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 مرحبًا بك يف الصليب الأمحر والهالل الأمحر
ىل الصليب  ترد يف هذا الكتيب معلومات  و والهالل الأمحر بصفة متطوع ملساعدة الآخرين يف وقت احلاجة.  الأمحر شكرًا عىل انضاممك ا 

ىل  املعهود هباعن املهام  حملة  و كربى منظامت العامل ال نسانية  دلىللعمل أأساس ية عن التطوع  املتطوعني واملسؤوليات الواقعة عىل عاتقهم. ا 

ىلور املتطوع وجعكل وسنبذل قصارى هجدان ملساعدتك عىل تأأدية د ذا ارت تشعر)ين( ابلنامتء ا  أأن  لسبب ماأأيت جامعة املتطوعني. وا 

عالم رئيس الفريق بذكل. دليناللعمل التطوع  ىج ا   ل يالمئك فُير

 

 العفويوناملتطوعون 
ىل منظمة تقدم  العفوياملتطوع  يقدم دمعه أأو تقدم خدمات املتطوعني، اذلي لطوارئ ا مواهجة خدماتهو الشخص غُي املنتسب ا 

. ابحلدثاملترضرة . وكثُيًا ما ينحدر املتطوعون العفويون من امجلاعة مس تفيض مس بقٍ  دون ختطيطٍ منه والتعايفي  لعملية مواهجة حدث

أأن تؤثر املعنية مالحظة أأن من شأأن الأزمات  ، يف الوقت نفسه،ومن املهممزية كبُية يف التصدي للأزمات. مفعرفة الوضع امليداين يه 

 احمللية. اجملمتعات حتدث يف حيث املتوقع يف املتطوعني تأأثُيًا أأكرب من 

 

 مبادئ أأساس ية 7

ن  ومثة كربى منظامت املتطوعني يف العامل.  يهالأمحر والهالل الأمحر  مجعيات الصليب ا 

مجعية وطنية للصليب الأمحر والهالل الأمحر تقدم من بدلان العامل بدلًا  191 يف لك من

ىل احملتاجني يف حياهتم اليومية ويف حالت  املهمة املنوطة . وتمتثل اتالأزماملساعدة ا 

طار وليهتا الأمحر والهالل الأمحر  معيات الصليبب  صائنًة يف مساعدة ادلول  يفمضن ا 

 يجوز للمتطوعني العمل مع السلطات العمومية.ف ها. اس تقاللي ذكل 

 يرتدي مالبس   اذلي املتطوعف. املتطوعني الأمحر والهالل الأمحر الصليب شارات يموحت

 املمتثةل الس بعة ملبادئاب ابلمتسك مزي ل  مر  ا شارة الصليب الأمحر أأو الهالل الأمحرتظهر علهي

. والعاملية والوحدة طوعيةتال  واخلدمة والاس تقالل واحلياد التحزي وعدم ال نسانية: يف

 هئمابرتدا الأمحر والهالل الأمحر الصليب مجعياتدلى  نياملتطوع متيزي تس ىني  أأن وجيب

 الثامنة يكونوا قد جاوزوا وأأن ،هتاشار ا علهيأأو محلهم بطاقة هوية تظهر  قبعة أأو سرتة

طار يف عادةً  متطوعلك  ويعمل. من العمر عرشة يقوده  املتطوعني زوج أأو فريق من ا 

 .رئيس هل

 الأساس ية املبادئ
 

 ال نسانية

 التحزي عدم

 احلياد

 الاس تقالل

 طوعيةتال  اخلدمة

 الوحدة

 العاملية

  

 

 ابلتعلاميت التقيد

من قبيل الرشطة  ،السلطاتها تصدر اليت ابلتعلاميت ابلتقيد ، الأزمات اجلاريةم املتطوعون، لتقدمي املساعدة يف أأية حاةل من حالت زي ل  ير 

بة هذه الأطراف ف هذه التعلاميت.  باعوابت   ،الأمحر والهالل الأمحر مجعيات الصليب و امحلاية املدنية  وأأهجزة ةل و عىل تقيمي الوضع مدرَّ مؤهَّ

خالل ابلأمان وتعقيد معليةاملعنية باع التعلاميت مسار العمل الأمثل. ومن شأأن عدم اتي  بشأأن للبت ر من املساعدة.  تقدمي ال  ويرنتظي

 . أأي نشاطيف  كمن هوية رئيس الفريق قبل اخنراطفعليك التأأكد . معنيَّ  يقيادات باعر واحرتامر تراتب املتطوعني 
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 الأمان

ايك واخمل. فائقةن المتكن من مساعدة الآخرين أأمر يتسم بأأيمية لأ الأمان هو أأحد الشواغل الرئيس ية  ض ن شأأهنا أأن تعر   ماليت  اطرةفا 

ىل عواقب وخمية. و  أأمانك أأو أأمان ذ ميكن أأن يؤدي ذكل ا  آمنة، أأو شعرت بأأهناحلأأن كل  اذا بدا  الآخرين للخطر، ا  آمنة،  ااةل غُي أ غُي أ

ىل ذكل. ترتدد)ي( فال   يف اسرتعاء انتباه رئيس الفريق وأأعضاء الفريق ا 

  19-كوفيد جلاحئةالتطوع من أأجل التصدي 

آخر عىل )ي( ـفاحرصباعًا صارمًا. باع مجيع التعلاميت الصادرة عن منظمة الصحة العاملية والسلطات الصحية ات  جيب ات   متابعة أ

العاملية والسلطات الوطنية قبل الرشوع يف تغيُي أأي نشاط أأو مبارشة أأي نشاط منظمة الصحة ما يصدر عن املس تجدات بشأأن 

 جديد.

 جلسة ال حاطة

ىل  جيب تقدمي املساعدة به وأأينالقيام ما جيب رئيس الفريق وس يبني   مبهاهمم اخملتلفة.  هماضطالع  قبلس ترعقد جلسة ل حاطة املتطوعني  وا 

م . املواد ذات الصةل سّل  وتر  تنفيذ املهام املعنية عنتقارير اللقاء اذلي س تقَّدم خالهل  وماكني موعدي و ، تقدميها وس بل من جيب أأن تقدَّ

حاطة وبتسجيل أأمه أأرقام الهاتف يف هاتفك اجلوال ويف هذا الكتيب.   ويروىص بتدوين مالحظات خالل جلسة ال 

  رفض الاضطالع هباالتلكيف ابملهام واحلق يف 

ىل مجموعة املتطوعني.  رؤساء الأفرقة  أأن تعلمـ)ي(عند تعهدك ابلعمل التطوعي ن احلصيف مفس يعهد رئيس فريق املتطوعني ابملهام ا 

 هبا.  )ين(والقدرات املفيدة اليت قد تمتتعابملهارات 

ذا اكن من م تقدمي خدماهتمن املتطوعني وينبغي أأل يرطلب أأبدًا  وحيق  ،أأعامل عنف أأو أأن يتعرض املتطوعون للخطرأأن حتدث احملمتل ا 

لهيم رفض الاضطالع مبهمةللمتطوعني  س نادها ا   . يراد ا 

ليه رفض الاضطالع مبهمة ؛ مع العّل بأأنه جيوز للمتطوع جدايً بنفسك  الاهامتمعليك  س نادها ا  ذا:يراد ا   ا 

  ىل  القريبنيمن اكن ىل ادلمع أأو يف  أأولئكا   لوضعهممماثل وضع اذلين حيتاجون ا 

 ىل أأخذ قسط من الراحة حيتاج  أأوبوعكة يشعر  اكن  ا 

 رهقةمر العمل وظروفه  حاةل تاكن 

  س نادهااملراد اكنت املهام ليه  ا   وكفاءاتهتتخطى قدراته ا 

 حامية الأطفال

( يواهجون الكثُي يبلغ الثامنة عرشة من العمر ملن الأطفال )أأي صخص لأ ول س امي الأزمات تتسم حامية الأطفال ببالغ الأيمية يف حالت 

حلاق الأذى هبم أأمر يتسم بأأيمية لعتناء اجليد اف الأزمات. عند حدوثمن الأخطار  ل زي املتطوع و . فائقةابلأطفال وضامن عدم ا  مبوجب م مر

ذا جتنب الاختالء ابلأطفال، وينبغي . يؤذهيمبأأل ييسء معامةل الأطفال وأأل يس تغلهم وأأل القانون وقواعد السلوك  احتاج أأحد حىت ا 

ىل ةمر  الأطفال ا  ، أأو ممهن عىل مرأأى من الآخرين لكن عىل غُي مسمعالطفل التلكم مع من قبيل  مناحٍ اتباع عندها فميكن  متطوعني، سار 

آخر يف التلكم مع الطفل رشاك متطوع أ ذا يفي بغرضني يمتثالن يف ذكل ف. ا  حسن شواغل بشأأن أأي ظهرت ضامن أأمان الك الطرفني. وا 

بالغ  للمتطوعالطفل، فينبغي حال  ىل ا   رئيس الفريق والسلطات. الأمر ا 
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 يةالس  

ربي قد الأزمات حالت ففي قرأأه. يسمعه و ي و املتطوع  اهر يوهذا يشمل لك ما  ،جيب احلفاظ عىل السية خالل العمل التطوعي وبعده ُير 

ل ع علهيا وأأل رسيهتا عليه أأن يصون من احلياة اخلاصة جيب بأأمور ملتطوع ا وسائل ال عالم. وعند من خارج املنظمة أأو  ًا منأأطرافيرط 

ق التقاط الصور أأو تسجيل مقاطع الفيديو وما شابه ذكل جيب دامئًا احلصول عىل موافقة الأطراف املعنية. وتنطبق قواعد خاصة فامي يتعل

ذا بلغوما شابه ذكلصور المثل هذه احلاةل احلصول عىل موافقة ولة الأمر للتقاط ، فيجب يف من العمر عرشةالثامنة  مل يبلغمبن   ت. وا 

بالغ عليه فيجب للأذى أأو اخلطر،  يبلغوا الثامنة عرشة من العمر ملأأشخاص تعرض عن  ترصفات غُي قانونية أأوعن  أأخبار   املتطوعي  ا 

 رئيس الفريق.عليه أأن يتشاور مع ، يف الأمر من بواعث القلق. وعند الشكذكل ابعتباره السلطات عن 

 دمع الفريق

آخر حىت عند مضن زوج كثُيًا ما يعمل املتطوع  يالء الأولوية للسهر عىل راحة أأعضاء الفريق ابتعاثه مع متطوع أ طار فريق. وينبغي ا  يف ا 

ن اهامتمك بنفسك وبغُيكالآخرين.  ـ)ي( خالل العمليات ل جناح أأية معلية.  همم ا  )ي( ـترشبمن الراحة وأأن تأأخذ)ي( قسطًا أأن فال تنسي

 العمل ملدة أأطول.مواصةل أأعضاء الفريق من  متكنتضمن  ولو ملدة وجزيةفالسرتاحة . )ي(ـتأألكوأأن 

 وسائل ال عالم

ابناهامتم وسائل ال عالم عىل ما جيري  ينصب    ،مكرامة من تنقل وسائل ال عالم صورهتوحالت الطوارئ. ومن املهم حفظ الأزمات  ا 

ىل وسائل ال عالم عن أأنشطهتم رشيطة احلصول عىل موافقة رئيس الفريق، لكن ل  ول س امي كرامة الأطفال. وجيوز للمتطوعني احلديث ا 

ذا رئ وعليك ابلتباحث مع . فهيا ، لأن من شأأن ذكل أأن يكشف عن هوية املعنينيحاةل معيَّنةمناقشة أأية جيوز هلم  يس الفريق ملعرفة ما ا 

عن ابكل أأنه ل حيق للمتطوعني أأاًي اكنت  يغيب   ول، عند جوازه اس تخداهما وس بل، جائزاً اكن اس تخدام وسائل التواصل الاجامتعي 

و الظروف التقاط صور أأو تسجيل مقاطع فيديو لأغراض خاصة. وجيب احلصول عىل موافقة املعنيني للتقاط صور أأو مقاطع فيديو أأ 

جراء مقابالت   .مهولة أأمر موافقةأأما فامي ُيص الأطفال فال بد من احلصول عىل . وما شابه ذكلا 

ايك  الأذىو  ا 

حلاق مببدأأ "المتسك جيب  لهيم.  يغيب  فال  الأذى".عدم ا  أأبدًا عن ابل املتطوعني أأنه جيب علهيم حفظ كرامة من يقدمون املساعدة ا 

ذا اكن تدخلهم والتباحث ويتعني علهيم أأيضًا التفكُي  ذا أأمكن أأن و يفيد احملتاجني فامي ا  ش دوافع صخصية تكون هناك فامي ا  حسهم قد تشو  

 التقديري. 

 واجب ال عالم وال بالغ

ىل رئيس الفريق ب عىل املتطوعني أأن يتعني تدخل، ال بعد الانهتاء من معلية   وبكيفية سُي بأأهنم أأمتوا هماهمم  هتقارير ل عالميعودوا ا 

جنازات هبا  هماضطالع  ق  ق من ا  ذا ومبا حر ذا اكنوا قد واهجوا مشالكت ومبا ا  تقدمي املزيد من ادلمع. مقلق يس تلزم  اكن هناك أأي وضعومبا ا 

ىل ادلمع من أأجل راحهتم الشخصية.  ال بالغ عاموجيوز هلم أأيضًا  ذا اكنوا حيتاجون ا   ا 

 اتالأزمادلمع النفيس الاجامتعي يف حالت 

آخر أأوقات الشدةيتسم تقدمي ادلمع الاجامتعي يف  جياد . ابلأيمية أأكرث منه يف أأي وقت أ شعار الآخرين بأأنك س بل فعليك اب  ميكنك هبا ا 

 . هتمتـ)ين( هبم

سداء جيب   :يف هذا الصدد املشورة التاليةا 
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  لهيم ـ)ين(تراتحمع الآخرين اذلين ل تواصعليك ابل التواصل وسائط الهاتف أأو الربيد ال لكرتوين أأو بواسطة  ا 

 وغُي ذكل من الوسائلالاجامتعي 

 مبخابرهتم - والش بابواملس نني ول س امي الأطفال  -علهيم وحرصك ابلآخرين  اهامتمك )ي(أأظهر 

  ني  أأن ي ابلهاتف، التاكمل عند وأأن ُيتامت  - السيئةعن جتارهبام اجليدة و  امتعاضدا ابحلديث عن جتارهبعىل املتاكل مي

 التجارب اجليدةماكملهتام ابحلديث عن 

  ذا  ذكلفيجب احرتام الارتياح يف احلديث عام جرى أأو شعر غُيك بعدم  شعرتا 

  يف خاصة أأيمية همم ذكل ف -قدر املس تطاع بالنوم املعتادين منط الألك و  منطوابس تدامة بدين عليك ابلنشاط ال

 الصحي احلجر ظروف 

 عالم بشأأن  ـ)ي(التعلاميت الصادرة عن السلطات وجتنب ـ)ي(اتبع الاهامتم الزائد ابلأخبار اليت تنقلها وسائل ال 

 يف متابعة الأخبار املتعلقة ابلفُيوستقضيـ)ن(ـه اذلي الوقت  عليك ابحلد من -الأحداث 

  حلاكل ولن ينفكوا عن التعبُي عن قلقهم القلق  ييف البدل ابلغ املوجودين غُي ؤكأأصدقاو  تكيكون أأفراد عائل قد

ليك؛ ف رسائل يف  دة حبيث ل  بتدبُّر أأمرعليك يبعثوهنا ا  عالهمم بأأنك خبُي يف مواعيد حمدَّ   يش تد قلقهم دون داعا 

 الأطفال مساندة

سداء  ىل جيب ا   راحة الأطفال: الساهرين عىلاملشورة التالية ا 

  ىل ذا صدرت الشدة. أأوقات يف عاطفي من عائلهتم وأأصدقاهئم املاكين وال القربحيتاج الأطفال ا  وميكن أأن يصعب ضامن ذكل ا 

شارة خاصة ابلأطفال فعليك ابس تحداث . من الامتس  اللصيق ابلتقليلتعلاميت تقيض  لدللةل عىل خمتلف أأنواع العناق لغة ا 

 املرفق نثىنيف م  السعالي لأيدي و ابصاةحة امل أأيدهيم وعدمي  غسلي وبتعلميهم بدون تالمس، 

 آمنة للأطفاللتح ي بأأكرب قدر ممكن من الهدوء عليك اب  يف الأقوال والأفعال من أأجل هتيئة بيئة أ

 تعلميهم وب  ،فزةبأأنشطة حيبوهنا، مثل اللعب وغُيه من الأنشطة احملومه يقومون وقت مع الأطفال املزيد من القضاء عليك ب

ىل الهدوء القراءة أأو الرمس أأو الاس امتع  مثلهبا خالل هذه الفرتة،  يقومونقامئًة بأأنشطة  )ي(ـلك يوم. ضعلفرتة معيَّنة  اخللود ا 

ىل املوس يقى.   عن الشعور ابلقلق عند الاقتضاءللكف الأطفال وسائل وعلمـ)ي( ا 

   ىل الوضعيتطلع الطفل، حني يطرح أأس ئةًل عن ابلزناهة فعليك يف هذا الصدد التح ي  أأجوبة بس يطة وملموسة. تلقي، ا 

عطاء  مع تفاديوالصدق  الوضع هلم ترشحـ)ي( وقت ليك ما يلزم من ال ـ)ي(خصصالأطفال معلومات صادمة أأو خميفة. ا 

 ى منومهبطريقة تالمئ س هنم ومس تو 

 )ـ)ي عطاء الأطفال  ل تنسي من  ال ذاعة أأو التلفاز أأو وسائل التواصل الاجامتعي ما تبثه ال فراط يف متابعة مهبيمعلومات وجتن ا 

 مقلقة رسائل

  )فيقلقون بدورمهيلقي بظالهل عىل الأطفال  كقلق عدم جعلعىل احرصـ)ي . 
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