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 موجز 

 5القرار  وادلول يف تنفيذ لصليب الأمحر والهلل الأمحر )احلركة(ادلولية ل  ركةاحليقدم هذا التقرير حملة عامة عن التقدم اذلي أأحرزته 

عامًل التقرير وجاء تقدمي هذا . 1الإنسانالعمل بشأأن أأمن متطوعي  والثلثي ملؤمتر ادلول الثانالصادر عن ا  من ذكل القرار. 17 للفقرةاإ

ن   خدمة اجملمتعات احمللية   ميكهنم منأأمهنم مبا  ضامن سلمهتم و من أأجل  اإىل حامية أأفضل  حباجة    يوالوطني  ياحملليالعمل الإنسان    يمتطوعاإ

ىل املنظامت الإنسانية الوطنية واحملليةينتقلن من ما  اً غالبونظراً لأن المتويل واخملاطر  عىل حنو أأفضل. املعوزة  ،اجلهات الفاعةل ادلولية اإ

سلمة هؤلء واحض احلفاظ عىل بشلك وهو ما يعين  مشاريعهم.اذلين ينفذون املتطوعي احملليي لرعاية واجب أأسايس  اً مجيع علهيمف

دارة الأمن واملعدات واملوارد البرشية واملعلوماتية التدريب املواد و  والنظم الس ياسات وجودضامن املتطوعي، مبا يف ذكل من خلل   واإ

 .الوفاة أأو الإصابة تيف حال دمع املتطوعيمن أأجل اللزمة  وش باكت الأمان

، سلمة متطوعي العمل الإنسان وأأمهنممسأأةل معاجلة بشأأن بعض التقدم  2015عام منذ بعض ادلول وامجلعيات الوطنية بيامن أأحرزت و 

زاء افتقار  اجلادةفل تزال هناك بعض الشواغل  بغريها من أأو  ةمناس ببتغطية تأأمينية المتتع  اإىلالعمل الإنسان  متطوعي العديد مناإ

 النفيس الاجامتعي. والتدريب وادلمعش باكت الأمان 

مجلعيات الصليب الأمحر والهلل الأمحر )الاحتاد  العاملي التابع للحتاد ادلول يتطوعامل  فريق معل حتالف يتوىل، 2018منذ عام و 

هذا عضاء  أأ وقد أأسهم  طموحات القرار ومقاصده.  اذلي يغذي  العمل الابتاكري العاملي    ،ظل الأوضاع اخلطريةاملعين ابلتطوع يف    ،ادلول(

 .2املتنوعة يف تنفيذ القرار عىل الصعيدين الوطين والعاملي بتجارهبم يف هذا التقريرالفريق 

 بشأأن سلمة متطوعي 5 نطوق القرارمل عرشة الس بع الفقرات  الواردة يفبشأأن املواضيع الأربعة ما أأحرز من تقدم نس تعرض فامي يل و 

 :اليت ميكن تلخيصها اكلآيت وأأمهنم العمل الإنسان

ن اكنالنفيس الاجامتعي ملتطوعي العمل الإنسان،  بشأأن توفري ادلمع  ملحوظ    تقدم  حرزأ  امحلاية:  عزم عىل توفري  ال ت املشالكت واإ

بعض امجلعيات در الإشارة اإىل جناح جتو  هامتم.الالحظة أأو خارج دائرة املزال تل  املتطوعي من العديد رفاه اليت تؤثر يف

 العمل التطوعي. خبصوصترشيعات ول عىل سن الوطنية يف العمل مع ادل

جراءتقدم أأحرز هجود مزتايدة و بُذلت  املعرفة:سي حت  نشاء رس يخ البحوث وت يف جمال اإ تسرتشد هبا ليك أأدةل قاعدة املعرفة واإ

 ورفاههم.وأأمهنم بسلمة املتطوعي فامي يتعلق الأنشطة احلالية واملقبةل 

حتديد ممارسات العمل  هبدفحتالف للجمعيات الوطنية يركز عىل تطوير العمل التطوعي،   2017أ طلق يف عام    الفهم:سي  حت 

 التطوعي الواعدة وتبادلها وتكرارها، وضامن سلمة املتطوعي ورفاههم.

 حلول حملية لتعويض متطوعهيا يف حاةلالتوصل اإىل بعض امجلعيات الوطنية من متكنت  : أأي حامية تعادهلالتأأمي أأو شجيع ت 

ل أأنأأو الوفاة،  الإصابة آمنةتعمل يف ظروف  اليت  امجلعيات الوطنيةمعظم  اإ من أأجل توفري   ، للأسف،تاكف ل تزال  غري أ

 .ملتطوعهيا ش باكت أأمان

 ، يوىص مبا يل:وأأمهنمنسان لإ العمل القرار املتعلق بسلمة متطوعي لناحج لتنفيذ اال تسهيل ل  التوصيات:

املوارد حشد تشجيع و  ؛ةالوطنيامجلعيات وتنفيذها وفقًا للس ياق احملل، ل س امي من خلل تعزيز احلوار بي جوهرية وضع معايري  •

نشاء و ؛ املعارفقامس املشرتكة وت  ،والأفاكر واملواردهنوج للتبادل امنرب اإ

 

سلمة متطوعي  لية لتحسي اليت الزتمت ابختاذ خطوات مع دوةل(  169احلارضة )مجيع احلكومات من قبل  2015ديسمرب شهر  القرار يف هذا مد اعتُ  1

 . العمل الإنسان وأأمهنم

الصليب الأمحر  و  الصليب الأمحر الكيينو  الصليب الأمحر السويديو  الأمحر البورونديالصليب و  الصليب الأمحر الإيطاليتأألف الفريق من ممثلي عن  2

العمل التطوعي  يف جمال    مركز التمنية ادلولية يف جامعة نورثومرباي يف اململكة املتحدة، وهو مركز أأاكدميي معرتف به عاملياً و   الهلل الأمحر املرصيو   الهندورايس

 . الإنسانية والإمنائيةيف الس ياقات 
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نشاء  • ومتطوعي )اللجنة ادلولية(  للخرباء من امجلعيات الوطنية والاحتاد ادلول واللجنة ادلولية للصليب الأمحرمركز رمسي ودمع اإ

 س ياقاتالتطوع يف  واخلربات يف جمال  والبحوث  اجلديدة  تطوير وتبادل الأفاكر  بغرض  نظامت والقطاع الأاكدميي  امل أآخرين تشارك فيه  

 الطوارئ، وحالت الزناعات

دارة   ،سبيل املثال ل احلرص،  ، مبا يف ذكل عىلهمورفاه   موأأمهن املتطوعي  ختصيص املزيد من املوارد البرشية واملالية لتحسي سلمة   • اإ

 ادلمع النفيس الاجامتعي.توفري و  ،التضامنأأو تغطية صندوق ية التأأمين تغطية ال و  ،املعداتتوفري و  ،والتدريب  ،وامحلاية ،الأمن

 ة قدم امل (1

وغالبًا من حيث احلدة، الوترية  ن حيث  تزداد م،  حالت الطوارئ املعقدة، مبا يف ذكل حالت الطوارئ الصحية والكوارث الطبيعيةل تفتأأ  

القدرة عىل قترص فهيا ت  حمفوفة ابخملاطر ظروفيف  وحشدمه عىل نطاق واسعاحملليي متطوعي العمل الإنسان عدد ما يتطلب زايدة 

ركة ادلولية للصليب الأمحر والهلل متطوع يف احلمليون  13من بي أأكرث من و  .نظامتامل عدد قليل من عىل اإىل املس تفيدين الوصول 

 .املترضرة نفسها اجملمتعات احمللية اإىلمعظم هؤلء املتطوعي وينمتي . عنفلحة وأأعامل سنزاعات م  ظل يفمهنم  مليونيعمل الأمحر، 

سوى تركزي  يصاحب ذكل ، ملالإنسانالعمل  متطوعواليت يواهجها ابلأخطار  القليةل املاضية يف الس نواتالاهامتم ادلول تزايد بيامن و 

عندما و أأكرب الأخطار.  يواهجون  يقدمون معظم املساعدات و اذلين  مه  ضئيل عىل اخملاطر اليت تواجه املتطوعي احملليي، عىل الرمغ من أأهنم  

اذلين غالبًا ما ينفردون املتطوعون احملليون  ، يظل  الظروف الإنسانية اخلطرة واملعقدةظل  يف    ينسحب العديد من اجلهات الفاعةل الإنسانية

ىل الأشخاص عىل ابلقدرة دون غريمه  ُبل و  واملاء والرعاية الطبية لية والغذاءالإسعافات الأو  زتويدمه خبدمات ل املس تضعفيالوصول اإ س ُ

 .احةالر 

لقاعدة بياانت أأمن العاملي يف جمال الإغاثة،  وفقاً و  ُُيتطفون.أأو يصابون أأو ويف لك عام يلقى املئات من العاملي الإنسانيي حتفهم 

بيامن  قُتلوامن عامل الإغاثة  139ويتضح من البياانت أأن . 2016٪ ابملقارنة مع عام 30نس بة ب 3 3 2017يف عام الوفيات ارتفعت 

 موظف 500أأكرث من  قُتل حلركة،اب ويف ما يتعلق .)انظر الشلك أأدانه( 2017يف جهامت خطرية يف عام  174ُجرح أأو طف اختُ 

الفرتة من  خللالتقارير اإىل أأنه  تشري  و  .1994الهلل الأمحر أأثناء أأداء واجهبم منذ عام   وأأ الوطنية للصليب الأمحر    اتامجلعيومتطوع يف  

أأداء واجهبم. وقد وقعت الغالبية العظمى من هذه  امجلعيات الوطنية أأثناء يفموظفًا ومتطوعًا  60 قُتل ، 2018اإىل عام  2016عام 

 .زناعاتب مرتبطة س ياقاتيف احلوادث والوقائع 

 

 
 

تشمل اليت    الإنسانالعمل    هذه اخملاطر اخلاصة اليت يواهجها متطوعومن    الاحتاد ادلول الضوء عىل بعض  وقد أألقت البحوث اليت أأجراها  

أأدوارمه؛ ب الاضطلعي  ملعدات والتدريب اللزماب  جتهزيمه  الافتقار اإىلواجملمتعات احمللية اليت يعملون داخلها؛  بعي من الناالومص واخلطر 

 التغطية التأأمينية ونقصنفيس؛ اإهجاد ما يتعرضون هل من و اإىل الساكن املترضرين؛  موصوهلهم يف سبيل تواهج لتحدايت اليت التصدي ل و 

هامل احتياجاهتم حرصاً  "كدامعياملتطوعي " امليل اإىل اعتبارويؤدي . بشلك عام مان الأخرىوش باكت الأ   كثرياً  عىل الرمغ من أأهنا اإىل اإ
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وحالت  اتاخلدمة التطوعية يف س ياق الزناعأأظهرت البياانت املس متدة من مبادرة وقد . دمعهمما تكون مماثةل لحتياجات من يتلقون 

ىلأأن املتطوعي احملليي غالبًا ما الصليب الأمحر السويدي اليت ينفذها الطوارئ   موأأهن  ،واملترضرة احلال اجملمتعات احمللية الضعيفة ينمتون اإ

 .ن يتعرضوا لها لول ذكلأأ لأوضاع أأكرث خطورة مما ميكن  ونعرضيتقد  همتطوع ب 

توفري التدريب والتأأمي وادلمع النفيس الاجامتعي و جمالت  الاستامثر يف اإىلامجلعيات الوطنية وادلول سعي أأمهية من ويعزز هذا القرار 

 متعات احمللية.خبدمة اجمل بيامن يقومون دمع املتطوعي من أأجل الترشيعات سن الوقائية و املعدات املعدات الشخصية و 

 التحليل/ التقدم احملرز  (2

الفاعلون احملليون ل س امي واجهبم، لأأثناء أأداهئم  يواهجوهنااخملاطر اليت متطوعي العمل الإنسان وأأمهنم املتعلق بسلمة  5قد أأبرز القرار ل

من أأجل الإفادة بشلك   البيانيةزيد من اخلرائط  عداد املهذا الشاغل العاملي. ويلزم اإ حول    كبرياً   زخامً القرار  بىن  كام  معقدة،  يف س ياقات  مهنم  

 .ليست ذات أأمهية اإحصائية 2019عىل اس تبيان عام جاءت رداً اليت لأن الردود نظراً اكمل عن التقدم العام احملرز 

يف ظل الأوضاع اخلطرية لتطوع املعين ابالفين فريق الاضطلع به عىل العمل اذلي يعمتد هذا التقرير فاإن ، الآنفة اذلكر وابلإضافة اإىل الردود

، وحالت الطوارئ اتاخلدمة التطوعية يف س ياق الزناعالصليب الأمحر السويدي بشأأن مبادرة ، و للعمل التطوعي لتحالف العامليل لتابع ا

قدرة اجملمتعات التطوع و  - الرابط اذلي جيمعنا" بعنوانللمتطوعي  عن برانمج الأمم املتحدة العامل الصادر مؤخراً يف تقرير حاةل التطوع و 

التمنية املس تدامة يف خطة ه ري أأثتو  هنطاقجحم التطوع و بشأأن مؤخراً صادر الوضع عىل املس توى الوطين، الوحتليل ، "احمللية عىل الصمود

   ابلتعاون مع الاحتاد ادلول. للمتطوعي برانمج الأمم املتحدةبقيادة  ،2030عام ل

 امحلاية عزم عىل توفري  ال( 1- 2

وس الإيبول معليات ماكحفة فري قد اختذت عدة مجعيات وطنية اإجراءات حامسة لزتويد متطوعهيا ابدلمع النفيس الاجامتعي. ويف خمتلف ل

احلصول عىل بوسائل تزويد املتطوعي  يف جمالحرز تقدم ليرباي، بُذلت هجود وأ  سرياليون وغينيا و مجهورية الكونغو ادلميقراطية و يف 

 تدريب مناجه الصليب الأمحر السويدي،  مجعيات وطنية خمتلفة، مثل وضعت وقد لية النفس ية وادلمع النفيس الاجامتعي. الإسعافات الأو  

آليات التعمل الإلكرتون، وفرص التعمل متدرجة من أأجل املتطوعي، جتمع بي  لتنظمي بغرض االإحاةل اخلارجية، واملتابعة ادلاخلية املادي، وأ

ضف النفيس نظامًا لدلمع ، فقد وضع الهلل الأمحر السودانجل املتطوعي. أأما أأ ادلمع النفيس الاجامتعي من  اء الطابع املؤسيس عىلواإ

 .يةوالسويد يةمنرك اادل تيالوطني تي امجلعي من للحتاد ادلول و التابع  دلمع النفيس الاجامتعيلاملركز املرجعي الاجامتعي مبساندة من 

يشلك حتداًي للعديد من امجلعيات ل يزال بشلك مهنجي للمتطوعي ادلمع النفيس الاجامتعي اإضفاء الطابع املؤسيس عىل خدمات  غري أأن

مت الوطنية. وملواصةل اس تكشاف وفهم الأس باب الاكمنة وراء ذكل،  اخلدمة التطوعية يف الصليب الأمحر السويدي بشأأن مبادرة نظ 

دلمع لاملركز املرجعي ، وقام ادلمع النفيس الاجامتعي للمتطوعي بشأأنللبحث والابتاكر منبثقًا مرشوعًا وارئ وحالت الط اتس ياق الزناع

مناقشة هذه املسأأةل و اذلي معل عىل اس تكشاف  املرشوعابس تضافة هذا  4 2018يف عام  للحتاد ادلولالتابع  النفيس الاجامتعي

. النفيس الاجامتعيادلمع  للمتطوعي خدماتوأأن تنشئ نظامً توفر  فضىلالاملامرسات  تطبق أأنللجمعيات الوطنية الكيفية اليت ميكن هبا 

بشأأن  ينمزتايد ووعياً  فهامً  ااتحواو ، ادلمع النفيس الاجامتعيخدمات  عىلاملتطوعي  حبصولللمسائل املتصةل  حلولً ووضع املشاركون 

 املسأأةل. هذه

ن للمتطوعي،  ادلمع النفيس الاجامتعي  توفري خدمات  ب   املتعلقةناش ئة  ال قامئة و الامرسات  املوارد و املاإىل أأنه عىل الرمغ من    املرشوعص  وخلُ  فاإ

. ةالأولوي فشلها يف منح هذه املسأأةلللمتطوعي هو  ادلمع النفيس الاجامتعيالعائق الأسايس أأمام قيام امجلعيات الوطنية بتوفري خدمات 

ىل و  ادلمع النفيس الاجامتعيويرجع ذكل اإىل عدم فهم أأمهية  الرضوري مفن التنظميي واجملمتعي. وذلكل، املس تويي عىل السائدة  املواقفاإ

 واجملمتعات احمللية. اجلهات املعنيةعىل نطاق احلركة، وخارجيًا عىل نطاق م ابملنارصة والتوعية داخليًا القيا

للعديد مهنا،  يشلك حتدايً مر ل يزال غري أأن ذكل الأ متطوعهيا وأأمهنم، ضامن سلمة رئيس ية عن السؤولية امل لك مجعية وطنية وتتحمل 

ظهر عنارص ت  دامئًا ما  و   .  ابلغة احلساس يةمتأأثرة بزناعات  س ياقات  عمل يف  ال  اليت ينطوي علهياواخملاطر  حدود قدراهتا  اإىل    ويرجع ذكل أأساساً 
 

)اململكة املتحدة( ولكية ترينييت   جامعة نورثومربايو كندا ولبنان ومال أأوكرانيا والسويد والفلبي و جرى اختيار املشاركي من امجلعيات الوطنية يف  4

آ )  يرلندا(. أ
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طار الوصول" دارة اخملاطر الأمنية التشغيلية" مضن "الآمن اإ امجلعيات الوطنية اليت  لك  دلىكنقاط ضعف  "تقيمي الس ياق واخملاطر واإ

طار  "حلقات معل لتقيمي وختطيط    نظمت  وابلتال، تسعى امجلعيات الوطنية ابس مترار اإىل احلصول عىل التوجيه والأدوات .  "الآمن  الوصولاإ

أأو عىل الرمغ من وجود بعض الأدوات )اليت وضعهتا اللجنة ادلولية للصليب الأمحر أأو الاحتاد ادلول و والامنذج املتصةل هبذه العنارص. 

ل أأهنا غري متاحة عىل نطاق واسع و/أأو   والاستامثر   اجلهوداملزيد من  بذل  يلزم    . ذلامجلعيات الوطنيةمتناول اخارج أأهنا  مجعيات وطنية(، اإ

 .للجمعيات الوطنية املضيفةبسهوةل  شاداتر الأدوات والإ  لإاتحة

طار الوصول الآمن"منذ اإطلق دليل  تقدم كبري  قد أ حرز  و  ، سواء 2013عام  لجملس املندوبي  اجامتع  من أأجل امجلعيات الوطنية أأثناء    "اإ

 :الأمثةل عىل ذكل، ومن مقر اللجنة ادلولية للصليب الأمحر أأو يف امليدانعىل مس توى 

 وطنية؛الجمعيات ل وضع خطط معل ل أأسفرت عن حلقة معل للتوعية والتقيمي والتخطيط  50تنظمي أأكرث من  •

ىل الآمنرسائل عن "السلوك نقل  • حلقات معل خلل  بصورة مس مترة الوطنية املضيفة ات واملتطوعي دلى امجلعيوظفيامل" اإ

 قبول املنظمة وتصورها؛ يفتأأثري السلوك الفردي  كيفيةتناولت التوعية والتخطيط بشأأن 

دماج و وضع هن  •  .5براجمها مضنالوصول الآمن مبادئ ج وأأنشطة خمتلفة لإرشاك امجلعيات الوطنية ومحلها عىل اإ

نشاء مجموعة من أأكرث من  • هجا  30اإ طار الوصول الآمن"معل ات حللقمو   خمتلف مكوانت احلركة؛ ينمتون اإىل "اإ
نشاء  •  ش بكية، وزايرات تبادل الأقران؛ندوات ، و جلسات نقاشتشمل ، دلى امجلعيات الوطنيةلتبادل الأقران  منصاتاإ

نشاء موقع   •  العمل ادلاخلش بكة  موقع  تعدها امجلعيات الوطنية عرب  مع تبادل الأدوات اليت  ص لتبادل اخلربات،  خمص    عامش بيك  اإ

FedNetلكرتون خاص  .، وهو موقع اإ

للصليب   حددت اللجنة ادلوليةالوصول الآمن،  طموهحا يف جمال    لتلبيةاملزيد من ادلمع امللموس للجمعيات الوطنية    تقدميتعزيز و ومن أأجل  

، وابلنتيجة. وأأمهنم عىل سلمة املتطوعي واملوظفيعنارصها يركز أأحد اليت . 2020-2018بوضوح التوهجات الرئيس ية للفرتة الأمحر 

آمنة، ادلمع اذلي حتتاجه لتطبيق الإجراءات والتدابري ذات  تتلقى امجلعيات الوطنية، ل س امي تكل اليت تعمل يف س ياقات حساسة وغري أ

نسانية بأأمانالصةل  طار الوصول الآمن اليت من شأأهنا أأن تدمع قدرهتا عىل توفري ما يلزم من خدمات اإ  .6يف اإ

ىل تنس يق دمع و جامعية ومثة حاجة علوة  دلى امجلعية الوطنية املضيفةتابعة مدونة قواعد سلوك املوظفي واملتطوعي م ، داخل احلركة، اإ

. وابملثل، هناك حاجة اإىل ادلمع وتنفيذها السلوك دوانت قواعدملالامتثال  تعزيزمن الرضوري كام أأن . ، عن كثب عىل قواعد السلوك

نأأن اليت من شأأهنا دلى امجلعية الوطنية املضيفة لتصالت التشغيلية الإرشادات املتعلقة ابلتعزيز  ومتطوعي امجلعية  قبول موظفي حُتس 

ىل اوتصورمه ملضيفة االوطنية   جملمتعات احمللية املترضرة.ووصوهلم اإ

أأن حامية املتطوعي وأأمهنم ورفاههم جيب أأن  7، ذكر الأمي العام للأمم املتحدة يف تقريره اإىل امجلعية العامة للأمم املتحدة2018يف عام و

طبية املزااي ال وتضمن توفري بدنيًا وعقليًا ملتطوعي احتمي  قصوى. وينبغي للحكومات أأن تضع س ياساتالولوية الأ ذات مور من الأ تكون 

 واس تحقاقات العجز والوفاة الاكفية للجميع.

  
 

دارة أأمنية مكرسة يف حاةل سوريواس تجواابت حاطات اإ مشلت هذه الأنشطة معليات حمااكة، و  5 لمنح الصغرية، وزايدة الرتكزي عىل  ل ، ومبادرة ةتشغيلية، واإ

دارة الكوارث، وما اإىل ذكل؛   اإ

دارة الأمن والأزمات التابعة للجنة ادلولية للصليب الأمحر جرى ، 2019يف عام  6 نيف  ب حتديد الس ياقات ذات الأولوية ابلتعاون الوثيق مع وحدة دمع اإ

رشاكة  جنة ادلولية استناداً اإىل الاحتياجات واخملاطر التشغيلية لالك الرشيكي والوضع العام ونوع الرشاكة. وتعطى الأولوية للس ياقات اليت تكون فهيا لل 

شديدة احلساس ية وغري الآمنة اليت تنطوي ، أأو للس ياقات  اإىل امجلعية الوطنية املضيفةاللجنة ادلولية  تنتقل فهيا اخملاطر من  تشغيلية يف "وضع الإدارة عن بعد"  

من عنارص اإطار   1امي بشأأن العنرص يف أأفغانس تان ومال ومجهورية أأفريقيا الوسطى، ل س  2019بعض ادلمع يف عام تقدمي  ت وقد عىل معليات مشرتكة. 

عداد  متكي امجلعية الوطنية من أأداة تقيمي اخملاطر من أأجل  داماس تخ الس ياق واخملاطر( هبدف تدريب امجلعيات الوطنية املضيفة عىلتقيمي الوصول الآمن ) اإ

رشادات أأمنية. تقيمي شامل للمخاطر  اعامتد  أأمر يف تول زمام  وموظفهيا التنفيذييامجلعية الوطنية املضيفة  قيادةرغبة اس تعداد و دى ادلمع ملهذا وُيضع واإ

دارة اخملاطر الأمنية.  ومعلية نظاموتنفيذ   اإ

   ‘ 2030خطة التمنية املس تدامة لعام  يف سبيل التطوعي ’العمل  A/RES/73/140 القرار 7
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جتارب العمل سه ل تُ  اليت  ثقافيةال و  قتصاديةالاجامتعية والاقانونية والظروف اليئة يف بدلاهنا لهت  الً فع   اً دورعدة مجعيات وطنية أأدت و 

وغريه من منظامت التطوع   الصليب الأمحر الكيين مؤخراً مع برانمج متطوعي الأمم املتحدة. وقد معل  من حيث السلمة والأمنالتطوعي  

 .8مجعية منظامت التطوعسسوا معًا أأ ، و كينيايف 

 املعرفة سي  حت  (  2- 2

ن  س تعراض العاملي الاتقرير وحالت الطوارئ. ومع ذكل، وكام أأكد الزناعات  ظروفيف  ونالرئيس يالفاعلون الإنسانيون  مه ياملتطوعاإ

نه  ،2015عام اذلي أ جري  للتطوع ذا أأريد للتطوع أأن يظل قوة"فاإ متر يف المنو وقيادة التغيري يف  اإ التمنية الهائةل اليت ميثلها، وأأن يس 
والبحوث  ال يف معليات التمنية، فسيتعي توفري املواردأآراهئم، والقيام بدور فع  وتوفري جمال للناس للتعبري عن  اجملمتعات احمللية حول العامل،

لهيا ومن بي الاس تنتاجات الرئيس ية اليت خلُ . "واإطار س يايس قوي ىل سلط الضوء عىل أأنه الاس تعراض، ذكل ص اإ "احلاجة امللحة اإ
عطاء الأولوية للبحوث والتدابري العملية   ل س امي يف م،  مع النفيس الاجامتعي هلوتوفري ادلملتطوعي احملليي وأأمهنم  ا  سلمةالرامية اإىل ضامن  اإ

  دمعهم.من أأجل ا ميكن معهل ملوالتحدايت اليت يواهجوهنا، و  مواحتياجاهت وهناك فهم حمدود لتجارب املتطوعي احملليي حالت الزناع".

الصليب الأمحر السويدي مبادرة ت الإنسان. وقد معلالعمل  املتعلقة مبتطوعيتطوير البحوث بشأأن ، أ حرز تقدم هام 2015ومنذ عام 

امعة نورثومرباي )اململكة املتحدة( مع امجلعيات التابع جلادلولية التمنية  مركزو وحالت الطوارئ  اتاخلدمة التطوعية يف س ياق الزناعبشأأن 

مجع بياانت عن عىل  هندوراسو ميامنار و وأأوكرانيا وجنوب السودان والسودان  الهلل الأمحر يف أأفغانس تان وأأ الوطنية للصليب الأمحر 

ىل عن أآراهئم املتطوعي  تعبريالزناعات والأزمات الإنسانية. ومن خلل الرتكزي عىل س ياق جتارب املتطوعي احملليي يف  والاس امتع اإ

التوعية الزناعات وحالت الطوارئ و س ياق  املتطوعي يف  حتول دون حامية  اليت  فهم  ال ثغرات يف  ال   معاجلةالبحث عىل  هذا  شواغلهم، ساعد  

بشأأن   2018  عام  والس بعي للجمعية العامة يفيف تقرير الأمي العام للأمم املتحدة يف ادلورة الثالثة  قد ورد  والاعرتاف هبم. و بأأمهية دورمه  

دماج العمل التطوعي يف من أأجل  خطة العمل ، توث ق طبيعة العمل التطوعي البحوث ل تزالأأن " 2030عام خطة التمنية املس تدامة لاإ

وحالت الطوارئ  اتالتطوعية يف س ياق الزناعاخلدمة  بادرةمب  ذا التقريرهقد استشهد ". و وممارساته الفضىل مبا يف ذكل دوافعه وعوائقه

 .السلميةمكثال عىل املامرسات 

 يف يلش باب اللجئمرشوع التطوع عىل سبيل املثال، ، ومهنا يف الفهمعىل سد الثغرات يف جمال الأحباث مشاريع جديدة وقد بدأأت 

طار رشاكة مع . 20199عام منتصفأ طلق يف  همممرشوع حبيث ، وهو أأوغندا  أأاكدمييي أأوغنديي ومنظامتويعمل هذا املرشوع يف اإ

ويس تخدم املرشوع أأساليب تشاركية للتحقيق ،  الاحتاد ادلولاإىل جانب    الأمحر الأوغنديالصليب  مجعية  من بيهنا    وغنديةالأ   دناملمتع  اجمل 

س بل يف و للحصول عىل وظائفصلحيهتم هماراهتم و  يف رهي يضطلع به اللجئون الش باب يف أأوغندا وأآاثيف أأشاكل العمل التطوعي اذل

 م.هت عيش م 

، ل تزال هناك حاجة اإىل للمتطوعي احملليي للتعبري عن أآراهئم الأولويةمنح من أأجل  عواتادلو  عدد ادلراساتتزايد  من عىل الرمغو 

نسانية  سهيل ات  وجيب   .10التغلب عىل اخملاطر ادلاخليةبيامن تعمل عىل    معقدةلبحوث حول العمل التطوعي يف البدلان اليت تواجه حتدايت اإ

 

نظام للتطوع موجه بشلك جيد للبتعاد عن القواني  يكون يف البدل ليك كومة وقوانيهنا س ياسة احلمعرتف هبا حكوميًا، فقد معلت عىل التأأثري يف نظمة مك  8

د بدأأ ذكل يف  يف الضغط عىل احلكومة لوضع س ياسة وطنية للتطوع. وقمنظامت التطوع  مجعية  تس توعبه. وجنحت  ول  ابلعمل التطوعي  احلالية اليت ل تعرتف  

هذا  يصبح أأن ، ابلعمل مع جلنة العمل الربملانية والوزارة املسؤوةل عن تشكيل مرشوع القانون الوطين للعمل التطوعي. والقصد من ذكل هو 2016عام 

قرار  عندخمصصًا للعمل التطوعي  ترشيعاً القانون  ويتجنب اإساءة   ،التطوعيةجلهودمه للمتطوعي و الكرامة والاحرتام  حيققالربملان. ومن شأأن ذكل أأن ه من اإ

 .التطوعمنظامت املتطوعي يف السابق ملضايقات من قبل السلطات و لتعرض علمة ابرزة نظراً وس يكون ذكل    اس تخدام املتطوعي واملفاهمي اخلاطئة عهنم.

صندوق حبوث التحدايت ، ويتوىل متويهل جامعة نورثومرباي التابعمركز التمنية ادلولية من يل مسيث ات ابع الأس تاذ ادلكتور م هذا املرشو قيادةيتوىل  9

 العاملية التابع حلكومة اململكة املتحدة/جملس البحوث الاقتصادية والاجامتعية

لباحثي امليدانيي يف الأماكن املعقدة والنائية امن أأجل  2016الأمنية الصادرة عام  هرشاداتيف اإ املعهد ادلول لدلراسات الاجامتعية  كام أأقرفومع ذكل،  10

،  حفسب أأمن الباحث ونتاجئ البحث  يف "ميكن أأن يكون للقرارات املتعلقة ابلأمن تأأثري ليس و  البحوث امليدانية درجة من اخملاطر" دامئا ما حتمل " واخلطرة، 
ول يمتتع املتطوعون ابحلصانة من هذه اخملاطر  واملضيفة، ورعاة البحث".  الوطنية  ملنظامت  واهيي  أأمن اجمليبي، واملساعدين احملليي واملرتمجي الشف   يف  أأيضاً بل  

 ، ل س امي يف ظل ضعف نظم ادلمع املؤسيس. يةمبهام حبث  ميف معلهم وعند قياهم
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ذ  تعزيز الرشااكت اليت تركز عىل وضع الس ياسات القامئة عىل الأدةل.   واملتطوعي ثية  لمؤسسات البح لميكن    ،دلمع اللزمابتوفري ادلول  نه  اإ اإ

، فاإن 2015لتطوع لعام ل الاس تعراض العاملي تقرير املامرسي. وكام أأكد و اكدمييي الأ وهجات نظر بي الفجوة سد  عىل أأن يعملوا معاً 

ىل أأن يكونوا احلاةل املتطوعي يف هذه  ىل تغيري حياة يشلكوا ن أأ هلم قوة التعبري ذاهتا عن أآراهئم، و فعليي "رشاكء حباجة اإ قوة تدفع اإ
 تقدمي اخلدمات".الاكتفاء ب   منبدلً املس تضعفي 

 الفهم سي  حت  (  3- 2

طار   حتالف امجلعيات من أأجل    لتطوعا  وضع الاحتاد ادلول خطة معل  ورفاههم،  ضامن سلمة املتطوعي  لتحدايت املمتثةل يفالتصدي ل يف اإ

طار هذه و املناطق امخلس. مجيع عىل نطاق الوطنية  آليات  اخلطةجيري يف اإ من العنارص اكن ضامن سلمة املتطوعي ورفاههم. و تسهيل أ

 .201711امجلعية العامة يف عام  تهاعمتداذلي ادلول بأأرسه لحتاد لالتطوع عمل وضع ميثاق الطة خلالهامة 

مجلعيات الوطنية يف حماوةل لتعزيز قدرهتا اإىل اخمتلفة من ادلمع  التقرير، قدمت وحدة الأمن التابعة للحتاد أأنواعاً اليت يغطهيا وخلل الفرتة 

دارة الأمن ودمععىل  يف دورة التعمل مجعية وطنية  150أأكرث من ينمتون اإىل موظف ومتطوع  150 000حنو ل س  وقد املتطوعي.  اإ

هذه ثة من نسخة جديدة وحمد  طلق خلل الس نوات القليةل املاضية. وسوف تُ " أأو اجتازوها Saty Safeالإلكرتون "توخوا السلمة/

اليت قد يصعب علهيا   أأمنية عىل امجلعيات الوطنيةوأأدةل    USBذاكرة    وحدة  6000أأكرث من  كام جرى توزيع  .  0202يف مطلع عام  ادلورة  

 .ش بكة الإنرتنت  اإىل النفاذ

 أأي حامية تعادهل التأأمي أأو  شجيع ت  ( 4- 2

من متطوعي العمل الإنسان  العديدل يزال 

أأو املناس بة  التأأمينيةيفتقرون اإىل التغطية 

ُيتلف عدد و . الأخرىامللمئة  الأمانش باكت 

من التغطية توفر أأي قدر  امجلعيات الوطنية اليت  

)انظر   من منطقة اإىل أأخرىالتأأمينية للمتطوعي  

الاحتاد بياانت وتبي  . (اإىل اليسارالشلك 

أأن عدد امجلعيات الوطنية اليت توفر ادلول 

 2016لمتطوعي ارتفع من عام تأأمينية ل تغطية 

الأمريكتي  منطقيت  منيف لك  2017اإىل عام 

 منطقة  ولكنه اخنفض يف  ،وأآس يا واحمليط الهادئ

 يفبيامن ظل دون تغيري  أأورواب وأآس يا الوسطى،  

أأفريقيا والرشق الأوسط وشامل   منطقيت 

   أأفريقيا.

 نس بة املتطوعي املشمولي يف س ياق العمليات املعقدة      

  

 

اإضفاء الطابع الرمسي عىل مساءةل  وذكل عرب وس يةل لتحسي ممارسات التطوع يف مجيع امجلعيات الوطنية وسلمة املتطوعي ورفاههم، التطوع ميثاق اإن  11

احلق  من منظور املتطوعي، اإىل توضيح حقوق املتطوعي ومسؤولياهتم، مبا يف ذكل هذا امليثاق، املكتوب  امجلعيات الوطنية أأمام متطوعهيا وتفعيلها. وهيدف 

آمنة، واحلق يف امحلاية، واحلق يف احلصول عىل معلومات عن اخملاطر اليت يواهجوهنا، واحلق يف املشاركة، واحلق يف الاس امت آراهئم ع اإىليف بيئة معل أ  أ

لهام وتوجيه ل . وهو يةالتأأمين التغطية والاعرتاف مبسامههتم، واحلق يف  اليت  لجمعيات الوطنية لصياغة أأو تنقيح ودمع تنفيذ س ياساهتا ونظمها الإدارية مورد اإ

 حقوق املتطوعي ومسؤولياهتم.  تدمع 

     
    لمتطوعي تأأمينية ل توفر تغطية    ل   امجلعيات الوطنية اليت 

     لمتطوعي تأأمينية ل امجلعيات الوطنية اليت توفر تغطية 

 أأمينية للمتطوعي حسب املنطقةامجلعيات الوطنية اليت توفر تغطية ت 

 الأمريكتان  أأفريقيا
آس يا واحمليط   أ
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ن املتطوعي ن حيمتل أأن حيصلوامه أأقل    ،تأأمينيةال   تغطيةال اإىل  مه بأأمس احلاجة  اذلين  و ،  )انظر الشلك(  بيئات غري أآمنةيف  اذلين يعملون    اإ  م 

 عىل تغطية تأأمينية.

. ومن الأرحج أأن توفر امجلعيات لولحاإىل التوصل  يف التأأمي وكذكل أأسعاروللبيئة اليت تعمل فهيا امجلعية الوطنية دور هام يف حتديد 

نخفض ي اليت  يف البدلان تغطية تأأمينية للمتطوعي. وللجمعيات الوطنية    12ؤرش التمنية البرشيةتصنيفها وفقًا ملرتفع  يالوطنية يف البدلان اليت  

، علقة سلبية كبرية فامي يتعلق بتوفري 13هشةادلول ال   ؤرشوفقًا مل  امرتفع  اتصنيف  تسجلاليت  ؤرش التمنية البرشية، ل س امي تكل  تصنيفها وفقًا مل

. ويبدو يةالتأأمين التغطية  أأمام توفري  عوائق  فهم هذه العوامل املؤثرة لأن البيئة ميكن أأن تشلك حتدايت أأو  الرضوري  ومن   .يةالتأأمين التغطية  

  احلمك واملؤسسات أأهجزة مؤرش التمنية البرشية وهيالك ادلول و  قاسهالموارد، اليت غري العادل لتوزيع ال أأن عوامل مثل عدم املساواة و 

دة يف مؤرشاملُ ، الضعيفة للمتطوعي واملوظفي. ية التأأمين التغطية عىل توفري  ةالوطنيامجلعية  قدرةاً يف مبارش تؤثر تأأثرياً ، الهشةادلول  جس 

 حتتاج اإىل دمع من رشاكء احلركة. وقدمبفردها،  هذه املشلكةقد ل تمتكن امجلعيات الوطنية من التغلب عىل ف، ذلا

امجلعيات الوطنية. ومن الأمثةل عىل  لبعضمن حلول ش باكت الأمان للمتطوعي حتداًي  اوغريه ةاملناس ب يةالتأأمين التغطية ويشلك توفري 

بسبب حتياجاته ل مناسب حتاد ادلول غري اذلي وضعه الاالتأأمي العاملي برانمج ذكل الصليب الأمحر الهندورايس اذلي وجد أأن 

طالبة معليات امل(  2التأأمي، )  اتمطالبمن أأجل    املطلوبة  واثئقالمي  عىل تقدهتم  ( عدم قدر 1: )الصعوابت اليت يواهجها املتطوعون والفروع

 .بشلك مس بق لتغطية تاكليف الرعاية الصحية اجليدةاللزمة الأموال عىل ( عدم القدرة عىل احلصول 3)، بريوقراطيةابل تتسم ملكفة و 

 اخلدمة التطوعية يف س ياقات الزناع وحالت الطوارئقامت امجلعية الوطنية بدمع من مبادرة  ،  2016نبثق يف عام  املرشوع امل من خلل  و 

وجيب أأن تكون هذه احللول  .ومشاغلهمي املتطوعاحتياجات  حترتم أأيضاجمدية من الناحية الفنية والعملية، و س تكشاف حلول ممكنة اب

وأأن يشارك املتطوعون يف ، تنفيذها مبسؤوليةتول  زمام واس تدامهتا و ها ضامن قبول مدعومة مبوارد حملية اإىل أأقىص قدر ممكن من أأجل 

عداد مفهوم انهتىى اإىل عدة حلول، و اخلدمة التطوعية رها. وقد اس تكشف فريق مبادرة تطوي اذلي  للمتطوعي الوطينالطوارئ صندوق اإ

 رااخملاطر والتغطية بي مقوتوزيع  الاس تدامةلضامن تضامن، ًا لل صندوقأأن يكون منه اكن القصد و  .فورية للنفقات الطبيةغطية يتيح ت 

رشاف ضامن من خلل  ع. وسعى هذا المنوذج اإىل تشجيع الرعاية الشامةل للمتطوعيووماكتب الفر الوطنية  اتامجلعي هم عىل مشاركهتم واإ

 .جراءات ميدانياً لإ ا تقيمياإىل جانب  ، مبا يف ذكل التخطيط وتقيمي الس ياق والتنفيذيضعها وينفذها لك فرعخطط العمل اليت مجيع 

 .ةالوطنيأأو  ةاحملليلصناديق التضامن والطوارئ مماثًل  منوذجاً ة الوطنية البوروندية وامجلعية الوطنية المينية وقد اس تكشفت امجلعي

يصيب أأن مينح مساعدة مالية ملرة واحدة يف حاةل وقوع حادث أأو مرض  الفرنيس  وريس دي مادري  وابلإضافة اإىل ذكل، ميكن لصندوق م

بعمهل   يرعاية اجامتعية. وجيب أأن تكون الإصابة أأو املرض مرتبطتغطية تأأمينية أأو خدمات  شمهل  ت ركة اذلي ل  احليف  وظف  امل  وأأ املتطوع  
 

أأبريل   hdi-index-development-ndp.org/en/content/humanhttp://hdr.u، تقارير التمنية البرشية. 2019برانمج الأمم املتحدة للتمنية  12

2019 

 . 2018. نومفرب http://www.systemicpeace.org/inscrdata.html. مؤرش ادلول الهشة وقاعدة املصفوفة. 2019مركز السلم الشامل   13
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عادة الإدماج املهين. ويف حاةل وفاة املتطوع  لتسديدملنحة اس تعامل ايف خدمة احلركة. وميكن  عادة التأأهيل البدن أأو اإ النفقات الطبية أأو اإ

وقد قدم مساعدة مالية أأو مادية لأرسة املتوىف. يأأن  لصندوق موريس دي مادرينسان، ميكن الإ  بواجبهأأو املوظف أأثناء اضطلعه 

من مخسة أأعضاء تعيهنم اللجنة ادلولية مؤلف  بشلك مس تقل جملس يره  دويُ   ،1975يف عام  الفرنيس  صندوق موريس دي مادري نشئ  أ  

دارة الصندوق  أأيضاً ادلولية املسؤولية جنة وتتوىل الل للصليب الأمحر.  دارة حساابته و ومسك عن اإ  أأمانته.اإ

 الاس تنتاجات والتوصيات  (3

ذا و . هممةنطاقات بطرق و التمكيلية خملتلف مكوانهتا، أأن تعمل  الأدوارمع ، حركةل ميكن ل أأن علهيا جيب  أأقىص تأأثري، حتقيقأ ريد للحركة اإ

وتنظمي  حشدقدرة امجلعيات الوطنية عىل  لضامنابلغ الأمهية . وهذا أأمر همورفاه  موأأمهن املتطوعي سلمة ، بشلك حامس وجامعي ،تعزز

دامة قاعدة   يف بدلاهنم مع الامتثال للمبادئ الأساس ية.املس تضعفي عىل مساعدة من املتطوعي القادرين وحامية واإ

ايدة يف التعاون مع احلكومات ومن جانهبا لتلبية كام أأن هناك ز،  موأأمهن املتطوعي  بسلمة    مزتايداً   وقد أأبدت بعض امجلعيات الوطنية اهامتماً 

ىل زال هناك تل اليت تتخذها امجلعيات الوطنية، املزتايدة  عىل الرمغ من الإجراءاتلكن، الإنسان. و العمل  احتياجات متطوعي حاجة اإ

العمل  تطوعيحامية اكفية مل ل تقدم اليت ادلول ل س امي يف  الإنسان،العمل محلاية متطوعي  ج أأكرث ابتاكراً و مزيد من التحسينات واتباع هن 

 .اتزناعاليعملون يف س ياق ولئك اذلين لأ وحتديداً، الإنسان، 

نسانية رائدة، عىل الصعيدين العاملي واحملل، عىل احلركة مسؤولية قيادة البحوث والابتاكر وتبادل املامرساتمك و  شأأن السلمية ب  نظمة اإ

 التطوع.الإنسانية الأخرى القامئة عىل نظامت امل العمل التطوعي مع 

، الإنسانية الأخرى القامئة عىل التطوعنظامت  امل   كذكل معلو معل امجلعيات الوطنية    لوتسهي  تعزيزأأجل  من    معايري عامليةجيري حاليًا وضع  و 

تغطية املسائل اليت حيددها املتطوعون هو املعايري املنبثقة عن القرار الغرض من و  .همورفاه  موأأمهن املتطوعي دلهيا حتسي سلمة بغرض 

حقوقهم، ودمعهم  وادلفاع عنسلمة املتطوعي وأأمهنم ورفاههم، ب  الهنوضومجعياهتم الوطنية والاحتاد ادلول. وهتدف هذه املعايري اإىل 

 مسؤولياهتم بفعالية.حتمل ضطلع بأأدوارمه و من الا ليك يمتكنوا

 يوىص مبا يل:م، وأأمهن متطوعي العمل الإنسان التنفيذ الناحج للقرار املتعلق بسلمة ل تسهيل من أأجو 

حشد التشجيع عىل و  ؛ةالوطنيامجلعيات حلوار بي اب الهنوضوتنفيذها وفقًا للس ياق احملل، ل س امي من خلل جوهرية وضع معايري  •

 ،والأفاكر واملواردلهنوج خمتلف اوجتميع ؛ املعارفقامس املوارد املشرتكة وت

نشاء  • ومتطوعي أآخرين تشارك فيه   للخرباء من امجلعيات الوطنية والاحتاد ادلول واللجنة ادلولية للصليب الأمحرودمع مركز رمسي اإ

 وحالت اعاتالزن س ياق التطوع يف واخلربات يف جمال والبحوث اجلديدة تطوير وتبادل الأفاكر بغرض نظامت والقطاع الأاكدميي امل 

 الطوارئ،

دارة   ،سبيل املثال ل احلرص،  ، مبا يف ذكل عىلهمورفاه   موأأمهن املتطوعي  ختصيص املزيد من املوارد البرشية واملالية لتحسي سلمة   • اإ

 النفيس الاجامتعي.ادلمع توفري و  ،أأو تغطية صندوق التضامنية التأأمين التغطية و ، املعداتتوفري و  ،والتدريب  ،وامحلاية ،الأمن

 

 

 

 

 

 


