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 -1مقدمة
يسعى هذا املرفق ابملذكرة التوجهيية لالحتاد ادلويل مجلعيات الصليب المحر والهالل المحر وامجلعيات الوطنية بشأن فاش ية فريوس كوروان
(التايج) املس تجد ( 1)nCoV-2019اىل مساعدة صناع القرار يف امجلعية الوطنية والدارة العليا عىل ما ييل:
▪
▪
▪
▪

مناقشة دور مجعيهتم الوطنية يف ما يتعلق بفاش ية فريوس كوروان (التايج) املس تجد ) (nCoV-2019احلالية مع السلطات احلكومية
والرشاكء؛
تقيمي قدرة مجعيهتم الوطنية وتأههبا للتصدّي للفاش ية؛
حتديد تدابري ميكن أن تتخذها مجع ّيهتم الوطنية دلمع أعامل الوقاية من الفاش ية يف بدلاهنم والتأهب لها والكشف عهنا والتصدّي لها؛
تأهب مجعيهتم الوطنية للتصدّي للفاش ية.

 -2دور امجلعيات الوطنية يف التأهب للوبئة
اكنت جاحئة النفلونزا الس بانية اليت تفشت عام  ،1918اليت تشري التقديرات اىل أهنا قتلت ما بني  50و 100مليون خشص ،من أحد الس باب
الرئيس ية اليت أدت اىل وجود الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب المحر والهالل المحر .ومنذ ذكل احلني ،يعمل الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب
المحر والهالل المحر وامجلعيات الوطنية بشلك وثيق مع الرشاكء الرئيس يني ،مثل منظمة الصحة العاملية ،من أجل الوقاية من الوبئة واجلواحئ
والتأهب لها والتصدي لها ،مبا يف ذكل فاش يات احلصبة وشلل الطفال ومحى الضنك والكولريا والطاعون واليبول وفريوس زياك يف الآونة الخرية.
 1متاحة عىل منصة  Goالتابعة لالحتاد ادلويل مجلعيات الصليب المحر والهالل المحر .وجيب عىل موظفي امجلعية الوطنية والاحتاد ادلويل التسجيل وادلخول للوصول اىل املعلومات امل مقيَّدة
).(Restricted Information
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أ) ولية امجلعية الوطنية
سؤال توجهييي
 هل للجمعية الوطنية دور حمدد مبقتىض القوانني والس ياسات واخلطط ذات الصةل ابدارة خماطر الكوارث و/أو الهنوض ابلصحة العامة و/أو
ادارة خماطر الوبئة و/أو الرعاية الاجامتعية؟
يقر النظام السايس للحركة بتعاون امجلعيات الوطنية مع السلطات العامة يف جمال الوقاية من المراض والهنوض ابلصحة وختفيف املعاانة النسانية
من أجل منفعة اجملمتع امليل .وتتفق امجلعيات الوطنية ،بوصفها هجات مساعدة للسلطات الوطنية يف ميدان العمل النساين ،مع السلطات
العامة الوطنية 2بشأن اجملالت اليت تس تمكل فهيا امجلعيات الوطنية اخلدمات النسانية العامة أو حتل حملها.
القرار رمق  2الصادر عن املؤمتر ادلويل الثالثني:

"يقر بأن السلطات العامة وامجلعيات الوطنية بصفهتا هجات مساعدة ت متتع برشاكة خاصة ومم ّية تنطوي عىل مسؤوليات ومنافع متبادةل وتستند
اىل القانونني ادلويل والوطن وتتيح للسلطات العامة الوطنية وامجلعية الوطنية التفاق عىل اجملالت اليت تس تمكل فهيا امجلعية الوطنية اخلدمات
النسانية العامة أو حتل حملها؛"

تقدم امجلعيات الوطنية ادلمع اىل السلطات العامة وتمكلها يف هماهما النسانية ،مبا يف ذكل من خالل التنس يق الوثيق ،والنظر جبدية يف أي طلبات
رمسية تقدهما السلطات للقيام بأنشطة انسانية يف اطار وليهتا.
تطور دور امجلعيات الوطنية عىل مدى الس نني تلبي ًة لالحتياجات املتغرية يف البيئة النسانية .ففي الصفقة الكربى ،ذكل التفاق اليت ُأبرم
وقد َّ
عام  2016بني بعض من أكرب املاحنني والواكلت يف اجملال النساين ،الزتم املوقعون عىل "جعل العمل النساين يف أساسه حملي ًا قدر الماكن
ودولي ًا حسب الرضورة" .وهتدف خطة التوطني (اضفاء الطابع امليل عىل العمل النساين) اىل تعزيز قدرات املس تجيبني املليني والوطنيني،
وتقيمي الشؤون املالية ،وتعزيز الرشأاكت ،وزايدة التنس يق والقيادة عىل الصعيد امليل.
وت مسلّط اسرتاتيجية الاحتاد ادلويل للعقد  2030الضوء عىل رضورة بذل استامثر كبري يف جمال التأهب للوبئة واجلواحئ .ويشمل ذكل الاستامثر
يف اجلهات الفاعةل امللية والش باكت واملتطوعني مكس تجيبني أوائل يف امليدان واكشفني مبكرين للمخاطر.
ويف الس نوات القليةل املاضية ،أصبح دور امجلعيات الوطنية أكرث امهية بشلك كبري يف جمالت التأهب للكوارث والتص ّدي لها ،واخلدمات الصحية
اجملمتعية ،وادارة خماطر الوبئة .ويدعو قرار "حان الوقت للتصدّ ي مع ًا للوبئة واجلواحئ" اذلي اعمتده املؤمتر ادلويل الثالث والثالثون للجمعيات
الوطنية للصليب المحر والهالل المحر اىل العمل يف تنس يق وثيق مع السلطات الوطنية واملنظامت الخرى اليت تعمل يف جمال التص ّدي للوبئة
واجلواحئ .وتشلك امجلعيات الوطنية جزءاً ل يتجزأ من نمظم ادارة خماطر الكوارث يف بدلاهنا ،وجيب علهيا أن تضمن العمل يف تنس يق متني مع
وزارة الصحة وغريها من الرشاكء يف هنج الصحة الواحدة عىل مجيع املس توايت لتكون قادرة عىل القيام بدور مؤثر يف جمال ادارة الوبئة واجلواحئ.

 2يف ظروف الزمات اليت طال أمدها ،قد ل تكون دلى البدلان حكومة مس تقرة ميكن للجمعية الوطنية مشاركهتا ،عندئذ ،قد يكون من الرضوري املشاركة مبارشة مع اجلهات الفاعةل الخرى.
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ب) اللواحئ الصحية ادلولية
سؤال توجهييي
 هل للجمعية الوطنية دور حمدد مبقتىض القوانني والس ياسات واخلطط ذات الصةل ابدارة خماطر الكوارث و/أو الهنوض ابلصحة العامة
و/أو ادارة خماطر الوبئة و/أو الرعاية الاجامتعية؟
 هل تشارك امجلعية الوطنية يف دمع السلطات احلكومية من أجل تنفيذ اللواحئ الصحية ادلولية؟
 هل ت م ّ
شلك امجلعية الوطنية جزءاً من مركز معليات الطوارئ احلكويم اذلي يتوىل تنس يق معليات مواهجة طوارئ الصحة العامة؟
 هل شاركت امجلعية الوطنية يف أي معلية تقيمي خاريج مشرتك رمبا قد ُأجري يف بدلها ،أو قامت ابس تعراض نتاجئ هذه العملية؟
 هل امجلعية الوطنية مشاركة يف منصة وطنية خمصصة لهنج الصحة الواحدة؟
وقّع  196بدلاً يف عام  2005عىل اللواحئ الصحية ادلولية من أجل العمل مع ًا عىل تعزيز المن الصحي العاملي .ومن خالل اللواحئ الصحية ادلولية،
اتفقت البدلان عىل تعزيز قدرهتا عىل الكشف عن أحداث الصحة العمومية وتقيميها والتبليغ عهنا .وتتوىل منظمة الصحة العاملية دور التنس يق يف
اللواحئ الصحية ادلولية ،وتعمل مع رشاكهئا عىل مساعدة البدلان عىل تعزيز قدراهتا .كام تشمل هذه اللواحئ تدابري حمددة يف املوائن واملطارات واملعابر
الربية من أجل احلد من انتشار اخملاطر الصحية يف البدلان اجملاورة ،ومنع القيود غري املربرة عىل السفر والتجارة من أجل البقاء عىل تعطل حركة
املرور والتجارة عند أدىن حد ممكن.
وتقتيض اللواحئ الصحية ادلولية لعام  2005من ادلول الطراف اكتساب وتعزيز وصون قدرهتا عىل الاس تجابة برسعة وكفاءة للمخاطر املمتةل عىل
الصحة العمومية وحلالت الطوارئ الصحية العامة اليت تثري قلق ًا دولي ًا .ولتنفيذ مقتضيات اللواحئ الصحية ادلولية ومعاجلة حالت الطوارئ اليت
ترتتب علهيا عواقب حصية ،تقوم دول أعضاء عديدة ابنشاء أو حتسني مراكز معليات الطوارئ دليا من أجل تعزيز التصالت والتنس يق للمتكن
من الاس تجابة الف َّعاةل خملاطر وطوارئ الصحة العامة.
أما التقيمي اخلاريج املشرتك ،فهو معلية طوعية وتعاونية متعددة القطاعات لتقيمي قدرة البدل عىل الوقاية من خماطر الصحة العامة اليت حتدث
بشلك طبيعي أو بسبب أحداث متعمدة أو عرضية والكشف عهنا والتصدي لها برسعة .والغرض من هذا التقيمي اخلاريج هو تقيمي الوضع اخلاص
بلك بدل ،وما أحرزه هذا البدل من تقدم صوب حتقيق الهداف الواردة يف املرفق  1من اللواحئ الصحية ادلولية ،والتوصية ابلجراءات ذات
الولوية اليت يتعني اختاذها عىل نطاق اجملالت التقنية التسعة عرش اليت جيري تقيميها .ومتاح عىل النرتنت التقارير الصادرة عن هذا التقيمي اخلاريج
املشرتك ،اليت توف ّر معلومات مفيدة للجمعيات الوطنية عن قدرة البدل عىل الاس تجابة للمخاطر املمتةل عىل الصحة العمومية .وقد وضعت منظمة
الصحة العاملية اطار اللواحئ الصحية ادلولية للرصد والتقيمي لتقدمي ملة عامة عىل املس توى القطري عن تنفيذ مقتضيات اللواحئ الصحية ادلولية.

ج) جدول أعامل المن الصحي العاملي
سؤال توجهييي
 هل يشارك البدل يف جدول أعامل المن الصحي العاملي؟
جدول أعامل المن الصحي العاملي ( )GHSAهو مجموعة تتضمن بدلان ومنظامت دولية ومنظامت غري حكومية ورشاكت خاصة اجمتعت مع ًا
من أجل تأمني العامل ضد هتديدات المراض املعدية .ويشدد جدول العامل عىل احلاجة اىل مشاركة قوية متعددة القطاعات تشمل قطاعات
الصحة البرشية واحليوانية والزراعة والمن وادلفاع وانفاذ القانون واملساعدة المنائية والشؤون اخلارجية والبحوث والقطاعات املالية ،مضن قطاعات
أخرى .ومن املشاركني يف جدول أعامل المن الصحي العاملي  65دوةل و 9منظامت ومؤسسات دولية واقلميية متعددة الطراف ورشاكء من
القطاع غري احلكويم ،مبا يف ذكل رشاكت خاصة ومنظامت غري حكومية ومؤسسات أاكدميية.
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 -3قدرة امجلعيات الوطنية عىل التأهب للوبئة والتصدّ ي لها
سؤال توجهييي
 ما يه املعلومات املتاحة عن قدرة امجلعية الوطنية؟ (عىل سبيل املثال ،ما هو متاح عرب قاعدة بياانت الاحتاد ادلويل ونظام الفادة فيه)
 هل هناك معلومات متاحة عن الفروع وعدد املوظفني واملتطوعني وكفاءاهتم (عىل سبيل املثال ،الصول وما اىل ذكل)؟
 هل هناك معليات حديثة أو جارية لتعزيز قدرة امجلعية الوطنية (مثل تقيمي القدرات التنظميية وتصديقها ،وتقيمي القدرات التنظميية للفروع،
والتأهب من أجل الاس تجابة بشلك ف َّعال ،واطار الوصول الآمن)
قد يكون للجمعيات الوطنية دور مثني يف وضع خطط وطنية للتمنية او ملواهجة الكوارث أو أي خطط أخرى لتعزيز القدرة الوطنية عىل منع
املعاانة النسانية والتخفيف من وطأهتا وضامن املشاركة اجملمتعية وتوفري فرص للتنس يق وادلمع املتبادل .بيد أن ادلور املساعد ليس ضامان تلقائي ًا بأن
امجلعية الوطنية س تكون قادرة عىل دمع الهداف النسانية والمنائية دلى السلطات العامة عىل مجيع املس توايت .وبغية حتقيق الكفاءة والنجاح،
جيب أن تكون دلى امجلعية الوطنية القدرة عىل تنفيذ الربامج والنشطة.

أ) اس تعداد امجلعيات الوطنية لالس تجابة الفعَّاةل
لتعزيز التأهب للكوارث عىل الصعدة العاملية والقلميية والوطنية وامللية أمهية ابلغة لنقاذ الرواح وحامية س بل املعيشة وتعزيز الانتعاش من
الكوارث والزمات .والهدف من هنج الاس تعداد لالس تجابة الف َّعاةل هو متكني امجلعيات الوطنية من أداء دورها املساعد للحكومة ،من خالل
تعزيز قدرات التأهب امللية لضامن تقدمي مساعدة انسانية ف َّعاةل يف الوقت املناسب.
ويوفر هنج الاس تعداد لالس تجابة الف َّعاةل ارشادات للجمعيات الوطنية
الاس تعداد لالس تجابة الف َّعاةل
بشأن  37عنرصاً للية وطنية قوية للتأهب للكوارث ومواهجهتا تندرج
 5جمالت و 37عنرص ًا للية وطنية للتأهب للكوارث ومواهجهتا
مضن  5جمالت:
▪
▪
▪
▪
▪

الس ياسات والاسرتاتيجيات واملعايري،
التحليل والتخطيط،
القدرة التشغيلية،
التنس يق
دمع العمليات.

الس ياسات والاسرتاتيجيات واملعايري
التحليل والتخطيط
القدرة التشغيلية
التنس يق
دمع العمليات

التخطيط لالس تجابة
والتعايف

تفعيل ادلمع
القلميي وادلويل

حشد املوارد

اجلودة واملساءةل

اجامتعات واتفاقات ما
قبل الكوارث

العالقات املدنية العسكرية

التواصل يف حالت
الطوارئ

خطط وميانيات
الاس تعداد

ادارة اخملاطر

ادارة املعلومات

الاختبار والتعل

التعاون مع القطاع اخلاص

قوانني ادارة خماطر الكوارث
وادلعوة لها ونرشها

برامج التحويالت
النقدية

مركز معليات
الطوارئ

التنس يق مع املس تجيبني
عىل مس توى اجملمتع امليل

ادارة املوظفني واملتطوعني

الس ياسة املالية والدارية،
واجراءات الطوارئ

س ياسة ادارة خماطر الكوارث

اس مترارية العامل

اختيار املنتفعني

التنس يق مع الواكلت اخلارجية
واملنظامت غري احلكومية

تكنولوجيا املعلومات
والتصالت

ادلور املساعد للصليب المحر
والهالل المحر ووليته وقانونه

اسرتاتيجية ادارة خماطر
الكوارث

حتليل الخطار والس ياق
واخملاطر ،والرصد والنذار املبكر

تقيمي الاحتياجات
الطارئة

أليات الجراءات حتديد قدرة امجلعية جمالت النشطة اليت
ختتص هبا امجلعية الوطنية
املبكرة
الوطنية

التنس يق مع السلطات

الشؤون اللوجستية
واملشرتايت وسلسةل المداد

ختطيط السيناريو

اجراءات الاس تجابة
حلالت الطوارئ

التنس يق مع احلركة

العمليات :الرصد والتقيمي
والبالغ واس تخالص ادلروس

ادارة السالمة والمن

عند املشاركة يف معلية اس تعداد لالس تجابة الف َّعاةل ،يتعني عىل امجلعية الوطنية أن حتدد الخطار اليت تريد حتديد أولوايهتا يف خططها للتأهب،
ولها أن تستند يف ذكل اىل تقياميت اخملاطر عىل الصعيد القطري ،فض ًال عن وليهتا وخدماهتا ومشاريعها اجلارية وقدرهتا الجاملية.
وميكن للجمعية الوطنية املشاركة ابلفعل يف معلية اس تعداد لالس تجابة الف َّعاةل أن تتحقق من نتاجئ تقيميها والولوايت ذات الصةل وخطة العمل
املوضوعة لتعزيز تأههبا .وتشلك جمالت مثل هذا التحليل والتخطيط أو القدرة التشغيلية ،ل س امي الصحة يف حالت الطوارئ ،بعض العنارص
اليت ميكن أن تكون من أكرب ادلعامئ لتقيمي مدى تأههبا ملواهجة الوبئة.
أما اذا مل يكن خطر الوابء مدرج ًا يف الساس يف تقيمي امجلعية الوطنية للمخاطر ،أو أن امجلعية الوطنية مل تشارك بعد يف الاس تعداد لالس تجابة
الف َّعاةل ،فمبقدورها الاسرتشاد يف اجراءات التأهب للفاش ية احلالية بوثيقة اعتبارات من أجل التأهب للوبئة.
للحصول عىل مس تجدات املعلومات بشأن مواهجة الفاش ية ومعرفة مزيد من التفاصيل حول تقياميت اخملاطر والسيناريوهات احلالية ،يرىج زايرة
منصة  Goالتابعة لالحتاد ادلويل مجلعيات الصليب المحر والهالل المحر.
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ب) برامج امجلعية الوطنية وخدماهتا
سؤال توجهييي
 هل امجلعية الوطنية
▪ تنفذ هنوج مشاركة جممتعية ،أو برامج جممتعية للحد من خماطر الصحة/الكوارث ،أو توفّر الرعاية مضن ما تقدمه من خدمات جممتعية؟
▪ تدير مراكز حصية أو مستشفيات أو بناكً لدلم أو مدارس أو مرافق تعلمي عال؟
▪ توفر الرعاية قبل دخول املستشفى؟
▪ توفر خدمات الصحة النفس ية وادلمع النفيس؟
▪ تدير نواد حصية مدرس ية ،ونوادي أآابء/أهمات ،ونوادي حصفيني؟
▪ تمدرج املشاركة اجملمتعية واملساءةل يف براجمها؟
 ما يه الربامج واخلدمات الهامة اليت ميكن توس يع نطاقها أو تكل اليت ميكن أن تترضر نتيجة لفاش ية فريوس كوروان (التايج) املس تجد؟
 من مه الرشاكء اذلين عىل صةل معل وثيق مع امجلعية الوطنية (السلطات احلكومية ،وامحلاية املدنية ،واليونيسف ،والصندوق العاملي،
والتحالف العاملي للقاحات والتحصني ،والاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب المحر والهالل المحر ،وامجلعيات الوطنية املشاركة ،واللجنة
ادلولية للصليب المحر ،والقطاع اخلاص ،ووسائط العالم ،وما اىل ذكل)؟
ان قيام امجلعية الوطنية بتحديد ما هو قامئ دليا من مشاريع وخدمات ورشاكء رئيس يني سيساعدها عىل حتديد ادلور اذلي ميكن لها أن تؤديه.
تقف امجلعيات الوطنية ،بوصفها هجات مساعدة للسلطات العامة ،لفرتة طويةل يف طليعة من يقدمون اخلدمات الصحية للشخاص يف خمتلف
البيئات .ففي عام  2017وحده ،مشلت تغطياهتا أكرث من  118مليون خشص من خالل ما تنفذه من برامج يف جمالت الصحة واملاء والرصف
الصحي والنظافة الصحية .ويف البدلان املنخفضة واملتوسطة ادلخل ،كثرياً ما يشارك العاملون الصحيون اجملمتعيون ،مبن فهيم متطوعو الصليب
املدربون ،يف عالج السل واملالراي وفريوس نقص املناعة البرشية/اليدز والمراض غري املعدية والمراض الاس توائية
المحر والهالل المحر َّ
املهمةل والنشطة املتصةل ابلصحة الجنابية وحصة الهمات وحدييث الولدة والطفال واملراهقني ،وتيسري احلصول عىل اخلدمات الصحية ودمع
اخلدمات التلطيفية والتأهيلية .بيامن يؤدون يف البدلان املتوسطة اىل املرتفعة ادلخل دوراً هام ًا يف الوقاية من المراض غري املعدية واخلدمات
العالجية والرعاية املزنلية لكبار السن فض ًال عن التوعية اجملمتعية للمجمتعات امللية النائية 3واملهاجرين والالجئني.
ويف اطار ش بكة الصليب المحر والهالل المحر ،يقوم املتطوعون بأدوار خمتلفة عرب مجموعة من النشطة اليت ترتاوح بني "النشطة التطوعية"
دون تقايض أي أجر وبني العاملني الصحيني اجملمتعيني اذلين يتقاضون أجراً .ويف مجيع الحوال ،يكون العاملون الصحيون اجملمتعيون جرس
التواصل بني جممتعاهتم امللية ون مظمهم الصحية امللية .وللمتطوعني يف ش بكة الصليب المحر والهالل المحر أمهية حيوية يف النشطة طويةل الجل
الرامية اىل حتسني حصة اجملمتعات امللية ،كام ميكهنم أيض ًا توفري اس تجابة ميدانية عند وقوع حالت الطوارئ.
املدربون عىل الاضطالع بأنشطة الصحة اجملمتعية والسعافات الولية وماكحفة الوبئة والسعافات الولية النفس ية
ويمتتع املوظفون واملتطوعون َّ
الاجامتعية ومشاركة اجملمتع امليل واخلضوع للمساءةل أمامه مبهارات ميكن أن تكون مفيدة بشلك خاص لالس تجابة لفاش ية مثل فريوس كوروان
املس تجد.
كام تقدم مجعيات وطنية عديدة خدمات مثل الرعاية قبل دخول املستشفى أو ادارة بناكً لدلم أو ادارة مرافق حصية أو مدارس أو مرافق تعلمي
عال ،مبا يف ذكل ادارة مدارس المتريض .وميكن أن تصبح هذه اخلدمات أصو ًل كبرية ي مس تفاد هبا يف الاس تجابة حلالت الطوارئ الصحية مثل
فاش ية فريوس كوروان املس تجد.

 3الرعاية يف اجملمتع امليل :ارشادات من أجل امجلعيات الوطنية للصليب المحر والهالل المحر ،هنج النمظم الصحية اجملمتعية لعام  ،2020الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب المحر والهالل المحر2020 ،
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 -4أنشطة ميكن للجمعية الوطنية مزاولهتا يف اطار الاس تعداد لفاش ية فريوس كوروان (التايج) املس تجد والتصدّ ي لها

ينبغي للجمعيات الوطنية للصليب المحر والهالل المحر أن تركز عىل اجملالت اليت ميكن أن تضيف الهيا أفضل قمية ممكنة .وينبغي أن ترتبط تدخالهتا الربانجمية ،حيامث أمكن ،برباجمها اجلارية يف جمال التأهب الصحي
والوقاية الصحية أو مبادرات مجعية وطنية أخرى للتأهب للمواهجة ،وأن تعمل مع وزارة الصحة وغري ذكل من الرشاكء الرئيس يني واملبادرات الرئيس ية.

النشطة الرئيس ية اليت ميكن للجمعيات الوطنية املشاركة فهيا
 التأهب اجملمتعي
النشطة
البالغ عن اخملاطر واملشاركة اجملمتعية والهنوض ابلصحة (يرىج الاطالع عىل الرشادات املتعلقة ابلبالغ عن اخملاطر واملشاركة اجملمتعية
للحصول عىل مزيد من النصاحئ املفيدة)
ان فهمنا لهذا الفريوس والفاش ية اليت يسبهبا أآخذ يف التطور بوترية سيعة .وقد أدت الثغرات يف املعلومات املتوفرة عنه اىل حاةل من عدم اليقني
اذلي يسده جزئي ًا يف الوقت الراهن التكهنات والافرتاضات يف الوساط العلمية والعامة .وهناك العديد من املفاهمي املغلوطة عن هذا الفريوس
فض ًال عن بعض الشائعات عن التسرت عىل منشأ الفريوس وشدته ،ما يسهم يف اذاكء العديد من الآاثر السلبية اليت مهنا الومص والمتيي ازاء
الشخاص املنمتني اىل املناطق املترضرة من هذه الفاش ية .ويتطلب ذكل العمل عىل ما ييل:
▪ وضع اسرتاتيجية شامةل لالبالغ عن اخملاطر واملشاركة اجملمتعية ،مبا يف ذكل اس تخدام مهنجيات مشاركة اجملمتعات امللية واخلضوع
للمساءةل أماهما لبالغ الناس مبعلومات موثوق هبا يف الوقت املناسب حول فريوس كوروان املس تجد ) ،(nCoV-2019وتتبع الثغرات
يف املعلومات والشائعات ومعاجلة املفاهمي املغلوطة قبل أن تنترش حامةل معها اذلعر.
▪ تشجيع التغيريات العامة يف أمناط السلوك للهنوض ابلصحة ،مع الرتكي عىل ما ييل:
 oغسل اليدين
 oاملباعدة الشخصية
ّ
التحيل بسلوك الامتس الرعاية عند التعرض لعراض عدوى تنفس ية
o
▪ ينبغي الاسرتشاد يف أنشطة التأهب واملواهجة عىل املس توى القطري بتحليل شامل للنوع الاجامتعي والتنوع واملتطلبات الالزمة لتغيري
أمناط السلوك ،ويشمل ذكل ما ييل:
 oاملعارف واملواقف واملامرسات واملعتقدات املرتبطة بفريوس كوروان املس تجد؛
 oتلقي املعلومات عرب قنوات موثوق هبا؛

الفئة املس هتدفة
معوم الساكن،
والفئات الساكنية
املعرضة للعدوى،
والفئات الساكنية
املعرضة خملاطر
مرتفعة

▪

▪

▪

▪

موارد مفيدة
دليل الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب
المحر والهالل المحر بشأن البالغ عن
اخملاطر واملشاركة اجملمتعية بشأن فريوس
كوروان املس تجد
منظمة الصحة العاملية :البالغ عن اخملاطر
واملشاركة اجملمتعية من أجل التأهب لفريوس
كوروان املس تجد ومواهجته (nCoV-
)( 2019الصدار  2من الرشادات املؤقتة
–  26يناير )2020
الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب المحر
والهالل المحر :ماكحفة الوبئة من أجل
املتطوعني
الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب المحر
والهالل المحر :مواد تدريبية يف جمال
الصحة اجملمتعية والسعافات الولية اجملمتعية
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 oالتفضيالت حول كيفية مشاركة املالحظات.
▪ وميكن الاس تفادة من هنوج الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب المحر والهالل المحر يف جمال الصحة اجملمتعية والسعافات الولية
اجملمتعية وماكحفة الوبئة من أجل املتطوعني ،وذكل بغرض تعزيز التدابري املناس بة عىل مس توى اجملمتع امليل للحد من انتقال الفريوس.
وجيدر الشارة اىل أن الدوات املس تخدمة للتعامل مه حالت النفلونزا أو أمراض اجلهاز التنفيس الخرى مناس بة لالس تخدام يف هذه
الفاش ية لفريوس كوروان املس تجد نظراً لتشابه العراض ووسائل انتقال العدوى.
الفئات الساكنية
دمع مقديم الرعاية
▪ من أحد املصادر املرحجة لس مترار انتقال العدوى ابلفريوس تقدمي الرعاية يف املزنل للشخاص اذلين يعانون من عدوى خفيفة أو غري املعرضة خملاطر
ممشخَّصة بفريوس كوروان املس تجد ،أو لولئك الغري الراغبني أو الغري القادرين عىل الامتس الرعاية .وقد يكون لتغيري منط سلوك مقديم مرتفعة
الرعاية املزنلية (مثل أفراد السة) وتويخ امحلاية حسب احلاجة أمهية من أجل قطع سالسل انتقال العدوى.

▪ منظمة الصحة العاملية :الرعاية املزنلية
للمرىض اذلين يشتبه يف اصابهتم بعدوى
فريوس كوروان (التايج) املس تجد اذلين
تظهر علهيم أعراض خفيفة وادارة اخملالطني
هلم (ارشادات مؤقتة –  12يناير )2020

الفئات الساكنية
اخلدمات الاجامتعية الطارئة يف حاةل احلجر الصحي ،أو غريها من تدابري الطوارئ
▪ من املرحج أن يكون لالجراءات الرامية اىل احلد من انتشار الفريوس وماكحفته (مثل تعليق وسائل النقل العام أو تقييد اخلدمات املترضرة املعرضة
للعدوى
الساس ية) تأثري يف الفئات الشد ضعف ًا يف اجملمتعات امللية املترضرة.
▪ قد يمطلب من امجلعيات الوطنية تقدمي خدمات تقنية أو دامعة حمددة حلكوماهتا ،لس امي اذا أصبحت الفاش ية أكرث انتشار ًا أو اذا جرى
تنفيذ الرصد املزنيل أو احلجر الصحي أو نقاط املراقبة الوسع نطاق ًا .وميكن أن يكون ذلكل دور هام يف أنشطة ماكحفة الفاش ية من
خالل ضامن قدرة الشخاص املترضرين من هذه التدابري عىل تلبية احتياجاهتم الساس ية وصون كرامهتم.
معوم الساكن
ادلمع النفيس الاجامتعي
والساكن
▪ هتئي الفاش يات بيئة مواتية لالهجاد والقلق ،ل س امي يف غياب الفهم الواحض لس بل احلد من اخملاطر وحامية النفس.
▪ وابلضافة اىل فعالية البالغ عن اخملاطر بشلك مناسب ،فان امجلعيات الوطنية يف وضع جيد يتيح لها توفري ادلمع النفيس الاجامتعي املس هتدفون
من أجل اجملمتعات امللية املترضرة.
أدوار مساعدة أخرى عىل النحو املتفق عليه مع احلكومات املعنية
▪ عىل سبيل املثال تتبع اخملالطني للمصابني ،ونقاط ادلخول/نقاط املراقبة

▪ املوقع اللكرتوين للمركز املرجعي لدلمع
النفيس الاجامتعي التابع لالحتاد ادلويل
مجلعيات الصليب المحر والهالل المحر
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التأهب املؤسيس
النشطة

موارد مفيدة

الوقاية من العدوى وماكحفهتا
▪ ينبغي للجمعيات الوطنية اليت تقدم اخلدمات الرسيرية أو خدمات ما قبل دخول املستشفى أن
تواصل متابعة منظمة الصحة العاملية ووزارات الصحة اخملتصة هبا للحصول عىل أحدث الرشادات ▪
الرسيرية وارشادات الوقاية من العدوى وماكحفهتا.
▪
▪

دور امجلعية الوطنية ووليهتا والتنس يق مع الطراف املعنية
▪
▪ جيب عىل مجيع امجلعيات الوطنية ،سواء اكنت تقوم ابملواهجة أو تتأهب للمواهجة ،أن تعزز التنس يق ▪
مع وزارات الصحة والسلطات احلكومية اخملتصة هبا ،مبا يف ذكل حتديد دورها املساعد عىل وجه ▪
التحديد فامي يتعلق ابلتأهب للجاحئة والوقاية مهنا والتص ّدي لها.
▪
▪ العالقات املدنية العسكرية أو الرشطية :اذا تفامق الوضع ،فقد يلزم النظر اليه من زاوية المن القويم،
▪
التحرك .ومن الرضوري التعامل مع الكياانت
ما يعن فرض قيود قد تؤثر عىل قدرة املس تجيبني عىل ّ
المنية ذات الصةل يف ادلوةل لضامن حامية احلي النساين.
▪ القانون ادلويل لالس تجابة للكوارث :ميكن للجمعية الوطنية اس تخدام قامئة التحقق اليت يتضمهنا
القانون ادلويل لالس تجابة للكوارث أو منوذج املرسوم اخلاص ابلقانون ادلويل لالس تجابة للكوارث
من أجل ما ييل:
 oمساعدة ادلول عىل اعداد ومعاجلة بعض القضااي القانونية والتنظميية اليت تنشأ عادة فامي يتعلق
بعمليات املساعدة ادلولية .وتتعلق هذه املسائل بدخول السلع ادلولية واملوظفني ادلوليني
وتشغيل اجلهات الفاعةل ادلولية ،وكذكل بتنس يق مساعدهتا ،ل س امي يف فرتة الغاثة والانتعاش
ال َّويل.

منظمة الصحة العاملية :الدارة الرسيرية للعدوى التنفس ية احلادة الوخمية عند الاشتباه يف الصابة بعدوى
فريوس كوروان (التايج) املس تجد (ارشادات مؤقتة –  12يناير )2020
منظمة الصحة العاملية :الوقاية من العدوى وماكحفهتا أثناء تقدمي الرعاية الصحية عند الاشتباه يف الصابة
بعدوى فريوس كوروان (التايج) املس تجد (التوجيه املؤقت  12 -اكنون الثاين/يناير )2020
مراكز ماكحفة المراض والوقاية مهنا :اخلدمات الطبية الطارئة ملاكحفة العدوى قبل دخول املستشفى
(السارس) (ل توجد ارشادات متاحة بشأن ماكحفة العدوى بفريوس كوروان املس تجد قبل دخول املستشفى
حىت  7فرباير )2020
مبادئ وقواعد املساعدة النسانية ][RU] [AR] [SP] [FR] [EN
اللية الوطنية للتأهب للكوارث ومواهجهتا SP FR EN AR
تقرير موجز بشأن التأهب من أجل الاس تجابة بشلك ف َّعال RU SP FR EN AR
مرسوم القانون ادلويل لالس تجابة للكوارث :الجنليية  /الس بانية  /الفرنس ية  /الروس ية
قامئة التحقق اخلاصة ابلقانون ادلويل لالس تجابة للكوارث :الجنليية  /الس بانية  /الفرنس ية  /الروس ية
ميكن للجمعيات الوطنية التصال ابلفريق املعن بقانون الكوارث التابع لالحتاد ادلويل مجلعيات الصليب
المحر والهالل المحر لالس تفسارات املتعلقة ابلقانون ادلويل لالس تجابة للكوارث عرب العناوين الربيدية
اللكرتونية التالية:
▪ أفريقياmaria.martinez@ifrc.org :
▪ أآس يا وامليط الهادئgabrielle.emery@ifrc.org :
▪ المريكتانsophie.teyssier@ifrc.org :
▪ أآس يا الوسطىbaktiar.mambetov@ifrc.org :
▪ املناطق الخرىisabelle.granger@ifrc.org :
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 oادلعوة اىل اعامتد مرسوم القانون ادلويل لالس تجابة للكوارث :فبالضافة اىل مرسوم قانون
الطوارئ ،ميكن للسلطات اعامتد مرسوم القانون ادلويل لالس تجابة للكوارث اذلي حيدد الدوار
واملسؤوليات وأليات التنس يق واملرافق القانونية الرئيس ية من أجل ادارة ف َّعاةل للمساعدة ادلولية

يف حالت الكوارث.

 oاقرتاح ادلمع من الصليب المحر والهالل المحر من أجل وضع الطار القانوين الالزم لالدارة
الف َّعاةل للمساعدة ادلولية يف حالت الكوارث.
ختطيط اس مترارية العامل
▪ جاري اعداد ارشادات من أجل امجلعيات الوطنية وس يجري تشاطرها قريب ًا عرب منصة ( Goيرىج تسجيل
ادلخول لالطالع عىل املوارد اخلاصة ابمجلعيات الوطنية).
▪ يئي ختطيط اس مترارية العامل الساس للمنظمة ملواصةل العمل خالل الزمة والانتعاش من أآاثرها
واس تئناف العامل بعد تعطل الربامج بشلك غري متوقع .ونظراً لن مجعيات الصليب المحر والهالل
المحر تضطلع بدور حامس يف اطار املواهجة الشامةل للكوارث يف حالت الطوارئ ،فانه ينبغي التقليل
من الاضطراابت يف اخلدمة اىل أدىن حد ممكن حفاظ ًا عىل ثقة امجلهور يف قدرات الصليب المحر
والهالل المحر عىل الاس تجابة حلالت الطوارئ .وعىل هذا النحو ،ينبغي لدارة الصليب المحر
والهالل المحر أن تمدرج اعتبارات اس مترارية ترصيف العامل يف التصممي العام لمنوذج الاس تجابة
حلالت الطوارئ للتخفيف بشلك استبايق من خماطرة تعطل الربامج.
▪ يتطلب مشهد اخملاطر احلايل ّ
املتغري انشاء معلية تفاعلية مس مترة تعمل عىل ضامن اس مترار النشطة
اجلوهرية اليت تضطلع هبا املنظمة قبل وقوع أزمة كربى ،والمه من ذكل أثناء وقوعها وبعده .ويتجاوز
هذا التحدي جمرد خطة الاس تجابة حلالت الطوارئ أو أنشطة ادارة الكوارث اليت كنا نس تخدهما
من قبل.
▪ ينبغي وضع منسق مم َّكرس أو خلية معل صغرية للعمل يف تنس يق وثيق مع قيادة امجلعية الوطنية
وادارهتا وأفرقهتا التقنية والتشغيلية ،مبا يف ذكل خدمات ادلمع يف اطار العداد لفاش ية وابء حممتةل
والتخفيف مهنا والاس تجابة لها والتعايف مهنا.
التخطيط للطوارئ
▪ دليل الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب المحر والهالل المحر من أجل التخطيط للطوارئ (يتضمن منوذج
▪ حتتاج أيض ًا اىل التخطيط للطوارئ امجلعيات الوطنية اليت مل تتأثر ابلعدوى يف الوقت الراهن ولكهنا
مقرتح)
معرضة خلطر انتقال العدوى الهيا .وميكن تقس مي معلية التخطيط للطوارئ اىل ثالثة أس ئةل أساس ية ▪ :ارشادات مركز معليات الطوارئ SP FR EN
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 oما اذلي س يحدث؟
 oما اذلي يتعني علينا فعهل حيال ذكل؟
 oما اذلي ميكننا أن نفعهل مس بق ًا من أجل التأهب؟
تصورات
لعل وضع تصورات للزمة يكون وس يةل جيدة للتفكري يف الآاثر املمتةل .وعىل أساس ّ
معقوةل ،ميكن وضع خطة حتدد نطاق معلية الاس تجابة واملوارد املطلوبة .وليك يكون التخطيط
للطوارئ مالمئ ًا ومفيداً ،جيب أن تكون معلية التخطيط للطوارئ معلية تعاونية .وجيب أن تكون
مرتبطة خبطط أو ن مظم أو معليات احلكومة أو الكياانت الرشيكة أو مكوانت احلركة عىل مجيع
املس توايت  -الوطنية والقلميية والعاملية.
▪ أفرقة الاس تجابة الوطنية :يتعني حتديد القدرة احلالية لفرقة الاس تجابة التابعة للجمعية الوطنية ،ل
املدربة عىل توفري خدمات الصحة يف حالت الطوارئ أو ماكحفة الوبئة من أجل
س امي الفرقة َّ
تصورات اخملتلفة ،مبا يف ذكل حاميهتا ورفاهها (يرىج
املتطوعني .ويتعني التخطيط لنرشها وفقًا لل ّ
الاطالع عىل املزيد من املعلومات يف قامئة التحقق :حشد املوظفني من أجل التصدّي لفاش ية
فريوس كوروان املس تجد (الصدار )2020/2/5 ،1
▪ مشاركة اجملمتع امليل واخلضوع للمساءةل أمامه :ضام ًان لتباع هنج يركز عىل اجملمتع امليل ،ويكون حاسامً
من أجل بناء الثقة والقبول ،ل س امي فامي بني قاطن املناطق اخلاضعة لالغالق.
▪ المن الغذايئ والاقتصادي للس املعيش ية :قد يؤدي اغالق منطقة ما اىل ارتفاع أسعار املواد
الغذائية والدوات املزنلية الساس ية نظراً لتأثر السواق بتجاوز الطلب للعرض .ومع تأثر العمل،
ستتأثر قدرة بعض الس عىل احلفاظ عىل أمهنا الاقتصادي .اذ لن يكون لولئك اذلين يعمتدون
عىل الجور اليومية أي وس يةل لرشاء الرضورايت أو حىت احلصول عىل اخلدمات الطبية.
دمع العمليات
▪ قامئة التحقق :حشد املوظفني من أجل التصدّي لفاش ية فريوس كوروان املس تجد (الصدار ،1
▪ المن :س يكون من الرضوري تعزيز اللواحئ المنية والامتثال حىت ل تتأثر سالمة املوظفني رمبا )2020/2/5
بسبب قضااي الثقة (فامي بني أعضاء اجملمتع امليل) أو ترامك الحباط (فامي بني قاطن املناطق اخلاضعة ▪ ادلمع يف جمال الصحة النفس ية وادلمع النفيس الاجامتعي من أجل املوظفني واملتطوعني واجملمتعات امللية يف
لالغالق) مضن أس باب أخرى.
حاةل فاش ية فريوس كوروان املس تجد ()2020
▪ العمل التطوعي يف حالت الطوارئ ()2012
▪ مجموعة وحدات تدريبية عىل التخطيط للطوارئ.
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▪ ادارة املوظفني واملتطوعني :جيب عىل امجلعيات الوطنية أن توىل عناية لدارة املس تجيبني ،سواء من ▪ دليل المان للمتطوعني ()2012
املوظفني واملتطوعني ،وذكل يف اطار التأهب لفاش ية فريوس كوروان املس تجد والتصدّ ي لها .وينبغي ▪ قرار املؤمتر ادلويل بشأن سالمة متطوعي العمل النساين وأمهنم ()2015
اعادة تقيمي اخملاطر بشلك منتظم مع اختاذ الجراءات الالزمة للحد من التعرض للعدوى أو تعزيز
تدابري السالمة وامحلاية.
▪ اخلدمات اللوجستية :مع اغالق منطقة ما ،قد تتعطل سلسةل المداد ابملواد الساس ية .ما قد يؤثر
يف الفرع امليل للجمعية الوطنية ،مبا يف ذكل س بل حصوهل عىل المدادات واملس تلزمات الساس ية.
▪ العالم والتصال :من الرضوري مواصةل رصد وسائل العالم وتبادل الرسائل املتسقة لبيان ما
تتخذه امجلعية الوطنية من اجراءات لالس تجابة أو التأهب بدمع من الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب
المحر والهالل المحر وامجلعيات الوطنية املشاركة .وابلضافة اىل نرش رسائل رئيس ية ،يتعني أن
يس متر وضع تدابري العالم والتصال ذات الصةل ابلزمة ،اليت تغطي تصورات خمتلفة للزمة ،اكصابة
املس تجيبني من امجلعية الوطنية ابلعدوى أثناء أداء اخلدمة .وس يكون المتسك مبشاركة اجملمتع امليل
واخلضوع للمساءةل أمامه أمراً هل أمهيته من أجل التص ّدي للشائعات.
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مالحظة خاصة :التوزيع امجلاعي ملعدات الوقاية الشخصية (مثل أقنعة الوجه)
 ل يوجد دليل عىل أن فريوس كوروان (التايج) املس تجد ميكن أن ينترش يف الهواء.
 وابملثل ،ل يوجد دليل عىل أن التوزيع امجلاعي لقنعة الوجه ،أو القنعة الطبية/اجلراحية ،أو أقنعة تصفية اجلس اميت لعامة الناس يقلل من خطر انتقال فريوس كوروان.
 تتطلب أهجزة الوقاية الشخصية مثل أقنعة تصفية اجلس اميت (مثل  )N95أو أقنعة التنفس الاصطناعي تدريب ًا ومالءمة حمددين للحصول عىل أي فائدة ومنع خطر الرضر.
 وتبني ال ّدةل أن اس تخدام قناع بشلك غري حصيح قد يزيد يف الواقع من خطر انتقال الفريوسات التنفس ية ،بدل ً من احلد مهنا.
 يمتوقع ،يف حالت اجلاحئة أو احامتل وقوعها ،وقوع نقص عاملي يف خمزون معدات الوقاية الشخصية .اذ أن الاس تخدام غري الصحيح أو غري املناسب ملعدات الوقاية الشخصية عىل نطاق واسع ،مثل الاس تخدام
من جانب معوم امجلهور املعرضني ملس توى منخفض من خماطر العدوى جيازف خبفض خمزون معدات الوقاية الشخصية املتاحة ملقديم الرعاية الصحية وغريمه من املعرضني ملس توى مرتفع من خماطر العدوى ،ويسهم
يف انتشار الوابء.
امجلهور العام
 قد يسامه التوزيع امجلاعي للقنعة يف نرش اذلعر والارتباك ،وخيفف من تأثري رسائل تعزيز الصحة اليت تستند اىل ال ّدةل.
 استناداً اىل الدةل احلالية وفهم فريوس كوروان (التايج) املس تجد والفريوسات التاجية الخرى ،فان تعممي اس تخدام القنعة هو يف أحسن الحوال غري مفيد ،ويف أسوهئا مرض.
 يف حاةل عدم اصدار منظمة الصحة العاملية أو وزارة الصحة (لك بدل عىل حدة) لتوجهيات حمددة تويص ابس تخدام القنعة عىل نطاق معوم الساكن من قبل الشخاص الحصاء ،فان الاحتاد ادلويل مجلعيات الصليب
المحر والهالل المحر يويص بعدم توجه الربامج اىل تشجيع الاس تخدام العام للقنعة.
الشخاص اذلين يعانون من أعراض مرض اجلهاز التنفيس
 ينبغي للشخاص اذلين يعانون من السعال أو الرحش أو أي أعراض تنفس ية أخرى ول يس تطيعون طلب الرعاية الطبية ،القيام أو ًل ابحلد من خمالطة الآخرين ،واثني ًا ،ابرتداء قناع عندما جيب علهيم الاقرتاب من
أشخاص أآخرين.
الرعاية الرسيرية أو ادلامعة املبارشة
 ينبغي أن يس هتدف أي توزيع للقنعة الشخاص اذلين يقدمون الرعاية الرسيرية أو ادلامعة املبارشة للشخاص اذلين يعانون من أعراض تنفس ية.
 اذا تعني اس تخدام القنعة ،فيجب الالزتام مبا ييل:
▪ أن يكون ذكل ابلضافة اىل التدابري امل مع َّممة ملنع انتقال العدوى من انسان اىل أآخر ،ل س امي غسل اليدين وغريها من أساليب الوقاية من العدوى وماكحفهتا.
▪ أن جيري ارتداؤها ونزعها والتخلص مهنا بشلك حصيح ،وذكل من أجل تفادي خطر زايدة انتقال العدوى املرتبطة ابس تخداهما والتخلص مهنا بشلك غري حصيح.
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 -5قامئة التحقق :حشد املوظفني من أجل التصدّ ي لفاش ية فريوس كوروان املس تجد (الصدار )2020/2/5 ،1
هتدف قامئة التحقق املرجعية هذه اىل مساعدة امجلعيات الوطنية عىل ادارة املس تجيبني ،سواء من املوظفني واملتطوعني،
عند التأهب لفاش ية فريوس كوروان (التايج) املس تجد والتصدّي لها .ومن املس تصوب اس تخدام هذه القامئة املرجعية كنقطة
بداية مقرتحة ومن مث تكييفها وفق ًا لحتياجات معلياتمك واملس تجيبني دليمك .وجيب أن تظل سالمة ورعاية املس تجيبني دامئ ًا
الولوية القصوى مجليع امجلعيات الوطنية.
أ) خطة الطوارئ

متطوعون

موظفون

قبل وقوع حاةل
الطوارئ

X

X

X
X

خالل وقوع حاةل
الطوارئ






X
X

X



X
X

X
X







هل حددمت النشطة اليت س تضطلع هبا مجعيتمك الوطنية من أجل ماكحفة الفريوس ،يرىج حتديد
الدوار اليت ميكن للموظفني واملتطوعني القيام هبا ،واجراء تقيمي مناسب للمخاطر مع وضع خطة
للتخفيف مهنا؟
• ما يه الدوار مما س بق الشارة اليه اليت ميكن أن يشغلها موظفون/متطوعون حاليون مع
متطوعني جدد ل حيتاجون أكرث من بعض التأقل؟
هل دلى مجعيتمك الوطنية خطة طوارئ اكفية تتضمن جوانب خاصة ابدارة املتطوعني؟
هل انقش مت اخلطط واملسؤوليات والتحدايت مع السلطات العامة يف بدلمك فامي يتعلق ابخلدمات
وادلمع املقدمني من املتطوعني؟
هل هناك ألية للتنس يق مع منظامت التطوع الخرى والواكلت احلكومية اخملتصة؟
هل دليمك س ياسات أو خطة طوارئ تتضمن ما ييل:
• كيفية توفري الطعام واملاء والسكن (اذا لزم المر) للموظفني واملتطوعني؛
• احلد القىص لساعات التطوع ،ومناوابت املوظفني؛
• توجيه واحض بشأن التغيري املمتل يف وضع املتطوع اىل وضع املوظف اذا مطلب من املتطوع أن
يعمل عدد ساعات مماث ًال لعدد ساعات معل املوظف ،مع ضامن امتثال الوظيفة للقانون الوطن؛
• س ياسة بشأن الجر اليويم/البدل للمتطوعني
• تسديد النفقات؛
• اجراءات وبروتوكولت السالمة ذات الصةل ،مبا يف ذكل اس تخدام أي معدات وقائية رضورية.
عند اجراء التقيمي والرصد التشغيليني ،هل جترون تقياميً لظروف املوظفني واملتطوعني وحلشدمه؟
هل تقومون بشلك مهنجي بتنقيح اجراءات وبروتوكولت السالمة ،مبا يف ذكل بنا ًء عىل مالحظات
املوظفني واملتطوعني؟

ب) الاس تقطاب  /احلشد

متطوعون

موظفون

قبل وقوع حاةل
الطوارئ

X

X

X





هل اطلعمت عىل قانون العمل امليل دليمك ،ملعرفة ما قد تتطلبه الدوار من همارات متخصصة؟
• هل اطلعمت عىل قانون العمل دليمك فامي يتعلق ابملهام اليت ميكن للمتطوعني القيام هبا وتكل اليت
ل ميكهنم القيام هبا؟
هل دليمك قاعدة بياانت للمتطوعني حديثة ومتاحة؟
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X

خالل وقوع حاةل
الطوارئ
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• هل تتضمن قاعدة البياانت تفاصيل بشأن بياانت التصال وهمارات املتطوعني وكفاءاهتم املددة؟
هل تعرفون املهارات والكفاءات املددة ملوظفيمك؟
هل حتتاجون اىل توظيف متطوعني جدد لدارة هذه العملية؟ أم أن دليمك عدد اكف من املتطوعني
املسجلني؟
هل دليمك موقف بشأن قبول متطوعني عفويني؟
• اذا مل يكن المر كذكل ،فهل تعرفون كيفية التواصل معهم وأين ميكن الرجوع الهيم؟
• اذا اكنت الجابة بنعم ،هل تطبقون نظام ًا لتقيمي وتسجيل واحاطة وتدريب وادارة عدد كبري من
املتطوعني اجلدد ،اذلين يس توفون احلد الدىن من اجراءات الفرز؟
توسع لتوظيف املتطوعني داخل
هل أنمت عىل اس تعداد لرفع مس توى النشاط؟ هل دليمك خطة ّ
مجعيتمك الوطنية؟
هل أبلغمت ،بوضوح ،املتطوعني احلاليني ابملهارات الالزمة للعملية والكيفية اليت ميكهنم املشاركة هبا؟
اذا كنمت تقومون بتوظيف متطوعني جدد ،فهل:
• أجريمت الفرز السايس؟
• طلبمت مهنم التوقيع عىل مدونة قواعد السلوك أو ما يعادلها؟
• قدممت هلم ادلورات التدريبية/املعلومات الساس ية التأهيلية ،مبا يف ذكل أدوارمه ومسؤولياهتم؟
هل دليمك هيلك اداري واحض ،يتض َّمن مرشفني معينني مسؤولني بشلك واحض عن رفاه املوظفني؟
هل دليمك هيلك اداري واحض ،يتض َّمن قادة/مرشفني معينني مسؤولني بشلك واحض عن أنشطة
املتطوعني ورفاههم؟
هل مقمت بزتويد املوظفني واملتطوعني مبا يلزم من معلومات ومواد اتصال؟

املرجع:
▪
▪

ماكحفة الوبئة من أجل املتطوعني ()/https://ifrcgo.org/ecv-toolkit
الامنذج التدريبية عىل الصحة اجملمتعية والسعافات الولية اجملمتعية ()CBHFA

ج) الحاطة

متطوعون

موظفون

خالل وقوع حاةل
الطوارئ

X

X



هل أطلعمت املوظفني واملتطوعني عىل س ياق العملية؟ مثل:
• فاش ية املرض؛
• املس تجدات التشغيلية؛
• املهام اليت يمتوقع مهنم الاخنراط فهيا؛
• الس ياق الثقايف و/أو الس يايس اذلي س يعملون فيه؛
• معايري اجلودة واملساءةل؛
ل
• احرتام املبادئ الساس ية الس بعة يف العمل (مثل عدم ا متيي)؛
• أليات الشاكوى وتقدمي املالحظات والتعليقات؛
• كيفية التعامل مع ردود الفعل العاطفية ازاء الظروف العصيبة؛
• القضااي املتعلقة ابلصحة وكيفية حامية أنفسهم (مبا يف ذكل بروتوكول ماكحفة انتقال العدوى)؟
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  Xهل أطلعمت املوظفني واملتطوعني عىل "الرسائل الرئيس ية للعملية" ،حىت يكونوا عىل بي ّنة مبا يتعني
X
علهيم ابالغه وما ل يتعني علهيم ابالغه؟
  Xهل يفهم املوظفون واملتطوعون اخلطط المنية ويتبعون القواعد واللواحئ حسب الاقتضاء؟
X
  Xهل الفرصة متاحة للموظفني واملتطوعني لطرح الس ئةل لضامن وضوح فهمهم للوضع ولميكهنم التعبري
X
عام اذا اكنوا ل يشعرون بأهنم حصلوا عىل التدريب أو ادلمع الالزمني للقيام بواجباهتم بفعالية؟
د) رعاية املتطوعني  /ش بكة المان للمتطوعني

متطوعون
خالل وقوع حاةل
الطوارئ

موظفون

قبل وقوع حاةل
الطوارئ

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X
خالل/بعد وقوع
حاةل الطوارئ

X

X

 هل تطبقون نظام ًا للتواصل الرسيع مع الفروع امللية ومع املتطوعني؟ هل جرى اختبار هذا النظام؟
 هل تطبقون نظام ًا لتوفري ادلمع النفيس الاجامتعي من أجل املوظفني واملتطوعني أثناء العملية وبعدها؟
• هل جيري تدريب مديري املتطوعني عىل تقدمي السعافات الولية النفس ية ،وهل مه قادرون
عىل توفريها من أجل دمع املتطوعني يف املن؟
املرجعhttp://pscentre.org/ :
 هل أنشطة الرعاية اذلاتية ودرء العنف يف ماكن العمل متاحة؟
 هل تمط َّبق أليات لتقدمي الشاكوى والتعليقات من أجل حامية املوظفني واملتطوعني واجملمتعات امللية
اليت خيدموهنا؟ وهل مجيع املتطوعني عىل عل هبذه الليات وبكيفية اس تخداهما؟
 هل دليمك تغطية تأمينية اكفية للك من احلوادث واملسؤولية من أجل مجيع املوظفني واملتطوعني اذلين
جرى حشدمه من أجل العملية؟ وهل تأكدمت من فهمهم لتغطيهتم التأمينية؟
• ينبغي حامية املتطوعني وأسمه يف احلالت التالية:
 oعند سقوطهم فريسة للمرض وجعزمه عن العمل أو اكن املرض مميت ًا،
 oعند اصابهتم يف حادث أو وفاهتم أثناء أداهئم لواجباهتم،
 oعند تسبهبم يف أرضار أو اصاابت للغري أثناء أداهئم لواجباهتم.
• يف حاةل عدم وجود تغطية بتأمني حصي ،هل معلمت مع حكومتمك لتغطية موظفيمك واملتطوعني
دليمك يف اطار وزارة الصحة دلى بدلمك؟
• هل موظفومك واملتطوعون دليمك جمهزون مبعدات الوقاية الشخصية املناس بة من أجل متكيهنم من
القيام مبهاهمم بكفاءة وأمان؟ (يرىج النظر فامي ميكن ،وما ل ميكن ،للمتطوعني دليمك من القيام به
دون اس تخدام معدات الوقاية الشخصية املناس بة)
• هل وضعمت حدود لساعات العمل التطوعي مبقتىض الترشيعات الوطنية ذات الصةل؟
• هل تتأكدون من حصول املتطوعني عىل قسط من الراحة والتعايف؟
• هل وضعمت نظام تناوب ملوظفيمك جتنب ًا لالرهاق ،وهل حيصلون عىل قسط من الراحة والتعايف؟
 هل تزودون موظفيمك واملتطوعني دليمك ابملواد املناس بة اليت تسهل للغري رؤيهتم ،فض ًال عن تزويدمه
ببطاقات الهوية املعرتف هبا من قبل السلطات؟
 هل دليمك نظام لالبالغ عن احلوادث واجراءات مجلع بياانت احلوادث اليت تقع للموظفني واملتطوعني،
وتسجيلها والفادة بشأهنا؟
حتس ب ًا ملرض أي متطوع أو توعكه أثناء خدمته التطوعية أو بعدها؟
منسق اتصال ُّ
 هل مقمت بتعيني ّ
املنسق عىل املتطوعني؟
هل مقمت بتعممي بياانت التصال اخلاصة هبذا ّ
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ه) التصال

متطوعون
بعد وقوع حاةل
الطوارئ

موظفون

خالل وقوع حاةل
الطوارئ

X

X



X

X



X

X



X

X



X
X




هل دليمك متسع لس تخالص املعلومات يومي ًا من املوظفني واملتطوعني واس تخالص العرب من ذكل؟
• هل تعطون املوظفني واملتطوعني وقت ًا للتفكري يف ما حدث ،وحياً لتبادل التجارب والتحدايت
وطلب املساعدة أو التوجيه أو ادلمع؟
هل تطبقون نظام ًا قو ًاي لبالغ رسائل مجعيتمك الوطنية اىل امجلهور وهتيئة بيئة معل أكرث أما ًان من
أجل املوظفني واملتطوعني من خالل رشح دورمه ووظيفهتم؟
هل جيري اطالع املوظفني واملتطوعني مبا يس تجد بشأن أي تغيريات يف القواعد أو اللواحئ أو اخلطط
أو البيئة المنية؟
هل تشاركون ابنتظام مس تجدات "الرسائل الرئيس ية للعملية" حىت يكون املوظفون واملتطوعون
عىل دراية جيدة مبا ل يتعني علهيم ابالغه؟
عندما ينهتيي املتطوعون من معلهم ،هل ّ
تعربون هلم عن شكرمك وتقديرمك هلم؟
هل تطلبون التقيمي وابداء التعليقات من املتطوعني؟
• ما يه القمية اليت أضافها املتطوعون مبشاركهتم اىل معلية الاس تجابة؟
• هل تسري ادارة املتطوعني بشلك جيد؟

موارد مفيدة:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

العمل التطوعي يف حالت الطوارئ ()2012
دليل المان للمتطوعني ()2012
قرار املؤمتر ادلويل بشأن سالمة متطوعي العمل النساين وأمهنم (،)2015
قرار املؤمتر ادلويل "حان الوقت للتص ّدي مع ًا للوبئة واجلواحئ" ()2015
ادلمع يف جمال الصحة النفس ية وادلمع النفيس الاجامتعي من أجل املوظفني واملتطوعني واجملمتعات امللية يف حاةل فاش ية فريوس
كوروان املس تجد ()2020
التأهب من أجل الاس تجابة بشلك ف َّعال :اعتبارات من أجل الوبئة ()2020
مرشوع معايري بشأن سالمة متطوعي العمل النساين وأمهنم ()2020

هذا ال منوذج لتقدمي مالحظات أو لطلب معلومات أو حتليالت خمتلفة ملراعاته واملرفقات يف املس تقب.
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