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 مشروع قرار

  

  : تعزيز الدور المساعد
 شراآة من أجل جمعيات وطنية أقوى ومن أجل تنمية التطوع

  

  إن المؤتمر الدولي الحادي والثالثين للصليب األحمر والهالل األحمر

  بشأن 

  الدور المساعد وتقوية الجمعيات الوطنية تعزيز   )أوال(

- ٢٦جنيف، (الذي اعتمده المؤتمر الدولي الثالثون للصليب األحمر والهالل األحمر  ٢بالقرار رقم  يّذآر
بصفتها جهات  ،بأن السلطات العامة والجمعيات الوطنية الذي يقر)  ٢٠٠٧نوفمبر /تشرين الثاني ٣٠

تنطوي على مسؤوليات ومنافع متبادلة وتستند إلى القانونين الدولي وممّيزة تتمتع بشراآة خاصة  ،مساعدة
والوطني وتتيح للسلطات العامة الوطنية والجمعية الوطنية االتفاق على المجاالت التي تستكمل فيها 

   .الجمعية الوطنية الخدمات اإلنسانية العامة أو تحل محلها

مَا للسلطات ضطالع بدورها آجهات مساعدة، قد توفر دعمَا قّيبأن الجمعيات الوطنية، لدى اال يذّآرإذ 
وعلى وجه الخصوص القانون ( العامة في بلدانها بما في ذلك تنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي

ولم وبالتعاون في مهام ذا الصلة مثل الخدمات الصحية واالجتماعية وإدارة الكوارث ) الدولي اإلنساني
 .األسر شمل

الجمعيات الوطنية وسلطاتها العامة على جميع المستويات مواصلة تكوين شراآات متوازنة  شدينا - ١
  .ذات مسؤوليات واضحة ومتبادلة وتحسينها

مع سلطاتها الوطنية، حسبما يلزم، لتعزيز  الجمعيات الوطنية على مباشرة الحوار ومتابعته ُيشجع - ٢
من خالل سن قوانين واضحة لمعايير الحرآة و وفقاقاعدتها القانونية في القانون المحلي، وذلك 

الهالل األحمر بهدف تعزيز دوره المساعد في الميدان اإلنساني، وإضفاء طابع /للصليب األحمر
بااللتزام الجمعيات الوطنية في العمل زام السلطات العامة باحترام واجب وقدرة رسمي على الت

  . لمبادئ األساسيةبا

مكونات الحرآة لتعزيز القاعدة القانونية وإنجاز في هذا الصدد، عمل  ،يالحظ مع التقدير - ٣
للجمعيات الوطنية، وعلى األخص فيما يتعلق بالنظام األساسي للجمعيات الوطنية بهدف تحقيق 

المساءلة والشفافية في الجمعيات الوطنية مما يجعلها قادرة على االلتزام و الفعالية المزيد من
  . ويرحب بالتزام الجمعيات الوطنية المتواصل لبلوغ هذا الهدف في آل األوقاتبالمبادئ األساسية 

من الوصول إلى المحتاجين، لجمعيات الوطنية إيجاد الظروف المواتية آي تتمكن االدول  يناشد - ٤
وُتشَجع الدوائر الحكومية المعنية وغيرها من . تنظيم استجابة مستديمة عندمما يطرح تحديَا أوليَا 

المتبرعة على تأمين تدفق منتظم ومتوقع للموارد يكون مكيفا مع االحتياجات التشغيلية  الجهات
  .للجمعيات الوطنية
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، في هذا الصدد، على أهمية الدعم والتمويل الذي تقدمه الدول في األجل الطويل لتأمين قيام يشدد - ٥
ة في الميدان اإلنساني، الجمعيات الوطنية بعملها بصورة مناسبة، وتنميتها بصفتها جهتها المساعد

ى أنشطة الجمعيات الوطنية ضمن سياقها الوطني، حسبما يقتضيه األمر، وذلك لضمان جدو
الجمعية  لحاالت الطوارئ واستقرار ةستجابالا وقدرتها على االضطالع بمهامها الجوهرية، مثل

  . عبر التنمية التنظيمية المستديمةوقدرتها على التكيف الوطنية 

تحاد الدولي واللجنة الدولية للصليب األحمر، بالتشاور مع الدول والجمعيات الوطنية، اال يدعوو - ٦
إلى توفير ومواصلة إعداد المواد اإلعالمية المناسبة من أجل الجمعيات الوطنية والسلطات العامة 
ر وغيرها من الهيئات المهتمة باألمر، تضم إرشادات عن إقامة شراآات مع اإلدارة العامة، وتوفي

المشورة القانونية وأفضل الممارسات عن قانون الصليب األحمر والهالل األحمر مصحوبة بأمثلة 
  . على اإلعفاء من الرسوم وأحكاما خاصة بشأن توزيع الموارد

  تنمية التطوع)    ثانيا(

، ١٨٥٩يمثلون صلب حرآة الصليب األحمر والهالل األحمر منذ إنشائها في  بأن المتطوعينيعترف 
ويؤدون اليوم دورا مرآزيا في آل أنشطة الصليب األحمر والهالل األحمر يعتمد عليه نجاح الجمعيات 
الوطنية، ويساعدون ماليين األشخاص المستضعفين في األوقات التي يكونون فيها في أمس الحاجة إلى 

  المعونة؛ 

نية، وعنصرا أساسيا لتحقيق من ثم بأن تنمية التطوع يعد شرطا رئيسيا لتعزيز الجمعيات الوط يقر
  فاعليتها التشغيلية وترسيخ دورها آجهات مساعدة للسلطات العامة في الميدان اإلنساني؛ 

   ؛بالمبدأ األساسي للخدمة التطوعية، والطابع المرآزي للتطوع ولروح الخدمة التطوعية في الحرآة يذآر

مليون متطوع في الصليب األحمر والهالل األحمر   ١٣٫١ بالمساهمة الهائلة التي يقدمها زهاء يعترف
لتلبية احتياجات المستضعفين، والفرصة المتاحة للسلطات العامة على آل مستوياتها التخاذ تدابير إيجابية 
لفهم وتحسين البيئة التي يعمل المتطوعون في ظلها، لكي تصبح الجمعيات الوطنية قادرة على زيادة حجم 

  التي يقدمها المتطوعون؛ ونطاق الخدمات

متطوعو الصليب األحمر والهالل األحمر بمناسبة مرور  ٢٠٠٩يذآر بإعالن الشباب الذي اعتمده عام 
مائة وخمسين سنة على معرآة سولفرينو ، مؤآدين مرة أخرى التزامهم بترويج القضية اإلنسانية في آل 

  أنحاء العالم؛

مجتمع من التطوع، وبمسؤولية السلطات العامة في تعميق فهمها بالمنافع الكبيرة التي يجنيها ال يعترف
  واتخاذ تدابير عملية لتشجيعه؛ التطوعلقيمة 

  أن مثل هذا التدبير العملي يشمل وضع أطر قانونية وسياسية للتطوع قابلة للتطبيق؛ يدرك

اعترف بأهمية المتطوعين للجمعيات  ١٩٩٩بأن المؤتمر الدولي السابع والعشرين المنعقد في  يذآر
أسند إلى الدول مسؤولية  )ب(١٣، الفقرة ٣-٣، الهدف النهائي ٢الملحق  ١الوطنية، وبأن القرار رقم 

المعنية بعملها  عيةاستعراض التشريعات أو سنها أو تحديثها، عند اللزوم، لتسهيل قيام المنظمات التطو"
  ؛"بصورة فعالة

بالتعاون مع الحكومات "جملة أمور بتعهد االتحاد الدولي في دورته السابعة العشرين بااللتزام، بين  يّذآر
  ؛"للتطوع، وتعبئة دعم شعبي متزايدلتوسيع نطاق القاعدة القانونية والضريبية والسياسية 
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الدولي واالتحاد البرلماني ومتطوعو األمم المتحدة عام بالوثيقة اإلرشادية التي أصدرها االتحاد  يذآر
  وما قدمته من مساهمة قّيمة؛" مذآرة إرشادية: التطوع والتشريع"بعنوان  ٢٠٠٤

القوانين "العمل الذي أنجزه متطوعو األمم المتحدة في االضطالع بدراسة بعنوان  يالحظ بعين التقدير
تّوجتها المذآرة اإلرشادية التي أصدرها متطوعو األمم  "٢٠٠١والسياسات التي تؤثر في التطوع منذ عام 

  ؛"صياغة قوانين وسياسات التطوع وتنفيذها"بعنوان  ٢٠١٠المتحدة في 

بالدراسة التكميلية التي أجراها االتحاد الدولي بشأن القضايا القانونية المحددة التي يثيرها السياق  يرحب
  روف الطوارئ والكوارث؛الخاص للمتطوعين الذين يعملون في ظل ظ

أن توفير بيئة حامية وتمكينية تضمن أداء العمل التطوعي في آل الظروف، بما فيها حاالت  يدرك
الطوارئ والكوارث، يتطلب بالضرورة التأآد من توفير العناصر التالية في قانون وسياسة التطوع 

  :القطريين
 ؛التطوع/االعتراف القانوني المناسب بأنشطة المتطوعين - ١
 الوضوح فيما يتعلق بالعمالة والتطوع؛ - ٢
قوانين تسهل تطوع مختلف شرائح المجتمع، بصرف النظر عن المرآز الوظيفي ونوع الجنس  - ٣

 والعمر وأي عامل آخر قد يدعو إلى التمييز؛
توفير الحماية الالزمة للمتطوعين، بما في ذلك توضيح المسؤوليات والوفاء بااللتزامات وتأمين  - ٤

 .حيا وضمان سالمتهمالمتطوعين ص

للمتطوعين المنظم بالتشارك بين متطوعي األمم المتحدة األول  العالمي بإعالن المؤتمر يأخذ علمَا
واالتحاد الدولي آجزء من العيد العاشر للسنة الدولي للمتطوعين، وهو إعالن بقر بدور المتطوعين في 

  والتنمية المستديمة؛اإلنمائية لأللفية  المساهمة نحو تحقيق األهداف 

الدول والجمعيات الوطنية إلى تهيئة والمحافظة على بيئة تمكينية لمتطوعي  ، في هذا الصدد،ناشدي - ١
  :وُتشَجع السلطات العامة المعنية، بصفة خاصة، على القيام بما يلي. الصليب األحمر والهالل األحمر

في ضوء العمل الذي أنجزه  استعراض القوانين والسياسات القطرية ذات الصلة بالتطوع،  )أ 
 متطوعو األمم المتحدة واالتحاد الدولي، والعمل على تعزيز هذه األطر حسبما هو مناسب؛

 ضمان الوصول اآلمن للمتطوعين إلى جميع الفئات الضعيفة في بلدانهم ؛  )ب 
 إدراج قدرة المتطوعين في خطط االستجابة المحلية للطوارئ على آل المستويات؛  )ج 
 ؛مثل هذه األنشطةالتي تشجع المواطنين على االضطالع ب تدابيرعن طريق التشجيع التطوع   )د 

تعميق فهمهم لدور متطوعي الصليب األحمر والهالل األحمر في التنمية االجتماعية واالقتصادية ) هـ
  .القطرية، وفي مواجهة األزمات أيضا

المتطوعين واستقطابهم  تيسير العمل التطوعي لجمعياتها الوطنية ودعم جهودها على تعبئةو )و
  واالحتفاظ بهم؛

الجمعيات الوطنية على إدراج، ضمن نصوصها الدستورية األساسية، األحكام المناسبة  ويشجع  - ٢
 . لتحديد مرآز المتطوعين وحقوقهم وواجباتهم
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  أساسي تقرير

  : تعزيز الدور المساعد
  التطوع تنميةشراآة من أجل جمعيات وطنية أقوى ومن أجل 

  

  مقدمة
 

تحظى الجمعيات الوطنية باعتراف جميع الحكومات آمنظمات مساعدة للهيئات العامة في الميدان 
وفي الوقت ذاته يشترط النظام األساسي لحرآة الصليب األحمر والهالل األحمر أن تحافظ . اإلنساني

. بادئ األساسية للحرآةالجمعيات الوطنية على استقاللها لكي تتمكن من العمل في جميع األوقات وفقا للم
من النظام األساسي للحرآة، ُيطلب من الدول أن تحترم  في آل األوقات امتثال ) ٤(٢واتساقَا مع المادة 

  .مكونات الحرآة آافة للمبادئ األساسية

  شراآة خاصة ومتميزة بين الدول والجمعيات الوطنية : ةالمساعد مرآز الجهة

تمثل تاألساسية لمساعدة المستضعفين الذين يعيشون في بلدانها، وتقع على عاتق الحكومات المسؤولية 
 اجهود الحكومات أثناء اضطالعها بمسؤوليته ةلدور المساعد للجمعيات الوطنية في تكملالمهمة الرئيسية ل

الجمعيات الوطنية نفسها، بأنها قادرة على توفير  وأبالمزايا سواء للسلطات العامة وفي هذا اعتراف . هذه
ل عليهم وآشرآاء تعّو. خدمات للمجتمعات المستضعفة وذلك تماشيَا مع المبادئ األساسية للحرآةال

  الجمعيات الوطنية  السلطات العامة في الميدان اإلنساني، قد يوفر الدور المساعد إطارَا لضمان وصول
    .إلى المحتاجين

بحيث تكون  - وتعززها  الجمعيات الوطنية، في ضوء ما جاء أعاله، روابط مع السلطات العامة تنسج 
بمتابعة تحديث أي مراجعات ضرورية للقاعدة القانونية ذات الصلة بمرآزها  –متوازنة وقائمة على الثقة 

الحوار والثقة  وتجري متابعة هذه الشراآة الخاصة والمتميزة بواسطة. آجهات مساعدة للسلطات العامة
والتعاون والتفاهم واالحترام المتبادل، مما يتيح طرح أشّد األسئلة اإلنسانية حساسية بطريقة سرية وبّناءة 

الشراآة الجمعيات الوطنية امتيازات في محافل اتخاذ القرار إلى جانب الحكومات،  وتعطي هذه. ومستقلة
  .المخصصة لألنشطة اإلنسانية باإلضافة إلى االستفادة من حصة آبيرة من الموارد

  :المساعدة الجهة شراآةوتشمل 

على وجه الخصوص  ( دعم الجمعيات الوطنية لدولها على تنفيذ التزاماتها في إطار القانون الدولي  
وفي الجهود المتبادلة لتنفيذ قرارات المؤتمر الدولي للصليب األحمر ) القانون الدولي اإلنساني

والتعاون بشأن المهام ذات الصلة مثل الخدمات الصحية واالجتماعية  وإدارة والهالل األحمر 
 .الكوارث ولم شمل األسر

تندرج في منتدى إلقامة حوار بناء بين دولة ما وجمعيتها الوطنية على جميع المستويات بشأن مسائل  
نية والمشارآة ويشمل ذلك التشاور مع الجمعية الوطنية حول أبرز القضايا اإلنسا. اختصاصاتها

وتدبير الموارد بهدف اإلغاثة من الكوارث المحلية والدولية والتأهب لمواجهة الكوارث، باإلضافة 
إلى الخدمات الصحية والرعاية االجتماعية ودعم المجتمعات المحلية وغيرها من االختصاصات 

 .الميدانية
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بما في ذلك سّن تشريع مالئم  ها، ييسر االضطالع بمهاممناخ جمعية وطنية تعمل مع دولتها إليجاد  
ات الداللة ، حسب اللوائح الدولية والوطنية  والموارد شارإحدى استخدام التصريح ببشأن مرآزها، و

ألغراض اإلنسانية فقط، وغير ذلك من أنواع الدعم التي تسهل العمل الفعال للجمعية المرتبطة با
 .آيالوطنية آالخدمة الطوعية والوضع الضريبي والجمر

التصريح للجمعية الوطنية بمساعدة الخدمات الطبية االعتيادية للقوات المسلحة واستخدام موظفي  
 .١٩٤٩لسنة والثانية الجمعية الوطنية في هذا اإلطار وفقا التفاقية جنيف األولى 

وفي إطار . الوطنية إلى تلبية االحتياجات اإلنسانية آلما توفرت لها وسائل القيام بذلك وتبادر الجمعيات
دورها آجهة مساعدة للسلطات العامة، من واجبها أيضا النظر بجدية في أي طلب من السلطات العامة 

الوطنية وعلى الدول أن تمتنع عن مطالبة الجمعيات . لالضطالع بأنشطتها اإلنسانية في حدود واليتها
ومن واجب . بالقيام بعمل يتنافى مع المبادئ األساسية والنظام األساسي للحرآة أو يتعارض مع مهمتها

آما يتعين على السلطات العامة احترام مثل هذه . الجمعيات الوطنية رفض أي طلب من هذا القبيل
 ولى مسؤولية طرقة عملها داخيَاألن تتلجمعية الوطنية،وينبغي ل. القرارات التي تتخذها الجمعيات الوطنية

  .وانتقاء ما تقوم به من أنشطة، وتعيين قادتها، وتعديل نصوصها القانونية

  وعبر التطوع قوية جمعيات وطنية عبرالوصول إلى المحتاجين 

، باإلضافة إلى التزامها بالحياد وعدم التمييز ، آجهات مساعدة مستقلة ذاتيَا، إن استقالل الجمعيات الوطنية
في تقديم المساعدة، يمثل في أغلب األحيان أفضل وسيلة متاحة للوصول إلى حاالت الضعف الفورية 

وهذا االستقالل يمّكن الجمعيات الوطنية أيضا من آسب ثقة . والناشئة ومعالجة احتياجات المستضعفين
متحيز وذي مصداقية،  وتستفيد السلطات العامة من هذه العالقة الفريدة التي تربطها بشريك غير. الجمهور

لصليب الدولية لحرآة الوهي عالقة تقوم على أساس المجتمع وترتبط بشكل عضوي بباقي مكونات 
حرآة معا إلى جمعيات وطنية قوية قادرة على تقديم الوتحتاج الحكومات و. األحمر والهالل األحمر

شبكة من الوحدات القائمة على  خدمات صائبة ومستديمة إلى المستضعفين في جميع أنحاء البالد بواسطة
  . التطوع

لبي ويؤثر السياق القانوني واالجتماعي والثقافي في قدرة الجمعية الوطنية على أن تصبح أقوى وأن ت
. احتياجات إنسانية لم تكن متوقعة وأن تحشد المتطوعين وتحفزهم وتحتفظ بهم لخدمة المستضعفين

العناصر الدنيا  "وجيه وضعته الحرآة بشأن مسائل عبر بفضل توتحظى الجمعيات الوطنية بدعم آبير 
وغيرها من "وسلطاتها العامة التي ُتدرج في قوانين الجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر 

لذا يجب أن يجري الحوار وتبرم االتفاقات على . الوسائل لتحسين قاعدتها القانونية، غير أن ذلك ال يكفي
لضمان قواعد ثابتة للموارد والمساهمة في الدعم التنظيمي للجمعيات الوطنية لتعزيز جميع المستويات 

  . خدماتها اإلنسانية وقدرتها على التكّيف، بل تعزيز شفافيتها ومساءلتها

وتهدف الجمعيات الوطنية، في إطار جهودها الدبلوماسية اإلنسانية، إلى توجيه انتباه أصحاب القرار إلى 
فين، وضمان الوصول إليهم والمجال اإلنساني للجمعيات الوطنية، باإلضافة إلى تحسين مصالح المستضع

. مستوى الوضوح وزيادة وعي الجمهور وتعزيز القدرات العامة في مجال حشد الموارد وتنمية الشراآات
يات وقد وافق المؤتمر الدولي الثامن والعشرون على مفهوم العالقة المتوازنة بين الحكومات والجمع

ودعا المؤتمر الدولي . الوطنية، وطلب من االتحاد الدولي أن يستمر في عمله بشأن هذا الموضوع
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الثالثون الجمعيات الوطنية والحكومات إلى توضيح وتعزيز مجاالت تعاون الجمعيات الوطنية مع 
   ١.السلطات العامة بوصفها جهات مساعدة لها

تمر الحادي والثالثين الرامية إلى تعزيز الشراآة بين الحكومات تدعم مناقشات وقرارات المؤ ثيقةوهذه الو
والجمعيات الوطنية من خالل إعادة التأآيد على الحاجة إلى طريقة متعددة المستويات إلقامة شراآة، 

  .والترآيز على العناصر األساسية للجمعيات الوطنية في تدبير الموارد وتنمية التطوع

  جل تقويتهاأمن وطنية الجمعيات تعزيز الدور المساعد لل
   

   ٢الصادر عن المؤتمر الدولي الثالثين للصليب األحمر والهالل األحمر  ٢ رقم القرارمتابعة تنفيذ 

 تشجيععلى الثالثين للصليب األحمر والهالل األحمر  لمؤتمر الدولي الصادر عن ا ٢يرّآز القرار رقم 
من خالل ترسيخ عالقة في إطار الدور المساعد وذلك بين الحكومات والجمعيات الوطنية ات الشراآ

باإلضافة إلى ذلك يدعو القرار الحكومات . متوازنة تقوم على مسؤوليات واضحة ومتبادلة وحوار دائم
  . والجمعيات الوطنية إلى توضيح مجال التعاون وتعزيزه على جميع المستويات

ى آل الجمعيات الوطنية والحكومات للحصول على تعليقاتها بشأن تنفيذ قرارات المؤتمر وُأرسل استبيان إل
ويبرز التحليل الذي أجري للردود الواردة أنه . ٢٠١١و  ٢٠٠٧ عامي الدولي الثالثين في الفترة ما بين

ة إلى توضيح يجري اتخاذ العديد من الخطوات الملموسة بشأن إجراء حوار دائم في المقام األول، باإلضاف
الجمعيات الوطنية آجهات  وتشمل األمثلة االتفاق على دور. أسلوب عمل الجمعيات الوطنية واالتفاق عليه

أنشطتها، والتعاون في ذاتيا ضمن إطار المبدأ األساسي الخاص باالستقالل فيما يتعلق بمساعدة واستقاللها 
الدولي اإلنساني، وضمان تميزها عن األجهزة  الظروف العادية واالستثنائية،وحماية الشارات والقانون

  . العسكرية والحكومية، واحترام المبادئ األساسية للصليب األحمر والهالل األحمر

وُتشجَّع الدول على إجراء ومتابعة الحوار، آما هو مطلوب، مع الجمعية الوطنية الشريكة لتعزيز قاعدتها 
وضع قوانين للصليب األحمر والهالل األحمر ذات مستوى  القانونية في القانون المحلي، وذلك من خالل

رفيع بهدف إضفاء طابع رسمي على دورها المساعد في الميدان اإلنساني، وااللتزام باحترام قدرة 
وتوصى الجمعيات الوطنية بشكل خاص باستخدام . الجمعيات الوطنية على العمل وفقا للمبادئ اإلنسانية

حه المؤتمر الدولي الحادي والثالثين لتوضيح وتعزيز المجاالت التي تتعاون المنتدى والنموذج الذي يتي
ويمكن لمثل هذا الحوار . فيها الجمعيات الوطنية آمنظمات مساعدة للسلطات العامة على جميع المستويات

   .أن يساهم في تعزيز قدرات الجمعيات الوطنية، خاصة فيما يتعلق بتحسين األداء والشفافية والمساءلة

  الشراآات على جميع المستويات

يتضح من استعراض االستبيان أن التدابير التي تتخذ تستهدف في معظم األحيان الحكومات والجمعيات 
لكن اإلدارات العامة والجمعيات الوطنية تقوم على أنظمة متعددة . الوطنية على المستوى الوطني أساسا

مي للجمعيات الوطنية في مختلف أنحاء العالم، فإن هذا وبالرغم من اختالف الهيكل التنظي. المستويات

                                                 
الطبيعة الخاصة للحرآة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر في العمل والشراآة ودور الجمعيات  ٢رقم  القرار ١

تشرين الثاني  ٣٠- ٢٦المؤتمر الدولي الثالثون، جنيف،  العامة في الميدان اإلنساني، آجهات مساعدة للسلطاتالوطنية 
٢٠٠٧    

األحمر والهالل األحمر في العمل والشراآة ودور الجمعيات  الطبيعة الخاصة للحرآة الدولية للصليب ٢رقم  القرار ٢
تشرين الثاني  ٣٠- ٢٦المؤتمر الدولي الثالثون، جنيف،  العامة في الميدان اإلنساني، آجهات مساعدة للسلطاتالوطنية 
٢٠٠٧  
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الهيكل غالبا ما يأخذ شكل شبكة متعددة المستويات من الوحدات المجتمعية ذاتية اإلنشاء واإلدارة 
ومن المهم إعادة التأآيد . والموارد، يضطلع بتنسيقها هيكل وسيط للتنسيق والدعم إلى جانب مكتب مرآزي

هيكل  على جميع مستوياتطنية والحكومات في حاجة إلى توضيح وتعزيز عالقاتها على أن الجمعيات الو
  .اإلدارة التنظيمي والعام فيها

وعلى الحكومات والجمعيات الوطنية واللجنة الدولية للصليب األحمر واالتحاد الدولي أن تتخذ خطوات 
خاصة بهدف دعم شراآات متوازنة مماثلة على المستويات األدنى من دوائر السلطات العامة وهياآل 

ذلك، على سبيل  ويمكن تحديد. الجمعيات الوطنية لضمان استجابة أآثر فاعلية لالحتياجات اإلنسانية
آما يمكن تنظيم عملية للنشر الداخلي في جميع أنحاء . المثال، في قانون للصليب األحمر والهالل األحمر
وعلى الجمعيات الوطنية، بدعم من اتحادها الدولي، أن . البالد على مختلف المستويات من اإلدارة العامة

  . ت العامة عبر هياآلها باللغات المناسبةتتأآد من توفير مشورة بسيطة حول الشراآات مع السلطا

  تدبير موارد الجمعيات الوطنية

يبّين فحص االستبيانات أيضا أنه إذا آانت الشراآات التي يجري إقامتها تساهم في توضيح مهام 
ومسؤوليات الجمعيات الوطنية في دورها المساعد، فإنها نادرا ما تنكب على معالجة جوانب تدبير 

  .الموارد

ولكنهم يشكلون  ،فقط والمتطوعون واألعضاء ال يشكلون القوة المحرآة ألنشطة وحكم الجمعيات الوطنية
فالتطوع . وتشكل الخدمة التطوعية صميم البناء المجتمعي. أيضا مواردها األساسية واألآثر استقرارا

مسؤولية ويساهمون في ويشجع األشخاص لكي يكونوا مواطنين يتحملون ال. يعزز الثقة والمعاملة بالمثل
وهذا العمل يتطلب المثابرة على مواآبة تغير . بناء مجتمعات تتميز بالمرونة من خالل العمل المحلي

  . المجتمعات واحتياجاتها وتطور أنماط التطوع

وعلى المستوى الشعبي المحلي، تجند الوحدات المجتمعية معظم الموارد التي تحتاجها عبر األفراد الذين 
وعلى المستويين . ، وذلك عبر مساهمات األعضاء وعمل المتطوعين الذي ال يدفع عليه أجرتخدمهم

اإلقليمي والوطني للمنظمة، يلزم توفير موارد إضافية للموظفين والمكاتب ووسائل االتصال والنقل 
النسبة لغالبية وب. وأنظمة التعليم والتنمية التنظيمية وجهود التكّيف مع تغير البيئات واألنماط اإلنسانية

الجمعيات الوطنية، يعتبر حشد هذه الموارد من أجل نظم تنسيق ودعم وحدات تقديم الخدمات المجتمعية، 
  . من أصعب ما يكون

إن نمو أي منظمة وقوتها، وقدرتها على تثبيت نموها وتحقيق استدامته، مزايا ينبغي أن تأتي من داخل 
ويمكن . يادة سليمة وعمل دؤوب، لكنها أيضا نتيجة لشراآات قويةفهي نتيجة إلستراتيجيات جيدة وق. البلد

. للشراآات القوية بين الحكومات والجمعيات الوطنية أن تحدث فرقا واضحا من خالل تدبير مالئم للموارد
وهذا ضروري لضمان حصول الجمعيات الوطنية على الموارد والقدرات الالزمة لتنسيق ودعم عمل 

ومن المهم أيضا ضمان االستقرار واالستدامة . إرساء بيئة لتنمية خدمات التطوعونمو بنيتها وضمان 
وحتى ال تتحول الجمعيات الوطنية إلى منظمات نائمة أو تعتمد بدرجة آبيرة على الموارد المحددة في 

  .  إطار زمني من الشرآاء الدوليين والبرامج المخصصة

ث واالتفاق على أساليب تدبير الموارد للمساهمة في العمل وُتشجع الدول والجمعيات الوطنية على التباح
الجيد وتحقيق نمو الجمعيات الوطنية بهدف ضمان صوابها واستقرارها وقدرتها على التكّيف وتعزيز 

  ويمكن تحقيق ذلك بطرق مختلفة بواسطة. القوة والمساءلة

مر يشمل اإلعفاء من تزويد الجمعيات الوطنية بقانون حديث للصليب األحمر والهالل األح - ١
 الضرائب
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 أحكام خاصة للحصول على حصة من الموارد - ٢
في المقر والفروع اإلقليمية، توفير المرافق للمكاتب وتغطية جزء من التكاليف الجارية  -

 .العادية آالكهرباء واالتصال والرواتب والتأمين وغيرها
مجتمعي ودعم الخدمات جهود التنمية التنظيمية لتحسين مستوى تغطية البلد والحضور ال -

 .وحشد المتطوعين المنتسبين واألعضاء
العمليات اإلنسانية عندما تستجيب الجمعية الوطنية الحتياجات الفئات الضعيفة وحاالت  -

 .الطوارئ على الصعيد الوطني

سيجري االتحاد الدولي دراسة بشأن أفضل الممارسات في هذا الشأن وستستلم الحكومات الحد األدنى من 
عناصر التي يمكن إدماجها في قانون للصليب األحمر والهالل األحمر باإلضافة إلى دراسات حالة ال

  . بغرض التوضيح

  
  التطوعزيادة تنمية تعزيز الدور المساعد من أجل 

  

  ما هو التطوع؟

الجمعيات الوطنية  ُنعّرف التطوع في الصليب األحمر والهالل األحمر بأنه نشاطا يضطلع بتنظيمه ممثلو
. ويهدف إلى تعزيز خدماتها وأنشطتها، وذلك وفقا لألهداف األساسية للصليب األحمر والهالل األحمر

ويقوم بهذا العمل أشخاص متحمسون بمحض اختيارهم وليس برغبة في تحقيق آسب مادي أو مالي أو 
  .تحت ضغط خارجي اجتماعي أو اقتصادي أو سياسي

ب األحمر والهالل األحمر هم أشخاص يقومون بأنشطة تطوعية من أجل الجمعية والمتطوعون في الصلي
ويتجلى عمل المتطوعين في تقديم خدمات مباشرة للمستضعفين . الوطنية في المناسبات أو بشكل منتظم

ويساهمون أيضا في الحكم داخل . آما يحاولون الوقاية قدر المستطاع من حاالت الضعف واالستبعاد
  . الوطنية واالتحاد الدوليالجمعيات 

وهذا . والمجتمعات القوية والمتناسقة هي دعامة الخدمة على أساس التطوع التي تقدمها الجمعيات الوطنية
ما يؤآد أن األشخاص ذاتهم يشكلون أهم مورد لتحقيق تقدمهم الخاص، وهذا التقدم ال يمكن أن يكون 

  . ي هذه العمليةمستداما إال عن طريق ريادتهم الخاصة وتحكمهم ف

  ؟ةوالتنموي ةاإلنساني عملياتهما هي القيمة التي يضيفها الصليب األحمر والهالل األحمر عبر 

مليون متطوع في الصليب األحمر والهالل األحمر يمثلون نحو شخص واحد من بين  ١٣٫١هناك زهاء 
% ٢٦شخص، حوالي  مليون ١٣٫١ومن أصل هؤالء المتطوعين البالغ عددهم . من سكان العالم ٥٠٠

بأنشطة لتوفير ظروف صحية مالئمة، بينما يعمل % ٢٧ينشطون في التأهب واالستجابة للكوارث، ويقوم 
، القيادة والوحدات اإلدارية %٢٥وتمثل النسبة المتبقية، أي . منهم في دعم االندماج في المجتمع% ١٢

والتسيير اإلداري وجمع التبرعات لكي يتمكن  األساسية للجمعيات الوطنية العاملة في مجال القيادة والحكم
ولمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى تقرير االتحاد  .غيرهم من المتطوعين من العمل على نحو فعال

 www.ifrc.org:  على العنوان اإللكتروني التالي" قيمة المتطوعين"المعنون ٢٠١١الدولي لعام 
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عنصرا تكميليا متميزا آّما وآيفا للعمل الحكومي من أجل تقديم وتوفر قاعدة التطوع للجمعيات الوطنية 
وبحشد المتطوعين يمكن للجمعيات الوطنية الوصول إلى الموارد من الوقت والطاقة . الخدمات اإلنسانية

  . البشرية ونقلها إلى العمل اإلنساني

  الكوارث واألزمات االنتعاش بعددور المتطوعين في إنقاذ حياة البشر وتعزيز 

وإدماج المتطوعين في المجتمعات يتيح فهما . المتطوعون جزء من المجتمعات قبل وأثناء وبعد الكوارث
ويعمل المتطوعون بنظم اإلنذار المبكر، فهم أول . مستمرا الحتياجات المجتمع وحاالت الضعف والقدرات

مهاراتهم لتقييم الحالة وتقديم المساعدة من يصل إلى موقع الكارثة، حيث يستخدمون حصيلة تدريبهم و
  . المنسقة إلى المستضعفين

  دور المتطوعين في تحسين ظروف عيش صحية وسليمة

يساعد المتطوعون األشخاص لكي يكونوا في أحسن حالة صحية ممكنة، ويعملون من أجل الحد من 
تمعات التي تعاني من ويوسعون مجال الوصول إلى األشخاص في المج. حاالت الضعف في المجتمعات
وفي عدد آبير من الدول، يرتبط الصليب األحمر والهالل األحمر بخدمات . نقص في الخدمات الصحية

لكن المتطوعين يعالجون أيضا المخاطر االجتماعية والسلوآية . اإلسعافات األولية التي يقدمها المتطوعون
  .ألفراد والمجتمعاتوالبيئية الكامنة من خالل التعليم والحشد االجتماعي ل

  السلم ونبذ العنف دور المتطوعين في دعم االندماج االجتماعي وثقافة

يطبق المتطوعون المبادئ األساسية في حياتهم اليومية ويعتمدون على نماذج قيم االندماج االجتماعي 
أمام الجميع  والمجموعات المحلية للصليب األحمر والهالل األحمر مفتوحة. والسالم في المجتمعات

ويعملون على توفير بيئة يشعر فيها . بصرف النظر عن الجنس والسن واالنتماء العرقي والتوجه الجنسي
  . األشخاص الذين يعانون من التهميش والوصم باألمان وحفاوة االستقبال

فة السلم ونبذ وتساهم في نشر ثقا. وعملية التطوع ذاتها تساهم في بناء االنسجام والمرونة داخل المجتمعات
. والعمل الدؤوب للمتطوع عالمة على التمكين والمشارآة في معالجة القضايا الخاصة للمجتمع. العنف

  . والتطوع هو واحد من أساليب تعبير المجتمع عن التضامن والقيم اإلنسانية

أن يتيح الوصول  ويرى الشباب أنه يمكن للتطوع. بالنسبة لألفراد يساهم التطوع في بناء المهارات والثقة
إلى مواقع قيادية من الدرجة األولى آما يشمل القيم التي ال تفارق المتطوعين في حياتهم بعد مرحلة 

  .الشباب

  آيف يمكن للحكومة أن تساهم في خلق بيئة تمكينية لمتطوعي الصليب األحمر والهالل األحمر؟

م المجتمع، يمكن لسياسة وممارسات الدول إذا آان التطوع ظاهرة اجتماعية تضرب جذورها في تقاليد وقي
ونعّرف البيئة التمكينية . أن تزيد أو تنقص من قدرة الجمعيات الوطنية على حشد وإدارة المتطوعين

  .للمتطوعين بأنها توفر إطارا سياسيا مالئما من الناحية الثقافية يمكن أن ينمو فيه التطوع ويستمر في البقاء

لهذا اإلطار توفير الحماية والدعم واالعتراف بشكل مالئم لدور  وتشمل بعض الجوانب الخاصة
 .المتطوعين والتطوع في المجتمع

بيئة تمكينية تتيح وبالنظر إلى قيمة المتطوعين وأهميتهم، آما سبق وصفه األقسام السابقة، فإنه يتعّين تهيئة 
 .االزدهار فيها للمتطوعين وللتطوع
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الحرص على وجود إطار محكم للتشريعات والسياسات المتعلقة بالتطوع  ومن بين سبل تهيئة بيئة تمكينية
  .وضمان تشجيعه األنشطة التطوعية

وقد تأآد . وعلى المستوى الدولي، أدرآت الدول أهمية تطوير إطار قانوني إيجابي من شأنه تمكين التطوع
  .هذا في منابر مثل المؤتمر الدولي والجمعية العامة لألمم المتحدة

على عاتق " ٣-٣الهدف النهائي "، وضع ١٩٩٩لمؤتمر الدولي السابع والعشرين الذي انعقد عام في ا
مراجعة التشريعات، وسنها أو تحديثها حيثما اقتضى األمر، بغية تيسير عمل المنظمات "الدول مسؤولية 

التعاون مع : "ر بما يليآما تعهد االتحاد الدولي، فيما تعهد، أمام المؤتم." التطوعية المعنية على نحو فعال
الحكومات من أجل توسيع قواعد التطوع القائمة، القانونية والمالية والسياسية، وحشد المزيد من التأييد 

  ."العام

هذه الدعوة وااللتزام اللذان أعرب عنهما في المؤتمر الدولي تردد صداهما في قرار الجمعية العامة لألمم 
، والذي أسهب في وصف ٢٠٠٢يناير /آانون الثاني ١٠الصادر في  A/RES/56/38المتحدة رقم 

الطرق التي يمكن بها للحكومات والمجتمع المدني دعم التطوع وأوصى الحكومات بدعم التطوع عن 
، واقترحت بوجه خاص "إقامة أطر تمكينية مالية وتشريعية وغيرها"طريق تهيئة بيئة مواتية بما يشمل 

  ".يعات تمكينيةسن تشر"في هذا اإلطار 

وفي إطار متابعة المؤتمر الدولي السابع والعشرين، واتساقًا مع مهمته، عمل االتحاد الدولي مع االتحاد 
بعنوان  ٢٠٠٤من أجل إعداد وثيقة إرشادية، صدرت عام " متطوعي األمم المتحدة"البرلماني الدولي و

قضايا واالعتبارات الرئيسية التي ينبغي وتبرز هذه المذآرة ال". مذآرة إرشادية: التطوع والتشريع"
تقدم المذآرة المشورة . وضعها في االعتبار لدى النظر في اإلطار القانوني في عالقته بالتطوع

  .للبرلمانيين، وتنوه بما لهم من دور حيوي في تهيئة بيئة تمكينية للتطوع

العاشر للسنة الدولية للمتطوعين في  العيدوقد قامت الجمعية العامة لألمم المتحدة، في معرض احتفالها ب
، باالعتراف بدور االتحاد الدولي في ٢٠٠٩فبراير /شباط ١١الصادر في  A/RES/63/153قرارها رقم 

فضًال عن ذلك فإن الجمعية العامة في هذا القرار ." التطوع في آل أجزاء شبكته العالميةعلى التشجيع "
الداعمة لنمو التطوع وتطوره، وتشجع الحكومات على اتخاذ تدابير تسلم بأهمية األطر التشريعية والمالية "

  ".من هذا القبيل

، آلف ٣٨/٥٦وفي سياق متابعة السنة الدولية للمتطوعين التي أعلنتها الجمعية العامة في قرارها رقم 
ع منذ القوانين والسياسات التي تؤثر على التطو"برنامج متطوعي األمم المتحدة بإجراء دراسة بعنوان 

وقدمت تحليًال مفصًال للقوانين والسياسات التي تم سنها . ٢٠٠٩، وقد صدرت الدراسة عام "٢٠٠١عام 
وتقدم الدراسة إرشادًا تفصيليًا عن أنواع القضايا القانونية التي تبرز في هذا .  ٢٠٠١أو تعديلها منذ عام 

آما . ات بشأنها بغرض تيسير التطوعالسياق، تلك التي قد تعوق التطوع أو التي تحتاج إلى سن تشريع
وبناء على . تعرض دراسات حالة وأفضل الممارسات، وتقدم مقارنة بين النهج والنماذج المختلفة وقيمتها

صياغة وتطبيق القوانين "مذآرة بعنوان  ٢٠١٠هذه الدراسة أعد برنامج متطوعي األمم المتحدة في عام 
وتطور هذه المذآرة ما أنجزته المذآرة اإلرشادية ". يةمذآرة إرشاد: والسياسات الخاصة بالتطوع

عن االتحاد الدولي وبرنامج متطوعي األمم المتحدة واالتحاد البرلماني الدولي، وذلك  ٢٠٠٤الصادرة عام 
باشتمالها على تفاصيل أفضل الممارسات في ما يخص التحديات القانونية التي تواجه التطوع، وتحديد 

  .ين التطوع، وعملية الدعوة للقانون وصياغته وتنفيذهأهداف وتحديات قوان
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  القضايا

باالستناد إلى مراجعة األدبيات المعنية، يرد فيما يلي بعض القضايا القانونية المتنوعة المتعلقة بالمتطوعين 
  :والتي قد تنشأ إما بسبب عراقيل في القانون أو التباسات في التشريع

  بالمتطوعين واألنشطة التطوعيةاالعتراف القانوني  )١

 الوضوح في ما يتعلق بالتوظيف واألنشطة التطوعية )٢

 تهيئة بيئة آمنة للمتطوعين )٣

 مساعدات الضمان االجتماعي وأهلية التطوع )٤

 التأمين على المتطوعين )٥

 التبعات الضريبية على المتطوعين والمنظمات التطوعية )٦

 تطوعيةالمسؤولية الواقعة على المتطوعين والمنظمات ال )٧

القضايا لها أثرها الكبير على المتطوعين وعلى المنظمات التي تعتمد في عملها على المتطوعين  هذه
فعلى سبيل المثال، قد يؤدي اللبس بشأن من يجوز له التطوع أو ال يجوز . فضًال عن المجتمعات المحلية

داد المتطوعين لما وعلى نفس المنوال فإن غياب الوضوح بشأن استر. إلى معاملة غير منصفة للمتطوعين
تكلفوه من نفقات قد يؤدي إلى تكبدهم خسائر آبيرة، وقد يؤدي في العديد من المواقف إلى اإلحجام عن 

وهذه مجرد أمثلة قليلة على ما قد يأتي به غياب الوضوح في القوانين والسياسات من أثر عملي . التطوع
  .على التطوع بوجه عام

آل سياق قطري على حده تقييم اإلطار القانوني المعمول به في ما يتعلق  ولذا فإنه من المهم أن يجري في
وعلى قدر . بالتطوع، وأن يتم تجلية العوائق أو أوجه اللبس، إن وجدت، عن طريق القوانين أو السياسات

المشكلة المعنية ينبغي أن يأتي الحل، فعلى سبيل المثال في حالة وجود عائق في وجه التطوع مثل فرض 
ضرائب على المبالغ المعقولة المسددة للمتطوعين استردادًا لما تكلفوه من نفقات، قد يكمن الحل في تعديل ال

وفي أوضاع أخرى، حيث توجد عوائق أو أوجه لبس متعددة، قد . المادة الخاصة بذلك الحكم الضريبي
من شأنه توضيح  ينطبق على التطوع بوجه عام، يكون" إطاري"يكون الخيار األفضل هو سن قانون 

وغني عن القول أن أفضل الطرق لتهيئة بيئة تمكينية يعتمد . جميع الجوانب القانونية المحيطة بالتطوع
  .ال يصلح" قياس واحد يناسب الجميع"على السياق الخاص لكل بلد وأن منهج 

ثمة سؤال . التطوعوربما توضح األمثلة بصورة أفضل بعض القضايا القانونية التي قد تنشأ في ما يتعلق ب
ففي العديد من الحاالت، ونتيجة . تقليدي يطرح آثيرًا عما إذا آان هناك تعريف واضح لمن هو المتطوع

لغياب الوضوح بشأن ما هو التطوع، قد ينطبق قانون العمل على المتطوعين، مما يؤدي إلى الخلط 
ي بعض البلدان، فإن مجرد رد وف. ش في ما يتعلق بالتزامات المنظمات وحقوق المتطوعينيوالتشو

، "موظفين"التكاليف البسيطة التي تكبدها المتطوعون في سياق أنشطتهم التطوعية قد يؤدي إلى اعتبارهم 
في بعض . وعليه ُتطبق عليهم األحكام الخاصة بالحد األدنى لألجور وغيرها من أحكام قوانين العمل

انون من أجل ضمان التمييز بصورة واضحة بين األحيان تم تجلية هذا األمر من خالل تعديل الق
  .المتطوعين وأنشطتهم وبين التوظف
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من األمثلة األخرى التي تشكل عائقًا أو حائًال أمام التطوع مثال تطبيق ضريبة الدخل على المبالغ التي ُترّد 
دخل، وبذا ضمن وفي هذه الحالة تم تعديل قانون الضرائب بحيث استبعد تطبيق ضريبة ال. إلى المتطوعين

  .عدم تثبيط همة المتطوعين عن التطوع

وقد قامت بلدان أخرى من خالل القوانين بضمان االهتمام الجدي بصحة المتطوعين وسالمتهم،  ونصت 
على خطوات محددة مثل التأمين عليهم ضد الحوادث، أو في حاالت أخرى سمحت بحصول المتطوعين 

  .االعتراف بهم باعتبارهم فئة مختلفة عن العاملين على ما يوازي أجر عامل، مع استمرار

مثال آخر على إزالة العوائق التي تواجه التطوع من خالل القانون، إذا ما تماشى ذلك مع سياسة الدولة، 
هو تعديل القانون الوطني للهجرة بحيث يتم توضيح وتبسيط العملية التي يمكن من خاللها للمتطوعين 

  .بأنشطة تطوعية في البلد، ضمن حدود معينةالدوليين القيام 

وثمة قوانين أخرى نصت على تدريب المتطوعين وإدارتهم بصورة أفضل حتى يكون المتطوعون أفضل 
استعدادًا وتأهًال للقيام باألنشطة التطوعية، وهو ما يعود بالنفع على المجتمع المحلي وعلى المتطوع 

مثلة قليلة على بعض المسائل القانونية التي قد تبرز عند التفكير وهذه مجرد أ. والمنظمة التطوعية آذلك
في التطوع، والتي تشير إلى أن تعديل القوانين أو سنها يمكن أن يؤدي إلى توفير حماية أفضل للمتطوعين 

  .وتمكينهم بصورة أآبر

شامًال عن مختلف  تقدم تحليًال" ٢٠٠١القوانين والسياسات التي تؤثر على التطوع منذ عام "إن دراسة 
القضايا والقوانين والسياسات الموجودة في العالم، وتلقي الضوء على أآثر من سبعين من تلك القوانين أو 

إحدى تلك الفجوات تتعلق . ومع ذلك تظل هناك عدة مجاالت تحتاج إلى المزيد من التحليل. السياسات
). ي يصنعها البشر، مع استبعاد أوضاع النزاعآالكوارث الطبيعية وتلك الت(بالتطوع في حاالت الطوارئ 

فهذا السياق يطرح قضايا قانونية معينة ينبغي تناولها، مثل تزايد المخاوف بشأن الصحة واألمان، أثر 
إعالن حالة الطوارئ، المسائل المتعلقة بالتأمين، المسؤولية، قانون العمل، قيام المحترفين بالتطوع 

األدبيات الموجودة، تبين أنه بالرغم من إبراز هذا المجال لم يتم الترآيز  وباستقصاء. وغيرها من قضايا
على تلك القضايا بعينها وال بكيف ترتبط بإدارة الكوارث أو التشريعات الخاصة بالتطوع، وذلك رغم ما 

وعليه فإن هذا . يقدمه المتطوعون من مساعدات واسعة وما يقومون به من دور حاسم في حاالت الطوارئ
. مجال يستحق المزيد من الدرس والتمحيص، بغرض الوقوف على القضايا القانونية التي قد تنشأ وتقييمها

وهذه الفجوة لها أهمية خاصة بالنسبة للحرآة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر، وذلك بالنظر إلى 
  .حاالت الطوارئاعتماد الحرآة الكبير على المتطوعين في آل األوقات، بما في ذلك إبان 

ومن أمثلة القضايا التي نشأت وربما احتاجت إلى التوضيح، من خالل القوانين أو السياسات، قضية 
من المتطوعين الذين قد ُينشرون في حاالت الطوارئ  فالعديد. التوظف وقت التطوع في حاالت الطوارئ

ففي بعض . لديهم وظائفهم الثابتة، وقد يكون من المفيد لهم توفير حماية إضافية فيما يخص هذه الوظيفة
البلدان يحمي القانون المتطوع من الفصل أثناء اضطالعه بواجبات تطوعية، وفي حاالت أخرى يتيح 

ألنشطة من خالل النص صراحة على عدد محدد من األيام التي يستطيع فيها الفرد القانون القيام بمثل تلك ا
وفي آل تلك الحاالت ال يمكن لصاحب .  التطوع، مع حصوله على أجر أو في بعض الحاالت بدون أجر
  .العمل أن يفصل الموظف أو أن يقيم ضده أي إجراءات تأديبية

فبالنظر إلى الظروف . أثناء أداء األنشطة التطوعية ثمة شاغل آخر يتعلق باإلعفاء من المسؤولية
االستثنائية والمخاطر الكبيرة، تسبغ العديد من البلدان الحماية القانونية على المتطوعين المكلفين بإجراء 

وبالطبع فإن تلك اإلعفاءات من المسؤولية ال تنطبق في العادة في . أنشطة معينة ويضطلعون بها بحسن نية
ويمكن في الكثير من الحاالت تحري اإلجابات الواضحة . السكر البّين أو التصرفات اإلجراميةحاالت مثل 

بشأن نطاق المسؤولية في حاالت الطوارئ في القوانين الخاصة بإدارة الكوارث أو االستجابة للطوارئ 
  .الخاصة بالبلد، إن وجدت مثل تلك القوانين
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فإن التشريعات المعنية بالكوارث تنص في بعض األحيان وبالنظر إلى الظروف التي تحف بالتطوع، 
آذلك على توفير التدريب الوافي للمتطوعين ومنحهم الشهادات، وقد يكون ذلك إحدى سبل توفير حماية 

  .أفضل للمتطوعين وللمجتمعات المحلية التي تستفيد من أنشطتهم

وعليه . المتطوعين في حاالت الطوارئآانت هذه بعض القضايا التي قد تنشأ بوجه خاص في ما يتعلق ب
فإن االتحاد الدولي، تسليمًا منه بالحاجة إلى تحليل أآثر تفصيًال لهذه القضايا، واستكماًال للعمل الذي تم 
بالفعل بشأن القضايا القانونية المحيطة بالتطوع بوجه عام، أعد دراسة استطالعية أولية بشأن القضايا 

وقد أجريت هذه الدراسة من أجل المساهمة في الفهم . في حاالت الطوارئالقانونية الخاصة بالتطوع 
األفضل للقضايا القانونية التي قد تنشأ، ولفتح النقاش في هذا الموضوع، إلى جانب القضايا القانونية 

  .المتعلقة بالتطوع في جميع السياقات

. ع في تناول القضايا القانونية التي قد تنشأوتشير استنتاجات هذه الدراسة األولية إلى تباين النهج التي تتب
ففي بعض البلدان ال يوجد قانون محدد معمول به في شأن المتطوعين أو سياقات الطوارئ، وما ينطبق في 

). والذي قد ال يكون واضحًا بصورة آافية في ما يتعلق ببعض القضايا المثارة(هذا الشأن هو القانون العام 
، وفي بلدان )قد ينطبق في جميع السياقات(تشريع محدد خاص بالمتطوعين وفي بلدان أخرى، يوجد 

وحتى في تلك الحاالت األخيرة فإن . أخرى توجد تشريعات محددة خاصة بالكوارث فقط وتنظم التطوع
وبوجه . الحماية التي تسبغها تلك القوانين قد ال تكفي في جميع الحاالت، وقد يلزم تحليل آل حالة على حده

تتنوع النهج المتبعة تنوعًا آبيرًا، وقد يكون من المفيد للمجتمعات المحلية وللمتطوعين أن تقوم الدول عام 
  .بإجراء تقييم أولي ألطرها القانونية الخاصة بالمتطوعين، وذلك بغرض تقييم مدى آفايتها

في بعض األحيان تتسم . وإجماًال فإن البيئة القانونية في بلد ما تتكون من القوانين والسياسات الوطنية
التشريعات بالوضوح فيما يتعلق بتعريف المتطوع وأنشطة المتطوعين، بل قد يكون ثمة قانون إطاري 
ينطبق على جميع قضايا التطوع؛ وفي بعض األنظمة القانونية األخرى تغيب التعريفات الواضحة وال 

ها، مما يترك مساحات رمادية في القانون؛ يوجد تحديد لنطاق األنشطة التي يمكن للمتطوعين االنخراط في
مثل (وفي البعض اآلخر توجد عوائق أو أحكام قانونية قد تمنع التطوع عمليًا أو تقيده في قطاعات مختلفة 

وينبغي أخذ هذه البيئات القانونية المتنوعة في االعتبار عند ). قانون العمل أو قانون الضرائب وغيرهما
وفيما يلي بعض األسئلة األولية التي قد تؤخذ في االعتبار . ة لعالج أوجه القصورتقييم اإلجراءات المناسب

  :لدى القيام بالتقييم الصحيح للبيئة القانونية المحيطة بالتطوع

  هل تعترف القوانين أو السياسات الوطنية بالمتطوعين؟ •

 بخصوص التطوع؟" إطاري"هل يوجد قانون  •

 هل هناك قوانين أو سياسات منفصلة تنظم التطوع؟ إذا آان ال يوجد مثل هذا القانون، •

 هل هذه القوانين أو السياسات تمكن المتطوعين وتحميهم أم أنها تضع العوائق أمام التطوع؟ •

هل يوجد تشريع خاص بالتطوع في سياق الطوارئ، أم ينطبق القانون العام على جميع أنواع  •
 المتطوعين؟

 للتطوع في حاالت الطوارئ؟ هل هناك متطلبات إضافية أو مختلفة •

هل هناك قضايا بعينها تنطبق على المتطوعين وتمثل عائقًا آبيرًا في وجه التطوع، ويمكن  •
 تصحيحها من خالل تعديل القوانين أو السياسات أو سن تشريعات إضافية؟
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شير على نحو ما إلى توفر هذه األسئلة نقطة البداية لتقييم البيئة القانونية التي يجري التطوع في إطارها وت
  .الخطوات التالية التي يمكن اتخاذها

وحرصا على توسيع دائرة وصول ونطاق تطوع الصليب األحمر والهالل األحمر في سياق دور 
  :الجمعيات الوطنية المساعد للحكومة، ُتشجع الحكومات على

كن أن يشمل ذلك ويم. العمل مع الجمعيات الوطنية على خلق وتحسين بيئة للمتطوعين والتطوع )١
إجراء استعراض للقوانين والسياسات الوطنية ذات الصلة والعمل على تقوية تلك األطر وفقًا 

  لمقتضى الحال؛

حماية متطوعي الصليب األحمر والهالل األحمر بالعمل مع الجمعيات الوطنية لضمان وصول  )٢
 آمن للمتطوعين إلى فئات المستضعفين في المجتمع

التطوع في الصليب األحمر والهالل األحمر بالعمل مع الجمعيات الوطنية من أجل إدماج  دعم )٣
قدرة المتطوعين في خطط االستجابة لحاالت الطوارئ على المستويات المحلي واإلقليمي 

ويمكن لدعم التطوع بشكل أعّم أن يشمل تدابير لتشجيع إشراك المتطوعين المواطنين . والوطني
 الحمالت واألحداث الوطنية والمحلية؛ من خالل تنظيم

االعتراف بمتطوعي الصليب األحمر والهالل األحمر بالعمل مع الجمعيات الوطنية على تعميق  )٤
فهم دور وأثر متطوعي الصليب األحمر والهالل األحمر في التنمية االقتصادية واالجتماعية 

 . الوطنية وفي االستجابة في حاالت األزمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


