
نريد أن ينضم مزيد من األطفال والشباب والكبار إىل الصليب األحمر. توفر هذه 

النرشة مزيًدا من املعلومات عن الصليب األحمر وعن طرق املشاركة وكيفية الحصول 

عىل عضوية.

شارك!



مرحًبا بك يف الصليب األحمر!

الصليب األحمر يفتح أبوابه للجميع بغض النظر 
عن اللغة أو الثقافة أو السن أو النوع أو اإلعاقة.

يعد الصليب األحمر مبثابة شبكة من املتطوعني 
الذين يصل إجاميل عددهم إىل 000 45 شخًصا 

يف 381 فرًعا محليًا يف أنحاء الرنويج. التطوع 
لدى الصليب األحمر عمل غري مدفوع األجر وفًقا 

أليدولوجية الصليب األحمر.

يف الجانب الخلفي من هذه النرشة، ستجد 
معلومات االتصال الخاصة بالصليب األحمر يف 

منطقتك املحلية. 

األحمر؟ الصليب  ما هو 

الصليب األحمر هو منظمة من الناس تضم أناس 
يساعدون اآلخرين. حيث أن املتطوعون هم 

ركائز األنشطة.  

واإلنقاذ البحث 
نحن منلك القدرات والخربات الالزمة ألن نصبح 

فاعاًل أساسيًا يف خدمة اإلنقاذ.

الهجرة
نحن نساعد املهاجرين الذين هم بحاجة إىل 

الدعم واالندماج يف املجتمع ونسهم يف ذلك عن 
طريق تلبية االحتياجات اإلنسانية.



للطوارئ  االستعداد 

نحن نساعد عىل تطوير القدرات املحلية واالستعداد 
للطوارئ بحيث نكون موجودين قبل كارثة أو أزمة ما 

وخاللها وبعدها.

لتنمية  ا
نحن نساعد يف تهيئة أماكن آمنة ومفتوحة تستوعب 

الجميع بالنسبة لألطفال والشباب ونسهل الدعم ألولئك 
املعرضني للمخاطر.

املجتمع االندماج يف 
نحن نساعد األشخاص الذين يحتاجون إىل التواصل 

االجتامعي عن طريق األماكن املفتوحة للجميع والتواصل 
املبارش بني شخصني أو التواصل يف شبكة عالقات اجتامعية. 

ملاذا ينبغي عليك االنضامم؟
 

يعود التطوع عليك مبنافع تعليمية ومثار مجزية. ستكتسب 
خربة نافعة باإلضافة إىل الرضا الذي يتملكك عندما تعرف أنك 

تساعد اآلخرين. إنها عالقة تبادلية بني الشخص الذي يحصل 
عىل املساعدة وأولئك الذين يقدمون املساعدة - ومن ثم 

فإن كال الطرفني يستفيد من اآلخر. يحتاج الصليب األحمر إىل 
متطوعني جدد مهتمني باألمر. 

األمان واإليجابية! 
يهدف الصليب األحمر إىل تزويد كل شخص بالفرصة 

للمساهمة كمتطوع بغض النظر عن أصوله ومعتقداته. نحن 
نطبق إطارات عمل واضحة ونعمل بشكل فّعال عىل استيعاب 

الجميع وتزويد الجميع بفرص آمنة وإيجابية. لضامن تحقيق 
املذكور أعاله، يطبق الصليب األحمر سياسة العمل التطوعي. 

تنص تلك السياسة عىل التزامات الصليب األحمر نحو 
متطوعيه والتزامات املتطوعني أنفسهم نحو املنظمة.



شارك وساهم والتق بأشخاص جدد!

يستطيع املتطوعون يف الصليب األحمر إحداث فارق حسب 
اهتامماتهم الخاصة وأوقاتهم وخربتهم. نحن نهدف إىل تزويد 

الجميع بفرصة العمل التطوعي بغض النظر عن أصولهم 
ومعتقداتهم. يتمثل املعيار الرئييس يف أنك مهتم باألمر وتريد 

فعل يشء ما لصالح اآلخرين. إذا أردت أن تحدث فارق 
لصالح شخص ما وكنت تريد التطوع فقط لبضع ساعات 

شهريًا، فهناك العديد من االحتياجات التي ميكنك املساعدة 
يف تلبيتها. ميكنك مساعدة شخص ما يسعى إىل التكيف 

مع دولة جديدة أو املساعدة يف البحث عن شخص ما ضل 
طريقه وسط الجبال, أو قضاء بعض الوقت مع شخص ما من 
ضمن أشخاص كثريين يعانون من الوحدة ويحتاجون إىل من 

يتحدثون إليه.

ميكنك مساعدة طالب املدارس يف أداء واجباتهم املنزلية 
أو زيارة السجناء يف السجن أو العمل كمرشد لتعريف 

املهاجرين والالجئني عىل املجتمع الرنويجي ومساعدتهم يف 
التنقل داخل بلدهم الجديد. ميكنك أيًضا املساعدة يف العناية 

باألطفال والشباب وكبار السن. وميكنك أن تساند أولئك 
الذين يحتاجون إىل بناء عالقات جديدة بعد الخروج من 

السجن أو عند التعايف من املشكالت النفسية أو بعد التغلب 
عىل إدمان املخدرات.

الحياة!  أجل  والتعلم من  الخربة 

نلتزم يف الصليب األحمر بضامن الجودة الفائقة يف كل 
أنشطتنا ولذلك فإننا نقدم التدريب لكل املتطوعني. يتم 

تقديم كل التدريبات من خالل خطة تدريبية شاملة. حيث 
تبدأ بـالدورة التدريبية التأسيسية بعنوان ”مقدمة للتعريف 

بالصليب األحمر” وهي دورة تدريبية مدتها 5 ساعات يف 
مجال اإلسعافات األولية الطبية واإلسعافات األولية النفسية 

االجتامعية.

يتم استهداف التدريب بعد ذلك يف األنشطة أو الفعاليات 
املختلفة التي تقوم بها املنظمة.





العضوية فوائد 

كعضو يف الصليب األحمر، فإنك تساعد يف دعم جهود 
الصليب األحمر.

كل األعضاء يحصلون عىل مجلة الصليب األحمر عرب الربيد.

ستحصل أيًضا عىل الوصول إىل فوائد العضوية من خالل 
العديد من الجهات الراعية لنا. نحن نشجع املتطوعني 

املشاركني يف أنشطة الصليب األحمر عىل أن يصبحوا أعضاء 
ولكن ميكنهم التطوع دون الحصول عىل العضوية أيضاًً.

واملالبس  املعدات 

ال تستلزم معظم أنشطة الصليب األحمر استخدام معدات 
خاصة. ولكن ينبغي أن تكون معداتك ومالبسك مناسبة 
للنشاط الذي ستشارك فيه. من الرضوري ارتداء مالبس 
وأحذية مقاومة للعوامل الجوية عند الخروج يف نزهات 

امليش.





هل تريد االنضامم إىل الصليب األحمر؟
 تواصل معنا!

فرع الصليب األحمر املحيل يف منطقتك هو:

.....................................................................................................................................................................................

الشخص املسؤول عن التواصل:

.....................................................................................................................................................................................

رقم الهاتف/الربيد اإللكرتوين: 

.....................................................................................................................................................................................
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