 -1قامئة التحقق :حشد املوظفني من أجل التص ّدي لفاش ية فريوس كوروان املس تجد (الإصدار )2222/2/5 ،1
هتدف قامئة التحقق املرجعية هذه اإىل مساعدة امجلعيات الوطنية عىل اإدارة املس تجيبني ،سواء من املوظفني واملتطوعني،
عند التأهب لفاش ية فريوس كوروان (التايج) املس تجد والتص ّدي لها .ومن املس تصوب اس تخدام هذه القامئة املرجعية
كنقطة بداية مقرتحة ومن مث تكييفها وفقاً لحيياجات لميياتمك واملس تجيبني دليمك .وجيب أن تظل سالمة ورعاية
املس تجيبني دامئاً الولوية ال قصوى مجليع امجلعيات الوطنية.
أ) خطة الطوارئ
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ب) الا س تقطاب  /احلشد



هل حددمت النشطة اليت س تضطيع هبا مجعيتمك الوطنية من أجل ماكحفة الفريوس ،يرىج حتديد
الدوار اليت ميكن ليموظفني واملتطوعني القيام هبا ،إواجراء تقيمي مناسب ليمخاطر مع وضع خطة
ليتخفيف مهنا؟
 ما يه الدوار مم ا س بق الإشارة اإليه اليت ميكن أن يشغيها موظفون/ميطوعون حاليون مع
ميطوعني جدد ل حيتاجون أكرث من بعض التأقمل؟
هل دلى مجعيتمك الوطنية خطة طوارئ اكفية تتضمن جوانب خاصة إبدارة املتطوعني؟
هل انقش مت اخلطط واملسؤوليات والتحدايت مع السيطات العامة يف بدلمك فامي يتعيق بخلدمات
وادلمع املقدمني من املتطوعني؟
هل حتققمت من وجود مرسوم أو قانون ليطوارئ من شأنه أن يقيّد أنشطة ميطوعيمك؟
هل هناك ألية ليتنس يق مع منظامت التطوع الخرى والواكلت احلكومية اخملتصة؟
هل دليمك س ياسات أو خطة طوارئ تتضمن ما ييل:
 كيفية توفري الطعام واملاء والسكن (اإاا لمم المر) ليموظفني واملتطوعني؛
 احلد القىص لساعات التطوع ،ومناوبت املوظفني؛
 توجيه واحض بشأن التغيري احملمتل يف وضع املتطوع اإىل وضع املوظف اإاا ُطيب من املتطوع أن
يعمل عدد ساعات مماث ًال لعدد ساعات لمل املوظف ،مع ضامن اميثال الوظيفة ليقانون
الوطين؛
 س ياسة بشأن الجر اليويم/البدل ليمتطوعني
 تسديد النفقات؛
 اإجراءات وبروتوكولت السالمة اات الصةل ،مبا يف اكل اس تخدام أي معدات وقائية
رضورية.
عند اإجراء التقيمي والرصد التشغيييني ،هل جترون تقياميً لظروف املوظفني واملتطوعني وحلشدم؟
بناء عىل
هل تقومون بشلك مهنجي بتنقيح اإجراءات وبروتوكولت السالمة ،مبا يف اكل ً
مالحظات املوظفني واملتطوعني؟
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هل اطيعمت عىل قانون العمل احمليل دليمك ،ملعرفة ما قد تتطيبه الدوار من همارات ميخصصة؟
 هل اطيعمت عىل قانون العمل دليمك فامي يتعيق بملهام اليت ميكن ليمتطوعني القيام هبا وتكل اليت
ل ميكهن القيام هبا ،أو املتطيبات القانونية اخلاصة بلشهادات املهنية اليت ينبغي ليمتطوعني أن
يكونوا حاصيني عيهيا لتقدمي بعض أنواع املساعدات؟
 هل حتققمت من وجود قيود قانونية تتعيق بلسن او التدريب املهين يف ما يتعيق مبختيف أنواع
النشطة التطوعية؟
هل دليمك قاعدة بياانت ليمتطوعني حديثة ومياحة؟
 هل تتضمن قاعدة البياانت تفاصيل بشأن بياانت التصال وهمارات املتطوعني وكفاءاهت
احملددة؟
 هل حتققمت من النصوص القانونية املتعيقة بس تخدام بياانت املوظفني وحاميهتا يف حالت
الطوارئ ،مبا يف اكل البياانت اخلاصة بملتطوعني؟
هل تعرفون املهارات والكفاءات احملددة ملوظفيمك؟
هل حتتاجون اإىل توظيف ميطوعني جدد لإدارة هذه العميية؟ أم أن دليمك عدد ٍ
اكف من
املتطوعني املسجيني؟
هل دليمك موقف بشأن قبول ميطوعني عفويني؟
 اإاا مل يكن المر كذكل ،فهل تعرفون كيفية التواصل معه وأين ميكن الرجوع اإلهي ؟
 اإاا اكنت الإجابة بنع  ،هل تطبقون نظام ًا لتقيمي وتسجيل إواحاطة وتدريب إوادارة عدد كبري
من املتطوعني اجلدد ،اذلين يس توفون احلد الدىن من اإجراءات الفرز؟
توسع لتوظيف املتطوعني داخل
هل أنمت عىل اس تعداد لرفع مس توى النشاط؟ هل دليمك خطة ّ
مجعيتمك الوطنية؟
هل أبيغمت ،بوضوح ،املتطوعني احلاليني بملهارات الالزمة ليعميية والكيفية اليت ميكهن املشاركة هبا؟
اإاا كنمت تقومون بتوظيف ميطوعني جدد ،فهل:
 أجريمت الفرز السايس؟
 طيبمت مهن التوقيع عىل مدونة قواعد السيوك أو ما يعادلها؟
 قدممت هل ادلورات التدريبية/املعيومات الساس ية التأهييية ،مبا يف اكل أدوارم
ومسؤولياهت ؟
هل دليمك هيلك اإداري واحض ،يتضمن مرشفني معينني مسؤولني بشلك واحض عن رفاه املوظفني؟
هل دليمك هيلك اإداري واحض ،يتضمن قادة/مرشفني معينني مسؤولني بشلك واحض عن أنشطة
املتطوعني ورفاهه ؟
هل مقمت بزتويد املوظفني واملتطوعني مبا ييمم من معيومات ومواد اتصال؟

املرجع:



ج) ا لإحاطة
ميطوعون
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ماكحفة الوبئة من أجل املتطوعني ( )/e//looe-vee/g://og:ts/./:s/tth
الامناج التدريبية عىل الصحة اجملمتعية والإسعافات الولية اجملمتعية ()AFHBC

  Xهل أطيعمت املوظفني واملتطوعني عىل س ياق العميية؟ مثل:
خالل وقوع حاةل X
 فاش ية املرض؛
الط وارئ
 املس تجدات التشغييية؛
 املهام اليت ُيتوقع مهن الاخنراط فهيا؛
 الس ياق الثقايف و/أو الس يايس اذلي س يعميون فيه؛
 معايري اجلودة واملساءةل؛
 احرتام املبادئ الساس ية الس بعة يف العمل (مثل عدم المتيزي)؛
 أليات الشاكوى وتقدمي املالحظات والتعييقات؛
 كيفية التعامل مع ردود الفعل العاطفية إازاء الظروف العصيبة؛
 القضااي املتعيقة بلصحة وكيفية حامية أنفسه (مبا يف اكل بروتوكول ماكحفة انتقال العدوى)؟
 التوقعات مبوجب مدونة سيوك امجلعية الوطنية ،مبا يف اكل ما يتعيق بلس تغالل والاعتداء
اجلنس يني والاحييال والفساد
 القواعد التعاقدية ورشوط التعاقد العامة ،مبا يف اكل الزتامات املنظمة جتاه املتطوعني
والزتامات املتطوعني جتاه املنظمة.
 املتطيبات واملعايري القانونية اخلاصة بعميية مجع البياانت ومشاطرهتا وحاميهتا واخلصوصية (مبا
يف اكل ما يتعيق بس تخدام املتطوعني لوسائل التواصل الاجامتعي).
  Xهل أطيعمت املوظفني واملتطوعني عىل "الرسائل الرئيس ية ليعميية" ،حىت يكونوا عىل بيّنة مبا يتعني
X
عيهي اإبالغه وما ل يتعني عيهي اإبالغه؟
  Xهل يفه املوظفون واملتطوعون اخلطط المنية ويتبعون القواعد واليواحئ حسب الاقيضاء؟
X
  Xهل الفرصة مياحة ليموظفني واملتطوعني لطرح الس ئةل لضامن وضوح فهمه ليوضع ولميكهن التعبري
X
عام اإاا اكنوا ل يشعرون بأهن حصيوا عىل التدريب أو ادلمع الالزمني ليقيام بواجباهت بفعالية؟
د) رعاية املتطوعني  /ش بكة المان ليمتطوعني
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 هل تطبقون نظام ًا ليتواصل الرسيع مع الفروع احمليية ومع املتطوعني؟ هل جرى اخيبار هذا
النظام؟
 هل تطبقون نظام ًا لتوفري ادلمع النفيس الاجامتعي من أجل املوظفني واملتطوعني أثناء العميية
وبعدها؟
 هل جيري تدريب مديري املتطوعني عىل تقدمي الإسعافات الولية النفس ية ،وهل م قادرون
عىل توفريها من أجل دمع املتطوعني يف احملن؟
املرجعhttp://pscentre.org/ :
 هل أنشطة الرعاية اذلاتية ودرء العنف يف ماكن العمل مياحة؟
 هل تُطبق أليات لتقدمي الشاكوى والتعييقات من أجل حامية املوظفني واملتطوعني واجملمتعات احمليية
اليت خيدموهنا؟ وهل مجيع املتطوعني عىل عمل هبذه الليات وبكيفية اس تخداهما؟
 هل دليمك تغطية تأمينية اكفية للك من احلوادث واملسؤولية من أجل مجيع املوظفني واملتطوعني
اذلين جرى حشدم من أجل العميية؟ وهل تأكدمت من فهمه لتغطيهت التأمينية؟
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خالل /بعد وقوع
حاةل الطوارئ
ه) التصال
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 ينبغي حامية املتطوعني وأرسم يف احلالت التالية:
 oعند سقوطه فريسة ليمرض وجعمم عن العمل أو اكن املرض مميت ًا،
 oعند اإصابهت يف حادث أو وفاهت أثناء أداهئ لواجباهت ،
 oعند تسبهب يف أرضار أو اإصابت ليغري أثناء أداهئ لواجباهت .
 يف حاةل عدم وجود تغطية بتأمني حصي ،هل لميمت مع حكوميمك لتغطية موظفيمك واملتطوعني
دليمك يف اإطار وزارة الصحة دلى بدلمك؟
• هل موظفومك واملتطوعون دليمك جمهمون مبعدات الوقاية الشخصية املناس بة من أجل متكيهن
من القيام مبهاهم بكفاءة وأمان؟ ( يرىج النظر فامي ميكن ،وما ل ميكن ،ليمتطوعني دليمك من
القيام به دون اس تخدام معدات الوقاية الشخصية املناس بة)
• هل وضعمت حدود لساعات العمل التطوعي مبقيىض الترشيعات الوطنية اات الصةل؟
• هل تتأكدون من حصول املتطوعني عىل قسط من الراحة والتعايف؟
• هل وضعمت نظام تناوب ملوظفيمك جتنب ًا ل إالرهاق ،وهل حيصيون عىل قسط من الراحة
والتعايف؟
هل تمودون موظفيمك واملتطوعني دليمك بملواد املناس بة اليت تسهل ليغري رؤيهت  ،فض ًال عن
تمويدم ببطاقات الهوية املعرتف هبا من قبل السيطات؟
هل دليمك نظام ل إالبالغ عن احلوادث إواجراءات مجلع بياانت احلوادث اليت تقع ليموظفني
واملتطوعني ،وتسجييها وا إلفادة بشأهنا؟
حتس ب ًا ملرض أي ميطوع أو توعكه أثناء خدميه التطوعية أو بعدها؟
منسق اتصال ُّ
هل مقمت بتعيني ّ
ملنسق عىل املتطوعني؟
هل مقمت بتعممي بياانت التصال اخلاصة هبذا ا ّ

هل دليمك متسع لس تخالص املعيومات يومي ًا من املوظفني واملتطوعني واس تخالص العرب من
اكل؟
 هل تعطون املوظفني واملتطوعني وقي ًا ليتفكري يف ما حدث ،وح ًزيا لتبادل التجارب والتحدايت
وطيب املساعدة أو التوجيه أو ادلمع؟
هل تطبقون نظام ًا قو ًاي لإبالغ رسائل مجعيتمك الوطنية اإىل امجلهور وهتيئة بيئة لمل أكرث أما ًان من
أجل املوظفني واملتطوعني من خالل رشح دورم ووظيفهت ؟
هل جيري اإطالع املوظفني واملتطوعني مب ا يس تجد بشأن أي تغيريات يف القواعد أو اليواحئ أو
اخلطط أو البيئة المنية؟
هل تشاركون بنتظام مس تجدات "الرسائل الرئيس ية ليعميية" حىت يكون املوظفون واملتطوعون
عىل دراية جيدة مبا ل يتعني عيهي اإبالغه؟
عندما ينهتيي املتطوعون من لميه  ،هل ّ
تعربون هل عن شكرمك وتقديرمك هل ؟
هل تطيبون التقيمي وإابداء التعييقات من املتطوعني؟
 ما يه القمية اليت أضافها املتطوعون مبشاركهت اإىل لميية الاس تجابة؟
 هل تسري اإدارة املتطوعني بشلك جيد؟

موارد مفيدة:








العمل التطوعي يف حالت الطوارئ ()2212
دليل المان ليمتطوعني ()2212
قرار املؤمتر ادلويل بشأن سالمة ميطوعي العمل الإنساين وأمهن (،)2215
قرار املؤمتر ادلويل "حان الوقت ليتص ّدي مع ًا للوبئة واجلواحئ" ()2215
ادلمع يف جمال الصحة النفس ية وادلمع النفيس الاجامتعي من أجل املوظفني واملتطوعني واجملمتعات احمليية يف حاةل فاش ية فريوس
كوروان املس تجد ()2222
التأهب من أجل الاس تجابة بشلك فعال  :اعتبارات من أجل الوبئة ()2222
مرشوع معايري بشأن سالمة ميطوعي العمل الإنساين وأمهن ()2222

يرىج اس تخدام هذه الاس امترة لتقدمي تعييقات أو لطيب معيومات أو حتييالت خمتيفة يف املذكرات الإرشادية واملرفقات يف املس تقبل.
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