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 مقدمة 

 اجملمتعات احمللية يف خمتلف أأحناء العامل حفسب، بل يلقي بتداعياته الوخمية أأيضا عىل مقديم الرعاية ومن 19 –ال هيدد فريوس كوفيد 

وأأصيب بعض متطوعي الصليب الأمحر والهالل الأمحر بعدوى هذا الفريوس   يتصدرون الصفوف الأوىل جملاهبته، ويشمل ذكل املتطوعني.

ابلفعل  لالزمة. ومن املؤسف أأن البعض مهنم قد أأصابته املنيّةلتدابري الوقائية ا يف املس تقبل حىت مع اختاذ اومن املرحج أأن تزتايد أأعدادمه

 يقيض بأأن تعتن اذلي    1العنايةقع عىل عاتق امجلعيات الوطنية واجب  جراء هذا الفريوس. ومبوجب س ياسة الاحتاد ادلويل بشأأن التطوع، ي

أأن حلد من اخملاطر اليت يتعرض لها املتطوعون واس تنباط احللول الالزمة ملن يصاب مهنم ابلفريوس دون  مبتطوعهيا. ويشمل ذكل تكّفلها اب

 العنايةأأن تركز قيادات امجلعيات الوطنية عىل واجب  وجيب ية. الرعاية الطبية أأو أأي نوع أ خر من أأنواع املساعدة الرضور  يمتكن من تلقي

جراءات واس تنباط حلول متسقة عىل مس توى املنظمة )مبا يف ذكل عىل مس توى أأن ملتطوعني و اب تدافع عن ذكل بقوة، من خالل اختاذ ا 

 اكجلهات احلكومية مثال. املقر والفروع( وحشد ادلمع الالزم من الرشاكء،

ُمعدة عن طريق منظومة الصحة العامة وبرامج امحلاية الاجامتعية أأو عن طريق ترتيبات تأأمينية  املتطوعون يف عدة بدلان ابلتأأمني وحيظى

أأبلغ عن عدم حصول بعض متطوعهيا أأو مجيعهم عىل  قد ولكن تفيد نتاجئ اس تطالع ُاجري مؤخرا بأأن عددا من امجلعيات الوطنية مس بقا.

  2املذكورة أ نفا.الآليات ن التغطية الاكفية م

سهل علهيا النظر يف ي تنطلق منه امجلعيات الوطنية اليت متر هبذا الوضع، ل  أأساسوالغرض من هذه الوثيقة التوجهيية هو أأن تكون مبثابة 

قادة امجلعيات الوطنية ل مفيدةابلس بل املتاحة للحصول عىل ادلمع ادلويل. ونرجو أأن تكون هذه الوثيقة أأداة  ويبّلغهااخليارات اخملتلفة 

 ومسؤولو شؤون املتطوعني عىل حد سواء.

جياد  العنايةاملسؤولية لضامن تكريس واجب روح ومن الأمهية مباكن التحيل ب قدر اال ماكن واحلد من اخملاطر اليت تعرتض املتطوعني، وا 

 احللول دلمع من ميرض مهنم. ومعوما، س يعمتد جناحنا يف معاجلة النقائص جمددا عىل طاقة قيادات امجلعيات الوطنية اليت سرتكز عىل تقدمي

جراءين عىل جناح الرسعة:ادلمع وحشده حسب الاقتضاء. ويُوىص قادة امجلعيات الوطنية يف هذا الصدد ابخت  اذ ا 

للمتطوعني اذلين  التأأمني ضامن توفريب واذلين سيتكفلون )الأمني العام مثال( حتديد القادة اذلين سيتولون هذه املهمة (1)

  ال تشملهم أأي تغطية

احمللية، ويشمل وضع خارطة طريق عاجةل حتتوي عىل اال جراءات اليت يتعني اختاذها عىل مس توى املقر والفروع  (2)

 ذكل التعامل مع السلطات وحلول معلية أأخرى.

وعليه، يتعهد الاحتاد ادلويل بأأن يُقدم املزيد من النصاحئ الفنية املُوهجة عند  ،لك الأس ئةل عنوال شك يف أأن هذه الوثيقة لن ُُتيب 

قلميي يف حال ا ىل املزيد من املعلومات. الاقتضاء. ويرىج التواصل مع رئيس مكتب الاحتاد ادلويل أأو املكتب اال   أأيضا يُرىجحتجمت ا 

ىل أأن اخليارات املطروحة مضن هذه الوثيقة ال يستبع د أأحدها ال خر ابلرضورة، وأأن الرتتيبات ادلولية )مثال الرتتيبات املتعلقة الانتباه ا 

 ( قد تشهد تطورات مع الوقت.19-وفيدابلنداء العاملي اذلي أأطلقه الاحتاد ادلويل جملاهبة فريوس ك

 متكني املتطوعني من الانتفاع ابملنظومة العامة للتأأمني  -1

للسلطات العامة يف جمال العمل اال نساين. ويسامه متطوعوها يف العمليات اليت تضطلع  تضطلع امجلعيات الوطنية بدورها كجهة مساعدة

وعليه، من املنطقي أأن تطلب امجلعيات الوطنية من احلكومات ضامن  كعنرص ُممكّل ودامع لها. 19-كوفيدهبا احلكومات ملواهجة جاحئة 

 

ىل أأنه "قد 2011اليت اعُتمدت س نة  س ياسة الاحتاد ادلويل بشأأن التطوعالزتمت امجلعيات الوطنية مبوجب  1   ، حبامية متطوعهيا، حيث تشري الس ياسة ا 

ىل املساعدة وامحلاية." كام الزتمت برصحي    يكون املتطوعون أأنفسهم مس تضعفني يف بعض الأحيان وتضمن امجلعيات الوطنية توجيه الاهامتم الواجب حلاجهتم ا 

 العبارة بتأأمني متطوعهيا ضد احلوادث.  

 جهيية.مجعية وطنية هبذا الوضع، يف الوقت اذلي ُكتبت فيه هذه الوثيقة التو  20متر حوايل 2

https://media.ifrc.org/ifrc/document/%ef%ba%b3%ef%bb%b4%ef%ba%8e%ef%ba%b3%ef%ba%94-%d8%a7%ef%bb%9f%ef%ba%98%ef%bb%84%ef%bb%ae%d8%b9/?lang=ar
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أأثناء أأداء نشاطهم التطوعي،  19-كوفيدية يف حال أأصيبوا بفريوس حصول متطوعي الصليب الأمحر والهالل الأمحر عىل الرعاية الطب 

 وتقدمي التعويض لأرس متطوعي الصليب الأمحر والهالل الأمحر اذلين وافهتم املنية جراء الفريوس. 

حيث حيدد ثالث خطوات رئيس ية  منارصة هذه القضية دلى احلكومة. وحيتوي هذا اجلزء عىل توجهيات لعناية امجلعيات الوطنية بشأأن

ىل حكومهتا:يتعني عىل امجلعيات الوطنية اختاذها اس تعداد ملنارصة القضية دلى احلكومة؛  أأمه الرسائل( صياغة 1) ا لتقدمي طلب ادلمع ا 

 اصل مع هذه اجلهات( حتديد طريقة التو 3( حتديد اجلهات اليت ستتواصل معها امجلعيات الوطنية؛ )2)

يف البدل أأو املنطقة املعنية. وس يكون ة اليت تبذلها امجلعيات الوطنية هجود املنارص الاحتاد ادلويل أأو اللجنة ادلولية  ودمع موظفيويُمكن أأن 

يف منارصهتا لهذه القضية طنية  امجلعيات الو   لتعزيز هجوداملنسقون اال قلمييون التابعون لربانمج قانون مواهجة الكوارث لالحتاد ادلويل ُمتاحني  

 التواصل معهم.عىل بياانت  1املرفق   وحيتويدلى احلكومات. 

 اخلطوة الأوىل: صياغة الرسائل الرئيس ية ملنارصة القضية دلى احلكومة  - أأ 

 .شلكة واحلل والطلب ة عنارص: امل ملنارصة القضية دلى احلكومة. وحتتوي رساةل املنارصة عىل ثالث  أأمه الرسائلتقيض اخلطوة الأوىل بصياغة  

 وسيتعني عىل امجلعيات الوطنية أأن تدرس بعناية الصيغة اليت س ُيقدم ويُعرض هبا لك عنرص من هذه العنارص.

ويف ظل الظروف احلالية، يُرحج أأن تطلب امجلعية الوطنية من احلكومة سن قانون أأو الحئة أأو مرسوم أأو وضع س ياسة تنص عىل ما 

رعاية طبية جمانية لفائدة املتطوعني اذلين يعملون يف اخلطوط الأمامية، ومتطوعي الصليب الأمحر والهالل الأمحر عىل وجه توفري  ييل: )أأ(  

صابهتم 19-كوفيدصيبوا بفريوس اخلصوص، ممن أأ  ؛ و/أأو )ب( تعويض أأرس متطوعي الصليب الأمحر والهالل الأمحر اذلين توفوا بعد ا 

ومثة بديل أ خر لهذا الطلب يقيض بأأن  ليصبح أأكرث دقة أأو ليامتىش مع الس ياق احمليل. . وقد يتعني تكييف هذا الطلب19-كوفيدبفريوس 

آلية خاصة هبا لمتويل خدمات الرعاية الطبية وتعويض الأرس.متنح احلكومة متويال للجمعية الوطن  رساء أ  ية لتس تخدمه يف ا 

ىل طلهباوسيتعني عىل امجلعيات الوطنية أأن حتدد النقاط الرئيس ية واملعلومات اليت يُمكن أأن تس تعني هبا ال ق   .ناع احلكومة ابالس تجابة ا 

الرئيس ية الثالث التالية لعرضها عىل احلكومة: )أأ( دور امجلعية الوطنية كجهة بعني الاعتبار النقاط ينبغي أأن تأأخذ امجلعيات الوطنية و 

 ؛ )ج( أأمثةل عن أأفضل املامرسات املعمول هبا يف بدلان أأخرى.19-كوفيدمساعدة؛ )ب( مسامهة امجلعية الوطنية يف مواهجة جاحئة 

 دور اجلهة املساعدة '  1'

ذ تتوىل و ون القان يكرسهحتظى امجلعيات الوطنية بدور ُممزي  يقيض بأأن تعمل كجهة مساعدة للسلطات العامة يف جمال العمل اال نساين. ا 

 امجلعيات الوطنية مسؤولية تمكةل الأنشطة اال نسانية للحكومة ودمعها وتعزيزها. 

يف معل احلكومة عىل مواهجة فريوس   اأأساس ي  اطرفيعتربون  واملقصود بدور اجلهة املساعدة هو أأن متطوعي الصليب الأمحر والهالل الأمحر  

كهنم من العمل بشلك وثيق مع اجلهات احلكومية دلمع أأنشطهتا أأو تمكلهتا. وينطوي ذكل عىل ، أأو ينبغي أأن يكونوا كذكل، مبا يُمّ 19-كوفيد

ملتطوعي الصليب الأمحر والهالل الأمحر،   ن اذلين يعملون يف حاالت الطوارئوفري نفس التأأمني اذلي يمتتع به املوظفون احلكوميورضورة ت

متطوعي منظامت اجملمتع وضع أأو تأأمينا مشاهبا هل. ويف هذا الصدد، قد خيتلف وضع متطوعي الصليب الأمحر والهالل الأمحر عن 

 الأخرى.  املدين

ىل القوانني أأو الس ياسات الوطنية اليت تكرس دورها املساعد وحُتدد هماهما ولتبليغ  هذه الرساةل، يُمكن أأن تشري امجلعيات الوطنية ا 

ذا اس توجبت القوانني والس ياسات أأن تقدم امجلعيات الوطنية خدمات حصية أأو طبية. كام  وأأدوارها ومسؤولياهتا. وهذا همم بصفة خاصة ا 

ىل القرارات ذات الصةل الصادرة عن املؤمتر ادلويل حلركة الصليب الأمحر والهالل الأمحر )واليت يُمكن أأن تشري امجلعي  تغطيات الوطنية ا 

 ادلول الأطراف يف اتفاقيات جنيف( ومهنا:

 القرار الثاني:

http://www.icrc.org/web/ara/siteara0.nsf/htmlall/30-international-conference-resolutions-061207/$File/30IC_Resolution2_Auxiliary_ara__ADOPTED.pdf
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اذلي يُقر بأأن "السلطات العامة وامجلعيات الوطنية بصفهتا هجات مساعدة تمتتع  2007لس نة  للمؤمتر ادلويل الثالثني 2القرار  •

 برشاكة خاصة وممزية تنطوي عىل مسؤوليات ومنافع متبادةل"،

ىل "تسهيل العمل   2011لس نة    ؤمتر ادلويل احلادي والثالثني للصليب الأمحر والهالل الأمحرللم  4القرار رمق   • اذلي يدعو ادلول ا 

ق منتظم ومتوقع للموارد يكون ُمكيفا مع "توفري تدفدلوائر احلكومية املعنية عىل التطوعي يف امجلعيات الوطنية" ويشجع ا

 الاحتياجات التشغيلية للجمعيات الوطنية."

ادئ الأساس ية مقابل تأأمني ويمكن اخلطر هنا يف احامتل أأن تطلب احلكومات من امجلعيات الوطنية أأن تضطلع بنشاط قد يتعارض مع املب

حلاحا. ويقع عىل عاتق امجلعيات الوطنية تطوعني، كأن تطلب مهنا مثال نشاطا ال يُعطي الأولوية للحاامل  الت اليت تُعترب احتياجاهتا الأكرث ا 

طار التفويض املنوط هبا، ولكن هنا   نسانية مضن ا  واجب النظر جبدية يف أأي طلب تقدمه السلطات العامة يف بدلها لالضطالع بأأنشطة ا 

 3سلطات العامة أأن حترتم قرار الرفض.من واجهبا أأيضا أأن ترفض أأي طلب يتعارض مع مبادهئا الأساس ية وعىل ال 

 19- كوفيدمسامهة امجلعيات الوطنية يف مواهجة جاحئة ' 2'

. 19-كوفيدطلهبا بتسليط الضوء عىل ادلور اذلي يضطلع به متطوعوها حاليا يف مواهجة فريوس    مجلعيات الوطنية أأن تنظر يف تدعميعىل ا

 وفامي ييل بعض الاسرتاتيجيات ال براز أأمهية مساهامت متطوعهيا:

 املتطوعون؛  دمات اليت يضطلع هباوصف مفصل وشامل لأنواع الأنشطة واخل تقدمي •

ذا اكنت أأنشطهتم تس • يف أأنشطة احلكومة   انقص  درشح الرابط بني أأنشطة املتطوعني والأنشطة اليت تضطلع هبا احلكومة، خاصة ا 

 أأو تعززها؛

براز جحم مسامهة املتطوعني ابس تخدام الأرقام، وذكل مثال عن طريق حتديد عدد املتطوعني املنخرطني يف أأنشطة مواهجة  • ا 

 الفريوس أأو عدد الأشخاص اذلين تلقوا املساعدة؛

 أأو يف مرفق طيب )مستشفى أأو مصحة عىل التغيري اذلي حتقق بفضل أأنشطة املتطوعني يف جممتع حميل ُمعني  لبيانرضب أأمثةل   •

 سبيل املثال(.

ىل  واذلي الزتمت  2019لس نة   الثالث والثالثنيالصادر عن املؤمتر ادلويل 3القرار رمق عىل امجلعيات الوطنية أأن تنظر أأيضا يف الرجوع ا 

عىل   3مبوجبه ادلول الأعضاء يف اتفاقيات جنيف وحركة الصليب الأمحر والهالل الأمحر "ابلتصدي معا للأوبئة واجلواحئ". ودعا القرار رمق  

ىل "منح مكوانت احلركة ا يف اعامتد هنج ُمنسق ميكن التنبؤ به  من أأجل املسامهةال ماكنيات الالزمة وتسهيل معلها وجه اخلصوص ادلول ا 

أأيضا بأأمهية توفري ادلوائر احلكومية   3ر القرار رمق  خبصوص الأوبئة واجلواحئ مبا يف ذكل...التفاعل مع اجملمتعات احمللية املترضرة ودمعها." وذّك 

 للموارد يكون مكيفا مع الاحتياجات التشغيلية للجمعيات الوطنية. اومتوقع منتظام اتدفق

 أأمثةل عن أأفضل املامرسات '  3'

ىل مناذج عىل امجلعيات حلاالت أأو بدلان معينة اعرتفت فهيا احلكومات مبتطوعي الصليب الأمحر والهالل  الوطنية أأن تنظر يف الرجوع ا 

جراءات الأمحر بشلك خاص وسهلت نشاطهم ا  حامئية معينة. وميكن الاس تفادة من الأمثةل التالية.لتطوعي مبنحهم امتيازات وا 

 

 للمؤمتر املؤمتر ادلويل الثالثني.  2القرار رمق 3

https://library.icrc.org/library/docs/DOC/icrc-004-1108.pdf
https://library.icrc.org/library/docs/DOC/icrc-004-1108.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/33IC_R3-Epidemic_Pandemic-resolution-adopted-final-AR.pdf
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الأمامية" ويشمل متطوعي ادلفاع  للمتطوعني يف اخلطوط، أأرىس أأحد القوانني الوطنية "املنظومة الفرعية الوطنية كولومبيا يف •

وينص القانون عىل منح هؤالء املتطوعني امتيازات خاصة يف جمال الصحة والتعلمي  4املدين وقسم املطائف والصليب الأمحر.

 5.رعاية الصحية املموةل من احلكومةتطوعني الانتفاع من ابب الأولوية مبنظومة الوالسكن. وفامي يتعلق مبجال الصحة، حيق للم 

لتأأمني الصحي، تتوىل اببأأنشطة الصليب الأمحر بشلك مبارش    عدم متتع خشص يضطلعحاةل  أأنه يف    ، ينص القانون عىلفيتنام يف   •

ىل  6التأأمني الصحي.احلكومة توفري المتويل مبعدل يُساوي التأأمني اذلي توفره هجات  ذا ما تعرض خشص ما ا  عالوة عىل ذكل، ا 

صابة حتد من قدرته عىل العمل بنس بة   للمتتع بنفس الامتيازات اليت يمتتع هبا اجلنود املُصابون   مكن تأأهيهلمفا فوق، يُ   يف املائة  21ا 

 7أأثناء أأداء نشاطهم.

دمات الرعاية الصحية يف حال تعرضهم ملشألك حصية أأثناء خالاس تفادة من ، ينص القانون عىل حق املتطوعني يف الوسيف  •

 8أأداء خدمهتم التطوعية لفائدة الصليب الأمحر الالوي.

لهيا   - ب   اخلطوة الثانية: حتديد اجلهات اليت يتعني التوجه ا 

يت متكل صالحية الاس تجابة بتحديد الشخص أأو ادلائرة أأو الهيئة ال  ،عىل قيادات امجلعيات الوطنية اختاذهايتعني  تقيض اخلطوة الثانية اليت  

احلاةل يكون هذا املسؤول خري  هوقد تكون بعض امجلعيات الوطنية قادرة عىل التواصل مع الرئيس أأو رئيس الوزراء، ويف هذ للطلب.

ليه ابلطلب.خش ذا تعذر ذكل، قد يتعني عىل امجلعية الوطنية ص ميكن التوجه ا  لهيام ابلطلب: أأحدهام يف  ولكن ا  أأن حتدد خشصني لتتوجه ا 

 عالقة مبسأأةل الرعاية الصحية وال خر مبسأأةل التعويض. مفن هجة، قد يكون وزير الصحة مثال أأنسب خشص ميكن خماطبته فامي يتعلق ابلرعاية

ؤون ادلاخلية الأنسب خملاطبته فامي يتعلق الصحية اجملانية للمتطوعني، ومن هجة أأخرى قد يكون وزير اخلدمات الاجامتعية أأو وزير الش

 بتعويض أأرس املتطوعني.

آلية اخلطوة الثالثة: حتديد  - ج   التواصل مع السلطات   أ

من أأفضل الآليات تقيض اخلطوة الثالثة اليت يتعني عىل امجلعيات الوطنية اختاذها بتحديد طرق التواصل مع الشخص أأو اجلهة الأنسب. و 

دارة الكوارث أأو قسم الصحة( كبار مسؤولهيارئيس امجلعية الوطنية )أأو أأحد    توجيهاخلطوة  عند الرشوع يف اختاذ هذه  ، مثل مدير قسم ا 

جياز املسأأةل املطروحة وأأن تتضمن طلبا بتحديد موعد، ويُمكن اس تغالل  رساةل لعناية الشخص أأو اجلهة املعنية. وجيب أأن تعرض الرساةل اب 

ملساعد للجمعية الوطنية ورسائلها الرئيس ية ملنارصة القضية دلى احلكومة. ويُفضل خماطبة الشخص فرصة هذا الاجامتع ملناقشة ادلور ا

ماك ذا تعذر ترتيب لقاء مبارش، يُمكن أأن تنظر امجلعيات الوطنية يف ا  ن أأمكن ذكل. وا  نية الاس تعانة بشخص والاجامتع به بشلك مبارش ا 

 املنشود أأو يتوىل منارصة القضية دليه نيابة عن امجلعية الوطنية. يصلهم ابملسؤول

ىل  2املرفق حيتوي  أأو أأحد أأحصاب القرار يف احلكومة، ويُمكن للجمعية الوطنية أأن تعّدلها وفقا ملا تراه وزير عىل منوذج رساةل تُوجه ا 

 مناس با. 

 خاص تأأمني  احلصول عىل   -2

 

4 Ley de Voluntariado (Ley 1505 de 2012). 

 9املادة  5

 ( )أأ(. 4)  2( املادة 03/2011أأحاكم وتدابري مفصةل لتنفيذ قانون الصليب الأمحر )املرسوم 6

 (. 3)2املادة  7

 . 32مرسوم صادر عن رئيس مجهورية الو الشعبية ادلميقراطية بشأأن سن قانون يُنظم أأنشطة الصليب الأمحر الالوي، املادة 8
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ىل يف حال عدم توفر برامج حكومية للحامية  ذا رأأت امجلعية الوطنية أأن اجلهود الرامية ا  قد تس تغرق  توفريهاالطبية أأو الاجامتعية )و/أأو ا 

ماكنية توفري التغطية ملتطوعهيا عرب التأأمني اخلاص. ومنذ بضع س نوات، دخل  وقتا طويال(، يُمكن أأن تنظر امجلعية الوطنية أأيضا يف ا 

وضع بوليصة تأأمني عاملية يُمكن أأن تنخرط فهيا امجلعيات الوطنية مبقابل زهيد لينتفع  الاحتاد ادلويل يف مفاوضات مع ُمزود خاص بشأأن

هبا متطوعوها، وتغطي هذه البوليصة احلوادث والوفاة أأثناء أأداء الواجب. وللأسف، وكام سريد أأدانه، ال تغطي هذه البوليصة املرض أأو 

وال يبدو يف الوقت اذلي صدرت فيه هذه الوثيقة أأن الاحتاد ادلويل س يكون  ،19-كوفيدالوفاة النامجة عن اال صابة بأأمراض مثل فريوس  

ال أأن خيارات التأأمني اخلاص تبقى متاحة أأمام امجلعيات الوطنية عىل  9قادرا عىل احلصول عىل تغطية عاملية مماثةل تشمل هذا املرض. ا 

  الصعيد احمليل )أأو حىت اال قلميي(.

 للحصول عىل تأأمني خاص   اال جيابية والسلبية اجلوانب  - أأ 

مرض أأحد املتطوعني أأو  حاليف  كبريةأأقساط منخفضة المثن مقابل احلصول عىل فوائد التأأمني اخلاص القدرة عىل سداد  من بني مزااي

يوفر  وفاته. ومن مزاايه أأيضا التأأكد من أأن املعنيني ابلأمر مشمولون ابلتأأمني والتأأكد من نطاق التغطية عىل امتداد فرتة التأأمني، كام أأنه

دارة الطلبات عىل موظفي امجلعية الوطنية مبا أأهنا س تكون من همام هجة الت  أأمني ابلأساس. عناء الرتتيبات اال دارية املتعلقة اب 

كبرية  19-كوفيدات التأأمني أأن خماطر توس يع نطاق التأأمني ليشمل اال صابة بفريوس ى، من املرحج أأن ترى العديد من هجومن هجة أأخر 

دراهجا مضن التغطية، أأو ترص عىل تقييد التغطية )كأن تقرر مثال اس تثناء الأشخاص    اذلين يعانون أأصال منللغاية وقد تقرر حيهنا رفض ا 

ىل أأسعار مرتفعة جدا  ة، و/أأو حتديدفئة معرية معينة أأو اس تثناء مناطق جغرافية معينة( مبا حيد من قمية البوليص  أأمراض أأو ينمتون ا 

وقد تطلب هذه اجلهات أأيضا معلومات مفصةل من امجلعية الوطنية عن متطوعهيا وقد ال تكون هذه للأقساط )و/أأو املبالغ املقتطعة(. 

 نة لكيا يف قواعد بياانت بعض امجلعيات الوطنية.املعطيات ُمحيّ 

وتبقى التوقعات بشأأن تطور الفريوس تقريبية، وعىل امجلعيات الوطنية أأن تأأخذ بعني الاعتبار بياانت منظمة الصحة العاملية وسلطات 

ذا اكن املبلغ اال جاميل لتأأمني لك املتطوعني ُملكفا أأكرث من دفع مثن الرعاية أأو التعويض للك  حاةل بدلها لالسرتشاد هبا عند التفكري فامي ا 

 حدة عند ظهورها.  عىل

 وبوليصة تأأمني   رشكة تأأمني الاعتبارات اليت يتعني مراعاهتا عند اختيار    - ب 

ىل جانب رضورة تقيمي مبالغ الأقساط، عىل امجلعيات الوطنية أأن تنظر يف: ) ىل 1ا  ( موثوقية أأي هجة ُمزودة قد تتعامل معها ابال ضافة ا 

لهيا واليت يُمكن أأن توفرها  2جناعهتا ومرونهتا، ) ( التحفظات والرشوط عند تقدمي املطالب، 3، )رشكة التأأمني( نطاق التغطية اليت حتتاج ا 

 ماكنية التفاوض.( ا  4)

ونويص بشدة، حيامث أأمكن ذكل، بأأن تُعني امجلعيات الوطنية وكيال يف جمال التأأمني ليساعدها عىل انتقاء عروض بوليصة التأأمني الأنسب 

ىل جانب الرشاكت احمللية ذات السمعة املرموق والتفاوض بشأأهنا. ة يف عدة  وتتعدد رشاكت التأأمني اليت ذاع صيهتا عىل املس توى العاملي ا 

بدلان. وغالبا ما يكون الاستامثر يف أأسعارها )اليت تشلك عادة نس بة من الأقساط( استامثرا سديدا يُسرتشد به يف ظل التعقيد اذلي 

يغلب عىل سوق التأأمني. عالوة عىل ذكل، يُمكن أأن تنظر امجلعيات الوطنية يف أأن تطلب خدمات جمانية أأو بسعر منخفض من الوكيل 

ت همة اال نسانية اليت تضطلع هبا وادلور احلامس اذلي يؤديه املتطوعون يف مواهجة اجلاحئة املنترشة يف العامل. وحبّذا لو بذلت امجلعياابعتبار امل 

 التأأمني ومسعهتا، مبا يف ذكل س نوات العمل وما يُعرف  لرشكةالوطنية العناية الواجبة، مبساعدة وكيل التأأمني، للتحقق من الاس تقرار املايل  

   عهنا عىل مس توى النجاعة واال نصاف يف التعامل مع املطالب.

 

قلميية لفائدة امجلعيات الوطنية اال فريقية، وقد 9 صدار بوليصة ا  ماكنية ا  عداد هذه الوثيقة، اكنت املفاوضات جارية من أأجل ا  تصبح من الوسائل  ولكن، وقت ا 

 تاحة يف املس تقبل.امل 
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ذا اكنت التغطية تشمل تبعات اجلواحئ )وهو ما ختتار اس تثناءه غالبا عدة  وفامي يتعلق ابلنطاق املنشود للبوليصة، يتعني النظر أأوال فامي ا 

 تشملها التغطية. وينبغي أأن حتدد امجلعيات الوطنية اخلدمات اليت تتوقع أأن (.بوليصات عادية

، والتطعاميت، والأدوية اليت تُمنح بوصفة ىفعىل مس توى اخلدمات الطبية، يتعني أأن تشمل التغطية زايرات الطبيب وارتياد املستشف

ذا أأرادت امجلعيات الوطنية أأن تشمل التغطية خسائر   ، مبا أأن املتطوعني ادلخلطبية، والأهجزة الطبية والعالج خارج املستشفى وداخلها. وا 

ىل الب  يتقاضون راتباال  نود اليت قد خُتول جلهة التأأمني الانتقاص من مثل املوظفني، سيتعني حتديد قمية مالية يُتفق علهيا )وجيب الانتباه ا 

ذا اكن للمتطوع مصادر دخل أأخرى(. ذا اكن يتعني أأن تغطي  التعويضات ا  ُمسببات البوليصة وعىل امجلعيات الوطنية أأن تبت أأيضا فامي ا 

نون من نفس الاحتياجات حبق املتطوعني اذلين قد يعاُتنب اال حجاف أأن يتيح ذكل مفن شأأن  .أأخرى لال صابة أأو املرض أأو الوفاة

 يف جمال التأأمني تدوم عرب الزمن. وقد يشلك ذكل سابقة ،سببات خمتلفةمل 

ذا اكنت امجلعية الوطني ة قادرة عىل حتمل تاكليفها، ومن الأمهية مباكن أأيضا النظر يف أأنظمة املبالغ املقتطعة والسداد التشاريك املطلوبة وما ا 

ذا اكنت التغطية تشمل من يوفامي  عانون أأصال من أأمراض )جيدر التذكري هنا بأأن الأشخاص اذلين يعانون أأصال من أأمراض القلب والرئة  ا 

عىل سبيل املثال، غالبا ما يصعب احلصول  مه الأكرث عرضة للخطر(، والواثئق املطلوبة وأ جال تقدمي املطالب ومدى واقعية الالزتام هبا.

 ملية وقتا طويال. عىل شهادة الوفاة يف عدة بدلان وتس تغرق الع 

وقد حتتاج امجلعية الوطنية   التأأمني اليت قد تتعامل معها بشأأن التغطية وسعرها.  رشكةترتدد يف التفاوض مع    أأخريا، عىل امجلعية الوطنية أأالو 

ىل البياانت ذات الصةل واليت قد تكون ذات أأمهية  التأأمني، مبا يف ذكل عدد املتطوعني اذلين ال يمتتعون ابلتأأمني  لرشكةيف هذا الصدد ا 

قلميي لالحتاد ادلويل ويف منطقة الأمريكتني، توهجت بعض امجلعيات الوطنية )يف أأوروغواي مثال( مبعية املكتب اال    الصحي وس هنم وماكهنم.

ىل الرشاكت اخلاصة للحصول عىل خصم يف سعر التأأمني. ورأأت هذه الرشاكت يف ذكل فرصة للمسامهة يف مواهجة اجلاحئة.  ا 

آلية للتضامن فامي بني امجلعيات الوطنية  -1 رساء أ  ا 

الوطنية أأيضا أأن تعمتد التأأمني اذلايت  يف ظل غياب تغطية حصية حكومية وشامةل وحبثا عن بديل للتأأمني اخلاص، قد ختتار امجلعيات

  ملتطوعهيا )وميكن أأن يُطبق ذكل عىل املوظفني أأيضا(.

آلية التأأمني اذلايت  - أأ   اجلوانب السلبية واال جيابية ال رساء أ

ماكنية التحمك يف العملية اال دارية وهو ما يُضفي مرونة عىل معلها عن عطاء امجلعية الوطنية ا  آلية التأأمني اذلايت ا  د تلبية من بني أأمه مزااي أ

ىل ذكل. وابملقارنة مع سداد أأقساط التأأمني اخلاص، ال  احتياجات حاالت خاصة ويضمن تقدمي ادلمع عىل حنو رسيع مىت دعت احلاجة ا 

عادة يُمكن ىل رصفها دلمع املتطوعني خسارة للجمعية الوطنية ويُمكن ا   اعتبار الأموال املرصودة لآلية التأأمني اذلايت واليت ال تدعو احلاجة ا 

رصدها الس تخداهما يف جماالت هامة أأخرى )وخيضع ذكل لرشوط اجلهة املاحنة عىل النحو الوارد أأدانه(، مثل حتسني مس توى سالمة 

 .موأأمهن  ملتطوعنيا

دارهتا وضامن  دارية ومالية ُمحددة ال رساهئا بنجاح وحلسن ا  ومن هجة أأخرى، تس توجب هذه الآلية القامئة عىل اال دارة اذلاتية خربات ا 

آليات فعاةل ال دارة اخملاطر.  اس تدامهتا. وختاما، قد حتيط هبذه الآلية خماطر تتعلق ابالحتيال والفساد وهو ما يس توجب أ

 رسات أأمثةل عن أأفضل املام  - ب 

آليات قامئة للتأأمني اذلايت تُطّبق عىل أأحسن وجه لتعويض متطوعي امجلعية الوطنية. ففي سورية مثال،  تعمتد عدة مجعيات وطنية عىل أ

يدير الهالل الأمحر العريب السوري وحده صندوقا مس تقال يغطي تاكليف استشفاء املتطوعني أأو املوظفني أأو تعويض ُمعالهيم يف حال 

ويغطي الصندوق ن فيه ابلقدر نفسه. المين، ُأريس صندوق يديره الهالل الأمحر المين ورشاكء أ خرون من احلركة يسامهو وفاهتم. ويف

 3أأيضا نس بة من خسائر فقدان ادلخل لفائدة املتطوعني العاجزين عن العمل بسبب املرض أأو اال صابة. ويُرىج الاطالع عىل املرفق 

 ج املعمول هبا حاليا ومقارنهتا. للحصول عىل تفاصيل خمتلف الامنذ
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آلية التأأمني اذلايت  - ج  رساء أ  اعتبارات جيب مراعاهتا عند ا 

نشاء صندوق حمدد غرضه الأسايس تقدمي التعويض املايل للمتطوعني ]واملوظفني[  تمتثل أأول خطوة يتعني عىل امجلعية الوطنية اختاذها يف ا 

 عىل منوذج الختصاصات مثل هذه الصناديق. 4املرفق  للأس باب اليت ُذكرت أ نفا. وحيتوي 

آلية التأأمني اذلايت بنجاح، يتعني عىل   امجلعية الوطنية طلب املشورة من استشاري قانوين داخيل أأو خاريج خمتص يف صناديق وال رساء أ

 االئامتن ليتوىل ما ييل:

آلية  • رساء أ ذا اكن هيلك حمك امجلعية الوطنية يسمح اب  التعرف عىل أأي رشوط منصوص علهيا يف القوانني الوطنية وحتديد ما ا 

 التأأمني اذلايت. 

نشاء كيا • ىل ا  ال أأهنا تنطوي عىل البت يف احلاجة ا  نشاء كيان قانوين منفصل معلية أأكرث تعقيدا، ا  ن قانوين منفصل. وقد يكون ا 

مزية سهوةل المتيزي بني احلساابت اخملتلفة )أأي حساب امجلعية الوطنية وحساب الصندوق( وسيساعد ذكل عىل ُتنب رفع 

 .اخلالفالشاكوى القانونية ضد امجلعية الوطنية مبارشة يف حاالت 

ىل جانب هيلك حومكة الصندوق وتس يريه، يتعني وضع توجهيات حُتدد املعنيني بتغطية صي • اغة الأحاكم أأو الس ياسات ادلاخلية ا 

 ينبغي أأن تكون الأحاكم عىل النحو التايل: أأنه الصندوق ورشوط انتفاعهم به. زد عىل ذكل

o  ن أأ ىل احلفاظ عىل احلد الأدىن من خصوم الصندوق، وأأن تتضمن، ا  ىل أأن ادلمع من خالل هتدف ا  مكن، تنوهيا ا 

 دى توفر الأموالبل  مرهونالصندوق 

o .)آلية رقابية )للتدقيق يف احلساابت  تريس أ

رساء كيان قانوين منفصلفقدان ادلخل عىلن التأأمني  املشورة بشأأ ميتقد • ، س ُيمكهنا . ففي حال مل تمتكن امجلعية الوطنية من ا 

 للمصاريف وُتنب الشاكوى القانونية ضدها.من وضع سقف ل فقدان ادلخالتأأمني عىل 

اتحة فوائدها و  متطوعي امجلعية الوطنية يف مجيع فروعها  لاكفةعند وضع املعايري واال جراءات اليت تقوم علهيا الآلية، من املهم احلرص عىل ا 

  4املرفق ويُرىج الاطالع عىل  ي.عىل قدم املساواة وعىل حنو ُمنصف، وعدم ترك أأي جمال للمتيزي، مثال عىل أأساس النوع الاجامتع

آلية التضامن عرب التأأمني اذلايت.  للحصول عىل منوذج مللخص اختصاصات أ

آليات التضامن املُوهجة للمتطوعني  -2  احلصول عىل املوارد ال رساء أ

أأقساط التأأمني أأو ادلفع لآلية داخلية عىل  ويل الهنج اذلي ختتاره )مثل سداديقدم هذا اجلزء توجهيات لعناية امجلعيات الوطنية بشأأن مت

النحو املذكور أأعاله(، عن طريق مجع الأموال عىل الصعيد احمليل، أأو عن طريق ادلمع املتأأيت من نداء الاحتاد ادلويل للتصدي جلاحئة 

ذا مل تكن احللول احمللية اكفية. 19-كوفيد  ا 

 اعتبارات عامة  - أأ 

ىل مت آليات التضامن املُوهجة للمتطوعني عن طريق مصادر متويل ُمقيدة )أأي الأموال اليت جييُمكن للجمعيات الوطنية أأن تسعى ا   ريويل أ

نفاقها عىل مشاريع أأو أأنشطة حمددة( أأو مصادر المتويل غري املقيدة )ا ىل املبدأأ أأو الفقه القانوين اذلي يقيض اب  ليت يُطلق التربع هبا استنادا ا 

رساء هيألك لصناديق خُتصص حلاالت طوارئ معينة أأو مل واهجة علهيا أأيضا املوارد العامة أأو العادية(. وتقوم عدة مجعيات وطنية ابلفعل اب 

الكوارث بشلك عام. وحني حتسب امجلعيات الوطنية تاكليفها العامة يُمكن لها أأن ترصد مضهنا اعامتدات لتوفري موارد التأأمني أأو تعويض 

املتطوعني. ملزيد من املعلومات بشأأن حتديد تاكليف أأنشطة من هذا النوع، يُمكن للجمعيات الوطنية أأن تضع س ياسة لتقدير التاكليف مبا 
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لهيا أأيضا يف بعض الأحيان بس ياسة مجع الأموال(.يامت  رشادات بشأأن صياغة هذا  هذا الرابط يضمو  ىش مع الترشيعات الوطنية )يُشار ا  ا 

 النوع من الس ياسات.

غراض تويخ احلذر عند التخطيط، وهو ما ينطبق عىل أأي معلية مجلع الأموال ملشاريع أأو أأنشطة حمددة. يس توجب مجع الأموال لهذه الأ 

ة ويتعني عىل امجلعية الوطنية أأن تنظر يف اخليارات اليت تليب احتياجاهتا وحترتم أأغراض اجلهات املاحنة. ومن املهم أأن تكون الصورة واحض

نفاق الأ  نفاقها منذ البداية فامي يتعلق بطرق ا  ذا مل تكن امجلعية الوطنية متأأكدة من ا  مدة زمنية معينة، يتعني علهيا  خاللموال وتوزيعها. وا 

طار معلية التصد ي أأن تُوّّض ذكل منذ البداية. فعىل سبيل املثال، يف حال قدمت هجة ماحنة متويال لآلية التضامن املوهجة للمتطوعني يف ا 

المتويل بعض املبالغ لتعويض املتطوعني أأو تأأميهنم وبقيت حبوزة امجلعية الوطنية، من املهم أأن تقرتح ومل تُنفق من هذا  19-كوفيدجلاحئة 

ىل اجلهة املاحنة.  رجاعها ا  ماكنية رصف هذه الأموال بطرق أأخرى، ما مل يتعني علهيا ا   امجلعية الوطنية عىل اجلهة املاحنة ا 

تقدمي متويل مرن وغري ُمخصص )عىل غرار الرشاكء التنفيذيني(، وابلتايل قد يرون أأنه من  عنوميتنع العديد من رشاكء امجلعيات الوطنية 

ىل دمع املتطوعني يف شلك تاكليف مبارشة و/أأو أأن خُتصص هذه التاكليف  الأنسب  أأن تُدرج مضن الربامج القامئة أأنشطة ُمقررة هتدف ا 

آليةعن طريق   الرشاكء من منظومة الأمم املتحدة اذلين   عىلمثال    أأن ينطبق ذكلطنية. ويُمكن اسرتداد التاكليف غري املبارشة للجمعية الو   أ

ىل أأن تتضمن اتفاقات الرشاكة اليت يربموهنا مع الرشاكء الوطنيني واحملليني مساهامت لمتويل تاكليف براجمهم  10بشلك مزتايد شَجعونيُ  ا 

د  ارهتم للمخاطر. ومبادراهتم اكمةل، مبا يف ذكل دمع أأمن الرشاكء احملليني وا 

 مجع الأموال عىل املس توى احمليل  - ب 

آلية التضامن املوهجة للمتطوعني اليت تديرها امجل  عية من شأأن حتديد املوارد من مصادر متويل حملية أأو وطنية أأن يعود ابلنفع عىل اس تدامة أ

بشلك ُمفصل، تُمثل احلكومة   1وكام ورد أ نفا يف اجلزء    ادلولية.الوطنية )أأو دلفع أأقساط التأأمني(، لأن ذكل حيد من التبعية للجهات املاحنة  

لهيا. حدى أأمه مصادر المتويل احمليل اليت يُمكن التوجه ا   ا 

 وعند النظر يف اجلهات املاحنة اليت يُمكن التعامل معها، جيب التعرف عىل الرشاكء اذلين قد يبدون اهامتما للمسامهة يف أأنشطة مماثةل،

اليت قد تامتىش مع اهامتماهتم. عىل سبيل املثال، قد تبدي بعض الرشاكت يف جمال التأأمني املايل أأو اخلدمات املالية اهامتهما وحتديد اجلوانب  

دمع هذه املبادرة. كام يُمكن أأن تكون حظوظ امجلعيات الوطنية كبرية يف احلصول عىل المتويل من الأفراد أأحصاب الرثوات. ويف س ياق ب

، ابت الرتكزي وادلمع ُمنصبنّي بشلك كبري عىل العاملني يف قطاع الصحة وغريمه ممن يعملون يف اخلطوط الأمامية. ويُمكن 19-كوفيدجاحئة 

 ذكل فرصة لتنظمي محالت مجلع التربعات هبدف تسليط الضوء عىل دور متطوعي الصليب الأمحر والهالل الأمحر.أأن يُتيح 

رشادات مجع الأموال حلاالت الطوارئ وملزيد اال رشادات بشأأن مجع الأموال عىل املس توى احمليل، يُمكن للجمعيات الوطنية أأن تطلّ  ع عىل ا 

اال رشادات وللحصول عىل املزيد من املعلومات والاطالع عىل املزيد من    )فدنت( يف املركز العاملي مجلع التربعات عرب اال نرتنت.  هنااملُتاحة  

ىل فريق بشأأن مجع الأموال عىل املس توى احمليل يُمكن لمك  لكرتونيا ا  وعىل امجلعيات الوطنية اليت دلهيا  مايكروسوفت مركز الانضامم ا 

وبعدها أأن تطلع عىل  19-كوفيدجاحئة  النامجة عنخماوف بشأأن اخملاطر املالية أأو الاس تدامة املالية عىل املدى البعيد أأثناء حاةل الطوارئ 

 .دة أأدوات الاحتاد ادلويل لالس تدامة املاليةعُ 

 المتويل الوارد من رشاكء احلركة يف البدل املعن  - ج 

آليات التضامن أأيضا الامتس ادلمع املايل لآلية التضامن مع املتطوعني من رشاكء احلركة ديُمكن  اخل البدل املعن، خاصة حني يتعلق الأمر بأ

آلية التضامن املوجه للمتطوعني اذلي ُأنشئ لفائدة الهالل ا لأمحر املُوهجة للمتطوعني اليت تُدار ابالشرتاك مع الرشاكء. مثال فامي يتعلق بأ

ىل جانب املسامهة الس نوية  11المين ابلتعاون مع رشاكء احلركة يف البالد، الزتم رشاكء احلركة يف المين بتقدمي مسامهة س نوية للصندوق ا 

 

 ام قريب(. مثال، املذكرة اال رشادية املؤقتة للجنة اللجنة ادلامئة املشرتكة بني الواكالت بشأأن توطني املعونة والتصدي جلاحئة كوروان )ستُتاح ع10

اتحة اختصاصات الآلية املشرتكة للهالل الأمحر المين حسب الطلب. 11  يُمكن اس تخدام هذه احلاةل مكثال، ويُمكن ا 

https://fednet.ifrc.org/ar/3/finance1/guidelines-to-ns-costing-policy-/
https://fednet.ifrc.org/FedNet/Resources_and_Services/Partnerships/Virtual%20Fundraising%20Hub/Emergency%20fundraising%20guidance%20for%20NS%20v1.0.pdf
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2f_%23%2fl%2fteam%2f19%3a6e1f1d3ac8764db2a9654e00af410669%40thread.tacv2%2fconversations%3fgroupId%3d0111b6ff-6338-4599-8a99-10b9b53bcffc%26tenantId%3da2b53be5-734e-4e6c-ab0d-d184f60fd917&type=team&deeplinkId=e36980e3-30bc-4d61-b49b-bcd4509946a3&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://idp.ifrc.org/SSO/SAMLLogin?loginToSp=https://fednet.ifrc.org&returnUrl=https://fednet.ifrc.org/Templates/Fednet/Pages/ContentPage.aspx?id=72856&epslanguage=en
https://idp.ifrc.org/SSO/SAMLLogin?loginToSp=https://fednet.ifrc.org&returnUrl=https://fednet.ifrc.org/Templates/Fednet/Pages/ContentPage.aspx?id=72856&epslanguage=en
https://idp.ifrc.org/SSO/SAMLLogin?loginToSp=https://fednet.ifrc.org&returnUrl=https://fednet.ifrc.org/Templates/Fednet/Pages/ContentPage.aspx?id=72856&epslanguage=en
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اتحة املوارد الاكفية لتعويض املتطوعني اذلين ميرضون أأو يتعرضون ال صابة أأو توافهيم املنيّة. واب ال ضافة للهالل الأمحر المين، وذكل لضامن ا 

ىل  طار تضافر اجلهود الرامية ا  رشاكء احلركة، يُمكن أأيضا حث رشاكء خارجيني أ خرين للجمعية الوطنية عىل املسامهة يف الصندوق يف ا 

ىل دمع املتطوعني.  ا 

 19- كوفيد المتويل الوارد من النداء العاملي لالحتاد ادلويل ملواهجة جاحئة   - د 

آليات الت ذا مل ينجح اس تخدام أأي خيار حميل لمتويل أ ضامن املُوهجة للمتطوعني، يُمكن الامتس موارد ُمتاحة عن طريق النداء العاملي لالحتاد ا 

ذ  لتلبية الاحتياجات املُلّحة.  19-كوفيدادلويل ملواهجة جاحئة   يُمكن للجمعية الوطنية أأن تطلب املساعدة ادلولية عن طريق الاحتاد ادلويل   ا 

طالق نداء طوارئ مبوجب "مبادئ وقواعد الصليب الأمحر والهالل ا  لهذالأمحر للمساعدة اال نسانية"، ويتوىل الاحتاد ادلويل دمعها اب 

عراب، أأطلق الاحتاد ادلويل نداء طوارئ عاملي 19-كوفيدالغرض. ويف س ياق مواهجة جاحئة  العديد من امجلعيات الوطنية يف  عىل أأثر ا 

ىل ادلمع.  أأحناء العامل عن نفس احلاجة ا 

ىل جانب نداء الطوارئ العاملي اذلي أأطلقه الاحتاد ادلويل ملواهجة جاحئة  ، تعمل امجلعيات الوطنية عىل وضع خططها الوطنية 19-كوفيدوا 

طار تصدهيا للجاحئة. وقد تشمل هذه اخلطط أأنشطة دلمع موظفهيا ومتطوعهيا،  للتصدي للجاحئة بتحديد الأنشطة اليت س تضطلع هبا يف ا 

. ومن املهم مراعاة هذه الاحتياجات والأنشطة عند وضع اخلطة الوطنية، خاصة يف 19-كوفيداذلين ترضروا من جاحئة وحىت أأرسمه، 

الس ياقات اليت يُشارك فهيا املتطوعون فعليا يف العمل يف الصفوف الأمامية ملواهجة اجلاحئة واليت تشوهبا نقائص عىل مس توى تأأمني 

ىل اني جماان للمتطوعني أأو حني تفتقر امجلعية الوطنية كومة الرعاية الصحية والتأأمر احلاملتطوعني )مثال حني ال توف ملوارد الالزمة لمتويل ا 

آلية التضامن مع املتطوعني.(  أ

وعىل امجلعية الوطنية أأن حتدد احتياجاهتا من حيث املوارد عند وضع خطهتا للتصدي للجاحئة وذكل ابلتعاون مع املكتب القطري املعن 

اد ادلويل أأو فريق دمع مجموعة البدلان التابع لالحتاد ادلويل. وجيب أأن تشمل هذه الاحتياجات أأيضا املوارد املطلوبة لآلية التضامن لالحت

ىل التأأمني  مع املتطوعني أأو للتغطية الصحية للمتطوعني. وينبغي عرض تفاصيل املوارد املطلوبة عند تقدير عدد املتطوعني اذلين حيتاجون ا 

آلية التضامن مع املتطوعني. وبعد حتديد املوارد وحتدي د تاكليف التأأمني املتوقعة، مثل تاكليف قسط التأأمني أأو جحم املسامهة املطلوبة يف أ

عداد خطة التصدي للجاحئة، يُمكن الامتس المتويل من النداء العاملي اذلي أأطلقه الاحتاد ادلويل للتصدي جلاحئة كوف  طار ا   -يداملطلوبة يف ا 

 ابلتنس يق مع املكتب القطري املعن لالحتاد ادلويل أأو فريق دمع مجموعة البدلان التابع لالحتاد ادلويل. ،19

، يرُبم اتفاق املرشوع بني امجلعية الوطنية والاحتاد 19 -وحال تأأكد احلصول عىل المتويل عن طريق النداء العاملي للتصدي جلاحئة كوفيد

يت ستُتاح للجمعية الوطنية من أأجل متكيهنا من تنفيذ أأنشطهتا املتفق علهيا، وعىل الأسلوب اذلي س ُيتبع ادلويل، اذلي ينص عىل الأموال ال

 يف رفع التقارير وعىل ال جال املُحددة.

آلية التضامن مع املتطوعني عن طريق النداء العاملي لالحتاد  عند النظر يف اخليار اذلي يقيض ابلامتس المتويل لتأأمني املتطوعني أأو ال رساء أ

 ادلويل، من املهم أأخذ النقاط التالية بعني الاعتبار:

 المتويل عىل وجود هجات ماحنة تُتيحه، يعمتد أأ( 

 ب( تُطّبق معليات رفع التقارير عىل النحو املعمول به يف نداءات الطوارئ اليت يطلقها الاحتاد ادلويل،

نفاق الأموال خارج الفرتة الزمنية لنداء الطوارئ؛ وعليه، جيب  يف غضون فرتةالتنفيذ ري ج( جي زمنية حمددة، أأي ال يُمكن ا 

 رصف الأموال عىل دمع املتطوعني أأثناء الفرتة الزمنية اليت يكون فهيا نداء الطوارئ ساري املفعول.

حال عىل املدى  19-د ادلويل للتصدي جلاحئة كوفيدويعن ذكل أأنه ال جيب اعتبار المتويل املتأأيت من نداء الطوارئ اذلي أأطلقه الاحتا

آلية التضامن مع املتطوعني أأو التأأمني. بل يُقصد منه دمع امجلعية الوطنية يف املراحل الأوىل ال رساء هذه الآلية يف ظ ل أأزمة الطويل لمتويل أ

 .19-كوفيد
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   Maurice de Madreالصندوق الفرنيس   -3

و الأمراض ملن يعانون من ظروف صعبة جراء احلوادث أأ  1974املساعدة منذ س نة  Maurice de Madreيقدم الصندوق الفرنيس 

   الوفاة، يُقدم مساعدة مالية أأو مادية لعائةل املتوىف. العمل. ويف حاالت النامجة عن

جراءات اس تثنائية ملواهجة جاحئة كوفيد   - أأ   19- ا 

دارة الصندوق الفرنيس  ثر انتشار فريوس كوفيد Maurice de Madreقرر جملس ا  فرنك سويرسي  300,000أأن حيشد حوايل  19-ا 

أأثناء  19-من رأأس مال الصندوق لتقدمي ادلمع لأرس متطوعي/موظفي امجلعيات الوطنية اذلين لقوا حتفهم بعد أأن أأصيبوا بفريوس كوفيد

 معلهم مع احلركة.

ورة حل أأمشل، ينطبق هذا اال جراء املؤقت فقط عىل املتطوعني/املوظفني اذلين ال يمتتعون بتأأمني أ خر. وتُس ند املنح يف شلك وابنتظار بل 

ىل معيار  املعيشة يف البدلان املعنية.  تلكفةدفعة مالية واحدة لترسيع العملية، ومل حُيدد بعد مبلغ هذه املنح ولكهنا ستستند عىل الأرحج ا 

 .العنايةال حيل هذا الصندوق حملها يف واجب  يات الوطنية عىل عاتقها مسؤولية ضامن أأمن متطوعهيا، وعليه،وحتمل امجلع 

مساعدة الصندوق احلصول عىل  صندوق مايل فرعي وال يُمثل بوليصة تأأمني. أأي أأن احلق يف    Maurice de Madreفالصندوق الفرنيس  

فرنك سويرسي اذلي خصصه جملس   300,000. ويف حال اس ُتزنف مبلغ  أأساس لك حاةلعىل    لك طلب للمساعدة  درسويُ   ا،تلقائي  ليس

ماكنية متديد هذا اال جراء املؤقت. دارة الصندوق قبل بلورة منظومة أأخرى للمساعدة، س يعمل الصندوق مع رشاكئه وينظر يف ا   ا 

جراءات تقدمي الطلب ومعايري قبوهل  - ب   ا 

ىل أأمانة الصندوق الفرنيس    موقع اللجنة ادلولية للصليب الأمحرات طلب ادلمع من  يُمكن حتميل اس امتر  عادهتا ا   Maurice de Madreوا 

ىل أأمانة عن طريق بعثة للجنة ادلولية أأو لالحتاد ادلويل. ويف رسال الاس امترة مبارشة ا   حال غياب بعثة تغطي مجعيتمك الوطنية، يُرىج ا 

  eseite@icrc.org الصندوق عىل العنوان اال لكرتوين التايل:

ويس توجب النظر يف املطالب عناية فائقة. وابلتايل تضطلع بعثات اللجنة ادلولية والاحتاد ادلويل بدور حامس كوس يط بني امجلعيات 

ذ يُمكن لها أأن تتواصل مع امجلعيات الوطنية وأأن تقدم التفاصيل الالزمة بشأأن Maurice de Madreالوطنية والصندوق الفرنيس  : ا 

مانة التحقق من استيفاء رشوط احلصول عىل املنحة.ملفاهتا وهو ما س ُيخو   ل للأ

دارة يتأألف من مخسة أأعضاء تُعيهنم اللجنة ادلولية للصليب الأمحر وميثلون اللجنة ادلولية  دارة املس تقةل جمللس ا  وخيضع الصندوق لال 

دارة الصندوق وحساابته وأأمانته.. وتتوىل اللجنة ادلولية للصليب الأمحر مسؤول Maurice de Madreوالاحتاد ادلويل وأأرسة   ية ا 

  

https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/misc/french-fund-maurice-de-madre-220506.htm
mailto:eseite@icrc.org
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 موارد وهجات اتصال أأخرى   -  1املرفق  

 للحصول عىل ادلمع احلكويم 

 املوارد

 ’Legislative Advocacy Toolkit Participants ُكتيب املشاركني يف عُدة أأدوات املنارصة الترشيعيةيُقدم  •

Handbook عداد الاحتاد ادلويل  توجهيات ُمفصةل عن كيفية منارصة القضااي دلى احلكومة. ،من ا 

رشادية بشأأن دور اجلهة املساعدة  • والرشق  وأ س يا واحمليط الهادئ والأمريكتني أأفريقياناطق مل أأعّد الاحتاد ادلويل ُكتيّبات ا 

 . الأوسط وشامل أأفريقيا

الصادر عن املؤمتر ادلويل احلادي  4القرار رمق و  الصادر عن املؤمتر ادلويل الثالثني 2للقرار رمق حتتوي 'الواثئق املرجعية"  •

 مفصال ملفهوم دور اجلهة املساعدة. اعرض والثالثني

 هجات االتصال

املنسقون اال قلمييون لربانمج قانون مواهجة الكوارث مس تعدون ملساعدة امجلعيات الوطنية يف هجودها ملنارصة القضية قيد النظر دلى 

 احلكومات. وفامي ييل أأسامء املنسقني اال قلمييني وعناويهنم اال لكرتونية.

 ) maria.martinez@ifrc.orgMaria Martinez(منطقة أأفريقيا:  •

 ) sophie.teyssier@ifrc.orgSophie Teyssier(الأمريكتان:  •

 ) gabrielle.emery@ifrc.orgGabrielle Emery(أ س يا واحمليط الهادئ:  •

 ) baktiar.mambetov@ifrc.orgBaktiar Mambetov(أ س يا الوسطى:  •

 ) sabelle.granger@ifrc.orgiIsabelle Granger(  جنيف: •

آليات التضامن مع املتطوعني   احلصول عىل املوارد ال رساء أ

 املوارد

جراءات  -التاكليف  مبادئ توجهيية ال عداد س ياسة امجلعيات الوطنية لتقدير • أأفضل املامرسات لتقدير تاكليف املشاريع وا 

 اسرتداد التاكليف غري املبارشة 

 توجهيات مجلع الأموال يف حاالت الطوارئ •

 عدة أأدوات الاس تدامة املالية للجمعيات الوطنية •

   Maurice de Madre  الصندوق الفرنيس 

 اس امترة تقدمي طلبات ادلمع متاحة ابللغتني اال جنلزيية والفرنس ية )فقط(:

 رابط الاس امترة ابللغة اال جنلزيية •

 رابط الاس امترة ابللغة الفرنس ية •

  tricia.baglione@ifrc.org(, الاحتاد ادلويل )Tricia Baglioneهجة االتصال: 

https://climatecentre.org/downloads/modules/training_downloads/3a%20IFRC%20Legislative%20Advocacy%20Toolkit_Participants%20Handbook.pdf
https://climatecentre.org/downloads/modules/training_downloads/3a%20IFRC%20Legislative%20Advocacy%20Toolkit_Participants%20Handbook.pdf
https://climatecentre.org/downloads/modules/training_downloads/3a%20IFRC%20Legislative%20Advocacy%20Toolkit_Participants%20Handbook.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2017/11/1294600-Guide_Afrique_En_LR-3.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2017/12/1294600-Guide_Americas_En_LR-1.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2017/12/1294600-Guide_Americas_En_LR-1.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2017/12/1294600-Guide_Americas_En_LR-1.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2017/12/1294600-Guide_Asia-Pacific_En_LR-1.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2017/12/1294600-Guide_Asia-Pacific_En_LR-1.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2017/12/1294600-Guide_Asia-Pacific_En_LR-1.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2017/12/1294600-Guide_MENA_En_LR.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2017/12/1294600-Guide_MENA_En_LR.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2017/12/1294600-Guide_MENA_En_LR.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2017/12/1294600-Guide_MENA_En_LR.pdf
https://library.icrc.org/library/docs/DOC/icrc-004-1108.pdf
https://library.icrc.org/library/docs/DOC/icrc-004-1108.pdf
https://library.icrc.org/library/docs/DOC/icrc-004-1108.pdf
mailto:maria.martinez@ifrc.org
mailto:sophie.teyssier@ifrc.org
mailto:gabrielle.emery@ifrc.org
mailto:baktiar.mambetov@ifrc.org
mailto:isabelle.granger@ifrc.org
https://fednet.ifrc.org/ar/3/finance1/guidelines-to-ns-costing-policy-/
https://fednet.ifrc.org/ar/3/finance1/guidelines-to-ns-costing-policy-/
https://fednet.ifrc.org/FedNet/Resources_and_Services/Partnerships/Virtual%20Fundraising%20Hub/Emergency%20fundraising%20guidance%20for%20NS%20v1.0.pdf
https://idp.ifrc.org/SSO/SAMLLogin?loginToSp=https://fednet.ifrc.org&returnUrl=https://fednet.ifrc.org/Templates/Fednet/Pages/ContentPage.aspx?id=72856&epslanguage=en
https://www.icrc.org/eng/assets/files/2011/ffmm-application-form-person-deceased.doc)a
https://www.icrc.org/fre/assets/files/2011/ffmm-formulaire-personne-decedee.doc
mailto:tricia.baglione@ifrc.org
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 للوزير/املسؤول احلكويم صاحب القرار املعن منوذج رساةل    -  2املرفق  

 ]عنوان امجلعية الوطنية[

ليه[  ]املرسل ا 

 ]التارخي[

 الس يد/ة ]امس املسؤول املعن[

 عىل متطوعي ]امس امجلعية الوطنية[   19- كوفيد املوضوع: تأأثري جاحئة  

 حتية طيبة وبعد، 

ىل حرضتمك هبذه الرساةل لطلب موعد مع  ]امس امجلعية الوطنية[.عىل متطوعي  19-كوفيدتأأثري جاحئة  ملناقشة مكنتوجه ا 

]امس امجلعية الوطنية[ لتلبية احتياجات اجملمتعات احمللية املترضرة من انتشار فريوس ور احلامس اذلي يضطلع به متطوعو  ال خيفى عليمك ادل

]أأدرج قامئة الأنشطة اليت قام هبا املتطوعون أأو صفها[. وقدم  لهذه اجلاحئة، شارك املتطوعون يف. ومنذ ظهور البوادر الأوىل 19-كوفيد

جاميل ]  [ خشصا.X[ متطوعا املساعدة لـ ]Xا 

لهذه اجلاحئة، وذكل عن طريق  يف التصدي احلكومة نرصا ُممكاّل/داعام/ُمعززا[ جلهودة متطوعي ]امس امجلعية الوطنية[ ]ع ومثلت أأنشط

بني أأنشطة املتطوعني واس تجابة احلكومة[. ويتفق هذا مع ادلور املُمزي اذلي تضطلع به ]امس امجلعية الوطنية[ كجهة مساعدة   العالقة بنّي ]

]أأدرج عنوان القانون أأو الس ياسة اليت تنص عىل دور امجلعية الوطنية كجهة مساعدة وعىل  اال نساين، وهو ما يُكّرسه اجملالللحكومة يف 

هماهما ومسؤولياهتا[. وعىل غرار املوظفني احلكوميني اذلين يعملون يف اخلطوط الأمامية، عّرض متطوعو ]امس امجلعية الوطنية[ أأنفسهم 

 بيل تلبية الاحتياجات املُلحة للمس تضعفني واجملمتعات احمللية املترضرة.خلطر اال صابة ابلعدوى يف س 

ىل حتمل املتطوعني  .19-كوفيداملتطوعني اذلين أأصيبوا بفريوس  تغطيويؤسفنا أأن بوليصة تأأمني ]امس امجلعية الوطنية[ ال  وأأدى ذكل ا 

املصابني ابلفريوس تاكليف طبية هائةل مل يمتكن العديد مهنم من سدادها. عالوة عىل ذكل، ال متكل عائالت املتطوعني املتوفني جراء 

ىل أأن حوايل احلق يف أأي تعويض 19-كوفيدفريوس  قع أأن يرتفع ونتو  الظروفمن متطوعينا قد ترضروا من هذه [ X]. وتشري تقديراتنا ا 

 هذا العدد بشلك كبري. 

ماكنية وس نكون ممتنني لو تكرممت بتحديد موعد لنناقش هذه املسأأةل امللحة يف أأقرب وقت ممكن. ونرغب حتديدا يف  أأن نتناول ابلنقاش ا 

وافهتم املنية. ويامتىش هذا اال جراء مع الزتام انية للمتطوعني املترضرين والتعويض لعائالت املتطوعني اذلين  اجملطبية  ال رعاية  لااحلكومة    توفري

كام أأنه يامتىش مع أأفضل املامرسات عىل الصعيد   12]امس امجلعية الوطنية[ والتصدي معا للجواحئ والأوبئة.طوعي لـ  احلكومة بتسهيل العمل الت

 ادلويل.

ىل تلقي ردمك.   نتطلع ا 

 والتقدير،بقبول فائق الاحرتام س يديت/س يدي،  ،وتفضلوا

 ]امس اكتب الرساةل ومنصبه[

 

 الصادر عن املؤمتر ادلويل الثالث والثالثني.  3الصادر عن املؤمتر ادلويل احلادي والثالثني؛ القرار رمق  4القرار رمق 12
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 مقارنة بني خمتلف مناذج صناديق التضامن القامئة   3املرفق  

  الصليب الأمحر جلنوب السودان  مجعية الهالل الأمحر المين  الهالل الأمحر العريب السوري   

دارة   املعنية ابلصندوق اخلاص للهالل تُديره اللجنة  الصندوق ا 

 الأمحر العريب السوري

 رئيس الهالل الأمحر العريب السوري •

الأمني العام للهالل الأمحر العريب  •

السوري يف منصب الأمني املايل 

 واال داري

رئيس قسم العمليات يف الهالل  •

 الأمحر العريب السوري

 التالية:متكل اللجنة الصالحيات 

دراسة احلاالت الواردة واختاذ القرار  •

 املناسب

حتديد مبلغ ادلمع الشهري اذلي  •

 س ُيقّدم للمنتفعني مبساعدة الصندوق

اليت  املوافقة عىل مشاريع الاستامثر •

ميولها الصندوق واليت تؤول عائداهتا 

ليه واال رشاف علهيا.  ا 

املوافقة عىل فتح حساابت مرصفية  •

املصارف اليت تعمل يف للصندوق يف 

 سورية.

 تديره جلنة اتبعة للحركة

 الأمني العام للهالل الأمحر المين •

منسق التعاون مع اللجنة ادلولية للصليب  •

 الأمحر

 رئيس املكتب القطري لالحتاد ادلويل •

 املمثل القطري للصليب الأمحر الأملاين •

  للصليب الأمحر ادلامناريك املمثل القطري •

مدير الربامج القطرية للصليب الأمحر  •

 الرنوجيي

 املمثل القطري للهالل الأمحر القَطري •

 تتوىل اللجنة املهام التالية:

 تنفيذ معليات الصندوق اخلاص •

التأأكد من دقة التارخي/امللف اذلي تُقدمه  •

 فروع الهالل الأمحر المين

املرض أأو احلادث التأأكد من دقة حاةل  •

ىل معايري قامئة عىل الاحتواء  ابالستناد ا 

 والاس تثناء.

 تديره جلنة تنفيذية اتبعة للحركة 

الأمني العام للصليب الأمحر جلنوب  •

 السودان

منسق التعاون مع اللجنة ادلولية للصليب  •

 الأمحر

 املمثل القطري لالحتاد ادلويل •

املدير املايل للصليب الأمحر جلنوب  •

 السودان

 مستشار طيب )طبيب( •

رئيس قسم التطوير التنظميي يف الصليب  •

 السودان )أأمني اللجنة( الأمحر جلنوب

تتوىل اللجنة مسؤولية النظر يف الطلبات الواردة من 

ىل  س ناد املنح ا  املتطوعني واختاذ القرارات بشأأن ا 

املتطوعني اذلين يلمتسون مساعدة مالية من 

الصندوق. تصادق اللجنة عىل التقارير املالية بشأأن 

اس تخدام الصندوق واليت يعدها املدير املايل للصليب 

 الأمحر جلنوب السودان.
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تُتخذ القرارات يف اللجنة بأأغلبية  •

 الأصوات

جراء معليات حتويل الأموال بعد  • ا 

ىل املتطوع املعن  املوافقة/التصديق علهيا ا 

أأو أأعضاء أأرسته اذلين يعوهلم عىل حنو 

 سلس ويف ظل الشفافية.

 

أأنشئ هذا الصندوق لفرتة زمنية ُمحددة تنطلق من  صندوق دامئ صندوق دامئ املدة الزمنية  

ىل   2020مايو    1 . هذه الفرتة قابةل 2021أأبريل    30ا 

للمتديد عند احلاجة عن طريق قرار صادر عن اللجنة 

 التنفيذية للصندوق.

لفائدة مصايب الهالل صندوق وطن خاص  نطاق الصندوق   

 الأمحر العريب السوري وشهدائه.

 املس تفيدون:

موظفو الهالل الأمحر العريب  •

السوري ومتطوعوه اذلين تعرضوا 

لال صابة أأثناء الاضطالع بواجهبم 

 اال نساين.

أ ابء موظفي الهالل الأمحر العريب  •

السوري وأأهماهتم وزوجاهتم وأأبناؤمه 

 يف حاالت الاستشهاد.

تتخذ جلنة الصندوق حاالت خاصة  •

 القرارات بشأأهنا

 

مبتطوعي الهالل الأمحر المين يُمكن الصندوق اخلاص  

 امجلعية الوطنية مما ييل:

تغطية تاكليف تعويض املتطوعني اذلين  •

تعرضوا ال صابة أأو أأصيبوا مبرض جراء 

 العمل.

تقدمي ادلمع عىل املدى القصري لأقرب فرد   •

 املُتوىف من اذلين يعوهلم.من عائةل املتطوع 

تلبية احتياجات املتطوع املصاب/املريض برسعة لضامن 

 شفائه

ال يُمكن اس تخدام هذا الصندوق ملعاجلة املتطوعني 

 املصابني أأو املرىض خارج المين.

 يُوفر الصندوق ادلمع للمتطوعني يف احلاالت التالية:

يُمكن ملتطوع ظهرت عليه أأعراض املرض   •

 19 -صابته بفريوس كوفيدويُشتبه يف ا  

أأن حيصل عىل ادلمع املايل ال جراء 

التحليل، ويشمل ذكل تاكليف النقل 

ىل التاكليف  عند الاقتضاء وابالستناد ا 

 الفعلية املُتكبّدة.

جيابية  • يُمكن ملتطوع تبني أأن نتيجة حتليهل ا 

أأن  19-وأأنه مصاب بفريوس كوفيد

حيصل عىل ادلمع املايل ليخضع للعالج 

 شلك دفعة مالية واحدة تعادل وذكل يف

 دوالر أأمرييك. 300حوايل 
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ال يُقدم هذا الصندوق ادلمع املايل للمتطوعني وأأرسمه 

 يف حاالت الوفاة.

ليسوا جزءا من اال دارة، يؤدون دور اجلهة  الرشاكء 

 املاحنة فقط

اللجنة ادلولية للصليب الأمحر، الاحتاد ادلويل، 

الأملاين، الصليب الأمحر ادلامناريك، الصليب الأمحر 

 الصليب الأمحر الرنوجيي، الهالل الأمحر القطري

الصليب الأمحر جلنوب السودان، اللجنة ادلولية 

للصليب الأمحر، الاحتاد ادلويل، امجلعيات الوطنية 

 املُسامهة، هجات ماحنة أأخرى

التعامل مع الطلبات  

 الواردة 

وظفو الهالل حاالت اال صابة: يف حال تعرض م

ىل اال صابة أأثناء أأداء  الأمحر العريب السوري ا 

معلهم، تُقدم هلم اال سعافات الأولية عىل الفور، 

ىل اللجنة اخلاصة  مث حُيال ملف حالهتم اكمال ا 

ابلصندوق بعد أأن يتوىل مدير قسم اخلدمات 

عداده مع ذكر ما ييل:  الطبية ا 

مجيع التفاصيل املتعلقة ابملصاب  •

اطه يف الهالل الأمحر واترخي اخنر 

 العريب السوري

مجيع التفاصيل الواردة يف واثئق  •

هوية املصاب ووثيقة اخنراطه يف 

الهالل الأمحر العريب السوري ونسخ 

 مهنا

 السرية املهنية للمصاب •

املعلومات املفصةل املتعلقة ابملهمة اليت  •

 اكن فهيا واترخيها ونوعها

يُعرف مصطلح احلادث اذلي يتعرض هل متطوع يف 

 الهالل الأمحر المين عىل النحو التايل:

طالق انر مبارش  "تعرض متطوع ال صابة أأو وفاته جراء ا 

صابته  أأو غري مبارشة أأو غارة جوية أأو حادث سري أأو ا 

واجبه اال نساين مع الهالل الأمحر مبرض أأثناء أأداء همامه/

ويشمل ذكل حضور الاجامتعات أأو ادلورات  المين،

 التدريبية."

محل املتطوع لبطاقة اخنراطه يف الهالل  •

الأمحر المين وزي الهالل الأمحر المين عند 

 التعرض للحادث.

وجود املتطوع داخل عربة للهالل الأمحر  •

وطنية المين أأو عربة اس تأأجرهتا امجلعية ال

   لأداء هممة معينة.

يُمكن أأن يشمل تعويض املتطوعني تاكليف  •

التحليل والعالج يف حدود املبالغ الواردة 

مضن "مسامهة الصندوق يف مساعدة 

يُمكن للمتطوع اذلي ظهرت عليه أأعراض  التحليل: 

صابته بفريوس  أأن  19 -كوفيداملرض ويُشتبه يف ا 

يطلب ادلمع املايل ال جراء التحليل عن طريق املكتب 

لهيا. يرسل املكتب   الفرعي أأو الوحدة اليت ينمتي ا 

ىل رئيس  الفرعي/الوحدة طلب املتطوع حال تلقيه ا 

مني العام أأن يتخذ و   قسم التطوير التنظميي. يُمكن للأ

قرارا بشأأن تقدمي ادلمع املايل املطلوب للمتطوع دون 

 اجامتع للجنة. عقد

جيايب  العالج: يُمكن للمتطوع اذلي ثبت أأن حتليهل ا 

أأن يطلب ادلمع  19-وأأنه ُمصاب بفريوس كوفيد

رسال اس امترة طلب ادلمع  املايل عن طريق ا 

مصحوبة بشهادة التحليل. ويتوىل املكتب الفرعي 

ىل رئيس قسم  رساهل ا  فور تلقيه لطلب املتطوع ا 

 بدوره معاينة الطلب التطوير التنظميي اذلي يتوىل

ىل عقد اجامتع  وينصح الأمني العام بشأأن احلاجة ا 

للجنة. تتوىل اللجنة مسؤولية النظر يف الطلبات 

س ناد  الواردة من املتطوعني واختاذ القرارات بشأأن ا 
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اترخي اال صابة وتوقيهتا ونوعها  •

آل وجسام هتا والتوقعات الأولية مبأ

 العالج وتاكليفه.

وفاة موظف من  حاالت الاستشهاد: يف حاةل

موظفي الهالل الأمحر العريب السوري، يتوىل 

 الفرع مسؤولية التكفل به ويرسل خطااب

 يتضمن ما ييل:

مجيع التفاصيل املتعلقة ابلشهيد  •

واترخي اخنراطه يف الهالل الأمحر 

 العريب السوري

مجيع التفاصيل الواردة يف واثئق  •

هوية الشهيد ووثيقة اخنراطه يف 

الهالل الأمحر العريب السوري ونسخ 

 مهنا

 السرية املهنية للشهيد •

املعلومات املفصةل املتعلقة ابملهمة اليت  •

 اكن فهيا واترخيها ونوعها

 اترخي وتوقيت الوفاة •

تدعو جلنة الصندوق ممثال )متطوعا( عن الفرع 

ليه الشهيد حلضور املداوالت بشأأن اذلي ينمت ي ا 

 ملفه اخلاص ابلفرع.

املتطوع أأو الأرسة اليت يعيلها" يف اجلزء 

نفاق.   املتعلق بسقف اال 

ذا تعرض املتطوع ال صابة أأو مرض وتعذر  • ا 

عي لأن عليه الاضطالع بنشاط تطو 

الطبيب أأوصاه بأأن يلزم البيت، يُمكن 

للمكتب الفرعي حيهنا تقدمي التقرير الصادر 

عن الطبيب/املستشفى )وجيب أأن حيمل 

ىل  خمت الطبيب/املستشفى( اذلي يشري ا 

 فرتة تعايف املتطوع. 

 

ىل املتطوعني اذلين يلمتسون مساعدة مالية  املنح ا 

 من الصندوق.

 

وفامي يتعلق ابلأشخاص اذلين مل ينخرطوا بشلك رمسي 

مكتطوعني يف الصليب الأمحر جلنوب السودان ولكن 

اس ُتعني هبم مؤقتا لالضطالع بأأنشطة التصدي 

)مثل املسؤولني عن حشد اجملمتع   19  -لفريوس كوفيد

احمليل( فليسوا مؤهلني لطلب املساعدة املالية من هذا 

 الصندوق. 
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ية لتقدمي  الفرتة الزمن  

 الطلبات 

عادة اس امترة طلب ادلمع  ال خيضع تقدمي الطلبات ل جال حمددة. يتوىل املكتب الفرعي ا 

مصحوبة جبميع الواثئق املطلوبة واملذكورة مضن 

ىل اللجنة يف غضون   أأايم معل يف حاالت   3اال جراءات ا 

 أأايم معل يف حاالت الوفاة. 5اال صابة و

صليب الأمحر جلنوب ويتعني عىل املاكتب الفرعية لل 

ىل املقر يف غضون  السودان أأن ترسل الطلب ا 

أأس بوع بعد تلقيه من املتطوعني. وتعقد اللجنة 

التنفيذية اجامتعا يف غضون أأس بوع من وصول 

ىل املقر. وال تتجاوز معلية تسلمي املنح  الطلبات ا 

النقدية للمتطوعني اذلين تقدموا بطلب ادلمع املايل 

 ي طلب املتطوع.س تة أأسابيع منذ تلق

آلية المتويل  يرادات الصندوق: أ  ا 

التربعات النقدية )مع مراعاة رشوط  •

 اجلهة املاحنة ورغباهتا(

النس بة أأو املبلغ اذلي خُيصم من  •

يرادات الطابع.  ا 

يرادات استامثرات رأأس مال  • ا 

 الصندوق 

عائدات املشاريع الاستامثرية  •

 للصندوق

سيسامه يف هذا الصندوق رشاكء احلركة )اللجنة  

ادلولية، الاحتاد ادلويل، الصليب الأمحر الأملاين، 

الصليب الأمحر ادلامناريك، الصليب الأمحر الرنوجيي، 

الهالل الأمحر القطري( أأو الرشاكء اخلارجيون ال خرون 

ن ُوجدوا( حسب خططهم املتفق علهيا حبوايل  )ا 

س نواي. الهالل الأمحر المين دوالر أأمرييك  10.000

ىل املسامهة يف هذا الصندوق اخلاص مببلغ  مدعو أأيضا ا 

 دوالر أأمرييك س نواي. 1000

حُيدد السقف الأعىل للأموال اليت تُمنح للمتطوعني مببلغ 

يف املائة من   50دوالر أأمرييك. حني يرُصف    100,000

الصندوق، يس تأأنف الهالل الأمحر المين ورشاكؤه من 

ن ُوجدوا( مسامههتم الس نوية داخ ل احلركة أأو خارهجا )ا 

ىل أأن يبلغ سقفه الأصيل.   للصندوق ا 

حيتوي هذا الصندوق عىل املساهامت النقدية للجنة  

ادلولية والاحتاد ادلويل وامجلعيات الوطنية وهجات 

 ماحنة أأخرى.

دوالر  50.000ويبلغ النطاق الأويل للصندوق 

املبلغ حني يتلقى الصليب   أأمرييك ويُمكن أأن يرتفع هذا

الأمحر جلنوب السودان عددا أأكرب من املساهامت من 

 خمتلف اجلهات املاحنة.

 

 حاالت اال صابة: ظروف التغطية   

تُقدم اال سعافات الأولية فورا للشخص  -

 املصاب

ذا تعرض  يغطي الصندوق مجيع تاكليف العالج ا 

صابة أأو املرض:  الشخص لال 

 دوالر أأمرييك 6000حاالت الوفاة:  •

تقدمي ادلمع املايل ال جراء التحليل ويشمل ذكل   

ىل التاكليف  تاكليف النقل عند الاقتضاء، استنادا ا 

 الفعلية املُتكبّدة.
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 تندرج مصاريف عالج اال صابة مضن التغطية -

يس متر دفع الراتب/ البدل اليويم للشخص  -

 املصاب أأثناء تلقي العالج وأأثناء فرتة التعايف 

تُنهتج حلول عىل املدى الطويل استنادا  -

خلصوصية احلاةل حسب خطورة اال صابة 

وأ اثرها عىل القدرة اجلسدية للمصاب عىل 

املدى البعيد. )مثال بتغيري جمال معهل من العمل 

ىل ال عمل اال داري، أأو من برانمج امليداين ا 

ىل أ خر، أأو مواصةل تقدمي ادلمع املايل أأو  معني ا 

العين يف حال مل يعد أأبدا قادرا عىل مواصةل 

 العمل(

 حاالت الاستشهاد:

 تُوافق اللجنة عىل ادلمع الشهري

حاالت اال صابة اخلطرية )مبا يف ذكل  •

 دوالر أأمرييك كحد أأقىص 3000اال عاقة(: 

البيت يُس ند  بلزوميف حال أأوىص الطبيب  •

طار واجب  ىل املتطوعني يف ا  بدل يويم ا 

ىل  العناية حُيسب البدل اليويم استنادا ا 

عدد أأايم الراحة اليت يويص هبا الطبيب 

ويبلغ املعدل اليويم نصف البدل اليويم 

)وفقا لس ياسة البدل اليويم املعمول هبا يف 

الهالل الأمحر المين(؛ وال يُمنح أأي بدل 

 يويم أأايم امجلعة.

تقدمي ادلمع املايل للعالج يف شلك دفعة مالية واحدة 

 دوالر أأمرييك. 300مبا يعادل 

حاالت الاستشهاد: يُسمل مبلغ ادلمع الشهري  رصف الأموال 

ىل أأرسة الشهيد،  اذلي وافقت عليه اللجنة ا 

لأم والزوجة ويقترص ذكل عىل الأب وا

 والأطفال.

يُرخص لشخص فقط من أأرسة الشهيد تسمل 

 التعويض.

ىل  جيب أأن خيضع رصف املبالغ من الصندوق ا 

توقيع رئيس اللجنة وأأمني املال. يتوىل املدير 

صدار أأوامر   تسديد املبلغاملايل ا 

ال تُقبل سوى الطلبات املُقدمة ابمس املتطوع وليس  

ابمس أأفراد أأرسته اذلين يعيلهم أأو أأفراد العائةل املوسعة 

عىل غرار الوادلين أأو الزوجة أأو الأطفال أأو الأخوات 

أأو اال خوة أأو أأبناء/بنات العم )ة(/اخلال)ة( أأو 

 الأخوال/اخلاالت أأو الأعامم/العامت.

موال توقيع أأمني عام الهالل جيب أأن حيمل صك دفع الأ 

ىل جانب رئيس بعثة  الأمحر المين وخمته )أأو من ينوبه( ا 

اللجنة ادلولية )أأو من ينوبه/ها( نيابة عن رشاكء احلركة. 

ال يُمكن قبول دفع املال يف غياب أأي أأحد من هؤالء 

املوقعني. عالوة عىل ذكل، ال يُمكن يف أأي حال من 

يتوىل أأمني عام الصليب الأمحر جلنوب السودان  

مسؤولية البت يف الطلبات الواردة من املتطوعني 

مس تعينا بنصاحئ  19-للخضوع لتحليل كوفيد

املستشار الصحي. ويتوىل عقد اجامتع اللجنة 

حني ترد طلبات ادلمع املايل لأغراض  وترؤسه

 العالج.

س ناد املنحة لطالهبا من حيث املب دأأ. ولكن ويتعني ا 

ابعتبار القيود املفروضة عىل تنقل الشخص اذلي 

صابته خشصيا، يُمكن لأحد أأفراد  أأثبتت التحاليل ا 
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ق لأغراض أأخرى و/أأو  الأحوال اس تخدام هذا الصندو  

    لأنشطة الهالل الأمحر المين.

 

ذا عرض خطاب التفويض ووثيقة  أأرسته تسمل املنحة ا 

ثبات صةل القرابة.  الهوية الوطنية ال 

ويتعني أأن يسهل املكتب الفرعي والوحدة معلية 

فور تويل اللجنة تسلمي املساعدة النقدية للمتطوعني 

حتديد املنحة تتوىل املاكتب الفرعية والوحدات 

مسؤولية متابعة حاةل املس تفيدين فامي يتعلق 

ذت )العالج( بعد تلقهيم املنحة.  ابال جراءات اليت اختخ

الشؤون اال دارية  

دارة البياانت   وا 

يتعني وضع جسل خاص لتسجيل حمارض 

 اجامتعات اللجنة واقرتاحاهتا وقراراهتا

وجيب الاحتفاظ جبميع جسالت اللجنة وملفات 

احلاالت والطلبات والسجالت املالية يف خزانة 

رشاف من املدير املايل.  خاصة هبا داخل املقر اب 

ويتعني أأن حتمل الطلبات املتعلقة حباالت الوفاة 

مضاء مجيع أأعضاء  وملفات حاالت اال صابة ا 

اللجنة بعد تسجيل القرار اذلي اختذته اللجنة 

 شأأهنا.ب 

يفتح الهالل الأمحر المين مبعية رشاكئه من احلركة حسااب 

خاصا ابمس صندوق متطوعي الهالل الأمحر المين يف 

 أأكرث املؤسسات املالية موثوقية )املرصف(.

ويتعني عىل املس تفيد من الصندوق تقدمي وصل للجنة 

 الصندوق لأغراض حفظ السجالت.

 يتوىل رئيس قسم التطوير التنظميي 

مسؤولية متابعة تنفيذ قرار اللجنة بوسائل مهنا 

 التواصل مع املاكتب الفرعية والوحدات.

ىل  يتكفل املدير املايل جبميع اال جراءات املالية الرامية ا 

 تقدمي ادلمع املايل للمتطوعني مبوجب قرار اللجنة.

عداد التقارير املالية  ابلشؤون حيتفظ املدير املايل ابمللفات املتعلقة  ا 

 املالية للصندوق وحساابته

ىل لك   يرسل مقر الهالل الأمحر المين بياانت المتويل ا 

اجلهات املاحنة املُسامهة يف هذا الصندوق لك ثالثة 

 أأشهر.

يُعد املدير املايل تقريرا ماليا بشأأن اس تخدام الصندوق 

 ويرفعه للجنة لك ثالثة أأشهر.

الروابط القامئة مع   

ت  صناديق أأو هجا 

 تأأمني أأخرى 

صاابت، وحني يتعذر عىل  يف حاةل وقوع ا 

الهالل الأمحر العريب السوري )ماليا أأو 

لوجستيا( تغطية لك املصاريف أأو أأنواع 

اخلدمات الطبية ذات الصةل، يُمكن للهالل 

يف حاالت احلوادث، يُمكن للهالل الأمحر المين أأيضا 

أأن يتقدم بطلب مبوجب التأأمني العاملي لالحتاد ادلويل 

ن اكن الطلب يف حمهل(، يف غضون  عىل احلوادث )ا 

ن تسبب احلادث يف وفاة( 72  ساعة )ا 

يف حاالت الوفاة، يدمع الصليب الأمحر جلنوب 

السودان واللجنة ادلولية أأرسة املُتوىف للتقدم بطلب 

 Maurice deدمع مايل من الصندوق الفرنيس 

Madre. 
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الأمحر العريب السوري الامتس ادلمع من اللجنة 

ادلولية يف بعض احلاالت. وس تقرر اللجنة 

ذا اكنت س تقدم ادلمع، استنادا ادلولية حيهن  ا ما ا 

ىل القدرات املتاحة.  ا 

يف حاالت الوفاة، يدمع الهالل الأمحر العريب 

أأرسة املُتوىف للتقدم  ةالسوري واللجنة ادلولي

بطلب دمع مايل من الصندوق الفرنيس 

Maurice de Madre. 

 

ويُمكن أأن ترصف رشكة تأأمني الاحتاد ادلويل املبلغ 

اة الأصول القانونية املُس تزنف من الصندوق عند مراع

ثبات ذكل لرشكة التأأمني.    وا 
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 مجعية وطنية   تديره منوذج اختصاصات صندوق تضامن    -  4املرفق  

رمغ اختالف الاحتياجات اال دارية للجمعيات الوطنية، يُمكن اس تخدام هذا المنوذج وهذه الاعتبارات مكُنطلق ال عداد اختصاصات )أأو 

آلية التضامن( اذلي تديره   امجلعية الوطنية.وثيقة تأأسيس ية أأخرى مالمئة( صندوق التضامن )أأو أ

 الغرض من الصندوق 

من املفيد توضيح الغرض من الصندوق أأو الآلية وحتديد نطاقهام بدقة. وقد يكون الغرض اكلتايل: "تقدمي ادلمع املايل ملتطوعي امجلعية 

ىل التعويض املايل يف حال تكبدمه لتاكليف مال  ية من أأجل عالج مرض أأو الوطنية ]وموظفهيا[ اذلين ال حيظون بتأأمني أ خر وحيتاجون ا 

ىل اس تحقاقات جراء وفاهتم." لضامن  19-يُوىص بأأن ال يقترص غرض الصندوق عىل تبعات فريوس كوفيد يف حال احتاجت أأرسمه ا 

 جيب أأيضا ترس يخ مبادئ عدم المتيزي. تاكفؤ الفرص أأمام املتطوعني يف نفس الوضع ولضامن الاس تدامة عىل املدى الطويل.

دارته حومكة الصندوق و   ا 

لكيا مضن الهيلك القانوين للجمعية الوطنية. ويف حاالت   ذكليف بعض احلاالت، يندرج    حومكة الصندوق.  لكيفيةأأدرج يف هذا اجلزء وصفا  

دارته. آلية الانتخاب ال رشاك مكوانت أأخرى يف احلركة يف حومكة الصندوق وا   أأخرى، ختتار امجلعية الوطنية أ

طاروحىت يف احلاالت اليت يُدار فهيا الصندوق   رساء جملس يدير ال   يف ا  صندوق لضامن اال رشاف الهيلك القانوين للجمعية الوطنية، يُوىص اب 

عية عليه عىل حنو اكف. وقد يتأألف هذا اجمللس من الأمني العام واملدير املايل ومدير قسم التطوير التنظميي/التطوع/املوارد البرشية يف امجل 

لطلبات واملوافقة عىل الوطنية )يُمكن تعيينه أأمني مال الصندوق(، وممثال أأو اثنني عن اجلهات املاحنة. ويتوىل جملس اال دارة اس تعراض ا

س ناد املوافقة   مبالغ التعويض ومراجعة التقارير املالية واملوافقة علهيا. آليات معل مرنة )مثل ا  رساء أ ويتعني حتديد النصاب لهذه الأغراض، وا 

  ابلربيد اال لكرتوين(.

رشاف اجمل دارة الصندوق حتت ا  ويُفضل تعيني منسقني عىل مس توى   لس.يتعني اس تحداث منصب لأحد موظفي امجلعية الوطنية لتلكيفه اب 

دارة الصندوق، وذكل للحد من الوقت اذلي يس تغرقه تسلمي الطلبات والبت فهيا.   الفروع ليك يضطلعوا بدور الوسطاء بني املتطوعني وا 

ىل ادلمع حُيبذ أأن خُيصص حساب يُس تعمل فقط لأغراض الصندوق لتعويض املتطوعني/)واملوظفني عند الاقتضاء( اذلين حيتا جون ا 

ويتعني احلصول عىل توقيعني كحد أأدىن لرصف الأموال. يف احلاالت اليت يكون فهيا الرشاكء من احلركة جزءا من هيلك احلومكة، يُمكن 

نشاء حساب مشرتك تديره امجلعية الوطنية وأأحد الرشاكء.  ا 

آليات المتويل   أ

ذا اكن الصندوق يف هذا اجلزء يُدرج رشح للآليات اليت ستس تخدهما   امجلعية الوطنية حلشد الأموال من أأجل ضامن اس تدامة الصندوق. ا 

دراج قامئة أأسامء الرشاكء اذلين يدمعون الصندوق )الاحتاد ادلويل، اللجنة ادلولي ة، يُدار ابالشرتاك مع رشاكء أ خرين من احلركة، يتعني ا 

 امجلعيات الوطنية املُسامهة(.

ية اليت س ُتحشد ال رساء الصندوق لتقدمي ادلمع للمتطوعني/)املوظفني(. ومن شأأن بلورة توقعات مالية تشمل عدد حدد املبالغ املالية الأول 

 املتطوعني النشطني أأن تساعد امجلعية الوطنية عىل تقيمي هذه املبالغ.

امه به لك رشيك يف الصندوق. وعىل امجلعية وفامي يتعلق ابلصناديق اليت تُدار ابلرشاكة مع رشاكء من احلركة، يتعني توضيح املبلغ اذلي يُس

 الوطنية أأن تسامه بدورها يف هذا الصندوق من مواردها اخلاصة.

ذا أُ  عادة تزويد الصندوق نشئ الصندوق من خالل منحة أأولية وردت يف شلك دفعة مالية ا  واحدة، يتعني أأن حُيدد هذا اجلزء اترخي ا 

 اس تدامة الصندوق.)مثال حال اس تزناف نس بة معينة منه( لضامن 
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آلية ترشف علهيا امجلعية الوطنية[  4]يرىج الاطالع عىل اجلزء   جياد املوارد لمتويل أ  من هذه الوثيقة التوجهيية للمزيد من املعلومات بشأأن ا 

 املعايري والتعامل مع الطلبات الواردة 

مثال: املتطوعون املنخرطون أأو املتطوعون النشطون(. ارشح يف هذا اجلزء بلغة بس يطة معايري التأأهل للحصول عىل املساعدة املالية )

جراءات اختيار املنتفعني شفافية ومنصفة وخالية من  حدد أ جاال واقعية يف هذا اجلزء لتقدمي طلبات ادلمع. جيب أأن تكون معايري و/أأو ا 

لقرارات )وقد يكون من بيهنم أأعضاء يتعني أأن حُيدد هذا اجلزء الأشخاص املسؤولني عن اختاذ ا أأي نوع من أأنواع تضارب املصاحل.

ىل املوافقة اليت ترد ابلربيد اال لكرتوين(. آليات اختاذ القرارات يف الوقت املناسب )مثال ابالستناد ا   اجمللس( وأ

الأخذ بعني وحُيدد هذا اجلزء الواثئق املطلوبة من املتقدمني بطلب ادلمع )مثال فواتري املستشفى، الشهادات الطبية، شهادات الوفاة(، مع  

  لحصول عىل هذه الواثئق.لالاعتبار العبء اال داري واملايل 

 مبالغ التعويض 

حُيدد هذا اجلزء بوضوح املبلغ الأقىص للتعويض اذلي يُمكن أأن حيصل عليه لك من يتقدم بطلب ادلمع، ويعمتد ذكل عىل طبيعة الطلب 

)تاكليف الاستشفاء أأو حاالت الوفاة(. يُمكن أأن ختتار امجلعية الوطنية تعويض أأحصاب الطلب بدفعة مالية ُمحددة مس بقا أأو استنادا 

ىل التاكليف الف  ذا اكن الصندوق  ا  ىل ما ا  تاكليف أأخرى مثل تاكليف التحاليل ونقل   س يغطيعلية املُتكبّدة. كام يُمكن أأن يشري هذا اجلزء ا 

آليات ذكل،   ىل املرفق الطيب وأ  املصابني ا 

ذا أأرادت امجلعية الوطنية أأن حتتفظ بسلطهتا التقديرية عند حتديد مبالغ التعويض أأو أأنواعها حسب احلاالت الفردي ة، يتعني أأن يُشري ا 

لهيا هذه القرارات الستبعاد أأي ش هبة احنياز. عىل سبيل املثال، يُمكن للجمعية الوطنية ىل املعايري املرجعية اليت تستند ا  أأو  هذا اجلزء ا 

[ اذلي ثبتت لأعضاء أأرسة املتطوع/]املوظف 19-اجمللس أأن يقرر اس تثنائيا ويف بعض احلاالت تقدمي ادلمع املايل ال جراء حتليل كوفيد

صابته ابلفريوس يف حال ظهرت علهيم أأعراض واحضة، أأو تغطية اخلسائر النامجة عن فقدان ادلخل جراء املرض/اال صابة لفرتة زمنية  ا 

 حمددة.
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