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 س ياسة التطوع 

 قدمة امل

إسرتاتيجية الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب  أما    .العمل التطوعي هو مبدأ أسايس من مبادئ احلركة ادلولية للصليب األمحر والهالل األمحر

حد التحوالت الرئيس ية املطلوبة ملواهجة حتدايت بوصفه أالتطوع  أمهية  تؤكد  هيي  ف   ،2030  للعقدحتاد ادلويل(  )الااألمحر والهالل األمحر  

الاحتاد ادلويلو املس تقبل.   ش بكة  للعملربإعادة تصو  هذه الس ياسة،    عرب  ،تلزتم  إىل  تدابري  ال واختاذ    يالتطوع  ها  للتوصل    زايدة الالزمة 

 . وراحهتم النفس ية  وأمهنم  هتمضامن سالم مع احلرص عىل    ،يف امجلعيات الوطنية  واستبقاهئم  حتفزيمهو املتطوعني  يف إرشاك    سلمية ومس تدامة

خمتلف  . فنشهد حتوال رسيعا يف  يشهد تغيريا مس متراالتطوع  نعرتف بأن  فإننا  ،  يالتطوعالعمل  ر  إعادة تصو  وبيامن نلزتم جامعيا ابلعمل عىل  

نظمة إنسانية  مل الوالء "  "ومل يعد  .  لقضااي الاجامتعية واإلنسانيةالتصدي ليف    هتمطرق مشاركويف    يتطلع إلهيا الناسالتطوع اليت    شاكلأ

 . القدرة عىل التواصلبتطور التكنولوجيا و ها املرتبط أيضا دوافع املشاركة و   أمناطرحج أن يس متر تغري  ، فامي ي  يرتدي نفس األمهية واحدة

ي، مبا يف ذكل  التطوعالعمل  تكون تمنية  ذلا ينبغي أن  .  رسيع  ويسعون إىل حتقيق أثريتطوع الناس لفرتات أقرص    ،ويف بعض الس ياقات

  . وليس جمرد رد فعل الش بكة ألحداث معينة  يف تكي فها مع همارات املتطوعني واهامتماهتم  استبايقطرق حشد املتطوعني وإدارهتم ذات طابع  

   ابتاكرية. أن نتصدى لهذه القضااي بطريقة الرضوريتغري العامل بوترية رسيعة جيعل من   إن

 1ع رؤية الاحتاد ادلويل بشأن التطو  

حيوية ومرنة ومبنية عىل   تغذي العمل التطوعي من أجل تقدمي خدمات إنسانية  تسعى ش بكة الاحتاد ادلويل إىل أن تكون ش بكة عاملية

 األساس ية. مببادئنااألجيال معال  عىل الصعيدين احمليل والعاملي وعرب ك ، وخدمة الناس واجملمتعات احمللية احملتاجة القمي

جملموعة ، وتوفر  وابتاكريةساملة وآمنة  مشاركة احتوائية و املطلوبة لتأمني  ظروف  الة هتئي  وجيب أن يكون هذا العمل التطوعي مدعوما بقياد

 فرصة التعمل من بعضهم بعضا والعمل معا حمليا ويف العامل أمجع. متنوعة من املتطوعني اذلين ميثلون تنوع بدلاهنم 

 النطاق 

ك امجلعيات وينطبق ذكل عىل  ش بكة الاحتاد ادلويل  داخل  حتديد الزتامنا امجلاعي ابلعمل التطوعي  إن الغرض من هذه الس ياسة هو  

ادلويل.  عىلو   لوطنيةا الاحتاد  الصليب   أمانة  متطوعي  جانب  إىل  العمل  يف  ينخرطون  اذلين  األخرين  الرشاكء  وتوجه  تلهم  أن  ينبغي  كام 

منوذج تشلك  أن  وميكن  األمحر.  والهالل  األخرى    ااألمحر  أن  للمنظامت  ميكن  تكييف اليت  إىل  اخلاصة.    ا وفق  هاتسعى  هذه  حلاجاهتا  وحتل 

 2017س نة د مبيثاق املتطوعني اذلي اعمتدته امجلعية العامة وتسرتش ،2011س ياسة الاحتاد ادلويل السابقة بشأن التطوع ) الس ياسة حمل

، كام لتطوعل العاملي  س تعراض، والا 2011تنفيذ امجلعيات الوطنية لس ياسة التطوع لس نة دراسة بو  ،2019واعمتده جملس املندوبني س نة 

النوع الاجامتعي  مراعاة  وس ياسة    ،بس ياسة تمنية امجلعيات الوطنيةربط هذه الس ياسة  وينبغي  .  2030اسرتاتيجية العقد  تندرج يف إطار  

مؤرشات النتاجئ الرئيس ية املرتقبة يف مرفق  وترد    .والتوجهيات اخلاصة ابلنظم األساس ية للجمعيات الوطنية  ،وس ياسة الش باب  ،والتنوع

ل هذه  الوطين والعاملي. وتك    صعيدينوعىل ال   عوالفر   ىمس تو تنفيذ الس ياسة عىل  التقدم احملرز يف  وتقيمي  رصد    يوفر إماكنيةس ياسة  ابل 

 . هالتنفيذ خمتلف عناص املطروحة من احللول العملية مجموعة الس ياسة 

 

 الثالثة واألربعنياعمتدها جملس إدارة احتاد ادلويل يف دورته  1
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 تعاريف ال 

األمحر  والهالل  األمحر  الصليب  يف  يقوم  هو    2املتطوع  تطوعيةخشص  خدمات  يقدم  أو  منتظم،   ،بأنشطة  بشلك  أو  آخر  إىل  حني  من 

حركة ل ويعمل دامئا وفقا للمبادئ األساس ية ل،  مبحض إرادته ودون رغبة يف حتقيق رحب مادي أو مايل  ،ش بكة الاحتاد ادلويلابلنيابة عن  

 صليب األمحر والهالل األمحر.  ولية لل دلا

وحشد املتطوعني  ابلعمل التطوعي  للهنوض    ؤاتيةتسعى إىل هتيئة البيئة املاملوارد البرشية اليت  معلية تمنية تشري إىل    إدارة شؤون املتطوعني 

.  احلركة ادلولية للصليب األمحر والهالل األمحر  ابملهمة املولكة إىل  ة ذلكلمسرتشد  ،وحتفزي املشاركةوالابتاكر يف أشاكل العمل    ،واستبقاهئم

وضامن حصول املتطوعني  ،  خملتلف هماراهتم  اوفق  وإعداد همام املتطوعني  ،الربامجتنفيذ  يف    إدارة شؤون املتطوعني إدارة املتطوعنيوتتضمن  

 . بشلك آمن لالضطالع مبهاهمموالتدريب الالزم األساس ية عىل الوسائل 

العفوي، والتطوع    ي الرمقي،التطوع عىل سبيل املثال ال احلرص، العمل    ،ومهنامبتكرة  إبداعية و   أشاكل تطوع  شملت   أشاكل التطوع اجلديدة

اجلزيئ،التطوعالعمل  و  عرب    ي  امحلالت  و اإلنرتنت وتنظمي  والعمل  التطوعالعمل  و املاهر،    يالتطوعالعمل  ،  الرشاكت،  به  تقوم  اذلي  ي 

 .3هذه األشاكل  خليطا من ك والتطوع املنظم ذاتيا، أو  ،التطوعي امجلاعي

 بيان الس ياسة 

 : املبادئ التشغيلية العامة التالية عىل  بشأن التطوعيقوم هنج ش بكة الاحتاد ادلويل 

 : القيام مبا ييل وأمانة الاحتاد ادلويلامجلعيات الوطنية ك عىل يتعني  

 ابلترشيع الوطين   الالزتام  ▪

تنفيذ الترشيع    ويتعني عىل امجلعيات الوطنية أن تضمن  . قطاع التطوع بصورة مبارشة وغري مبارشة عن طريق الترشيع   تنظم ادلول

يف امجلعيات الوطنية عن طريق    يالتطوعالعمل  ، يوجه الاحتاد ادلويل  ينظم التطوع. وابإلضافة إىل ذكلالوطين املناسب اذلي  

إىل  اليت  القرارات والس ياسات ادلولية   أن  ي صار  حمليا، وعىل امجلعيات الوطنية  الالزتامات العاملية.رتم  حتتكييفها  عالوة    هذه 

  ابلعمل مع حكومات ، ةاإلنساني دماتعىل ذكل، تقوم امجلعيات الوطنية، بصفهتا هيئات مساعدة للسلطات العامة يف جمال اخل

   البيئة املالمئة للتطوع. ريم إىل هتيئةنني اليت ت بدلاهنا من أجل تعزيز القوا

 إعداد الربامج ويف تمنية امجلعيات الوطنية بشلك عام ن مشاركة املتطوعني يف  ضام  ▪

تصممي ويف  القرارات  اختاذ  يف  املتطوعون  يشارك  أن  املهم  فهيا.  وتقيمي  وإعداد    من  يشاركون  اليت  ي منحوجيب  الربامج    أن 

عن طريق املشاركة   القيام بدور يف أهجزة حكهاأحصاب املصلحة الرئيس يني يف امجلعيات الوطنية، فرصة  ن، بوصفهم  واملتطوع

 

 بيهنا: ويذكر من إرشاك املتطوعني يف لصليب األمحر والهالل األمحر أساليب خمتلفة الوطنية ل مجلعيات تس تخدم ا 2

  ،ةلكرتوني عرب الوسائل اإلأو  اخشصي اخلدمات تقدمي و العمل اإلنساين  مبارشة يف املشاركة 

   ؛بشلك رئييسيف أهجزة احلمك ناصب امل شغل 

   دون مقابل؛ مكهنيني مؤهلني و وطنية العية امجل معل يف شاركة امل 

 . نظمة مبوارد مالية فقط يف امل أعضاء كسامهة امل أحياان و 

 . اإلنرتنتعىل ش بكة  Volunteering Allianceالتطوع  ائتالف أمثةل من األشاكل املذكورة أعاله متاحة )ابللغة اإلجنلزيية( عىل صفحة  3
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احلومكةيف   جلان  من  وغريها  اإلدارة  جمالس  الاقتضاءإماكنية  و  ،اجامتعات  حسب  املعنية  الوطنية  امجلعية  إىل  مفن الانتساب   .

 املساءةل والشفافية. وحتسني  ليةواجملمتعات احمل الوطنية   ةبني امجلعيذكل أن يتيح إقامة عالقة أقوى شأن 

 ي يضم امجليع ويراعي الثقافات اذل   ي تطوععمل ال ال تعزيز  ▪

.  املعين   س ياق ابل اصة  اخلينية  ادلقتصادية و الاس ياس ية وال ثقافية و ال جامتعية و الاعوامل  من خالل ال العمل التطوعي  طبيعة    تحدد ت 

اذلين    اتهذه الثقاف  جيتروو   ،التطوع احمللية  اتإرشاك املتطوعني وفقا لثقاف  امجلعيات الوطنية مسؤولية وتتحمل   رشاكهئا  دلى 

 يعملون مع املتطوعني. 

 فرص للتعمل من أجل املتطوعني   اتحة إ  ▪

وميكن حتقيق    .وفرص التعمل  من هؤالء املتطوعني واألعضاء   لمتطوعني واألعضاءل التعمل  فرص  تأمني  عىل امجلعيات الوطنية  يتعني   

برامج   مثل  التعمل،  أشاكل  خمتلف  طريق  عن  و   احملددة  تدريب ال ذكل  مثال(،  األساس ية  املبادئ  تطبيق  أفرقة)بشأن   تكوين 

األفاكر،   التواصل،  مقارعة  ش باكت  و وإقامة  وحتدايهتا،  اإلنسانية  الاجتاهات  اإلحاتنظمي  وحتليل  جلسات  و طة  جلسات 

وينبغي أن تنشئ امجلعيات الوطنية مناذج من التدريب  لعمليات اإلنسانية واخلدمات املقدمة.فامي يتعلق اب  اس تخالص املعلومات

 كفاءات املتطوعني املهنية والشخصية والسعي إىل تعزيزها.  مع الاعرتاف بلتمنية القيادات،  واإلرشاد دعام

 هبا والاعرتاف    ني تطوع س مساهامت امل ا قي  ▪

تقدير معل املتطوعني    إماكنيةبصورة مهنجية،    ،تيحي   ي التطوعالعمل  بس يط لتتبع    الناحجة إنشاء نظام  نيتطوعتتضمن إدارة امل 

تقدمي اخلدمات، والعمل اإلداري التطوعي، ومهنا ، ةيالتطوع ة سامهامل  أشاكلقياس ك شلك من والتعبري هلم عن الامتنان، و 

 املتخصص.  ي التطوعالعمل ، فضال عن أشاكل أخرى من  والتطوع يف أهجزة احلومكة

 لمتطوعني منصفة ل ن مشاركة ضام  ▪

التطوعي  يؤدي ال أال  جيب   ل نشاط  أو خسائر اقتصادية  أي ماكسب  المتيزي بوضوح بني املوظفني  وهذا يعين    ،نيلمتطوعإىل 

لقوى  عن انفقاهتم الفعلية. وينبغي عدم اس تخدام املتطوعني كبديل    فقط  ت سددواملتطوعني اذلين    ،املأجورين اذلين يتقاضون راتبا

، ينبغي  مقابل أجرمتطوع يف امجلعية الوطنية بعمل  الضطالع  . وعندما تكون هناك حاجة أو فرصة  اليت تتقاىض أجرا العامةل  

وجيب  لقوانني ذات الصةل يف البدل.  ة مع افالوظي   توافقوأن تضمن  الشخص  للجمعية الوطنية أن تعرتف هبذا التغيري يف مركز  

املتطوعني بشأن الوقت املكرس للعمل التطوعي. وهيدف هذا الاتفاق  أن يتفق املتطوعون وامجلعيات الوطنية عىل الزتامات  

مثل يف احلاالت الاس تثنائية،  سليب عىل راحته النفس ية، خاصة  بتأثري    طلوبملتطوع ابلوقت املالزتام ا  تسبب   إىل ضامن عدم

  .حاالت الطوارئ 

 جممتعات مبنية عىل القمي من أجل إقامة   ي التطوع تشجيع العمل  ▪

  ا ات أكرث استنادجممتع  إلقامةمسامهة من امجلعيات الوطنية للصليب األمحر والهالل األمحر  وصف العمل التطوعي بأنه  ينبغي  

،  يالتطوعبواسطة العمل  ثقافة التسامح والسالم والاحرتام املتبادل والتضامن والرعاية    ترس يخن خالل  مفيف بدلاهنا.  القمي    إىل

 التمنية والقدرة عىل الصمود.  تعزيز  لعمل التطوعي اكيف يس تطيع تبني ميكن للجمعيات الوطنية أن 

ات املس تجدة  ري التغياليت تربز  والزتامنا جبوانب حمددة من العمل التطوعي    اذلي نس تخدمه  هنجال  مبزيد من التفصيلوتصف الالزتامات التالية  

 .  الهذا اجمليف 
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 : القيام مبا ييل امجلعيات الوطنية وأمانة الاحتاد ادلويل ك عىل يتعني 

 املتطوعني    شؤون   جعل حتفزي املتطوعني جزءا ال يتجزأ من إدارة  - 1

، وزايدة تعزيز  وراحهتم النفس ية  همدوافع و ، عىل أساس منتظم، برصد مس توى مشاركة متطوعهيا  أن تقوم  امجلعيات الوطنية  عىليتعني   

 املتطوعني. حتفزي دةل ابختاذ اإلجراءات الالزمة لتحسني  األعىل  املبنيةاملامرسات اإلدارية  

 ضامن سالمة املتطوعني وحاميهتم بطريقة شامةل  - 2

املتعلقة بسالمهتم  املتطوعني  احتياجات  الوطنية. وينبغي معاجلة    ةمجلعي أساس ية من مسؤوليات امسؤولية  هو  ملتطوعني  العناية ابواجب  إن  

 : عن طريق وحاميهتم بطريقة شامةل، مبا يف ذكل

واآلليات  ،  املالمئالتدريب  ومهنا    ،املناس بةامجلعيات الوطنية توفري ش باكت األمان    ك العناية املطلوب من  واجب  شمل  ي :  ش باكت األمان

 ، نشاط املتطوعمعدات امحلاية الشخصية حسب طبيعة  توفري  و ملنع بعض املشاك ومواهجهتا من مثل قضااي التحرش والاس تغالل،  الالزمة  

 . يعملون مع الصليب األمحر والهالل األمحرملتطوعني اذلين اتأمني و 

اخملاطر عىل  :إدارة  الوطنية    يتعني   تس تعرض  امجلعيات  احملمتةل    ابس مترارأن  يتعرض  الهتديدات  منها  و تطوع م   لهااليت  اخلطط   للتأكد  أن 

مخاطر  ل ل  ةس متر امل   دارةاإل  توىلأن ت امجلعيات الوطنية    وعىلللحد من هذه اخملاطر والتخفيف مهنا.  الالزمة  تدابري  تتضمن ال والربامج واألنشطة  

 .  ها ورصد هاوتقيمي  هاوحتليل عوامل اخلطر ن، من خالل حتديد واملتطوعاليت يتعرض لها 

الفهم من  بدءا    ،املتطوعني  لاكفة   السالمةيف جمال  التدريب الالزم  توفري  امجلعيات الوطنية    عىليتعني     األمن والسالمة:يف جمايل التدريب 

يعنيه    صحيحال  األساس يةت ملا  املبادئ  من  و ،  طبيق  شلك  األخاليق  أي  من  ي  السلوك  به  املتطوعنيتوقع  تنظمي  الالزتام  وينبغي  دورات . 

كام تقيمي لقدرات املتطوعني عىل الاضطالع مبهام وأدوار معينة.  معليات  وإجراء    ،السالمة واألمن يف العمليات  تتعلق بإجراءاتتدريب  

 واطالعهم عىل أحدث املعارف.   امئةادلاملتطوعني جاهزية ضامن أجل من ينبغي توفري دورات لتجديد املعلومات 

والاجامتعي النفيس  وأحداث  ادلمع  خملاطر  املتطوعون  يتعرض  ما  غالبا  تؤثر    ،ؤملةم:  مرهقة  ظروف  ظل  يف  العقلية يف  ويعملون  حصهتم 

ما  ةوالاجامتعي  ةالنفس ي  راحهتمو  وكثريا  بوصفهيواهجون.  يف  م  ،  نفس  أعضاء  حملية،  فاعةل  الساكن    نقاطهجات  يواهجها  اليت  الضعف 

ادلمع  إماكنية احلصول عىل خدمات   ،بصورة مهنجية  ،املتطوعنيتوفر مجليع  أن  امجلعيات الوطنية    عىليتعني   و م.  وهن ساعدي املترضرون اذلين  

 دوات وإرشاف. أهمارات و ا يلزم من دمه مبالنفيس والاجامتعي، وتزو  
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 أو  املواطنيةأو األصل اإلثين أو اجلنس ية أو   الاجامتعينوع  ال تطوعني، بغض النظر عن  اس تقطاب امل إىل  امجلعيات الوطنية بنشاط    تسعى

عية أو التوجه اجلنيس أو املظهر  السن أو اإلعاقة أو اللغة أو اآلراء الس ياس ية أو املعتقدات ادلينية أو اخللفية الاجامت   املوقع اجلغرايف أو

اتباع هذا  . وينبغي أن يستند تعيني املتطوعني إىل إماكانهتم وكفاءاهتم. ويتطلب الهوية تعريفأخرى من  ناصأو أي ع  اجلسدي أو اللون

املتطوعنيهنج  ال إىل  حلشد  والثقافية    السعي  والاجامتعية  والاقتصادية  املادية  احلواجز  العمل   إلاتحةإزاةل  يف  ابملسامهة  للجميع  الفرصة 

 التطوع يف امجلعية الوطنية. اإلنساين عرب 

أن   الوطنية    تقوموينبغي  لتشجيع  امجلعيات  الهدف  حمددة  المتثيل،الفئات    مشاركةحبمالت  التواصل    القليةل  طريق  الفاعل  عن  ابلشلك 

،  احتواء امجليعتريم إىل  أهداف  وحتديد    ،اجلديدة واملتنوعة، ووضع س ياسات للموارد البرشية تعزز التنوع  امجلاعاتاملناسب ثقافيا مع  و 

  داخل اجملمتعات اجلديدة أو الناش ئة. أماكن التقاء وإنشاء ماكتب أو 
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ة إدار ضامن  و إىل العمل    افعلياملتطوعني  انضامم  ضامن  من أجل  البياانت،    يف معاجلةا  اليت تس تخدهم  جهن  ال ز  يتعز امجلعيات الوطنية    عىليتعني   

، جيب للغرضصاحلة    املتطوعنيتأمني. وليك تكون نظم إدارة بياانت  ال   اس تفادهتم منو دلى اجلهات املعنية  واعامتدمه    مشاركهتمو   شؤوهنم

طرق م  مةمنظأن تكون   داخليا، بغض النظر عن نوع النظام،    مجلع  وحدةحول  امجلعيات  األمر اذلي يساعد  البياانت ومعاجلهتا وتبادلها 

قيقة مع الاحتاد ادلويل. وينبغي أن تكون نظم إدارة البياانت بس يطة ومرنة  ادلبياانت  ال عىل أدةل، وتبادل    مبنية  اتقرار   اختاذالوطنية يف  

 موحدة. واسطة إجراءات ب يالتطوع العمل واحلاجة إىل إدارة للمتطوعني  ةاملراعي طرق، وأن توازن بني ال قابةل للتكي فو 

 اجلديدة واملرنة  ي التطوع العمل لتطوع أكرث انسجاما مع أشاكل ل تطوير هنج   - 5

وجيب التطوع.  طرق  عىل النحو اذلي تقتضيه التغيريات يف  مس توايهتا  شاركة املتطوعني و م   خمتلف أشاكلتكييف  ينبغي للجمعيات الوطنية  

 بطرق خمتلفة. يف أعاملها  نظمهتم واملسامهة مب ملتطوعني لتحاق اأكرث مرونة ال وإجراءاتأنظمة امجلعيات الوطنية ضع  أن ت

عىل حتفزي العمل  أن تركز  امجلعيات الوطنية    عىليتعني   و  إىل  و   ،أنفسهم  الناسبقيادة  اهامتهما  التطوع.   والتنظميتعبئة  ال السعي  خالل  من 

ملزيد من اإلجراءات املكرسة لتوفري املوارد واألدوات  ابو  راقبةامل" وبقدر أقل من  قليةل"شاركة  مب مناذج أكرث انفتاحا تسمح  وجيب أن تضع  

للناس   ميكن  اليت  واملساحات  واملنصات  واخلربات  خاللهاواملهارات  من  حيققوا  اذلي    أن  إليهالتغيري  تقدم    يصبون  أن  وينبغي  العامل.  يف 

الوطنية   من  امجلعيات  واسعة  امل مجموعة  ادلمع  ال   بتكرةأشاكل  تساعد  يفالتحمكعىل    ناساليت  والرتكزي  اإلجراءات      األس باب  املتبعة  عىل 

م من خالل وضع هنج جديدة لس ياسات اهتف مع همارات املتطوعني واهامتم ينبغي أن تكون هذه املبادرات استباقية يف التكي  كام  .  راثآلوا

 .  شؤوهنم وإدارةاملتطوعني  حشدو التطوع 

أن تو   ش بكة من املتطوعنيحبيث    ةالوطني  التطوعمناذج  مجلعيات الوطنية  ا سع  وينبغي  تتشارك يف العمل من أجل  لحدود،  عابرة ل  تشمل 

محالت مشرتكة ومشاريع    إعداددود الوطنية، واحل املبادرات خارج  نرش   والفروع و نياملتطوعتواصل    إاتحةب  . وجي املنشود   ثر األ  إحداث

ويتعني  عىل امجلعيات الوطنية اس تكشاف الفرص املتاحة للتعاون مع املنظامت األخرى    تعاونية ملعاجلة القضااي املشرتكة.وأنشطة  مبتكرة  

 ومع القطاع اخلاص. 

 املسؤوليات 

ل  من امجلعيات الوطنية أن    ي نتظركفل قادة امجلعيات الوطنية والاحتاد ادلويل، مبا يف ذكل جملس إدارته، تنفيذ هذه الس ياسة. و ي ج الهن  تعد 

وفقا مع إجراء التكييف املالمئ    ،مبا يتوافق مع هذه الس ياسةكهتم يف العمل،  شار املتعلقة مب امرسات  امليف إدارة املتطوعني و اليت تس تخدهما  

   اخلاص. اهس ياق ل 

ع امجلعيات الوطنية عىل التعاون مع امجلعيات الوطنية الشقيقة واملنظامت األخرى يف تبادل املعارف، واخلربا ت، واملوارد اخلاصة بتمنية وت شج 

 التطوع.  

يغذي روح    اعتباره عنرصاالتطوع أمرا مسلام به بل    ضامن عدم اعتبار املوارد املالية والبرشية املناس بة لريعىل امجلعيات الوطنية توفيتعني   و 

 العمل التطوعي يف جممتعاهتا احمللية. 

  األقران دمع    املزيد من األدوات والتوجهيات، فضال عن توفري  بإعداد  ةتنفيذ الس ياس  عىلأمانة الاحتاد ادلويل امجلعيات الوطنية    ساعدوست 

 ناس بة حمددة. م من خالل آليات 

ادلورة السابعة    يفوس يجري اس تعراضها  ،  2022س نة    لجمعية العامة لالحتاد ادلويلل الثالثة والعرشين  دلورة  دت هذه الس ياسة يف ااعمت  

  . 2029س نة لجمعية العامة والعرشين ل 
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 مؤرشات النجاح 

 املبادئ التشغيلية

 . لتطوعبشأن ا أو ما يعادلها تامتىش مع س ياسة الاحتاد ادلويل خاصة ابلتطوععدد امجلعيات الوطنية اليت دلهيا س ياسة  •

، الفرق بني املتطوعني واألعضاء مبا يف ذكل ولواحئهاعدد امجلعيات الوطنية اليت حددت بوضوح يف أنظمهتا األساس ية وقواعدها   •

 أدوارمه ومسؤولياهتم. 

 القرار.  اختاذلضامن مشاركة املتطوعني يف معليات الالزمة ليات اآلعدد امجلعيات الوطنية اليت دلهيا   •

 التطوع.لتمنية  ومتفرغون ابلاكمل عدد امجلعيات الوطنية اليت يعمل فهيا موظفون يتقاضون أجرا  •

 املتطوعني اندفاع  

 . عىل مر الزمن أدوات التحفزي تقيسهملا  اتبع واندفاعهمحتسني مس توى مشاركة املتطوعني   •

 حامية املتطوعني 

 . راحهتم النفس يةو لمعايري املتعلقة بسالمة املتطوعني وأمهنم ل ذ امجلعيات الوطنيةي تنف  •

 تطوعهيا. مل مجلعيات الوطنية آلية تأمني حملية امتالك ا •

 إىل الاحتاد ادلويل. وأمهنم اليت تتعلق بسالمة املتطوعني  عن احلوادثتقارير تقدمي امجلعيات الوطنية  •

 الاحتواء 

 . ساكهنا  تنوع الوطنية امجلعياتاملتطوعني يف  متثيل يعكس •

 املتطوعني نظم إدارة بياانت  

 . رسهاينطبق عىل املنظمة بأ إلدارة بياانت املتطوعني  إىل حد ماتجانس م عدد امجلعيات الوطنية اليت دلهيا نظام  •

 الاحتاد ادلويل.  يففادة قاعدة البياانت ونظام اإل إىل التطوععن   تقاريرال  رفععدد امجلعيات الوطنية اليت ت •

 أشاكل جديدة من املشاركة التطوعية 

 . رة مبشاركة املتطوعني اجلديدة املطو   بادراتامل  •

 . ادراتاملبيف وضع  مع امجلعيات الوطنية الشقيقة تشارك اليت  الوطنية امجلعيات عدد •

 


