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 سياسة الشباب
ن  لصليب إل محر وإلهالل إالاحتاد إدلويل مجلعيات  يفلعمل مع إلش باب ومن أ جلهم يُنظم إمعيار وضع هو  س ياسةهذه إل من إلغرض إ 

ترتكز عىل يه و ،عامليعىل إلصعيد إل إتإلقرإر  الاتساق يف إختاذ إملرجع إذلي يضمن تقوم مقاموينبغي أ ن  .)الاحتاد إدلويل( إل محر

 .وحتل حملهام (2011إلش باب )بشأ ن د إدلويل ( وكذكل عىل س ياسة الاحتا1991) إلش باببشأ ن وإسرتإتيجيته س ياسة الاحتاد إدلويل 

أ و وضع س ياسة  ،إلقامئة معهاموإءمة س ياس هتا و  س ياقهامع  طريق تكييفهاعن  س ياسةإل  الالزتإم هبذه مسؤوليةوطنية إل اتعيإمجل تقع عىل و 

وسوف تدرس إمجلعية إلعامة هذه  .أ عاملهاذه إلس ياسة يف مجيع عن الالزتإم هب، فهيي مسؤوةل أ مانة الاحتاد إدلويل. أ ما للش باب جديدة

 .2025إلس ياسة يف دورهتا إخلامسة وإلعرشين إليت س ُتعقد س نة 

 قدمةم
نساينيف جمال إبدور أ سايس إلش باب  يضطلع إليوم كقادة  إملمثرةشاركهتم ب  عىل إلصمود ات إحملليةقدرة إجملمتع ونعززومه ي .وإلتمنية لعمل إل 

وأ هدإف إلتمنية  ،خطة إلعمل إل نساينغاايت حتقيق  يسامهون يف. ومُه إجملمتعات إحمللية إملترضرةمن أ فرإد تطوعني و ك و وإملس تقبل 

وصون إلكرإمة إلبرشية  ،إملمتثةل يف تدإرك معاانة إل نسان وإلتخفيف مهناحتاد إدلويل رؤية الا تنفيذمن خالل مشاركهتم يف  ةإملس تدإم

 إلسالم. نرشو ، وحاميهتا

إحمللية إملترضرة من إجملمتعات  إلعدد يفمزتإيدة  فئةميثلون خالل إلعقد إملايض، وأ صبحوإ  زإدت رشحية إلساكن إلش باب بشلك مطردلقد 

ماكانهتو وحقوقهم  إخلاصة للش باب حتياجاتوغالبًا ما هُتمل الا .إل زمات إل نسانية  إختاذدوإئر ، وكثريإ ما تكون هذه إجملموعة غائبة عن مإ 

 .إليت يعيشون فهيا إجملمتعات مصري حُيَددحيث  إلقرإرإت

جيايب  وإلتأ ثريإلثقافات إملؤسس ية  لتغيريإسرتإتيجية  بوصفه وس يةلإلش باب  حشد دوىجبالاحتاد إدلويل يعرتف و  قدرة  ومبارش يفبشلك إ 

جناز هملصليب إل محر وإلهالل إل محر إ جرإء إستامثرإت مالمئة لس تقطاب  ذلإ، فقد ابت من إلرضوري إل نسانية. امهعىل إ   إلش بابإ 

 وحتقيق إلتقدم إلعاملي. إتإلقياد جتديدنقل إخلربإت و لضامن  وحشدمه

 ريفاعت
ىل  س نوإت 5من  إل عامر"إلش باب" يف تعريف الاحتاد إدلويل فئة مصطلح غطي ي  ، إليت ميكن تصنيفها عىل إلنحو إلتايل:س نةً  30إ 

 متباينة منإلش باب مجموعة ميثل و  (.س نةً  30 - 18(، وإلبالغون )س نةً  17 - *31(، وإملرإهقون )س نةً  *21 – س نوإت 5) إل طفال

تضمن إس تقطاب  للتمنية إلبرشيةمناس بة  أ ساليبإتباع  مما يس تدعي، إخملتلفة إخللفيات وإخلربإت وإملهارإت والاحتياجات إل شخاص ذوي

إلتعريف إملعمتد إلتصنيف إلعمري عند إلعمل عىل موإءمة ذإ هبأ ن تسرتشد جمعيات إلوطنية ميكن لل و  .حشدها بصورة بناءةهذه إلفئة و 

 .يهنا إلوطنيةمع قوإن  الاحتاد إدلويل يف

ىل إل نشطة إليت إلش باب" حشدمصطلح "أ ما  ىل تمنية من انحية وإل نشطة إليت هتدف  يقودها إلش باب، فيشري إ   إلش بابهمارإت إ 

بعني  وهجات نظرمهو  أ خذ أ رإءمهكذكل و ، وإلبنّاءة يف إلعمل إل نساينطة ينش  إلش باب إل  شاركةوينعكس يف م  وقدرإهتم من انحية أ خرى.

دإرة و و  إحلوكة مس توى عىلالاعتبار  إلش باب : تتسم ابملرونةمرتإبطة  ثالثة أ مناط ويعرف حشد إلش باب إلربإمج وتقدمي إخلدمات.تنفيذ إل 

                                                           
 (SPHERE، تس تخدم قاعدة إلبياانت ونظام إل فادة يف الاحتاد إدلويل فئات إلعمر وفقا للمعايري إدلولية )2018إعتبارإ من أ بريل  *
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رشإك إلش باب حدود يتجاوز هنج و  إملترضرة.إحمللية يف إجملمتعات فرإد كقادة، وإلش باب كتطوعني، وإلش باب ك   لُيطّبق  ةرمزيإلإملشاركة إ 

طار تساوية يف مل إرشإكة عرب إل   .عىل حد سوإء إل قرإن مبادرإت إلتبادل بنيو إلتعاون بني إل جيال إ 

 الشباب كقادة
ن  يعتربون من سوإء اكنوإ أ عضاء ً أ و متطوعني أ و موظفني،  ،للتغيريلفرتإت خمتلفة كوسطاء متنوعة ة يقيادإذلين يتولون أ دوإرًإ  إلش بابإ 

ذ ول تقترص أ دوإرمه إلقيادية عىل وظيفة أ و منصب، . قادة إلش باب حتدد طريقة إضطالعهم  إلفريدة همخصائص قدرإهتم إخلاصة و  نإ  إ 

 .يف إلعامل من حوهلمتغيري إل جيايب إل حفز بدورمه من أ جل 

ماكنية إملشاركة يف  لش بابل  ُممكنّة وحمفزة تتيح هتيئة ظروف يتعني عىل إمجلعيات إلوطنية، إل جيابية مساهامت إلش بابلالس تفادة من و  إ 

ماكنية . إختاذ إلقرإرإت وتطبيقها للش باب ة يإلقيادإملهارإت تمنية  عرب هيالك يقودها إلش باب أ نفسهم يعززتنظمي أ نفسهم فمبنح إلش باب إ 

ن تعزيز إلتعاون ل  واب وتعبريمه عن أ رإهئم إخلاصة. ىل ذكل، فا  عىل قدم دإرة هجزة إحلمك وإل  أ   جيال مع ضامن إملشاركة يفل  بني إفامي ضافة إ 

إلتمنية إلفردية ويعزز إلقدرإت إلتشغيلية للجمعيات ب يف مصلحة يّص قلميية وإلوطنية ل  وتقدمي إخلدمات عىل إملس توايت إحمللية وإإملساوإة، 

قيادة يف جودة للتأ ثري  أ سايسأ مر رب يُعت همارإهتمتمنية عىل  إذلي يركز لقادة إلش بابلستامثر يف إلتعمل إملهنجي فال .ومنو إملنظمةإلوطنية 

 إمجلعيات إلوطنية.

 كمتطوعين  الشباب
بأ ي شلك  ،وإ مدفوعنيدون أ ن يكون ةإحمللي اهتمإلصاحل إلعام جملمتع حتقيق يفلمسامهة ل  موقهت إذلي مينحونإلش باب  إملتطوعون إلش باب مُه 

وخدماته، فضاًل عن محر ل  ل إالمحر وإلهل  رإمج إلصليب إبختطيط و وتصممي اببتاكر يقومون   منمُه و .حتقيق رحبلرغبة يف اب ،شاكلإل  من 

مما تعلموه ومن  إليت إكتس بوها همارإهتم إلفريدة بفضلتنفيذ هذه إلربإمج وإخلدمات  طرق رثون. فاملتطوعون إلش باب يُ وتقيميهاتنفيذها 

دإرة  أ ساليبوجيب تصممي  ياتية.حل همارإهتم إ تشمل ، حبيث هئمستبقاوإ ومرإفقهتم ما يتعلق مهنا ابس تقطاهبمإملتطوعني، ل س امي شؤون إ 

ىلمتنوعة من إلش باب، با يف ذكل إلفئات فئات   وإملهمشة.إجملمتعات إحمللية إملترضرة  إملنمتية إ 

جات ياإحت إملتطوعني من  إلفئة من لهذهبا قد يكون  ، مع الاعرتإفمعل إملتطوعني إلش باب طوعإلتشأ ن ب اسة الاحتاد إدلويل يس  وحتمك 

ضاف  يف  إضطالعهم بأ نشطةعند لل خطار بشلك خاص ابملقارنة مع إملتطوعني إلبالغني. فاملتطوعون إلش باب معرضون  ةيخمتلفة و/أ و إ 

تليب  معلومات أ ن توفر هلم إمجلعيات إلوطنيةعىل  تعنيي و  .ليةوإلعق  ةإلبدني ورإحهتم هتمحاميمسؤوةل عن أ مهنم و  إمجلعيات إلوطنية، و إمليدإن

 .للقيام بهاهممإملوإرد إلالزمة و  فرص إلتدريب، فضاًل عن إحتياجاهتم

 المحلية المتضررة في المجتمعاتفراد الشباب كأ
ن  متلقني جمرد ليسوإ وخدماته ويس تفيدون مهنا يف برإمج إلصليب إل محر وإلهالل إل محر يشاركون  إذلين وإلش باب نيإل طفال وإملرإهقإ 

هنمبل  لمعونةل  ثلومي  .وتقيميهاوكذكل يف تنفيذها  تقدم هلمإلربإمج وإخلدمات إليت تصممي ختطيط و عىل إلعكس من ذكل، يف  ،يشاركون إ 

 سني قدرهتم عىل إلتعايف وإملشاركةمن أ جل حت إملترضرة  إحمللية إمجلعيات إلوطنية مع ش باب إجملمتعات معل حمورتعزيز إلقدرة عىل إلصمود 

ن إلضعف. وابلتايل، إلعامل، تزتإيد صعوبة إلكشف عن موإط تسارع وترية تطورمع و  نسانية.ل  إلقضااي إ موإهجةيف والاضطالع بدور رايدي 

طفال وإملرإهقون وإلش باب، ل  إليت يوإهجها إ إملس ترتة إملشالكبرإجمه وخدماته إل محر وإلهالل إل محر أ ن يعاجل عرب إلصليب أ حضى من وإجب 

 .وُحسن إحلال إلعقليةإلصحة  س امي يف جمال ول
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 قياس األثر
إل طفال وإملرإهقني وإلش باب  هتيئةمن خالل ضامن  ة لالحتاد إدلويلإلعاملي إل ثر إحمليل وإلتغطيةتعزيز يف تسهم أ ن هذه إلس ياسة من شأ ن 

عدإدمه ومساعدهتم عىل الاعامتد عىل أ نفسهم قياس جناح جري وس ي إحمللية. مأ نفسهم وجممتعاهتجل من أ  للتغيري وسطاء الاعرتإف هبم كو وإ 

 :الاس تعانة ابملؤرشإت إلتاليةعن طريق كلك الحتاد إدلويل لإلتغيريإت إلنوعية يف إلثقافة إملؤسس ية  يف ضوءهذه إلس ياسة 

 لش بابل  هتا إخلاصةس ياس دلهيا عدد إمجلعيات إلوطنية إليت 

 إلش باب حلشدخطة إسرتإتيجية  عدد إمجلعيات إلوطنية إليت تطبق

دإرإهتا مقاعد ل عدد إمجلعيات إلوطنية إليت   إختاذ إلقرإر لك مس توايتوترشكهم يف لش باب تتضمن جمالس إ 

 قودها إلش بابيهيالك تتضمن عدد إمجلعيات إلوطنية إليت 

 إلش باب يف جمال حشدين إلفتقدمي إدلمع متفرغا معنيا ب بأ جر  ما يعادل موظفادلهيا عدد إمجلعيات إلوطنية إليت 

 إلش باب حلشدية خمصصة ابلتحديد عدد إمجلعيات إلوطنية إليت دلهيا موإرد مال 

 للش باب هنيةإمل و فردية إلتمنية لل  إً طر دلهيا أ  عدد إمجلعيات إلوطنية إليت 

 ت إلوطنية كوظفني يتقاضون أ جرإً عدد إلش باب إذلين يعملون يف إمجلعيا

 هئمإستبقامرإفقهتم و و  من إلفئات إملهمشةإملتطوعني لس تقطاب إلش باب  إعمتدت طرقاعدد إمجلعيات إلوطنية إليت 

رشادإت بشأ ن  لهاعدد إمجلعيات إلوطنية إليت   إلش باب من إجملمتعات إملترضرة حشدإ 

 عدد إمجلعيات إلوطنية إليت تشارك بفعالية يف ش باكت ش باب إلصليب الامحر وإلهالل إل محر وتدمعها.

 

 :إملؤرشإت إلتاليةبسؤولية أ مانة الاحتاد إدلويل يف الالزتإم ابلس ياسة، جيب متابعة  يتعلق ويف ما

 إلش باب حشدخططها إلتشغيلية عنرص  ترإعيعدد جمالت معل إل مانة إليت 

 إلش باب يف لك هيلك من إلهيالك إلتشغيلية ل مانة الاحتاد إدلويل لرتوجي عنرص حشدخطة إل مانة ومزيإنيهتا إخملصصة يف نس بة إل 

دإرة أ مانة الاحتاد إدلويل إليت يعدد مبادرإت فر   يف الاعتبار أ رإء إلش باب تأ خذق إ 

 ويلمانة الاحتاد إدلة ل  تشغيليمن إلهيالك إل لك هيلك يف إلش باب  حشدملسأ ةل  ةإملكرس إلوظائف إليت تعادل إلعمل بدوإم اكملعدد 

 .يف جمال وضع س ياس هتا إخلاصة بشأ ن إلش بابالاحتاد إدلويل مانة أ   تس تفيد من دمععدد إمجلعيات إلوطنية إليت 

 

 المسؤوليات التشارك في األدوار و 
ذإ أ ريد أ ن يكون ل   .عىل إلنحو إلتايلسؤولية إمل يف حتّمل  تشاركأ ثر فعيل، وجب إل  لش بابل  س ياسة الاحتاد إدلويلإ 

س ياسة  صياغة أ ومعها إحلالية  اهتاس ياسموإءمة و  اس ياقهمع  هاتكييف الالزتإم هبذه إلس ياسة عن طريق ة يمسؤول  وطنيةإلعيات إمجل  تتحمل

  حسب إحلاةل. جديدة

هيالكها  من خالل فينإدلمع إلتوفري و ، يف مجيع أ عاملها ش بابل ل الاحتاد إدلويل بس ياسة الالزتإم ة وليمسؤ  حتاد إدلويلالاأ مانة  تتحمل

 إلس ياسة.تكييف هذه  ملساعدهتا عىلإمجلعيات إلوطنية من أ جل  إلتشغيلية

 وإس تعرإضها، مدى إس تخدإهماوتقيمي  لش باببشأ ن إ إدلويلة الاحتاد س ياس تروجيمسؤولية الاحتاد إدلويل يف جلنة إلش باب  تتحمل

ىل جملس إل دإرة أ و إمجلعية إلعامة، تعديلها بشأ ن  اتقرتإحإوتقدمي  سدإء و إ  ىل إإملشورة إ  حتاد وإلهيالك إلتشغيلية ل مانة الال مني إلعام إ 

ىل إلتقدم إحملرز يف  .تطبيقهابشأ ن إدلويل  ىل  تنفيذوعىل جلنة إلش باب أ ن تشري إ   إمجلعية إلعامة. إلس ياسة يف إلتقرير إذلي ترفعه إ 
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محر ش باكت يمتثل دور محر وإلهالل إل  ميية للصليب إل  وتوفري دمع إل قرإن  لش بابإ  بشأ نإدلويلة الاحتاد س ياسنرش يف  إلش باب إل قل

 ملساعدهتا عىل تكييف إلس ياسة مع س ياقها. لجمعيات إلوطنيةل 

 .لش باببشأ ن إ إدلويلالاحتاد س ياسة ابلزتإماهتا بوجب مجعياهتم إلوطنية  وفاء متابعة يمتثل يفف  إلش باب دورأ ما 
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