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التغ�

املناخي 
 تدهور اوضاع
 السالم واالمن

 تنامي السياسات العاملي
 الشعبوية وتهديد
القيم التقدمية

 الالمساواة
والفقر

 أزمة
الد�قراطية

  انتهاكات حقوق

 االنسان وقمع

الحريات املدنية

الخطة االسرتاتيجية ملنظمة سيفكس 2022-2017
أبرز نقاط االستشارة

 قامت  سيفيكوس باالصغاء  ألعضائها ، منظ¦ت وشبكات املجتمع املد¤ عىل الصعيد
 املحيل،الوطني ،اإلقليمي والدويل اضافة اىل حوارها مع  الحركات االجت¦عية، النشطاء، الهيئات

الطوعية، الجمعيات واملؤسسات الخ�ية، املنظ¦ت الدولية، والحكومات

ما هي أكرب التحديات التي تواجه البرشية ؟

 كيف �كن للمجتمع املد¤ انو يواجه
هذه التحديات

سيفيكوس ”تصغي“ للجميع  اضغت  سيفيكوس إىل اآلالف من املعنيÃّ واملهتمÃ بقضايا املجتمع املد¤ من خالل

 االستطالعات و االستشارات،  اضافة اىل الحوارات الستنباط  آرائهم ووجهات نظرهم حول

األولويات االسرتاتيجية التي ينبغي عىل سيفوكس ان تركز عليها خالل الفرتة من 2022-2017

Êتواصلنا مع  العديد من االشخاص يف 28 بلدا حول العا 

 كيف �كن لسيفوكس ان تقدم الدعم االفضل
ملؤسسات املجتمع املد¤؟

 االتحاد: التضامن من اجل قضايا

نؤمن بها جميعا

 تعزيز قدرات ومرونة  املجتمع املد¤

 ايصال أصوات املجتمع املد¤ عىل املستوى العاملي، وال سي¦ اصوات

الفئات  األكÒ تهميشا

 ربط املجتمع املد¤ مع بعضهم البعض ومع اآلخرين بطرق تتجاوز القضايا

والجغرافيا والن¦ذج التنظيمية

  توف� القيادة  املفكرة املرشفة واملؤثرة عىل كافة االتجاهات داخل املجتمع املد�

احتضان افكار وتبني Øاذج جدية لتعزيز تاث� املجتمع املد¤

الدعوة لتعزيز وح¦ية املجتمع املد¤

حشد املوارد ملنظ¦ت املجتمع املد¤

Ãالهام وتحفيز الحركات العاملية  من املجتمع املد¤ واملواطن 

 املسائلة: متابعة صناع القرار لاللتزام
بتعداتهم

 املنارصة: العمل من اجل التاث� يف السياسات

 وكسب التأييد العام

Ãالتعبئة والحشد: دعم ومشاركة جهود املواطن

 االبتكار: التجربة واالبتكار لدفع عجلة التغي�

 قرن األقوال باألفعال :  عىل  املنظ¦ت والحركات ان شفافة ،

 متنوعة  ولديها القدرة لتعالج K خاضعة للمساءلة ، دامجة

اختالل توازن القوى داخل املجتمع املد¤

املنارصة

اِتَِّحاد

التجديد

التعبئة
املساءلة

 قرن األقوال
باألفعال

؟
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Gustave Deghilage via Flickr ������
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Studio Incendo via Flickr ������
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