س ياسة التطوع
املقدمة
العمل التطوعي هو مبدأ أسايس من مبادئ احلركة ادلولية للصليب األمحر والهالل األمحر .أما إسرتاتيجية الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب
األمحر والهالل األمحر (الاحتاد ادلويل) للعقد  ،2030فهيي تؤكد أمهية التطوع بوصفه أحد التحوالت الرئيس ية املطلوبة ملواهجة حتدايت
املس تقبل .وتلزتم ش بكة الاحتاد ادلويل ،عرب هذه الس ياسة ،بإعادة تصورها للعمل التطوعي واختاذ التدابري الالزمة للتوصل إىل زايدة
سلمية ومس تدامة يف إرشاك املتطوعني وحتفزيمه واستبقاهئم يف امجلعيات الوطنية ،مع احلرص عىل ضامن سالمهتم وأمهنم وراحهتم النفس ية.
وبيامن نلزتم جامعيا ابلعمل عىل إعادة تصور العمل التطوعي ،فإننا نعرتف بأن التطوع يشهد تغيريا مس مترا .فنشهد حتوال رسيعا يف خمتلف
أشاكل التطوع اليت يتطلع إلهيا الناس ويف طرق مشاركهتم يف التصدي للقضااي الاجامتعية واإلنسانية .ومل يعد "الوالء " ملنظمة إنسانية
واحدة يرتدي نفس األمهية ،فامي يرحج أن يس متر تغري أمناط املشاركة ودوافعها املرتبط أيضا بتطور التكنولوجيا والقدرة عىل التواصل.
ويف بعض الس ياقات ،يتطوع الناس لفرتات أقرص ويسعون إىل حتقيق أثر رسيع .ذلا ينبغي أن تكون تمنية العمل التطوعي ،مبا يف ذكل
طرق حشد املتطوعني وإدارهتم ذات طابع استبايق يف تكيفها مع همارات املتطوعني واهامتماهتم وليس جمرد رد فعل الش بكة ألحداث معينة.
إن تغري العامل بوترية رسيعة جيعل من الرضوري أن نتصدى لهذه القضااي بطريقة ابتاكرية.

رؤية الاحتاد ادلويل بشأن

التطوع1

تسعى ش بكة الاحتاد ادلويل إىل أن تكون ش بكة عاملية تغذي العمل التطوعي من أجل تقدمي خدمات إنسانية حيوية ومرنة ومبنية عىل
القمي ،وخدمة الناس واجملمتعات احمللية احملتاجة عىل الصعيدين احمليل والعاملي وعرب ك األجيال معال مببادئنا األساس ية.
وجيب أن يكون هذا العمل التطوعي مدعوما بقيادة هتئي الظروف املطلوبة لتأمني مشاركة احتوائية وساملة وآمنة وابتاكرية ،وتوفر جملموعة
متنوعة من املتطوعني اذلين ميثلون تنوع بدلاهنم فرصة التعمل من بعضهم بعضا والعمل معا حمليا ويف العامل أمجع.

النطاق
إن الغرض من هذه الس ياسة هو حتديد الزتامنا امجلاعي ابلعمل التطوعي داخل ش بكة الاحتاد ادلويل وينطبق ذكل عىل ك امجلعيات
الوطنية وعىل أمانة الاحتاد ادلويل .كام ينبغي أن تلهم وتوجه الرشاكء األخرين اذلين ينخرطون يف العمل إىل جانب متطوعي الصليب
األمحر والهالل األمحر .وميكن أن تشلك منوذجا للمنظامت األخرى اليت ميكن أن تسعى إىل تكييفها وفقا حلاجاهتا اخلاصة .وحتل هذه
الس ياسة حمل س ياسة الاحتاد ادلويل السابقة بشأن التطوع ( ،2011وتسرتشد مبيثاق املتطوعني اذلي اعمتدته امجلعية العامة س نة 2017
واعمتده جملس املندوبني س نة  ،2019وبدراسة تنفيذ امجلعيات الوطنية لس ياسة التطوع لس نة  ،2011والاس تعراض العاملي للتطوع ،كام
تندرج يف إطار اسرتاتيجية العقد  .2030وينبغي ربط هذه الس ياسة بس ياسة تمنية امجلعيات الوطنية ،وس ياسة مراعاة النوع الاجامتعي
والتنوع ،وس ياسة الش باب ،والتوجهيات اخلاصة ابلنظم األساس ية للجمعيات الوطنية .وترد مؤرشات النتاجئ الرئيس ية املرتقبة يف مرفق
ابلس ياسة يوفر إماكنية رصد وتقيمي التقدم احملرز يف تنفيذ الس ياسة عىل مس توى الفروع وعىل الصعيدين الوطين والعاملي .وتكل هذه
الس ياسة مجموعة من احللول العملية املطروحة لتنفيذ خمتلف عناصها.

 1اعمتدها جملس إدارة احتاد ادلويل يف دورته الثالثة واألربعني

Public

التعاريف
املتطوع يف الصليب األمحر والهالل األمحر 2هو خشص يقوم بأنشطة أو يقدم خدمات تطوعية ،من حني إىل آخر أو بشلك منتظم،
ابلنيابة عن ش بكة الاحتاد ادلويل ،مبحض إرادته ودون رغبة يف حتقيق رحب مادي أو مايل ،ويعمل دامئا وفقا للمبادئ األساس ية للحركة
ادلولية للصليب األمحر والهالل األمحر.
إدارة شؤون املتطوعني تشري إىل معلية تمنية املوارد البرشية اليت تسعى إىل هتيئة البيئة املؤاتية للهنوض ابلعمل التطوعي وحشد املتطوعني
واستبقاهئم ،والابتاكر يف أشاكل العمل وحتفزي املشاركة ،مسرتشدة ذلكل ابملهمة املولكة إىل احلركة ادلولية للصليب األمحر والهالل األمحر.
وتتضمن إدارة شؤون املتطوعني إدارة املتطوعني يف تنفيذ الربامج ،وإعداد همام املتطوعني وفقا خملتلف هماراهتم ،وضامن حصول املتطوعني
عىل الوسائل األساس ية والتدريب الالزم لالضطالع مبهاهمم بشلك آمن.
أشاكل التطوع اجلديدة تشمل أشاكل تطوع إبداعية ومبتكرة ومهنا ،عىل سبيل املثال ال احلرص ،العمل التطوعي الرمقي ،والتطوع العفوي،
والعمل التطوعي اجلزيئ ،وتنظمي امحلالت عرب اإلنرتنت ،والعمل التطوعي املاهر ،والعمل التطوعي اذلي تقوم به الرشاكت ،والعمل
التطوعي امجلاعي ،والتطوع املنظم ذاتيا ،أو خليطا من ك هذه األشاكل.3

بيان الس ياسة
يقوم هنج ش بكة الاحتاد ادلويل بشأن التطوع عىل املبادئ التشغيلية العامة التالية:
يتعني عىل ك امجلعيات الوطنية وأمانة الاحتاد ادلويل القيام مبا ييل:
▪

الالزتام ابلترشيع الوطين
تنظم ادلول قطاع التطوع بصورة مبارشة وغري مبارشة عن طريق الترشيع .ويتعني عىل امجلعيات الوطنية أن تضمن تنفيذ الترشيع
الوطين املناسب اذلي ينظم التطوع .وابإلضافة إىل ذكل ،يوجه الاحتاد ادلويل العمل التطوعي يف امجلعيات الوطنية عن طريق
القرارات والس ياسات ادلولية اليت يصار إىل تكييفها حمليا ،وعىل امجلعيات الوطنية أن حترتم هذه الالزتامات العاملية .عالوة
عىل ذكل ،تقوم امجلعيات الوطنية ،بصفهتا هيئات مساعدة للسلطات العامة يف جمال اخلدمات اإلنسانية ،ابلعمل مع حكومات
بدلاهنا من أجل تعزيز القوانني اليت تريم إىل هتيئة البيئة املالمئة للتطوع.

▪

ضامن مشاركة املتطوعني يف إعداد الربامج ويف تمنية امجلعيات الوطنية بشلك عام
من املهم أن يشارك املتطوعون يف اختاذ القرارات ويف تصممي وإعداد وتقيمي الربامج اليت يشاركون فهيا .وجيب أن يمنح
املتطوعون ،بوصفهم أحصاب املصلحة الرئيس يني يف امجلعيات الوطنية ،فرصة القيام بدور يف أهجزة حكها عن طريق املشاركة

 2تس تخدم امجلعيات الوطنية للصليب األمحر والهالل األمحر أساليب خمتلفة يف إرشاك املتطوعني ويذكر من بيهنا:
املشاركة مبارشة يف العمل اإلنساين وتقدمي اخلدمات خشصيا أو عرب الوسائل اإللكرتونية،
شغل املناصب يف أهجزة احلمك بشلك رئييس؛
املشاركة يف معل امجلعية الوطنية مكهنيني مؤهلني ودون مقابل؛
وأحياان املسامهة كأعضاء يف املنظمة مبوارد مالية فقط.
 3أمثةل من األشاكل املذكورة أعاله متاحة (ابللغة اإلجنلزيية) عىل صفحة ائتالف التطوع  Volunteering Allianceعىل ش بكة اإلنرتنت.
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يف اجامتعات جمالس اإلدارة وغريها من جلان احلومكة ،وإماكنية الانتساب إىل امجلعية الوطنية املعنية حسب الاقتضاء .مفن
شأن ذكل أن يتيح إقامة عالقة أقوى بني امجلعية الوطنية واجملمتعات احمللية وحتسني املساءةل والشفافية.
▪

تعزيز العمل التطوعي اذلي يضم امجليع ويراعي الثقافات
تتحدد طبيعة العمل التطوعي من خالل العوامل الاجامتعية والثقافية والس ياس ية والاقتصادية وادلينية اخلاصة ابلس ياق املعين.
وتتحمل امجلعيات الوطنية مسؤولية إرشاك املتطوعني وفقا لثقافات التطوع احمللية ،وتروجي هذه الثقافات دلى رشاكهئا اذلين
يعملون مع املتطوعني.

▪

إاتحة فرص للتعمل من أجل املتطوعني
يتعني عىل امجلعيات الوطنية تأمني فرص التعمل للمتطوعني واألعضاء وفرص التعمل من هؤالء املتطوعني واألعضاء .وميكن حتقيق
ذكل عن طريق خمتلف أشاكل التعمل ،مثل برامج التدريب احملددة (بشأن تطبيق املبادئ األساس ية مثال) ،وتكوين أفرقة
مقارعة األفاكر ،وإقامة ش باكت التواصل ،وحتليل الاجتاهات اإلنسانية وحتدايهتا ،وتنظمي جلسات اإلحاطة وجلسات
اس تخالص املعلومات فامي يتعلق ابلعمليات اإلنسانية واخلدمات املقدمة .وينبغي أن تنشئ امجلعيات الوطنية مناذج من التدريب
واإلرشاد دعام لتمنية القيادات ،مع الاعرتاف بكفاءات املتطوعني املهنية والشخصية والسعي إىل تعزيزها.

▪

قياس مساهامت املتطوعني والاعرتاف هبا
تتضمن إدارة املتطوعني الناحجة إنشاء نظام بس يط لتتبع العمل التطوعي يتيح ،بصورة مهنجية ،إماكنية تقدير معل املتطوعني
والتعبري هلم عن الامتنان ،وقياس ك شلك من أشاكل املسامهة التطوعية ،ومهنا تقدمي اخلدمات ،والعمل اإلداري التطوعي،
والتطوع يف أهجزة احلومكة ،فضال عن أشاكل أخرى من العمل التطوعي املتخصص.

▪

ضامن مشاركة منصفة للمتطوعني
جيب أال يؤدي النشاط التطوعي إىل أي ماكسب أو خسائر اقتصادية للمتطوعني ،وهذا يعين المتيزي بوضوح بني املوظفني
املأجورين اذلين يتقاضون راتبا ،واملتطوعني اذلين تسدد فقط نفقاهتم الفعلية .وينبغي عدم اس تخدام املتطوعني كبديل عن القوى
العامةل اليت تتقاىض أجرا .وعندما تكون هناك حاجة أو فرصة الضطالع متطوع يف امجلعية الوطنية بعمل مقابل أجر ،ينبغي
للجمعية الوطنية أن تعرتف هبذا التغيري يف مركز الشخص وأن تضمن توافق الوظيفة مع القوانني ذات الصةل يف البدل .وجيب
أن يتفق املتطوعون وامجلعيات الوطنية عىل الزتامات املتطوعني بشأن الوقت املكرس للعمل التطوعي .وهيدف هذا الاتفاق
إىل ضامن عدم تسبب الزتام املتطوع ابلوقت املطلوب بتأثري سليب عىل راحته النفس ية ،خاصة يف احلاالت الاس تثنائية ،مثل
حاالت الطوارئ.

▪

تشجيع العمل التطوعي من أجل إقامة جممتعات مبنية عىل القمي
ينبغي وصف العمل التطوعي بأنه مسامهة من امجلعيات الوطنية للصليب األمحر والهالل األمحر إلقامة جممتعات أكرث استنادا
إىل القمي يف بدلاهنا .مفن خالل ترس يخ ثقافة التسامح والسالم والاحرتام املتبادل والتضامن والرعاية بواسطة العمل التطوعي،
ميكن للجمعيات الوطنية أن تبني كيف يس تطيع العمل التطوعي تعزيز التمنية والقدرة عىل الصمود.

وتصف الالزتامات التالية مبزيد من التفصيل الهنج اذلي نس تخدمه والزتامنا جبوانب حمددة من العمل التطوعي اليت تربز التغيريات املس تجدة
يف هذا اجملال.
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يتعني عىل ك امجلعيات الوطنية وأمانة الاحتاد ادلويل القيام مبا ييل:
-1

جعل حتفزي املتطوعني جزءا ال يتجزأ من إدارة شؤون املتطوعني

يتعني عىل امجلعيات الوطنية أن تقوم ،عىل أساس منتظم ،برصد مس توى مشاركة متطوعهيا ودوافعهم وراحهتم النفس ية ،وزايدة تعزيز
املامرسات اإلدارية املبنية عىل األدةل ابختاذ اإلجراءات الالزمة لتحسني حتفزي املتطوعني.
-2

ضامن سالمة املتطوعني وحاميهتم بطريقة شامةل

إن واجب العناية ابملتطوعني هو مسؤولية أساس ية من مسؤوليات امجلعية الوطنية .وينبغي معاجلة احتياجات املتطوعني املتعلقة بسالمهتم
وحاميهتم بطريقة شامةل ،مبا يف ذكل عن طريق:
ش باكت األمان :يشمل واجب العناية املطلوب من ك امجلعيات الوطنية توفري ش باكت األمان املناس بة ،ومهنا التدريب املالمئ ،واآلليات
الالزمة ملنع بعض املشاك ومواهجهتا من مثل قضااي التحرش والاس تغالل ،وتوفري معدات امحلاية الشخصية حسب طبيعة نشاط املتطوع،
وتأمني املتطوعني اذلين يعملون مع الصليب األمحر والهالل األمحر.
إدارة اخملاطر :يتعني عىل امجلعيات الوطنية أن تس تعرض ابس مترار الهتديدات احملمتةل اليت يتعرض لها متطوعوها للتأكد من أن اخلطط
والربامج واألنشطة تتضمن التدابري الالزمة للحد من هذه اخملاطر والتخفيف مهنا .وعىل امجلعيات الوطنية أن تتوىل اإلدارة املس مترة للمخاطر
اليت يتعرض لها املتطوعون ،من خالل حتديد عوامل اخلطر وحتليلها وتقيميها ورصدها.
التدريب يف جمايل األمن والسالمة :يتعني عىل امجلعيات الوطنية توفري التدريب الالزم يف جمال السالمة لاكفة املتطوعني ،بدءا من الفهم
الصحيح ملا يعنيه تطبيق املبادئ األساس ية ،وأي شلك من السلوك األخاليق يتوقع من املتطوعني الالزتام به .وينبغي تنظمي دورات
تدريب تتعلق بإجراءات السالمة واألمن يف العمليات ،وإجراء معليات تقيمي لقدرات املتطوعني عىل الاضطالع مبهام وأدوار معينة .كام
ينبغي توفري دورات لتجديد املعلومات من أجل ضامن جاهزية املتطوعني ادلامئة واطالعهم عىل أحدث املعارف.
ادلمع النفيس والاجامتعي :غالبا ما يتعرض املتطوعون خملاطر وأحداث مؤملة ،ويعملون يف ظل ظروف مرهقة تؤثر يف حصهتم العقلية
وراحهتم النفس ية والاجامتعية .وكثريا ما يواهجون ،بوصفهم أعضاء يف هجات فاعةل حملية ،نفس نقاط الضعف اليت يواهجها الساكن
املترضرون اذلين يساعدوهنم .ويتعني عىل امجلعيات الوطنية أن توفر مجليع املتطوعني ،بصورة مهنجية ،إماكنية احلصول عىل خدمات ادلمع
النفيس والاجامتعي ،وتزودمه مبا يلزم من همارات وأدوات وإرشاف.
-3

ضامن أن تعكس قاعدة متطوعي امجلعية الوطنية تنوع ساكن البدل

تسعى امجلعيات الوطنية بنشاط إىل اس تقطاب املتطوعني ،بغض النظر عن النوع الاجامتعي أو األصل اإلثين أو اجلنس ية أو املواطنية أو
املوقع اجلغرايف أو السن أو اإلعاقة أو اللغة أو اآلراء الس ياس ية أو املعتقدات ادلينية أو اخللفية الاجامتعية أو التوجه اجلنيس أو املظهر
اجلسدي أو اللون أو أي عناص أخرى من تعريف الهوية .وينبغي أن يستند تعيني املتطوعني إىل إماكانهتم وكفاءاهتم .ويتطلب اتباع هذا
الهنج حلشد املتطوعني السعي إىل إزاةل احلواجز املادية والاقتصادية والاجامتعية والثقافية إلاتحة الفرصة للجميع ابملسامهة يف العمل
اإلنساين عرب التطوع يف امجلعية الوطنية.
وينبغي أن تقوم امجلعيات الوطنية حبمالت حمددة الهدف لتشجيع مشاركة الفئات القليةل المتثيل ،عن طريق التواصل ابلشلك الفاعل
واملناسب ثقافيا مع امجلاعات اجلديدة واملتنوعة ،ووضع س ياسات للموارد البرشية تعزز التنوع ،وحتديد أهداف تريم إىل احتواء امجليع،
وإنشاء ماكتب أو أماكن التقاء داخل اجملمتعات اجلديدة أو الناش ئة.
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الاستامثر يف نظم إدارة البياانت التطوعية

يتعني عىل امجلعيات الوطنية تعزيز الهنج اليت تس تخدهما يف معاجلة البياانت ،من أجل ضامن انضامم املتطوعني فعليا إىل العمل وضامن إدارة
شؤوهنم ومشاركهتم واعامتدمه دلى اجلهات املعنية واس تفادهتم من التأمني .وليك تكون نظم إدارة بياانت املتطوعني صاحلة للغرض ،جيب
أن تكون منظمة حول طرق موحدة مجلع البياانت ومعاجلهتا وتبادلها داخليا ،بغض النظر عن نوع النظام ،األمر اذلي يساعد امجلعيات
الوطنية يف اختاذ قرارات مبنية عىل أدةل ،وتبادل البياانت ادلقيقة مع الاحتاد ادلويل .وينبغي أن تكون نظم إدارة البياانت بس يطة ومرنة
وقابةل للتكيف ،وأن توازن بني الطرق املراعية للمتطوعني واحلاجة إىل إدارة العمل التطوعي بواسطة إجراءات موحدة.
-5

تطوير هنج للتطوع أكرث انسجاما مع أشاكل العمل التطوعي اجلديدة واملرنة

ينبغي للجمعيات الوطنية تكييف خمتلف أشاكل مشاركة املتطوعني ومس توايهتا عىل النحو اذلي تقتضيه التغيريات يف طرق التطوع .وجيب
أن تضع امجلعيات الوطنية أنظمة وإجراءات أكرث مرونة اللتحاق املتطوعني مبنظمهتم واملسامهة يف أعاملها بطرق خمتلفة.
ويتعني عىل امجلعيات الوطنية أن تركز اهامتهما عىل حتفزي العمل بقيادة الناس أنفسهم ،والسعي إىل التعبئة والتنظمي من خالل التطوع.
وجيب أن تضع مناذج أكرث انفتاحا تسمح مبشاركة "قليةل" وبقدر أقل من املراقبة وابملزيد من اإلجراءات املكرسة لتوفري املوارد واألدوات
واملهارات واخلربات واملنصات واملساحات اليت ميكن للناس أن حيققوا من خاللها التغيري اذلي يصبون إليه يف العامل .وينبغي أن تقدم
امجلعيات الوطنية مجموعة واسعة من أشاكل ادلمع املبتكرة اليت تساعد الناس عىل التحمك يف اإلجراءات املتبعة والرتكزي عىل األس باب
واآلاثر .كام ينبغي أن تكون هذه املبادرات استباقية يف التكيف مع همارات املتطوعني واهامتماهتم من خالل وضع هنج جديدة لس ياسات
التطوع وحشد املتطوعني وإدارة شؤوهنم.
وينبغي أن توسع امجلعيات الوطنية مناذج التطوع الوطنية حبيث تشمل ش بكة من املتطوعني عابرة للحدود ،تتشارك يف العمل من أجل
إحداث األثر املنشود .وجيب إاتحة تواصل املتطوعني والفروع ونرش املبادرات خارج احلدود الوطنية ،وإعداد محالت مشرتكة ومشاريع
مبتكرة وأنشطة تعاونية ملعاجلة القضااي املشرتكة .ويتعني عىل امجلعيات الوطنية اس تكشاف الفرص املتاحة للتعاون مع املنظامت األخرى
ومع القطاع اخلاص.

املسؤوليات
يكفل قادة امجلعيات الوطنية والاحتاد ادلويل ،مبا يف ذكل جملس إدارته ،تنفيذ هذه الس ياسة .وينتظر من امجلعيات الوطنية أن تعدل الهنج
اليت تس تخدهما يف إدارة املتطوعني واملامرسات املتعلقة مبشاركهتم يف العمل ،مبا يتوافق مع هذه الس ياسة ،مع إجراء التكييف املالمئ وفقا
لس ياقها اخلاص.
وتشجع امجلعيات الوطنية عىل التعاون مع امجلعيات الوطنية الشقيقة واملنظامت األخرى يف تبادل املعارف ،واخلربات ،واملوارد اخلاصة بتمنية
التطوع.
ويتعني عىل امجلعيات الوطنية توفري املوارد املالية والبرشية املناس بة لضامن عدم اعتبار التطوع أمرا مسلام به بل اعتباره عنرصا يغذي روح
العمل التطوعي يف جممتعاهتا احمللية.
وستساعد أمانة الاحتاد ادلويل امجلعيات الوطنية عىل تنفيذ الس ياسة بإعداد املزيد من األدوات والتوجهيات ،فضال عن توفري دمع األقران
من خالل آليات مناس بة حمددة.
اعمتدت هذه الس ياسة يف ادلورة الثالثة والعرشين للجمعية العامة لالحتاد ادلويل س نة  ،2022وس يجري اس تعراضها يف ادلورة السابعة
والعرشين للجمعية العامة س نة .2029
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مؤرشات النجاح
املبادئ التشغيلية
•

عدد امجلعيات الوطنية اليت دلهيا س ياسة خاصة ابلتطوع أو ما يعادلها تامتىش مع س ياسة الاحتاد ادلويل بشأن التطوع.

•

عدد امجلعيات الوطنية اليت حددت بوضوح يف أنظمهتا األساس ية وقواعدها ولواحئها ،الفرق بني املتطوعني واألعضاء مبا يف ذكل
أدوارمه ومسؤولياهتم.

•

عدد امجلعيات الوطنية اليت دلهيا اآلليات الالزمة لضامن مشاركة املتطوعني يف معليات اختاذ القرار.
عدد امجلعيات الوطنية اليت يعمل فهيا موظفون يتقاضون أجرا ومتفرغون ابلاكمل لتمنية التطوع.

•

اندفاع املتطوعني
•

حتسني مس توى مشاركة املتطوعني واندفاعهم تبعا ملا تقيسه أدوات التحفزي عىل مر الزمن.

حامية املتطوعني
•

تنفيذ امجلعيات الوطنية للمعايري املتعلقة بسالمة املتطوعني وأمهنم وراحهتم النفس ية.

•

امتالك امجلعيات الوطنية آلية تأمني حملية ملتطوعهيا.

•

تقدمي امجلعيات الوطنية تقارير عن احلوادث اليت تتعلق بسالمة املتطوعني وأمهنم إىل الاحتاد ادلويل.

الاحتواء
•

يعكس متثيل املتطوعني يف امجلعيات الوطنية تنوع ساكهنا.

نظم إدارة بياانت املتطوعني
•

عدد امجلعيات الوطنية اليت دلهيا نظام متجانس إىل حد ما إلدارة بياانت املتطوعني ينطبق عىل املنظمة بأرسها.

•

عدد امجلعيات الوطنية اليت ترفع التقارير عن التطوع إىل قاعدة البياانت ونظام اإلفادة يف الاحتاد ادلويل.

أشاكل جديدة من املشاركة التطوعية
•

املبادرات اجلديدة املطورة مبشاركة املتطوعني.

•

عدد امجلعيات الوطنية اليت تشارك مع امجلعيات الوطنية الشقيقة يف وضع املبادرات.
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