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 ة مقدم  -1

كوروان  فريوسفاش ية لالحتاد ادلويل مجلعيات الصليب ال محر والهالل ال محر وامجلعيات الوطنية بشأ ن التوجهيية ملذكرة اب يسعى هذا املرفق

 ما ييل: ا ىل مساعدة صناع القرار يف امجلعية الوطنية وال دارة العليا عىل  1(nCoV-2019) املس تجد (التايج)

مع السلطات احلكومية  ةاحلالي (nCoV-2019)املس تجد  ()التايج كوروانفريوس فاش ية ما يتعلق ب هتم الوطنية يفيمناقشة دور مجع  ▪

 والرشاكء؛

 للفاش ية؛تأ ههبا للتصّدي الوطنية و  هتمتقيمي قدرة مجعي ▪

 ؛هال التصّدي و  عهنا والكشفلها والتأ هب لفاش ية يف بدلاهنم من االوقاية أ عامل حتديد تدابري ميكن أ ن تتخذها مجعّيهتم الوطنية دلمع  ▪

 للفاش ية.للتصّدي الوطنية  هتممجعيتأ هب  ▪

 

وبئة  -2  دور امجلعيات الوطنية يف التأ هب لل 

أ حد ال س باب من  مليون خشص،    100و  50، اليت تشري التقديرات ا ىل أ هنا قتلت ما بني 1918عام  اليت تفشت  نفلونزا ال س بانية  جاحئة ال  اكنت  

عمل الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب يالرئيس ية اليت أ دت ا ىل وجود الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب ال محر والهالل ال محر. ومنذ ذكل احلني، 

اجلواحئ وقاية من ال وبئة و من أ جل ال ،مثل منظمة الصحة العاملية ،بشلك وثيق مع الرشاكء الرئيس ينيال محر والهالل ال محر وامجلعيات الوطنية 

 يف الآونة ال خرية.زياك  فريوس  و احلصبة وشلل ال طفال ومحى الضنك والكولريا والطاعون وال يبول  فاش يات  والتأ هب لها والتصدي لها، مبا يف ذكل  

 
 دةقيَّ لتسجيل وادلخول للوصول ا ىل املعلومات املم اجيب عىل موظفي امجلعية الوطنية والاحتاد ادلويل و  .ادلويل مجلعيات الصليب ال محر والهالل ال محرتابعة لالحتاد ال  Goمنصة عىل  ةاحمت 1

(Restricted Information). 

https://go.ifrc.org/emergencies/3972
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 ة يالوطن امجلعية ولية  ( أ  

 
 ية عاانة ال نسان امللصحة وختفيف  هنوض ابالالوقاية من ال مراض و   جمال  امجلعيات الوطنية مع السلطات العامة يفتعاون  النظام ال سايس للحركة ب قر  ي

ال نساين، مع السلطات العمل للسلطات الوطنية يف ميدان   هجات مساعدة وتتفق امجلعيات الوطنية، بوصفها امليل.  اجملمتعأ جل منفعة من 

 .أ و حتل حملها اخلدمات ال نسانية العامةامجلعيات الوطنية فهيا تس تمكل  بشأ ن اجملالت اليت  2ةالعامة الوطني

   الثالثني: الصادر عن املؤمتر ادلويل 2القرار رمق 

وتستند    ات ومنافع متبادةليمسؤول تنطوي عىل    ةيّ ومم  برشاكة خاصة ات مساعدة تمتتع  ا هجبصفهت ات الوطنية  يالعامة وامجلع بأ ن السلطات    قر"ي
امجلعية الوطنية اخلدمات   اهي ف  تس تمكلة الوطنية التفاق عىل اجملالت اليت  يح للسلطات العامة الوطنية وامجلع يوتت    ادلويل والوطن نيالقانون  ا ىل

 " ؛اهأ و حتل حمل ة العامة يال نسان 

نظر جبدية يف أ ي طلبات ال السلطات العامة وتمكلها يف هماهما ال نسانية، مبا يف ذكل من خالل التنس يق الوثيق، و ادلمع ا ىل  امجلعيات الوطنية  قدم  ت

طار وليهتا. نسانية يف ا   رمسية تقدهما السلطات للقيام بأ نشطة ا 

اليت ُأبرم   التفاقكل ذ، الصفقة الكربىفي فلالحتياجات املتغرية يف البيئة ال نسانية. تلبيًة الس نني مدى ر دور امجلعيات الوطنية عىل وقد تطوَّ 

قدر ال ماكن  ًا حملييف أ ساسه العمل ال نساين  "جعل ال نساين، الزتم املوقعون عىل يف اجملال أ كرب املاحنني والواكلت  بعض منبني  2016عام 

ضفاء الطابع امليل التوطني خطة. وهتدف الرضورة" حسب  اً ودولي  ،ا ىل تعزيز قدرات املس تجيبني املليني والوطنيني عىل العمل ال نساين( )ا 

 امليل.عىل الصعيد وزايدة التنس يق والقيادة  ،وتعزيز الرشأاكت ،وتقيمي الشؤون املالية

احئ. ويشمل ذكل الاستامثر و التأ هب لل وبئة واجل جمال يفكبري  استامثربذل رضورة الضوء عىل   2030للعقد اسرتاتيجية الاحتاد ادلويل ط سلّ  وتم 

 للمخاطر.مبكرين ني واكشفامليدان يف أ وائل يف اجلهات الفاعةل امللية والش باكت واملتطوعني مكس تجيبني 

الصحية ي لها، واخلدمات  لتأ هب للكوارث والتصدّ يف جمالت اأ كرث امهية بشلك كبري    ، أ صبح دور امجلعيات الوطنيةالقليةل املاضيةويف الس نوات  

دارة خماطر ال وبئة. وي لجمعيات ل ن واملؤمتر ادلويل الثالث والثالث هاذلي اعمتد  "اجلواحئلل وبئة و معًا  يوقت للتصدّ القرار "حان  دعواجملمتعية، وا 

لل وبئة   يتصدّ تعمل يف جمال ال   تنس يق وثيق مع السلطات الوطنية واملنظامت ال خرى اليت يف  ىل العمل  ا  للصليب ال محر والهالل ال محر  الوطنية  

دارة خماطر الكوارث يف ل يتجزأ  من نم  اً امجلعيات الوطنية جزءوتشلك . واحئواجل مع متني تنس يق يف عمل تضمن الجيب علهيا أ ن بدلاهنا، و ظم ا 

دارة ال وبئة واجلجمال  يف  مؤثر  مجيع املس توايت لتكون قادرة عىل القيام بدور   عىل  الصحة الواحدةيف هنج    الرشاكء  وزارة الصحة وغريها من  .واحئ ا 

  

 
 مبارشة مع اجلهات الفاعةل ال خرى.  ةيكون من الرضوري املشارك قدعندئذ، هتا، كون دلى البدلان حكومة مس تقرة ميكن للجمعية الوطنية مشاركتيف ظروف ال زمات اليت طال أ مدها، قد ل  2

 توجهييي   سؤال 

   دارة خماطر الكوارث وو   اننيالقو مبقتىض    حمدددور  لجمعية الوطنية  ل هل و/أ و   لصحة العامةأ و الهنوض اب/الس ياسات واخلطط ذات الصةل اب 

دارة خماطر ال وبئة و/أ و  الرعاية الاجامتعية؟ ا 

https://fednet.ifrc.org/en/resources/policy-strategy-and-knowledge/national-society-development/legal-base-of-national-societies/ns-recognition-law/auxiliary-role/
https://library.icrc.org/library/docs/DOC/icrc-004-1108.pdf
https://www.ifrc.org/Global/Governance/Meetings/International-Conference/2007/30IC-CoD-en.pdf
https://www.ifrc.org/Global/Governance/Meetings/International-Conference/2007/30IC-CoD-en.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Grand_Bargain_final_22_May_FINAL-2.pdf
https://reliefweb.int/report/world/ifrc-policy-brief-localization-what-it-means-and-how-achieve-it
https://reliefweb.int/report/world/ifrc-policy-brief-localization-what-it-means-and-how-achieve-it
https://reliefweb.int/report/world/ifrc-policy-brief-localization-what-it-means-and-how-achieve-it
https://future-rcrc.com/ar/
https://future-rcrc.com/ar/
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/33IC_R3-Epidemic_Pandemic-resolution-adopted-final-AR.pdf
https://www.who.int/features/qa/one-health/ar/
https://www.ifrc.org/ar/publications-and-reports/idrl-database/?au=&c=&cat=311&content=&doctype=313&dt=1&fr=&l=&oc=&p=1&t=&to=&z=
https://www.ifrc.org/ar/publications-and-reports/idrl-database/?au=&c=&cat=311&content=&doctype=313&dt=1&fr=&l=&oc=&p=1&t=&to=&z=
https://www.ifrc.org/ar/publications-and-reports/idrl-database/?au=&c=&cat=311&content=&doctype=313&dt=1&fr=&l=&oc=&p=1&t=&to=&z=
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 اللواحئ الصحية ادلولية ( ب

 

 

ومن خالل اللواحئ الصحية ادلولية، ال من الصحي العاملي.  عزيز  عىل تلعمل معًا  من أ جل ا  اللواحئ الصحية ادلوليةعىل    2005  يف عامبدلاً    196وقّع  

. وتتوىل منظمة الصحة العاملية دور التنس يق يف عىل الكشف عن أ حداث الصحة العمومية وتقيميها والتبليغ عهنااتفقت البدلان عىل تعزيز قدرهتا 

اللواحئ تدابري حمددة يف املوائن واملطارات واملعابر هذه  تشمل  كام  .  اللواحئ الصحية ادلولية، وتعمل مع رشاكهئا عىل مساعدة البدلان عىل تعزيز قدراهتا

بقاء عىل  من أ جل  البدلان اجملاورة، ومنع القيود غري املربرة عىل السفر والتجارة    يفاخملاطر الصحية  انتشار د من  ل احلمن أ جالربية   حركة تعطل  ال 

 املرور والتجارة عند أ دىن حد ممكن.

املمتةل عىل للمخاطر  برسعة وكفاءة  الاس تجابة  قدرهتا عىل  صون  وتعزيز و اكتساب  من ادلول ال طراف    2005اللواحئ الصحية ادلولية لعام  وتقتيض  

اللواحئ الصحية ادلولية ومعاجلة حالت الطوارئ اليت مقتضيات اليت تثري قلقًا دوليًا. ولتنفيذ  العامة الصحيةطوارئ الوحلالت  موميةالصحة الع

نشاء أ و حتسني  أ عضاء عديدة    ترتتب علهيا عواقب حصية، تقوم دول للمتكن  تعزيز التصالت والتنس يق  أ جل  من    ا دلي معليات الطوارئ    مراكز اب 

 لصحة العامة.اخملاطر وطوارئ اةل س تجابة الفعَّ الا من

خماطر الصحة العامة اليت حتدث الوقاية من طوعية وتعاونية متعددة القطاعات لتقيمي قدرة البدل عىل  هو معلية، ف التقيمي اخلاريج املشرتكأ ما 

اخلاص الوضع    بشلك طبيعي أ و بسبب أ حداث متعمدة أ و عرضية والكشف عهنا والتصدي لها برسعة. والغرض من هذا التقيمي اخلاريج هو تقيمي

من اللواحئ الصحية ادلولية، والتوصية ابل جراءات ذات  1حتقيق ال هداف الواردة يف املرفق صوب ما أ حرزه هذا البدل من تقدم بلك بدل، و 

هذا التقيمي اخلاريج عن  التقارير الصادرة    ال نرتنتمتاح عىل  اليت جيري تقيميها. و التسعة عرش  اجملالت التقنية  عىل نطاق  ال ولوية اليت يتعني اختاذها  

. وقد وضعت منظمة موميةالصحة العاملمتةل عىل  لمخاطر  لللجمعيات الوطنية عن قدرة البدل عىل الاس تجابة    ر معلومات مفيدة توفّ ، اليت  املشرتك

 اللواحئ الصحية ادلولية.مقتضيات  لتقدمي ملة عامة عىل املس توى القطري عن تنفيذ  ة للرصد والتقيمياللواحئ الصحية ادلولي طارا   الصحة العاملية

من الصحي العاملي  (ج  جدول أ عامل ال 

 
 

معًا اجمتعت  ةومنظامت دولية ومنظامت غري حكومية ورشاكت خاص بدلانتتضمن هو مجموعة  (GHSAجدول أ عامل ال من الصحي العاملي )

تشمل قطاعات   القطاعاتمشاركة قوية متعددة احلاجة ا ىل عىل جدول ال عامل شدد ي و هتديدات ال مراض املعدية. ضد العامل تأ مني من أ جل 

نفاذ القانون واملساعدة ال منائية والشؤون اخلارجية والبحوث والقطاعات املالية،    الصحة قطاعات مضن  البرشية واحليوانية والزراعة وال من وادلفاع وا 

قلميية متعددة ال طراف 9ودوةل  65العاملي من الصحي جدول أ عامل ال   يف من املشاركني و  أ خرى. ورشاكء من  منظامت ومؤسسات دولية وا 

 مبا يف ذكل رشاكت خاصة ومنظامت غري حكومية ومؤسسات أ اكدميية.، القطاع غري احلكويم
  

 توجهييي   سؤال 

  دارة خماطر الكوارث وو  اننيالقو مبقتىض  حمدددور لجمعية الوطنية ل هل  لصحة العامةأ و الهنوض اب/الس ياسات واخلطط ذات الصةل اب 

دارة خماطر ال وبئة و/أ وو/أ و   الرعاية الاجامتعية؟ ا 

  تنفيذ اللواحئ الصحية ادلولية؟ من أ جلشارك امجلعية الوطنية يف دمع السلطات احلكومية ت هل 

 صحة العامة؟يتوىل تنس يق معليات مواهجة طوارئ المن مركز معليات الطوارئ احلكويم اذلي  اً امجلعية الوطنية جزء تمشلّك   هل 

 ض نتاجئ هذه العملية؟اس تعر قامت ابيف بدلها، أ و ُأجري قد رمبا  تقيمي خاريج مشرتك أ ي معلية هل شاركت امجلعية الوطنية يف 

  ؟الصحة الواحدةمنصة وطنية خمصصة لهنج يف مشاركة هل امجلعية الوطنية 

 توجهييي   سؤال 

  ؟جدول أ عامل ال من الصحي العامليهل يشارك البدل يف 

https://www.who.int/ihr/about/ar/
https://www.who.int/ihr/procedures/mission-reports/en/
https://www.who.int/ihr/publications/WHO-WHE-CPI-2018.51/en/
https://ghsagenda.org/
https://www.ifrc.org/ar/publications-and-reports/idrl-database/?au=&c=&cat=311&content=&doctype=313&dt=1&fr=&l=&oc=&p=1&t=&to=&z=
https://www.ifrc.org/ar/publications-and-reports/idrl-database/?au=&c=&cat=311&content=&doctype=313&dt=1&fr=&l=&oc=&p=1&t=&to=&z=
https://www.ifrc.org/ar/publications-and-reports/idrl-database/?au=&c=&cat=311&content=&doctype=313&dt=1&fr=&l=&oc=&p=1&t=&to=&z=
https://www.who.int/ihr/procedures/mission-reports/en/
https://www.who.int/features/qa/one-health/ar/
https://ghsagenda.org/
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وبئة والتصدّ قدرة   -3  ي لها امجلعيات الوطنية عىل التأ هب لل 

 

 
 

القدرة الوطنية عىل منع تعزيز خطط أ خرى ل أ ي كوارث أ و ة او ملواهجة الللتمنييف وضع خطط وطنية دور مثني الوطنية للجمعيات كون يقد 

بأ ن   ادلور املساعد ليس ضامان تلقائياً بيد أ ن  وتوفري فرص للتنس يق وادلمع املتبادل.  ية  شاركة اجملمتع امل وضامن    وطأ هتاوالتخفيف من    يةعاانة ال نسان امل

،  وبغية حتقيق الكفاءة والنجاح لسلطات العامة عىل مجيع املس توايت. ى اامجلعية الوطنية س تكون قادرة عىل دمع ال هداف ال نسانية وال منائية دل

 جيب أ ن تكون دلى امجلعية الوطنية القدرة عىل تنفيذ الربامج وال نشطة. 

 اةل عَّ الس تجابة الفل  امجلعيات الوطنيةاس تعداد  ( أ  

وتعزيز الانتعاش من  ةعيشل نقاذ ال رواح وحامية س بل امل  ابلغة أ مهية ةوامللي ةوالوطني ةوال قلميي ةالعاملي ةصعدتعزيز التأ هب للكوارث عىل ال  ل 

، من خالل للحكومة أ داء دورها املساعد هو متكني امجلعيات الوطنية من اةلالس تجابة الفعَّ لس تعداد الاهنج  الكوارث وال زمات. والهدف من

نسانية  التأ هب امللية لضامن  تعزيز قدرات    . املناسب يف الوقت  فعَّاةل  تقدمي مساعدة ا 

رشادات للجمعيات الوطنية لالس تجابة الفعَّ س تعداد  ويوفر هنج الا اةل ا 

تندرج   اومواهجهتتأ هب للكوارث  ية وطنية قوية لل ل ل    عنرصاً   37بشأ ن  

 جمالت: 5مضن 

 الس ياسات والاسرتاتيجيات واملعايري،  ▪

 التحليل والتخطيط، ▪

 القدرة التشغيلية، ▪

 التنس يق ▪

 دمع العمليات. ▪

 

تأ هب، ها لل اليت تريد حتديد أ ولوايهتا يف خطط ال خطار أ ن حتدد الوطنية ة امجلعييتعني عىل اس تعداد لالس تجابة الفعَّاةل، عند املشاركة يف معلية 

 ، فضاًل عن وليهتا وخدماهتا ومشاريعها اجلارية وقدرهتا ال جاملية.عىل الصعيد القطريا ىل تقياميت اخملاطر ولها أ ن تستند يف ذكل 

حقق من نتاجئ تقيميها وال ولوايت ذات الصةل وخطة العمل  تت أ ن  اةلالس تجابة الفعَّ لاس تعداد ية املشاركة ابلفعل يف معلية الوطن  ةوميكن للجمعي

بعض العنارص ، ل س امي الصحة يف حالت الطوارئ، وتشلك جمالت مثل هذا التحليل والتخطيط أ و القدرة التشغيلية املوضوعة لتعزيز تأ ههبا.

 ل وبئة.تأ ههبا ملواهجة ا لتقيمي مدىمن أ كرب ادلعامئ تكون اليت ميكن أ ن 

ذا مل أ ما  الاس تعداد لالس تجابة   أ ن امجلعية الوطنية مل تشارك بعد يف أ و امجلعية الوطنية للمخاطر، يف تقيمي ال ساس يف  كن خطر الوابء مدرجاً ي ا 

جراءات   مبقدورها الاسرتشاد ، ف اةل الفعَّ   . التأ هب لل وبئةمن أ جل  اعتبارات  بوثيقة التأ هب للفاش ية احلالية يف ا 

، يرىج زايرة زيد من التفاصيل حول تقياميت اخملاطر والسيناريوهات احلاليةومعرفة م لفاش يةمواهجة ابشأ ن علومات مس تجدات املللحصول عىل 

 .ادلويل مجلعيات الصليب ال محر والهالل ال محرتابعة لالحتاد ال  Goمنصة 

  

 توجهييي   سؤال 

 (الاحتاد ادلويل ونظام ال فادة فيه، ما هو متاح عرب قاعدة بياانت ما يه املعلومات املتاحة عن قدرة امجلعية الوطنية؟ )عىل سبيل املثال 

  ال صول وما ا ىل ذكل(؟عىل سبيل املثال، )كفاءاهتم املوظفني واملتطوعني و وعدد فروع العن متاحة معلومات هناك هل 

  وتقيمي القدرات التنظميية للفروع، تصديقهاالوطنية )مثل تقيمي القدرات التنظميية و امجلعية  ةهل هناك معليات حديثة أ و جارية لتعزيز قدر ،

طار الوصول الآمن(فعَّ بشلك س تجابة من أ جل الاوالتأ هب   ال، وا 

 لالس تجابة الفعَّاةل الاس تعداد 

 ل لية وطنية للتأ هب للكوارث ومواهجهتا عنرصًا    37جمالت و   5

 والاسرتاتيجيات واملعايري الس ياسات  

 التحليل والتخطيط 

 القدرة التشغيلية 

 التنس يق 

 دمع العمليات 

 العالقات املدنية العسكرية  التنس يق مع السلطات 
 ركة التنس يق مع احل 

 التعاون مع القطاع اخلاص 
التنس يق مع املس تجيبني  
 عىل مس توى اجملمتع امليل 

التنس يق مع الواكلت اخلارجية  
 احلكومية واملنظامت غري  

دارة خماطر الكوارث   س ياسة ا 
دارة خماطر   اسرتاتيجية ا 

 الكوارث 
ادلور املساعد للصليب ال محر  
 والهالل ال محر ووليته وقانونه 

دارة خماطر الكوارث   قوانني ا 
 اجلودة واملساءةل  وادلعوة لها ونرشها 

التخطيط لالس تجابة  
 والتعايف 

اجامتعات واتفاقات ما  
 قبل الكوارث 

دارة اخملاطر  خطط وميانيات   ا 
 الاس تعداد 

حتليل ال خطار والس ياق   اس مترارية ال عامل 
نذار املبكر   ختطيط السيناريو  واخملاطر، والرصد وال 

جراءات الاس تجابة   ا 
 حلالت الطوارئ 

تقيمي الاحتياجات  
 الطارئة 

برامج التحويالت  
 النقدية 

جراءات   أ ليات ال 
 املبكرة 

حتديد قدرة امجلعية  
 الوطنية 

جمالت ال نشطة اليت  
 امجلعية الوطنية ختتص هبا  

تفعيل ادلمع  
 ال قلميي وادلويل 

دارة املعلومات  الاختبار والتعل  مركز معليات   ا 
 اختيار املنتفعني  الطوارئ 

دارية،   الس ياسة املالية وال 
جراءات الطوارئ   وا 

دارة املوظفني واملتطوعني   ا 
التواصل يف حالت  

 حشد املوارد  الطوارئ 
تكنولوجيا املعلومات  

 والتصالت 

الشؤون اللوجستية  
مداد   واملشرتايت وسلسةل ال 

العمليات: الرصد والتقيمي  
بالغ   واس تخالص ادلروس وال 

دارة السالمة وال من   ا 

https://media.ifrc.org/ifrc/what-we-do-disaster-and-crisis-national-society-preparedness-effective-response/
https://www.preparecenter.org/resources/national-disaster-preparedness-and-response-mechanism-guidelines
https://media.ifrc.org/ifrc/document/preparedness-effective-response-considerations-epidemic-preparedness/
https://go.ifrc.org/emergencies/3972


 

 

 16من  5صفحة  

 وخدماهتا  برامج امجلعية الوطنية ( ب

 
 

ن    أ ن تؤديه.   لها   عىل حتديد ادلور اذلي ميكن سيساعدها  مشاريع وخدمات ورشاكء رئيس يني  من دليا ما هو قامئ   تحديد قيام امجلعية الوطنية ب ا 

خمتلف لل شخاص يف يقدمون اخلدمات الصحية  يف طليعة منة طويةل لفرت عيات الوطنية، بوصفها هجات مساعدة للسلطات العامة، امجل تقف 

الرصف املاء و الصحة و يف جمالت برامج ما تنفذه من مليون خشص من خالل  118أ كرث من اهتا مشلت تغطيوحده،  2017في عام فبيئات. ال 

مبن فهيم متطوعو الصليب  ،وناجملمتعي يونالصح . ويف البدلان املنخفضة واملتوسطة ادلخل، كثرياً ما يشارك العاملون الصحيةوالنظافة الصحي 

الاس توائية  وال مراض املعديةبون، يف عالج السل واملالراي وفريوس نقص املناعة البرشية/ال يدز وال مراض غري ال محر املدرَّ والهالل ال محر 

ال همات وحدييث الولدة وال طفال واملراهقني، وتيسري احلصول عىل اخلدمات الصحية ودمع حصة املتصةل ابلصحة ال جنابية و ال نشطة املهمةل و 

غري املعدية واخلدمات يف الوقاية من ال مراض  هاماً  دوراً  املرتفعة ادلخلاملتوسطة ا ىل يف البدلان يؤدون بيامن اخلدمات التلطيفية والتأ هيلية. 

 والالجئني. واملهاجرين 3عن التوعية اجملمتعية للمجمتعات امللية النائية العالجية والرعاية املزنلية لكبار السن فضالً 

طار ش بكة الصليب ال محر والهالل ال محر، ي " يةالتطوع  نشطة"ال   ال نشطة اليت ترتاوح بني منمجموعة أ دوار خمتلفة عرب باملتطوعون قوم ويف ا 

جرس يون اجملمتعيون ن الصح والعامل كون يال حوال، اذلين يتقاضون أ جراً. ويف مجيع  نياجملمتعي نييالصح  نيالعاملوبني  جرأ  تقايض أ ي دون 

م التواصل   وللمتطوعني يف ش بكة الصليب ال محر والهالل ال محر أ مهية حيوية يف ال نشطة طويةل ال جل  ظمهم الصحية امللية.  بني جممتعاهتم امللية ون

 .عند وقوع حالت الطوارئ ميدانية    ميكهنم أ يضًا توفري اس تجابة كام  الرامية ا ىل حتسني حصة اجملمتعات امللية،  

وال سعافات ال ولية النفس ية   الصحة اجملمتعية وال سعافات ال ولية وماكحفة ال وبئةالاضطالع بأ نشطة  بون عىليمتتع املوظفون واملتطوعون املدرَّ و 

مثل فريوس كوروان فاش ية  لالس تجابة لمبهارات ميكن أ ن تكون مفيدة بشلك خاص  ه  واخلضوع للمساءةل أ مام   امليل   ومشاركة اجملمتع الاجامتعية  

 املس تجد.

دارة  و أ  املستشفى دخول  الرعاية قبل  مثل عديدة خدمات وطنيةكام تقدم مجعيات  دارة  و أ   دلم ل بناكً ا  مدارس أ و مرافق تعلمي   و أ   مرافق حصية ا 

دارة مبا يف ذكل  ، عال  س تجابة حلالت الطوارئ الصحية مثل يف الايمس تفاد هبا كبرية  . وميكن أ ن تصبح هذه اخلدمات أ صولً المتريض مدارس ا 

 .املس تجد فريوس كوروانفاش ية 

 

 
 2020، الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب ال محر والهالل ال محر،  2020ظم الصحية اجملمتعية لعام هنج النم ، مجلعيات الوطنية للصليب ال محر والهالل ال محرا رشادات من أ جل ا : امليل الرعاية يف اجملمتع 3

 توجهييي   سؤال 

  امجلعية الوطنيةهل 

 تنفذ هنوج مشاركة جممتعية، أ و برامج جممتعية للحد من خماطر الصحة/الكوارث، أ و توفّر الرعاية مضن ما تقدمه من خدمات جممتعية؟ ▪

 دلم أ و مدارس أ و مرافق تعلمي عال؟ل تدير مراكز حصية أ و مستشفيات أ و بناكً  ▪

 توفر الرعاية قبل دخول املستشفى؟ ▪

 النفس ية وادلمع النفيس؟توفر خدمات الصحة  ▪

 حصية مدرس ية، ونوادي أآابء/أ همات، ونوادي حصفيني؟ تدير نواد   ▪

 درج املشاركة اجملمتعية واملساءةل يف براجمها؟تم  ▪

 ما يه الربامج واخلدمات الهامة اليت ميكن توس يع نطاقها أ و تكل اليت ميكن أ ن تترضر نتيجة لفاش ية فريوس كوروان )التايج( املس تجد؟ 

  مه الرشاكء اذلين عىل صةل معل وثيق مع امجلعية الوطنية )السلطات احلكومية، وامحلاية املدنية، واليونيسف، والصندوق العاملي، من

، واللجنة شاركةوالتحالف العاملي للقاحات والتحصني، والاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب ال محر والهالل ال محر، وامجلعيات الوطنية امل 

 يب ال محر، والقطاع اخلاص، ووسائط ال عالم، وما ا ىل ذكل(؟ادلولية للصل 



 

 

 16من  6 ةصفح 

طار الا لجمعية الوطنية  ل ميكن  أ نشطة   -4  ي لها والتصدّ فريوس كوروان )التايج( املس تجد  س تعداد لفاش ية  مزاولهتا يف ا 

لهيا ميكن أ ن ينبغي للجمعيات الوطنية للصليب ال محر والهالل ال محر أ ن تركز عىل اجملالت اليت   الصحي اجلارية يف جمال التأ هب  هاجم االربانجمية، حيامث أ مكن، برب تدخالهتا وينبغي أ ن ترتبط   .ممكنةأ فضل قمية تضيف ا 

 واملبادرات الرئيس ية.الرئيس يني من الرشاكء ذكل  وأ ن تعمل مع وزارة الصحة وغري، ب للمواهجةللتأ ه أ خرىمجعية وطنية مبادرات أ و الصحية  والوقاية

 فهيا   املشاركة  الوطنية   للجمعيات  ميكن   اليت  الرئيس ية   ال نشطة

  اجملمتعي   التأ هب 

 موارد مفيدة  الفئة املس هتدفة  ة نشط ال  

املتعلقة ابل بالغ عن اخملاطر واملشاركة اجملمتعية   رشاداتال  يرىج الاطالع عىل )  الهنوض ابلصحة اخملاطر واملشاركة اجملمتعية و  بالغ عن ال  

 ( املفيدة  نصاحئ ال للحصول عىل مزيد من  

ىل  املتوفرة عنه  عة. وقد أ دت الثغرات يف املعلومات  يس بوترية  تطور  يف ال   أآخذاليت يسبهبا  الفاش ية  هذا الفريوس و نا ل فهم   ا ن عدم اليقني حاةل من  ا 

الفريوس هذا  عن  املغلوطة  هناك العديد من املفاهمي  و العلمية والعامة.  ال وساط  يف  التكهنات والافرتاضات  يف الوقت الراهن    اذلي يسده جزئياً 

ذاكء يسهم يف الفريوس وشدته، ما منشأ   التسرت عىلعن بعض الشائعات عن فضاًل  زاء الومص والمتيي اليت مهنا  العديد من الآاثر السلبيةا  ا 

 ما ييل:ذكل العمل عىل ويتطلب  الفاش ية.هذه املناطق املترضرة من املنمتني ا ىل ال شخاص 

بالغ عن ااسرتاتيجية شامةل لوضع  ▪ واخلضوع ات امللية اجملمتع، مبا يف ذكل اس تخدام مهنجيات مشاركة يةاجملمتع املشاركة خملاطر و ال 

الثغرات    وتتبع ، (nCoV-2019)فريوس كوروان املس تجد  يف الوقت املناسب حولموثوق هبا  مبعلوماتالناس  بالغل   اللمساءةل أ ماهم

 .اذلعر  هاحامةل مع قبل أ ن تنترش  املغلوطة   يف املعلومات والشائعات ومعاجلة املفاهمي 

 :ما ييل ع الرتكي عىل، مللهنوض ابلصحة   العامة يف أ مناط السلوك  التغيريات تشجيع  ▪

o غسل اليدين 

o  الشخصيةاملباعدة 

o  تنفس يةل عراض عدوى عند التعرض الامتس الرعاية  سلوكب التحيّل 

لتغيري الالزمة تطلبات امل بتحليل شامل للنوع الاجامتعي والتنوع و  واملواهجة عىل املس توى القطري تأ هبال نشطة الاسرتشاد يف أ  ينبغي  ▪

 :أ مناط السلوك، ويشمل ذكل ما ييل

o ؛بفريوس كوروان املس تجد رف واملواقف واملامرسات واملعتقدات املرتبطةااملع 

o  ؛قنوات موثوق هباتلقي املعلومات عرب 

، الساكنمعوم 

الساكنية الفئات و 

، املعرضة للعدوى

والفئات الساكنية 

املعرضة خملاطر 

 مرتفعة

دليل الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب  ▪

ر بشأ ن ال بالغ عن ال محر والهالل ال مح

اجملمتعية بشأ ن فريوس اخملاطر واملشاركة 

 كوروان املس تجد

ل بالغ عن اخملاطر اة: منظمة الصحة العاملي ▪

أ هب لفريوس من أ جل التواملشاركة اجملمتعية  

nCoV)-ومواهجته كوروان املس تجد 

من ال رشادات املؤقتة    2ال صدار  )  2019(

 (2020يناير  26 –

الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب ال محر  ▪

من أ جل  ماكحفة ال وبئة والهالل ال محر: 

 ملتطوعنيا

الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب ال محر  ▪

يف جمال مواد تدريبية : والهالل ال محر

 اجملمتعية صحة اجملمتعية وال سعافات ال وليةال

http://prddsgofilestorage.blob.core.windows.net/api/sitreps/3972/nCov_RCCE_Guide_29-01-2020.pdf
http://prddsgofilestorage.blob.core.windows.net/api/sitreps/3972/nCov_RCCE_Guide_29-01-2020.pdf
http://prddsgofilestorage.blob.core.windows.net/api/sitreps/3972/nCov_RCCE_Guide_29-01-2020.pdf
http://prddsgofilestorage.blob.core.windows.net/api/sitreps/3972/nCov_RCCE_Guide_29-01-2020.pdf
https://www.who.int/publications-detail/risk-communication-and-community-engagement-readiness-and-initial-response-for-novel-coronaviruses-(-ncov)
https://www.who.int/publications-detail/risk-communication-and-community-engagement-readiness-and-initial-response-for-novel-coronaviruses-(-ncov)
https://www.who.int/publications-detail/risk-communication-and-community-engagement-readiness-and-initial-response-for-novel-coronaviruses-(-ncov)
https://www.who.int/publications-detail/risk-communication-and-community-engagement-readiness-and-initial-response-for-novel-coronaviruses-(-ncov)
https://www.who.int/publications-detail/risk-communication-and-community-engagement-readiness-and-initial-response-for-novel-coronaviruses-(-ncov)
https://www.who.int/publications-detail/risk-communication-and-community-engagement-readiness-and-initial-response-for-novel-coronaviruses-(-ncov)
https://ifrcgo.org/ecv-toolkit/
https://ifrcgo.org/ecv-toolkit/
https://ifrcgo.org/ecv-toolkit/
https://ifrcgo.org/ecv-toolkit/
https://ifrcgo.org/ecv-toolkit/
https://ifrcgo.org/ecv-toolkit/
http://ifrc-ecbhfa.org/guides-and-tools/
http://ifrc-ecbhfa.org/guides-and-tools/
http://ifrc-ecbhfa.org/guides-and-tools/
http://ifrc-ecbhfa.org/guides-and-tools/
http://ifrc-ecbhfa.org/guides-and-tools/
http://ifrc-ecbhfa.org/guides-and-tools/
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o التفضيالت حول كيفية مشاركة املالحظات. 

  وال سعافات ال ولية اجملمتعية  مجلعيات الصليب ال محر والهالل ال محر يف جمال الصحة    الاحتاد ادلويل  جو هن ن  م  الاس تفادة  وميكن    ▪

الفريوس.   تعزيز التدابري املناس بة عىل مس توى اجملمتع امليل للحد من انتقالوذكل بغرض    ملتطوعني،من أ جل اوماكحفة ال وبئة    اجملمتعية 

نفلونزا أ و أ مراض اجلهاز التنفيس ال خرى مناس بة لالس تخدام يف هذلتعامل مه حالت اال دوات املس تخدمة ل وجيدر ال شارة ا ىل أ ن   ه ل 

 وسائل انتقال العدوى.و  لتشابه ال عراضنظراً املس تجد فريوس كوروان الفاش ية ل

   دمع مقديم الرعاية 

أ و غري خفيفة  الرعاية يف املزنل لل شخاص اذلين يعانون من عدوىتقدمي  لفريوسالعدوى ابانتقال  ارس متر املرحجة لدر اص من أ حد امل ▪

صة  شخَّ سلوك مقديم  منط  تغيري  ل وقد يكون   قادرين عىل الامتس الرعاية.الغري الغري الراغبني أ و الولئك ل  أ و ، املس تجدفريوس كوروان بمم

 سالسل انتقال العدوى.قطع أ مهية من أ جل  حسب احلاجة امحلاية تويخ )مثل أ فراد ال سة( و الرعاية املزنلية 

الساكنية الفئات 

املعرضة خملاطر 

 مرتفعة

الرعاية املزنلية منظمة الصحة العاملية:  ▪

صابهتم بعدوى  للمرىض اذلين يشتبه يف ا 

اذلين  ( املس تجدالتايج)كوروان فريوس 

دارة اخملالطني  تظهر علهيم أ عراض خفيفة وا 

 (2020يناير  12 –ا رشادات مؤقتة ) هلم

 اخلدمات الاجامتعية الطارئة يف حاةل احلجر الصحي، أ و غريها من تدابري الطوارئ 

تعليق وسائل النقل العام أ و تقييد اخلدمات  ال جراءات الرامية ا ىل احلد من انتشار الفريوس وماكحفته )مثليكون لمن املرحج أ ن  ▪

 ضعفًا يف اجملمتعات امللية املترضرة.ال شد  الفئاتيف تأ ثري ال ساس ية( 

ذا  ل   ،خدمات تقنية أ و دامعة حمددة حلكوماهتا قد يمطلب من امجلعيات الوطنية تقدمي   ▪ ذا  انتشارًا    أ صبحت الفاش ية أ كرث س امي ا  جرى أ و ا 

من  ةكل دور هام يف أ نشطة ماكحفة الفاش ييكون ذلأ ن وميكن  ال وسع نطاقًا.املراقبة ط اأ و نقاحلجر الصحي تنفيذ الرصد املزنيل أ و 

 كرامهتم. صون  و ال ساس ية خالل ضامن قدرة ال شخاص املترضرين من هذه التدابري عىل تلبية احتياجاهتم 

 الفئات الساكنية

املعرضة  املترضرة

 للعدوى

 

 ادلمع النفيس الاجامتعي 

 .النفسواحض لس بل احلد من اخملاطر وحامية الفهم ال لال هجاد والقلق، ل س امي يف غياب بيئة مواتية الفاش يات هتئي  ▪

 ادلمع النفيس الاجامتعي وضع جيد يتيح لها توفري امجلعيات الوطنية يف فا نال بالغ عن اخملاطر بشلك مناسب،  فعالية وابل ضافة ا ىل ▪

 املترضرة.امللية جملمتعات ال جمن أ  

 الساكنمعوم 

والساكن 

 املس هتدفون

رجعي لدلمع  امل ركزللمال لكرتوين  وقعامل ▪

 التابع لالحتاد ادلويلالنفيس الاجامتعي 

 مجلعيات الصليب ال محر والهالل ال محر

 املتفق عليه مع احلكومات املعنيةأ دوار مساعدة أ خرى عىل النحو 

 ط املراقبةاط ادلخول/نقا، ونقللمصابني عىل سبيل املثال تتبع اخملالطني ▪

  

   
  

https://www.who.int/publications-detail/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts
https://www.who.int/publications-detail/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts
https://www.who.int/publications-detail/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts
https://www.who.int/publications-detail/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts
https://www.who.int/publications-detail/home-care-for-patients-with-suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts
http://pscentre.org/resource-centre
http://pscentre.org/resource-centre
http://pscentre.org/resource-centre
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 املؤسيس   التأ هب 

 موارد مفيدة  ة شط ن ال  

 الوقاية من العدوى وماكحفهتا 

أ ن   ىاملستشف  دخول  اخلدمات الرسيرية أ و خدمات ما قبل ينبغي للجمعيات الوطنية اليت تقدم  ▪

ال رشادات  للحصول عىل أ حدث اخملتصة هبا منظمة الصحة العاملية ووزارات الصحة  متابعةتواصل 

رشادات الرسيرية    الوقاية من العدوى وماكحفهتا.    وا 

 

عدوى بال صابة ال دارة الرسيرية للعدوى التنفس ية احلادة الوخمية عند الاشتباه يف منظمة الصحة العاملية:  ▪

 (2020يناير  12 – ةمؤقتا رشادات )  ( املس تجدالتايج) كوروان فريوس

ال صابة الرعاية الصحية عند الاشتباه يف تقدمي الوقاية من العدوى وماكحفهتا أ ثناء منظمة الصحة العاملية:  ▪

 (2020اكنون الثاين/يناير  12 -)التوجيه املؤقت   وس كوروان )التايج( املس تجدفري عدوى ب

ى ملستشفدخول ا قبلملاكحفة العدوى  ية الطارئةدمات الطب اخل: ماكحفة ال مراض والوقاية مهنا مراكز ▪

 املستشفىدخول  قبل  املس تجد  ماكحفة العدوى بفريوس كوروان  بشأ ن  متاحة  ا رشادات  وجد  )ل ت  )السارس(

 (2020 فرباير 7حىت 

 ال طراف املعنية  دور امجلعية الوطنية ووليهتا والتنس يق مع 

تعزز التنس يق    تقوم ابملواهجة أ و تتأ هب للمواهجة، أ نمجيع امجلعيات الوطنية، سواء اكنت  جيب عىل   ▪

وجه   عىلدورها املساعد مبا يف ذكل حتديد ، ااخملتصة هب  الصحة والسلطات احلكوميةمع وزارات 

 لها. يابلتأ هب للجاحئة والوقاية مهنا والتصدّ فامي يتعلق التحديد 

ذا تةيالرشط   و العسكرية أ  العالقات املدنية   ▪ ليه من  يلزم  الوضع، فقد    فامق: ا  قويم، المن  ال  زاوية  النظر ا 

ك. ومن الرضوري التعامل مع الكياانت فرض قيود قد تؤثر عىل قدرة املس تجيبني عىل التحرّ يعن  ما  

 يف ادلوةل لضامن حامية احلي ال نساين.  ال منية ذات الصةل

اليت يتضمهنا اس تخدام قامئة التحقق للجمعية الوطنية : ميكن ة للكوارث القانون ادلويل لالس تجاب  ▪

 لقانون ادلويل لالس تجابة للكوارثاباملرسوم اخلاص القانون ادلويل لالس تجابة للكوارث أ و منوذج 

 :ما ييل من أ جل

o  عداد ومعاجلة بعض القضااي القانونية والتنظميية اليت تنشأ  عادة فامي يتعلق  مساعدة ادلول عىل ا 

واملوظفني ادلوليني ادلولية . وتتعلق هذه املسائل بدخول السلع ة ادلوليةاملساعدعمليات ب 

الانتعاش ال غاثة ووتشغيل اجلهات الفاعةل ادلولية، وكذكل بتنس يق مساعدهتا، ل س امي يف فرتة 

يل  .ال وَّ

 [RU] [AR] [SP] [FR] [EN] وقواعد املساعدة ال نسانيةمبادئ  ▪

 AR EN FR SP للكوارث ومواهجهتالية الوطنية للتأ هب ال   ▪

 AR EN FR SP RU من أ جل الاس تجابة بشلك فعَّال التأ هب تقرير موجز بشأ ن  ▪

 الروس ية /   الفرنس ية /   ال س بانية /   ال جنليية :لكوارثل لالس تجابةالقانون ادلويل  مرسوم ▪

 الروس ية   /      الفرنس ية  /      ال س بانية  /      ال جنليية  :ابلقانون ادلويل لالس تجابة للكوارثاخلاصة  قامئة التحقق   ▪

قانون الكوارث التابع لالحتاد ادلويل مجلعيات الصليب املعن بفريق للجمعيات الوطنية التصال ابل ميكن

عرب العناوين الربيدية  ابلقانون ادلويل لالس تجابة للكوارثاملتعلقة س تفسارات لالال محر والهالل ال محر 

 :التالية ال لكرتونية

 maria.martinez@ifrc.orgأ فريقيا:  ▪

 gabrielle.emery@ifrc.orgأآس يا وامليط الهادئ:  ▪

 sophie.teyssier@ifrc.orgن: اال مريكت ▪

 v@ifrc.orgbaktiar.mambetoأآس يا الوسطى:  ▪

 isabelle.granger@ifrc.orgخرى: ال  ناطق امل  ▪

https://www.who.int/publications-detail/clinical-management-of-severe-acute-respiratory-infection-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected
https://www.who.int/publications-detail/clinical-management-of-severe-acute-respiratory-infection-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected
https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125
https://www.cdc.gov/sars/guidance/i-infection/prehospital.html
https://www.cdc.gov/sars/guidance/i-infection/prehospital.html
https://fednet.ifrc.org/en/resources/disasters/disaster-and-crisis-mangement/dm-policies/principles-and-rules-of-disaster-relief/
https://fednet.ifrc.org/en/resources/disasters/disaster-and-crisis-mangement/dm-policies/principles-and-rules-of-disaster-relief/
https://fednet.ifrc.org/en/resources/disasters/disaster-and-crisis-mangement/dm-policies/principles-and-rules-of-disaster-relief/
https://fednet.ifrc.org/FedNet/Resources_and_Services/Disasters/Disaster%20and%20crisis%20management/DM%20policy%20and%20coordination/%5bEN%5d%20Principles%20and%20Rules%20RCRC%20Humanitarian%20Assistance.pdf
https://fednet.ifrc.org/FedNet/Resources_and_Services/Disasters/Disaster%20and%20crisis%20management/DM%20policy%20and%20coordination/%5bFR%5d%20PR.pdf
https://fednet.ifrc.org/FedNet/Resources_and_Services/Disasters/Disaster%20and%20crisis%20management/DM%20policy%20and%20coordination/%5bFR%5d%20PR.pdf
https://fednet.ifrc.org/FedNet/Resources_and_Services/Disasters/Disaster%20and%20crisis%20management/DM%20policy%20and%20coordination/%5bFR%5d%20PR.pdf
https://fednet.ifrc.org/FedNet/Resources_and_Services/Disasters/Disaster%20and%20crisis%20management/DM%20policy%20and%20coordination/%5bSP%5d%20PR.pdf
https://fednet.ifrc.org/FedNet/Resources_and_Services/Disasters/Disaster%20and%20crisis%20management/DM%20policy%20and%20coordination/%5bAR%5d%20PR.pdf
https://fednet.ifrc.org/FedNet/Resources_and_Services/Disasters/Disaster%20and%20crisis%20management/DM%20policy%20and%20coordination/%5bRU%5d%20Principles%20and%20Rules%20RCRC%20Humanitarian%20Assistance_LR.pdf
https://www.preparecenter.org/es/resources/national-disaster-preparedness-and-response-mechanism-guidelineshttps:/www.preparecenter.org/es/resources/national-disaster-preparedness-and-response-mechanism-guidelines
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/97835/175200-Setting-up-NDPRM_AR-LR.pdf
https://fednet.ifrc.org/fedfiles/175200_Setting%20up%20a%20national%20disaster%20preparedness%20and%20response%20mechanism_EN_LR.pdf
https://fednet.ifrc.org/fedfiles/NDPRM-fr.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/97835/175200_Creaci%c3%b3n%20de%20un%20mecanismo%20nacional%20de%20preparaci%c3%b3n%20y%20respuesta%20a%20desasres_SP-LR.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/97835/PER%20Summary%20AR%20new%20icons%20170919.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/97835/PER%20Summary%20EN_v2-270519%20(1).pdf
https://fednet.ifrc.org/fedfiles/PER%20Summary_FR_091018.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/97835/PER%20Summary%20SP%20new%20icons%20170919.pdf
https://fednet.ifrc.org/PageFiles/97835/PER%20Summary%20RU.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/document/model-emergency-decree-facilitation-regulation-international-disaster-relief-initial-recovery-assistance/
https://media.ifrc.org/ifrc/document/model-emergency-decree-facilitation-regulation-international-disaster-relief-initial-recovery-assistance/
https://media.ifrc.org/ifrc/document/model-emergency-decree-facilitation-regulation-international-disaster-relief-initial-recovery-assistance/
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2020/02/Model-Decree_SP-HR-CropMark.pdf
https://ifrcgo.org/africa/img/disaster-law/resources/MODELFR.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2020/02/Model-Decree_RUSSIAN.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/document/checklist-facilitation-regulation-international-disaster-relief-initial-recovery-assistance/
https://media.ifrc.org/ifrc/document/checklist-facilitation-regulation-international-disaster-relief-initial-recovery-assistance/
https://media.ifrc.org/ifrc/document/checklist-facilitation-regulation-international-disaster-relief-initial-recovery-assistance/
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2020/02/IDRL-Checklist-ES.pdf
https://ifrcgo.org/africa/img/disaster-law/resources/IDRL%20CHECKLIST%20FRENCH.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2020/02/IDRL-Checklist-EN-HR_RUSSIAN.pdf
mailto:maria.martinez@ifrc.org
mailto:gabrielle.emery@ifrc.org
mailto:sophie.teyssier@ifrc.org
mailto:baktiar.mambetov@ifrc.org
mailto:isabelle.granger@ifrc.org
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o  ىل اعامتد مرسوم قانون بال ضافة ا ىل مرسوم ف : لقانون ادلويل لالس تجابة للكوارثا ادلعوة ا 

ال دوار دد  اذلي حي  القانون ادلويل لالس تجابة للكوارثالطوارئ، ميكن للسلطات اعامتد مرسوم  

دارة فعَّ من أ جل واملسؤوليات وأ ليات التنس يق واملرافق القانونية الرئيس ية   اةل للمساعدة ادلوليةا 

 يف حالت الكوارث. 

o  دارة  الصليب ال محر والهالل ال محراقرتاح ادلمع من من أ جل وضع ال طار القانوين الالزم لال 

 يف حالت الكوارث.  اةل للمساعدة ادلوليةالفعَّ 

 ختطيط اس مترارية ال عامل 

آاثرها   للمنظمة ملواصةل العمل خالل ساس ال  ختطيط اس مترارية ال عامل يئي  ▪ ال زمة والانتعاش من أ

والهالل الصليب ال محر    مجعياتونظراً ل ن  متوقع.    الربامج بشلك غري تعطل  بعد    ال عامل  واس تئناف 

طارحامس يف  تضطلع بدور  ال محر   نه  الشامةل للكوارث يف حالت الطوارئ،  املواهجة    ا  ينبغي التقليل فا 

الصليب ال محر عىل ثقة امجلهور يف قدرات حفاظًا ممكن ا ىل أ دىن حد من الاضطراابت يف اخلدمة 

الصليب ال محر وعىل هذا النحو، ينبغي ل دارة . الاس تجابة حلالت الطوارئعىل والهالل ال محر 

درج اعتبارات اس مترارية ترصيف ال عامل يف التصممي العام لمنوذج الاس تجابة تم أ ن والهالل ال محر 

 تعطل الربامج.خماطرة حلالت الطوارئ للتخفيف بشلك استبايق من 

نشاء معلية تفاعلية مس مترة تعمل عىل ضامن اس مترار ال نشطة املتغرّي احلايل مشهد اخملاطر يتطلب  ▪  ا 

 يتجاوزو   وبعده.  وقوعهاوال مه من ذكل أ ثناء  ،  كربىوقوع أ زمة    نظمة قبلاجلوهرية اليت تضطلع هبا امل 

دارة الكوارث اليت كنا نس تخدهما هذا التحدي  جمرد خطة الاس تجابة حلالت الطوارئ أ و أ نشطة ا 

 من قبل.

س منسق ينبغي وضع  ▪ كرَّ امجلعية الوطنية   وثيق مع قيادةيف تنس يق ل للعم أ و خلية معل صغرية مم

دارهتا  طار تشغيلية، مبا يف ذكل خدمات ادلمع يف ال و  التقنية هتاوأ فرقوا   وابء حممتةللفاش ية ال عداد ا 

 .اوالتعايف مهن لها والاس تجابة  مهنا والتخفيف

عداد ا رشادات   ▪ تسجيل يرىج  )  Goعرب منصة  قريبًا  جري تشاطرها  وس يمن أ جل امجلعيات الوطنية  جاري ا 

 مجلعيات الوطنية(.اباخلاصة املوارد الطالع عىل ادلخول ل

 التخطيط للطوارئ 

يف الوقت الراهن ولكهنا ابلعدوى امجلعيات الوطنية اليت مل تتأ ثر  التخطيط للطوارئا ىل  حتتاج أ يضاً  ▪

لهيامعرضة خلطر انتقال العدوى    أ ساس ية:ميكن تقس مي معلية التخطيط للطوارئ ا ىل ثالثة أ س ئةل  و  .ا 

منوذج يتضمن  )  التخطيط للطوارئ    أ جل  من  حتاد ادلويل مجلعيات الصليب ال محر والهالل ال محرالادليل   ▪

 مقرتح(

 EN FR SPا رشادات مركز معليات الطوارئ  ▪

https://go.ifrc.org/emergencies/3972
https://www.ifrc.org/PageFiles/40825/1220900-CPG%202012-EN-LR.pdf
https://fednet.ifrc.org/FedNet/Resources_and_Services/CPRR/CREPD%20materials/Manual%20Organizacion%20y%20Funcionamiento%20COE%20versi%c3%b3n%20ingl%c3%a9s.pdf
https://fednet.ifrc.org/FedNet/Resources_and_Services/CPRR/CREPD%20materials/Manual%20OFCOE%20Franc%c3%a9s.pdf
https://fednet.ifrc.org/FedNet/Resources_and_Services/CPRR/CREPD%20materials/Manual%20de%20organizaci%c3%b3n%20y%20funcionamiento%20COE.pdf


 

 

 16من  10 ةصفح 

o س يحدث؟اذلي  ما 

o حيال ذكل؟فعهل اذلي يتعني علينا  ما 

o ؟تأ هب من أ جل ال  مس بقاً  ميكننا أ ن نفعهلاذلي  ما 

تصّورات عىل أ ساس . و الآاثر املمتةليف وس يةل جيدة للتفكري لل زمة يكون  تصورات وضع لعل 

الاس تجابة واملوارد املطلوبة. وليك يكون التخطيط  نطاق معليةمعقوةل، ميكن وضع خطة حتدد 

. وجيب أ ن تكون ةتعاونيمعلية تكون معلية التخطيط للطوارئ ، جيب أ ن ومفيداً مالمئًا للطوارئ 

م  مجيع  أ و مكوانت احلركة عىل  الرشيكة احلكومة أ و الكياانت  ظم أ و معليات مرتبطة خبطط أ و ن

 وال قلميية والعاملية. الوطنية - املس توايت 

ل الاس تجابة التابعة للجمعية الوطنية،  ةفرقديد القدرة احلالية ل  حتيتعني  الاس تجابة الوطنية: ة فرق أ   ▪

من أ جل الصحة يف حالت الطوارئ أ و ماكحفة ال وبئة خدمات توفري بة عىل املدرَّ س امي ال فرقة 

يرىج اخملتلفة، مبا يف ذكل حاميهتا ورفاهها )تصّورات ط لنرشها وفقًا لل يخط الت ويتعني تطوعني. امل 

من أ جل التصّدي لفاش ية حشد املوظفني  قامئة التحقق:املزيد من املعلومات يف الاطالع عىل 

 (5/2/2020، 1)ال صدار فريوس كوروان املس تجد 

 حاسامً يكون  و ،  تباع هنج يركز عىل اجملمتع امليلل  : ضامانً هواخلضوع للمساءةل أ مام امليل    مشاركة اجملمتع  ▪

 املناطق اخلاضعة لال غالق.قاطن بني ل س امي فامي  ،بناء الثقة والقبولمن أ جل 

أ سعار املواد ارتفاع  : قد يؤدي ا غالق منطقة ما ا ىللل س املعيش ية الاقتصادي الغذايئ و ال من  ▪

لعرض. ومع تأ ثر العمل، لتجاوز الطلب ب واق ال سنظراً لتأ ثر الغذائية وال دوات املزنلية ال ساس ية 

ذ الاقتصادي. أ مهنا ستتأ ثر قدرة بعض ال س عىل احلفاظ عىل  ولئك اذلين يعمتدون لن يكون ل  ا 

 اخلدمات الطبية.عىل ال جور اليومية أ ي وس يةل لرشاء الرضورايت أ و حىت احلصول عىل 

 للطوارئ.عىل التخطيط  يةوحدات تدريب  مجموعة ▪

 

 دمع العمليات 

رمبا  تعزيز اللواحئ ال منية والامتثال حىت ل تتأ ثر سالمة املوظفنيمن الرضوري  كونيس   :ال من ▪

املناطق اخلاضعة قاطن فامي بني ال حباط )ترامك أ و بني أ عضاء اجملمتع امليل( فامي بسبب قضااي الثقة )

 أ خرى.مضن أ س باب لال غالق( 

، 1)ال صدار فريوس كوروان املس تجد من أ جل التصّدي لفاش ية حشد املوظفني  قامئة التحقق: ▪
5/2/2020) 

 جملمتعات امللية يفملوظفني واملتطوعني وامن أ جل ا لصحة النفس ية وادلمع النفيس الاجامتعيدلمع يف جمال اا ▪

 (2020) املس تجد فريوس كوروانحاةل فاش ية 

 (2012) العمل التطوعي يف حالت الطوارئ ▪

https://fednet.ifrc.org/en/resources/disasters/disaster-and-crisis-mangement/organizational-preparedness/contingency-planning/contingency-planning---workhsop-modules/
http://prddsgofilestorage.blob.core.windows.net/api/sitreps/3972/MHPSS_in_nCoV_2020_layout.pdf
http://prddsgofilestorage.blob.core.windows.net/api/sitreps/3972/MHPSS_in_nCoV_2020_layout.pdf
https://www.preparecenter.org/pt/resources/volunteering-emergencies-practical-guidelines-red-cross-and-red-crescent-societies


 

 

 16من  11 ةصفح 

دارة   ▪ من سواء  دارة املس تجيبني،  أ ن توىل عناية ل  امجلعيات الوطنية  جيب عىل  :  املوظفني واملتطوعنيا 

طار ال املوظفني واملتطوعني،   . وينبغي املس تجد والتصّدي لهاريوس كوروان  فتأ هب لفاش ية  وذكل يف ا 

عادة تقيمي اخملاطر  أ و تعزيز   للعدوى  التعرض  للحد من ات الالزمة جراءال  اختاذ مع بشلك منتظم ا 

 . وامحلاية  تدابري السالمة 

قد يؤثر ما ملواد ال ساس ية. ابال مداد ، قد تتعطل سلسةل مامنطقة ا غالق : مع اخلدمات اللوجستية ▪

 ال ساس ية.واملس تلزمات  عىل ال مدادات    حصوهلس بل  الفرع امليل للجمعية الوطنية، مبا يف ذكل    يف

لبيان ما مواصةل رصد وسائل ال عالم وتبادل الرسائل املتسقة من الرضوري : ال عالم والتصال ▪

بدمع من الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب التأ هب  من ا جراءات لالس تجابة أ و    امجلعية الوطنيةتتخذه  

يتعني أ ن رسائل رئيس ية، نرش . وابل ضافة ا ىل امجلعيات الوطنية املشاركةال محر والهالل ال محر و 

اك صابة تصورات خمتلفة لل زمة،  اليت تغطي  ،  ذات الصةل ابل زمةالتصال  ال عالم و يس متر وضع تدابري  

شاركة اجملمتع امليل المتسك مب كون يأ ثناء أ داء اخلدمة. وس  ابلعدوى  من امجلعية الوطنية نياملس تجيب

 ي للشائعات. تصدّ من أ جل ال أ مراً هل أ مهيته  هواخلضوع للمساءةل أ مام

 (2012) نيدليل ال مان للمتطوع ▪

 (2015) العمل ال نساين وأ مهنم بشأ ن سالمة متطوعيادلويل املؤمتر  قرار ▪

 

 

 

https://www.ifrc.org/volunteers-stay-safe/
http://preprod.rcrcconference.org/wp-content/uploads/2015/04/IC32-AR5-Safety-security-volunteers_AR.pdf


 

 

 16من  12 ةصفح 

 

 الوجه(  أ قنعة   )مثل  الشخصية   الوقاية   ملعدات   امجلاعي   التوزيع  خاصة:   مالحظة 

   نترش يف الهواء.ن فريوس كوروان )التايج( املس تجد ميكن أ ن ي ل يوجد دليل عىل أ 

 كوروان.لل من خطر انتقال فريوس وابملثل، ل يوجد دليل عىل أ ن التوزيع امجلاعي ل قنعة الوجه، أ و ال قنعة الطبية/اجلراحية، أ و أ قنعة تصفية اجلس اميت لعامة الناس يق 

 مثل( تتطلب أ هجزة الوقاية الشخصية مثل أ قنعة تصفية اجلس اميت N95)  ًومالءمة حمددين للحصول عىل أ ي فائدة ومنع خطر الرضر. أ و أ قنعة التنفس الاصطناعي تدريبا 

  ّا من احلد مهن  ً أ ن اس تخدام قناع بشلك غري حصيح قد يزيد يف الواقع من خطر انتقال الفريوسات التنفس ية، بدلوتبني ال دةل. 

  ،ذ أ ن الاالشخصية. الوقاية نقص عاملي يف خمزون معدات وقوع ، احامتل وقوعها يف حالت اجلاحئة أ ويمتوقع الشخصية عىل نطاق واسع، مثل الاس تخدام الوقاية س تخدام غري الصحيح أ و غري املناسب ملعدات ا 

، ويسهم العدوىخماطر  ملس توى مرتفع من  الشخصية املتاحة ملقديم الرعاية الصحية وغريمه من املعرضني  الوقاية  خبفض خمزون معدات  دوى جيازف  الع  خماطرملس توى منخفض من  امجلهور املعرضني  معوم  من جانب  

 يف انتشار الوابء.

 امجلهور العام 

  قنعة يف  .اليت تستند ا ىل ال دةلّ اذلعر والارتباك، وخيفف من تأ ثري رسائل تعزيز الصحة نرش قد يسامه التوزيع امجلاعي لل 

  ًمرض هئاقنعة هو يف أ حسن ال حوال غري مفيد، ويف أ سو ل  اس تخدام افا ن تعممي والفريوسات التاجية ال خرى، فريوس كوروان )التايج( املس تجد  ا ىل ال دةل احلالية وفهم استنادا. 

   فا ن الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب ،  ال حصاء  من قبل ال شخاص  عىل نطاق معوم الساكن  س تخدام ال قنعةتويص ابتوجهيات حمددة  ل منظمة الصحة العاملية أ و وزارة الصحة )لك بدل عىل حدة(  حاةل عدم ا صدار  يف

قنعة.يتشج ال محر والهالل ال محر يويص بعدم توجه الربامج ا ىل   ع الاس تخدام العام لل 

 اذلين يعانون من أ عراض مرض اجلهاز التنفيس   ال شخاص 

 من علهيم الاقرتاب رتداء قناع عندما جيب اب، واثنيًا، ابحلد من خمالطة الآخرينأ وًل القيام ل يس تطيعون طلب الرعاية الطبية، وأ خرى تنفس ية أ عراض أ ي أ و الرحش ل شخاص اذلين يعانون من السعال أ و ينبغي ل

 أ شخاص أآخرين.

 الرعاية الرسيرية أ و ادلامعة املبارشة 

   قنعة ال شخاص اذلين يقدمون الرعاية الرسيرية أ و ادلامعة املبارشة لل شخاص اذلين يعانون من أ عراض تنفس  ية.ينبغي أ ن يس هتدف أ ي توزيع لل 

  ذا  :، فيجب الالزتام مبا ييلاس تخدام ال قنعةتعني ا 

نسان ا ىل أآخر، ل س امي غسل اليدين وغريها من أ ساليب الوقاية من العدوى وماكحفهتا.عمَّ ابل ضافة ا ىل التدابري املم ذكل يكون أ ن  ▪  مة ملنع انتقال العدوى من ا 

 غري حصيح. ص مهنا بشلكوالتخل  اس تخداهمابخطر زايدة انتقال العدوى املرتبطة فادي من أ جل توذكل والتخلص مهنا بشلك حصيح، ونزعها ارتداؤها ري أ ن جي ▪
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 ( 2020/ 2/ 5،  1)ال صدار  فريوس كوروان املس تجد  من أ جل التصّدي لفاش ية  حشد املوظفني    قامئة التحقق:  -5

دارة املس تجيبني، هذه املرجعية التحقق هتدف قامئة  من املوظفني واملتطوعني،  سواء ا ىل مساعدة امجلعيات الوطنية عىل ا 

كنقطة    اس تخدام هذه القامئة املرجعية املس تصوب  من  و لها.  س تجد والتصّدي  فريوس كوروان )التايج( امل فاش ية  التأ هب لعند  

  . وجيب أ ن تظل سالمة ورعاية املس تجيبني دامئًا دليمك واملس تجيبني مكاتحتياجات معليوفقًا ل تكييفها من مث مقرتحة و  بداية

 قصوى مجليع امجلعيات الوطنية.الولوية ال  

 

 خطة الطوارئ  (أ  
 

ون 
وع
تط
م

 

ظف 
مو

 ن و 

 

وقوع حاةل    قبل 

 الطوارئ 
X X  يرىج حتديد ماكحفة الفريوس،  من أ جل مجعيتمك الوطنيةضطلع هبا تال نشطة اليت س   هل حددمت

جراء تقيمي مناسب للمخاطر مع  ال دوار اليت ميكن للموظفني خطة وضع واملتطوعني القيام هبا، وا 

 ؟مهنا لتخفيفل 

ليه اليت ا س بق ممدوار ال  ما يه  • ن مع ون حاليون/متطوعولها موظفأ ن يشغ ميكن ال شارة ا 

 ؟التأ قلن بعض ل حيتاجون أ كرث ممتطوعني جدد 

X 
 

  دارة املتطوعني؟خاصة اب   خطة طوارئ اكفية تتضمن جوانب مجعيتمك الوطنية هل دلى 

X 
 

  فامي يتعلق ابخلدمات هل انقش مت اخلطط واملسؤوليات والتحدايت مع السلطات العامة يف بدلمك

 وادلمع املقدمني من املتطوعني؟

X 
 

  ؟اخملتصةهل هناك أ لية للتنس يق مع منظامت التطوع ال خرى والواكلت احلكومية 

X X  تتضمن ما ييل س ياسات أ و خطة طوارئ هل دليمك: 

ذا لزم ال مر( للموظفني ريتوف يةكيف  •  واملتطوعني؛ الطعام واملاء والسكن )ا 

 املوظفني؛مناوابت احلد ال قىص لساعات التطوع، و  •

لب من املتطوع أ ن  • ذا طم توجيه واحض بشأ ن التغيري املمتل يف وضع املتطوع ا ىل وضع املوظف ا 

 امتثال الوظيفة للقانون الوطن؛مع ضامن    املوظف،لعدد ساعات معل    مماثالً ساعات  عدد  يعمل  

 اليويم/البدل للمتطوعنيال جر س ياسة بشأ ن  •

 د النفقات؛يسدت  •

 .ا جراءات وبروتوكولت السالمة ذات الصةل، مبا يف ذكل اس تخدام أ ي معدات وقائية رضورية •

وقوع حاةل    خالل 

 الطوارئ 
X X  ؟شدمهحل و  ظروف املوظفني واملتطوعنيل تقياميً رون عند ا جراء التقيمي والرصد التشغيليني، هل جت 

X X    جراءات وبروتوكولت السالمة، مبا يف ذكل  بتنقيح  بشلك مهنجي  تقومون  هل مالحظات بناًء عىل  ا 

 املوظفني واملتطوعني؟

 س تقطاب / احلشد الا  (ب 
 

ون 
وع
تط
م

 

ظف 
مو

 ن و 

 

وقوع حاةل    قبل 

 الطوارئ 
X X   متخصصة؟همارات من ال دوار تتطلبه قد ما ملعرفة ، دليمك عىل قانون العمل امليلاطلعمت هل 

تكل اليت فامي يتعلق ابملهام اليت ميكن للمتطوعني القيام هبا و دليمك قانون العمل اطلعمت عىل هل  •

 القيام هبا؟كهنم ل مي

X 
 

 حديثة ومتاحة؟للمتطوعني قاعدة بياانت  هل دليمك 
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 ؟ةملددم اوكفاءاهتاملتطوعني  التصال وهمارات  بياانت  بشأ ن  هل تتضمن قاعدة البياانت تفاصيل   •
 

X  ؟يمكاملهارات والكفاءات املددة ملوظف  ونهل تعرف 

X 
 

 املتطوعني دليمك عدد اكف  من ا ىل توظيف متطوعني جدد ل دارة هذه العملية؟ أ م أ ن  ونهل حتتاج

 املسجلني؟

X 
 

 متطوعني عفويني؟قبول بشأ ن موقف  هل دليمك 

ذا مل يكن  • لهي الرجوع  ميكنوأ ين معهم كيفية التواصل  ونهل تعرفف كذكل، ال مر ا   ؟ما 

ذا اكنت ال جابة بنعم، هل   • دارة عدد كبري من حاطة  لتقيمي وتسجيل وا    اً نظامتطبقون  ا  وتدريب وا 

 ؟رزاملتطوعني اجلدد، اذلين يس توفون احلد ال دىن من ا جراءات الف

X 
 

 ع لتوظيف املتطوعني داخل خطة توسّ  مس توى النشاط؟ هل دليمك عىل اس تعداد لرفع هل أ نمت

 الوطنية؟مجعيتمك 

وقوع حاةل    خالل 

 الطوارئ 
X 

 
   ؟هبا ميكهنم املشاركةية اليت كيف ال ملهارات الالزمة للعملية و ابملتطوعني احلاليني ا ح،و ، بوضبلغمتهل أ 

X 
 

 ذا كنمت  هل:ف بتوظيف متطوعني جدد،  ونتقوم ا 

 ال سايس؟الفرز أ جريمت  •

 مهنم التوقيع عىل مدونة قواعد السلوك أ و ما يعادلها؟ متطلب •

 ، مبا يف ذكل أ دوارمه ومسؤولياهتم؟التأ هيليةاملعلومات ال ساس ية /يةالتدريب ادلورات قدممت هلم  •
 

X   ،داري واحض  عن رفاه املوظفني؟بشلك واحض  مرشفني معينني مسؤولنين يتضمَّ هل دليمك هيلك ا 

X 
 

  ،داري واحض عن أ نشطة بشلك واحض مسؤولني قادة/مرشفني معينني يتضمَّن هل دليمك هيلك ا 

 ؟ ورفاههمتطوعنيامل 

X X   معلومات ومواد اتصال؟مبا يلزم من  املوظفني واملتطوعنيمقمت بزتويد هل 

 رجع:امل

 /(toolkit-https://ifrcgo.org/ecv) تطوعنيمن أ جل امل ماكحفة ال وبئة  ▪

 (CBHFA) اجملمتعية الصحة اجملمتعية وال سعافات ال وليةامنذج التدريبية عىل ال ▪

 ال حاطة  (ج
 

ون 
وع
تط
م

 

ظف 
مو

 ن و 

 

وقوع حاةل    خالل 

 الطوارئ 
X X  :هل أ طلعمت املوظفني واملتطوعني عىل س ياق العملية؟ مثل 

 املرض؛ فاش ية •

 التشغيلية؛س تجدات امل  •

 الاخنراط فهيا؛ ماملهام اليت يمتوقع مهن  •

 الس ياق الثقايف و/أ و الس يايس اذلي س يعملون فيه؛ •

 معايري اجلودة واملساءةل؛ •

 احرتام املبادئ ال ساس ية الس بعة يف العمل )مثل عدم المتيي(؛ •

 ؛تقدمي املالحظات والتعليقاتأ ليات الشاكوى و  •

زاء اكيفية التعامل مع ردود الفعل العاطفية  •  ؛العصيبة لظروفا 

 بروتوكول ماكحفة انتقال العدوى(؟ أ نفسهم )مبا يف ذكل القضااي املتعلقة ابلصحة وكيفية حامية •

https://ifrcgo.org/ecv-toolkit/
https://ifrcgo.org/ecv-toolkit/
http://ifrc-ecbhfa.org/guides-and-tools/
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X X   يتعني يكونوا عىل بيّنة مبا "الرسائل الرئيس ية للعملية"، حىت املوظفني واملتطوعني عىل أ طلعمت هل

بالغه؟ بالغه وما ل يتعني علهيم ا   علهيم ا 

X X   ؟حسب الاقتضاءهل يفهم املوظفون واملتطوعون اخلطط ال منية ويتبعون القواعد واللواحئ 

X X   التعبري ميكهنم ل فهمهم للوضع و وضوح طرح ال س ئةل لضامن لللموظفني واملتطوعني الفرصة متاحة هل

ذا اكنوا ل يشعرون بأ هنم حصلوا عىل التدريب أ و ادلمع الالزمني للقيام عام   بواجباهتم بفعالية؟ا 

 رعاية املتطوعني / ش بكة ال مان للمتطوعني  (د
 

ون 
وع
تط
م

 

ظف 
مو

 ن و 

 

قبل وقوع حاةل  

 الطوارئ 
X X    اختبار هذا النظام؟  جرىاملتطوعني؟ هل  مع  للتواصل الرسيع مع الفروع امللية و   اً نظام  تطبقونهل 

X X    ؟العملية وبعدهاأ ثناء  ملوظفني واملتطوعني  من أ جل ا  ادلمع النفيس الاجامتعي  لتوفري  اً نظامتطبقون  هل 

، وهل مه قادرون عىل تقدمي ال سعافات ال ولية النفس ية تدريب مديري املتطوعنيري هل جي •

 ؟املندمع املتطوعني يف توفريها من أ جل عىل 

 /http://pscentre.org املرجع:

X X  ؟ةالعنف يف ماكن العمل متاح درءالرعاية اذلاتية و  أ نشطة هل 

X X   امللية  حامية املوظفني واملتطوعني واجملمتعاتمن أ جل لتقدمي الشاكوى والتعليقات أ ليات طبَّق هل تم

 كيفية اس تخداهما؟ب و ال ليات خيدموهنا؟ وهل مجيع املتطوعني عىل عل هبذه اليت 

وقوع حاةل    خالل 

 الطوارئ 
X X  مجيع املوظفني واملتطوعني اذلين من أ جل  ملسؤولية  او   تغطية تأ مينية اكفية للك من احلوادث  هل دليمك

 ؟ التأ مينية تغطيهتمل هم فهم تأ كدمت من من أ جل العملية؟ وهل جرى حشدمه 

 :يف احلالت التاليةينبغي حامية املتطوعني وأ سمه  •

o مميتاً  املرضاكن العمل أ و وجعزمه عن  عند سقوطهم فريسة للمرض ، 

o  أ ثناء أ داهئم لواجباهتم،وفاهتم يف حادث أ و عند ا صابهتم 

o  أ ثناء أ داهئم لواجباهتم.للغري  أ و ا صاابتأ رضار عند تسبهبم يف 

 تطوعنيامل و  لتغطية موظفيمك مع حكومتمك هل معلمت ،أ مني حصيبتيف حاةل عدم وجود تغطية  •

طار مك دلي  دلى بدلمك؟وزارة الصحة يف ا 

 X X • هنم من يمن أ جل متك الشخصية املناس بة  وقايةمبعدات الجمهزون  مكن دليوتطوعامل و  مك وهل موظف

دليمك من القيام به للمتطوعني    ، وما ل ميكن،ميكنيرىج النظر فامي  لقيام مبهاهمم بكفاءة وأ مان؟ )ا

 املناس بة( اس تخدام معدات الوقاية الشخصيةدون 

 X  •  ترشيعات الوطنية ذات الصةل؟مبقتىض ال العمل التطوعي لساعات وضعمت حدود هل 

 X  •  ؟التعايفالراحة و قسط من حصول املتطوعني عىل تتأ كدون من هل 

  X •   ؟تعايفالراحة وال   قسط من، وهل حيصلون عىل  ال رهاقل  اً جتنب  نظام تناوب ملوظفيمك  وضعمتهل 

 X X    فضاًل عن تزويدمه اليت تسهل للغري رؤيهتماملناس بة  واد  ملاب واملتطوعني دليمك  موظفيمكزودون  تهل ،

 الهوية املعرتف هبا من قبل السلطات؟بطاقات ب 

 X 
 

 بالغ عن احلوادث    هل دليمك جراءات  نظام لال  واملتطوعني، اليت تقع للموظفني  احلوادث  بياانت  مجلع  وا 

 ؟فادة بشأ هناوال   هاوتسجيل 

وقوع    بعد / خالل 

 حاةل الطوارئ 
X X  بًا مل اتصالمنّسق بتعيني  هل مقمت ؟ اهأ و بعد أ ثناء خدمته التطوعية أ و توعكه تطوعأ ي م رض حتس ُّ

 عىل املتطوعني؟اخلاصة هبذا املنّسق بياانت التصال تعممي ب  هل مقمت

http://pscentre.org/
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وقوع حاةل    خالل 

 الطوارئ 
X X  ؟واس تخالص العرب من ذكل  من املوظفني واملتطوعني  اً لس تخالص املعلومات يوميمتسع    هل دليمك 

التحدايت التجارب و لتبادل حياً للتفكري يف ما حدث، و  اً وقتملوظفني واملتطوعني ا ونهل تعط •

 وطلب املساعدة أ و التوجيه أ و ادلمع؟

X X   من  بيئة معل أ كرث أ ماانً هتيئة امجلهور و ا ىل الوطنية  رسائل مجعيتمكل بالغ  قوايً  اً نظامتطبقون هل

 ملوظفني واملتطوعني من خالل رشح دورمه ووظيفهتم؟أ جل ا

X X  أ ي تغيريات يف القواعد أ و اللواحئ أ و اخلطط بشأ ن  ا يس تجد  مبملوظفني واملتطوعني  ا طالع اري  هل جي

 أ و البيئة ال منية؟

X X  ن ون واملتطوعو"الرسائل الرئيس ية للعملية" حىت يكون املوظف مس تجدات ابنتظام ونهل تشارك

بالغهعىل دراية جيدة مبا ل   ؟يتعني علهيم ا 

وقوع حاةل    بعد 

 الطوارئ 
X 

 
  هلم؟مك وتقديرمك شكر تعرّبون هلم عن معلهم، هل من يي املتطوعون هت عندما ين 

X 
 

 بداء التعليقات التقيمي و  ونهل تطلب  ؟من املتطوعنيا 

 الاس تجابة؟ا ىل معلية عون مبشاركهتم و املتطفها اما يه القمية اليت أ ض •

دارة املتطوعني بشلك جيد؟تسري هل  •  ا 
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