
 

 (5/2/2222، 1)الإصدار فريوس كوروان املس تجد من أ جل التصّدي لفاش ية حشد املوظفني  قامئة التحقق: -1

من املوظفني واملتطوعني، سواء اإىل مساعدة امجلعيات الوطنية عىل اإدارة املس تجيبني، هذه املرجعية التحقق هتدف قامئة 

 اس تخدام هذه القامئة املرجعيةاملس تصوب من و لها. س تجد والتصّدي فريوس كوروان )التايج( املفاش ية التأ هب لعند 

ن تظل سالمة ورعاية دليمك واملس تجيبني مكاتحيياجات لمييوفقاً لتكييفها من مث مقرتحة و  كنقطة بداية . وجيب أ 

 قصوى مجليع امجلعيات الوطنية.الولوية ال   املس تجيبني دامئاً 
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وقوع حاةل  قبل

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

جراء تقيمي مناسب ليمخاطر مع  ال دوار اليت ميكن ليموظفني خطة وضع واملتطوعني القيام هبا، واإ

 ؟مهنا يتخفيفل

  ليه اليت ا س بق ممدوار ال  ما يه شارة اإ ن يشغميكن الإ ن مع ون حاليون/ميطوعويها موظفأ 

 ؟التأ قملن بعض ل حيتاجون أ كرث مميطوعني جدد 

X    دارة املتطوعني؟خاصة بإ  خطة طوارئ اكفية تتضمن جوانبمجعيتمك الوطنية هل دلى 

X    هل انقش مت اخلطط واملسؤوليات والتحدايت مع السيطات العامة يف بدلمك فامي يتعيق بخلدمات

 وادلمع املقدمني من املتطوعني؟

   نشطة ميطوعيمك؟ ن يقيّد أ  و قانون ليطوارئ من شأ نه أ   هل حتققمت من وجود مرسوم أ 

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

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

 اا لمم ال مر( ليموظفني واملتطوعني؛ريتوف يةكيف   الطعام واملاء والسكن )اإ

  املوظفني؛مناوبت احلد ال قىص لساعات التطوع، و 

  ن اا ُطيب من املتطوع أ  توجيه واحض بشأ ن التغيري احملمتل يف وضع املتطوع اإىل وضع املوظف اإ

اميثال الوظيفة ليقانون مع ضامن  املوظف،لعدد ساعات لمل  مماثالً ساعات عدد يعمل 

 الوطين؛

  اليويم/البدل ليمتطوعنيال جر س ياسة بشأ ن 

 د النفقات؛يسدت 

  اإجراءات وبروتوكولت السالمة اات الصةل، مبا يف اكل اس تخدام أ ي معدات وقائية

 .رضورية

وقوع حاةل  خالل

 الطوارئ
X X  ؟شدمحلو  ظروف املوظفني واملتطوعنيل تقياميً رون عند اإجراء التقيمي والرصد التشغيييني، هل جت 

X X   بناًء عىل اإجراءات وبروتوكولت السالمة، مبا يف اكل بتنقيح بشلك مهنجي تقومون هل

 مالحظات املوظفني واملتطوعني؟

 س تقطاب / احلشدالا (ب 
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وقوع حاةل  قبل

 الطوارئ
X X   همارات ميخصصة؟من ال دوار تتطيبه قد ما ملعرفة ، دليمك احمليلعىل قانون العمل اطيعمت هل 

  تكل اليت فامي يتعيق بملهام اليت ميكن ليمتطوعني القيام هبا و دليمك قانون العمل اطيعمت عىل هل

ن القيام هباكهن  ل مي و املتطيبات القانونية اخلاصة بلشهادات املهنية اليت ينبغي ليمتطوعني أ  ، أ 

نواع املساعدات  ؟يكونوا حاصيني عيهيا لتقدمي بعض أ 

  نواع حتققمت من هل وجود قيود قانونية تتعيق بلسن او التدريب املهين يف ما يتعيق مبختيف أ 

 ال نشطة التطوعية؟

X   حديثة ومياحة؟ليمتطوعني قاعدة بياانت  هل دليمك 

  وكفاءاهتاملتطوعني التصال وهمارات بياانت بشأ ن هل تتضمن قاعدة البياانت تفاصيل  

 ؟ةحملددا

  ني وحاميهتا يف حالت حتققمت من النصوص القانونية املتعيقة بس تخدام بياانت املوظفهل

 الطوارئ، مبا يف اكل البياانت اخلاصة بملتطوعني؟

 X  ؟يمكاملهارات والكفاءات احملددة ملوظف ونهل تعرف 

X   ن  ونهل حتتاج دارة هذه العميية؟ أ م أ  دليمك عدد اكٍف من اإىل توظيف ميطوعني جدد لإ

 املتطوعني املسجيني؟

X   ميطوعني عفويني؟قبول بشأ ن موقف  هل دليمك 

  اا مل يكن ين معه  كيفية التواصل  ونهل تعرففكذكل، ال مر اإ لهيالرجوع  ميكنوأ   ؟ اإ

  اا اكنت الإجابة بنع ، هل دارة عدد كبري حاطة لتقيمي وتسجيل واإ  اً نظامتطبقون اإ وتدريب واإ

 ؟رزمن املتطوعني اجلدد، اذلين يس توفون احلد ال دىن من اإجراءات الف

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

 الوطنية؟مجعيتمك 

وقوع حاةل  خالل

 الطوارئ
X     ؟هبا ميكهن  املشاركةية اليت كيفالملهارات الالزمة ليعميية و بملتطوعني احلاليني ا ح،و ، بوضبيغمتهل أ 

X   اا كنمت  هل:فبتوظيف ميطوعني جدد،  ونتقوم اإ

  ال سايس؟الفرز أ جريمت 

 مهن  التوقيع عىل مدونة قواعد السيوك أ و ما يعادلها؟ متطيب 

   دوارم التأ هييية/املعيومات ال ساس ية يةالتدريبادلورات قدممت هل ، مبا يف اكل أ 

 ومسؤولياهت ؟

 X   ،داري واحض  عن رفاه املوظفني؟بشلك واحض  مرشفني معينني مسؤولنين يتضم  هل دليمك هيلك اإ

X    ،داري واحض ن هل دليمك هيلك اإ نشطة بشلك واحض مسؤولني قادة/مرشفني معينني يتضم  عن أ 

 ؟ ورفاهه تطوعنيامل

X X   معيومات ومواد اتصال؟مبا ييمم من  املوظفني واملتطوعنيمقمت بزتويد هل 

 رجع:امل

  تطوعنيمن أ جل املماكحفة ال وبئة (vee/g://og:ts/./:s/tth-e//looe)/ 

 سعافات ال وليةامناج التدريبية عىل ال  (AFHBC) اجملمتعية الصحة اجملمتعية والإ

حاطة (ج   الإ
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https://ifrcgo.org/ecv-toolkit/
https://ifrcgo.org/ecv-toolkit/
https://ifrcgo.org/ecv-toolkit/
http://ifrc-ecbhfa.org/guides-and-tools/
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وقوع حاةل  خالل

 الطوارئ
X X  :هل أ طيعمت املوظفني واملتطوعني عىل س ياق العميية؟ مثل 

 املرض؛ فاش ية 

 التشغييية؛س تجدات امل 

 الاخنراط فهيا؛  املهام اليت يُتوقع مهن 

 و الس يايس اذلي س يعميون فيه؛  الس ياق الثقايف و/أ 

  واملساءةل؛معايري اجلودة 

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

  ؛تقدمي املالحظات والتعييقاتأ ليات الشاكوى و 

  زاء اكيفية التعامل مع ردود الفعل العاطفية  ؛العصيبة لظروفاإ

 نفسه  )مبا يف اكل القضااي املتعيقة بلصحة وكيفية حامية  العدوى(؟بروتوكول ماكحفة انتقال  أ 

  مبوجب مدونة سيوك امجلعية الوطنية، مبا يف اكل ما يتعيق بلس تغالل والاعتداء التوقعات

 اجلنس يني والاحييال والفساد

  املنظمة جتاه املتطوعني  التعاقدية ورشوط التعاقد العامة، مبا يف اكل الزتاماتالقواعد

 والزتامات املتطوعني جتاه املنظمة.

  واملعايري القانونية اخلاصة بعميية مجع البياانت ومشاطرهتا وحاميهتا واخلصوصية )مبا املتطيبات

  صل الاجامتعي(.لوسائل التوا يف اكل ما يتعيق بس تخدام املتطوعني

X X   يتعني يكونوا عىل بيّنة مبا "الرسائل الرئيس ية ليعميية"، حىت املوظفني واملتطوعني عىل أ طيعمت هل

 عيهي  اإبالغه وما ل يتعني عيهي  اإبالغه؟

X X   ؟حسب الاقيضاءهل يفه  املوظفون واملتطوعون اخلطط ال منية ويتبعون القواعد واليواحئ 

X X   التعبري ميكهن  ل فهمه  ليوضع و وضوح طرح ال س ئةل لضامن لليموظفني واملتطوعني الفرصة مياحة هل

اا اكنوا ل يشعرون بأ هن  حصيوا عىل التدريب أ و ادلمع الالزمني ليقيام بواجباهت  بفعالية؟عام   اإ

ليمتطوعني (د  / ش بكة ال مان  اية املتطوعني   رع

 

ون
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قبل وقوع حاةل 

 الطوارئ
X X   اخيبار هذا  جرىاملتطوعني؟ هل مع ليتواصل الرسيع مع الفروع احمليية و  اً نظام تطبقونهل

 النظام؟

X X   ثناء ملوظفني واملتطوعني من أ جل ا ادلمع النفيس الاجامتعي لتوفري اً نظامتطبقون هل العميية أ 

 ؟وبعدها

 سعافات ال ولية النفس ية تدريب مديري املتطوعنيري هل جي ، وهل م قادرون عىل تقدمي الإ

 ؟احملندمع املتطوعني يف توفريها من أ جل عىل 

 /http://pscentre.org املرجع:
X X  نشطة هل  ؟ةالعنف يف ماكن العمل مياح درءالرعاية اذلاتية و  أ 

X X  ُاحمليية  حامية املوظفني واملتطوعني واجملمتعاتمن أ جل لتقدمي الشاكوى والتعييقات أ ليات طب ق هل ت

 كيفية اس تخداهما؟بو ال ليات خيدموهنا؟ وهل مجيع املتطوعني عىل عمل هبذه اليت 

وقوع حاةل  خالل

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

 ؟ التأ مينية تغطيهت له  فهمتأ كدمت من من أ جل العميية؟ وهل جرى حشدم اذلين 

http://pscentre.org/
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  يف احلالت التاليةينبغي حامية املتطوعني وأ رسم: 

o مميتاً  املرضاكن العمل أ و وجعمم عن  عند سقوطه  فريسة ليمرض، 

o   داهئ  وفاهت  يف حادث أ و عند اإصابهت ثناء أ   لواجباهت ،أ 

o  و اإصابتأ رضار عند تسبهب  يف داهئ  لواجباهت .ليغري  أ  ثناء أ   أ 

  تطوعنياملو  لتغطية موظفيمك مع حكوميمك هل لميمت ،أ مني حصيبتيف حاةل عدم وجود تغطية 

 دلى بدلمك؟وزارة الصحة يف اإطار مك دلي

 X X • هن  يمن أ جل متكالشخصية املناس بة  وقايةمبعدات الجمهمون  مكن دليوتطوعاملو  مكوهل موظف

مان؟ )من ا دليمك من ليمتطوعني  ، وما ل ميكن،ميكنيرىج النظر فامي لقيام مبهاهم  بكفاءة وأ 

 املناس بة( اس تخدام معدات الوقاية الشخصيةدون القيام به 

 X  •  ترشيعات الوطنية اات الصةل؟مبقيىض الالعمل التطوعي لساعات وضعمت حدود هل 

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

  X • الراحة  قسط من، وهل حيصيون عىل الإرهاقل اً جتنب نظام تناوب ملوظفيمك هل وضعمت

 ؟تعايفوال

 X X   فضاًل عن اليت تسهل ليغري رؤيهت املناس بة واد ملب واملتطوعني دليمك موظفيمكمودون تهل ،

 الهوية املعرتف هبا من قبل السيطات؟بطاقات بتمويدم 

 X   جراءات نظام لالإبالغ عن احلوادث  هل دليمك اليت تقع ليموظفني احلوادث بياانت مجلع واإ

 ؟فادة بشأ هناوالإ  هاوتسجييواملتطوعني، 

وقوع  /بعدخالل

 حاةل الطوارئ
X X  بًا مل اتصالمنّسق بتعيني  هل مقمت ثناء خدميه التطوعية أ و توعكه يطوعأ ي مرض حتس ُّ و بعد أ  ؟ اهأ 

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

 التصال (ه 
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وقوع حاةل  خالل

 الطوارئ
X X  واس تخالص العرب من  من املوظفني واملتطوعني اً لس تخالص املعيومات يوميمتسع  هل دليمك

 ؟اكل

 التحدايت التجارب و لتبادل حزيًا ليتفكري يف ما حدث، و  اً وقيملوظفني واملتطوعني ا ونهل تعط

و التوجيه أ و ادلمع؟  وطيب املساعدة أ 

X X   ماانً هتيئة امجلهور و اإىل الوطنية  رسائل مجعيتمكلإبالغ  قوايً  اً نظامتطبقون هل من  بيئة لمل أ كرث أ 

 ووظيفهت ؟ملوظفني واملتطوعني من خالل رشح دورم أ جل ا

X X  و اليواحئ أ و بشأ ن ا يس تجد مبملوظفني واملتطوعني اإطالع اري هل جي أ ي تغيريات يف القواعد أ 

و البيئة ال منية؟  اخلطط أ 

X X  ن ون واملتطوعو"الرسائل الرئيس ية ليعميية" حىت يكون املوظف مس تجدات بنتظام ونهل تشارك

 ؟يتعني عيهي  اإبالغهعىل دراية جيدة مبا ل 

وقوع حاةل  بعد

 الطوارئ
X   هل ؟مك وتقديرمك شكر تعرّبون هل  عن لميه ، هل من يي املتطوعون هتعندما ين 

X   بداء التعييقات التقيمي و  ونهل تطيب  ؟من املتطوعنياإ

 ض  الاس تجابة؟اإىل لميية عون مبشاركهت  و املتطفها اما يه القمية اليت أ 

  دارة املتطوعني بشلك جيد؟تسري هل  اإ
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 مفيدة: موارد

 (2212) العمل التطوعي يف حالت الطوارئ 

 (2212) ال مان ليمتطوعني دليل 

 مهن  بشأ ن سالمة ميطوعياملؤمتر ادلويل  قرار نساين وأ   (،2215) العمل الإ

 (2215) "اجلواحئلل وبئة و معًا  يوقت ليتصدّ ال"حان  املؤمتر ادلويل قرار 

 فريوس حاةل فاش ية  ملوظفني واملتطوعني واجملمتعات احمليية يفمن أ جل ا لصحة النفس ية وادلمع النفيس الاجامتعيدلمع يف جمال اا

 (2222) املس تجد كوروان

  (2222) ال وبئةمن أ جل : اعتبارات لافع  بشلك س تجابة الامن أ جل التأ هب 

  نساين معايري بشأ ن سالمة مرشوع مهنميطوعي العمل الإ  (2222)  وأ 

 

 

 

 

 
 .لاملس تقبيف واملرفقات  ةيف املذكرات الإرشادي طيب معيومات أ و حتييالت خمتيفةلأ و  تعييقاتلتقدمي  الاس امترة ههذاس تخدام يرىج 
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