين وجود، جنبش عظيمي از مردم در سراسر دنيا 

  هايي هستيم.  حمايت و تقويت چنين تالش خواهان

كه  تكميلي و همچنين براي ايجاد يك شبكه موثر از فعاالن بشردوستانه به منظور گسترش رويكردهاي جديد و

كنند، خود را متعهد به ايجاد تصوير و چهره جديدي از داوطلبي و اقدامات براي خير و منفعت جهاني كار مي

  دانيم. مدني مي

ت از داوطلبان، به ويژه بر تعهدمان جهت تداوم در بكارگيري همه توان و قدرت خود براي تضمين ايمني و حماي

  كنيم.  كنند، تاكيد ميآنهايي كه در مخاصمات مسلحانه و ديگر شرايط خطرناك و وخيم كار مي

هاي خودجوش و نيز ارتباط گرفتن با داوطلبان در همه با همكاري و مشاركت نيروها و استعدادهاي گروه

الين، بايد در جهت گسترش دايره شمول قدامات آنكشورها و مناطق، براي مثال، از طريق داوطلبي ديجيتال و ا

  گذاري كنيم. هاي موجود براي آنها سرمايهو تنوع داوطلبان و فرصت

هاي مردم براي راهبري و هدايت تواند از تالشبخش ايجاد بستري خواهد شد كه ميگراي ما نويداقدامات تحول

كند. ما همچنين براي تضمين تالش قشر جوان، حمايتتغييرات مورد نظر آنها در جهان، با تمركز ويژه بر 

كنند، كار خواهيم كرد و از فعاليت مي فراسوي مرزهاارتباط و پيوند بيشتر داوطلبان خود، از جمله آنهايي كه 

كنيم. هاي جديد و خالقانه در رابطه با موضوعات مشترك و موردنظر حمايت ميها و پويشآنها براي ارائه طرح

گراي همكاري بين تواند ارزش بيشتري را براي نيرو و قدرت تحولاين موضوع از آن جهت است كه مياهميت  

ها جهت كارآفريني، ها و فرصتنسلي، در چارچوب حمايت از جوانان و ساير داوطلبان به منظور گسترش مهارت

  د. حل و فصل اختالفات، تفكر خالقانه، حل مشكل و ايجاد ارتباط موثر، قائل گرد

  هاي موفقيتنشانه

  اند.تعداد فزاينده و تنوع داوطلبان در سطح جهاني كه با يكديگر در ارتباط بوده و مشاركت داشته •
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محور ارتباط آفرينان جامعهتوانيم با يك نسل كامالً جديد از تحولشواهد حاكي از اين است كه ما مي •

 برقرار كرده و با آنها روابط قدرتمند برقرار كنيم. 

سازوكارهاي تقويت شده براي حمايت از داوطلبان و پشتيباني بيشتر از آنهايي كه در خطوط مقدم  •

 اند. انجام وظيفه مجروح شده و يا كشته شده

 پذيريو مسئوليت سازيتغيير:تضمين اعتماد

مردم و  كنيم، براي اهداكنندگان، شركا و عمومما متعهد هستيم براي مردم و جوامعي كه به آنها خدمت مي

  .كنيم سازياعتمادهمچنين براي يكديگر در سراسر نهضت 

هايي كه منجر به پشتيباني و شفافيت خود، در تحكيم سيستم افزايشگذاري در راستاي ما بايد به سرمايه

 گذاري در راستاي ايجاد فضاي باز و صريح جهتشوند و همچنين به سرمايهتقويت انسجام و يكپارچگي مي

  ادامه دهيم.  دام و دربرگرفتن همگانشنيدن، اق

پذيري سازي مسئوليتكنش اخالقي و نهادينه گراي ما با پذيرش و استقبال كامل از فرهنگاقدامات تحول

  همراه خواهد بود.  و اقدامات شخصي و سازماني در بطن همه كارها

  هاي موفقيتنشانه

  ها.جوامع در راس طراحي، هدايت و ارزيابي برنامه •

نحو كه شواهد هاي در خصوص بازخورد متناسب با نياز گروههاي مختلف وجود دارد، بديننيسممكا •

حاكي از اين است كه بازخورد مذكور در اقدامات، فعاليتها و سازوكارهاي موجود در جامعه در راستاي 

 خورد. حمايت از محرمانه بودن شكايت بازماندگان، لحاظ شده و به چشم مي

وضوعات حاكميتي و امور مالي در شبكه جهاني ما شفاف است و نتايج به طور مرتب به گيري، متصميم •

 .گرددشكلي كه براي همه در دسترس باشد، اعالم و ابالغ مي

در صورت وقوع تخلف، همواره اقداماتي از سوي بخش حاكميت فدراسيون، جمعيت ملي يا مدير ارشد   •

ديده، از جمله بازماندگان و افشاگران، از افراد آسيبگيرد، و مراقبت و حمايت مربوطه صورت مي

 هميشه وجود دارد. 
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 برقراري ارتباط و اثرگذاري

  تغيير: فعاليت و اقدام موثر به عنوان شبكه گسترده 

جمعي كنيم كه عليرغم اقدامات حمايتي متقابل و دستهبا روند در حال افزايش نيازهاي بشردوستانه، اذعان مي 

شود، كماكان بر اجراي تعهد در سطح محلي كه از سوي شبكه جهاني ما و ديگر شركاء انجام ميهدايت شده 

      بند بوده و براي تحقق آن مبارزه خواهيم كرد.پاي "حضور هميشگي"خود مبني بر 

منابع، گذاري بيني نسبت به قدرت همكاري به عنوان يك شبكه جهاني، اشتراكبا اين حال، متعهد به خوش

هايي براي ايجاد كارآمدي بيشتر و همفكري جمعي هستيم.  ما به دنبال انش و استانداردهاي رايج و يافتن راهد

ها و سوانح خواهيم بود، به طوري كه ميزان هاي هماهنگي و پاسخگويي بسيار سريع و موثر به بحرانمكانيسم

  اثرگذاري جمعي ما را به حداكثر برساند. 

تر تر و سادهد مردم را به هم وصل كرده و دسترسي به دانش را براي عموم راحتهايي كه بتوانما بايد در نوآوري

ها و اي و جهاني و نيز در توسعه مهارتهاي خود در سطوح محلي، منطقهو همچنين در گسترش شبكه ساخته

گيري و اي تقويت تصميمهمچنين بايد به حمايت از استقالل كنشگران محلي بر .كنيم گذاريها سرمايهسيستم

  ادامه دهيم. كارگزاري

، بنابراينو د خواهد بوتر متمركزاذ تصميماتي بازتر، مستقيم و غيرگراي ما ايجاد ارتباطات و اتخاقدام تحول

امور و موضوعات خارج از شبكه بشردوستانه سنتي در هاي بيشتر، از جمله آغوش ما براي ايجاد روابط و مشاركت

  و غالب، باز خواهد بود. 

  هاي موفقيتنشانه

 ها و عملكرد آنها تاثيرگذار است.هاي ملي در همه سطوح كه بر برنامهارتباطات بيشتر بين جمعيت •

آنها  هايي را كه با آنها همكاري و ازهاي ملي به صورت چشمگيري قلمرو كنشگران و شبكهجمعيت •

 خورد. اند و در نتيجه شواهدي مبني بر بهبود و رشد به چشم ميكنند، گسترش دادهحمايت مي

 دهد.هماهنگي جهاني مؤثرتر و كارآمدتر از تالشها كه تأثير و نتيجه بهتري را نشان مي •

و  بر حسب زمان و چگونگي انجام كار، قادر هستند به سادگي دانش در صورت لزومهاي ملي، جمعيت •

 تخصص خود را از طريق شبكه در اختيار يكديگر قرار بدهند. 
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  تغيير: تاثير اقدام بشردوستانه 

هايي كه جوامع با آن روبرو هستند، پيچيده است و نياز به رويكردهاي متنوع و متعددي دانيم كه چالشما مي

ما  .از صداي خود استفاده كنيم براي پرداختن به آن دارد و در بعضي مواقع، اين امر مستلزم آن است تا ما

آيند بايد همچنين مي دانيم كه بي طرفي به معناي سكوت نيست و داوطلبان ما و جوامعي كه آنها از آن جا مي

  بتوانند درمورد موضوعاتي كه بر ظرفيت آنها تأثير مي گذارد، شنيده شوند و مورد توجه قرار بگيرند. 

كنيم و آنها را از آسيب پذيرترين جوامع و افرادي كه با آنها كار مي ما متعهد هستيم كه در راستاي حمايت

وقتي مردم نتوانند براي خود صحبت  .كنيم، مطابق با اصول بنيادين خود، بايستيم و صحبت كنيمهمراهي مي

نيم. ما كالعاده خود به نفع آنها استفاده ميكنند، ما به نمايندگي از آنها صحبت خواهيم كرد و از شبكه فوق

همچنين در صورت لزوم پيوستن به صداي ديگران، از جمله سايركنشگران بشردوستانه، متعهد هستيم تا با 

  تالش مشترك، تأثيرگذاري خود را تقويت كنيم.

- الملل بشردوستانه سرمايههاي مهم و حساسي همچون حقوق بينما بايد براي ارتقاء، ترويج و دفاع از حوزه

ها و هاي ملي با دولت ها براي ايجاد رويهوضعيت و جايگاه معين منحصر به فرد جمعيتگذاري كنيم و از 

  هاي بشردوستانه هستند، به نحو احسن استفاده كنيم. هايي كه منطبق و سازگار با ارزشسياست

در  ها و ظرفيت ديپلماتيكمان جهت تقويت صداي مشترك و واحدگراي ما براي استفاده از نشستاقدام تحول

  افزايي خواهد بود. مند) و مبتني بر همكاري و همزمينه موضوعات بشردوستانه، سيستماتيك (نظام

  هاي موفقيتنشانه

اند، بر ها) شفاف و ابتكارات ارتباطاتي كه بر مبناي شواهد و تجارب ما ايجاد شدههاي (كمپينپويش •

  هاي كاري تاثيرگذار هستند. گذاري و رويهسياست

هايي هاي ملي براي تاثيرگذاري بر سياستاكي از اين است كه وضعيت و جايگاه معين جمعيتشواهد ح •

 گيرد. شود، مورد استفاده قرار ميكه منجر به تقويت نتايج مثبت و سازنده براي بشريت مي

هتر المللي به منظور تاثيرگذاري بالمللي به عنوان سازماني بينتقويت وضعيت و جايگاه فدراسيون بين •

 در سطح جهاني.

گري و دايره هاي داده محور و مبتني بر ادله جهت توسعه بيشتر مدافعهاستفاده از تحقيقات و تحليل •

 گذاري. نفوذ ما در حوزه سياست



20 

 

 تناسب با آينده 

الذكر، دو حوزه ديگر را نيز چنانچه بخواهيم خود را به درستي با آينده وفق دهيم، عالوه بر پنج حوزه تغيير فوق

  بايستي مورد توجه قرار بدهيم. 

  تغيير: دستخوش يك تحول ديجيتال شدن

- هاي جديد در مورد آسيباي را براي تقويت كار خود، موثرتر واقع شدن و ايجاد بينشالعادههاي فوقما فرصت

 .شناسيمدست آمده است، مي هاي ديجيتال بهآوريهايي كه از طريق پيشرفت سريع فنحلپذيري و راه

-هاي جديدي را به وجود ميها، تهديدها و آسيب پذيريها، چالشهمچنين بر اين امر واقفيم كه اين پيشرفت

  آورند كه بايد در دهه آتي مورد توجه و بررسي قرار بگيرند.  

ديجيتالي، دانش جمعي خود  گها) و فرهنها (شيوههاي جديد و رويهآوريما متعهد هستيم كه با استفاده از فن

هاي ديجيتالي و كاهش فقر و انزواي ديجيتالي تالش كنيم. را به كار گرفته و در جهت ايجاد پيوند ميان شكاف

ها با خطرات در حال ظهور، از جمله كنيم و متعهد به اشراف بر اين مساله هستيم كه اين فرصتتأييد مي

ها و اطالعات)، و اطالعات (بحث محرمانگي و حفاظت از داده با داده موضوعات مربوط به اصول اخالقي مرتبط

هاي جنگ سايبري و ديگر خطرات ها و امنيت اطالعات و همچنين پتانسيلتعصبات ذاتي، محافظت از داده

  ناشناخته، همراه هستند.  

هاي كاري حال ظهور در روشها و فرهنگ ديجيتالي در گذاري خود در ادغام فناوري، مهارتما بايد به سرمايه

خود و همچنين در پشتيباني و حمايت قانوني، اخالقي و مديريت خطر در سراسر شبكه جهاني خود كه براي 

  ها الزم است، ادامه دهيم. سازي اين فرصتبهينه

نصفانه آوري الزم براي حمايت از يك تغيير و تحول عمده و مگراي ما پذيرش و ادغام فرهنگ و فناقدام تحول

ديجيتال خواهد بود. اقدام مذكور شامل توليد داده و افزايش سواد ديجيتالي و همچنين ايجاد مشاركت هدفمند 

  .اي از كنشگران استبا طيف گسترده

  هاي موفقيت نشانه

و شواهد و  كندبر تحول ديجيتال پشتيباني مييك فرهنگ و ساختار سازماني وجود دارد كه از تمركز  •

 سازي در سراسر شبكه جهاني ما وجود دارد. ل بر آزمايش چابكقرائني دا
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ها، براي هاي ديجيتال و نوآوريآوريشواهدي وجود داردكه از بينش و تجزيه و تحليل ارائه شده از فن •

 شود.تر استفاده ميتر و عملياتيهاي استراتژيكاتخاذ تصميم

و در يك شبكه جهاني مشاركت و همكاري  تمامي شعب به صورت ديجييتال به همديگر متصل هستند •

 كنند.مي

هاي خود را در زمينه ها و ظرفيتاي مهارتهاي ملي به طور فزايندهپرسنل و داوطلبان در همه جمعيت •

 اند.  هاي ديجيتال ارتقاء دادهحلراه

 تغيير: تامين منابع مالي آينده 

هاي ه و توسعه اكنون در حال گسترش است و در سالهاي بشردوستانما مي دانيم كه پيچيدگي و دامنه چالش

باشند. ما همچنين نيز، در صورت تحقق اهداف ما، نيازمند تأمين منابع مالي فراتر از سطح كنوني مي آتي

  هاي جديد، منابع جايگزين سرمايه و تأمين اعتبار نياز دارد. مستحضريم كه تحقق اين اهداف به مشاركت

منابع مالي كافي براي حمايت از شبكه جهاني خود هستيم تا نيازهاي رو به رشد بشردوستانه ما متعهد به تأمين 

دهيم به طوري كه ضامن استقالل و توسعه را برآورده كنيم؛ اما اين كار را به روشي اخالقي و پايدار انجام مي

  اقدامات بشردوستانه مطابق با اصول بنيادين ما باشد.

گذاري براي دستيابي به يك ) سرمايهaگذاري در موارد ذيل ادامه دهيم: (به سرمايه ما بايد به طور همزمان

هاي مالي آنها و هاي ملي جهت تقويت بسيج منابع و رويكرداستراتژي جهاني هماهنگ براي حمايت از جمعيت

)bريزي شده آنان. پذيري و مديريت مالي برنامه) تقويت مسئوليت  

هاي نوين كسب و كار آوري اعانات از طريق پيروي از مدلها و جمعجاد تنوع در مشاركتگراي ما اياقدام تحول

  هاي مالي جديد براي حمايت بهتر از استقالل، دامنه و عمق اقدامات خواهد بود. و مكانيسم

  هاي موفقيتنشانه

  ها.پذيريمنابع بيشتر از منابع (منشاهاي) متنوع براي پرداختن به آسيب •

هاي نوين تأمين منابع گذاري و اجراي مدلهاي ملي با همكاري شركاي خود در حال سرمايهجمعيت  •

 .مالي هستند
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يك رويكرد تغيير شكل يافته (اصالح شده) براي بسيج منابع گسترده در فدراسيون وجود دارد كه باعث  •

تر، مستقيم و فرامرزي هاي جديد تأمين منابع مالي، به ويژه تأمين اعتبار بيشبهبود عملكرد با فرصت

 شود. مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


