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 معلومات أساسية تقرير

 
 سالمة متطوعي العمل اإلنساني وأمنهم

 الخالصة:
 

الصليب األحمر والهالل األحمر والمتطوعين اإلنسانيين طوعي العمل اإلنساني لدى متعدد يتزايد 
و نزاعات طال شديدة التعقيد، أحاالت طوارئ  وأ، اشةالهشبالغة أوضاع في يعملون الذين اآلخرين 

مر الصليب األحفي أكثر من مليون متطوع  ،اليوم في جميع أنحاء العالم، على سبيل المثالهناك وأمدها. 
فاألمم المتحدة . كثر شموالً أ اً يعكس نمطهو ما حاالت نزاع. وتعاني من في بلدان  ونعمليوالهالل األحمر 

0Fنزاعالتعاني من أحد أشكال اإلنسانية في بلدان  ها٪ من مساعدات80تنفق 

 ارث الطبيعيةوالكوتتزايد . 1
، األمر الذي يتطلب ارئ الصحيةحاالت الطو في كثير من األحيان، بما في ذلكة اد شددوتيرة كما تز

حجم في جميع أنحاء العالم ويزداد المتطوعين المحليين في بيئات محفوفة بالمخاطر. حشداً جماهيرياً من 
بالغة الخطورة وشديدة التعقيد مما يحد من عدد المنظمات التي بيئات التي تنشأ في االحتياجات اإلنسانية 

 .هذه البيئات داخليمكنها العمل 
 
انتباه المجتمع الدولي إلى المخاطر التي تواجه العاملين في المجال اإلنساني في على الرغم من تزايد و

ال يزال  التركيز على المخاطر الخاصة التي تواجه المتطوعين المحليينالقليلة الماضية، إال أن السنوات 
أكبر يواجهون ساعدات والم أغلب تسليم بفي بعض األحيان يقومون  م، على الرغم من أنهضئيالً 

 البارزة.هناك ضرورة إنسانية وأخالقية فورية لمعالجة هذه المسألة وبالتالي  ف األخطار.
 

مؤخراً بحوثاً تسلط الهالل األحمر (االتحاد الدولي) الصليب األحمر واالتحاد الدولي لجمعيات وقد أجرى 
 وصمالبما في ذلك مواجهة ، اإلنساني العمل وواجهها متطوعيالضوء على بعض المخاطر الخاصة التي 

ميع مع االفتقار إلى الحصول على ج، هاداخل ونعمليالتي المحلية من المجتمعات والتعرض للخطر 
في التي تواجههم لتحديات التصدي لرهم في ا للقيام بأدواي يحتاجون إليهتالية التدريبالدورات المعدات و

مع ضعف الغطاء التأميني بشكل ضغوط نفسية، ون له من ما يتعرضالوصول إلى السكان المتضررين و
 عام وغير ذلك من معدالت التغطية بشبكات األمان.

 
االستثمار مزيداً من تشمل استراتيجيات تطبيق ب ، وذلكالكثيره ال يزال يتعين تحقيق ويشير البحث إلى أن

وسن التشريعات المالئمة، على نحٍو أفضل،  في هياكل دعم المتطوعين، وتوفير المعدات والتدريب
 اإلنساني.في العمل دور المتطوعين التوعية بشأن و

                                                
 1 countries-22-people-million-57-help-billion-164-appeal-global-stories/2015-stories/all-http://www.unocha.org/top 

http://www.unocha.org/top-stories/all-stories/2015-global-appeal-164-billion-help-57-million-people-22-countries
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 المقدمة
 

فتلك الميدانية: مهامي عدة إصابات خالل من عانيت وطبي ... مركز عن  مسؤوالً كنت ، 2012"في عام 
الجزء العلوي لقنص أصاب في مهمة أخرى، تعرضت وخر في الصدر. أثالث هناك وية في الرسغ، شظ
علقت عملي في قسم وقد اآلن. إلى ي جسدي فموجودة بعض من تلك الشظايا وال يزال . ين ذراعم

اآلن عائد إلى قسم اإلسعافات وها أنا ذا إلى قسم التدريب. بعد ذلك عدت إلى حين، واإلسعافات األولية 
 )سوريٌ  األولية ". (متطوعٌ 

 
 متضررة من فيروس اإليبوال) في مقاطعة (متطوع من سيقوم بذلك إن لم نقم به نحن؟""

 
التي تواجه العاملين في المجال خطار ناقوس الخطر بشأن األدقات القليلة الماضية في السنوات لقد تعالت 
أو النزاعات التي طال أمدها.  ،حاالت الطوارئ المعقدة وال سيما في األوضاع بالغة الهشاشة، أاإلنساني، 

قرار ما حفز االتحاد الدولي القتراح  ذا هو. وهضئيل للغاية ن المحليينالمتطوعيتحديداً ببيد أن االهتمام 
 هم.وأمنالمتطوعين بشأن سالمة 

 
على النتائج التي جمعها "االستعراض العالمي علومات األساسية، مبالالخاص القرار، وهذا التقرير يعتمد و

أكبر دراسة عالمية  عدْ لذي يُ اذلك االستعراض ، 2015الذي أجراه االتحاد الدولي في عام للتطوع" 
أو مقابالت تضمنت . إذ الصليب األحمر والهالل األحمر في التطوععن  أجريت على اإلطالق

ن وقادة ون وأكاديميون ومتطوعو(بما في ذلك موظف بلداً  160في  خبير 600أكثر من استقصاءات شملت 
ما تواجه المتطوعين، بما في ذلك من القضايا التي  اً عددوتدارس هذا االستعراض منظمات تطوع). 

نشر من المقرر . والمثارة ألمنيةالشواغل اعن  وأنماط وممارسات وتحديات، فضالً استجد من توجهات 
 .2015ديسمبر شهر كانون األول/االستعراض العالمي في هذا التقرير الكامل عن 

 
 اإلنسانيالمحليين في العمل قيمة المتطوعين 

البنية التحتية أن تنهار اعات واألزمات التي طال أمدها، نزالفي حاالت سيما ال من المستغرب، ليس 
في ولعديد من السكان. االتي يواجهها  أصالً عسيرة األوضاع المن فاقم يُ مما ، المحلية والخدمات الحكومية

ت غير المنظماأولئك من نب اجإلى الصليب األحمر والهالل األحمر، في  نمتطوعوالبقى ة، يعديدبلدان 
تقديم لالتشكيالت المنظمة التي تظل موجودة من القليلة  القلةالدينية، من بين التنظيمات الحكومية المحلية و

 المساعدات والرعاية الطبية وغيرها من الخدمات.
 

خالل السنوات القليلة الماضية،،  داخل هذه البيئات المعقدة بشكل مطرددور المتطوعين المحليين ويتزايد 
العمل في هذه  عنمساعدات دولية التي تقدم الجهات الفاعلة ا بعجز في جزء منهالزيادة مدفوعة وتلك 

الوكاالت حاجة. وعلى الرغم مما قد يكون من تراجع في مشاركة  الناسأشد لوصول إلى االسياقات و
علة المحلية التي الجهات الفاكون هناك زيادة ملحوظة في تما  غالباً فهذه السياقات، من  الدولية في بعضٍ 

 طوال فترة األزمة.ممن يواصلون العمل متطوعين بمعظمها ستعين ي
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. 1F2‘هاتمويلعلى يفوق بكثير قدرة العالم ’حجم الحاجة في كثير من هذه المواقع أن وتجدر اإلشارة إلى 
سكان الالمنتمين إلى ، هيرييناالعتماد على المتطوعين الجماتزايد في معظم الحاالت، ذلك يعني، و

 .على القيام بذلك لديهم القدرةالملتزمين بذلك، الموجودين في المنطقة المعنية أو بالقرب منها، والمحليين 
 
في يحظون ، ويةالسكانبقدر أكبر من القدرة على النفاذ إلى الفئات  ن يتمتعون أحياناً ون المحليوالمتطوعف

ذاتها التي يواجهها واجهون األزمات المحلي، يتمع المجأفراد من فهم . بينهم الثقةبمزيد من  بعض الحاالت
ديناميات والمعايير االجتماعية والثقافية، التعقيد األزمة، وبمستويات الناس، وبجيد لديهم فهم والسكان. 

التطورات أكثر اطالعاً على في كثير من األحيان ، مما يعني أنهم شبكات المعرفة المحليةب ونرتبطمو
أدوار قوية في بناء أداء ي كثير من األحيان فيمكن للمتطوعين كما في هذا السياق.والتحوالت الجديدة 

 المحلية.داخل المجتمعات مجدداً تشكيل الثقة خلق ورأس المال االجتماعي والثقافي، والمساعدة على 
 

كن أن الذي يمة، وهي النطاق محليلدوافع الالتي تحركها ا االستجاباتا تلك هتختص بفريدة سمة وهناك 
يمكن أن الهالل األحمر و الصليب األحمرمجموعات المتطوعين المحلية، ال سيما من ف. خاللهمن  تعمل
التحتية ببنيتها نحاء البالد، معظم أتشر بشكل عام في نتأن عشرات اآلالف، وعادة إلى  تعدادها يصل

سبيل المثال إلى بعض  معظم اآلخرين. ولننظر علىنطاق انتشار تقلص يتين، بينما الكبيروشبكتها 
 مؤخراً.وطنية االستجابات والمواجهات التي تشارك فيها جمعيات 

 2أكثر من  تحصينعلى ن وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، ساعد المتطوع 2014في عام  •
 ؛مرض شلل األطفالاإلصابة ب ضدمليون شخص 

ماليين  9أكثر من إلى ل من الوصوالهالل األحمر العربي السوري  ومتطوعتمكن ، ةفي سوري •
 وحده؛ 2014عام  سبتمبرأيلول/يوليو وشهري تموز/النزاع بين من المتضررين من 

في من المتضررين من فيروس اإليبوال مليون  3.2إلى من الوصول  محليونالمتطوعون التمكن  •
 .2014-2013خالل عامي غرب أفريقيا 

شيء رئيسي، العدد "رة من فيروس اإليبوال مالحظاً: أحد البلدان المتضرأحد عمال اإلغاثة في وقد علق 
 تحرك بسرعةويمكنهم الفي جميع أنحاء البالد. ، يعملون ن)ون المحليولدينا أعداد كبيرة منهم (المتطوعف

وهذا هو ما سرعة. على وجه الاألمور ينجزون المحلية وتدريبهم، وهم يعرفون أين وكيف درايتهم بسبب 
على آلبار، وكيفية العثور أماكن اعلى سبيل المثال، فهم يعرفون، ، الوضع المعقدللعمل في هذا نحتاجه 

 الخ."الوقود ...
 

 مطالب معقدةمن أجل تلبية ضمان التدريب 
 

كبر أداء أدوار مطالبتهم في غالب األحيان بأيعني المتطوعين المحليين جماعات االعتماد على إن تزايد 
يوفر خدمة  ،على سبيل المثال ،الهالل األحمر العربي السوريتعقيداً. فأكثر  فنية حجماً وتتطلب مهارات

، اً يوميبشكل يكاد يكون اإلسعاف،  العاملون في مركباتن والمتطوعيوفر و ،سعاف الرئيسية في البالداإل
وفر ي ،في اليمنناجمة عن النزاع. والرعاية الطبية المتقدمة للمرضى الذين تعرضوا إلصابات 

بسبب النزاع. أما في إطار محاصرة الي المناطق المعزولة أو الصحية لألم والطفل فرعاية الن والمتطوع
آمنة بطريقة الجثث دفن ب نوالمتطوع قامفقد سيراليون وليبيريا وغينيا، في  إيبوالمواجهة فيروس 

 هر راحة البال لمجتمعاتهمتوفير بعض مظا ، معمكافحة العدوىتراعي اإلجراءات االستثنائية لوكريمة، 
 .المحلية

 
، فماذا عن أدائها في هذه األدوار كبيرة في ظل ظروف "طبيعية"مثل المهارات المطلوبة ألداء إذا كانت ف

                                                
 2 chief-humanitarian-un-years-five-her-reflects-amos-valerie-era-stories/new-stories/all-ttp://www.unocha.org/toph 

http://www.unocha.org/top-stories/all-stories/new-era-valerie-amos-reflects-her-five-years-un-humanitarian-chief
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المتطوعين إعداد وتجدر اإلشارة إلى أن العمل على مزيداً من القدرة. تطلب التي تهذه البيئات  مثل
وما متنوعة في أي يوم، مهام  وند يؤدهم ق، وأن العديد منريب والدعممن التد اً كبيريتطلب قدراً هم ودعم

، وتوفير اللقاحات، وتقديم الرعاية مالت صحيةواالضطالع بحمساعدات، وتوزيع ال ،تقييماتإجراء ال
ضمن كثيرة يعملون في أحيان كما أنهم ، فيضغيٌض من الطبية األولية، واالضطالع بعمليات إجالء إال 

هياكل السلطة اإلذن بالنفاذ، مع من أجل أمنية متشددة، حيث قد يطلب منهم التفاوض دورياً، إدارة أطر 
بالغة التعقيد من كون شبكة يداخل ما يمكن أن المحلية والمجموعات القتالية أو غيرهم من الحراس 

2Fالعالقات والتحالفات

المتطوعين  أحدأشار كما والنطاق. وواسعة متعمقة تتطلب مهارة أموٌر ، وكلها 3
 خالء جثثوإالرئيسي الذي يغذي المدينة كلها، اء أشياء كثيرة: إصالح خط المنقوم ب: "نحن ينسوريال

لمحتاجين في جميع أنحاء إلى اوالكهرباء، ونقل األدوية واللقاحات  اء، وإصالح خطوط المالموتى
 3F4"بها السبل.قطعت تحلب عندما قيق إلى نقل الد، والمتنازعةالمحافظة، وتبادل العمليات بين األطراف 

 
 تصرف المساعدات الدولية، قد أصبحبوالمساءلة والمراقبة المرتبطة اإلبالغ قد لوحظ أن مقتضيات و

فإن الكثير منها قد فرض لهذه التطورات، مؤات بينما الكثير منها فمرور الوقت. بوصعوبة  أكثر تعقيداً 
تطوير مهارات  المتطوعين أيضاً  ه يجب على يعني أنر الذي األمعباء على دور المتطوعين. مزيداً من األ

السياسات واإلجراءات.  لتنفيذ هذهوقت الفضالً عن إنفاق مزيد من هذه اآلليات، بشأن  اً تخصصأكثر 
ن خالل مجموعات ميكون المؤسسات العالمية الذي تقدمه كبريات الدعم ونظراً ألن كمية كبيرة من 

مما تسمح به قدرتهم أعلى وأكبر من الدعم تقديم مستويات مطالبون بالمتطوعين  فإن، ينالمتطوعين المحلي
ما  األفراد الذين غالباً  ومما يزيد من صعوبة األمر أن الُمطَالَبين بذلك هم منفي كثير من األحيان، 

4Fصدمة كبيرة بالفعل شخصياً  ونشهدي

 السياق الذي يعاني من شدة الضغط والخطر.، ويعيشون في خضم 5
 ؤالءفي إعداد وتدريب ودعم هبشكل كاٍف موارد الو وقتاستثمار مزيد من التعقيد هذه األدوار ويتطلب 

 .لمشروعيُراعى ذلك في التخطيط لوأن  ،المتطوعين
 

 هموأمنالمتطوعين سالمة 
 في األزمات حيث ال، ال سيما اإلنساني و العملمتطوعالتي يضفيها القيمة المضافة مع التسليم بوضوح 

مرتفعة في بعض األحيان فرادى المتطوعين التي يتحملها تكلفة الة، فقد تكون ساعدلغيرهم تقديم الميمكن 
الصليب األحمر من متطوعي  20 فقد، 2015األولى من عام عشرة في األشهر الفبشكل غير مقبول. 

أو إلصابة أو االعتقال بينما تعرض كثير الكثير منهم لواجباتهم، حياتهم أثناء أدائهم  والهالل األحمر
ون إلى مثل هذه المستويات الهائلة من المعاناة التي قد ال يتعاف ممن تعرضوا اآلالفهناك و عتداء.اال

 بشكل كامل.مطلقاً من آثارها النفسية 
 

ة تعمل في دفن جثث ضحايا اإليبوال في فرق 55لديه  ،على سبيل المثالي، سيراليونفالصليب األحمر ال
بالغ الخطورة في آن واحد، نظراً لبقاء الفيروس على حالته و حاسماً  دوراً ذلك كان . ووكريمة آمنةمدافن 

على مدى  ونفسياً  مهام مرهقة بدنياً يقومون ب شديدة العدوى حتى بعد موت المصاب به. وكان المتطوعون
 .في غالبية األحيان سبعة أيام في األسبوععلى مدار ساعة يومياً،  12

 
قد تعرضوا للوصم  يبوالاإلأزمة المشاركين في مواجهة معظم المتطوعين ، أن الطين بلةومما يزيد 

ترفض الفنادق تأجير الغرف لهم (مما كما بدرجة كبيرة، فبعضهم لم تسمح لهم أسرهم بالقاء في المنزل، 
انت كالمكروبة المجتمعات )؛ حتى أن قامتهمدعا الجمعيات الوطنية إلى استئجار منازل مخصصة إل

                                                
 تقريرالالدولية للصليب األحمر. ورقة نشرت في اللجنة النزاعات المسلحة" سياق فاعلة اإلنسانية المحلية والدولية في الجهات الالمشاركة بين "ا  3

 .2015العالمي عن الكوارث عام 
 4 -branch-aleppo-fadel-africa/syria/ibrahim-north-and-east-stories/middle-media/news-and-http://www.ifrc.org/en/news

66845/-crescent-red-arab-syrian 
 .األراملكن من ت في جمهورية أفريقيا الوسطى مقابالمن المتطوعين ممن أجريت معهم  60٪ من 40على سبيل المثال   5

http://www.ifrc.org/en/news-and-media/news-stories/middle-east-and-north-africa/syria/ibrahim-fadel-aleppo-branch-syrian-arab-red-crescent-66845/
http://www.ifrc.org/en/news-and-media/news-stories/middle-east-and-north-africa/syria/ibrahim-fadel-aleppo-branch-syrian-arab-red-crescent-66845/
http://www.ifrc.org/en/news-and-media/news-stories/middle-east-and-north-africa/syria/ibrahim-fadel-aleppo-branch-syrian-arab-red-crescent-66845/
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هجوم حاالت  10إلى ما متوسطه يتعرضون متطوعو الصليب األحمر كان في غينيا، وتطاردهم بالسياط. 
 عندما كان الوباء في ذروته.في الشهر 

 
ن في مكاتب الصليب األحمر وجمهورية أفريقيا الوسطى، عاش المتطوعالنزاع الدائر في خالل فوبالمثل، 

حوادث عنف وكانوا يواجهون دة أيام. إلى عواصل نوبة عمل أحدهم ت تتبينما كانسالمتهم، لحفاظ على ل
 .عديدة وتهديدات

 
أشكال بفي مواقع متعددة في جميع أنحاء العالم تحدث وإنما ؛ قليلة وال تقتصر هذه القضايا على بلدان

ظ خالل في المجال اإلنساني بشكل ملحووالمتطوعين م ضد كل من العاملين ولهجوتتزايد وقائع امختلفة. 
في جميع أنحاء  كبيرة على عمال اإلغاثة ةهجم 41 وقوع 2000عام القليلة الماضية. فقد سجل السنوات 

وعلى مدى هذه األعوام الخمسة عشر، لقى أكثر . حالة 190إلى  2014بحلول عام ما ارتفع  وهوالعالم. 
5Fمن عمال اإلغاثة حتفهم أو أصيبوا أو اختطفوا 3,000من 

 اً كبير اً جزءتطوعون المحليون شكل الموقد ، 6
وأمنهم أصبحت  اإلنسانيالعمل  سالمة متطوعيبالصلة . وعلى الرغم من أن البيانات ذات هذا العدد من

على المستوى  ونشرها جمع البياناتوحيد بذل مزيد من الجهود لتمتاحة بمزيد من اليسر، إال أنه يجب 
 .في ذلك المعلومات عن المتطوعين الوطني، بما

 
فيما يتعلق باالضطالع ظروف من خالل السلطات المحلية وغيرها ويمكن تحقيق الكثير في مثل هذه ال

على فهم دور المتطوعين المحليين في هذه  امع المجتمعات المحلية لمساعدتهتثقيفية بأنشطة ترويجية و
 أكثر دعماً ومؤازرة.بيئة عمليات، وتهيئة ال
 

إال أنه ال يجب اإلفراط في حليين لديهم شبكات قوية داخل بلدانهم، المتطوعين الموعلى الرغم من أن 
، فذاك افتراض خاطئ. إذ أن واقع يئات من الجهات الفاعلة الدوليةفي هذه البافتراض أنهم أكثر أماناً 

الموظفين  م منفإن غالبية المستهدفين هالذين يتقاضون أجراً، عمال اإلغاثة الحال يقول أنه حتى بين 
6Fليينالمح

األطراف جميع يتعين على أفضل لمواجهة هذه التحديات، ولكي يتسنى تجهيزهم على نحٍو . 7
قبول المتطوعين في تهيئة الظروف لمبادئ اإلنسانية وبالتالي البذل المزيد من الجهود لنشر المعنية 

 المحلية.المجتمعات 
 

 المعادلة لهتعزيز التأمين أو حماية 
يخلق مشاكل ، مما ىخراألمنة اآليئات غير وغيرها من الب المشردين داخلياً ات نقوم بعمل كثير في مخيم"

ي جزء ية فنشطة اإلرهاب، واألهناكالتفجيرات في كل مكان، الموجودة منية األمشاكل المثل  ،للمتطوعين
هناك بعض حاالت ف ،باإلضافة إلى ذلكأخرى. وبعض المتطوعين من منظمات قتل مثل وآخر من البالد. 

لعمل في المجتمعات المحلية، اجعل من الصعب على المنظمات األمر الذي يالختطاف وحاالت أخرى، ا
مالبسات فضالً عن الفوضى السياسية، تلك لمشاكل الرئيسية التي نواجهها، فإن األمن يشكل أحد اذلك لو

 )اآسيفي منطقة جنوب جمعية وطنية مدير قسم التطوع في ". (اآلنالوضع األمني 
 

لخطر الذي أكثر عرضة لفيها المتطوع يصبح األماكن الحساسة والخطيرة، في جبهة المتطوعون يقف "
تم فقد باإلضافة إلى ذلك، . وكصابات خالل المعاراإل الحوادث شيوعاً أنواع أكثر هدد حياته. وتشمل تي

دمات الطبية قدم الخيخالل عملي كمسعف  اً شهر 18لمدة إذ تم اعتقالي اعتقال بعض المتطوعين، 
إال أن هذه الحوادث ال حتفهم. لقوا اً متطوع 17فقدنا قيد االعتقال، كما ن وهناك متطوعوال يزال الطارئة. 

 أخالقي وإنساني وديني"الذين يقومون بأداء واجباتهم تجاه الناس على أساس المتطوعين، من عزيمة تثبط 
 الشرق األوسط)في الوطنية  اتالجمعيع في إحدى ومتط(

                                                
 6 map/dataviz.html#.VadUjtZlOek.facebook-security-worker-http://www.irinnews.org/aid  
 7 map/dataviz.html#.VadUjtZlOek.facebook-security-worker-http://www.irinnews.org/aid 

http://www.irinnews.org/aid-worker-security-map/dataviz.html#.VadUjtZlOek.facebook
http://www.irinnews.org/aid-worker-security-map/dataviz.html#.VadUjtZlOek.facebook
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على  هذه األزمات اإلنسانيةمثل لالذين يتصدون من المتطوعين عدم وجود غطاء تأميني لكثير  مقلقمن ال

ن إما مؤمن والمتطوعيكون لضمان أن ن بذل المزيد يعويتالرغم من المخاطر الكبيرة التي يواجهونها. 
في ة إصابتهم أو وفاتهم. ووأسرهم الوصول إلى شبكات األمان األخرى في حال بمقدورهم أنهعليهم، وإما 

 فرق فيجميع المتطوعين المشاركين التغطية التأمينية لكفل ي هناك تشريعٌ  ،كولومبيا، على سبيل المثال
 كوارث.مواجهة ال

 
 تقديم الدعم النفسي

جثة على مدى األشهر  1,000ذويهم. وقد تم استعادة إلى  اعادتهإلجمع الجثث ا يومياً بمتطوعونيقوم "
قد تربيا معاً أو ذهبا إلى كانا ة عشر الماضية، وليس من المستغرب أن يعود المتطوع بجثة شخص والثماني

 ذاك أمٌر يحدث دوماً"فالمدرسة سوياً. 
 جمهورية أفريقيا الوسطى)ل في الصليب األحمرإغاثة (عامل 

 
ب األحمر والهالل يؤديها في كثير من البلدان متطوعو الصليمهمة  اإلى ذويهالجثث وإعادتها جمع إن 

اً تؤثر سلبياً في لذويهم، ولكنهوهي تجلب شيئاً من االرتياح ومنها اليمن وأفغانستان وسوريا،  ،األحمر
 هذه الظروف.مثل ظل في هؤالء المتطوعين شأنها شأن المهام العديدة األخرى التي يقومون بها 

 
 ى أن التوتر والصدمات النفسية التي يتعرضبعض األدلة التي تشير إلوجود هو أكثر ما يثير القلق ولعل 

من نظرائهم في به تؤثر مما شد فيهم على نحٍو أؤثر تن الذين يعملون في بيئات معقدة والمتطوعلها 
ولكن هناك ، المنظمتنال قدراً ضئيالً من البحث وتجدر اإلشارة مجدداً إلى أن هذه األمور . بأجرالموظفين 

 وىاي حاالت الطوارئ المعقدة مستويات من الشكتكون لديهم فن المتطوعين بعض األدلة التي تشير إلى أ
٪ من 46-24أعلى مما لدى الموظفين بأجر، ويشمل ذلك تعرض نحو الصحة النفسية المتعلقة ب

7Fلخطر اإلصابة باضطراب ما بعد الصدمةالمتطوعين 

تم قد تم التحصل على هذه األرقام من بحث و. 8
على متشابهة من حيث الوصف ي بيئات ما بعد الكارثة، ولكن يبدو أن النتيجة فمع المتطوعين إجراؤه 

، في هذا الصددناك ما يبرر إجراء مزيد من البحوث ويمكن القول مجدداً بأن هاع. نزاألقل، في حاالت ال
إعداد عم نفسي كبير ضمن هذه السياقات بما في ذلك حتاجون إلى دمن الواضح أن المتطوعين يبيد أنه 

 للرعاية الالحقة بمجرد أن تخف حدة األزمة.جيدة خطة 
 

الصحة المسائل المتعلقة بوقد استشهدت دراسات أجراها االتحاد الدولي بعناصر من شأنها أن تسهم في 
قائد الفريق، والحصول على المعدات الذي يقدمه دعم الالعقلية للمتطوعين وسالمتهم بوجه عام، ومنها 

ن (على سبيل المثال تقديم والمتطوعيؤديها أنواع األدوار التي ، ولقيام بهذه المهمةلالمناسبين والتدريب 
يعني أن هناك الكثير .وذلك ساعات العملاستطالة االجتماعي ألفراد المجتمع المتضررين) و-الدعم النفسي

اع نزت الحاالالمشاركة في مواجهة الكوارث وتحقيقه من خالل المنظمات والجهات المانحة تعين الذي ي
 ن حياة صحية أفضل.ومتطوعأن يحيا المن شأنها أن تسهم في التي واألزمات الممتدة 

 
 نا،بينما القتال يدور من حولإسعاف مركبة كنت في فقد ، رعايتي أمر هام"(الجمعية الوطنية) ... 

بي الحال في  مرتين. وانتهىمركبة ن السائق متوتراً، ووقع حادث للا، وكفي كل مكانوالرصاص يتطاير 
 ما لم يُعن بي،٪ 100المستشفى، حيث تلقيت الرعاية، وسأعود مجدداً، إذ لن يمكنني أن أعود معافاً بنسبة 

الحصول على كما كنت في السابق. ٪ 100مني على  الن أتوقف ولكنهم لن يحصلوومن المرجح أنني 
من معدات وأدوات ومواد ودعم إلى من الجمعية الوطنية. نحتاج ناس أو سواء من الأمٌر هاٌم، الدعم 

                                                
  2015رسالة دكتوراه سيري ب. ثومار، نشرت في عام   8
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الذهاب لجمع الجثث، فسوف أحتاج إلى المعدات والتدريب  يوإلى الرفقة والدعم. وإذا تعين علالفريق، 
 فريقيا)أشمال من (متطوع من أجل ذلك.." 

 
في مستويات عالية من االلتزام ما أبدوه من هؤالء المتطوعين ل ينعماالد نموظفيالالعديد من لقد تدارس 

لمحاولة مساعدة إخوانهم تحرك التعاطف الشديد لتي يواجهها السكان األمور اشدة ويبدو أن هذه الحاالت. 
 ‘.العاملون بأجر’بينما يتهاوى في الوقت ذاته مستوى الخدمات التي يقدمها من الناس، 

 
احترام الناس أن نحظى بو ،الناسساعد نطيب أن شعور إنه لفاالحتياجات اإلنسانية، مدفوعون بنحن 

االستجابة، اإلسعافات األولية، وكيفية لدينا دراية بلدينا المهارات، ووأن نشعر بأننا مسؤولون، وتقديرهم. 
 مساعدة، ونحن أول منفنحن نسارع إلى تقديم ال، وتقديم الدعم، وعلينا واجب نؤديه. وهو أمٌر ليس بالهين

 وطنية في شمال أفريقيا) جمعية في متطوع(قدر كبير من االلتزام." فلدينا هناك. يصل إلى 
 

المحلية مجتمعاتهم بوبالقضية المتطوعين وتجدر اإلشارة مجدداً إلى ضرورة توخي الحذر هنا، فالتزام 
أوضاع بالغة في ‘ قريبةويد عاملة رخيصة ’لكونهم عرضة لالستغالل مقترناً بفعاليتهم وعددهم يجعلهم 

 الدوليين العمل بأي حال.ال اإلغاثة عمفيها غالباً لالخطورة ال يمكن 
 

هم أقلمن من أفقر الناس في العالم، وأحياناً ن الذين يشاركون في هذه العمليات والمتطوعوغالباً ما يكون 
الوصول إلى الموارد والدعم، ولكنهم حظاً من حيث التدريب والتعليم الرسمي، واألقل أيضاً في فرص 

اإللمام بالسياق المحلي أمر معتاد. وتجدر اإلشارة إلى أن ل خطر غير ظفي يقومون بمهام منقذة للحياة 
بيد أننا نجد أحياناً أن نظام االستجابة الدولي الذي يعتمد عليهم ال األهمية في هذه البيئات المعقدة، بالغ 

 :درجة كافيةب جيداً يصغى إليهم 
 

يعرفون أفضل من الغرباء، بالتأكيد ولكنهم  ،ليس دائماً ربما ، دورييعرفون غالباً ما ) المتطوعون"إنهم (
نحن نصب فالسلطة، أو أين يمكن أن يندلع العنف. ولكننا ال نصغي إليهم دائماً بشكل جيد،  كمنتأين مثل 

في بعض يكون من غير المرجح معينة، وربما سكانية المساعدات إلى قطاعات  تركيزنا على وصول
فإنهم لذلك المساعدة والمال فقط، وإنما ما يأتي هو نقود، ال توجد  كما ترىأتوا ويتكلموا، فاألحيان أن ي

المال يحكم كل شيء هنا. ولكن علينا أن نجد ف بطاء،اإلتوقف أو الخشية 'ال'  واقوليأن  يترددون أحياناً 
 وسط أفريقيا)في لمعونة أحد عمال ا( " .لعمليةإلى ا همصوتصل أفضل السبل لي

 
سهلة المنال بدالً من مصدر متاح للعمالة بشكل أساسي كن وتخدم فيها متطوعسيُ في هذه الحاالت التي 

الين في إطار عمليات االستجابة هائلة من دعم وحشد المزايا البعض ، تتراجع إشراكهم كصناع قرارات فعَّ
المتطوعين المحليين. والحقيقة هي أن عالقة القوة بين هؤالء المتطوعين المحليين والجهات المانحة 

الحاجة إلى شركاء محليين خالل هذه أصبحت . وقد كثيراً ما تكون غير متكافئة والوكاالت الدولية
تقف أطرافها شراكات حقيقية تلك ولكن يجب أن تكون القليلة الماضية، في السنوات أهمية األزمات أكثر 

جب يكما مال. ل المقابخدمات المقاولين من الباطن يقدمون مجرد من بعضها وليس قدم المساواة على 
 معرفة، وفي هذه الوكاالت المحليةمع في العمل المزيد تستثمر أن على الوكاالت الدولية والجهات المانحة 

دعم التي يمكن بها للكيفية الوها، داخلبوالتحالفات والديناميات التي تعمل  معقدةعالقات القوة المحلية ال
 تمع المحلي ومتطوعيها.في تعزيز منظمات المجأن يسهم  المالي الحرج
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 ستنتاجاال
 

االستثمار في المتطوعين يضفي المجتمع الدولي، و طاقةفوق  نسانيةاإلحاجة من المرجح أن تظل ال
في تعزيز  اً أيض ال من حيث التكلفة، ولكن ألنه سيسهممجرد أنه فعَّ لليس فقط  اً،جيد اً المحليين شعور

عمل المتطوعين ة. ويجب االعتراف باإلنسانيواالستجابة  يميةمشاركة المجتمعات المحلية والقدرات التنظ
وحمايتها، تدبير الموارد وتعويضها لضمان صحيحة  خطوات، واتخاذ اعاتنزالمحليين في األزمات وال

المعدات التي يحتاجونها للقيام المناسب، وتوفير ي الوقت فوتقديمه التدريب الكافي توفير ذلك يتضمن و
الوصول اآلمن ضمان و، هاداخل ونعمليالتي المحلية المجتمعات قبولهم في و مدورهب التوعيةبعملهم، و

هذا . والشخصية والنفسية والصحيةالمحلية، وتوفير الدعم القوي لتلبية احتياجاتهم إلى تلك المجتمعات 
مجتمع إنساني لدينا التزام أخالقي كقدرتهم على مواصلة عملهم، وإنما للتأكيد على أن ليس فقط للتأكد من 

 لقيام بذلك.با
 

لن أنسى ف. يوماً ما هذه األحداث العاطفيةي سأتذكر في هذا الفريق أم ال ... ولكنن بقائي م "لست متأكداً 
حياتهم بذل أن هناك متطوعين تعهدوا ب اً واحداً نظرات االمتنان واإلعجاب الموجهة نحونا. لن أنسى يوم

 إلنقاذ حياة". (متطوع سوري)

 

 


