
 اتفاقیة بین المتطوع والصلیب األحمر

 سألتزم بالمبادئ األساسیة للصلیب األحمر في مھماتي التطوعیة.. 

 سألتزم بالسیاسیة التطوعیة لمنظمة الصلیب األحمر السویدیة في مھماتي التطوعیة. .

 المھمة).على مضمون وشمولیة المھمة ( انظر وصف  *لقد اتفقت أنا والحلقة/ رئیس المتطوعین . 

 و االنسحاب من مھمتي التطوعیة.أسأقوم بتبلیغ الحلقة/ رئیس المتطوعین في وقت مبكر عن رغبتي في التوقف مؤقتاً . 

 من خالل توقیعي على ھذه االتفاقیة فإنني أتعھد بااللتزام بواجب كتمان الَسر. .

 بھذه االتفاقیة.إنني مدرك بأنھ قد یتم إبعادي عن مھمتي التطوعیة إذا لم ألتزم . 

 

 ر في منظمة الصلیب األحمرواجب كتمان السّ 

بصفتك متطوعاً ستلتقي بأناس یتلقون الدعم أو یشاركون في مختلف فعالیات منظمة الصلیب األحمر. وھم أشخاص یحتاجون لسبب 
 یة.أو آلخر إلى الدعم اإلنساني منك ومن المتطوعین اآلخرین من أجل تغییر وتحسین أوضاعھم المعیش

ومن خالل لقائك مع الناس سوف تحظى بثقتھم وتطلع على حیاتھم الخاصة. ومن المھم بالنسبة لثقة الناس بك كمتطوع أال تذكر 
 ،وال یحق لك تحت أي ظرف .وساط الصلیب األحمر تحت أي ظرف من الظروفألألخرین ما تعرفھ من خالل تواصلك مع الناس في 

 ما علمتھ أثناء مھمتك كمتطوع في الصلیب األحمر.عأن تكشف  ،حتى وإن انتھت مھمتك

 
 

 

 

 

_____________________________ 

 المكان والتاریخ

 

_____________________________            _____________________________ 

 الحلقةیس المتطوعین/ توقیع رئ                                                  توقیع المتطوع

 

                                                                      _____________________________ 

 الحلقة المسؤولة                                                                  

 

 اندة لكل نشاط، وصف المھمةالسیاسة التطوعیة لمنظمة الصلیب األحمر السویدیة, وثیقة مس المالحق:

 ) في بعض الحاالت تجري قیادة المتطوعین من قبل موظفین بناء على طلب مجلس اإلدارة المركزیة*



 

 

 المبادئ األساسیة لمنظمة الصلیب األحمر
والتي یجب على كل حمة التي تجمع الحركة بأسرھا تتطابق المبادئ األساسیة لمنظمة الصلیب األحمر مع قیمنا. وتعتبر بمثابة اللُ 

ثم أول مبدأین منھا ھي أھدافنا،  ،لف من سبعة مبادئأكة على نحو فعال. وھي تتمتطوع أن یتبناھا إذا كان یرید العمل في الحر
 ما الثالثة األخیرة فتتعلق بمنظمتنا.أیلیھما مبدآن یصفان وسائلنا، 

 

 اإلنسانیة

 جل تحقیق السالم.والصحة وتعمل من أ عن البشریة. وتھدف إلى حمایة الحیاةیعمل الصلیب األحمر من أجل رفع المعاناة وتخفیفھا 

 

 عدم التحیَز

و آرائھم السیاسیة. ونحن نرفض كل أشكال التمییز. أأو انتمائھم العرقي أو جنسیتھم  إننا ال نفرق بین األشخاص على أساس دینھم
 من یشاركنا قیمنا.عمل على إیجاد التعددیة في منظمتنا حیث نرحب بكل نا أننا كم

 

 الحیاد

موقف حیال النزاعات. إن لكي تحافظ منظمة الصلیب األحمر على ثقة اآلخرین في أنھا منظمة إنسانیة، فإنھا تمتنع عن اتخاذ أي 
 موقفنا ھو في صالح اإلنسان.

 

 االستقاللیة

 التعاون یتماشى مع مبادئنا األساسیة.ن ھذا أو السلطات لطالما نحن مستقلون وأحرار. وبوسعنا أن نتعاون مع الحكومات أ

 

 التطوع

 یستند نشاطنا إلى العمل التطوعي.

 

 الوحدة

 ال توجد سوى جمعیة واحدة في كل بلد، ونحن متواجدون في معظم البلدان.

 

 العالمیة

وتتمتع بحق  كل جمعیات الصلیب األحمر تتحمل مسؤولیة تضامنیة بعضھا مع بعض. ویقع على عاتق ھذه الجمعیات واجب التعاون
 بعضھا من بعض. المعونةطلب 

 

 


