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الخطر حاالت  ي 
�ف المستشفى  إىل  للدخول  المسبقة  واالستجابة  سعاف  لإلإ  ّ ي تدري�ب  دليل 

ويجي ال�ف االأحمر  الصليب   | خطر  ي 
�ف الصحية  الرعاية  ٥

ًة للقلــق، فهــي إل  ــًة مثــ�ي ســعافات، نزعــًة عالميَّ مــي اإلإ العنــُف والســلوك التهديــدّي تجــاه ُمقدِّ
ي تنعــم بالســإلم أيًضــا. كّل يــوم، 

ي البلــدان الــ�ت
اعــاُت المســّلحة، بــل �ف ف تحصــل فقــط حيــث ال�ف

هــم مــن الطواقــم الصّحيــة، للعنــف، خــإلل تأديتهــم مهامهــم. فقــد  ســعاف، وغ�ي مــو خدمــات اإلإ يتعــرّض ُمقدِّ
عاقــة،  ســعاف لإلإ ّ قــد يُقَتلــون. وعندمــا تتعــرّض خدمــات اإلإ ــا، أو يُعتــدى عليهــم جســديًّا، أو حــ�ت دون كإلميًّ يُهــدَّ

ي الحــاإلت الطارئــة.
، ومــن بينهــم اإلأطفــاُل، قــد يُحرَمــون مــن الرعايــة الحيويـّـة �ف ف فــإّن المواطنــني

ســعاف هــو، دائًمــا، إنقــاذ اإلأرواح. وقــد يشــعر العديــد مــن الطواقــم  مــي خدمــات اإلإ ّ لمقدِّ ف اإلأســايسي كــ�ي إّن ال�ت
ف أولويّــة ســإلمتهم الشــخصّية. إّن اإلســتعداَد إلأوضــاٍع يكــون فيهــا  ف قيامهــم بهــذا الواجــب وبــني بالتناقــض بــني
ي 

ف أنّهــم ســوف يكونــون �ف فريُقــك عرضــًة للتهديــد أو اإلعتــداء، ينبغــي أن يَحظــى باإلأولويـّـة. إّن وعــي المســعفني
أوضــاع إل يمتلكــون فيهــا صــورًة شــاملًة عّمــا ينتظرهــم مــن مخاطــر، يســاعُدهم عــى مواجهــة التحّديــات عــى 

مــكان. نحــٍو آمــٍن وفّعــال قــدر اإلإ

ي 
ف �ف ســعافات الموضوعــني ّ بحيــث يَســُهُل اســتخداُمه، ويكــون مناســًبا لمقّدمــي اإلإ ي ــَم هــذا الدليــل التدريــ�ب ُصمِّ

ــا لتقييــم الســياق الــذي يعمــل فيــه مقّدمــو خدمــات  ي جميــع أنحــاء العالــم. وينبغــي تنفيــذه وفًق
الخدمــة �ف

ــن  ــل م ــل التقلي ــن أج ــعاف م س ــاُت اإلإ ــا خدم ي تّتبعه
ــ�ت ــة ال ــغيل المعياريّ ــراءات التش ــاً إلإج ــعاف، وتبع س اإلإ

ــن أن  ــذي يمك ــط ال ــدور النش ــى ال ــوء ع ــّلط الض ــردّي، ويس ّ الف ي
ــا�أ ــلوك الوق ــى الس ــز ع ــو يرّك ــر. وه المخاط

ســعاف عــى تقديــم  مــي خدمــات اإلإ ي الحــّد مــن حــدوث العنــف والتهديــدات. نشــّجع مقدِّ
يلعبــه المســعفون �ف

ــب هــذا. ــل التدري اتهــم ومعرفتهــم، فيمــا هــم يســتخدمون دلي ــا لخ�ب مســاهماتهم، وفًق

ّ هي: ي إّن اإلأهداف العاّمة لهذا الدليل التدري�ب
سعاف بمهاراٍت عملّية بسيطة لرفع مستوى أمنهم والتقليل من أثر العنف؛ مي خدمات اإلإ تزويد مقدِّ  •

ســعاف وخدمات مــا قبل الوصــول إىل المستشــفى،  ي تقــّدم خدمــات اإلإ
توفــ�ي نقطــة انطــإلق للمنّظمــات الــ�ت  •

ي تســعى إىل مراجعــة إجراءاتهــا الحالّيــة وتعزيزهــا مــن حيــث التأّهــب وإدارة اإلأمــن.
والــ�ت

ُ مقبول. سعاف أمٌر غ�ي د: العنف ضّد مقّدمي خدمات اإلإ ٌء واحٌد مؤكَّ ي
يسش

أصبح
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الخطر حاألت  ي 
�ن الىالمستشفى  الوصول  قبل  المسبقة  واألستجابة  لالسعاف  ي  تدري�ب  دليل 

مصطلحات وتعريفات
وريّة لفهم هذا المستند إّن التعريفات التالية �ن

ــا »أّي  ــة بأنّه ــة العالمّي ــة الصّح ــا منّظم ــة: تعّرفه ــة الصّحي ــىل الرعاي ــات ع الهجم
عاقــة، أو العنــف أو التهديــد  عمــل مــن أعمــال العنــف اللفظــّي أو الجســدّي، أو اإلإ
بــه، والــذي يتعــارض مــع توفــ�ي الخدمــات الصّحيــة العإلجّيــة و/أو الوقائّيــة أثنــاء 
حــاإلت الطــوارئ، والحصــول عليهــا وتقديمهــا. تختلــف أنــواع الهجمــات باختــإلف 
اوح مــن أعمــال العنــف باإلأســلحة الثقيلــة إىل التهديــدات  الســياقات، ويمكــن أن تــ�ت

ــة والتخويــف«. النفســّية واإلجتماعّي

ــه  ــارك في ــقة، يش ــتجابة منسَّ ــام اس ــي نظ ــة )EMS(: ه ــوارئ الطّبي ــات الط خدم
العديــد مــن اإلأشــخاص والــوكاإلت، ويوّفــر الرعايــة الطّبيــة الطارئــة. بمجــرّد تفعيلــه، 
ــة  ــة الطارئ ــة الطّبي ــى الرعاي ــة« ع ــوارئ الطّبي ــات الط ــام »خدم ُ نظ ف ــ�ي ــّب ترك يَنَص
ي 

. يشــمل نظــام خدمــات الطــوارئ الطّبيــة مجموعــًة مــن العنــارص، بمــا �ف للمــر�ف
 ، ف ف المتخّصصني ف والمســعفني ذلــك المهنّيــون المدّربـُـون تدريًبــا عالًيــا، مثــل المتطّوعــني
ي مرحلــة مــا قبــل الوصــول إىل المستشــفى. يســتجيب مقّدمــو 

والطواقــم العاملــة �ف
ــا مــا يعملــون  ــواع الطــوارئ والمخاطــر، وغالًب ــع أن ــة لجمي خدمــات الطــوارئ الطّبي
ف بالســإلمة العاّمــة  ف وزمإلئهــم الموكلــني طفائّيــني طــة واإلإ جنًبــا إىل جنــب مــع ال�ش

ــون. ــاذ القان وإنف

العنــف: يمكــن أن يشــمل التهديــَد والمضايقــاِت والتخويــف وال�قــة واإلأذى 
ــن أداء  ــعاف م س ــات اإلإ ــي خدم م ــع مقدِّ ــو يمن ــاف. وه ــل واإلختط ــدّي والقت الجس
ف منظّمــة  واجباتهــم الطّبيــة. ويمكــن أن تكــون للعنــف آثــاٌر جســديّة ونفســّية. تُعــرِّ
ــد للقــّوِة أو القــدرِة الجســديّة،  الصّحــة العالمّيــة العنــَف بأنّــه »اإلســتخداُم المتعمَّ
، أو ضــّد مجموعــة أو مجتمــع، والــذي يؤّدي،  تهديــًدا أو فعــإلً، ضــدَّ الــذات أو الغــ�ي
ّ أو قصــور نمــّو أو حرمــان«.  ٍر نفــ�ي أو قــد يــؤّدي، إىل أذى جســدّي، أو مــوت أو رصف

tinyurl.com/27y72xsv

tinyurl.com/2p879hvk

tinyurl.com/yc7fbe77

https://www.who.int/activities/stopping-attacks-on-health-care
https://www.ems.gov/whatisems.html
https://www.ems.gov/what-is-ems/
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/violence-and-injuries/areas-of-work/violence
https://www.who.int/europe/home?v=welcome
https://www.who.int/activities/stopping-attacks-on-health-care
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ي مجــال الرعايــة الصّحيــة. عــى 
ف �ف طواقــم الرعايــة الصّحيــة تشــمل جميــَع العاملــني

ســبيل المثــال:
ي مجــال الرعايــة الصّحيــة، بمــن فيهــم المســعفون والممرّضون 

ــا �ف لــون مهنيًّ المؤهَّ  •
واإلأطّبــاء والصيادلــة؛

اإلأهلّيــة  الصّحيــة  والَمرافــق  ســعاف  اإلإ ومراكــز  المستشــفيات  ي 
�ف العاملــون   •

بالصّحــة؛ المرتبطــة  داريّــة  اإلإ والوظائــف 
الطواقم الطّبية للقّوات المسلَّحة؛  •

ي 
موّظفــو حركــة الصليــب اإلأحمــر والهــإلل اإلأحمــر ومتطّوعوهــا الذيــن يشــاركون �ف  •

ــة؛ ــة الصّحي ــم الرعاي تقدي
موّظفو المنّظمات الدولّية وغ�ي الحكومّية ذات التوّجه الصّحي؛  •

سعافات اإلأّولّية. ي مجال اإلإ
العاملون �ف  •

hazardous or dangerous situ�( ي تنطوي عىل خطر أو مجازفة
رالخط )danger, hazard(، واألأوضاع ال�ت

سعاف وسإلمتهم، أو بتقديم الخدمات  مي خدمات اإلإ ّ بصّحة مقدِّ
ations(: هي حاإلت أو أحداث يمكن أن ت�ف

ي تقوم بها منّظمة أو خدمة.
و/أو استمراريّة العملّيات ال�ت

المخاطر )risk(: يمكن تعريفها بأنّها احتمال حدوث انتهاك أو تهديد أو إساءة معاملة أو أذى أو معاناة.

الســلوك األآمــن: هــو الســلوك الــذي يمنــح الشــخَص أو المنّظمــَة حمايــًة أفضــل مــن 
ًرا. ي يُحتَمــل أن تســّبب رصف

المخاطــر المعروفــة، الــ�ت

ة تــؤّدي، أو ربمــا  ّ )a security incident(: هــو واقعــة خطــ�ي ي
الحــادث األأمــ�ن

ــؤّدي  ــا ت ــؤّدي، إىل حــادث )accident(. والحــادُث: هــو واقعــٌة غــ�ي مرغــوب فيه ت
ــم  ــة بتقدي ــع والحــوادث المتعّلق ــن نعــرض إإّل للوقائ ــل، ل ي هــذا الدلي

ر. �ف إىل رصف
ــفى. ــول إىل المستش ــابقة للوص ــات الس ــعافات والخدم س اإلإ

tinyurl.com/mrysprpb

مسؤولية طواقم الرعاية 
ي تعمل عند 

الصحية ال�ت
اعات المسلحة  ف ال�ف
والطوارئ اإلأخرى

tinyurl.com/24du7jpj

https://healthcareindanger.org/wp-content/uploads/2015/09/icrc-002-4104-the-responsibilities-health-care-personnel.pdf
https://www.icrc.org/en/publication/4381-increasing-resilience-weapon-contamination-through-behaviour-change
https://www.icrc.org/en/publication/4381-increasing-resilience-weapon-contamination-through-behaviour-change
https://healthcareindanger.org/wp-content/uploads/2015/09/icrc-002-4104-the-responsibilities-health-care-personnel.pdf
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الخطر حاألت  ي 
�ن الىالمستشفى  الوصول  قبل  المسبقة  واألستجابة  لالسعاف  ي  تدري�ب  دليل 

مقّدمة
سعافات؟ ّ لمقّدمي األإ ي لماذا الحاجُة إىل دليل تدري�ب
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مقدمة  – ول  األأ  الجزء 

ف للمســاعدة، والتهديــد بالعنف،  يــذاء اللفظــّي، ومنــع الوصــول إىل المحتاجــني اإلعتــداءات الجســديّة، واإلإ
ســعافات  ليســت ســوى أمثلــة قليلــة عــى كيفّيــة تأثــ�ي العنــف عــى خدمــات الطــوارئ الطّبيــة ومقّدمي اإلإ
ــد ينعــم بالســإلم.  ي بل

اع المســّلح أو �ف ف ــ�ف ــرة بال ي منطقــة متأثّ
ــون �ف ــوا يعمل ــم، ســواء كان ــع أنحــاء العال ي جمي

�ف
ــة الخطــورة. وتتفــاوت المخاطــر وعواقبهــا مــن  ــات عالي ي بيئ

ــون �ف ســعافات يعمل الحقيقــة هــي أّن مقّدمــي اإلإ
ي حــاإلت الطــوارئ أكــ�ش اســتعداًدا، كّلمــا زادت قدرتهــم 

ســياق إىل آخــر. ولكــن، كّلمــا كان مقّدمــو المســاعدة �ف
عــى أداء واجباتهــم بشــكل أكــ�ش أمانـًـا.

ي كيفّيــة التقليــل 
ســعاف عــى التفكــ�ي �ف ّ هــو مســاعدة مقّدمــي خدمــات اإلإ ي الغــرض مــن هــذا الدليــل التدريــ�ب

ــَة اإلســتعداد للتعامــل مــع حــوادث التهديــدات والعنــف وعواقبهــا. مــن المخاطــر. ويشــمل ذلــك كيفّي

ــاه  ــة تج ــى التوعي ــز ع ــو يرّك ــا. وه ــّد منه ــف والح ــر العن ــن مخاط ــَة م ّ الوقاي ي ــ�ب ــل التدري ــذا الدلي ــاول ه يتن
ي منــع حصــول الحــوادث اإلأمنّيــة أو الحــّد منهــا قبــل تقديــم 

ســعاف �ف المخاطــر، وعــى دور مقّدمــي خدمــات اإلإ
ي التدريــب، ســيضع المشــاركون 

ي وصفهــا �ف
ي يــأ�ت

الخدمــات الصّحيــة وأثناءهــا وبعدهــا. مــن خــإلل العملّيــة الــ�ت
ــم  ــة تقدي ــول كيفّي ــن، ح ــزة إىل قرائ ــع والمرتك ــإلع واس ــى اّط ــتندة ع ــات المس ــن التوصي ــّية م ــة أساس مجموع

ــا. الخدمــات بشــكل أكــ�ش أمانً

الخلفّية والسياق
ــعاف  س ــات اإلإ ــي خدم ــرار لمقّدم ــاذ الق ــات اتخ ــاط منتدي ّ بنش ي ــ�ب ــل التدري ــذا الدلي ــر ه ــرة تطوي ــط فك ترتب
ــة  ــادرة منّظم ــة مب ــام 201٦ برعاي ــاؤها ع ــّم إنش ي ت

ــ�ت ــفى )CoA(، ال ــول إىل المستش ــابقة للوص ــة الس والرعاي
ســعافات الذيــن  ــات اتخــاذ القــرار« هــي شــبكة مــن مقّدمــي اإلإ ي خطــر )HCiD(. إّن »منتدي

ــة �ف ــة الصحّي الرعاي
ــادة  ــو زي ــامٍّ وه ــدٍف ع ــق ه ــة تحقي ــات، بغي ــل الممارس ــون أفض ــات ويتبادل ــوع التحّدي ي موض

ــون �ف يتناقش
ي 

ف �ف نــت للموّظفــني ن�ت ي عامــي 201٦ و201٧، أجــرت المنتديــات حلقــات تدريــب عــ�ب اإلإ
مســتوى أمــن خدماتهــم. �ف

ي ســياقات مختلفــة. كمــا كشــفت دراســات 
ي تحــدث �ف

إطــار العملّيــات، لتســهيل التعــّرف عــى أنــواع العنــف الــ�ت
ي ردود الفعــل الســائدة 

ي إطــار حلقــات العمــل هــذه، عــن وجــود ثغــرات �ف
ي أُجريــت �ف

فراديّــة الــ�ت الحــاإلت اإلإ
، الــذي يهــدف  ّ ي تجــاه العنــف ضــّد »خدمــات الطــوارئ الطّبيــة«. وأّدى ذلــك إىل وضــع هــذا الدليــل التدريــ�ب
ســعاف والخدمــات الســابقة للوصــول إىل المستشــفى  إىل اســتكمال النهــج واإلأدوات القائمــة، مثــل خدمــات اإلإ
ي حــاإلت الخطــر، ودليــل التدريــب عــى الوقايــة 

ســعاف �ف ي حــاإلت الخطــر، وأفضــل الممارســات لخدمــات اإلإ
�ف

ــة الوصــول اإلآمــن. ي المرافــق الصّحيــة، وهيكلّي
ف اإلأشــخاص، وإدارة اإلجهــاد �ف مــن العنــف بــني

إّن
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ي حاألت الخطر
سعاف والخدمات السابقة للوصول إىل المستشفى �ن خدمات األإ

ــه  ي تواج
ــ�ت ــياقّية ال ــات الس ــن التحّدي ــًة م ــور مجموع ــذا المنش ــّدد ه يح

ي الرعايــة الصّحيــة، ويقــّدم عــدًدا مــن التوصيــات لزيــادة 
ف �ف المتخّصصــني

ســعاف وخدمــات مــا  مســتوى الســإلمة، وجعــل الوصــول إىل خدمــات اإلإ
ي اإلأوضــاع الشــديدة الخطــورة.

قبــل الوصــول إىل المستشــفى، أكــ�ش أمانـًـا �ف

tinyurl.com/bdh4wzmc

ي حاألت الخطر
سعاف �ن أفضل الممارسات لخدمات األإ

يقــّدم هــذا التقريــر توصيــات عملّيــة ترّكــز عــى أفضــل الممارســات 
ســعاف  ف الذيــن يقومــون بعملّيــات اإلإ ف والموّظفــني للمتطّوعــني

https://tinyurl.com/4tswkk6w

ي المرافق الصّحية
ن األأشخاص، وإدارة األجهاد �ن دليل التدريب عىل الوقاية من العنف ب�ي

ف  يرّكــز هــذا الدليــل عــى الســلوكّيات الوقائّيــة الفرديّــة، ويحــّث الموّظفــني
ي التعامــل 

ي مرافــق الرعايــة الصّحيــة عــى إدراك مســؤولّياتهم وأدوارهــم �ف
�ف

ف اإلأشــخاص. اع بــني ف مــع حــاإلت اإلجهــاد والــ�ف

https://tinyurl.com/cb4sj2e4

هيكلّية الوصول األآمن

ي ثبــت أنّهــا، عندمــا 
يتضّمــن مجموعــة مــن اإلإجــراءات والتدابــ�ي الــ�ت

ــادئ  ــب مــع المب ــا إىل جن ــق عــى نحــو محــّدد الســياق ومنّظــم جنًب تطّب
اإلأساســّية، تزيــد مــن تقّبــل الجمعّيــات الوطنّيــة وأمنهــا وإمكانّيــة وصولهــا 

ــة. ــات المحتاج ــخاص والمجتمع إىل اإلأش

tinyurl.com/yckv678t

https://healthcareindanger.org/wp-content/uploads/2015/09/icrc-002-4173-ambulance-pre-hospital-services.pdf
https://healthcareindanger.org/wp-content/uploads/2015/09/icrc-002-4173-ambulance-pre-hospital-services.pdf
https://www.rodekors.no/globalassets/_rapporter/health-care-in-danger-hcid-rapporter/ambulance_best_practice_report_arabic.pdf
https://www.rodekors.no/globalassets/_rapporter/health-care-in-danger-hcid-rapporter/ambulance_best_practice_report_arabic.pdf
https://www.rodekors.no/globalassets/_rapporter/health-care-in-danger-hcid-rapporter/-----.pdf
https://www.rodekors.no/globalassets/_rapporter/health-care-in-danger-hcid-rapporter/-----.pdf
https://www.icrc.org/en/publication/4226-safer-access-introduction
https://www.icrc.org/en/publication/4226-safer-access-introduction
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مقدمة  – ول  األأ  الجزء 

ّ؟  ي َمن ينبغي له أن يستخدم الدليل التدري�ب
ي 

ســعافات، مــع بعــض الجوانــب الــ�ت مــي اإلإ ــّم تصميــم دليــل التدريــب هــذا لــ�ي يُســتخَدم مــن قبــل مقدِّ ت
ــة  ــون »مجموع ــل ليك ــم الدلي ــد ُصّم ــات. وق ــّدم الخدم ي تق

ــ�ت ــة ال ــل المنّظم ــن كام ــب مشــاركة أوســع م تتطّل
ــاس  ــل حــإلًّ عــى نمــط »المق ــس هــذا الدلي . لي ف

ّ ــب المناســب لســياق معــني ــم التدري ي تقدي
أدوات« تســاعد �ف

ــه  ــة من ف إىل اســتعمال أقســام معّين ــد يلجــأ بعــض المســتخدمني ــك، ق ــع«، ولذل ــذي يناســب الجمي الواحــد ال
ــواه. ــل محت ــارون اســتعمال كام ــد يخت ّ أو ق ــم الحــاىلي ــز تدريبه لتعزي

ّ؟ ي كيف يُستخَدم هذا الدليل التدري�ب
ســعاف عــى  مــي خدمــات اإلإ ّ مقاربــًة مفاهيمّيــة ومنهجّيــة شــاملة، لمســاعدة مقدِّ ي يقــّدم هــذا الدليــل التدريــ�ب
ي تصادفهــم أثنــاء عملهــم. وعــوَض أن يكــون دليــإلً يُلــِزم بمــا ينبغــي 

ي مواجهــة المخاطــر الــ�ت
زيــادة مرونتهــم �ف

ّ يقــّدم توجيهــات عاّمــة مــع بعــض اإلأمثلــة. ويمكــن تطبيــق ذلــك عــى  ي القيــام بــه، فــإّن هــذا الدليــل التدريــ�ب
ــا. مجموعــة واســعة مــن الســياقات والســيناريوهات، كمــا يمكــن تكييفــه وفًقــا للممارســات المّتبعــة محليًّ

ي عملّيــة التعّلــم، ووضــع توصيــات عملّيــة 
ّ إىل تفعيــل المشــاركِة �ف ي ي مــن الدليــل التدريــ�ب

ويهــدف الجــزء الثــا�ف
ي مجموعات. 

شــد المشــاركون بنقــاط التفكــ�ي والمناقشــات والعمــل �ف للحــاإلت الخاّصــة بــكّل ســياق. كمــا سيس�ت
ي ســياقها.

ي ضمــان وضــع التوصيــات �ف
ا �ف ّ عنــً�ا أساســيًّ ويشــّكل النهــج التشــاريكي

ــات  ــياق خدم ي س
ــا �ف ــن تنفيذه ي يمك

ــ�ت ــات ال ــن التوصي ــة م ــُع مجموع ــب وض ــذا التدري ــن ه ــُج ع ــوف يَنت وس
دارة  ــى اإلإ ــات ع ــذه التوصي ــرض ه ــك، ع ــد ذل ــن، بع ــفى. ويمك ــول إىل المستش ــل الوص ــا قب ــعاف وم س اإلإ

ــة. التنفيذيّ

ا مــن وقــت التدريــب، وهــو مــا قــد إل يكــون ممكًنــا  ا نســبيًّ ً مــن المســّلم بــه أن الدليــل بأكملــه يمّثــل قــدًرا كبــ�ي
ك اإلأمــر إلأولئــك الذيــن يســتخدمون الدليــل لتحديــد َمــن يجــب أن يتلّقــى التدريــب،  ي جميــع الســياقات. يـُـ�ت

�ف
ومقــدار المحتــوى الــذي يريــدون تقديمــه بنــاًء عــى المــوارد المتاحــة لديهــم. قــد تكــون هنــاك عنارص مناســبة 
ــا  ــون تدريًب ــام اإلأّول، ليك ي المق

ــل، �ف ــم الدلي ــّم تصمي ــن، ت ــة، ولك ــي الخدم ــع مقّدم ّ لجمي ــب اإلأوىلي للتدري
ة العمإلنّيــة. ســعافات الذيــن لديهــم بعــض الخــ�ب مــي اإلإ متواصــإًل لمقدِّ

ّ تحتفــظ النســخة  ــا، ولكّنــه يحتــوي أيًضــا عــى روابــط edoC RQ حــ�ت ونيًّ
ــم الدليــل لُيســتخَدم إلك�ت وقــد ُصمِّ

ــارَئ إىل المــورد أو  ، الق ّ ي
و�ف لكــ�ت صــدار اإلإ ي اإلإ

ــز RQ، �ف ــل الضغــط عــى رم ــف. يَنق ــة ببعــض الوظائ المطبوع
المرجــع المطلــوب دون الحاجــة إىل اســتخدام الرمــز.
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الخطر حاألت  ي 
�ن الىالمستشفى  الوصول  قبل  المسبقة  واألستجابة  لالسعاف  ي  تدري�ب  دليل 

ّ ي بنية الدليل التدري�ب
ي خطــر« 

ف عــى مبــادرة »الرعايــة الصّحيــة �ف ُف الجــزُء اإلأّول المشــاركني ي جزأيــن. يُعــرِّ
ّ �ف ي يقــُع الدليــل التدريــ�ب

ي تهــدف إىل التصــّدي للعنــف ضــّد »الرعايــة 
للحركــة الدولّيــة للصليــب اإلأحمــر والهــإلل اإلأحمــر، والــ�ت

اع  ف ي حــاإلت الــ�ف
ــة« �ف ّ حــول حمايــة »الرعايــة الصحّي ي

طــار القانــو�ف ــة عــن اإلإ ــة«. ثــّم يقــّدم لمحــة عاّم الصحّي
ــارئ عــى نهــج إدارة المخاطــر،  ا، يتعــّرف الق ً ــرى، وأوضــاع الســلم. أخــ�ي المســّلح وحــاإلت الطــوارئ اإلأُخ
ي عملّياتهــم اليومّيــة.

ســعاف �ف ي يواجههــا مقّدمــو خدمــات اإلإ
الــذي يمكــن اســتخدامه لمجابهــة التحّديــات الــ�ت

حــة،  ــة المق�ت ــذ المنهجّي ــارة عــن مجموعــة مــن الحلقــات تهــدف إىل دعــم تنفي ــل عب ي مــن الدلي
ــا�ف الجــزء الث

 ، وتحديــد التدابــ�ي ذات الصلــة الخاّصــة بالســياق للتقليــل مــن المخاطــر. تســتند هــذه العملّيــة، إىل حــّد كبــ�ي
ــارة عــن مجموعــة  ي حــاإلت الخطــر«، وهــو عب

ســعاف �ف ــر حــوَل »أفضــل الممارســات لخدمــات اإلإ إىل التقري
ي قطــاع 

ــات �ف ي مجــال العملّي
ة واســعة �ف ــة ذات خــ�ب ــة وطنّي ة جمعّي ي عــ�ش

مــن الــدروس المســتفادة مــن اثنــ�ت
ســعاف ومرحلــة مــا قبــل الوصــول إىل المستشــفى. تــزّود هــذه الوحــداُت القــارَئ برؤيــة ومصــدر إلهــام  اإلإ

ي يصادفهــا.
ــة مواجهــة التحّديــات الــ�ت حــول كيفّي
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مقدمة  – ول  األأ  الجزء 

ي
ي حلب، سوريا، ٢0١٧. الصورة لسناء طرابييسش

ن الركام �ن بقايا سّيارة إسعاف ب�ي
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الخطر حاألت  ي 
�ن الىالمستشفى  الوصول  قبل  المسبقة  واألستجابة  لالسعاف  ي  تدري�ب  دليل 

ي خطر
الرعاية الصّحية �ن

ي خطر”؟
لماذا ينبغي لنا أن نتعّرف عىل “الرعاية الصّحية �ن
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خطر ي 
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إدراُك مفهوم العنف ضّد الرعاية الصّحية
اع. وقــد يّتخــذ أشــكاإلً عديــدة،  ف اع وتلــك الخاليــة مــن الــ�ف ف ي مناطــق الــ�ف

يحــدث العنــف ضــّد »الرعايــة الصّحيــة« �ف
ي ذلــك المــر�ف 

ــر العنــُف عــى جميــع طبقــات أنظمــة الرعايــة الصّحيــة، بمــا �ف ــا للســياق والظــروف. ويؤثّ تبًع
ســعاف، والَمرافــق الطّبيــة.  ــة الصّحيــة ومــن بينهــم مقّدمــو خدمــات اإلإ وعائإلتهــم، ومختلــف موّظفــي الرعاي
ي 

ف إىل الرعايــة الصّحيــة، ومــن هنــا يــأ�ت وغالًبــا مــا تكــون خدمــات الطــوارئ الطّبيــة نقطــة اتّصــال أوىل للمحتاجــني
ــغ عنهــا قّمــَة جبــل الجليــد فقــط.  ازديــاد تعرّضهــم للعنــف والحــوادث اإلأمنّيــة. تُظهــر أعــداد الحــوادث المبلَّ
ريــن  ّ

ــع جميــع الحــوادث والمت�ف ي معظــم الســياقات، مــن الصعــب، بــل مــن المســتحيل، تَتبُّ
وكمــا هــو الحــال �ف

منهــا.

ــّد  ــف ض ــة عن ــن 1200 حادث ــ�ش م ــر أك ــب اإلأحم ــة للصلي ــة الدولي ــّجلت اللجن ــي 201٥ و201٧، س ف عام ــني ب
ف اإلأفعــال اإلأكــ�ش شــيوًعا تدمــ�ي وســائل النقــل الطّبيــة  ي 1٦ دولــة تعمــل فيهــا. مــن بــني

الرعايــة الصّحيــة �ف
ــا كان 2٥ بالمئــة مــن هــذه الحــوادث يقــع عنــد نقــاط  ر بهــا. ولّم أو الَمرافــق الطّبيــة أو إلحــاق الــ�ف
ي اإلأماكــن العاّمــة حيــث يكــون كّل مــن المــر�ف وموّظفــي الرعايــة 

التفتيــش أو المعابــر الحدوديـّـة، أو �ف
ــي  ام مقّدم ــول واحــ�ت ــادة مســتوى قب ــ�ي لزي ــاذ تداب ــة اتّخ ــإّن أهّمي ــ�ش عرضــة للخطــر، ف ــة أك الصّحي
ســعافات تصبــح أكــ�ش وضوًحــا )مقتبــس مــن جمــع البيانــات القائمــة عــى اإلأدّلــة حــول العنــف ضــّد  اإلإ

الرعايــة الصّحيــة، أنظــر رمــز QR أدنــاه(.

يَمنــع العنــُف ضــّد الرعايــة الصّحيــة مــن الوصــول إىل المســاعدة المنِقــذة لــإلأرواح عندمــا تكــون هنــاك حاجــة 
ــة  ــات الصحّي ــ�ي الخدم ــق توف ــا يعي ــه، م ــي بأكمل ــام الصّح ــى النظ ــا�ش ع ــ�ي مب ــ�ي غ ــاك تأث ــا. هن ــة إليه ماّس
الوقائّيــة والعإلجّيــة للمــر�ف الذيــن يعانــون مــن أمــراض مزمنــة، أو الوصــول إىل خدمــات الصّحــة العاّمــة مثــل 
ــل  ــذي يلحــق بوســائل النق ر ال ــ�ف ــؤّدي ال ــد ي ــال، ق ــوإلدات. فعــى ســبيل المث ــات وال ــة اإلأّمه ــح ورعاي التلقي
ــّم  ــا ت ــل. وم ــى العم ــا ع ــن قدرته ، م ــ�ي ــكل خط ــّد، بش ــد يح ــا، أو ق ــة إىل تعّطله ــق الصّحي ــة أو المراف الطّبي
ــ�ي الهجمــات عــى  ــاس تأث ــوال نفســه، يجــب قي ــواٍن. عــى المن ي ث

ه �ف ، يمكــن تدمــ�ي ف ــّر الســنني ــره عــى م تطوي
ــا مــن حيــث  ي صفوفهــم، ولكــن أيًض

ســعافات، ليــس فقــط مــن حيــث عــدد القتــى أو الجرحــى �ف مقّدمــي اإلإ
ي مناطــق أكــ�ش أمًنــا. وقــد يختــار البعــض التخــّىي عــن 

عــدد الذيــن يغــادرون أماكــن عملهــم للبحــث عــن مــإلذ �ف
ــون منهــا. نتيجــة لذلــك، قــد إل يُحــرم المــر�ف وأَُ�هــم فحســب مــن  ي يعان

ــ�ت مهنتهــم، نظــًرا للصدمــات ال
ــادة إنشــاء  ــا. تســتغرق إع ــراد اإلآخــرون والمجتمعــات بأكمله ــل اإلأف ــة، ب ــة الصّحي ــات الرعاي الوصــول إىل خدم

ــدة.  هــذه القــدرات ســنوات عدي

جمع البيانات القائمة عىل األأدّلة حول العنف ضّد الرعاية الصّحية

كم مرّة يحدث العنف ضّد موّظفي الرعاية الصّحية؟
ام الرعاية الصّحية! عدم التسامح مطلًقا مع العنف، واح�ت

ي خطر 2020
اللجنة الدولّية للصليب اإلأحمر | الرعاية الصّحية �ف

tinyurl.com/3c4jcx46

https://shop.icrc.org/gathering-evidence-based-data-on-violence-against-health-care-pdf-en.html
https://shop.icrc.org/gathering-evidence-based-data-on-violence-against-health-care-pdf-en.html
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فيديو: لماذا أل نستطيع أن ننقذها من الموت؟ )1:49(

ي مختلــف أنحــاء العالــم، تتعــرّض مستشــفيات وطواقــم 
كّل أســبوع، �ف

ــا«.  ــوا هدًف ــم ليس ــات. »ه ــعاف للهجم س ــال اإلإ ي مج
ــون �ف ــة وعامل صّحي

ي خطر 201٨
اللجنة الدولّية للصليب اإلأحمر / الرعاية الصّحية �ف

tinyurl.com/2p8c3vnh

ــبابه  ــة أس ــة لمعالج ــإّن أّي محاول ــة، ف ــة الصّحي ــّد الرعاي ــف ض ــه للعن ــّددة اإلأوج ــة المتع ــر إىل الطبيع بالنظ
ورة، مشــاركة مختلــف الجهــات الفاعلــة، وتنفيــذ إجــراءات متعــّددة. فعــى ســبيل  ، بالــ�ف ي

وعواقبــه تقتــيف
يعــات ذات الصلــة؛  المثــال: يتحّتــم عــى الــدول أن تكفــل حمايــة الخدمــات الصّحيــة مــن خــإلل اعتمــاد الت�ش
ــة ذات الصلــة؛ ويمكــن  ام الرعايــة الصّحيــة واإلمتثــال لإلأحــكام القانونّي ف عــى حامــىي اإلأســلحة احــ�ت

ّ ويتعــني
ــادة مســتوى أمنهــم  ــة لزي ي والمرافــق الصّحيــة تنفيــذ تدابــ�ي وقائّي ّ لموّظفــي الرعايــة الصّحيــة والنقــل الطــ�ب

واســتعدادهم لمواجهــة عواقــب العنــف.

ــادرة  ــن خــإلل مب ــة م ــة الصّحي ــف ضــّد الرعاي ــر مشــكلة العن ــر والهــإلل اإلأحم ــب اإلأحم ــة الصلي ــارت حرك أث
ــر  ــذي يؤثّ ــف ال ــى انتشــار العن ــادرة إىل تســليط الضــوء ع ي خطــر«. وتســعى هــذه المب

ــة �ف ــة الصّحي »الرعاي
عــى مقّدمــي الرعايــة الصّحيــة، وتعزيــز تنفيــذ تدابــ�ي عملّيــة لرفــع مســتوى أمنهــم عــى المســتويات المحّليــة 
ــة  ــة الصّحي ــع الرعاي ــلحة ومجتم ــىي اإلأس ــدول وحام ف ال ــني ــاءات ب ــد لق ــإلل عق ــن خ ــة. م ــة والوطنّي قليمّي واإلإ
ي خطــر« عــى 

ّ بهــذه القضّيــة، تؤّكــد مبــادرة »الرعايــة الصّحيــة �ف ي
نســانّية وأّي شــخص آخــر معــ�ف والــوكاإلت اإلإ

ي منــع مثــل هــذا العنــف، وضمــان تقديــم الرعايــة الصحّيــة بشــكل آمن، وتســهيل 
أّن لــكّل شــخص دوًرا يلعبــه �ف

ف مــن الجهــات المذكــورة أعــإله، إىل  اء وممارســني الوصــول إليهــا. وتهــدف المبــادرة، مــن خــإلل اســتقدام خــ�ب
ي يمكــن تنفيذهــا لضمــان الوصــول اإلآمــن إىل الخدمــات الصّحيــة وحمايتهــا.

تحديــد التدابــ�ي الــ�ت

)HCiD( ي خطر
الرعاية الصّحية �ن

ــف  ي خطــر« ومختل
ــة �ف ــة الصّحي ــادرة »الرعاي ــة حــول مب ــات إضافّي لمعلوم

ــرة. ــوارد المتوّف الم

healthcareindanger.org

https://www.youtube.com/watch?v=wm0TYebjyHQ
https://www.youtube.com/watch?v=wm0TYebjyHQ
https://healthcareindanger.org/
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سعاف والرعاية السابقة للوصول إىل المستشفى العنف ضّد خدمات األإ
ســعاف ومــا قبل الوصــول إىل المستشــفى، أحــَد مســارات العمل الرئيســّية  تعــّد زيــادة اإلأمــن حــول خدمــات اإلإ
ي خطــر«. وبغــرض رســم خريطــة للتحّديــات وتحديــد الحلــول الممكنــة، 

ي إطــار مبــادرة »الرعايــة الصّحيــة �ف
�ف

ــول إىل  ــابقة للوص ــة الس ــعاف والرعاي س ــات اإلإ ي خدم
ف �ف ــني ــع عامل ــة م ــاريّة عالمّي ــات استش ــم حلق ــّم تنظي ت

المستشــفى، مــن داخــل حركــة الصليــب اإلأحمــر والهــإلل اإلأحمــر ومــن خارجهــا. وَشــّكلت ورشــة عمــل نُّظمــت 
ــول  ــابقة للوص ــات الس ــعاف والخدم س ـِ »اإلإ ــاّص بــ ــر الخ ــا للتقري ــام 2013، أساًس ــيك، ع ي المكس

ــوكا، �ف ي تول
�ف

ف  ــة إىل تحســني ــ�ي الرامي ــات والتداب ــر عــدًدا مــن التوصي ــن التقري ي حــاإلت الخطــر« )1(. وتضّم
إىل المستشــفى �ف

ي 
ة جمعّيــة وطنّيــة �ف ي عــ�ش

ويجــّي مــع اثنــ�ت اســتعداد هــذه الخدمــات وأمنهــا. ثــّم عمــل الصليــب اإلأحمــر ال�ف
ــة  ــا، عــى ترجمــة التوصيــات إىل تدابــ�ي أكــ�ش عمإلنّي ق اإلأوســط وشــمال أفريقي ي منطقــة الــ�ش

ف و�ف كّيتــني اإلأم�ي
ســعاف  ـِ »أفضــل ممارســات خدمــات اإلإ ي التقريــر الخــاّص بــ

تســتند إىل التجــارب الميدانّيــة. وهــي متاحــة اإلآن �ف
ي حــاإلت الخطــر«)2(.

�ف

ســعاف عــادة مــا يكــون لهــا سياســات تتعّلــق بســإلمة المــكان، إل  ف أّن خدمــات اإلإ ي حــني
مــن الجديــر بالذكــر أنـّـه �ف

ي حــاإلت شــديدة الخطــورة عــى أنفســهم، وذلــك اســتناًدا إىل 
يــزال العديــد مــن مقّدمــي الخدمــة يســتجيبون �ف

ســعافات أثنــاء الغــارات الجويـّـة  اع والعنــف خصوًصــا، يســتجيب مقّدمــو اإلإ ف ي أوضــاع الــ�ف
ّ منهــم. و�ف ي

قــرار أخــإل�ت
ي اإلختيــار 

والهجمــات الصاروخّيــة وإطــإلق النــار، عــى الرغــم مــن الخطــر المحــدق بحياتهــم. هــذه المعضلــة �ف
ي ســياقات عاليــة الخطــورة.

ا إدارتهــا �ف ة للغايــة، وتصعــب جــدًّ ف »الســإلمة أوإلً« و«واجــب الرعايــة« منتــ�ش بــني
 
 

موارد أخرى

يّة )13: ٤٩( – عى الجبهة، يط فيديو: الكلفة الب�ش  �ش

اللجنة الدولّية للصليب اإلأحمر 2013.

tinyurl.com/yckjb253

ي حاإلت الخطر«
سعاف والخدمات السابقة للوصول إىل المستشفى �ف أنظر الرابط عى الصفحة 10 تحت »خدمات اإلإ  )1(

ي حاإلت الخطر
سعاف �ف أنظر الرابط عى الصفحة 10 تحت »أفضل الممارسات لخدمات اإلإ  )2(

يط فيديو: أن نحمي مًعا الرعاية الصحّية )2: ٤2(  �ش

اللجنة الدولّية للصليب اإلأحمر / الرعاية الصحّية 

ي خطر 201٥.
�ف

https://tinyurl.com/5n6z4uec

ي خطر: عرض القضّية،
 الرعاية الصحّية �ف

ي 
اللجنة الدولّية للصليب اإلأحمر / الرعايّة الصحّية �ف

خطر 2011.

tinyurl.com/4jyumyse

https://shop.icrc.org/health-care-in-danger-making-the-case-print-en.html
https://www.youtube.com/watch?v=Cr3eknFzhWs
https://www.youtube.com/watch?v=Cr3eknFzhWs
https://www.icrc.org/en/document/protecting-health-care-together?__hstc=163349155.46e49d6b03ee780946453d6c6895c2b0.1605007044916.1675854955650.1675875879991.133&__hssc=163349155.3.1675875879991&__hsfp=1545682097
https://www.icrc.org/en/document/protecting-health-care-together?__hstc=163349155.d6adc59b8002f9efdb27ed9ce9d9a8e0.1590137787047.1606819428958.1606847013142.23&%0b__hssc=163349155.2.1606847013142&__hsfp=2534164853
https://shop.icrc.org/health-care-in-danger-making-the-case-print-en.html
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�ن الصحية  الرعاية 

ّ ي
طار القانو�ن األإ

سعاف ّ لمقّدمي خدمات األإ ي
طار القانو�ن أهّمية األإ
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ي
القانو�ن طار  األإ  - ول  األأ الجزء 

ــي  ــة، وه ــة والمحّلي ف الدولّي ــني ــى القوان ــؤولّياتهم ع ــعاف ومس س ــات اإلإ ــي خدم ــوق مقّدم ــز حق ترتك
ــودها  ــة يس ي بيئ

ــرى أو �ف ــوارئ أخ ــة ط ــزاع أو حال ــة ن ي منطق
ــّم �ف ــتجابة تت ــت اإلس ــا إذا كان ــا لم ــف تبًع تختل

ــة)3(.  ــكريّة والمدنّي ــة العس ــة الصّحي ــبة للرعاي ــا بالنس ــف أيًض ــؤولّيات تختل ــوق والمس ــا أّن الحق ــإلم. كم الس
(، وهــو  ّ ــا كان أو غــ�ي دوىلي اع المســّلح )دوليًّ ف ــ�ف ّ المتخّصــص بال ي

ــو�ف طــار القان ّ هــو اإلإ ي
نســا�ف ّ اإلإ القانــون الــدوىلي

ي 
ف المحّليــة، فتنطبــق �ف نســان والقوانــني ّ لحقــوق اإلإ اع. أّمــا القانــون الــدوىلي ف يتضّمــن قواعــد ملزمــة إلأطــراف الــ�ف

ي حــاإلت الطــوارئ(، وهــي تنّظــم العإلقــة 
جميــع الحــاإلت )إإلّ إذا فرضــت الدولــة قيــوًدا قــد تكــون جائــزًة �ف

. ف ــني ف المواطن ــني ــا، أو ب ــة ومواطنيه ف الدول ــني ب

ــن  ف ع ــني ــة الناجَم ــدان الكرام ــاة وفق ــن المعان ــكان، م ــدر اإلم ــّد، ق ّ إىل الح ي
ــا�ف نس ّ اإلإ ــدوىلي ــون ال ــعى القان ويس

ــك  ــلم، وذل ــات الس ي أوق
ــرى، أو �ف ــوارئ أخ ــاإلت ط ي ح

ــّلح، أو �ف ــزاع مس ــاء ن ــرض أثن ــديّة أو الم ــة الجس ذيّ
اإلأ

ــة الصّحيــة  ــٍة محايــدة وفّعالــة. لذلــك، يُمنــح موّظفــو الرعاي ــٍة صّحي ــة لتوفــ�ي رعاي عــن طريــق تقديــم الحماي
شــارة إىل أّن هــذه الحقــوق وأوجــه الحمايــة  والمرافــق ووســائط النقــل الطّبيــة حقوًقــا وحمايــًة خاّصــة. وتجــدر اإلإ
ــة  ــا مصحوب ــا أنّه ــق. كم ــة التطبي ــة الواجب ــر القانونّي ــروف واإلأط ــإلف الظ ــف باخت ــن أن تختل ــة؛ ويمك ــ�ي ثابت غ
ســعاف إدراك ســليم لهــذه الحقــوق  مــي خدمــات اإلإ بمجموعــة مــن المســؤولّيات. وينبغــي أن يكــون لــدى مقدِّ

ــزاع مســّلح. ي ســياق ن
ّ �ف والمســؤولّيات، كمــا عليهــم أن يفهمــوا كيــف يمكــن أن تتغــ�ي

ســعاف،  مــي خدمــات اإلإ ف الدولّيــة مقدِّ ي تحمــي بهــا القوانــني
ّ الطــرق الــ�ت ي يغّطــي هــذا الجــزء مــن الدليــل التدريــ�ب

ي 
ــة الــ�ت ــة ذات الصل ــة والوطنّي ف الدولّي ي أوقــات الســلم. ويعــرض للقوانــني

اعــات المســّلحة أو �ف ف ــاء ال�ف ســواء أثن
. ّ المحــّىي ي

طــار القانــو�ف ا لإلإ ، ويقــّدم فهًمــا أساســيًّ ف ســعاف والمســعفني تنّظــم وتحمــي خدمــات اإلإ

حقوق موظّفي الرعاية الصّحية ومسؤولّياتهم

اعــات  ف ي ال�ف
ف �ف ــني ــة العامل ــة الصّحي : حقــوق موّظفــي الرعاي ّ ي

و�ف ــم إلكــ�ت تعّل
ــؤولّياتهم. ــرى، ومس ــوارئ اإلأخ ــاإلت الط ــّلحة وح المس

ي خطر.
الرعاية الصّحية �ف

tinyurl.com/ys6j7n4e

 ّ اع المســّلح غــ�ي الــدوىلي ؛ أّمــا الــ�فف ّ عندمــا يكــون هنــاك اســتخدام للقــّوة المســّلحة بــنيف دولتــنيف أو أكــ�ش نتحــّدث عــن نــزاع مســّلح دوىلي  )3(

ــات  ــن المجموع ــ�ش م ــدة أو أك ــّوات واح ــة وق ــّلحة الحكومّي ــّوات المس ف الق ــني ــة ب ــّلحة مطّول ــات مس ــاك مواجه ــون هن ــا يك ــو عندم فه

ي اتفاقّيــات جنيــف لعــام 1٩٤٩. حــاإلت الطــوارئ اإلأخــرى 
ي إقليــم دولــة طــرف �ف

ف هــذه المجموعــات، إذا وقعــت �ف ي مــا بــني
المســّلحة، أو �ف

هــي حــاإلت إل تــر�ت إىل عتبــة الــ�اع المســّلح، ولكّنهــا إل تــزال تّتســم بمســتويات عاليــة مــن العنــف وعــدم اإلســتقرار يمكــن أن تــؤّدي 

خإللهــا التدابــ�ي أو الحــوادث اإلأمنّيــة إىل عواقــب وخيمــة عــى النــاس.

http://elearning.icrc.org/healthcareindanger-2015/en/
https://elearning.icrc.org/healthcareindanger-2015/en/


الخطر حاالت  ي 
�ف المستشفى  إىل  للدخول  المسبقة  واالستجابة  سعاف  لإلإ  ّ ي تدري�ب  دليل 
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ّ ّ الدوىلي ي
طار القانو�ن األإ

؛ )2(  ّ إىل ثإلثــة عنــارص رئيســّية: )1( حمايــة الجرحــى والمــر�ف طــار الــدوىلي ي يقّدمهــا اإلإ
يمكــن تقســيم الحمايــة الــ�ت

ة )الصليــب  ف
ّ حمايــة موّظفــي الرعايــة الصّحيــة، والمرافــق ووســائط النقــل الطّبيــة؛ )3( اســتعمال الشــارات الممــ�ي

اإلأحمر/الهــإلل اإلأحمر/الكريســتالة الحمراء(.

ّ ي
نسا�ن ّ األإ نسانالقانون الدوىلي ّ لحقوق األإ القانون الدوىلي

الجرحى 
والمر�ن

ي المناسب من دون  ّ ي تلّقي العإلج الط�ب
لهم الحّق �ف

الرعاية  موّظفي  واجب  مع  يّتفق  الذي  اإلأمر   ، ف تمي�ي
الصّحية بتقديم مثل هذا العإلج حيثما أمكن ذلك.

اع تسهيل الوصول، وإل يجوز  ف ال�ف يجب عى أطراف 
لها أن تأمر موّظفي الرعاية الصّحية بإعطاء اإلأولويّة 

إلأّي شخص إإل إلأسّباب طّبية.)٤(

خدمات  عى  الحصول  مماثلة:  بحقوق  يتمّتعون 
وعى  الكافية،  النوعّية  ذات  الصّحية  الرعاية 
، وهي أمور راسخة  ف المعلومات، من دون أّي تمي�ي

ي الصّحة.
ضمن إطار الحّق �ف

 موظّفو
الرعاية الصّحية

تعريضهم  وعدم  وحمايتهم  امهم  اح�ت يجب 
للهجوم.

أّي  تحت  الطّبية،  الوحدات  استخدام  يجوز  إل 
العسكريّة من  اإلأهداف  الظروف، لحماية  ظرف من 

الهجمات.

إل يجوز أن يُطلب منهم إعطاء اإلأولويّة إلأّي شخص 
وفًقا  يقّرروا،  أن  لهم  َك  وي�ت طّبية،  إلأسباب  إإلّ 

لإلأخإلقّيات الطّبية، أّي مريض يعاَلج أّوإلً.

ي أداء مهامهم الطّبية البحتة.
إل يجوز إعاقتهم �ف

الرعاية  موّظفي  مضايقة  اع  ف ال�ف إلأطراف  يجوز  إل 
مع  تتوافق  أنشطة  أداء  عى  معاقبتهم  أو  الصّحية 
إكراُه  لهم  يجوز  وإل  الصّحية،  الرعاية  أخإلقّيات 
تتعارض  أنشطة  أداء  عى  الصّحية  الرعاية  موّظفي 
أداء  عن  منعهم  أو  الصّحية،  الرعاية  أخإلقّيات  مع 

ي بها أخإلقّيات الرعاية الصّحية.
ي تقيف

اإلأعمال ال�ت

 - بذلك  ف  القوانني قضت  إذا  إإلّ   - إجبارهم  يجوز  إل 
الذين  والمر�ف  الجرحى  عن  معلومات  تقديم  عى 
ما  إذا  السابق،  ي 

�ف قّدموها  أو  لهم  الرعاية  يقّدمون 
ّ بالمر�ف أو عائإلتهم.

ثبت أّن هذه المعلومات ت�ف

الواجبات: يجب عى موّظفي الرعاية الصّحية حماية 
ّ�يّة المعلومات الخاّصة بالمريض.

القيود المفروضة عى الحماية الممنوحة:

تُرَفع الحماية عن وسائل النقل الطّبية عندما تُستعَمل، 
 ّ

ت�ف أعمال  إلرتكاب  نسانّية،  اإلإ وظيفتها  خارج 
بالعدّو)٥(

الصّحية  الرعاية  توف�ي  ي 
�ف واجباتهم  بتوىّلي  الحّق 

دوَن تدّخل من جانب السلطات، وبما يتمايسش مع 
أخإلقّيات الرعاية الصّحية.

واجَب  السلطات  عى  الصّحة  ي 
�ف الحّق  ويفرض 

ام تقديم الرعاية الصّحية وحمايته، ومعالجة  اح�ت
أّي خلل قد يلحق به)٦(.

أّما موّظفو الرعاية الصّحية الذين يتعّدون حدوَد 
لعقوبات  يخضعوا  أن  فيمكن  الطّبية،  وظائفهم 
المحّلية  ف  للقوانني وفًقا  وتأديبّية  وإداريّة  جزائّية 

ذات الصلة.

ي حالــة 
نســان )وإل ســّيما �ف ر معاملــة قاســية أو إلإنســانية، أو اعتــداء عــى كرامــة اإلإ َّ ي دون ســبب مــ�ب ّ يشــّكل الحرمــان مــن العــإلج الطــ�ب  )٤( 

ــة. ــ�ي الإلزم ــا اســتوفيت المعاي ــب، إذا م ّ التعذي ــة(، أو حــ�ت ــة والمذّل ــة المهين المعامل

ي جملــة أمــور، نقــل القــّوات غــ�ي المصابــة أو غــ�ي المريضــة، واإلأســلحة أو الذخائــر، 
مــن اإلأمثلــة عــى »اإلأعمــال الضــارة بالعــدو«، �ف  )٥( 

ي حالــة ارتــكاب أعمــال ضــارّة بالعــدّو، يجــب توجيــه إنــذار، مــع 
ّ �ف فضــإل عــن جمــع أو نقــل المعلومــات اإلســتخباراتّية العســكريّة. وحــ�ت

ي معقــول لإلمتثــال، كّلمــا كان ذلــك مناســًبا. إل يفقــد موّظفــو الرعايــة الصّحيــة والوحــدات ووســائل النقــل حمايتهــم، إإّل 
وضــع حــّد زمــ�ف

َث لهــذا التحذيــر ويُشــّن هجــوم ضّدهــم. َ عندمــا إل يُكــ�ت

ام هذا الحّق يختلف من سياق إىل آخر. ة إىل أّن اح�ت تجدر اإل�ش  )٦( 
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ي
القانو�ن طار  األإ  – ول  األأ الجزء 

ّ ي
نسا�ن ّ األإ نسانالقانون الدوىلي ّ لحقوق األإ القانون الدوىلي

أدناه( الشارة الروابط  )انظر  )رمز(  شارة  حمل  الطّبية  النقل  ووسائل  والوحدات  الصّحية  الرعاية  لموّظفي  يجوز 
بغرض الحماية.

ي تقّدم الخدمات 
اع المسّلح، مختلف الجهات ال�ت ف ي أوقات ال�ف

ف الذين يحّق لهم استخدام الشارة �ف ومن بني
ي ذلك الخدمات الطّبية للقّوات المسّلحة وجمعّيات الصليب اإلأحمر 

الطّبية وخدمات الرعاية الصّحية، بما �ف
والهإلل اإلأحمر.

ي  ّ الط�ب النقل  ووسائط  والوحدات  والمواد  ي 
والمبا�ف الصّحية  الرعاية  موّظفو  للهجوم  يتعرّض  أن  يجوز  إل 

ة. ف
ّ ي تحمل الشارات المم�ي

المستخدمة لتقديم الرعاية الصّحية وال�ت

وع. ويشّكل  ، استخداًما غ�ي م�ش ّ ي
ّ اإلنسا�ف ي القانون الدوىلي

ِ منصوٍص عليه �ف يعت�ب أّي استخداٍم للشارة غ�ي
ف أو إخفائهم عى سبيل المثال - جريمة حرب عندما  اإلستخدام المخادع للشارة – بغرض حماية المقاتلني

ة. صابة الخط�ي يؤّدي إىل الوفاة أو اإلإ

اع المسّلح. واستخدام شارة  ف ي أوقات ال�ف
، �ف ّ وكقاعدة عاّمة، ينبغي استخدام شارة الحماية، بشكل أسايسي

ف المحّلية. ّ وتعاِقب عليه القوانني ي
ذن الواجب من السلطات الوطنّية غ�ي قانو�ف الحماية دون الحصول عى اإلإ

ي حركة الصليب اإلأحمر والهإلل اإلأحمر استخدام الشارات بطريقة إرشاديّة؛ عى 
ويجوز للجهات المنضوية �ف

ة الحجم ومعروضة بشكل واضح. أن تكون صغ�ي

اع وحاألت الطوارئ األأخرى ن ي أوقات ال�ن
كة للرعاية الصّحية �ن المبادئ األأخالقّية المش�ت

كة لهــذه المنّظمات  مدّونــة أخإلقّيــة هــي اإلأوىل مــن نوعهــا تقّدم نــواة مشــ�ت
ى المعنّيــة بالرعايــة الصّحية. الدولّيــة الكــ�ب

اللجنة الدولّية للصليب اإلأحمر | ٥102

tinyurl.com/2p827mnx

الشارة

تعّلم المزيد حول الشارة، والقواعد الخاّصة بها، واستعمالها. 

https://tinyurl.com/2p99853m

https://www.icrc.org/en/document/common-ethical-principles-health-care-conflict-and-other-emergencies
https://www.icrc.org/en/document/common-ethical-principles-health-care-conflict-and-other-emergencies
https://www.icrc.org/en/document/emblems
https://www.icrc.org/en/document/emblems
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ّ ي
طار القانو�ن ي خطر: األإ

الرعاية الصّحية �ن

ي 
لمحــة عاّمــة ممتــازة وســهلة الفهــم لقواعــد حمايــة الرعايــة الصّحيــة، بمــا �ف

ذلــك القواعــد المتعّلقة بالشــارة.

tinyurl.com/mha8j7eb

الرسم ١: الصليب األأحمر والهالل األأحمر والكريستالة الحمراء

ن الصليب األأحمر والهالل األأحمر والكريستالة الحمراء؟ )1: 45( فيديو: ما الفرق ب�ي

رمــوز  هــي  الحمــراء  والكريســتالة  اإلأحمــر  والهــإلل  اإلأحمــر  الصليــب 
ي تعــرض الشــارة 

ســعاف والَمرافــق الــ�ت للحمايــة. تُمَنــح اإلأفــراد وســّيارات اإلإ
حمايــًة خاّصــة عنــد تأديــة الوظائــف الطّبيــة. يمكــن لهــؤإلء أن يفقــدوا هــذه 
، للهجــوم. ي أعمــال الخــداع، وقــد يتعرّضــون، بالتــاىلي

الحمايــة إذا تورّطــوا �ف

tinyurl.com/2k7keene

إساءة األستخدام

»تشــ�ي عبــارة إســاءة اإلســتخدام إىل أّي اســتخدام 
ة  ف

ّ مغايــر للغــرض الــذي ُوِضَعــت الشــارات الممــ�ي
إلأجلــه، وهــو التعريــف بأفــراد الخدمــات الطّبيــة 
النقــل  وبوســائط  الطّبيــة،  وبالوحــدات  والدينّيــة، 
الجمعّيــات  وممتلــكات  باإلأفــراد  وكذلــك   ، ي ّ الطــ�ب
اإلأحمــر  للصليــب  الدولّيــة  الحركــة  ي 

�ف المنضويّــة 
 ،ّ ي

ّ العــر�ف ي
نســا�ف ّ اإلإ والهــإلل اإلأحمــر«. )القانــون الــدوىلي

ي 
ة الــ�ت ف

ّ القاعــدة ٥٩. إســاءة اســتخدام الشــارات الممــ�ي
 .)icrc.org( تنــّص عليهــا اتّفاقّيــات جنيــف الرسم ٢

http://elearning.icrc.org/healthcareindanger-legal-framework/en/
http://elearning.icrc.org/healthcareindanger-legal-framework/en/
https://youtu.be/yBIS2mj0vQ4
https://youtu.be/yBIS2mj0vQ4


ويجي ال�ن األأحمر  الصليب   | خطر  ي 
�ن الصحية  الرعاية  ٢٣

ي
القانو�ن طار  األإ  – ول  األأ الجزء 

اع المسّلح ن ّ والصحيح خالل ال�ن ي
أمثلة عىل األستخدام القانو�ن

ي جميع اإلأوقات.
ورّي أن تكوَن عى دراية بأهّمية استخدام الشارات بشكل صحيح �ف من ال�ف

الشارات: 
ف بها الدول؛ • تع�ت

• إل تحمــل أّي معــاٍن دينّيــة أو ثقافّيــة أو سياســّية، 
ــة؛ ــح الحماي ــي تمن وه

ــى  ــة ع ــات واضح ــع عإلم ــتخدامها لوض ــي اس ينبغ  •
؛ ي ّ ــ�ب ــل الط ــائط النق ــة ووس ــدات الطّبي الوح

ارتــداء  ســعاف  اإلإ خدمــات  مقّدمــي  عــى  يجــب   •
ي تعــرض 

عصــاب الــذراع وحمــل بطاقــات الهويـّـة، الــ�ت
ــارة. الش

حقوقك وواجباتك كمقّدم للرعاية 

ّ ي
يع الوط�ن الصّحيةبحسب الت�ش

 ّ ي ذلــك القانــون الــدوىلي
ف الدولّيــة، بمــا �ف ف المحّليــة أحكاًمــا متكاملــة تعكــس القوانــني يُنَتظــر أن تتضّمــن القوانــني

ســعاف  نســان، وذلــك بدرجــات متفاوتــة. وينبغــي لمقّدمــي خدمــات اإلإ ّ لحقــوق اإلإ ّ والقانــون الــدوىلي ي
نســا�ف اإلإ

ــة  يعــات الوطنّيــة ذات الصلــة بغــرض التأّكــد مــن أّن تّ�فهــم يّتفــق مــع البيئــة القانونّي اإلّطــإلع عــى الت�ش
، وكذلــك تجّنــب  ف ي تمنحهــا القوانــني

ي يعملــون فيهــا. مــن شــأن هــذا أن يتيــح لهــم اإلفــادة مــن الحمايــة الــ�ت
الــ�ت

. ف اتّخــاذ أّي إجــراء قــد إل يّتفــق مــع القوانــني

 . ّ ي
ــ�ف ّ وط ي

ــو�ف ــار قان ي كّل إط
ّ �ف ــدوىلي ــار ال ط ي اإلإ

ــا �ف ــوص عليه ــات المنص ــوق والواجب ــي إدراج الحق ينبغ
ضافــة إىل ذلــك، يمكــن  يعــات المتعّلقــة بنظــام الرعايــة الصّحيــة. باإلإ ي الت�ش

ويحصــل هــذا، عــادًة، �ف
يعــات  ي الت�ش

ــك �ف ــة العمــل، وكذل ــة ببيئ يعــات المتعّلق ي الت�ش
ــة �ف ــإلع عــى اإلأحــكام ذات الصل اإلّط

ي قانــون 
. وتُنظَّــم انتهــاكات الحقــوق والواجبــات، عــادًة، �ف ف الخاّصــة بالمنفعــة العاّمــة والتأمــني

ــارية. ــة الس ــة أو التأديبّي داريّ ــط اإلإ ي الضواب
ــات أو �ف العقوب

ي 
ــة �ف ــة الصّحي ــات المســندة إىل موّظفــي الرعاي ــاإلأدوار والحقــوق والواجب ــة ب مــن المهــّم أن تكــون عــى دراي

ي أوقــات 
ف �ف ــني ــة الصّحيــة المحمّي ــه مــن موّظفــي الرعاي ف بأنّ ــرَّ ــن يُع ي ذلــك َم

، بمــا �ف ّ ي
ّ الوطــ�ف ي

طــار القانــو�ف اإلإ
. ّ ــد تتغــ�ي اعــات المســّلحة، إلأّن هــذه ق ف الســلم والكــوارث واإلأزمــات وال�ف

ف المحّليــة ذات الصلــة، نظــرًة عاّمــة إىل المبــادئ اإلأخإلقّيــة  ي القوانــني
إضافــًة إىل هــذا، يجــب أن يشــمل التفكــ�ي �ف

ســعاف اتّباُعهــا. لخدمــات الرعايــة الصّحيــة، لكونهــا تشــّكل، هــي أيًضــا، قواعــَد يجــب عــى مقّدمــي خدمــات اإلإ
سعاف: حات لمناقشة الحقوق والواجبات الخاّصة بمقّدمي خدمات اإلإ فيما يىي مق�ت

ي السياق ذي الصلة؟
، �ف /الجرحى، والمر�ف ف ما هي اإلأحكام السارية لحماية المتعالجني  •

نصيحة
 تعرّف جّيًدا عى

يعات الوطنّية    الت�ش
ذات الصلة.

الرسم ٣



الخطر حاالت  ي 
�ف المستشفى  إىل  للدخول  المسبقة  واالستجابة  سعاف  لإلإ  ّ ي تدري�ب  دليل 

ويجي ال�ف االأحمر  الصليب   | خطر  ي 
�ف الصحية  الرعاية  ٢٤

ف اإلآخرين؟ ف الطّبيني سعاف و/أو الموّظفني ما هي اإلأحكام القائمة لحماية مقّدمي خدمات اإلإ  •
ســعاف والخدمــات الســابقة  ي خدمــات اإلإ

ف �ف ف المشــاركني هــل الحقــوق والواجبــات الخاّصــة بالموّظفــني  •
يعاتكــم الوطنّيــة، ومــا هــي هــذه  ي ت�ش

، مبّينــة بوضــوح �ف ي ّ للوصــول إىل المستشــفى ووســائط النقــل الطــ�ب
ــات؟ ــوق والواجب الحق

ســعاف، ووصولهــم دون عائــق إىل  ّ أحكاًمــا بشــأن حمايــة مقّدمــي خدمــات اإلإ ي
يــع الوطــ�ف هــل يتضّمــن الت�ش  •

؟ الجرحــى والمــر�ف
هل هناك أّي عنارص تتعّلق بأمن الخدمة يحّددها القانون أو اإلتّفاقّية؟  •

ي توّفرهــا شــارة الصليــب اإلأحمــر أو الهــإلل اإلأحمــر و/أو الشــارات 
مــا هــي الحمايــة القانونّيــة الوطنّيــة الــ�ت  •

ــفى؟ ــول إىل المستش ــل الوص ــا قب ــات م ــعاف وخدم س ــاُت اإلإ ــتخدمها خدم ي تس
ــ�ت ــرى ال اإلأخ

ذن باستخدام شارة الحماية؟ ّ أحكاًما بشأن اإلإ ي
يع الوط�ف هل يتضّمن الت�ش  •

ملّخص حقوق موظّفي الرعاية الصّحية وواجباتهم

يعّيــة الدولّيــة والمحّليــة لضمــان حصــول  ي اإلأطــر الت�ش
يُمَنــح موّظفــو الرعايــة الصّحيــة عــدًدا مــن الحمايــات �ف

ن الحقــوق الممنوحــة لموّظفــي الرعايــة الصّحيــة بعــدد مــن  الجرحــى والمــر�ف عــى العــإلج الــإلزم. وتقــ�ت
ي قــد تشــمل القيــام بأفعــال )مثــل رعايــة الجرحــى والمــر�ف بطريقــة إنســانّية وفّعالــة ونزيهــة( 

الواجبــات الــ�ت
ــاليب  ــم أس ــخاص، ودع ــى اإلأش ــارب ع ــراء التج ــن إج ــاع ع ــك اإلمتن ي ذل

ــا �ف ــال )بم ــن أفع ــاع ع و/أو اإلمتن
ي قــد تصــل إىل حــّد التعذيــب، أو نقــل اإلأســلحة(.)٧(

ــة الــ�ت اإلســتجواب غــ�ي القانونّي

ي مجال الرعاية الصّحية ومسؤولّياتهم..
ي خطر« حوَل حقوق العاملنيف �ف

أنظر تقرير »الرعاية الصّحية �ف  )٧( 
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موارد

ّ لحقوق األنسان ّ والقانون الدوىلي ي
نسا�ن ّ األإ موارد مكتوبة حول القانون الدوىلي

ّ ي
نسا�ف ّ اإلإ أسس القانون الدوىلي
tinyurl.com/mr3ekafc

ّ ي
نسا�ف ّ اإلإ مدخل شامل إىل القانون الدوىلي

tinyurl.com/33ty6ea2

ّ ي
نسا�ف ّ اإلإ قاعدة بيانات القانون الدوىلي

tinyurl.com/2z7ej98d
 ّ ي

نسا�ف ّ اإلإ تطبيق القانون الدوىلي
tinyurl.com/57ee2cfb

ّ ي
نسا�ن ّ األإ مدخل إىل القانون الدوىلي

هــم مــن  ــاع السياســة، وغ�ي ، وصّن ّ ي
نســا�ف ي المجــال اإلإ

ف �ف موّجــه إىل العاملــني
ف هــذه  ف الذيــن يرومــون أن يفهمــوا كيــف تطّبــق مجموعــة القوانــني المهنّيــني

، ولَمــن تمنــح الحمايــة؟ ومــ�ت

) ّ ي
)إنتاج كايا: منّصة مّجانّية للتعليم اإلنسا�ف

tinyurl.com/4p8ezwyk 

https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/icrc_002_0850.pdf
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/icrc_002_0850.pdf
https://shop.icrc.org/international-humanitarian-law-a-comprehensive-introduction-print-en.html
https://shop.icrc.org/international-humanitarian-law-a-comprehensive-introduction-print-en.html
https://www.icrc.org/en/icrc-databases-international-humanitarian-law
https://www.icrc.org/en/icrc-databases-international-humanitarian-law
https://www.icrc.org/en/document/ihl-digital-app
https://www.icrc.org/en/document/ihl-digital-app
https://kayaconnect.org/course/info.php?id=1284
https://kayaconnect.org/course/info.php?id=1284
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نسان والرعاية الصّحية ّ لحقوق األإ ّ والقانون الدوىلي ي
نسا�ن ّ األإ موارد مكتوبة حول القانون الدوىلي

ي خطر: مسؤولّيات موّظفي 
الرعاية الصّحية �ف

الرعاية الصّحية 2012
tinyurl.com/24du7jpj

 صحيفة وقائع: حماية الرعاية الصّحية
ي إل يشملها القانون 

اعات المسّلحة ال�ت ف ي ال�ف
�ف

2012 ّ ي
نسا�ف ّ اإلإ الدوىلي

tinyurl.com/2p9ypyzx

نسان  مراجعة: مقاربة مبنّية عى حقوق اإلإ
اع 2013 ف ي ال�ف

للرعاية الصّحية �ف
tinyurl.com/4nb5v6bh

ّ لحقوق األنسان ّ والقانون الدوىلي ي
نسا�ن ّ األإ موارد مكتوبة حول القانون الدوىلي

فيديو: قواعد الحرب )بإيجاز( )4:44( 
اللجنة الدولّية للصليب اإلأحمر 2014 

tinyurl.com/4b9hu9vj

اع )10: 24(  ف ي ال�ف
ّ الحدود القصوى: الرعاية الصّحية �ف بودكسات: ح�ت

Intercross the Podcast
tinyurl.com/3yvknkvu

فيديو: الصليب اإلأحمر والهإلل اإلأحمر والكريستالة الحمراء.
؟ )1:45( اللجنة الدولّية للصليب اإلأحمر 2017  ي

ماذا تع�ف
tinyurl.com/2p9yr52n

فيديو: الن� بأّي وسيلة )1:00( 
اللجنة الدولّية للصليب اإلأحمر 2016 

tinyurl.com/3jwa8n8t

https://healthcareindanger.org/wp-content/uploads/2015/09/icrc-002-4104-the-responsibilities-health-care-personnel.pdf
https://healthcareindanger.org/wp-content/uploads/2015/09/icrc-002-4104-the-responsibilities-health-care-personnel.pdf
https://www.icrc.org/en/document/respecting-and-protecting-health-care-armed-conflicts-and-situations-not-covered
https://www.icrc.org/en/document/respecting-and-protecting-health-care-armed-conflicts-and-situations-not-covered
https://www.jhsph.edu/research/centers-and-institutes/center-for-public-health-and-human-rights/_pdf/human%20rights%20approach%20health%20care%20in%20conflict.pdf
https://www.jhsph.edu/research/centers-and-institutes/center-for-public-health-and-human-rights/_pdf/human%20rights%20approach%20health%20care%20in%20conflict.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HwpzzAefx9M
https://www.youtube.com/watch?v=HwpzzAefx9M
https://soundcloud.com/user-940374434/pushed-to-the-limit-healthcare-in-conflict%0D
https://www.icrc.org/en/document/red-cross-red-crescent-and-red-crystal-what-do-they-mean-one-word-protection
https://www.icrc.org/en/document/red-cross-red-crescent-and-red-crystal-what-do-they-mean-one-word-protection
https://www.youtube.com/watch?v=hokUQ7pQmoc
https://www.youtube.com/watch?v=hokUQ7pQmoc
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نسانّية المبادئ األإ

ة مــن المبــادئ اإلأساســّية للحركــة الدولّيــة للصليــب اإلأحمــر  ُمســَتَمدَّ
، يجــب أن تشــّكل  ّ ي

نســا�ف ّ اإلإ ي القانــون الــدوىلي
والهــإلل اإلأحمــر والمكرَّســة �ف

اع والكــوارث  ف ــ�ف ي كّل مــن حــاإلت ال
نســانّية �ف اإلأســاس لجميــع اإلأعمــال اإلإ

ــة  ــة العاّم ــراَري الجمعّي ي ق
ــه �ف ــوص علي ــو المنص ــى النح ــة، ع الطبيعّي

ــي: ــة ه ــادئ اإلأربع ــدة 1٨2/٤٦ و 11٤/٥٨. والمب ــم المّتح لإلأم

نسانّية األإ
نســانّية أينمــا ُوجــدت. الغــرض مــن العمــل  يجــب التصــّدي للمعانــاة اإلإ

. ام البــ�ش ّ هــو حمايــة الحيــاة والصّحــة وضمــان احــ�ت ي
نســا�ف اإلإ

الحياد
ي اإلأعمــال 

ام الحيــاد �ف ف نســانّية الــ�ت يجــب عــى الجهــات الفاعلــة اإلإ
ّ أو عنــ�ّي  ــع ســيايسي ي خإلفــات ذات طاب

ــة، وعــدم اإلنخــراط �ف العدائّي
ّ أو أيديولوجــّي. ي

أو ديــ�ف

عدم األنحياز
ــرق  ــّية أو الِع ــاس الجنس ــى أس ف ع ــ�ي ــا تمي ّ دونم ي

ــا�ف نس ــل اإلإ م العم ــدَّ يُق
ّ أو المكانــة اإلجتماعّيــة أو اإلآراء  ي

أو نــوع الجنــس أو المعتقــد الديــ�ف
السياســية.

ي العملّيات
األستقالل �ن

ــّية أو  ــات السياس ــن الغاي ــتقإلًّ ع ّ مس ي
ــا�ف نس ــل اإلإ ــون العم ــب أن يك يج

ــن  ــة م ــون إلأّي جه ــد تك ي ق
ــ�ت ــواها، وال ــكريّة أو س ــة أو العس اإلقتصاديّ

ــانّية. ــال اإلنس ــا اإلأعم ــذ فيه ي تُنّف
ــ�ت ــق ال ــّص المناط ــا يخ ي م

ــات �ف الجه
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مقاربة إدارة المخاطر
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المخاطر إدارة  مقاربة   – ول  األأ الجزء 

ســعاف  ف طريقــة تقييــم المخاطــر المتصلــة بتقديــم خدمــات اإلإ ّ إىل تحســني ي يهــدف هــذا الدليــل التدريــ�ب
ومــا قبــل الوصــول إىل المستشــفى والتصــّدي لهــا. وهــو يعتمــد منهجّيــة تســاعد عــى تحديــد المخاطــر القائمــة 

ي يمكــن تطبيقهــا للتصــّدي لهــا.
وتصنيفهــا، مــع إشــارٍة إىل اإلإجــراءات المناســبة للتقليــل مــن المخاطــر، والــ�ت

ــ�ي )ISO( )٨(. الهــدف مــن  ــة للمعاي ف بهــا المنّظمــة الدولّي دارة المخاطــر تعــ�ت ــة إلإ ــة إىل مقارب وتســتند المنهجّي
هــذه المقاربــة التأّكــُد مــن أّن تقييــَم المخاطــر يجــري بشــكل منهجــّي وموضوعــّي بحيــث تُعاَلــج أبــرُز المخاطــر 
ــاعدة  ــم المس ــفى، وتقدي ــول إىل المستش ــل الوص ــا قب ــعاف وم س ــات اإلإ ــتمرار خدم ــمح باس ــا يس ــة، مّم بفعالّي

للمجتمعــات المحّليــة بأمــان حســب الحاجــة.

ّ لــدورة  ــل المنّظمــة الدوليــة للمعايــ�ي )ISO(، هــو نمــوذج قيــايسي ــن ِقَب إّن نمــوذج إدارة الَمخاطــر الموضــوع ِم
امــج، يلــزم تطبيقــه باســتمرار لتوفــ�ي المــدى الكامــل للفوائــد العائــدة عــى المنّظمــة. )حلقــة( إدارة ال�ب

النطاق والمضمون
 والمقاييس

معالجة المخاطر

تقدير المخاطر

التوثيق والتقرير

عة
ج

مرا
وال

د 
ص

لر
ا

ور
شا

الت
 و

ل
ص

وا
الت

تحديد المخاطر

تحليل المخاطر

تقييم المخاطر

الرسم ٤: عملّية إدارة المخاطر وفَق المنظّمة الدولّية للمعاي�ي

tinyurl.com/3fscxzce | ISO 31000:2018 Risk management – Guidelines  )٨( 

https://www.iso.org/standard/65694.html
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يســمح التحليــل الســليم للســياق الــذي تعمــل فيــه منّظمــة واحــدة أو خدمــة واحــدة محــّددة، بإجــراء عملّيــة 
ــل  ي يُحتَم

ــ�ت ــرز المخاطــر والحــاإلت ال ــد أب ي تحدي
ف �ف ــني ــع المعنّي ــث يســاهم جمي ــر، حي ــل للمخاط ــم كام تقيي

ــد  ــا بتحدي ــياق أيًض ــل الس ــمح تحلي ــفى. ويس ــول إىل المستش ــل الوص ــا قب ــعاف وم س ــاِت اإلإ ــه خدم أن تواج
ي ضــوء المــوارد المتاحــة، وباســتخدام هــذه المــوارد 

ــة ومإلءمــة للتقليــل مــن المخاطــر �ف ــ�ي فعالّي أكــ�ش التداب
ــرارات  ــف الخطــوات والق ــَق مختل ــُر توثي ي هــذا اإلأم

ــيف ــا. ويقت ــة وخارجه ف داخــل المنّظم ــني اك المعنّي َ إ�ش ــ�ب ع
ي تــّم التخطيــط لهــا واعتمادهــا ورصدهــا ومراجعتهــا، ووضــع التقاريــر عنهــا، بغيــة التكّيــف، 

واإلإجــراءات الــ�ت
ــادة مــن التجــارب الســابقة. ــز اإلف ة، وتعزي ّ باســتمرار، مــع اإلأوضــاع المتغــ�ي

ف فهَم المنهجّية وتطبيَقها. ي تتيح للممارسني
سيقّدم هذا الفصل العنارص النظريّة ال�ت

ــاع القــرار عــى  ــد مــن المنّظمــات أن طّبقــت، بطريقــة أو بأخــرى، إدارَة المخاطــر، لمســاعدة صّن ســبق للعدي
مختلــف المســتويات. وقــد طــّورت حركــة الصليــب اإلأحمــر والهــإلل اإلأحمــر سلســلة مــن اإلأدوات، مثــل لوائــح 
ــذه اإلأدواُت إىل  ــدف ه ــا. وته ــهد نزاًع ي تش

ــ�ت ــياقات ال ــن الس ــد م ي العدي
ــتخدمة �ف ــة المس ــات المختلف المعلوم

ي تواجههــا المنّظمــة نفســها، وكذلــك موّظفوهــا ومتطّوعوهــا، ورصِدهــا والتخفيــِف مــن 
تحديــد المخاطــر الــ�ت

ــة صنــع القــرار. ــَك اإلأدوات عملّي ــة أو اللوجســتّية(. تدعــم تل حّدتهــا )مثــل المخاطــر المالّي

إطار الوصول األآمن
ي عمــل حركــة الصليــب اإلأحمــر والهــإلل اإلأحمــر 

ي تعتمــد مقاربــَة إدارة المخاطــر �ف
مــن اإلأدوات اإلأكــ�ش شــيوًعا والــ�ت

هــي إطــار الوصــول اإلآمن.

إّن إطــار الوصــول اإلآمــن وضعتــه اللجنــة الدولّيــة للصليــب اإلأحمــر مــع أكــ�ش مــن ٥0 جمعّيــة وطنّيــة. ويهدف إىل 
ي الســياقات الحّساســة 

زيــادة نســبة القبــول واإلأمــن والوصــول إىل اإلأشــخاص والمجتمعــات المحتاجــة، إل ســّيما �ف
ــا  ــات وفًق ي العملّي

ــا �ف ــن إدراجه ــ�ي يمك ــن إجــراءات وتداب ــارص تتضّم ــة عن ــن ثماني ــف م ــة. وهــو يتأّل ــ�ي اإلآمن وغ
طــار الوصــول اإلآمــن، تشــبه حلقــاٍت  لإلأولويـّـات الخاّصــة بــكّل ســياق مــن الســياقات. هــذه العنــارص الثمانيــة إلإ

ابطــة وتعتمــد واحدتهــا عــى اإلأخــرى.  ي سلســلة: م�ت
�ف

إطار الوصول األآمن

قــم بزيــارة صفحــة »إطــار الوصــول اإلآمــن« حيــث تجــد مــوارَد مختلفــة، 
تتضّمــن منهجّيــة لتطبيــق اإلطــار، وفيديوهــات لتقديــر المخاطــر عــن 

ــن.  ــول اإلآم ــار الوص ط ــة إلإ ــارص الثماني ــذه العن ــز ه ــة تعزي كيفّي

tinyurl.com/yk4uytsj

https://saferaccess.icrc.org/overview/
https://saferaccess.icrc.org/overview/
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المخاطر إدارة  مقاربة   – ول  األأ الجزء 

طار الوصول األآمن العنا� الثمانية ألإ

I
السياق وتقييم 

المخاطر

واإلقتصاديّة  والثقافّية  واإلجتماعّية  السياسّية  للجوانب  واضح  فهم  الوطنّية  الجمعّيات  لدى 
هذه  إلتّقاء  اإلأساس  يشّكل  الفهم  هذا  الكامنة.  وللمخاطر  العملّيات،  بيئة  لتطّور  ابطة  الم�ت

المخاطر وإدارتها.

II
القاعدة القانونّية 
والسياسة العاّمة

لدى الجمعّيات الوطنّية أدوات قانونّية وتنظيمّية سليمة، وهي تضع سياسات تقّدم أساًسا يمكن 
نسانّية، بما يتطابق مع سياسات الحركة، والقانون  اإلنطإلق منه لتنفيذ المتطّلبات واإلأدوار اإلإ

يعات المحّلية.  ّ والت�ش ي
نسا�ف ّ اإلإ الدوىلي

IIIقبول المنظّمة
تقديمها   َ ع�ب وذلك  الفاعلة،  الجهات  لدى  القبول  من  عالية  درجة  الوطنّية  الجمعّيات  بلغت 
نسانّية المناسبة والمإلئمة للسياق، وكذلك الحماية للناس والمجتمعات عى نحو  المساعدة اإلإ

يّتفق مع المبادئ اإلأساسّية والسياسات اإلأخرى للحركة.

IVقبول الفرد
يّتفق مع  نحو  الفاعلة عى  الجهات  لدى  القبول  عالية من  والمتطّوعون درجة  الموّظفون  بلغ 

المبادئ اإلأساسّية وسياسات الحركة.

Vالتحديد
للمنّظمة  المرئّية  الهويّة  وتعزيز  لحماية  وريّة  ال�ف الخطوات  جميع  الوطنّية  الجمعّيات  تّتخذ 

ي لموّظفيها ومتطّوعيها.
وتلك ال�ت

VI
التواصل والتنسيق 

الداخلّيان
اتيجّيات وآلّيات للتنسيق  ّ ُمَعّد جّيًدا، واعتماد اس�ت تقوم الجمعّيات الوطنّية بإجراء تواصل داخىي

تعّزز التنسيق مع مكّونات الحركة اإلأخرى.

VII
التواصل والتنسيق 

الخارجّيان
وآلّيات  اتيجّيات  اس�ت واعتماد  جّيًدا،  ُمَعّد  خارجّي  تواصل  بإجراء  الوطنّية  الجمعّيات  تقوم 

للتنسيق تعّزز التنسيق مع الجهات الخارجّية.

VIII
أمن العملّيات وإدارة 

المخاطر
ع�ب  ف  والمتطّوعني ف  الموّظفني أمن وسإلمة  عن  المسؤولّية  عاتقها  الوطنّية عى  الجمعّيات  تأخذ 

دارة المخاطر إلأمن العملّيات.  تطوير وتنفيذ نظام وهيكلّية إلإ

الصورة ٥: عنا� إطار الوصول األآمن

ــا عــى العنــارص اإلأخــرى.  ــر غالًب ــق بواحــد مــن هــذه العنــارص، توثّ ي مــا يتعّل
كّل خطــّوة تُّتخــذ أو إل تُّتخــذ، �ف

فالسلســلة إل تكــون قويـّـة إإلّ إذا كانــت كّل مــن حلقاتهــا متينــة؛ فــإذا ضعفــت واحــدة أو انكــ�ت، كان لهــذا أثــر 
ّ عــى السلســلة كّلهــا. ي ســل�ب

طــار إىل حلقــة الوصــول اإلآمــن - الوصــول والنظــرة والقبــول واإلأمــن - ويتعــّزز باســتخدام المبــادئ  يســتند اإلإ
اإلأساســّية لتوجيــه التواصــل، والممارســات، وعملّيــات التفكــ�ي واتّخــاذ القــرارات بشــأن العملّيــات

.

المبادئ األأساسّية

المبــادئ اإلأساســّية لحركــة الصليــب اإلأحمــر والهــإلل اإلأحمــر الدولّيــة: 
. ّ ي

نســا�ف اإلأخإلقّيــات واإلأدوات الخاّصــة بالعمــل اإلإ

tinyurl.com/2p833sjw

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/0513_002_Fundamental_Principles_low.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/0513_002_Fundamental_Principles_low.pdf
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الوصول

القبول

الهدف

زيادة نسبة القبول واإلأمن والوصول 
إىل الناس والمجتمعات المحتاجة 
نسانّية  ع�ب تقديم المساعدة اإلإ

المناسبة والمإلئمة عى نحو يّتفق 
مع المبادئ اإلأساسّية وسياسات 

الحركة اإلأخرى وممارستها.

اإلأمن النظرة

الصورة ٦: دورة الوصول األآمن

تقييم المخاطر
مــا إن يتــّم تحديــد سلســلٍة مــن اإلأخطــار، بالتشــاور مــع الجهــات الفاعلــة المعنّيــة، تتعّلــق بالتخطيــط لخدمــات 
ســعاف ومــا قبــل الوصــول إىل المستشــفى، وإدارتهــا، وتقديمهــا، يجــب تصنيــف المخاطــر بإعطائهــا درجات.  اإلإ

، فتكــون اإلأولويـّـة للتعامــل معه. وتُعطــى الدرجــة اإلأعــى للخطــر اإلأكــ�ب
 

سعاف جراءات الكاملة للقيام بتقييم المخاطر المّتصلة بخدمات األإ يمكنك أن تجد األإ
ي الملحق ١.

وما قبل الوصول إىل المستشفى عىل الصفحة ١٥١ �ن

ي هــذه الوثيقــة إإّل عــى المخاطــر المرتبطــة بتقديــم 
إل تنطبــق المبــادئ التوجيهّيــة لتقييــم المخاطــر الــواردة �ف

ــدات  ــر أو تهدي ــى أّي مخاط ــق ع ــفى. إل تنطب ــول إىل المستش ــابقة للوص ــات الس ــعاف والخدم س ــات اإلإ خدم
ي قــد يشــملها تقييــٌم أوســع للمخاطــر اإلأمنّيــة عــى مســتوى المنّظمــة.

أخــرى تتعــّرض لهــا المنّظمــة، والــ�ت

تتوّقف المخاطر المرتبطة بوضع يّتسم بالخطورة عىل مجموعة من العنا� األآتية:

ر الذي قد ينتج عن الخطر قيد البحث؛ حّدة ال�ف  •
ي القائمــة أدنــاه بعبــارة »احتمــال الحــدوث«، ويفيــد معــ�ف 

، يُشــار إليــه �ف ّ
احتمــال حصــول حــدث مــ�ف  •

ر أو  ــ�ف ــب ال ــة لتجّن ، والتعــرّض لوضــع محفــوف بالمخاطــر، والطــرق الممكن ــوع حــدث خطــ�ي وق
الحــّد منــه.
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الخطر

المرتبط 
بالمخاطر قيد 

البحث

هو

وظيفة

ِلـ

ر حّدة ال�ن

ي يمكن أن تنتج 
ال�ت

عن المخاطر قيد 
البحث

و

ر احتمال حدوث هذا ال�ن

التعرّض لوضع محفوف بالمخاطر

حصول حدث خط�ي

ر أو الحّد منه إمكانية تجّنب ال�ف

الصورة ٧: عنا� الخطر)٩(

سعاف وما قبل الوصول إىل المستشفى: يشمل تقييم المخاطر المرتبطة بتقديم خدمات اإلإ
ــذه  ــم ه ــعاف و / أو تقدي س ــة اإلإ ــي خدم م ــى مقدِّ ــادث ع ــر الح ــة إلأث ــّدة المحتمل ــر والح ــد الخط تحدي  •

الخدمــة؛
ــعاف  س ــات اإلإ ــي خدم م ــرّض مقدِّ ــابًقا، وتع ــه س ة حدوث ــ�ي ــى وت ــاًء ع ــدث، بن ــول ح ــال حص ــر احتم تقدي  •

ر الناتــج عنــه أو التقليــل منــه. والخدمــات نفســها لهــذا الخطــر، وقدرتهــم عــى الحــّد مــن الــ�ف
 

ســعاف ومــا قبــل الوصــول إىل المستشــفى،  مــن جهــة إدارة المخاطــر المرتبطــة بتقديــم خدمــات األإ
ن وحّدتــه باألأمــور األآتيــة: ّ يتحــّدد احتمــال أثــر معــ�ي

نوع الخطر قيد البحث؛  •
ة الحوادث)10( التـي يسبّبها الخطر قيد البحث؛ وت�ي  •

ي ذلــك مســتوى تعرّضهــم 
ــر المحتمــل لهــذا الخطــر )بمــا �ف ســعاف لإلأث مــي خدمــات اإلإ تعــرّض مقدِّ  •

ر الــذي قــد يســّببه هــذا الخطــر(. للخطــر، وقدرتهــم عــى التقليــل مــن هــذا التعــرّض أو الحــّد منــه، والــ�ف

دة مســبًقا، يُصّنــف احتمــال حصــول حــادث وحّدتــه عــى مصفوفــة المخاطــر  باســتخدام معايــ�ي تقديــر ُمحــدَّ
ســعاف  ي تُوضــح الخطــر المرتبــط بــكّل عمــل مــن أعمــال المجازفــة، والــذي قــد يعيــق تقديــم خدمــات اإلإ

الــ�ت
ومــا قبــل الوصــول إىل المستشــفى.

ي لحظــة معّينــة. 
وتتيــح لــك مصفوفــة المخاطــر رؤيــَة وإظهــار الخطــر المرتبــط بأحــد أعمــال المجازفــة هــذه �ف

ي عملّيــة اتّخــاذ القــرار المرتبــط بتحديــد التدابــ�ي المناســبة للتقليــل مــن 
ويســاعد اســتخدام هــذه المصفوفــة �ف

ف المصفوفــة تطــّور المخاطــر المرتبطــة بعمــل مــا مــن اإلأعمــال المنطويــة عــى المجازفــة بمــرور 
ّ الخطــر. وتبــني

الوقــت، وذلــك مــن جهــة تأثــ�ي العوامــل الداخلّيــة والخارجّيــة.

tinyurl.com/mrysprpb | Increasing Resilience to Weapon Contamination through Behaviour Change )icrc.org.  )٩( 

ة تــؤّدي، أو ربمــا تــؤّدي، إىل حــادث )accident(. والحــادُث: هــو واقعــٌة غــ�ي  ّ )a security incident(: هــو واقعــة خطــ�ي ي
الحــدُث اإلأمــ�ف  )10( 

ســعافات والخدمــات الســابقة  ي هــذا الدليــل، لــن نعــرض إإّل للوقائــع والحــوادث المتعّلقــة بتقديــم اإلإ
ر. �ف مرغــوب فيــه يــؤّدي إىل رصف

للوصــول إىل المستشــفى.

https://www.icrc.org/en/publication/4381-increasing-resilience-weapon-contamination-through-behaviour-change
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الخطر عىل موظّفي الحركة ومتطّوعيها
األحتمال

بعيد اإلحتمال 
ا جدًّ

امرّجحممكن الحدوثغ�ي مرّجح مرّجح جدًّ

ب(
واق

لع
 )ا

ثر
أ األ

ة 
حّد

ّ ي
٥ه٥د٥ج٥ب٥أإعاقات دائمة أو وفّياتكار�ش

شديد
سعافات الفوريّة  إصابات تستدعي اإلإ

والرعاية العياديّة الطويلة اإلأمد
٤ه٤د٤ج٤ب٤أ

عاٍل
سعافات الفوريّة  إصابات تستدعي اإلإ

والرعاية العياديّة
٣ه٣د٣ج٣ب٣أ

٢ه٢د٢ج٢ب٢أإصابات تستدعي الرعاية العياديّةمعتدل

ضئيل
إصابات بسيطة إل تستدعي المساعدة 

الطّبية
١ه١د١ج١ب١أ

ن ي تُقّدر خطر التلّوث باألأسلحة عىل المدنّي�ي
 الصورة ٨: مصفوفة المخاطر ال�ت

ات المتعّلقة بحّدة اإلأثر مجّرد أمثلة، وينبغي أن تحّددها المنّظمة ّ مإلحظة: المؤ�ش

، ينبغــي أن تــؤّدي المناقشــة داخــل المنّظمــة إىل اتّخــاذ قــرار بشــأن  ف
ّ مــا إن يُحــّدد الخطــر المّتصــل بوضــع معــني

ــة  ــة راضي ــت المنّظم ــوإلً أم إل. إذا كان ــإله، مقب ــة أع ي المصفوف
ــه �ف ي بيانُ

ــأ�ت ــا ي ــر، كم ــتوى الخط ــا إذا كان مس م
، فــإل داعــي إلتّخــاذ أّي إجــراء آخــر. أّمــا إذا اعُتــ�ب مســتوى الَمخاطــر غــ�ي مقبــول، أو  ف

ّ عــن مســتوى خطــر معــني
َ مقبــول بمــرور الوقــت وتبــّدل اإلأحــوال، فيجــب القيــام بتدابــ�ي لمعالجــة الحالــة، لخفــض مســتوى  أصبــح غــ�ي

المخاطــر إىل مســتوى مقبــول.

ــا، مــع إجراء مشــاورات تشــمل جميع  ات الواجــب اســتخدامها مســعًى جماعيًّ ّ وينبغــي أن يكــون تحديــد المــؤ�ش
ســعاف أن يفهمــوا عملّيــة  ــا. مــن المهــّم لمقّدمــي خدمــات اإلإ ، ونــ�ش النتائــج عــى نطــاق واســع داخليًّ ف المعنّيــني
ســعاف الذيــن يشــاركون،  ورّي لمقّدمــي خدمــات اإلإ تقييــم المخاطــر ونتائجهــا وأن يقبلوهــا، وهــذا أمــر رصف

ســعاف ومــا قبــل الوصــول إىل المستشــفى. ي تقديــم خدمــة اإلإ
، �ف بشــكل مبــا�ش

يمكــن لإلأوضــاع أن تتطــّور، مــا يــؤّدي إىل تغيــ�ي مســتوى المخاطــر، إّمــا بفعــل عوامــل خارجّيــة، كازديــاد 
ّ السياســة  ّ النظــرة إىل المنّظمــة، أو بفعــل عوامــل داخلّيــة، مثــل تغــ�ي مســتوى العنــف المســّلح أو تغــ�ي
ي تقّلــل مــن تأثــ�ي الخطــر 

ّ المعــّدات أو اإلإجــراءات الــ�ت ي مــا يتعّلــق بالمخاطــر المقبولــة، أو تغــ�ي
العاّمــة �ف

َ التخفيــف مــن المخاطــر. أو احتمــال حدوثــه. غالًبــا مــا تعــادل العوامــُل الداخلّيــة تدابــ�ي

 َ ي تعتــ�ب غــ�ي
ي تهــدف إىل التقليــل مــن المخاطــر الــ�ت

تُســاعد عملّيــة تقييــم المخاطــر عــى اعتمــاد التدابــ�ي الــ�ت
مقبولــة.
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المخاطر المقبولة
ي وجــه 

ّي عــى مخاطــر، عــى نحــٍو أو آخــر. وإل يمكــن تحقيــق الســإلمة المطلقــة �ف ينضــوي كّل نشــاط بــ�ش
صابــة أثنــاء تقديــم الرعايــة  جميــع اإلأخطــار. مــع هــذا، إل بــّد مــن العمــل عــى أن يبقــى خطــر التعــرّض إلإ

ي أد�ف مســتوى ممكــن، أو عــى المســتوى الُمحــّدد مســبًقا بأنـّـه مقبــول. 
الصّحيــة �ف

ه المســعفون أنفســهم، أو  ليــس مــن الســهل قيــاس مســتويات المخاطــر المقبولــة. فهــي تعتمــد عــى مــا يعتــ�ب
ي 

ــا. قيمــة المنفعــة والتكلفــة عامــإلن يتوّجــب أخذهمــا، غالبــاً، �ف المنّظمــة، أو الجمعّيــة، أو السياســّيون، طبيعيًّ
الحســبان عندمــا ننظــر إىل درجــة المخاطــر مــن منظــور مجتمعــّي.

يشــ�ي مفهــوم المخاطــر المقبولــة إىل مســتوى مــن المخاطــر يُعتــ�ب مقبــوإلً بالنســبة لإلأغلبّيــة. يمكــن أن يكــون 
ــوم  ــف مفه ــدان اإلأرواح. ويختل ــر فق ّ خط ــة أو حــ�ت ــة أو الماّدي ــث الســمعة أو الخســارة المالّي ــن حي هــذا م
ــن  ا م ً ــ�ي ــا كب ــها، اختإلًف ــى أساس ــل ع ي العم

ــان �ف ــة باإلأم ــعر المنّظم ي تش
ــ�ت ــ�ي ال ــة، والمعاي ــر المقبول المخاط

ــة عــى  ــة الجذريّ ــة. ومــن اإلأمثل ّ العوامــل الخارجّي ــا لتغــ�ي منّظمــة إىل أخــرى، وداخــل المنّظمــة نفســها، تبًع
ــر مــدى مــا يُعتــ�ب َخَطــًرا مقبــوإًل بشــكل كبــ�ي بالســياق. ي منطقــة معّينــة. ويتأثّ

ّ �ف ي
هــذا، انــدإلع نــزاع فجــا�أ

ــة بوضــوح، وإبإلغهــا  ــات المخاطــر المقبول ــد عتب ــَة تحدي مــن المهــّم أن تأخــذ أّي منّظمــة عــى عاتقهــا عملّي
ــة المخاطــر.)11( ي مصفوف

ــح �ف ــة محــّددة بشــكل صحي ــات لرســم كّل حال ــل اســتخدام البيان ــا، قب داخليًّ

تجد مثاألً عىل بروتوكول لتقييم المخاطر عىل الصفحة ١٥٧ من الملحق ٢

تقليل المخاطر
ي 

ي المصفوفــة، تــأ�ت
بعــد تحديــد كّل عمــل ينطــوي عــى المجازفــة ذي صلــة، ووضــع المخاطــر المرتبطــة بــه �ف

ــة، وترتيبهــا  ي تعتــ�ب غــ�ي مقبول
ــد اإلأنشــطة الخاّصــة بالتعامــل مــع المخاطــر الــ�ت ــة التاليــة وهــي تحدي المرحل

ي نهايــة المطــاف، إىل فئــة أد�ف 
مــكان نقــل هــذه المخاطــر، �ف ّ يصــ�ي باإلإ بحســب اإلأولويـّـة، والتخطيــط لهــا، حــ�ت

ي المصفوفــة، إىل أن تصــل إىل مســتوى تشــعر فيــه المنّظمــة بمــا يكفــي مــن أمــان للعمــل.
�ف

International Organization for Standardization, ISO Guide 73:2009, Risk Management – Vocabulary, ISO, Geneva, 2009–11.  )11( 
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يســاعد اســتخدام مصفوفــة بيانّيــة تنــدرج فيهــا اإلأعمــال الخطــرة اإلأهــّم، ومــا يرتبــط بهــا مــن خطــر، عــى 
ي يجــب معالجتهــا أوإلً.

توضيــح الوضــع، وتيســ�ي اتّخــاذ قــرارات بشــأن المخاطــر ال�ت

بعــد إتمــام تقييــم الخطــر، ينبغــي انتقــاء خيــار لمعالجــة هــذا الخطــر. حــّددت المنّظمــة العالمّيــة للمعايــ�ي 
َ اإلآتيــة لمعالجــة الخطــر: التدابــ�ي

أ هذا الخطر، أو إيقاف هذا النشاط؛ ي نشاط ين�ش
وع �ف تجّنب الخطر إّما بعدم ال�ش  •

قبول الخطر بغية استكمال نشاط مهّم؛  •
إزالة مصدر الخطر؛  •

تغي�ي اإلحتمال المرتبط بالخطر؛  •
تغي�ي العاقبة المرتبطة بالخطر؛  •

مشاركة الخطر مع طرف آخر أو أطراف أُخرى )ع�ب المشاريع التعاونّية، مثإلً(.11  •

ــع  ــة جمي ســعاف، ليــس مــن الممكــن، عــادًة، إزال ــا مقّدمــو خدمــات اإلإ ي يعمــل فيه
ــ�ت ــات ال ي معظــم البيئ

و�ف
مصــادر المخاطــر )أي نقــاط التفتيــش، والمشــاكل المّتصلــة بحركــة المــرور، والســّكان العدائّيــون، ومــا إىل ذلــك(. 
مــكان تقاســمه مــن خــإلل التعــاون مــع جهــات  كمــا أّن نقــل الخطــر ليــس مــن الممارســات المعتــادة، مــع أنـّـه باإلإ
ي بعــض الحــاإلت، وذلــك بعــد دراســة متأنّيــة، وبالتوافــق مــع 

فاعلــة أُخــرى. قــد يكــون قبــول المخاطــر خيــاًرا �ف
ي عملّيــات أو إنهائهــا 

ي تجّنــُب الخطــر عــدَم البــدء �ف
إدارة المنّظمــة حــول أّي مــن المخاطــر يمكــن قبولــه. ويعــ�ف

ي حــاإلت أُخــرى إل يمكــن فيهــا 
ي ظــروف معّينــة؛ قــد يكــون هــذا اإلأمــُر خيــاًرا عنــد حصــول قصــف عنيــف، أو �ف

�ف
ســعافات. إزالــة مصــدر المخاطــر هــو أكــ�ش تدابــ�ي  التقليــل مــن حــّدة التهديــد الــذي يتعــرّض لــه مقّدمــو اإلإ

ــا. الحــّد مــن المخاطــر فعالّيــة، لكّنــه غالًبــا مــا إل يكــون خيــاًرا واقعيًّ

: ي
ي تعتمدها منّظمة من المنّظمات، خليًطا مّما يأ�ت

تقليديًّا، غالًبا ما تكون تداب�ي التقليل من المخاطر ال�ت
ــل الوصــول إىل  ــا قب ســعاف وم ــات اإلإ ــط لخدم ــق بالتخطي ــة )SOP( تتعّل ــة مكّيف إجــراءات تشــغيل معياريّ  •

ي حــال حصــول أّي حــوادث(؛
المستشــفى، وتقديمهــا )ومنهــا الخطــط البديلــة �ف

ات مكّيفة دعًما لما ورد أعإله؛ ف تجه�ي  •
ات. ف تدريب )وإعادة تدريب( عى تنفيذ اإلإجراءات واستعمال التجه�ي  •

ي ســبق أن حّددهــا ممارســون 
، تجــد سلســلة مــن اإلأمثلــة عــن تدابــ�ي التقليــل مــن المخاطــر الــ�ت ي

ي الجــزء الثــا�ف
�ف

ة إلرتباطهــا بإطــار نشــاطك. ذوو خــ�ب
 

ٍ للتقليل من المخاطر عىل الصفحة ١٦١ من الملحق ٣ تجد مثاألً عىل تدب�ي



ويجي ال�ن األأحمر  الصليب   | خطر  ي 
�ن الصحية  الرعاية  ٣٧

المخاطر إدارة  مقاربة   – ول  األأ الجزء 

رصد المخاطر ومراجعتها
المخاطــر تتطــّور، وبغيــَة إدارتهــا مــع الوقــت، بحيــث تســتعمل المنّظمــة مواردهــا المحــدودة للتصــّدي للمخاطر 

اإلأكــ�ش إلحاًحــا، يتوّجــب تقديرهــا بانتظام. 

يشمل تقدير المخاطر:
إعادة تقييم البيئة وِحّدة اإلأثر المحتملة؛  •

سعاف للخطر و/أو احتمال وقوع حادث.  مي خدمات اإلإ ي قد تؤثّر عى تعرّض مقدِّ
ات ال�ت ّ تقييم التغ�ي  •

ســعاف أن يراجعــوا مــا ســبق لهــم أن أدخلــوه عــى مصفوفــة تقييــم المخاطــر،  يســتطيع مقّدمــو خدمــات اإلإ
إذا دعــت الحاجــة، للتأكيــد عــى أّن تدابــ�ي التقليــل مــن المخاطــر مــا زالــت قــادرة عــى التصــّدي للمخاطــر ذات 

اإلأولويـّـة. 

ــة تدابــ�ي  ف فعالّي
ّ تجــدر اإلشــارة إىل أّن نقــَل المخاطــر إىل درجــة أد�ف عــى مصفوفــة تقييــم المخاطــر قــد يبــني

ــف  ــل توّق ــات، مث ــن الفئ ــب إىل أّي م ــل إل تنتس ــة عوام ــون نتيج ــد يك ــوال ق ي اإلأح
ــن �ف ــل، أو أّن التحّس التقلي

ــة. ــال العدائّي اإلأعم
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الخطر حاألت  ي 
�ن الىالمستشفى  الوصول  قبل  المسبقة  واألستجابة  لالسعاف  ي  تدري�ب  دليل 

: ي
الجزء الثا�ن

حلقات ورشة العمل
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الورشة تهيئة  صفر:  الجلسة   – ي 
الثا�ن الجزء 

الجلسةصفر:
تهيئة الورشة

ســعاف، رغــم أّن بعــض جوانبــه تتطّلــب  ّ لــ�ي يســتخدمه مقّدمــو خدمــات اإلإ ي تــّم تصميــم هــذا الدليــل التدريــ�ب
ــب كّل  ــب يناس ــم تدري ي تقدي

ــاعد �ف ــة أدوات تس ــن حزم ــة ع ــو كناي ــع. وه ــاق أوس ــى نط ــة ع اك المنّظم ــ�ت اش
ســياق، بحيــث يمكنــك أن تــدرج بعًضــا مــن اإلأقســام ضمــن التدريــب المعتمــد لديــك، أو بإمكانــك أن تختــار 

اســتخدام المضــون كامــإلً. 

ــة  ــن. ويســتخدم  مجموع دارة المخاطــر والســلوك اإلآم ــا لوضــع ســياق إلإ ــا تدريبيًّ ي برنامًج
ــا�ف ــّدم الجــزء الث يق

ــة  ــر، والمناقشــات النشــطة، وتقّمــص اإلأدوار، واإلأنشــطة الفرديّ ــن: التفّك واســعة مــن أســاليب التدريــب تتضّم
ــة. والجماعّي

ــّ�  ــى المي ف ع
ّ ــني ــّية يتع ــواَد أساس ــوارد م ــذه الم ــّكل ه ــزء اإلأّول، تش ي الج

ــة �ف ــات المتضّمن ــب المعلوم إىل جان
ــب. ــتعداًدا للتدري ــوها اس ف أن يدرس ــاركني والمش

دارة قبــل بــدء هــذا التدريــب، وذلــك لــ�ي تحظــى بالدعــم التنظيمــّي ولــ�ي تضمــن  مهــّم! اتَِّفــْق دائمــاً مــع اإلإ
ات. اإلســتعداد للقيــام بتغيــ�ي

ــون  ي يعمل
ــ�ت ف والحــاإلت ال ــع احتياجــات المشــاركني ــب م ــف التدري ــدرّب لتكّي ّ كم ــرك الشــخيي اســتخدم تقدي

ًا لإلهتمــام. ف والحفــاظ عــى التدريــب مثــ�ي فيهــا. نوصيــك بتغيــ�ي اإلأســاليب إلســتيعاب جميــع أنــواع المشــاركني
، ويعطــي إشــارة إىل إدارة  ي

ــا�ف ي الجــزء الث
ــواردة �ف ــدورات واإلأنشــطة ال ــاه ال ح أدن ــ�ت ــب المق ــج التدري ف برنام

ّ ــني يب
ــة. ضــع  يّ ف احة أو وجبــات الطعــام أو النشــاطات التحف�ي ات اإلســ�ت ــن فــ�ت الوقــت الخــاّص بالــدورات. إل يتضّم

ــة. ــك المحّلي ــث يناســب احتياجات نامــج بحي ــك الخــاّص، وخّطــط لل�ب جدول

ح للتدريب نامج المق�ت ال�ب

حاألأنشطةالحلقات الوقت المق�ت

، • إعداد م�ح األأحداث0 ف ف والمشاركني تقديم المدّربني
والتعريف بالقواعد اإلأساسّية

التوّقعات واإلأهداف• 
القواعد اإلأساسّية• 
مدخل إىل ورشة العمل• 

30 دقيقة

ي السياق
وضع إدارة المخاطر �ن

العنف ضّد مقّدمي خدمات 1
سعاف األإ

العنف ضّد مقّدمي خدمات • 
سعاف اإلإ

التصّورات المختلفة• 
أثر العنف• 

3 ساعات
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حاألأنشطةالحلقات الوقت المق�ت

ي سياقها
وضع إدارة المخاطر �ن

التعرّف على مفاهيم الخطر• استخدام منهجّية المخاطر2
إدارة المخاطر• 
اإلبإلغ عن الحوادث / نموذج• 

3 ساعات
٤٥ دقيقة

ي سياقه
وضع السلوك األآمن �ن

إطار السلوك اإلآمن• األأمن والسلوك3
مدّونة السلوك• 
اللباس الموّحد ووسائل التعريف • 

اإلأخرى
َمع َمن نتواصل؟• 
وعي اإلأوضاع• 
الثقافة والدين والتقليد • 

3 ساعات
٤٥ دقيقة

ن ٤ إدارة العدوانّية والعنف ب�ي
األأشخاص

فهم سياق حدوث العدوانّية• 
نسانّية والعواطف •  اإلحتياجات اإلإ

اإلأساسّية
المدى الحيوّي• 
سياق التواصل الجّيد• 
اإلستماع الفاعل• 
التواصل غير العنفّي• 
تصعيد ردود الفعل وتهدئتها• 

٨ ساعات
٤٥ دقيقة

جهاد والراحة النفسّية٥ وضع عوامل اإلإجهاد في سياقها• األإ
وضع إدارة اإلإجهاد في سياقها• 

3 ساعات
٤٥ دقيقة

جمع ما تّم تعّلمه في الحلقات • التوصيات وبطاقات العمل٦
السابقة

دارة•  توصيات لإلإ
بطاقات عمل توضع في الجيب• 
التقييم والختام• 

ساعتان 
٤٥ دقيقة

احات( ح )من دون اس�ت ٢٩ ساعةمجموع الوقت المق�ت

استعداد للميّ� الميّ�

المكان  
ي ذلك محّطات الباص أو القطار، ومواقف السّيارات.

الوصول إىل المكان، بما �ف  •
ي القاعة.

ضاءة �ف الحرارة المإلئمة واإلإ  •
خإلء والسإلمة. تعّرف عى إجراءات اإلإ  •

إعداد الَمرافق  
ف القاعة بحيث تكون مريحة ومشّجعة عى المشاركة. ي اعتبارك كيفّية تجه�ي

ضع �ف  •
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ي مجموعات، ولعب اإلأدوار.
تأّكد من توّفر مساحة كافية للمناقشة �ف  •

ي 
تأّكــد مــن أن تكــون طريقــة الجلــوس مناســبة للنتيجــة المرجــّوة مــن اإلأنشــطة، مثــإلً: خلــف المكتــب، أو �ف  •

ــر. صفــوف، أو دوائ
ف عى الوقاية من العدوى والسيطرة عليها. ك�ي انَصْح بال�ت  •

نت إذا كان ذلك متاًحا. ن�ت ف الربط باإلإ تأمني  •
ي حال توّفرها.

ورة و�ف الوصول إىل المعّدات التقنّية عند ال�ف  •
ّ ما. ي

ي حال حصول عطل تق�ف
إعداد خّطة بديلة �ف  •

المواّد   
دراج معلومات اإلتّصال بهم. ف إلإ استمارة تسجيل المشاركني  •

نَُسخ مطبوعة من منشورات التدريب إذا لزم اإلأمر.  •
أقإلم ح�ب وأقإلم رصاص.  •

أوراق لتدوين المإلحظات وأوراق إلصقة.  •
لوح أبيض أو لوح عرض ورقيل.  •

أقإلم للكتابة عى اإلألواح.  •

أمور أخرى  
ي حــال حصلــت ردود فعــل ســلبّية 

ّ اإلجتماعــّي �ف قــّرر مــا إذا كان شــخص مــا متاًحــا لتقديــم الدعــم النفــ�ي  •
عــى بعــض محتويــات ورشــة العمــل )أنظــر الملحــق ٥، صفحــة 1٧٤، مثــال عــى كيفّيــة التعامــل مــع ردود 

فصاحــات المعّقــدة(. الفعــل واإلإ
ي قد تكون مفيدة.

تعّرف عى مواد القراءة المقّدمة، وعى مختلف المواد المرجعّية ال�ت  •
ي اإلعتبــار أّن هــذه مجموعة 

احة. )يرجــى اإلأخــذ �ف ات اإلســ�ت ي ذلــك فــ�ت
إعــداد جــدول اإلأعمــال اليومــّي بمــا �ف  •

ح  مــن اإلأدوات لمســاعدتك عــى تطويــر ورشــة عمــل تناســب ســياقك )ظروفــك(. جــدول اإلأعمــال المقــ�ت
ــك أن  ــك(. علي ــياقك )ظروف ــك وس ــا إلحتياجات ــة وفًق ــف البني ــو� بتكيي اح. ي ــ�ت ــوى اق ــس س ــدورة لي لل

ّ الخــاّص(. ي
تصّمــم جدولــك الزمــ�ف

وبات. ي والم�ش
اإلأوا�ف  •

ها. خّطط للوجبات الخفيفة والماء والشاي والقهوة أو وجبات الطعام إذا تقّرر توف�ي  •
ي إدارة الوقت واإلأوقــات المخّصصة 

ي مــا إذا كنــت تريد أن يســاعدك مدّرب مشــارك أو شــخص آخــر �ف
انظــر �ف  •

للوجبــات، أو تدويــن النقــاط الرئيســّية مــن مجموعــات المناقشــة عــى اللــوح  اإلأبيــض أو اإلألــواح الورقّيــة.

ــة  ــه. أنــت مســؤول عــن تهيئ ــذى ب ــة - كســف�ي للمنّظمــة ومنّســق ونمــوذج يحت دور المــدرّب مهــّم للغاي
طــار المحــّدد. ــد ضمــن اإلإ ــم الجّي ــق التعّل الظــروف لتحقي

اعرف مشاركيك:
ات لديهم؟ ما هي مهاراتهم وأّي حوافز وخ�ب  •

، وذلــك إلأّن هــذا غالًبــا مــا  ف ي الشــكل والمضمــون، مــع المشــاركني
ينبغــي أن يكــون تعليمــك مكّيًفــا، �ف  •

ــد ــدرس الواح ــات ال ــف تطبيق ف مختل ــني ــر، أو ب ــن درس إىل آخ ّ م ــ�ي يتغ
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ي 
ــ�ت ــوارد ال ــم، والم ــداف التعّل ــق أه ــة لتحقي ــة التعليمّي ــك بالعملّي ــة قيام ــي كيفّي ــس ه ــة التدري طريق

تســتخدمها. ينبغــي أن تّتســم طريقــة التدريــس بالمشــاركة والممارســة والتفكــ�ي والتفاعــل.

ّ تطــّور مضمــون الــدرس وأســاليب التعليم  يمكنــك أن تجــري التقييــم قبــل التدريــب وأثنــاءه وبعــده حــ�ت
ي الجلســةالتالية؟

ه �ف وتكّيفهــا. هــل هنــاك ما تــوّد تغيــ�ي

حيب واعداد الصّف ال�ت

ف تسجيل المشاركني  •
مقّدمة:  •

يعّرف الميّ�ون عن أنفسهم.  •
تك. قّدم وصًفا مختً�ا لخ�ب  •

ها. قّدم اإلأمور العملّية كالَمرافق والسإلمة من الحرائق وغ�ي  •
الجدول اليومّي – مقّدمة مخت�ة للتدريب وأهدافه.  •

ف إذا كان أعضاء المجموعة يعرفون بعضهم بعًضا.  نصيحة: يمكن اإلستغناء عن التعريف بالمشاركني

النشاط ١: التوّقعات واألأهداف

ــوا بأنفســهم وأن يذكــروا مــا يرجــون اكتســابه مــن ورشــة العمــل هــذه. تــدّون  ف أن يعرّف اطلــب مــن المشــاركني
ي الجلســة٦. 

ّ تتمّكــن المجموعــة مــن العــودة إليهــا �ف ّ أو عــى الســّبورة البيضــاء حــ�ت ي
التوّقعــات عــى اللــوح الــور�ت

ف أو ثإلث للمرور عى أهداف التدريب: خذ دقيقتني
ــر  ــل مــن أث ــادة مســتوى أمنهــم والتقلي ــة بســيطة لزي ســعاف بمهــارات عملّي ــد مقّدمــي خدمــات اإلإ وي ف ل�ت  •

ــف. العن
ي تســعى إىل مراجعــة وتعزيــز تأّهبها 

ســعاف والــ�ت ي تقــّدم خدمــات اإلإ
لتقديــم نقطــة انطــإلق للمنّظمــات الــ�ت  •

ّ وإدارة اإلأمــن. الحــاىلي

القواعد األأساسّية ألتّفاق العمل

مــون بهــا. اســأل  ف ي يطّورهــا أعضــاء حلقــة العمــل مًعــا، ويل�ت
اتّفــاق العمــل هــو مجموعــة مــن القواعــد الــ�ت  •

ي نحتاجهــا لخلــق بيئــة آمنــة حيــث يمكــن للجميــع التعّلــم بشــكل مريــح 
: مــا هــي القواعــد الــ�ت ف المشــاركني

ونشــط؟
ي أو اعرضهــا عــى الشاشــة، حــ�ت يتمّكــن الجميــع مــن قراءتهــا 

حــة عــى اللــوح الــور�ت اكتــب القواعــد المق�ت  •
ــع مــن رؤيتهــا  ــن الجمي ورة. اعــرض قائمــة القواعــد اإلأساســّية بحيــث يتمّك ــد الــ�ف اح التعديــإلت عن واقــ�ت

ــاء ورشــة العمــل. بوضــوح أثن
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نصيحــة: للمســاعدة عــى إدارة ردود الفعــل المختلفــة ومــا تعــرب عنــه المجموعــات مــن أفــكار 
ّ – دعــم للفــرق«، ص. ٤٦. )12( ســعاف اإلأّوىلي النفــ�ي ومواقــف، أنظــر »التدريــب عــى اإلإ

ة مفيدة للمجموعة: أمثلة عى مسائل معت�ب
اخلق بيئة آمنة، وقّرروا مًعا الحفاظ عى الّ�ية.  •

ف اإلعتبــار إمكانّيــة اتّبــاع قواعــد شــاتام هــاوس )Chatham House Rules(، حيــث يمكنــك مشــاركة  خــذ بعــني  •
المعلومــات ولكــن دوَن الكشــف عــن المصــدر، وذلــك لخلــق بيئــة مــن الثقــة لمناقشــة مواضيــع يمكــن أن 

تكــون حّساســة.
ي تعليقاتكم.

ف �ف ليكن كّل واحد حريًصا عى اإلآخر، وكونوا بّنائني  •
الكّل مدعّو إىل عرض وجهة نظره، ولكن إل يجب الضغط عى أّي مشارك للكإلم.  •
ف بالفرصة للتحّدث والتعب�ي عن أنفسهم. احرص عى أن يحظى جميع المشاركني  •

، بل إلكتساب مهارات إضافّية. ّ ي
تذّكر أّن ورشة العمل هذه ليست لتقييم كفاءتك كمه�ف  •

شارك واستمع بشكل فاعل.  •
شّجع عى طرح اإلأسئلة.  •

اًما منك بأن •  ف أغلق الهواتف أو ضعها عى الطاولة، موّجًها شاشاتها نحو اإلأسفل، وذلك ال�ت  •
ًا خــإلل الجلســة.

تكــون حــارصف
وريّة. غادر القاعة إذا أردت أن تجري أو تتلّقى اتّصاإلت، إذا كانت رصف  •

إل تتأّخر عن موعد الجلسات.  •

ات مختلفــة. ينبغــي أن  شــّدد عــى أهّميــة أن يفهــم الجميــع ويقبــل أّن كّل واحــد مختلــف ويمتلــك خــ�ب
ا  تكــون هــذه القاعــة مكانـًـا آمًنــا، وإذا شــاء أحــد، إلأّي ســبب كان، أن يغــادر القاعــة، يجــب أن يكــون حــرًّ

ي أن يغادرهــا.
�ف

)Chatham House Rules( قواعد تشاتام هاوس

تســاعد قواعــد تشــاتام هــاوس عــى خلــق بيئــة موثوقــة لفهــم المشــاكل 
المعّقــدة وحّلهــا.

tinyurl.com/ycktbbwy

أنظر ص. 13٥ حيث تجد قائمة بالموارد ومزيًدا من القراءات لهذه الجلسة

tinyurl.com/329vr58h | PFA-Module-4-Group.pdf (pscentre.org)  )12(

https://www.chathamhouse.org/about-us/chatham-house-rule
https://www.chathamhouse.org/about-us/chatham-house-rule
https://pscentre.org/wp-content/uploads/2019/05/PFA-Module-4-Group.pdf
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الخطر حاألت  ي 
�ن الىالمستشفى  الوصول  قبل  المسبقة  واألستجابة  لالسعاف  ي  تدري�ب  دليل 

وضع إدارة المخاطر
ي سياقها

�ن
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سعاف األإ خدمات  مقدمي  ضد  العنف   :1 الجلسة   – ي 
الثا�ن الجزء 

الجلسة١:
سعاف العنف ضّد مقّدمي خدمات األإ

األأهداف التعليمّية

ي نهاية هذه الجلسةيكون المشاركون قد: 
�ف

اكتَســبوا فهًمــا عــن ماهّيــة العنــف ضــّد »الرعايــة الصّحيــة«، وكيــف يؤثـّـر هــذا العنــف عــى مقّدمــي خدمــات   • 
ســعاف. اإلإ

ي استجابتهم الحالّية.
ي أّي ثغرة محتملة �ف

سعاف، وفّكروا �ف ي أثر العنف عى مقّدمي خدمات اإلإ
روا �ف َفكَّ  •

ح للحلقة مخطّط مق�ت

دارة الوقتالطرقاألأنشطة ح ألإ مق�ت

بالنسبة مدخل إىل التدريب الجلسة وفائدتها  عرض حول مع�ف هذه 
ف لظروف المشاركني

30 دقيقة

سعاف ١: العنف ضّد مقّدمي خدمات األإ

عرض المصطلحات والمفاهيم اإلأساسّية 
المستخدمة تحديد مختلف أنواع العنف

نقاش يقوده الميّ� حول موضوع العنف• 
التهديدات •  لتحديد  عمل  مجموعات 

والحوادث العنيفة
تصنيف الحوادث العنيفة • 
)عروض المجموعات(• 

ساعة

٢. التصّورات المختلفة

لماذا يحصل العنف؟

جلسة نقاش عاّمة لجمع مختلف التصّورات • 
ومتلّقي  سعاف،  اإلإ خدمات  مقّدمي  لدى 

العإلج، واإلأقرباء، إلخ

ساعة

مجموعات • ٣: أثر العنف ضمن  أو  فردّي  بشكل  العمل 
السبب  ي 

�ف والنظر  تصّوراتنا،  فهم  لتطوير 
الذي يؤّدي إىل حصول التهديد والعنف

30 دقيقة

٤: الخالصة

ك للعنف ضّد مقّدمي خدمات  الفهم المش�ت
سعاف اإلإ

ي جلسة 
موجز قص�ي يقّدمه الميّ� والمشاركون �ف

عاّمة
1٥ دقيقة

ح ٣ ساعاتوقت الجلسة المق�ت
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استعداد الميّ�الميّ�:

ضع خّطة للجلسة.  •
ـِ »الرعايــة الصّحيــة  ف خــاّص عــى الفصــل الخــاّص بــ ، مــع تركــ�ي ّ ي اّطلــع عــى الجــزء اإلأّول مــن الدليــل التدريــ�ب  •

ي المربّعــات.
زة �ف َ ــ�ب ــة الُم ضافّي ي خطــر«، ص. 1٤-1٧. تعــرّف عــى المــوارد اإلإ

�ف
ــرت، احصــل، رجــاًء، عــى  ــك. وإذا توّف ي منّظمت

ــف �ف ــد والعن ــف التهدي ــة تعري ــات حــول كيفّي ــد معلوم ِج  •
إجــراءات العمــل المعياريّــة الخاّصــة بمنّظمتــك.

ي الجزء اإلأّول(.
ي منّظمتك )ص. 32-33 �ف

حّدد عتبة المخاطر المقبولة �ف  •
ســعاف  ي قــد تحصــل لمقّدمــي خدمــات اإلإ

ــة لحــوادث التهديــد والعنــف الشــائعة الــ�ت قــم بدراســة مبدئّي  •
ــك. ــن ظروف ضم

ي الجزء اإلأّول(
سعاف )ص. 2٦-1٨ �ف ف الوطنّية المتعّلقة بتقديم خدمات اإلإ احصل عى معلومات حول القوانني  •

ــواع  ــي اإلأن ــا ه ــة؟ م ــذه الجلس ــرض ه ــم لغ ــف عرّفناه ــعاف؟ وكي س ــات اإلإ ــو خدم ــم مقّدم ــن ه َم  •
العالــم؟ ســياقهم وحــول  ي 

�ف منهــم  الموجــودة 
سعاف وما قبل الوصول إىل المستشفى؟ َمن يحّق له أن يقّدم خدمات اإلإ  •

سعاف وما هي واجباتهم؟ ما هي حقوق مقّدمي خدمات اإلإ  •
كيف يتّم التعرّف عليهم؟  •

سعاف؟ ما هي العقوبات الموجودة عى أفعال العنف ضّد مقّدمي خدمات اإلإ  •
راجع ما إذا كان هناك ضوابط خاّصة عى مستوى صاحب العمل / المنّظمة  •

ي 
هــل هنــاك مؤّسســات أو منّظمــات تقــوم بجمــع البيانــات عــن العنــف ضــّد »الرعايــة الصّحيــة«، بمــا �ف  •

ّ؟  ي
ســعاف، عــى المســتوى الوطــ�ف ذلــك مقّدمــو خدمــات اإلإ

دارة، احصــل عــى معلومــات مــن المنّظمــة حــول حــوادث التهديــد والعنــف  ي حــال توّفرهــا، وبموافقــة اإلإ
�ف  •

بــإلغ عنهــا. ي تــّم اإلإ
الــ�ت

مدخل إىل هذه الجلسة
ف بــأّن هــذه الجلســة تهــدف إىل البنــاء عــى وعــي العنــف ضــّد مقّدمــي خدمات  يقــوم الميــّ� بإعــإلم المشــاركني
ي الجــزء اإلأّول. تُعّمــق هــذه الجلســة فهمنــا لكيفّيــة تأثــ�ي التهديــد والعنــف 

ســعاف الــذي جــرى اكتســابه �ف اإلإ
كاه علينــا وعــى عملنــا. ، واإلأثــر الــذي يمكــن أن يــ�ت ف علينــا كمهنّيــني

ي تحصــل غالًبــا ضمــن ظروفهــم، 
ســاءة الــ�ت مــن خــإلل التماريــن، يكتســب المشــاركون فهًمــا أفضــل إلأنــواع اإلإ

ــوا  ــة، وكيــف يمكنهــم أن يتأّهب ي اســتجابتهم الحالّي
ــة �ف ــة كانــت أم جســديّة. مــا هــي الثغــرات المحتمل كإلمّي

بشــكل أفضــل لإلســتجابة لهــذا العنــف؟

ي )»إدارة 
ي القســم الثــا�ف

إّن إنشــاء خريطــة لحــوادث العنــف يعــود بالفائــدة عــى نشــاط »مصفوفــة المخاطــر« �ف
المخاطر«(.

يمّر الميّ� عى برنامج الجلسة.
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سعاف األإ خدمات  مقدمي  ضد  العنف   :1 الجلسة   – ي 
الثا�ن الجزء 

سعاف النشاط ١: العنف ضّد مقّدمي خدمات األإ

ي اختبــار التهديــد والعنــف. اإلأســباب 
ي يجــب األضــاءة عليهــا: ليــس المــرء وحــده �ف

أهــّم المواضيــع الــ�ت
ا.  الكامنــة وراء مثــل هــذه اإلأفعــال متنّوعــة جــدًّ

ي الجــزء اإلأّول، المرتبطــة بهــذا 
مــة �ف مقّدمــة: يقــّدم الميــّ� الموضــوَع عــى أســاس المعلومــات الُمقدَّ

الموضــوع، والمعلومــات أدنــاه.

تعريف العنف:

)WHO( منظّمة الصّحة العالمّية

: »اإلســتعمال  ي
ــة العنــَف عــى النحــو اإلآ�ت تعــرّف منّظمــة الصّحــة العالمّي

المتعّمــد للقــوة البدنّيــة أو الســلطة، ســواء بالتهديــد أو اإلســتعمال 
ــر أو  ــخص آخ ــّد ش ــه أو ض ــّد نفس ــخص ض ــل الش ــن ِقب ــا ِم ــىي له الفع
ضــد مجموعــة أو مجتمــع، بحيــث يــؤّدي أّي منهمــا إىل حــدوث أو رجحــان 
ي النمــّو 

ّ أو قصــور �ف احتمــال حــدوث أذى جســدّي أو مــوت أو أذى نفــ�ي
ــان«. أو حرم

tinyurl.com/2p879hvk

)IFRC( لجمعّيات الصليب األأحمر والهالل األأحمر ّ األتّحاد الدوىلي

ّ لجمعّيــات الصليــب اإلأحمــر  أســاس أّي عنــف، بالنســبة إىل اإلتّحــاد الــدوىلي
ي أّي 

والهــإلل اإلأحمــر هــو »اســتعمال للقــّوة أو الســلطة، عمــًدا أو ســهًوا، �ف
ســياق، ســواء بشــكل فكــرّي أو ملمــوس، ضــّد الــذات أو شــخص آخــر أو 
مجموعــة أو مجتمــع، يــؤّدي أو قــد يــؤّدي إىل الوفــاة، أو اإلأذى الجســدّي 

ّ أو العاطفــّي، أو ســوء النمــّو، أو الحرمــان«. أو اإلأذى النفــ�ي

tinyurl.com/tad464pr

، الــذي  ّ ي مــكان العمــل هــو العنــف المرتبــط بالعمــل. يمكــن أن يشــمل العنــف الجســدّي و/أو النفــ�ي
العنــف �ف

ي موقــع 
ي مرفــق الرعايــة الصّحيــة أو �ف

ســعاف نفســها، أو �ف ســعاف أو مكاتبــه، أوســيارات اإلإ ي مراكــز اإلإ
يحصــل �ف
الحــادث.

https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/violence-and-injuries/areas-of-work/violence
https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/violence-and-injuries/areas-of-work/violence
https://cri.it/wp-content/uploads/2021/01/IFRC_Strategy_on_violence_prevention__mitigation_and_response.pdf
https://cri.it/wp-content/uploads/2021/01/IFRC_Strategy_on_violence_prevention__mitigation_and_response.pdf
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ن ي مكان العمل ضّد المساعدين الطّبّي�ي
دراسة تجريبّية للعنف �ن

ف الذيــن  دراســة أكاديمّيــة لتحديــد النســبة المئويـّـة مــن المســاعدين الطّبيــني
ي مــكان العمــل.

وا ســّتة أشــكال مختلفــة مــن العنــف �ف اختــ�ب

tinyurl.com/2bkw5nfu

ــة  ســعاف مشــكلة فرديّــة معزولــة، ولكّنــه مشــكلة بنيويّ ي العــادة، إل يكــون العنــف ضــّد مقّدمــي خدمــات اإلإ
�ف

اف بالمخاطــر  ي العوامــل اإلقتصاديـّـة واإلجتماعّيــة والتنظيمّيــة والثقافّيــة.)13( إّن اإلعــ�ت
اتيجّية متأّصلــة �ف واســ�ت

ف  ــني ف ب ــ�ي ــا التمي ــل وقــوع الحــوادث. ومــن المهــّم أيًض ــد مســارات العمــل المناســبة قب مهــّم مــن أجــل تحدي
ان بمهاجمــة  ، وربّمــا قيــام أفــراد اإلأ�ة أو الجــ�ي ّ ي يمكــن أن تشــمل: اإلعتــداء الشــخيي

أصــول العنــف، الــ�ت
حبــاط داخــل المجتمعــات المحّليــة؛ والعنــف المنّظــم )مثــل العنــف  ســعاف؛ والشــعور باإلإ مقّدمــي خدمــات اإلإ
ــعاف  س ــات اإلإ ــو خدم ــا مقّدم ــون فيه ي يك

ــ�ت ــاإلت ال ي الح
ــلح؛ �ف ــزاع مس ي ن

ــوع �ف ــات(؛ والوق ــط بالعصاب المرتب
ف عــى وجــه التحديــد. مســتهَدفني

إعاقــة مــرور ســّيارات اإلســعاف هــي أيًضــا مثــال عــى العنــف. إّن احتجــاز ســّيارة إســعاف عنــد نقــاط التفتيــش 
ــف منّظمــة الصحــة  ــا لتعري ــا وفًق ــّد عمــإلً عنيًف ــه، يُع ــة حرجــة ينتظــر نقَل ي حال

ــض �ف ــا مري أو الحواجــز وفيه
ا للفريــق. ً العالمّيــة، كمــا أنــه يشــّكل ترويًعــا خطــ�ي

ســعاف ومــا قبــل الوصــول إىل المستشــفى عــى نطــاق  ح بالعنــف الجســدّي الــذي تتعــّرض لــه خدمــات اإلإ يـُـَ�َّ
ة ومتكــّررة  ّ عــ�ب ســلوكّيات صغــ�ي ف العنــف النفــ�ي َ

ــا مــا يُقــ�ت . غالًب ّ واســع، فيمــا يُســتَخّف بالعنــف النفــ�ي
ــا مــن أشــكال العنــف. عــى الرغــم مــن أّن حادثــة واحــدة قــد تكــون كافيــة،  اكــم لتصــ�ي شــكإلً مهمًّ ا، ت�ت نســبيًّ
 ّ ي

إإلّ أّن هــذه اإلأفعــال المتكــّررة وغــ�ي المرّحــب بهــا والمفروضــة، غالًبــا مــا يكــون لهــا تأثــ�ي مدّمــر عــى أخّصــا�أ
ّ أيًضــا شــاغإًل ذا أولويـّـة �في مــكان العمــل. الصّحــة.)1٤( يجــب أن يكــون العنــف النفــ�ي

كــراه  ّ بالصّحــة النفســّية لشــخص آخــر مــن خــإلل اإلإ
ــد يــ�ف : هــو كّل ســلوك متعمَّ ّ تعريــف العنــف النفــ�ي

التهديد.)1٥( أو 

 tinyurl.com/ycyjwabj | )ilo.org(  )13(

 tinyurl.com/ycyjwabj | )ilo.org(  )1٤(

 tinyurl.com/٥٤eyb2vz | European Institute for Gender Equality )europa.eu(  )1٥(

https://www.researchgate.net/publication/5890615_A_pilot_study_of_workplace_violence_toward_paramedics
https://www.researchgate.net/publication/5890615_A_pilot_study_of_workplace_violence_toward_paramedics
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/normativeinstrument/wcms_160908.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/normativeinstrument/wcms_160908.pdf
https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1334#:~:text=General%20definition%3A%20Any%20intentional%20conduct%20that%20seriously%20impairs,for%20example%2C%20coercion%2C%20defamation%2C%20verbal%20insult%20or%20harassment.
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يّة التكلفة الب�ش

فيديــو مّدتــه 1٤ دقيقــة، يمكــن أن يُســتخَدم خــإلل هــذه الجلســة 
لمعالجــة مشــكلة العنــف ضــّد خدمــات الطــوارئ الطّبيــة. وإذا لــم يكــن 
ــه  ــق الســبع اإلأوىل من ــا يكفــي مــن الوقــت، يمكــن عــرض الدقائ ــاك م هن
ي اإلعتبــار أّن هــذا الفيديــو أُنِتــج عــام 2013، وهــو 

كأولويـّـة. الرجــاء اإلأخــذ �ف
اع المســّلح. ف ــ�ف ــز عــى ال يرّك

tinyurl.com/yckjb253

 

ي كيفّية فهم التهديد والعنف.
مناقشة عاّمة: يقود الميّ� جلسًة عاّمة للتفك�ي �ف

 

ــد يكــون مــن  ــة. ق ــه تجــارب مختلف ــٌف ولدي ــل أّن كّل شــخٍص مختل ــة أن نفهــم ونقب ــد عــى أهّمي التأكي
ّ التفكــ�ي فيــه. لهــذا الســبب، إذا تمّنــع أحد  الصعــب التحــّدث عــن التعــرّض للتهديــدات والعنــف، أو حــ�ت
ي مغــادرة القاعــة، أو كان بحاجــة إىل التحــّدث عــى انفــراد، فيجــب إتاحة 

ف عــن الــكإلم، أو رغــب �ف المشــاركني
ف أيًضــا بأنـّـه يجــب عليهــم فقــط مشــاركة  الفرصــة لــه، مــع التأكيــد عــى أّن هــذا أمــر جّيــد. ذّكــر المشــاركني

ي مناقشــتها 
ي يشــعرون بالراحــة �ف

ات الــ�ت الخــ�ب

ف رفُع اإلأيدي فقط: يُطلب من المشاركني
إذا كانوا قد أحّسوا مّرة بعدم اإلأمان عند تقديم مساعدة طّبية؛  •

ــاعدة  ــم مس ــد تقديمه ــل أو عن ــكان العم ي م
ــة �ف ــاءة لفظّي س ــوا إلإ ــًدا أو تعّرض وا تهدي ــ�ب ــد اخت ــوا ق إذا كان  •

ــة؛ طّبي
إذا كان قد اعُتدي عليهم جسديًّا عند تقديمهم المساعدة الطّبية.  •

إذا كانوا قد ُمِنعوا من أداء مهاهم من طرف ثالث.  •

ــا، أو أن  ــة كّله ــاه عــى المجموع ــواردة أدن ــن اإلأســئلة ال ــار طــرَح بعــٍض م ــّ�، بعــد هــذا، أن يخت ــن للمي يمك
ــم. اته ــن خ�ب ــث ع ف التطــّوع للحدي ــن مشــاركني ــب م يطل

ي النقاش:
حة للمساعدة �ف أسئلة مق�ت

ما كانت ظروف الحادث الذي وقع؟  •
َمن ارتكبه؟  •

هل تظّن أنّه كان متعّمًدا أو غ�ي متعّمد؟ لماذا؟  •
ي حــال كان 

ــوا بحاجــة إىل مســاعدة؟ �ف ــن كان ســعاف خاّصتــك مــن الوصــول إىل َم ــع ســيارة اإلإ ــّم من هــل ت  •
ــاذا؟ ــم، لم ــواب نع الج

ي مــن شــأنها أن تزيــد مــن خطــر التعــّرض للعنــف؟ )العمــر، الجنــس، العــرق، الديــن، 
مــا هــي العوامــل الــ�ت  •

ة(. الخــ�ب

https://www.youtube.com/watch?v=Cr3eknFzhWs
https://www.youtube.com/watch?v=Cr3eknFzhWs
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ــا  ، بينم ّ ــ�ي ــداء الجن ــن العــدوان اللفظــّي واإلعت ــة للمناقشــة: تتعــّرض النســاء لمســتويات أعــى م مقول  •
يتعــّرض الرجــال لمزيــد مــن التهديــدات واإلعتــداءات الجســديّة العلنّيــة. هــل هــي مســألة مهّمــة أن تكــون 

مســعًفا أو مســعفة؟

ــد  ــوا أّي تهدي ــم أن يدّون ــب إليه ة، ويُطَل ــ�ي ــات صغ ــى مجموع ــاركون ع ع المش ــوزَّ ــل: يُ ــات عم مجموع
ــذه  ــن ه ــة لتدوي ــتخدام اإلأوراق الإلصق ــم اس ــه. يمكنه ــمعوا عن ــهدوه، أو س ــه، أو ش ــوا ل ــف تعّرض أو عن

ــف. ــد والعن ــة التهدي ــم لماهّي ــن الفه ــد م ــق مزي ــاه وتحقي ُ اإلنتب ف ــ�ي ــذا ترك ــن ه ــرض م ات. الغ ــ�ب الخ
ــا  ــوح اإلأوراق أو م ــة عــى ل ــات اإلآتي يقــوم شــخص مــن كّل مجموعــة بوضــع اإلأوراق الإلصقــة بحســب الفئ

ــاّدي«: ر م ــدّي«، و»رصف ّ«، و»أذى جس ــ�ي ــا »أذى نف ــا عليه ــبهه، مدّونً يش

ّ ر ماّديأذى جسدّيأذى نفيسي �ن

أمثلة:
)مثإلً  لفظّي  وغ�ي  لفظّي  تهديد: 
عن  ينّم  ء،  م�ي  ، ّ جن�ي سلوك 

تهديد(
ي عصابة

تجّمع �ف
مكالمات  )مثإلً،  اضطهاد   / مضايقة 

هاتفّية، رسائل(
تحرّش
ترهيب

تنّمر

أمثلة:
اعتداء / تهّجم

سعاف إعاقة عمل فريق اإلإ
ى حوادث تسّبب إصابات ك�ب

أو  الطّبية  المساعدة  تتطّلب  إصابات 

سعاف اإلأّوىلي اإلإ
إعتداءات جنسّية

جرائم قتل

أمثلة:
ب حائط أو باب أو غرض ماّدي  رصف

آخر أو ركله
ي كّل مكان للتخويف أو 

رمي اإلأشياء �ف
اإلغاظة

أو  اإلسعاف  سّيارة  عى  اعتداءات 
ي داخلها

عى ما �ف
اتها ف �قة سّيارة اإلسعاف أو تجه�ي

تُعطى كّل مجموعة خمس دقائق لعرض عملها.

ي ذلــك مــا إذا كان العنــف اللفظــي هــو الــذي يشــّكل 
ينهــي الميــّ� هــذا التمريــَن بالتعليــق عــى النتائــج، بمــا �ف

ف عــن أنــواع العنــف  ف أم العنــف الجســدّي. ويمكــن للميــّ�أن يســأل المشــاركني تهديــًدا أكــ�ب لهــؤإلء المشــاركني
ا، وكيــف يمكــن لهــذا أن يؤثّــر عــى بيئــة عملهــم. وإذا أثــار هــذا اإلأمــر  ي لهــا اإلأثــر اإلأكــ�ب عليهــم شــخصيًّ

الــ�ت
ف  ف عــى الميــّ� دعــوة المشــاركني

ّ عــدم الراحــة أو المشــاعر المزعجــة، نــو�ي بــأإّل يفــ�َّ عــى أنــه مشــكلة، ويتعــني
إىل طلــب المســاعدة.

 ّ ســعاف اإلأّوىلي ي المجموعــة. راجــع التدريــب عــى اإلإ
فصاحــات المعّقــدة �ف نصيحــة: إدارة ردود الفعــل واإلإ

ّ - مســاعدة الِفــَرق، ص. ٦٤. )1٦( النفــ�ي

tinyurl.com/329vr58h | PFA-Module-4-Group.pdf )pscentre.org(  )1٦( 

https://pscentre.org/wp-content/uploads/2019/05/PFA-Module-4-Group.pdf
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بكلماتهم: ِمن مسعف

ن ن مجموعت�ي شجار ب�ي

الحادث
ــى  ــة أن تبق ــة المحّلي ط ــى ال�ش ــث كان ع ــ�ي حي ــع خط ــن موق ــة م ــى مكالم ــا ع ، أجبن ــاىلي ــدى اللي ي إح

�ف
ــات. صاب ــن اإلإ ــد م ــع العدي ، ووق ف ــكاكني ــتخدام للس ــرى اس ــّي، وج ي الح

ــجار �ف ــع ش ــة. اندل يقظ
ف  ي حالــة حرجــة، والســّكني

ي المــكان. كان أحــد الضحايــا �ف
طــة �ف عندمــا وصلنــا إىل هنــاك، لــم تكــن ال�ش

ي ظهــره، فتوّجــه الفريــق نحــوه عــى الفــور.
مغــروس �ف

ف  نــا عــى أكــ�ش المصابــني ف لــم تكــن المنطقــة آمنــة، وكانــت المجموعتــان إل تــزاإلن تتشــاجران. كان ترك�ي
ــا لــم نكــن عــى حيــاد، وراحــوا يدفعــون أفــراد  ــا بأنّن . اتّهمون ف ــا أزعــج إحــدى المجموعتــني خطــورة، مّم

الفريــق، الــذي اســتأنف القتــال.
طــة، لكــن لــم يكــن هنــاك أحــد منهــم.  ســعاف بال�ش كان الوضــع فوضويًّــا. اتّصــل ســائق ســّيارة اإلإ

ســعاف وإخــإلءه ب�عــة. قّررنــا معالجــة المصــاب داخــل ســّيارة اإلإ
، اإلأمــر  ف ف إيّانــا بأخــذ جميــع المصابــني ســعاف، مطالبــني بــدأ النــاس بإغــإلق الطريــق أمــام ســّيارة اإلإ
ســعاف، وظنّنــا أنّنــا لــن نتمّكــن مــن  الــذي كان متعــّذًرا علينــا. ورصنــا غــ�ي قادريــن عــى قيــادة ســّيارة اإلإ

المغــادرة بأمــان والوصــول إىل المستشــفى.
ًا ومّكنتنــا  طــة أخــ�ي ســعاف، وصلــت ســّيارة ال�ش ي الخــارج يفتحــون بــاب ســّيارة اإلإ

ف بــدأ النــاس �ف وحــني
ــن  ة م ــ�ي ــة كب ــد كمّي ــد فق ــذي كان ق ــاب ال ــا المص ــادث وعالجن ــكان الح ــن م ــا ع ــادرة. ابتعدن ــن المغ م

ي النهايــة، إىل المستشــفى.
ــا، �ف الــدم. ثــم توّجهن

التحليل
ي 

ــن، �ف ــة. ولك ــة الطارئ ــه الرعاي ــد تلّقي ــفى بع ــاب إىل المستش ــل المص ــّم نق ــاح، وت ــة بنج ــا العملّي أنهين
. كّنــا عــى شــف�ي كارثــة بســبب غيــاب الوعــي حــول مبــدأ الحيــاد. عــى النــاس  ف الحقيقــة، كّنــا محظوظــني

ــا. ي عملن
أن تتعــرّف عــى هــذا المبــدأ وعــى دوره �ف

طــة قــد وصلــت أم إل. وكاد هــذا اإلأمــر أن  أّمــا الخطــأ اإلآخــر، فــكان عــدم التأّكــد مّمــا إذا كانــت ال�ش
ًا، ومعرفــة محّليــة  ًا كبــ�ي ف ف يتطّلــب تركــ�ي ف مجموعتــني ي رصاع بــني

صابــات. فالتدّخــل �ف يتســّبب بمزيــد مــن اإلإ
بالظــروف المحيطــة بالحــادث، والتعامــل مــع التدابــ�ي اإلأمنّيــة.

طــة، ولــو متأّخريــن، وقــد إل يتوّفــر لنــا هــذا الحــّظ مــرّة أُخــرى.  ف بوصــول رجــال ال�ش كّنــا محظوظــني
ي المســتقبل، علينــا التأّكــد مــن أّن لدينــا معلومــات دقيقــة وكافيــة منــذ نقطــة اإلنطــإلق. كمــا علينــا، 

�ف
أيًضــا، تطبيــق تدابــ�ي أمنّيــة أقــوى، للمســاعدة عــى تهدئــة أوضــاع عنيفــة. 

ف  ــني ــع العامل ــأّن جمي ــي ب ــن الوع ّي م
ــد�ف ــدر المت ــذا الق ــع ه ــون للمجتم ي أن يك

ــ�ف ــعٍف، يفاجئ كمس
ــا، وأّن  ف الضحاي ــني ف ب

ّ ــ�ي ــا إل نم ــدون، وأنّن ــون ومحاي ــم متطّوع ــر ه ــإلل اإلأحم ــر واله ــب اإلأحم ي الصلي
�ف

ف علينــا نــ�ش الوعــي لمنــع النــاس مــن قطــع 
ّ غايتنــا هــي، ببســاطة، الحفــاظ عــى الحيــاة والكرامــة. يتعــني

ــا. ــا عــن إتمــام عملن ســعاف وإيقافن ــق عــى ســّيارات اإلإ الطري
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النشاط ٢: تصّورات مختلفة

ي يجــب األضــاءة عليهــا: يمكــن للمــرء، عــن وعــي، أن يرّكــز انتباهــه، ويؤثّــر، تالًيــا، عــى 
أبــرز المواضيــع الــ�ت

ــا،  ي إلوعين
ــا يجــول �ف ات وم ــر بالعواطــف والخــ�ب ــا يتأثّ ــا كان وعُين ــا الدمــاغ. ولكــن، لّم ي يتلّقفه

ــ�ت المعلومــات ال
ة.  ــا، أّوإلً، أن نــدرك تلــك اإلأخــ�ي علين

ف النقاش السابق والمعلومة الواردة أدناه. مقّدمة: يعطي الميّ� مقّدمة عن النشاط رابًطا بني
 

زيــن، عــى نحــو أفضــل،  ف نــدرك كيــف ننظــر، نحــن وآخــرون، إىل وضــع مــن اإلأوضــاع، أمكننــا أن نكــون ُمجهَّ حــني
ة والمعرفــة والحــدس. ه المختلــف لإلأحــداث، وذلــك تبًعــا للخــ�ب لتهدئــة هــذا الوضــع. لــكّل واحــد مّنــا تفســ�ي

 
ف نــرى  شــارات حــني ــا نفــّ� اإلإ ي اإلأمــر. إل نعتقــد أنّن

نا دوَن أن نكــون قــد فّكرنــا �ف يحصــل قــدر كبــ�ي مــن تفســ�ي
ي يتلّقاهــا الدمــاغ، تذهــب فــوًرا إىل الإلوعي، 

طــّي، أو ســّيارة إســعاف. معظــم المعلومــات الــ�ت ، أو �ش إشــارة ســ�ي
ورة.  ي الغالــب، بأمــور إل نعيهــا بالــ�ف

وعليــه، فــإّن ســلوكنا يتأثـّـر، �ف

ــة اختبارنــا للعالــم بالحــواس الخمــس – النظــر والســمع والشــّم والــذوق واللمــس – ويمكــن  دراك هــو كيفّي اإلإ
فهمــه وفًقــا لثــإلث وظائــف فرعّيــة: 

حساس؛ اإلإ  •
؛ التفس�ي  •
السلوك.  •

ف بأمور ثإلثة: ّ خلودنا إىل النوم، نكون منشغلني منذ لحظة استيقاظنا ح�ت
تلّقي المحّفزات الخارجّية؛  •

ي دماغنا؛
التفك�ي ومقارنة المحّفزات الخارجّية بالمعلومات المحفوظة �ف  •

استنباط النتائج، واتّخاذ القرارات، أو الفعل.  •

: ف دراك عى خطوتني ويشتمل اإلإ
ف واحد أو أك�ش من اإلأعضاء الحّسية؛ تحف�ي  )1

ة. تفس�ي هذا المحّفز وترجمته إىل خ�ب  )2

وضــاع 
أ

شــياء الماّديــة أو اإل
أ

اضاتنــا وتوّقعاتنــا.)1٧( إدراكنــا هــو تعّرفنــا عــى اإل وتعتمــد الخطــوة الثانيــة عــى اف�ت
ا. ّ جــدًّ ي

دراك ذا�ت اإلجتماعّيــة بنــاًء عــى انطباعاتنــا الحّســية الفرديـّـة، هنــا واإلآن. يصــّح القــوُل إّن اإلإ

ف أن يتحّدثوا عّما يرونه. مناقشة عاّمة: يعرض الميّ� ثإلث صور، واحدة فواحدة. ويُطَلب إىل المشاركني

 persepsjon – Store norske leksikon (snl.no)  )1٧(
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ــة. فالــكّل أكــ�ش مــن  مجمــل الصــورة هــو مــا يحمــل المعــ�ف بالنســبة لنــا، وليــس فقــط العنــارص الفرديّ
ــه. مجمــوع أجزائ

ــل  ة عم ــ�ب ي خ
ــ�ي �ف ــدة، والتفك ــة واح ــت لدقيق ي صم

ــوس �ف ف إىل الجل ــاركني ــّ� المش ــو المي ّ: يدع ي
ــا�أ ــث ثن حدي

ــا.  ــة، ســلًبا أو إيجابً ي البداي
ــوه �ف ــا ظّن ا عّم ــا جــدًّ ف أّن الوضــع كان مختلًف

ّ ــني ــث تب ــا، حي ــداٍت وعنًف ــن تهدي تتضّم
ف التوّجــه إىل الشــخص الجالــس إىل جانبهــم ووصــف الوضــع الــذي  بعــد دقيقــة، يطلــب الميــّ� مــن المشــاركني

: ي
كانــوا يفّكــرون فيــه. ناقــش الســؤال اإلآ�ت

ي هذا الوضع تحديًدا، لتغي�ي النتيجة )سلًبا أو إيجابًا(؟
ء مختلف �ف ي

هل كنت قادًرا عى القيام ب�ش  •

ي مجموعــات مــن ثإلثــة أو أربعــة أشــخاص، ويطلــب إليهــم أن 
ف �ف مجموعــات عمــل: يــوزع الميــّ� المشــاركني

: ي
يناقشــوا الســؤال اإلآ�ت

هل هناك أّي سياقات يمكن أن تث�ي الشعور بانعدام اإلأمن والخوف؟ ولماذا؟  •

بعــد 10 دقائــق، يَطلــب الميــّ� إىل المجموعــات أن تذكــر أشــكاإلً مختلفــة مــن التهديــد ترتبــط بســياقات متنّوعــة. 
ي التهديــد )الجنــاة( كانــوا يتّ�فــون عــى هــذا  حــوا لمــاذا يعتقــدون أّن مرتكــ�ب عليهــم أيًضــا أن يحاولــوا أن ي�ش
ي 

ــاركون �ف ــل المش ــة أن يتأّم ــل. الغاي ــك أفض ــا كان ذل ــة، كّلم ــة المقّدم ــدد اإلأمثل ــا زاد ع ــف. وكّلم ــو المخي النح
ف شــخص مــن كّل مجموعــة لتدويــن أهــّم النتائــج عــى ورقــة 

َّ الطــرق المختلفــة للنظــر إىل اإلأمــور وإدراكهــا. يُعــني
لــوح اإلأوراق.

ي النقاش:
حة للمساعدة �ف أسئلة مق�ت

َمن هم مرتكبو التهديد )الجناة(؟  •
ماذا يمكن أن تكون الدوافع أو اإلأسباب الكامنة وراء التهديد أو اإلعتداء الذي ارتُكب؟  •

ما هي الظروف؟  •
سعاف؟ كيف ينظر هؤإلء اإلأشخاص إىل خدمات اإلإ  •

هل حصلت حوادث سابقة؟  •
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ي ننظــر منهــا إىل اإلأشــياء، والموقــع الــذي نــدرك 
ف أدنــاه، ليؤّكــد عــى أّن الزاويــة الــ�ت يشــ�ي الميــّ� إىل الرســَمني

ة. دا كيــف تُفَهــم الخــ�ب فيــه وضًعــا مــن اإلأوضــاع، يمكــن أن يُحــدِّ

النشاط ٣: أثر العنف

ســعاف،  ف لخدمــات اإلإ ــا كمقّدمــني ــٌر علين ــف أث ــد والعن ــا: للتهدي ي يجــب األضــاءة عليه
ــ�ت ــع ال ــرز المواضي أب

ي تنــّم عــن تهديــد وعنــف وكأنّهــا »جــزء 
وعــى منّظمتنــا بشــكل عــام. وإل ينبغــي، تالًيــا، أن نقبــل اإلأفعــال الــ�ت

مــن عملنــا«.)1٨(

مقّدمة: يعطي الميّ� مقّدمة عن الموضوع.

ي مجموعــات مــن ثإلثــة أو أربعــة أشــخاص، ويطلــب إليهــم أن 
ف �ف مجموعــات عمــل: يــوّزع الميــّ� المشــاركني

: ي
ي مــا يــأ�ت

ف أن يفّكــروا �ف ف عــى المشــاركني
ّ ســعاف. ويتعــني يناقشــوا أثــر العنــف عــى مقّدمــي خدمــات اإلإ

سعاف، ضمن المدى القص�ي والمدى الطويل؟ ف لخدمات اإلإ كيف يؤثّر عليهم العنف كمقّدمني  •
لماذا إل يجب قبول التهديدات والعنف وكأنّها »جزء من العمل«؟  •

ــه كّل  ــا ناقشــته، وتوضــع قائمــة بمــا عرضت ــًرا عّم ــة، تقري ي جلســة عاّم
ــة: تقــّدم كّل مجموعــة، �ف مناقشــة عاّم

ــة. ي الجلســات القادم
ي ســياقها �ف

ــرى �ف ــورد لوضــع أنشــطة أُخ ــّ� كم ــا المي ــات، ويحفظه المجموع

tinyurl.com/2bkw5nfu | )researchgate.net(  )1٨(

https://www.researchgate.net/publication/5890615_A_pilot_study_of_workplace_violence_toward_paramedics
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بكلماتهم: ِمن مسعف

التعاطي مع العنف بوسائل غ�ي جسديّة

الحادث
ــا قــد عالجنــا، لتّونــا،  تبًعــا للمعلومــات أدنــاه، قمنــا بإرســال ســّيارة إســعاف بنــاء عــى المكالمــة. وكّن
ء غــ�ي معتــاد. كانــت »الدوريـّـة  ي

ي غايــة اإلطمئنــان ، ولــم نكــن نتوّقــع أّي يسش
مكالمــة مماثلــة، ولــذا كّنــا �ف

ي طلبــت ســّيارة إســعاف، وهــذا مــا أوحــى لنــا بــأّن إل ســبب للقلــق. 
ي الموقــع، وهــي الــ�ت

المحّليــة« �ف

 قرابة 2:30 بعد منتصف الليلالوقت

عطلة نهاية اإلأسبوعاليوم

طريق رئيسّيالموقع

رسال »تسّمم بالكحول، سكر، تطلب الدوريّة المحّلية سّيارة إسعاف«مكالمة األإ

نذار(نوع المكالمة »طوارئ« )أضواء السرعة وصّفارات اإلإ

٤ دقائق )إلى العنوان المحّدد(مّدة القيادة

٧:00 – 23:00المناوبة

موّظفان – مسعف طوارئ 1 + مسعف طوارئ 2 )مسعف أقدم / سائق(الفريق

»اشتباه بشرب الكحول، تعب، تشّوش بالرؤية(اتّصال سابق

ــة المحّليــة، وكذلــك اإلأضــواء  تقالّيــة للدوريّ ، رأينــا اإلأضــواء ال�ب ّ نا عــى الطريــق الرئيــ�ي خــإلل ســ�ي
طــة )معلومــة غائبــة 1#(. الزرقــاء لل�ش

. قــال  ف وصلنــا إىل هنــاك، رأينــا ســّيارة وقــد اصطدمــت بمؤّخــرة ســّيارة أُخــرى عنــد إشــارة الســ�ي وحــني
ي اصطدمــت بالســّيارة 

طــّي إّن هنــاك شــخًصا واحــًدا يحتــاج إىل المســاعدة – ســائق الســّيارة الــ�ت لنــا ال�ش
المتوّقفة.

أجرينــا تقييًمــا ب�يًّــا �يًعــا لــرّكاب الســّيارات اإلأُخــرى، وتحّققنــا مــن أنـّـه لــم يكــن هنــاك إصابــات 
ــة مــن »الســكر  ي حال

ــا إيجــاًزا عــن الحــادث إّن الســائق كان �ف طــّي الــذي قــّدم لن ــا ال�ش أُخــرى. قــال لن
ي المــكان ويطلــق الشــتائم قبــل 

ي �ف
الشــديد«، و«إّن رائحــة الكحــول كانــت تفــوح منــه«، و«إنـّـه كان يمــ�ش

ّ الســائق وغفــا« )معلومــة غائبــة 2#(. طــة، ثــّم عــاد إىل الســّيارة وجلــس عــى كــريسي أن يإلحــظ وجــود ال�ش
ف نادينــا باســمه، ولكّنــه رّد عــى اإلألــم بســباب غــ�ي مفهــوم. نقلنــا  لــم يبــِد الســائق أّي رّدة فعــل حــني
ســعاف لفحــص وظائفــه الحيويّــة لكونــه لــم يكــن يحمــل إصابــات ظاهــرة. وقــد  الســائق إىل ســّيارة اإلإ

ســعاف، وقــال إنـّـه يريــد النــوم. انزعــج الســائق، بشــكل واضــح، مــن اإلهتمــام الــذي أبــداه فريــق اإلإ
طــة  ــة مــن الســكر، كان عــى رجــال ال�ش ي حال

طــة ضبطــت الســائق يقــود ســّيارته وهــو �ف وإلأّن ال�ش
، راح يتــّ�ف بعنــف  ف طّيــني ســعاف إىل المستشــفى. عندمــا رأى الســائق ال�ش ي ســّيارة اإلإ

مواكبتنــا والســائَق �ف
ويتهّجــم بكإلمــه، وحــاول المغــادرة.
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ــى  ــه ع ــك بتثبيت ــات، وذل ــات أو إصاب ب ــرّض إلأّي رصف ــائق دون التع ــى الس ــيطرة ع ــن الس ــا م تمكّن
ســعاف. وافــق الســائق عــى  ــق اإلإ ي فري

طــّي أو عضــو �ف ــة مهاجمــة �ش ــه عاقب ــا ل حن ــا. �ش ــة بأيدين النّقال
عــدم التــّ�ف بعنــف، فلــم نســتخدم اإلأصفــاد أو الضّمــادات المثّلثــة. مــرّت الرحلــة إىل المستشــفى 

ــد مــن الحــوادث. ــوع مزي دون وق

التحليل
ــع  ي أّن الوض

ــ�ي �ف ــن التفك ــَذر م ــف يَْح ــرف كي ــإلمة، يَع ــن أو الس ــا اإلأم ــع قضاي ــل م ــخص تعاَم أّي ش
.» ّ ي

»روتيــ�ف
ف لــك أّن شــيًئا مــا غــ�ي منطقــّي، بغــّض النظــر عّمــا إذا بــدا عديــم 

ّ ابَحــْث عــن معلومــات. وإذا تبــني
ف وفــرق  ف والُمرِســلني ف المّتصلــني ي التواصــل بــني

اإلأهّميــة، قــم بالتحّقــق منــه. كّلنــا يــدرك أّن هنــاك ثغــرات �ف
الطــوارئ: يمكــن إســاءة تفســ�ي المعلومــات، أو نســيانها، أو نقلهــا بشــكل مغلــوط.

ف أّن العديــد مــن مكالمــات الطــوارئ تتبــع نوًعــا مــن اإلأنمــاط، فــإّن لــكّل مكالمــة القــدرة عــى  ي حــني
�ف

ــرت عــى  ــك، أثّ ــل ذل ي عالجناهــا قب
ــ�ت ــع. أشــعر أّن مكالمــة الســكر ال ــا هــو غــ�ي متوّق أن تتطــّور إىل م

حواســنا.
طــة الزرقــاء، كان علينــا أن نفهــم مــا يجــري،  أَِعــد التقييــم طــوال الوقــت. بمجــرّد رؤيتنــا أضــواء ال�ش
وأن نــدرك أنـّـه كان هنــاك ســائق مخمــور. لــو كّنــا أنــا أو زميــىي قــد أَعدنــا تقييــم هــذه الفكــرة أو أعربنــا 

ف تــاّم مــن أنّنــا َلُكّنــا أكــ�ش يقظــة واســتعداًدا للمخاطــر المحتملــة. عنهــا، فأنــا عــى يقــني
، »مــاذا لــو لــم يكــن الســائق المخمــور نائًمــا؟«،  ي هــذه الحالــة، لــو كنــت ســألت نفــ�ي

مــاذا لــو؟ �ف
ــا  ــا عّم ــع فريَقن ــذي أَطل ــّي ال ط ي أّن ال�ش

ــّك �ف ــدي أّي ش ــس عن ــاكل. لي ــن المش ــ�ي م ــا الكث ــا لتجّنبن ربّم
ي ذلــك، وهــذا مــا كان ينبغــي 

حــدث، كان مقتنًعــا بــأّن الســائق كان، بالفعــل، نائًمــا، لكّننــا لــم نشــّكك �ف
طــة  أإّل نفعلــه. كان الســائق مخمــوًرا، لكّنــه، بالتأكيــد، لــم يكــن نائًمــا. كان يحــاول تجّنــب اســتجواب ال�ش

عــ�ب التظاهــر بالنــوم.
ــّم  ــو ت ــت، ل ي تل

ــ�ت ــب المشــاكل ال ــه كان مــن الممكــن تجّن ــا بأنّ ــع تماًم ــا مقتن تقليــص المواجهــة. أن
. ــّد اإلأد�ف ــة إىل الح ــص المواجه ــة تقلي ــى محاول ــعاف ع س ــّيارة اإلإ ــم س ــّي وطاق ط ــن ال�ش ــب كّل م تدري

المعضالت األأخالقّية
ــر،  ــن اإلأم ــق م ــّم التحّق ــم يت ــة ســكر )ل ي حال

ــه �ف ــم عــى الســائق لقيادت ــم: وجــدت نفــ�ي أحك الُحْك
ــوُل  ــة الق اه ف ــن ال�ف ــس م ــن. لي ًا لإلآخري ــ�ي ــًدا خط ــّكل تهدي ــه ش نّ

ــا إلأ ــل(، وأيًض ــت التفاع ي وق
ــع، �ف بالطب

ي الموقــع لمعالجــة 
طــة كانــت �ف ي ســعيد إلأّن ال�ش

ي أنّــ�ف
ي كنــت أفّكــر �ف

ي لــم أحكــم عليــه، وأذكــر أنّــ�ف
إنّــ�ف

ــم. ــّ�ف بشــكل مإلئ ف، وأن أت ــ�ش ي ب
ــ�ت ــل منّظم ــه يجــب أن أمّث ّ أن أدرك أنّ ــىي المســألة. كان ع

ــو  ــخص وه ــذا الش ــن ه ــات ع ي ومض
ــ�ف ــادرت إىل ذه ــف، تب ــائق بعن ــّ�ف الس ــا ت ــب: عندم الغض

ــب. ــذا الغض ــيف ه ــّ�ف بمقت ــم أت ي ل
ــ�ف ــو أن ــب، ول ــعرت بالغض . ش ــاىلي ــؤذي أطف ي
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سعاف األإ خدمات  مقدمي  ضد  العنف   :1 الجلسة   – ي 
الثا�ن الجزء 

»ليس هناك جواب واحد 
صحيح. فقط بالنقاش 
والحوار واألستماع إىل 
ات األآخرين، يمكن  خ�ب

للمرء أن يتأّهب، بشكل 
 مالئم، لحوادث من 

هذا النوع.«

الدروس المستفادة
طــّي  ي تلــت، كان يمكــن تجّنبهــا لــو تــّم تدريــب كّل مــن ال�ش

ف تــاّم مــن أن المشــاكل الــ�ت ي عــى يقــني
إنّــ�ف

. ســعاف عــى محاولــة تقليــص المواجهــة إىل الحــّد اإلأد�ف وطاقــم ســّيارة اإلإ
ي هــذه الحالــة تحديــًدا، وبمــا أّن الســائق المخمــور كان يشــعر بالنعــاس نوًعــا مــا، كان مــن اإلأفضــل 

�ف
ّ المســعف بعــد صعــوده إىل ســّيارة اإلســعاف  طــّي إّمــا إىل جانــب الســائق أو عــى كــريسي لــو جلــس ال�ش
ــام الســائق المخمــور  ــب التواصــل البــ�ّي ووجــوَده أم ــد تجّن ــك ق ، فيكــون بذل ّ ي ــ�ب ــاب الجان ــن الب م

ًة.  مبــا�ش
ي أن أتعامــل مــع مثــل 

غالًبــا مــا أتصــّور ســيناريوهات مختلفــة للحــادث نفســه، وأتســاءل كيــف يمكنــ�ف
ــاك جــواب واحــد صحيــح. فقــط بالنقــاش  ي المســتقبل. ليــس هن

هــذه الحــوادث عــى نحــو أفضــل �ف
ات اإلآخريــن، يمكــن للمــرء أن يتأّهــب، بشــكل مإلئــم، للتعامــل مــع حــوادث  والحــوار واإلســتماع إىل خــ�ب
ف – مختلــٌف،  مــن هــذا النــوع. كّل وضــع – بظروفــه وأحداثــه، ومــن جهــة المنّظمــات واإلأهــاىلي المعنّيــني
ــا،  ــذا، حتًم ــك. ه ــة ب ــاعدة الخاّص ــات المس ــك وآلّي ــك، وبمنّظمت ــة بمقاربت ــى ثق ــون ع ــك أن تك وعلي

موضــوع للنقــاش لــم يتســنَّ ىلي أن أتلّقــاه خــإلل التدريــب.
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الختام

ي هــذه الجلســة، ويعطيهــم 
ــا تعّلمــوه �ف ف أن يلّخصــوا أهــّم م ــّ� إىل المشــاركني ــب المي ــة: يطل مناقشــة عاّم

حــة، هــي، ببســاطة:  ي مــا تعّلمــوه. يمكــن الختــام بطــرق عــّدة، وإحــدى الطــرق المق�ت
الفرصــة ليتأّملــوا مًعــا �ف

مــاذا تعّلمــت اليــوم؟)1٩(

الغاية
التقييم  •

التلخيص  •

نصيحــة: احــرص عــى أن تعطــي دقيقــة لــكّل مشــارك. بعضهــم ينتهــي ب�عــة، والبعــض اإلآخــر يحتــاج 
إىل مزيــد مــن الوقــت. 

كيف؟
ي الجلســة 

ي جملــة واحــدة، عّمــا تعّلمــه �ف
، �ف ّ ي حلقــة دائريـّـة. اطلــب مــن كّل مشــارٍك أن يعــ�ب

يجلــس المشــاركون �ف
1. يُعَطــون دقيقــة واحــدة للتفكــ�ي وإعــداد جملــة، ثــّم يتحّدثــون أمــام المجموعــة. مثــإلً:

ي نظر شخص آخر«
، يمكن أن تكون مختلفة تماًما �ف ي تبدو بها اإلأمور ىلي

»تعّلمت أّن الطريقة ال�ت

أنظر ص. 13٨ حيث تجد قائمة بالموارد ومزيًدا من القراءات الخاّصة بهذه الجلسة.

tinyurl.com/4z6b9t4v | hcid_manual_for_hcpersonnel_prev_violence_stress_.pdf (rodekors.no) p. 45  )1٩(

https://www.rodekors.no/globalassets/_rapporter/health-care-in-danger-hcid-rapporter/hcid_manual_for_hcpersonnel_prev_violence_stress_.pdf
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المخاطر منهجّية  استخدام   :2 الجلسة   – ي 
الثا�ن الجزء 

الجلسة ٢:
استخدام منهجّية المخاطر

األأهداف التعليمّية

ي نهاية هذه الجلسة سيكون المشاركون قد: 
�ف

دارة المخاطر؛ فوا عى العنارص الرئيسّية إلإ تَعرَّ  •
سعاف وما قبل الوصول إىل المستشفى؛ ي كيفّية تطبيق هذه العنارص عى خدمات اإلإ

روا �ف َفكَّ  •
ي أهّمية هذه العنارص بالنسبة إىل منّظمتهم؛

روا �ف َفكَّ  •
ي تنطوي عليها ممارسُتهم، وكيف يمكن إدارتها؛

حّددوا المخاطر ال�ت  •
بإلغ عنها. ف اإلإ

ّ ي يتعني
بإلغ عن الحوادث، وعرفوا العنارص الرئيسّية ال�ت أدركوا أهّمية اإلإ  •

ح للحلقة مخطّط مق�ت

دارة الوقتالطرقاألأنشطة ح ألإ مق�ت

وفائدتها مدخل إىل التدريب الجلسة  هذه  مع�ف  حول  عرض 
ف بالنسبة لسياقات )ظروف( المشاركني

1٥ دقيقة

30 دقيقة مجموعات عمل تليها جلسة عاّمة ونقاش١: التعرّف عىل مفاهيم المخاطر

عرض يقّدمه الميّ�• ٢: إدارة المخاطر 
مجموعات عمل• 
التهديدات •  قائمة  توضع   – مصفوفة 

ي 
�ف تحديدها  سبق  ي 

ال�ت والعنف، 
ي المصفوفة

الجلسة السابقة �ف

ساعة

جلسة ٣: األبالغ عن الحادث ي 
�ف نقاش  يليه  الميّ�  يقّدمه  عرض 

ّ ي
عاّمة ثّم نقاش ثنا�أ

٤٥ دقيقة

بالغ  مجموعات عمل• ٤: نموذج األإ
ي جلسة عاّمة• 

نقاش �ف
ساعة

ي ختام
�ف والمشاركون  الميّ�  يقّدمه  قص�ي  موجز 

جسلة عاّمة 
1٥ دقيقة

ح وقت الجلسة المق�ت
3 ساعات
٤٥ دقيقة
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استعدادات الميّ�
ي ســوف تُناَقــش وأنّهــا ترّحــب بالمبــادرة. مــن المهــّم الحصــول 

دارة بالمواضيــع الــ�ت تأّكــد مــن معرفــة اإلإ  •
ــة؛ ــكإلم بحّري ــتطيعون ال ــم يس ــاركون أنّه ــرف المش دارة، وأن يع ــم اإلإ ــى دع ع

ضع خّطة للحلقة؛  •
ـِ مقاربة إدارة المخاطر )ص. 3٧-2٨ من الجزء اإلأّول(؛ اّطلع عى القسم الخاّص ب  •

دارة المخاطــر المرتبطــة بالعنــف ضــّد مقّدمــي خدمــات  ي حــال توّفرهــا، تعــّرف عــى خّطــة المنّظمــة إلإ
�ف  •

؛ ف ــاركني ــاول المش ي متن
ــا �ف ــعاف، وَضْعه س اإلإ

ي حــال توّفرهــا، واســتخدمها كأســاس لمزيــد 
اّطلــع عــى مصفوفــة إدارة المخاطــر الخاّصــة بمنّظمتــك، �ف  •

ــة؛ ــذه الجلس ي ه
ــل �ف ــن العم م

ّ المطبوعات ومصفوفة المخاطر للنشاط 2؛ ح�ف  •
ي 

جــراءات �ف أ المطبوعــات الخاّصــة باإلإ ّ بــإلغ عــن الحــوادث الخــاّص بمنّظمتــك وهــ�ي اّطلــع عــى نظــام اإلإ  •
حــال توّفرهــا.

مدخل إىل الجلسة

يوضــح الميــّ� أّن هــذه الجلســة تقــّدم أدوات عملّيــة لدعــم مقاربــة إدارة المخاطــر، وذلــك لتقديــر المخاطــر 
ــم  ــدرّب عــى تقيي ــا للت ــّدم هــذه الجلســة تمريًن ــا تُق ــا. كم ــل منه ــة والتقلي ــة الصّحي ــم الرعاي المرتبطــة بتقدي
بــإلغ عــن الحــوادث وأهمّيــة ســجّل المخاطــر. المخاطــر. وســوف تســّلط الجلســة أيًضــا الضــوَء عــى أهّميــة اإلإ

. للنّص الكامل انظر الملحقات 1 )ص. ١٥١(، و2 )ص. ١٥٧(،  ن مواد للقراءة، مفيدة للمشارك�ي
و3 )ص. ١٥٩(

ســعاف ومــا قبــل الوصــول إىل المستشــفى«، يقــّدم وصًفــا  »إجــراءات تقييــم المخاطــر لخدمــات اإلإ  •
ــر. ــر المخاط ــوات تقدي ــكّل خط ل

ي 
ــة إجــراء تقديــر المخاطــر �ف حــاٍت حــول كيفّي »مثــال عــى بروتوكــول تقييــم المخاطــر«، يقــّدم مق�ت  •

ــا. منّظمــة م
ٍ للتقليــل مــن المخاطــر«، يوضــح كيفّيــة التقليــل مــن أثــر اإلأحــداث واحتمــال وقوعها  »مثــال عــى تدبــ�ي  •

بعــد اإلنتهــاء مــن التقييــم. يتضمــن المثــال المســتخَدم وجــود نقــاط تفتيــش مأهولــة.

 ّ ي حياتنــا اليومّيــة، حــ�ت
نصيحــة: جميعنــا مســؤولون عــن إجــراء تقييــم المخاطــر، وجميعنــا نقــوم بــه �ف

ولــو كّنــا إل نإلحــظ هــذا دائًمــا. 
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النشاط ١: التعّرف عىل مفاهيم المخاطر

تــب  ف المخاطــر الشــخصّية والمخاطــر التنظيمّيــة. ي�ت ي يجــب األضــاءة عليهــا: الفــرق بــني
أبــرز المواضيــع الــ�ت

ي تحديــد المخاطــر وإدارتهــا.
ي المنّظمــة قــدٌر مــن المســؤولّية �ف

عــى كّل شــخص �ف

مقّدمة: ما هي المخاطر؟

ي بيئــات يســودها المجهــول، 
ســعاف والرعايــة الصّحيــة الســابقة للوصــول إىل المستشــفى، �ف تجــري خدمــات اإلإ

وإل يمكــن فيهــا التحّكــم بجميــع العنــارص. لذلــك وجــب علينــا إجــراء تقييمــاٍت دينامّيــة للمخاطــر، بانتظــام، 
ي التقييــم المســتمّر وإعــادة تقييــم المخاطــر تجــاه أنفســنا وتجــاه 

عنــد حضورنــا إىل مــكان الحــوادث. هــذا يعــ�ف
ي كثــ�ي مــن اإلأحيــان، 

ف واإلآخريــن. قــد تكــون هــذه المخاطــر مرتبطــة بالعــإلج المقــّدم، ولكّنهــا، �ف المتعالجــني
تكــون مرتبطــة بالبيئــة المحيطــة.

إدارة المخاطر: مبادئ توجيهّية

ISO31000: إدارة المخاطــر، المبــادئ التوجيهّيــة والمبــادئ والهيكلّيــة 
واإلإجــراءات.

tinyurl.com/uusddn9z

بكلماتهم: ِمن مسعف

ّ غ�ي آمن ي
عمل ميدا�ن

الحادث
ي تواصــل مــع الســلطات المحّليــة، وقــد حصلنــا عــى إذنهــا للوصــول 

قبــل هــذه المهّمــة الميدانّيــة، كّنــا �ف
إىل هنــاك. وعندمــا َرَكّنــا الســّيارة، ظهــر رجــإلن يحمــإلن أســلحًة وأخــذا يطلقــان النــار علينــا. ســأإل َمــن 
ي المنطقــة، وقــاإل إنّنــا مشــبوهون. قــاإل لنــا إنـّـه عليهمــا تفتيــش 

نحــن، وَمــن قــال لنــا إنـّـه يوجــد ألغــام �ف
، وأنّنــا، كأطقــم  ّ ي

نســا�ف ي المجــال اإلإ
ســعاف. أوضحــُت لهمــا أنّنــا نعمــل �ف ّ ســّيارة اإلإ جميــع الســّيارات، حــ�ت

طّبيــة، إل نحمــل داخــل الســّيارة إإّل أجهــزة ومعــّدات طّبيــة. كان واحــٌد مّنــا يفهــم اللغــة المحّلّيــة، وهــذا 
ِمــن ُحْســن حّظنــا: كان الرجــال المســّلحون يتحّدثــون عــن قتلنــا و�قــة أغراضنــا. عندمــا ســمعنا هــذا، 
ّ لهجــوم،  ي

نســا�ف ي المجــال اإلإ
ي اليــوم ذاتــه، تعــرّض عاملــون آخــرون �ف

أبلغنــا الفريــق وغادرنــا المنطقــة. �ف
طــة عــى مقربــة مــن المــكان. وقــد أُعلنــت  وُقِتــل شــخٌص منهــم. لــم يكــن هنــاك أّي قــّوة حكومّيــة أو �ش
ــت ظــروف  ــث كان ــرى حي ــة أُخ ــا إىل منطق نســانّية، وانتقلن ــات اإلإ ــت العملّي ــة، وأُوِقف َ آمن ــ�ي ــة غ المنطق

العمــل أكــ�ش اســتقراًرا. 

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:31000:ed-2:v1:en
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:31000:ed-2:v1:en
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التحليل
ــا لــم نكــن عــى تواصــل مــع مختلــف المجموعــات المســّلحة. كان ينبغــي المحافظــة  حصــل هــذا إلأنّن
ــات  ــف المجموع ف مختل ــني ــي ب ــ�ش الوع ــك لن ــة، وذل ــن خــإلل الســلطات المحّلي عــى هــذا التواصــل م
ّ يعرفــوا أنّنــا منّظمــة حياديـّـة وغــ�ي منحــازة ومســتقّلة. يتطّلــب كل هــذا  ولــدى الســّكان بشــكل عــاّم، حــ�ت
َ مــن الشــفافّية، والثقــة، وأنظمــَة التواصــل الواضــح. ينبغــي إدخــال تقييــٍم ُصْلــٍب لإلأمــن، ومــن  الكثــ�ي

ورّي أيًضــا إجــراء تدريــب عــى اإلأمــن.  الــ�ف

َمن المسؤول؟
ي يؤّديهــا المســعفون تحديــَد المخاطــر وإدارتهــا، ومــن ضمنهــا المخاطــر التنظيمّيــة 

تتضّمــن الخدمــة الــ�ت
ي المنّظمــة 

ي العــادة، عــى الفريــق القيــادّي، غــ�ي أّن لــكّل واحــد �ف
اإلأوســع. تقــع المســؤولّية الرســمّية، �ف

ي ســياق العملّيــات.
بــإلغ عنهــا، وعــن التعامــل معهــا �ف َقــْدٌر مــن المســؤولّية عــن تحديــد المخاطــر واإلإ

ف عــى كّل 
ّ ْر مــا إذا كان يتعــني ، َقــرِّ ف ع المشــاركون عــى مجموعــات. تبًعــا لعــدد المشــاركني مجموعــات عمــل: يـُـوزَّ

مجموعــة أن تجيــب عــى جميــع اإلأســئلة، أو وّزع اإلأســئلة عــى المجموعــات.
ما هي المخاطر؟  •

ي سياق عملك.
أعِط أمثلة عن المخاطر �ف  •

ي تحديد المخاطر وإدارتها؟
كيف تنظر إىل مسؤولّيتك �ف  •

ي نظرك، وما هي المخاطر غ�ي المقبولة؟
ما هي المخاطر المقبولة، �ف  •

ي منّظمتك، وما هي المخاطر غ�ي المقبولة؟
ما هي المخاطر المقبولة، �ف

ف ضمن سياقك؟ ما هي، برأيك، أك�ب المخاطر عى المسعفني  •

ــا  ــة كّله ــى المجموع ــوا ع ف أن يعرض ــاركني ــّ� إىل المش ــب المي ــل، يطل ــات العم ــد مجموع ــة: بع ــة عاّم مناقش
ــق. ــا كفري ــم أن يديروه ــف يمكنه ــوها، وكي ي ناقش

ــ�ت ــر ال ــَض المخاط بع
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عرض للمصطلحات والمفاهيم. فرصة لمناقشتها إذا اقتيف اإلأمر:

المخاطر: كّل ما يمكن أن يسّبب اإلأذى.
الخطر: احتمال أن تسّبب المخاطر أذًى ما.

إدارة المخاطر: نظام لتحديد المخاطر والتقليل منها وإزالتها إذا أمكن.
ي 

ا لقبولهــا أو التعــرّض لهــا �ف ي يكــون فــرد أو منّظمــة مســتعدًّ
ي المخاطــرة: نســبة المخاطــرة الــ�ت

الرغبــة �ف
. ف

ّ وقــت معــني
تحديد المخاطر: كّل وسيلة للتعرّف عى المخاطر، ونقل هذه المعلومة إىل الشخص المناسب.

ة مقبولة بعد تطبيق إجراءات التقليل من المخاطر. المخاطر المتبّقية: نسبة المخاطر المعت�ب
ــا،  ــا ودرجاته ــا، وتصنيفه ــّم تحديده ي ت

ــ�ت ــر ال ــجيل المخاط ــتعمل لتس ــام المس ــر: النظ ــجّل المخاط س
ــا. ــّم تطبيقه ي ت

ــ�ت ــراءات ال واإلإج

 

النشاط ٢: إدارة المخاطر

ــة اكتســاُب فهــم ومعرفــة بمصفوفــة تقييــم المخاطــر  ضــاءة عليهــا: الغاي ي يجــب األإ
ــ�ت ــع ال ــرز المواضي أب

ــتخدامها. واس

 ّ ــا بالمنّظمــة، وذلــك إلأّن التقييــم الفعــىي ــا للمخاطــر خاصًّ مهــّم! إل يجــب اعتبــار نتائــج التمريــن تقييًمــا فعليًّ
ــات وتوافــق عليــه.  يجــب أن تقــوده إدارة العملّي

ســعاف«  اإلإ خدمــات  لمقّدمــي  للمخاطــر  بتقييــٍم  القيــام  »إجــراءات  الميــّ�  يعــرض  الميــّ�:   عــرض 
ف ٥ و٦. ف خاّص عى النقطتني ي الملحق 1(، مع ترك�ي

)ص. 1٥٧ �ف

ي »مثــال عــى بروتوكــول لتقييــم المخاطــر« 
 تجــد مــوارد إضافّيــة وأمثلــة عنــد تهيئتــك لهــذه الجلســة �ف

ي الملحق 3(. 
ي الملحق 2(، و»مثال عى إجراء للتقليل من المخاطر« )ص. 1٦1 �ف

)ص. 1٥٩ �ف

ــدات  ف قائمــة التهدي ــة مســتخدمني ف أن يعرضــوا خطــًرا ذا صل ــّ� إىل المشــاركني ــب المي مجموعــات عمــل: يطل
ســعاف«( كمرجــع.  ي الجلســة 1 )»العنــف ضــّد مقّدمــي خدمــات اإلإ

ــّم وضعهــا �ف ي ت
ــ�ت والمخاطــر ال

ة، ويعطيهــم مطبوعــات تتّضمــن  ي مجموعــات صغــ�ي
ــوا �ف ف أن يتوزّع بعــد ذلــك، يطلــب الميــّ� إىل المشــاركني

مصفوفــة المخاطــر )الملحــق ٦، ص. 1٧٤(. يجــب عــى كّل مشــارك أن يتأّمــل أّوإلً كيــف يصّنــف الخطــر ضمــن 
ــم  ــا إيّاه ــوة، معطًي ــوة فخط ف خط ــاركني ــاد المش ــّ� بإرش ــوم المي ــه. يق ي مجموعت

ــذا �ف ــش ه ــة ويناق المصفوف
تعليمــات حــول كيفّيــة اســتخدام مصفوفــة تقييــم المخاطــر. يجــب أن يتمّكــن المشــاركون مــن طــرح اإلأســئلة 

ي أّي وقــت خــإلل هــذا النشــاط.
�ف
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تقييم المخاطر

سعاف الخطر عىل مقّدمي خدمات األإ
LIKELIHOOD

بعيد 
ا اإلحتمال جدًّ

غ�ي مرّجح
ممكن 

الحدوث
امرّجح مرّجح جدًّ

ّدة
ح

ال

ّ ي
٥١0١٥٢0٢٥إعاقات دائمة أو وفّياتكار�ش

شديد
سعافات الفوريّة  إصابات تستدعي اإلإ

والرعاية العياديّة الطويلة اإلأمد
٤٨١٢١٦٢0

عاٍل
سعافات الفوريّة  إصابات تستدعي اإلإ

والرعاية العياديّة
٣٦٩١٢١٥

٢٤٦٨١0إصابات تستدعي الرعاية العياديّةمعتدل

ضئيل
إصابات بسيطة إل تستدعي 

المساعدة الطّبية
١٢٣٤٥

الرسم ٩: مصفوفة تقييم المخاطر

ات.  ّ الخطــوة 1: عــى المشــارك أن يحــّدد معايــ�ي لتعريــف كّل مســتوى مــن مســتويات الحــّدة، وأن يخرج بمــؤ�ش
ي 

ســعاف« )ص. 1٥3 �ف راجــع النقطــة ٥ مــن »إجــراءات القيــام بتقييــم المخاطــر الخــاّص بمقّدمــي خدمــات اإلإ
الملحــق 1(. 

، كلٌّ ضمــن ســياقه، أن يحــّدد أيًّــا مــن اإلأخطــار هــو  ف الخطــوة 2: بنــاًء عــى التمريــن الســابق، عــى المشــاركني
اإلأهــّم بالنســبة إليــه كمســعف.

ــّم، عليهــم أن  ــن ث ــه.)20( وم ر واحتماَل ــ�ف ف أن يقّيمــوا حــّدَة الخطــر المســّبب لل الخطــوة 3: عــى المشــاركني
ي الموضــع المناســب عــى مصفوفــة تقييــم المخاطــر )الصــورة ٩(. عنــد تقييــم حــّدة 

يضعــوا كإلًّ مــن اإلأخطــار �ف
ات المّتفــق  ّ ي تحــّدد كإلًّ مــن مســتويات الحــّدة والمــؤ�ش

وا إىل المعايــ�ي الــ�ت ف أن يشــ�ي حــادث مــا، عــى المشــاركني
ي النقطــة ٦ مــن 

ي اإلعتبــار العنــارص المشــار إليهــا �ف
ف أن يأخــذوا �ف عليهــا. وعنــد تقديــر اإلحتمــال، عــى المشــاركني

ي الملحــق 1(. 
ســعاف« )ص. 1٥٥ �ف »إجــراءات القيــام بتقييــم المخاطــر الخــاّص بمقّدمــي خدمــات اإلإ

ف أن يعرضــوا تقييمهــم للمخاطــر، وأن يضعــوا نتائــج هــذا التقييــم  مناقشــة عاّمــة: يطلــب الميــّ� إىل متطّوعــني
ــا عــى أن  عون أيًض ــوح اإلأوراق(. ويُشــجَّ ــا عــى الشاشــة أو رســًما عــى ل ــا عرًض كة )إّم عــى المصفوفــة المشــ�ت

ات واإلحتمــال والحــّدة.  ّ شــارة إىل المعايــ�ي والمــؤ�ش يوضحــوا كيــف توّصلــوا إىل هــذه النتائــج باإلإ

ًرا بالفعل. ي سّبب رصف
ًرا، وتلك ال�ت ي تنطوي عى مخاطر كان باإلمكان أن تسّبب رصف

تذّكر: يشتمل الحادث عى الوقائع ال�ت  )20(
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ــح أن يصــل المشــاركون إىل نتائــج مختلفــة، اإلأمــر الــذي مــن شــأنه أن يوّلــد نقاشــات وأفــكاًرا مهّمــة.  مــن المرجَّ
ف هنــا، وليــس  كــ�ي ولكــْن، عــى الميــّ� أن يختــم التمريــن بالتأكيــد عــى أّن العملّيــة نفســها هــي موضــوع ال�ت
اًكا  ــًدا مــن الوقــت، ومشــاورات أوســع، واشــ�ت ــب مزي ــح لتصنيــف الخطــر. فهــذا يتطّل إيجــاد المــكان الصحي
ــا  ي المصفوفــة قــد يكــون مهمًّ

جمــاع العــام حــول المخاطــر وتصنيفهــا �ف ا مــن إدارة العملّيــات. وإّن اإلإ ً
مبــا�ش

ي تــّم اكتســابها خــإلل ورشــة العمل.
م إليهــا مــع المعــارف الــ�ت دارة؛ وينبغــي، بموافقــة المجموعــة، أن يُقــدَّ لــإلإ

وعــى الميــّ�، أيًضــا، أن يشــ�ي إىل أهّميــة فهــم الدوافــع الكامنــة وراء أفعــال الجنــاة عنــد محاولــة تحديــد 
التدابــ�ي الخاّصــة بالتقليــل مــن حــّدة المخاطــر. 

ي يمكــن أن تعيــق التقديــم اإلآمــن للرعايــة الصّحيــة هــو عملّيــٌة مســتمرّة، وينبغــي أن 
تقييــم المخاطــر الــ�ت

ة المإلئمــة إلإجــراء تقييمــات  تتجــّدد بشــكل منتظــم. وتقــع عــى إدارة المنّظمــة مســؤولّية تحديــد الوتــ�ي
جديــدة. 

بالغ عن الحادث النشاط ٣: األإ

بإلغ  ٌث للمخاطــر واإلإ ضــاءة عليهــا: مــن اإلأهّميــة بمــكان أن يكــون لنــا فهــم ُمحــدَّ ي يجــب األإ
أبــرز المواضيــع الــ�ت

ي هــذا الخصوص.
عــن الحــوادث باعتبارهمــا أداة مهّمــة �ف

ــاه، ثــّم يشــ�ي إىل النشــاط الســابق  مقّدمــة: يطــرح الميــّ� مقّدمــة للموضــوع عــى أســاس المعلومــات أدن
الــذي قــّدم فهًمــا للمخاطــر الســياقّية. يُســأل المشــاركون مــا إذا كانــت هــذه الصــورة مفيــدًة لهــم لإلأســبوع 

المقبــل، أو الشــهر المقبــل، أو الســنة المقبلــة.

ي مشــاكل. إنـّـه أداة أساســّية لتحديــد المخاطــر الناجمــة 
ليســت الغايــة مــن اإلبــإلغ عــن الحــوادث إيقــاع النــاس �ف

عــن حــوادث متكــّررة والتقليــل مــن حّدتهــا.

ي بيئــات 
ي أّي بيئــة عمــل. وقــد يكــون المســعفون الذيــن يعملــون �ف

ي أّي وقــت و�ف
قــد تحصــل الحــوادث اإلأمنّيــة �ف

ي مجــال 
ف �ف ف اإلأبحــاث أّن العنــف ضــّد العاملــني

ّ ف لحــوادث أمنيّيــة. تُبــني ي أوضــاع اإلأزمــات معّرضــني
غــ�ي آمنــة و�ف

ي كّل مــكان ومســتمّرة، وقــد تــّم 
ة �ف بــإلغ عنهــا بشــكل كاٍف، وأنّهــا حــارصف الرعايــة الصّحيــة »مشــكلة إل يتــّم اإلإ

ــة  منّي
أ

بــإلغ عــن الحــوادث اإل «.)21( يجــب وضــع إجــراءات ثابتــة لإلإ ي شــأنها وتجاهلهــا إىل حــّد كبــ�ي
التســامح �ف

. كمــا يجــب أن تتوّفــر آلّيــات لإلســتجابة  ف ورصدهــا، وأن تكــون معروفــة بشــكل جّيــد لــدى جميــع المســِعفني
ي 

بــإلغ عــن جميــع الحــوادث، ومــن ضمنهــا التهديــد أو العنــف أو الجريمــة الــ�ت لمثــل هــذه الحــاإلت. ينبغــي اإلإ
تــب عــى كّل منّظمــة  ــا. ي�ت ف الجســدّي والعاطفــّي لــدى كلِّ َمــن كان معنيًّ ك أثــًرا دائًمــا عــى المســتويَني قــد تــ�ت

واجــُب حمايــة موّظفيهــا، واإلســتجابة لهــم، ودعمهــم قبــل حصــول حــادٍث، وأثنــاءه، وبعــده.)22(

tinyurl.com/4xk9e9nc  )21(

tinyurl.com/2p9ne6xh | Mobile_Guide_MOBILEGUIDE_SIIM_Staff.pdf (insecurityinsight.org)  )22(

https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMra1501998?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.org&rfr_dat=cr_pub++0pubmed
http://insecurityinsight.org/wp-content/uploads/2020/10/Mobile_Guide_MOBILEGUIDE_SIIM_Staff.pdf
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ي مــكان 
ف اإلإجــراءات اإلأمنّيــة �ف ثّمــة مراجعــات دوريـّـة لمثــل هــذه التقاريــر عــن الحــوادث، للمســاعدة عــى تحســني

ف أنفســهم. ي العــادة، عــى إدارة المنّظمــة، إل عــى المســِعفني
العمــل. تقــع هــذه المســؤولّية، �ف

بالغ: توجيهات التسجيل واألإ

ــر  ــإلغ – انظ ب ــجيل واإلإ ــ�ي )ISO(: التس ــة للمعاي ــة العالمّي ــ�ي المنّظم معاي
ــم ٧.٦. القس

tinyurl.com/uusddn9z

 
بالغ عن الحوادث األأمنّية ورصدها أهّمية األإ

ي اعتمــاَد نظــام إبــإلغ. 
ف للتهديــدات والعنــف، يقتــيف ي يكــون فيهــا المســعفون مّعرضــني

إّن َفْهــَم اإلأوضــاع الــ�ت
دارة معلومــاٍت حــول أّي مــن المناطــق تتطّلــب مزيــًدا مــن الكفــاءة و/أو تنفيــذ إجــراءات للتقليــل مــن  تتلّقــى اإلإ
حــّدة المخاطــر أو إزالتهــا. العنــف، مهمــا كان نوعــه، غــ�ي مقبــول، وإل يمكــن لمنّظمتــك أن تعمــل، إإّل إذا كانــت 
ــن دون  ــن الحــوادث م ــإلغ ع ب ــة تشــّجع اإلإ ــة ثقاف ي المنّظم

ــاك �ف ــون هن ف أن يك
ّ ــة بالحــوادث. يتعــني عــى معرف

الخــوف مــن الثــأر أو اإلنتقــاد.23

)SIIM( ن إدارة معلومات حوادث األأمن والسالمة للموظّف�ي

مرجع يوضح كيف تبلغ منّظمتك عن حادث يتعّلق باإلأمن والسإلمة.

tinyurl.com/2p9ne6xh

ف أن يتّوجــه كّل منهــم إىل الشــخص الجالــس إىل جانبــه وأن يناقــش معــه  ــب إىل المشــاركني ّ: يُطَل ي
ــا�أ نقــاش ثن

: ف ــني ف اإلآتَي ــني الموضوَع
ســعاف وما قبــل الوصول  مــي خدمــات اإلإ بــإلغ عــن الحــوادث ورصدهــا بالرجــوع إىل ظــروف مقدِّ أهّميــة اإلإ  )1

إىل المستشــفى.
بإلغ عنها، مع إعطاء أمثلة. ي ينبغي اإلإ

أنواع التهديدات والعنف المختلفة ال�ت  )2

tinyurl.com/ycyjwabj | )ilo.org(  )23( 

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:31000:ed-2:v1:en
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:31000:ed-2:v1:en
http://insecurityinsight.org/wp-content/uploads/2020/10/Mobile_Guide_MOBILEGUIDE_SIIM_Staff.pdf
http://insecurityinsight.org/wp-content/uploads/2020/10/Mobile_Guide_MOBILEGUIDE_SIIM_Staff.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/normativeinstrument/wcms_160908.pdf
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مناقشة عاّمة: يقود الميّ� نقاًشا إلكتشاف ما إذا كان هناك اتّفاق عاّم حول الموضوع.

يمكن للميّ� أن يستخدم اإلأسئلة التالية لتوجيه النقاش:
ي منّظمتك؟

هل يُبلَّغ عن الحوادث �ف  •
بإلغ عن الحوادث، إذا وجدت؟ ي اإلإ

تك �ف ما هي خ�ب  •
بإلغ؟ ّ نتيجة اإلإ ماذا حصل بعد هذا؟ هى تلّقيت أّي رّد أو شاهدت أّي تغ�ي  •

بإلغ مّرة أُخرى؟ إذا لم يكن كذلك، فهل َمَنَعك هذا من اإلإ  •

)near miss( منظّمة األأمن والسالمة

ي تعريفاتها لمواضيع اإلأمن والسإلمة تتحّدث منّظمة اإلأمن والسإلمة عن 
�ف

قليإلً«  اختلفت  الظروف  أّن  لو  فيها  يتأّذى  أن  عامٌل  »كاد  ي 
ال�ت الحوادث 

.)Near Miss(

tinyurl.com/4b9y2xru

بالغ عن الحوادث النشاط ٤: نموذج األإ

بــإلغ عــن الحــوادث، وعــى  ضــاءة عليهــا: هنــاك أنظمــة وإجــراءات مختلفــة لإلإ ي يجــب األإ
أبــرز المواضيــع الــ�ت

بــإلغ  كّل منّظمــة أن تحــّدد مــا هــو اإلأفضــل واإلأكــ�ش فعالّيــة بالنســبة لهــا ولموّظفيهــا. وإذا اعُتمــدت أنظمــٌة لإلإ
بــإلغ عــن حــادث، وأن توَضــع بنــوٌد  عــن الحــوادث، فيجــب أن يكــون هنــاك »توجيهــات واضحــة حــول كيفّيــة اإلإ

ي البــإلغ إلتّخــاذ الخطــوات الإلحقــة«.2٤
ي �ف

حــول كيفّيــة اســتخدام المعلومــات الــ�ت

الوقاية والحماية من الهجمات

مقالة تعرض للعمل الذي قامت به منّظمة الصّحة العالمّية لمنع الهجمات 
عى »الرعاية الصّحية«.

tinyurl.com/49jhesu5

tinyurl.com/2p9ne6xh | Mobile_Guide_MOBILEGUIDE_SIIM_Staff.pdf )insecurityinsight.org( p.6t  )2٤(

https://safetystage.com/incident-reporting/near-miss-definition-osha/
https://safetystage.com/incident-reporting/near-miss-definition-osha/
https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/preventing-protecting-against-attacks
https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/preventing-protecting-against-attacks
http://insecurityinsight.org/wp-content/uploads/2020/10/Mobile_Guide_MOBILEGUIDE_SIIM_Staff.pdf
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)SSA( منظّمة الصّحة العالمّية: نظام مراقبة الهجمات عىل الرعاية الصّحية

ي 
ال�ت البلدان  ي 

�ف الهجمات  حوادث  حول  البيانات  ومشاركة  لجمع  أداة  هو 
تشهد حاإلت طوارئ.

tinyurl.com/yc6c6bnj

خيار 1:
ن من منظّمات لديها نظام إبالغ يعمل بصورة جّيدة للمشارك�ي

ي مجموعــات 
بــإلغ المعتمــدة لــدى المنّظمــة. و�ف دارة، يــوّزع الميــّ� إجــراءات اإلإ مجموعــات عمــل: بموافقــة اإلإ

ــق  ــة كمنطل ــع المشــاركون عــى اإلإجــراءات ويناقشــون مضمونهــا. يمكــن اســتخدام اإلأســئلة اإلآتي ة، يّطل صغــ�ي
للنقــاش:

هل النظام سهل اإلستعمال وسهل الوصول اليه؟  •
بإلغ؟ vهل تعّلمت كيف يُستخَدم نظام اإلإ

هل تستخدم النظام؟  •
إذا كنت إل تستخدمه، ما الذي قد يُشّجعك عى استخدامه؟  •

بإلغ؟ هل من عنارص توّد أن تضيفها عى نظام اإلإ  •
ي تتضّمن تهديدات وعنًفا؟

بإلغ عن الحوادث اإلأمنّية ال�ت ي اإلإ
كيف يمكن أن تتحّسن طريقتك �ف  •

هل تثق بإدارِة النظام للمعلومات الحّساسة وإجراءات حماية البيانات؟  •

وط محّددة للتعامل معها َ البيانات الشخصّية »حّساسة« وخاضعة ل�ش يمكن أن تُعَت�ب

َ حّساسة؟ ي تُعَت�ب
ما هي البيانات الخاّصة ال�ت

ة حّساســة،  َ ّ للبيانــات المعَتــ�ب ي قائمــة رســمّية معتمــدة لــدى اإلتّحــاد اإلأورو�ب
وط محــّددة للتعامــل معها. والخاضعــة لــ�ش

tinyurl.com/242tw55a

https://extranet.who.int/ssa/LeftMenu/Index.aspx?utm_source=Stopping%20attacks%20on%20health%20care%20QandA&utm_medium=link&utm_campaign=Link_who
https://extranet.who.int/ssa/LeftMenu/Index.aspx?utm_source=Stopping%20attacks%20on%20health%20care%20QandA&utm_medium=link&utm_campaign=Link_who
https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations/legal-grounds-processing-data/sensitive-data/what-personal-data-considered-sensitive_en
https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations/legal-grounds-processing-data/sensitive-data/what-personal-data-considered-sensitive_en
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المخاطر منهجّية  استخدام   :2 الجلسة   – ي 
الثا�ن الجزء 

ف المعلومات الّ�يّة واإلأخإلقّيات الطّبية.)2٥( ا لتوضيح العإلقة بني نصيحة: كن مستعدًّ
ــدات  ــّية، أو المعتق ــّي، أو اإلآراء السياس ّ أو القوم ي

ــر�ت ــل الع ــف اإلأص ي تكش
ــ�ت ــخصّية ال ــات الش البيان  •

الدينّيــة أو السياســّية؛
ي اتّحاد تجارة؛

العضويّة �ف  •
ّي؛ ي تُعاَلج، حً�ا، لتحديد هويّة كائن ب�ش

يّة ال�ت البيانات الجينّية، والبيانات البيوم�ت  •
البيانات المرتبطة بالصّحة؛  •

البيانات المتعّلقة بحياة الشخص الجنسّية أو ميوله الجنسّية؛  •
مواضيع أُخرى حّساسة.  •

مناقشــة عاّمــة: تعــرض المجموعــات، بإيجــاز، أجوبتهــا عــن النشــاط الســابق )دقيقتــان أو ثإلثــة لــكّل مجموعــة(. 
حات. ، ويجمــع المق�ت ف ف اإلآتَيــني ويســأل الميــّ� الســؤاَلني

بإلغات(؟ ي تقديم التقارير )اإلإ
ماذا يمكنك أن تفعل لرفع مستوى نشاطك �ف  •

بإلغات(؟ ما الذي يمكن لمنّظمتك أن تفعله لتحقيق مزيد من العمل عى تقديم التقارير )اإلإ  •

خيار 2: 
ــن  ــالغ ع ب ــة لالإ ــاذج خاّص ــراءات أو نم ــد أّي إج ي أل تعتم

ــ�ت ــات ال ــا، المنظّم ــم، أساًس ــذا القس ــّص ه يخ
ــدودة ــراءات مح ــا إج ي لديه

ــ�ت ــات ال ــك المنظّم ــوادث، أو تل الح

بــإلغ المعتمــدة جّيــدة وكافيــة، أم أنّهــا تحتــاج إىل تعديــإلت.  ي مــا إذا كانــت أداة اإلإ
اســتخدم الوقــت للتفكــ�ي �ف

هــل ثّمــة حاجــة إىل إجــراءات أو نمــاذج جديــدة؟

ة، ويعــرض – أو يــوّزع – أمثلــًة لنمــاذج  ف عــى مجموعــات صغــ�ي مجموعــات عمــل: يــوّزع الميــّ� المشــاركني
بــإلغ عــن الحــوادث. خاّصــة باإلإ

 
ي خطــر »مذّكــرة توجيهّيــة بشــأن 

بــإلغ عــن الحــوادث. الرعايــة الصّحيــة �ف مثــال عــى كيفّيــة تصميــم نمــوذج لإلإ
ي الملحــق ٤. 

بــإلغ عــن الحــوادث لمقّدمــي الرعايــة الصّحيــة«، تجــده عــى ص. 1٦٥ �ف اإلإ

ي إدارة المعلومــات الخاّصــة 
ي عــى ص. ٦ �ف

ف فرصــًة لإلّطــإلع عــى القائمــة الــ�ت نصيحــة: أعــِط المشــاركني
.)SIIM( ف بحــوادث الســإلمة واإلأمــن للموّظفــني

ــق بالســإلمة واإلأمــن، أنظــر رمــز QR عــى  ــغ منّظمتــك عــن حــادث يتعّل ح كيــف تبّل لإلّطــإلع عــى مرجــع يــ�ش
ــة ٦٦. الصفح

ي ســبب تضمينــه أو عــدم 
بــإلغ الخــاّص بمنّظمتــك. فّكــر �ف ناقــش واكتــب مــا الــذي يجــب أن يتضّمنــه نمــوذج اإلإ

ي يمكــن أن يتضّمنهــا:
ف الجوانــب المهّمــة الــ�ت تضمينــه بعــَض المعلومــات. ِمــن بــني

المكان والزمان ووقت الحادث.  •

اعــات المســّلحة وحــاإلت  ي ال�فف
ف �ف ي خطــر – مســؤولّيات موّظفــي الرعايــة الصّحيــة العاملــني

)tinyurl.com/24du7jpj  )2٥ | الرعايــة الصّحيــة �ف

.)healthcareindanger.org( ــرى ــوارئ اإلأخ الط

https://healthcareindanger.org/wp-content/uploads/2015/09/icrc-002-4104-the-responsibilities-health-care-personnel.pdf
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تفاصيل الضّحية. َمن كان متورًّطا؟ظروف الحادث. ماذا حصل؟  •
العواقب )إصابات، إجازة مرضّية، إنهاء العمل، إلخ(.  •

ّ اإلآن؟ ي اتُّخذت ح�ت
. ما هي اإلإجراءات ال�ت معلومات عن التداب�ي  •

ــد الخلــط  طــة، وإإّل مــن الممكــن أن يوّل ــد ال�ش بــإلغ مســتنداٍت بي ــات اإلإ ــح آلّي ــه: ينبغــي أن إل تصب تنوي
ف وخدمــات مــا قبــل الوصــول  ي النظــرة إىل المســِعفني

ســعاف وخدمــات اإلأمــن مشــاكل �ف ف خدمــات اإلإ بــني
ــفى. إىل المستش

بإلغ لُيستكمَل إلحًقا، من المهّم أن تبلغ عن: باإلإضافة إىل ابتكار نموذج لإلإ
الدروس المحّددة / المستفادة؛  •

حات لمنع حصول حوادث مماثلة. مق�ت  •

ــْدِرج المعلومــات ذات الصلــة فقــط. مــن شــأن هــذا أن يســاعد عــى التقليــل مــن  ــر أن تُ نصيحــة: تذّك
ــا. خطــر إســاءة اســتخدام المعلومــات إلحًق

ي المجموعات نفسها، وناقش اإلآن:
تابع �ف

كم يجب أن يكون طول النموذج؟  •
َم�ت يُبلَّغ: فوًرا أم إلحًقا؟  •

بإلغ؟ َمن يقوم باإلإ  •
َمن يجمع المعلومات؟  •

كيف سيتّم التعامل مع المعلومات؟  •
أدوات تعليمّية؛  •

صابات(. ي تساعد عى وضع صيغة للتقليل من اإلإ
بيانات للتحليل )مثإلً: لتحديد الطرق ال�ت  •

بإلغ بعد تقديمه؟ ماذا سيحصل لتقرير اإلإ  •
، كيف سوف تُستخَدم؟ ي إذا أعطيُت معلومات اإلتّصال الخاّصة �ب  •

ّ أن أعطي اسمي عند تقديم التقرير؟ هل عىي  •
َمن يمكنه أن يّطلع عى التقرير؟  •

بإلغ؟ ي عندما أقّدم تقرير اإلإ
كيف تُحَمى هويّ�ت  •

كيف سُيحاَفظ عى ّ�ية التقرير؟  •

ي جلســة عاّمــة. ينتهي 
مناقشــة عاّمــة: يطلــب الميــّ� إىل كّل مجموعــة أن تعــرض أجوبتهــا، ثــّم يــىي ذلــك نقــاٌش �ف

ي يمكــن تقديمهــا إىل إدارة العملّيات.
ي يتــّم اإلتّفاق عليهــا، والــ�ت

النقــاش بوضــع قائمــة تُجَمــع فيهــا التوصيــات الــ�ت

ختام

ــوه  ــة، وأن يدّون ــذه الجلس ي ه
ــوه �ف ــا تعّلم ــّم م ــزوا أه ف أن يوج ــاركني ــّ� إىل المش ــب المي ــة: يطل ــة عاّم مناقش

ي مــا تعّلموه.يمكــن الختــام 
ف مــن التأّمــل مًعــا �ف ي الجلســة ٦. مــن شــأن هــذا أن يمّكــن المشــاركني

للعــودة إليــه �ف
حــات هــو نشــاط »كــرة الملفــوف«.)2٦( بطــرق عديــدة، وأحــد المق�ت

tinyurl.com/4z6b9t4v | hcid_manual_for_hcpersonnel_prev_violence_stress_.pdf )rodekors.no( p. 45  )2٦( 

https://www.rodekors.no/globalassets/_rapporter/health-care-in-danger-hcid-rapporter/hcid_manual_for_hcpersonnel_prev_violence_stress_.pdf
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المخاطر منهجّية  استخدام   :2 الجلسة   – ي 
الثا�ن الجزء 

نصيحــة: إذا كانــت »الوقايــة مــن العــدوى ومكافحتهــا« تشــّكل مصــدراً للقلــق، يمكــن طــرح الســؤال عــى 
كّل شــخص بشــكل منفــرد.

الغاية
تقييم؛  •
إيجاز.  •

استعدادات للميّ�
. نوصيك بإعداد سؤال مراجعة لكّل مشارك؛ ف احِص عدَد المشاركني  •

ي تّم تعّلمها، ح�ت تضع أسئلتك؛
استند إىل الموضوع وأهّم النقاط ال�ت  •

دّون سؤاَل مراجعة واحًدا عى كّل ورقة؛  •
قم بتجعيد الورقة وحّولها إىل كرة؛  •

دّون سؤاإلً واحًدا جديًدا عى قطعة من الورق. غّط الورقة اإلأوىل المجّعدة بهذه الورقة الثانية؛  •
ي كّل مرّة؛

ي تدوين سؤال واحد عى قطعة ورق جديدة �ف
استمّر �ف  •

قم بإضافة الورقة الجديدة المدّونة إىل الكرة؛  •
ة أو »ملفوفة« تحتوي عى طبقات من اإلأسئلة.  وعندما تنتهي، ستكون قد كّونت كرة صغ�ي  •

كيف؟
ي دائرة؛

ف أن يقفوا �ف اطلب إىل المشاركني  • 
؛ ف ارِم كرة الملفوف بلطٍف إىل واحٍد من المشاركني  •

ع الورقــة الُعلويـّـة عــن كــرة الملفــوف، وأن يقــرأ الســؤال  ف vطلــب مــن المشــارك الــذي تلّقــى الكــرة أن يــ�ف  •
بصــوت عــاٍل. إذا كان المشــارك قــادًرا عــى أن يجيــب عــى الســؤال، فليقــم بذلــك. وإذا لــم يكــن قــادًرا، 

فليســأل المجموعــة؛ 
بعــد اإلإجابــة عــى الســؤال، اطلــب إىل المشــارك أن يرمــي كــرة الملفــوف إىل مشــارك جديــد لــم يقــّدم أّي   •
ــة، ويقــرأ الســؤال بصــوت عــاٍل،  ع الورقــة الُعلويّ ف ــ�ف ــد ب جــواٍب عــى ســؤال. يقــوم هــذا المشــارك الجدي

ــدر اســتطاعته؛ ــه ق ــب علي ويجي
ّ يُجاب عى جميع أسئلة المراجعة؛ تابع ح�ت  •

قم بتهنئة الجميع عى مشاركتهم، واختم الجلسة.   •

تجد عى ص. 1٤0 قائمة بالمراجع والمزيد من القراءات حوَل هذه الجلسة.



الخطر حاألت  ي 
�ن الىالمستشفى  الوصول  قبل  المسبقة  واألستجابة  لالسعاف  ي  تدري�ب  دليل 
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 الجلسة ٣:
األأمن والسلوك

األأهداف التعليمّية

ي نهاية هذه الجلسة، سيكون المشاركون:
�ف

ــادة نســبة الوعــي  ي زي
ــل الرســمية( �ف ف التعام ــني ــد الســلوكية )إلئحــة قوان ــف تســاعد القواع ــوا كي ــد فهم ق  •

ســعاف؛ والقبــول واإلأمــن وإمكانّيــة الوصــول لمقّدمــي خدمــات اإلإ
ي رفع مستوى اإلأمن؛

وفهموا كيف أّن تحديد الهويّة والزّي الموّحد يساعد �ف  •
وتعّرفوا عى مبادئ التواصل اإلآمن؛  •

وعرفــوا كيفّيــة رفــع مســتوى الوعــي الظرفّيوفهمــوا كيــف يمكــن للمعايــ�ي الثقافّيــة والدينّيــة والتقليديـّـة أن   •
ســعاف والرعايــة الصّحيــة بشــكل عــام. َخــذ مــن مقّدمــي خدمــات اإلإ تؤثّــر عــى الموقــف الُمتَّ

ح للحلقة مخطّط مق�ت

دارة الوقتالطرقاألأنشطة ح ألإ مق�ت

الجلسة، مدخل إىل التدريب هذه  أساس  هي  ي 
ال�ت لإلأفكار  عرض 

ي المشاركة 
، ودورهم �ف ف وأهّميتها بالنسبة للمشاركني

فيها

1٥ دقيقة

)SAF( جلسة عاّمة حول سلوكنا وكيف يؤثّر عى كّل عن� ١: إطار الوصول األآمن
من عنارص دورة إطار السلوك اإلآمن

30 دقيقة

٢: السلوك وقواعد التعامل الرسمية 
)CoC(

نقاش حول أفضل قواعد التعامل الرسمية• 
ي كيفّية إسهام قواعد التعامل الرسمية • 

تأّمل �ف
تّم  ي 

ال�ت المخاطر  حّدة  من  التقليل  ي 
�ف هذه 

ي الجلسة السابقة
تحديدها �ف

التعامل •  قواعد  لمراجعة  عمل  مجموعات 
الرسمية المنّظمة والممارسات القائمة

تقّدم المجموعات توصياتها• 

ساعتان

٣: الزّي الموّحد وأساليب التعريف 
األأُخرى

ي • 
�ف للنتائج  وعرض   ، ّ ي

ثنا�أ بشكل  حالة  دراسة 
جلسة عاّمة

الموّحد •  الزّي  حول  مجموعات  ي 
�ف نقاش 

ف ي خدمات المشاركني
المعتمد �ف

ي جلسة عاّمة• 
عرض النتائج �ف

ساعة

الضعيفة • ٤: مع َمن نتواصل؟ التواصل  أشكال  ات  خ�ب ناقش 
والفّعالة

تمرين فردّي• 
جلسة عاّمة• 
ة•  جمع التوصيات اإلأخ�ي

ساعة
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ح للحلقة مخطّط مق�ت

دارة الوقتالطرقاألأنشطة ح ألإ مق�ت

ّ ي
ي جلسة عاّمة: فيديو• ٥: الوعي الظر�ن

تمرين �ف
ي وضع خط�ي• 

عرض حول الوجود �ف
تمرين فردّي حول الوعي• 
معلومات •  ويعطي  الموضوع،  الميّ�  يقّدم 

ي الخارج
عن التمرين �ف

جسلة عاّمة حول وعي المحيط• 
ختام• 

ساعتان

)CRT( يقّدم الميّ� إطاًرا للنقاش• ٦: الثقافة والدين والتقليد
تقّمص أدوار• 
المراقبون •  ي جلسة عاّمة حيث يقوم 

تمرين �ف
بعرض ما شاهدوه

ي الثقافة والدين والتقليد• 
نقاش حول الكفاءة �ف

توصيات• 

ساعة

ي تّم تعّلمها
٤٥ دقيقةجلسة عاّمة لجمع ما تّم تعّلمه ٧: المسائل ال�ت

10 دقائق٤: ختام

ح وقت الجلسة المق�ت
٨ ساعات
3٥ دقيقة

استعداد الميّ�:

ضع خّطة / جدوإلً للجلسة؛ •

ف 1 و2؛ • ي الحلقتني
شارة إليها �ف ي تّمت اإلإ

اّطلع عى قائمة المخاطر والثغرات واإلحتياجات ال�ت

ي الجزء اإلأّول(؛ •
اّطلع عى إطار الوصول اإلآمن )ص. 30 �ف

ــق ذات  • هــا مــن الوثائ ــك، وإذا أمكــن، احصــل عــى قواعــد الســلوك الرســمّية أو غ�ي تشــاور مــع منّظمت
ــبة  ف بالنس ــعفني ــة المس ــوح رؤي ــة )وض ــوح الرؤي ــات وض ؛ وسياس ّ ي

ــ�ف ــلوك المه ــم الس ي تنّظ
ــ�ت ــة ال الصل

ــات؛ ــأن العملّي ي ش
ــل �ف ــق بالتواص ــات تتعّل ــدة(؛ أّي توجيه ــة الموّح ــة )السياس ــد الهويّ ــن( وتحدي لإلآخري

ي الجــزء اإلأّول، ص. 21-1٩، كخلفّيــة  •
« �ف ي

طــار القانــو�ف ي فصــل »اإلإ
راجــع القســم الخــاّص بالشــارات �ف

ــة؛ ــف بالهويّ ــرى للتعري ــائل اإلأخ ــد والوس ــزّي الموّح ــول ال ــاط 3 ح للنش

دارة أن تســاعدك  • ّ حــول العــادات الثقافّيــة والدينّيــة والتقليديّة الشــائعة، واطلــب إىل اإلإ ي
قــم ببحــث مبــد�أ

ســعاف ومــا قبــل الوصــول إىل  ي قــد تشــّكلها هــذه العــادات لعملّيــات اإلإ
ي تحديــد بعــض التحّديــات الــ�ت

�ف
ي ســياق محــّدد؛

المستشــفى �ف

ف  • مــكان ومــن المناســب دعــوة مســعف متمــّرس إىل هذه الجلســة. بإمكان المســعفني دارة إذا كان باإلإ اســأل اإلإ
ــة  ي أوضــاع محفوف

ــد التواجــد �ف ة عن ــا�ش ــم المب ته ف ويعطــوا خ�ب ــوا إىل المشــاركني ف أن يتحّدث المتمّرســني
بالمخاطــر.
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مدخل إىل الجلسة
ف عــى تطويــر خطــط للوصــول اإلآمــن. وســوف تكــون التماريــن نقطــة انطــإلق  تســاعد هــذه الجلســة المشــاركني
ــات حــول  ــف مــن المخاطــر. ينتهــي هــذا القســُم بتوصي ليعــرف المشــاركون كيــف أّن الســلوك يمكــن أن يخّف

كيفّيــة العمــل مــن أجــل اعتمــاد إجــراءات وممارســات أفضــل. يعــِرض الميــّ� برنامــَج الجلســة.

)SAF( النشاط ١: إطار الوصول األآمن

ضــاءة عليهــا: يمكــن للســلوك الفــردّي للمســعف أن يؤثّــر عــى قبــول خدمــة  ي يجــب األإ
أبــرز المواضيــع الــ�ت

ســعاف، ويعــّزز أمــَن الزمــإلء. اإلإ

مقّدمة: يعطي الميّ� مقّدمة، ويعرض دورة إطار الوصول اإلآمن )الجزء اإلأّول، ص. 23(.

ــز كّل مجموعــٍة عــى واحــٍد مــن  ــع مجموعــات عمــل، عــى أن ترّك ف عــى أرب مجموعــات عمــل: وّزع المشــاركني
ي 

ي دورة إطــار الوصــول اإلآمــن: النظــرة، القبــول، اإلأمــن، الوصــول. اطلــب مــن المجموعــات أن تفّكــر �ف
العنــارص �ف

تهــم. ي تؤثـّـر عــى كّل مــن هــذه العنــارص، وذلــك انطإلًقــا مــن خ�ب
العوامــل المختلفــة الــ�ت

ــة  ــة ثإلث ــرض كّل مجموع ح أن تع ــ�ت ــوها )نق ي ناقش
ــ�ت ــل ال ــاز، العوام ــاركون، بإيج ــرض المش ــة: يع ــة عاّم جلس

ي الــدورة 
حــوا كيــف ترتبــط العنــارص اإلأربعــة �ف ف أن ي�ش عنــارص كحــدٍّ أقــي(. ثــّم يطلــب الميــّ� إىل المشــاركني

بعضهــا ببعــض: النظــرة والقبــول واإلأمــن والوصــول. ويُســأل المشــاركون: كيــف يمكــن لســلوكنا أن يؤثـّـر عــى كلٍّ 
مــن عنــارص الــدورة، ســلًبا أو إيجابًــا؟

حــات للختــام: مــن اإلأهّميــة بمــكان تقديــم الرعايــة الصّحيــة ذات الجــودة، وإدارة التوّقعــات، واكتســاب  مق�ت
ي أمــان. يمكــن 

ثقــة النــاس الذيــن نســعى إىل مســاعدتهم وحمايتهــم، وخلــق ثقافــة يشــعر فيهــا كّل واحــد بأنـّـه �ف
ي تحقيــق الوصــول اإلآمــن؛ فيمــا الســلوك غــ�ي المإلئــم، ولــو بــدر عــن مســعٍف 

للســلوك المإلئــم أن يســاعد �ف
، كمــا عــى ســإلمة أفــراد الفريــق والمــر�ف  ف ا عــى أمــن جميــع المســعفني ك أثــًرا ســلبيًّ واحــد فقــط، يمكــن أن يــ�ت

والمــارّة، وكذلــك عــى ســمعة خدمــات الطــوارئ الطّبيــة بمجملهــا.

يُكَتَسب الوصول اإلآمن مع الوقت:
ي مجــال الرعايــة الصّحيــة 

ي يؤّديهــا المســعفون والعاملــون �ف
َ الخدمــة الــ�ت يُبــ�ف القبــول واإلنطبــاع عــ�ب  •

ي يعّمهــا الســإلم )مثــإلً: يتعــرّف النــاس عــى الشــارة والــزّي، ويربطونهمــا بســلوك 
ي الســياقات الــ�ت

�ف
.) ف

ّ معــني
ّ للتمّكن من الوصول وبناء القبول. ي

ي العادة، حاجة إىل جهد إضا�ف
ي أوضاع الخطر، ثّمة، �ف

�ف  •
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إطار الوصول األآمن

مركز المراجع: إطار الوصول اإلآمن، موجز.

saferaccess.icrc.org/overview

بكلماتهم: ِمن مسعف

التعامل مع الكحول والعنف

الحادث
ــة مــن  اعــات تحصــل بســبب وجــود أحدهــم بحال ف ــا بالســإلم. معظــم ال�ف بشــكل عــام، تنعــم مدينتن
طــة،  ي تحصــل بشــكل مســتمّر أنّنــا غالًبــا مــا نصــل إىل موقــع الحــادث قبــل ال�ش

الســكر. مــن اإلأمــور الــ�ت
فــإل يكــون هنــاك أّي ســيطرة عــى الحشــود، وإل يكــون هنــاك َمــن يمنــع تعرّضنــا لإلعتــداء الكإلمــّي أو 

الجســدّي. 
يّــام، تلّقــى المكتــُب مكالمــًة عــن حــادث دّراجــة ناريّــة. وصــل فريقنــا إىل الموقــع 

ي مســاء أحــد اإلأ
�ف

ف  ي فــو�ف عارمــة. بــدا العديــد مــن الواقفــني
بعــد أربــع دقائــق تقريًبــا مــن تلّقــي المكالمــة. كان الوضــع �ف

. وكان الواقفــون  ّ ي حالــة مــن الســكر، وكان قــد تــّم نقــُل المريــض الفاقــد الوعــي مــن موقعــه اإلأصــىي
�ف

ي الوصــول. أرادوا أن ننقــل المريــض إىل المسشــتفى عــى الفــور. 
ي�خــون ويقولــون إنّنــا تأّخرنــا �ف

ي قائــًدا للفريــق، أوضحــُت أنّنــا موجــودون هنــا لتقديــم الرعايــة المناســبة قبــل نقــل المريــض 
وبصفــ�ت

ف المخموريــن  ف اإلصغــاء. واســتمّر الجــدل، وقــام أحــد الواقفــني إىل المستشــفى. رفــض عــدد مــن الواقفــني
ي القريــة«، وهــّدد بمحاكمتنــا إذا لــم نمتثــل لمــا قاله 

طــّي �ف بدفــع واحــد مــن أفــراد الفريــق. قــال إنـّـه »�ش
لنــا. واصــل الفريــق تقديــم الرعايــة للمريــض، ولكــن، مــع اســتمرار الفــو�ف واإلتّهامــات، فقدنــا رباطــة 
ي الوقــت المناســب. هــّدأ أفــراد الفريــق مــن 

طــة �ف جأشــنا، وكاد أن يحصــل عــراك باإلأيــدي. وصلــت ال�ش
روعهــم، وعــادوا إىل عملهــم.

تحليل
كان اإلأجــدى بنــا أإّل نبــدي أّي رّدة فعــل – وأن نتــّ�ف وكأنّنــا لــم نســمع مــا قالــه الواقفون. نحــن مدّربون 
ي وضــع 

ومهّيــأون لهــذا النــوع مــن الســيناريوهات، ولكّننــا بــ�ش أيًضــا. ونبــدي أحيانـًـا ردود فعــل ســّيئة �ف
ــون لخدمــات الطــوارئ  ــا قان ي بلدن

. ليــس �ف ــّدة أمــور بالنســبة ىلي ــرز هــذا الحــادث ع مــن اإلأوضــاع. أب
يــن فهــم  ف – ونعمــل بإرشــاد التقليــل مــن حــّدة مخاطــر الكــوارث. لــدى الكث�ي الطّبيــة يحمــي المســعفني

ي حالــة ُســْكر.
ي أنّهــم قــد يشــّكلون تهديــًدا لنــا – إل ســّيما إذا كانــوا �ف

مغلــوط لعملنــا. وهــذا يعــ�ف

https://saferaccess.icrc.org/overview/
https://saferaccess.icrc.org/overview/
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الدروس المستفادة
نعمــل عــى تعزيــز أمننــا عــ�ب التنســيق مــع عــّدة وكاإلت، وإنشــاء وحــدة للســيطرة عــى الحشــود. وأوكل 
نشــاء فريــق  ّ اإلجتماعــّي )SSPHM( إلإ ي الصّحــة النفســّية والدعــم النفــ�ي

ف �ف مكتبنــا عــدًدا مــن المدّربــني
دعــم لنــا بعــد اإلأحــداث المؤلمــة. وبــدأ المكتــب أيًضــا برنامًجــا للتخفيــف مــن مخاطــر الكــوارث وإدارتهــا 
ــم المغلوطــة بخصــوص  ي معالجــة المفاهي

ــع المحــّىي )MRRDBC(، للمســاعدة �ف ــن المجتم ــا م انطإلًق
ي مجــال الصّحــة، لمعالجة 

صابــة �ف عملنــا. وأنشــأنا أيًضــا عإلقــات بقســم برنامــج الحمايــة مــن العنــف واإلإ
ي يســّببها العنــف. 

مشــاكلنا الــ�ت

ن التعامل الرسمية نشاط ٢: السلوك وألئحة قوان�ي

ضــاءة عليهــا: إّن مدّونــة الســلوك الوظيفــّي )CoC( ليســت مجــرّد وثيقــة  ي يجــب األإ
أبــرز المواضيــع الــ�ت

ف عــى تقديــم اســتجابة آمنــة.  نوّقعهــا ونضعهــا جانًبــا؛ إنّهــا أداة حيويّــة تســاعد المســعفني

ــة –  ــة يجــري اتّباعهــا بدّق ــد عــى أّن اإلإجــراءات العملّياتّي نصيحــة: تشــمل الســإلمة أيًضــا تّ�فــات تؤّك
ــار(. ــع الغي طــارات، والوقــود، وِقَط ــات )اإلإ ّ للمركب ــإًل، الفحــص اإلأســايسي مث

مقّدمة: يعطي الميّ� مقّدمة للموضوع استناًدا إىل مختارات من المواضيع الواردة أدناه.

ي المنّظمــة، ويخــرج بتوصيــات حــول 
جــراءات الحالّيــة �ف مهــّم! يقــّدم هــذا التدريــب تقييًمــا للممارســات واإلإ

دارة عــى اّطــإلع قبــل  جــراءات حيــث هنــاك ثغــرات. عليــك أن تُبقــي اإلإ كيفّيــة تعزيــز هــذه الممارســات واإلإ
ف  ــني ــة قوان ــم إلئح ــاركون بتقيي ــوم المش ــى أن يق ــا ع دارة موافقته ــت اإلإ ــل أعط ــإلً: ه ــا. مث ــة وبعده الجلس

ــة؟ ــق ذات الصل هــا مــن الوثائ التعامــل الرســمية وغ�ي

تنويــه: يجــب أإّل توَضــع مدّونــة الســلوك الوظيفــّي الحالّيــة موضــع اإلنتقــاد، بــل ينبغــي أن يتعــّزز فهــم 
. همّيتها أ

فم بهــا المســعفون عنــد انضمامهــم  ّ يلــ�ت ي
إّن مدّونــة الســوك الوظيفــّي هــي إطــار إلتّخــاذ القــرارات بشــكل أخــإل�ت

ــم،  ــد، والقي ــن القواع ــة م ــة مكتوب ــا مجموع ــفى. إنّه ــول إىل المستش ــل الوص ــا قب ــعاف وم س ــات اإلإ إىل خدم
ي تؤمــن المنّظمــة بهــا، وتريــد وضعهــا موضــع الممارســة. كمــا أّن مدّونــة الســلوك 

والمبــادئ، والســلوكّيات الــ�ت
الوظيّفــي توِصــل صــورة إجمالّيــة عــن المنّظمــة إىل الجمهــور. وعندمــا يوافــق المســعف عــى مدّونــة الســلوك 
.)2٧( ويؤخــذ كّل انتهــاك للمدّونــة  ف ي عمــل مختلــف المســعفني

ة �ف الوظيفــّي، يتقّلــص خطــر حصــول تباينــات كبــ�ي
عــى محمــل الجــّد، ويكــون لــه عواقــب عــى الفــرد.

ي أوضــاع تشــهد نســبة عاليــة مــن التوتـّـر، ويمكــن أن يــؤّدي تّ�فنــا إّمــا إىل تصعيــد 
غالًبــا مــا يعمــل المســعفون �ف

ــة  ــن عملّي ــّم م ــزء مه ــياق، ج ــب الس ي تناس
ــ�ت ــّي ال ــلوك الوظيف ــة الس ــإّن مدّون ــذا، ف ــه. ول ــر أو إىل تهدئت التوتّ

التقليــل مــن حــّدة المخاطــر. 

tinyurl.com/4tswkk6w | ambulance_best_practice_report_arabic.pdf )rodekors.no(  )2٧( 

https://www.rodekors.no/globalassets/_rapporter/health-care-in-danger-hcid-rapporter/ambulance_best_practice_report_arabic.pdf
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ي مدّونة السلوك الوظيفّي
التفك�ي �ن

ي ينبغــي أن تتضّمنهــا مدّونــة 
ي أهــّم المصطلحــات الــ�ت

ف أن يتناقشــوا �ف مجموعــات عمــل: يُطَلــب إىل المشــاركني
ن هــذه المصطلحــات عــى وريقــات إلصقــة. الســلوك الوظيفــّي. تُــدوَّ

ي تــّم تحديدهــا عــى 
جلســة عاّمــة: تعــرض كّل مجموعــة عــى الحضــور نتائــج مناقشــاتها، وتــدّون العنــارص الــ�ت

لــوح اإلأوراق أو تعــرَض عــى الشاشــة. وبنــاًء عــى مإلحظــات المجموعــات، يختــار المشــاركون، بشــكل جماعــّي » 
مدّونــة الســلوك الوظيفــّي المثالّيــة«. ثــّم يُقــّدم الميــّ�ون مإلحظاتهــم عــى الشــكل )هــل هــي واضحــة؟ هــل 

هــي طويلــة؟( والمضمــون )هــل هــي مفيــدة؟ هــل هــي واقعّيــة؟(.

ف 1  ي الحلقتــني
ي تــّم تحديدهــا خــإلل وضــع خريطــة للمخاطــر �ف

جلســة عاّمــة: يراجــع المشــاركون المخاطــر الــ�ت
وا  . ثــّم يراجعــون » مدّونــة الســلوك الوظيفــّي المثاليــة« لــ�ي ف و2، ويختــارون تلــك المتعّلقــة بســلوك المســعفني

مــا إذا كانــت تتطــّرق إىل هــذه المخاطــر. 

مجموعات عمل

دارة عــى بّينــٍة مــن مراجعــة مدّونة الســلوك الوظيفــّي اســتناًدا إىل المإلحظــات المعطاة،  مهــّم! تأّكــد مــن أّن اإلإ
وأنّهــا منفتحــة عــى اإلأمــر. وإذا لــم تكــن منفتحــة، يمكــن لــكّل المجموعــات أن ترّكــز عى النشــاط 2.

 

ــات، ووّزع  ــّدة مجموع ــم عــى ع ــة، وزّعه ي المجموع
ُ �ف ــ�ش ــاك مشــاركون ُك ــون هن ــب أن يك ــة: تجّن نصيح

ــم اإلأســئلة بالتســاوي. عليه

المجموعــة األأوىل: مراجعــة مدّونــة الســلوك الوظيفــّي الخاّصــة بالمنّظمــة؛ مناقشــة مــا هــو جّيــد فيهــا؛ توصيــة 
ات كحــّد أقــي. بثإلثــة تغيــ�ي

ف ضمــن مدّونــة الســلوك الوظيفــّي الخاصــة  ّ لتعريــف المســعفني المجموعــة الثانيــة: مراجعــة التطبيــق الحــاىلي
ات لتعزيــز المعرفــة بالمدّونــة المذكــورة واســتخدامها. بهــم؛ التوصيــة بثإلثــة تدبــ�ي

ــب  ــات تدري ي حلق
ــة �ف ــارة إىل المدّون ش ــم، اإلإ ي التقيي

اك �ف ، إ�ش ــ�ي ــب، تذك ــع، تدري ــن: التوقي ــة للميّ�ي )أمثل
ــاكات(. ــن اإلنته ــإلغ ع ب ــز؛ اإلإ ي المرك

ــّية �ف ــة أساس ي أمكن
ــا �ف ــرى؛ عرضه أُخ

ف اإلآخرين التعليق عليها. جلسة عاّمة: تقوم المجموعتان بعرض توصياتهما، ويُتاح للمشاركني

ــة تعزيــز  ف إىل الموافقــة عــى مجموعــة مــن التوصيــات حــول كيفّي اختتــام الجلســة: يقــود الميــّ� المشــاركني
ــة الســلوك الوظيفــّي و/أو تطبيقهــا. مدّون
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نشاط ٣: الزّي الموّحد ووسائل التعريف األأُخرى

ه مــن وســائل التعريــف يعــّزز  ضــاءة عليهــا: إّن اســتخدام الــزّي الموّحــد وغــ�ي ي يجــب األإ
أبــرز المواضيــع الــ�ت

ــع  ي المجتم
ــدة �ف ــمعة جّي ــفى س ــل الوصــول إىل المستش ــا قب ــات م ســعاف وخدم ــون لإلإ ــا يك ــدة. وعندم الوح

ف ويســّهل الوصــول.  ف عــى حمايــة المســعفني
ّ ، يســاعد الــزّي الموّحــد الممــ�ي المحــّىي

مقّدمة: يعطي الميّ� مقّدمة للموضوع والحالة، عى أساس المعلومات الواردة أدناه.

ّ واإلجتماعّي الذي تعمل فيه. ي
نصيحة: تأّكد من أّن َمَثل الحالة يناسب السياق الثقا�ف

ف وتضامنهــم. عــى  إّن الــزّي الموّحــد ووســائل التعريــف اإلأُخــرى هــي ضمــاٌن لوضــوح ظهــور المســعفني
ف أن يرتــدوا زيًّــا يعكــس مهاراتهــم وخدمتهــم. عــى هــذا النحــو، يعــرف المجتمــع المحــّىي مــا يتوّقعــه  المســعفني
ــة داخــل المجتمــع  ســعاف ومــا قبــل الوصــول إىل المستشــفى ســمعة قويّ منهــم. وعندمــا يكــون لخدمــات اإلإ

ف ووصولهــم.  ــزيُّ التعــرّف عــى المســتجيبني ، يســّهل ال المحــّىي

ي خطر أبًدا
فيديو: ينبغي أأّل تكون الرعاية الصّحية �ن

ــال  ي المج
ف �ف ــني ــة العامل ــة لحماي ــول العملّي ي الحل

ــو �ف ــذا الفيدي ــر ه ينظ
ــاك  ــع أنحــاء العالــم، ويظهــر أّن هن ي جمي

ــة �ف الصّحــي والمرافــق الصّحي
ة يمكننــا اتّباعهــا، وتنفيذهــا، ومشــاركتها لــ�ي نقّلــل، بشــكل  أفعــاإلً مبــا�ش
ــع  ، ونمن ف ــني ف الصّحي ــني ــذي يســتهدف العامل ــف ال ــال، مــن حــّدة العن فّع

ــه. حدوث

tinyurl.com/2p9amcfn

 
تشمل وسائل التعريف اإلأُخرى: 

بطاقة التعريف الشخصّية – بطاقة الهويّة، جواز السفر؛  •
ّ«، ص. 21-1٩؛ ي

طار القانو�ف ي الجزء اإلأّول، »اإلإ
ي وصفها �ف

شارات الحماية كما يأ�ت  •
السّيارات.  •

طــإلق نــار. كانــوا يرتــدون زيًّــا باللــون البيــج،  حالــة: يصــل مســعفون إىل مــكان الحــادث حيــث تعــرّض شــخص إلإ
ــذي  ــة اإلأســود الصغــ�ي ال ســعافات اإلأوّلي ــدوق اإلإ ابهــم، فتحــوا صن ــد اق�ت ــة. وعن ــاه الضّحي وقــد ركضــوا باتّج
. ف ًا للوقــت. بعــد بضعــة ثــواٍن، تطلــق القــوى اإلأمنّيــة النــار عــى المســعفني كانــوا يحملونــه عــى حزامهــم، توفــ�ي

ــا  : م ف ــني ــّدة دقيقت ، لم ف ــني ــن اثن ــات م ي مجموع
ف أن يناقشــوا، �ف ــّ� إىل المشــاركني ــب المي ــة: يطل ــة عاّم جلس

ــة.  ي جلســة عاّم
ف �ف ــة عــى المشــاركني ــَرض اإلأجوب ــذي أّدى إىل حصــول هــذا؟ تُع ال

https://www.youtube.com/watch?v=d5O4TYNxC4Y
https://www.youtube.com/watch?v=d5O4TYNxC4Y
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ف اإلأمــن ولــون الــزّي  ف قــد أدركــوا العإلقــة بــني ، ينبغــي أن يكــون جميــع المشــاركني عنــد نهايــة النقــاش القصــ�ي
ــزّي ذي اللــون البيــج وزّي المجموعــات المســّلحة، وقــد يبــدو  ف ال ــني ــة، يمكــن الخلــط ب ي هــذه الحال

وشــكله؛ �ف
ــكل  ف بش ــعفني ــة المس ــون رؤي ــد تك ــورة، ق ــديدة الخط ــاع الش ي اإلأوض

ــة. �ف ــة بندقّي ــود كحافظ ــدوق اإلأس الصن
واضــح أساًســا لوصولهــم وأمنهــم. ويشــمل هــذا عــرَض شــارة الصليــب اإلأحمــر أو الهــإلل اإلأحمــر )للجمعّيــات 

ــة( أو شــعار المنّظمــة.  الوطنّي

ي 
دارة، يــوّزع الميــّ� أو يعــرض عــى الشاشــة صــوًرا للــزّي أو اإلأزياء المســتخدمة �ف مجموعــات عمــل: بموافقــة اإلإ

ع المشــاركون عــى مجموعــات ويُطَلــب إليهــم أن يناقشــوا مــدى ســإلمة اختيــار الــزّي  . يـُـوزَّ ف خدمــات المشــاركني
: ي

ي الخدمــة. يمكــن للميــّ� أن يطــرح أســئلة توجيهّيــة عــى النحــو اإلآ�ت
المعتمــد �ف

ي الخدمة، أّم أّن هناك أزياء مختلفة؟
د �ف هل الزّي موحَّ  •

هل هناك منّظمات أو أقسام أو أطراف أو مجموعات أُخرى تستخدم زيًّا مشابًها؟  •
سعاف ووصولهم اإلآمن؟ كيف يؤثّر هذا عى مدى وضوح رؤية عنارص اإلإ  •

ما مدى وضوح شعار المنّظمة عى الزّي؟  •

ــق بالتعريــف  ــة عنــارص تتعّل ي نقاشــاتها. إذا كان ثّم
ــه �ف ي مــا توّصلــت إلي

ــة: تتشــارك المجموعــات �ف جلســة عاّم
ف أيًضــا جمعهــا وتدوينهــا. وســتكون هــذه 

ّ دارة فيهــا، يتعــني عــن الهويّــة أو اإلأزيــاء يريــد المشــاركون أن تنظــر اإلإ
دارة.  ة الخاّصــة بالتوصيــات المرفوعــة إىل اإلإ العنــارص جــزًءا مــن الجلســة اإلأخــ�ي

نشاط ٤: مع َمن نتواصل؟

ــة  . ثّم ف ــعفني ــإلمة المس ــتوى س ــع مس ــد يرف ــل الجّي ــا: إّن التواص ــاءة عليه ض ــب األإ ي يج
ــ�ت ــع ال ــرز المواضي أب

ــة، فيحّددهــا الســياق،  ــا أســاليب التواصــل الفّعال ّ والتواصــل الخارجــّي. أّم ف التواصــل الداخــىي ــني اختإلفــات ب
ة.  ــ�ي بدرجــة كب

ــاه. لهــذا النشــاط،  ــواردة أدن ــة، اســتناًدا إىل المعلومــات ال ــّ� مقّدمــة للموضــوع والحال مقّدمــة: يعطــي المي
«( والنشــاط 2 )»تصــورات مختلفــة«(. ف قــد يكــون مــن المجــدي العــودة إىل الجلســة 1 )»العنــف ضــّد المســعفني

ّ والخارجــّي: كيــف يتواصــل الفريــق مــع قســم  ف وأمنهــم أن يتأثـّـر بتواصلهــم الداخــىي يمكــن لوصــول المســعفني
ــن  ــل ضم ــري التواص ــن يُج ــن؛ َم ، والمتجمهري ــّىي ــع المح ، والمجتم ــر�ف ــع الم ــون م ــف يتواصل ــال؛ وكي رس اإلإ
ي 

ي اإلعتبــار �ف
ي ينبغــي أخذهــا �ف

الفريــق؛ َمــن يتواصــل مــع الســلطات والــوكاإلت اإلأُخــرى. هــذه هــي العنــارص الــ�ت
إجــراءات التشــغيل المعياريّــة )POS( الخاّصــة بالخدمــة.

ع المشاركون عى ثإلثة مجموعات ويُطَلب إليهم:   مجموعات عمل: يوزَّ
، ســلًبا أو  ّ أن يعطــوا أمثلــة عــن حــاإلت أثـّـر فيهــا التواصــل عــى كيفّيــة النظــر إليهــم مــن المجتمــع المحــىي  •

إيجابًــا؛
ّ عى عملّية من عملّياتهم، سلًبا أو إيجابًا؛  أن يعطوا أَمثلة عن حاإلت أثّر فيها التواصل الداخىي  •

رســال عــى التخفيــف مــن حــّدة المخاطــر، ســلًبا أو  ف كيــف أثـّـر التواصــل مــع قســم اإلإ
ّ أن يعطــوا أمثلــة تبــني  •

إيجابًــا.
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والسلوك األأمن   :3 الجلسة   – ي 
الثا�ن الجزء 

بكلماتهم: ِمن مسعف

التعامل مع الكحول والعنف

الحادث
ــاعة  ــد الس ــة عن ــي المدين ــاب إىل ضواح ــة للذه ــة اإلأولويّ ــة منخفض ــة هاتفّي ــا لمكالم ــتجابت وحدتُن اس
ــة.  ي الركب

ــم �ف ــن أل ي م
ــاك شــخًصا يعــا�ف رســال إّن هن ــا قســُم اإلإ ــال لن ــل: ق الرابعــة بعــد منتصــف اللي

ــة  ــل بضع ــه قب ــوان نفس ــه أ�ت إىل العن ي أنّ ّ
ــ�ف ــؤول ع ف المس ــ�ش ــر الم ــوان، تذّك ــا إىل العن ــا وصلن عندم

ــّيارة  ــن س ــّم رك ــكر. ت ــة س ي حال
ــو �ف ــا وه ــار َعرًَض ــه الن ــى نفس ــق ع ــد أطل ــخًصا كان ق ــابيع، إلأّن ش أس

ســعاف عــى بعــد 20م تقريًبــا مــن الشــّقة. عنــد دخولنــا، تركــت قفــل البــاب عنــد المدخــل اإلأمامــّي  اإلإ
ــا  ــا إلإجــراءات عملّياتن ــة. وفًق ي الشــّقة خافت

ضــاءة �ف ــت اإلإ ــاب. كان ــق الب ّ إل يُغَل ــا إىل الخــارج حــ�ت متدّلًي
ــن. ــن أشــخاص آخري ــا ع ــع الغــرف بحًث ــا جمي ــدة 1( تفّحصن )القاع

ي إىل المريــض، إلحظــت وجــود بندقّيــة عــى الجــدار بعيــًدا عــن متنــاول متلّقــي العــإلج، 
عنــد تحــّد�ش

ي بخصوصهــا بواســطة مصباحــي الكاشــف،  ّ
ت إىل المســؤول عــ�ف ي كان جالًســا عليهــا. أ�ش

خلــَف اإلأريكــة الــ�ت
ُمْعِلًمــا إيـّـاه بوجودهــا. وفيمــا كنــت أواصــل المقابلــَة مــع متلّقــي العــإلج، اتّضــح ىلي أنـّـه لــم يكــن هنــاك 
ــا إل نســتطيع أن  ــه أنّن ــد الحصــول عــى مخــّدرات. أوضحــت ل ــه كان يري ــاج إىل عــإلج، وأنّ ء يحت ي

أّي يسش
ف لــه أنـّـه لــن يحصــل عــى مــا كان يريــده، ســألنا: 

ّ ي حالــة مــن الســكر. وعندمــا تبــني
ء إلأنـّـه كان �ف ي

نقــوم بــ�ش
»وإْن كنــُت أحمــل مسّدًســا؟«. رأينــا أنـّـه كان يضــع مسّدًســا إىل جانبــه عــى اإلأريكــة.

ا الخــاّص بنــا. وللمفاجــأة، فقــد أطلــق  ــا مــن خــإلل جهــاز تيــ�ت ي إنــذاًرا صامًت ّ
أطلــق المســؤول عــ�ف

الجهــاز صــوت اإلتّصــال، اإلأمــر الــذي أنــذر متلّقــي العــإلج فســأل: »لمــاذا فعلتــم هــذا؟«. ثــّم ســألنا 
ض بهــم أن يفعلــوه(. أّمــا المســؤول، الــذي  َ رســال عــ�ب الجهــاز، إذا كّنــا بخــ�ي )وهــذا مــا إل يَُفــ�ت قســم اإلإ
رســال إنّنــا بخــ�ي وإنّنــا مســتعّدون للمغــادرة. وأغلــق قســم  حــاول أإّل يســتفّز المريــض، قــال لقســم اإلإ

رســال خــّط الطــوارئ. اإلإ
ــض!«.  ــال: »ارك ــري وق ــده عــى ظه ــر المســؤول بي ــا. نق ــه نحون ــض المســّدس ووّجه ــط المري التق
فركضــت إىل خــارج الشــّقة، وركــض المســؤول خلفــي، وخلَفــه زميــل آخــر. خرجنــا وأكملنــا الســ�ي عــى 
ا مــن بــاب المدخــل. اكتشــفنا إلحًقــا أّن المســّدس كان  ســعاف كانــت قريبــًة جــدًّ اإلأقــدام إلأّن ســّيارة اإلإ

معّطــإلً وأّن متلّقــي العــإلج لــم يكــن قــادًرا عــى إطــإلق النــار علينــا بــه.

تحليل
ي أيـّـة تعليمــات خاّصــة لمثــل 

ي منّظمــ�ت
ي تحــّى بهــا فريقــي. ليــس �ف

ي مقــدار الهــدوء والعقإلنّيــة الــ�ت
فاجــأ�ف

هــذه اإلأوضــاع غــ�ي »تجّنــب واهــرب«، وقــد تطــّورت اإلأمــور ب�عــة بحيــث اضطررنــا إىل اإلرتجــال. وإلأّن 
ي الغرفــة، مــا كان باســتطاعتنا التواصــل إإّل بلغــة الجســد. وكان علينــا اإلعتمــاد عــى هــذا 

ي كان �ف
الجــا�ف

ي الشــّقة، فلــم يشــّتت آخــرون انتباهنــا، إلأّن 
ا بالوضــع �ف وعــى الحــدس. وقــد كّنــا عــى اّطــإلع جّيــد جــدًّ

متلّقــي العــإلج كان هنــاك وحــده. قمنــا بعمــل جّيــد، إذ أّمنــا طريقنــا إىل الخــارج، وحافظنــا عليــه طيلــة 
ي وضعنــا، 

ي كّنــا قادريــن عــى القيــام بهــا �ف
تعاملنــا مــع الوضــع. وكان الركــض هــو الحركــة الوحيــدة الــ�ت

ّ للمحيــط باإلأضــواء الكاشــفة عندمــا دخلنــا إىل الغرفــة. لــو أجرينــا  ي
ي إجــراء كشــف مبــد�أ

إإلّ أنّنــا أخفقنــا �ف
ّ لنــا الفــرار مــن المــكان عــى الفــور. هــذا الكشــف، لتســ�ف

الدروس المستفادة
ف عــى هــذا. فأّمنــا، مثــإلً، طريــق الهــروب،  قمنــا بالكثــ�ي مــن اإلأشــياء بشــكل صحيــح إلأنّنــا كّنــا مدّربــني
ا لهــا. إلحظــت  وتفّحصنــا المــكان بحًثــا عــن أشــخاص آخريــن. غــ�ي أّن اإلأمــور تســوء مهمــا كنــَت مســتعدًّ
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ــط خــإلل اإلســتدعاء:  ــة بســإلمة المحي ــّي واضحــة خاّص ــة للســلوك الوظيف ــك مدّون ــن نمل ــم نك ــا ل أنّن
ي كّل مهّمــة.

يجــب أن يكــون هــذا اإلأمــر إجــراء عمــل معيــارّي للقيــام بتقييــم �يــع للمخاطــر �ف
ي وضــع ضاغــط، حيــث إل يمكنــك التحــّدث 

ف أفــراد الفريــق �ف ّ فــكان التواصــل بــني شــكاىلي أّمــا الجانــب اإلإ
ي مثــل هــذه اإلأوضــاع، 

بحّريــة مــع اإلآخريــن. أعتقــد أنّنــا بحاجــة إىل نمــاذج بســيطة عــن كيفّيــة التــّ�ف �ف
ي مــا بيننــا أّوإلً.

بحيــث نســتطيع التــّ�ف كفريــق مــن دون أن يكــون علينــا التواصــل �ف
ف تضغــط  نــذار. حــني كمــا أنّنــا لــم نكــن نعــرف أّن هنــاك طريقتــان إلإجــراء مكالمــة طــوارئ عــ�ب زّر اإلإ
ــا إلإجــراء  ــا مــع صــوت اإلتّصــال. أّم مــرّة واحــدة عــى زّر الجهــاز، يُجــري الجهــاز اتّصــال طــوارئ عاديًّ

. ف مكالمــة صامتــة، فعليــك أن تضغــط مرّتــني
رســال معنــا عــ�ب الجهــاز. وفًقــا لتوجيهاتنــا،  ي حصــل عندمــا تحــّدث قســم اإلإ

الخطــأ الجســيم الثــا�ف
عليهــم أن يســتمعوا لدقيقــة واحــدة عــى اإلأقــّل لمعرفــة مــا إذا كان هنــاك تهديــد أو حالــة عنــف قائمــة. 
ف مــن كيفّيــة تعامــل  عجــني ف ف يّتضــح لهــم خــإلف هــذا، يســتطيعون اإلتّصــال بنــا. إلحًقــا، كّنــا م�ف فقــط حــني
ي القســم 

رســال، إلأّن العامــل �ف رســال مــع مــا حصــل. وحصلــت بعــض النقاشــات مــع مركــز اإلإ قســم اإلإ
ا. ووعــد قســم  لــم يّتبــع اإلإجــراءات الخاّصــة بكيفّيــة التعامــل مــع مكالمــات الطــوارئ عــ�ب جهــاز تيــ�ت
ــّم التعامــل مــع مكالمــات  ي التدريــب، وأن يحــرص عــى أن يت

ــًدا مــن المــوارد �ف رســال أن يضــع مزي اإلإ
ي المســتقبل، وفًقــا للتعليمــات الرســمّية.

الطــوارئ، �ف
ــى  ــاًء ع ــك بن ــّم ذل ــل. وت ــا حص ــد م ــة بع ــة التالي ــإلل النوب ــا خ ــة اجتماًع ــة الموظِّف ــدت الجه عق
ــات  ــب الصدم ــى تجّن ــاعد ع ، ويس ــ�ي ء خط ي

ــدوث يسش ــد ح ــع بع ــارّي يُّتب ــراء معي ــو إج ــاداتنا، وه إرش
ي مــا أحسســنا بــه خــإلل مــا حصــل وبعــده. لــم 

ي مــا قمنــا بــه، و�ف
النفســّية. ناقشــنا مــا حصــل، وفّكرنــا �ف

 . ّ ــن الدعــم النفــ�ي ــد م ــه كان بحاجــة إىل مزي ــا بأنّ يشــعر أّي مّن
كانــت النتيجــة القانونّيــة مخّيبــة إلأمالنــا. قــّرر المّدعــي العــام عــدم توجيــه التهــم، إلأنـّـه اعتقــد أنـّـه 
لــم يكــن واضًحــا أّن المريــض كان يهّددنــا. وقــال إّن المريــض، ربّمــا كان يشــّكل خطــًرا أكــ�ب عــى نفســه. 
ســعاف باإلأســلحة. ولكــّن  د طاقــم اإلإ ي بلدنــا، نــادًرا مــا يُهــدَّ

ا مــن اإلأســلحة �ف رغــم العــدد الكبــ�ي جــدًّ
هــذا اإلأمــر يزيــد مــن أهّميــة أن يكــون لنــا نمــاذج بســيطة عــن كيــف ينبغــي أن نتــّ�ف، وإإّل وجــب علينــا 

اإلعتمــاد عــى الحــّظ.

ف كيــف  جلســة عاّمــة: يعطــي المشــاركون بعــض اإلأمثلــة. ينطلــق الميــّ� مــن هــذه اإلأمثلــة ويســأل المشــاركني
ــن  ــول واإلأم ــاع والقب ــى اإلنطب ــد ع ــة اإلأم ــار طويل ــه آث ــون ل ــن أن يك ــة يمك ــوادث الفرديّ ــذه الح ــن ه أّن كإلًّ م

ــول. والوص

ــبيل  ــى س ــتخدًما toohaK، ع ــبًقا )مس ــًحا مس ّ مس ــ�ف ــات، ح ــت والتقنّي ــمح الوق ــن: إذا س ــات للتمري تعليم
ف أن يقّيمــوا الت�يحــات الــواردة أدنــاه، ثــّم ناقــش وقــارن نتائــج تقييمهــم. 

المثــال)2٨(، وإإّل فاســأل المشــاركني
كهــا يكي يراهــا الجميــع. ثــّم تُعطــى التعليمــات الــواردة  يعــرض الميــّ� كإلًّ مــن الت�يحــات واحــًدا فواحــًدا، وي�ت

أدنــاه حــول التمريــن الفــردّي. 

عمــل فــردّي: قّيــم الممارســات الجّيــدة اإلآتيــة وفــَق مــدى أهّميتهــا بالنســبة لــك. كيــف ترتبــط هــذه الممارســات 
الجّيــدة بســياقها، وكيــف يمكنــك تكييفهــا؟ 

 )kahoot.com  )2٨| ألعاب تعليمّية

https://kahoot.com/
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والسلوك األأمن   :3 الجلسة   – ي 
الثا�ن الجزء 

ي 
ي نالهــا كّل مــن الت�يحــات فيمــا التصويــت جــاٍر. �ف

ــ�ت ــة ال ــة: يحتســب الميــّ� العإلمــات الكامل جلســة عاّم
ــه.  ــة، يوضــح المشــاركون الســبب الــذي دعاهــم إىل التصويــت عــى النحــو الــذي قامــوا ب النهاي

 : ي
تتضّمن اإلأمثلة عى الممارسات الجّيدة ما يأ�ت

دارة التوّقعــات وتجّنــب  ي ســتتوّفر إلإ
عنــد الوصــول إىل موقــع الحــادث، أوضــح مــا هــي الخدمــات الــ�ت  •

احتمــال ســوء الفهــم أو خيبــة اإلأمــل؛
ي جميع اإلأوقات؛

توّقف عن التّ�ف غ�ي المإلئم واستعمال لغة غ�ي مناسبة �ف  •
اًمــا لعــادات متلّقــي العــإلج الثقافّيــة والدينّيــة. تعــرّف عــى تقاليــد المجتمــع الــذي تعمــل  أظهــر اح�ت  •
ف أن يعرفــوا الطريقــَة المإلئمــة للتعامــل مــع الميــت  معــه. مثــإلً: عنــد حصــول وفــاة، عــى المســعفني

ســعاف، وأثنــاءه وبعــده؛ ي ســّيارة اإلإ
قبــل نقلــه �ف

ي محيــط تعّمــه الفــو�ف ويكــ�ش فيــه النــاس، قــد يكــون 
ة الصــوت وفــَق الوضــع. �ف كّيــف اللغــة ونــ�ب  •

ة تأكيديـّـة أكــ�ش فعالّيــة. أّمــا إذا كان الوضــع هادئـًـا، وبعــض اإلأقربــاء فقــط  التحــّدث بصــوت عــاٍل ونــ�ب
ة ألطــف؛ موجوديــن، قــد يكــون مــن اإلأجــدى إبــداء التعاطــف واســتعمال نــ�ب

ي 
ــون �ف ــى أن يك ــرص ع ــاول أن تح ــا، ح ــّدث لغته ــات إل تتح ي مجتمع

م �ف ــدَّ ــاعدة تُق ــت المس إذا كان  •
ــي  ــة متلّق ــم لغ ــك إل تفه نّ

ــط إلأ ــة فق ــة الصّحي ــد الرعاي ــي تقيي ــة. إل ينبغ ــّدث اللغ ــن يتح ــق م الفري
العــإلج أو مجتمعــه؛

ــوا  ــب أن يتدّرب ــات، يج ــإلق للطرق ــش وإغ ــاط تفتي ــا نق ــة فيه ي منطق
ف �ف ــني ف العامل ــعفني ــع المس جمي  •

ي 
ــدة �ف ــات الجّي ــذه الممارس ــى ه ــة ع ــر أمثل ــه. أنظ ــام ب ــب القي ــا إل يج ــب وم ــا يج ي م

وا �ف ــ�ب ويُخت
ســعاف«2٩. أنظــر أيًضــا، الملحــق 3 )ص. 1٦1(، والمثــال عــى تدابــ�ي  »الممارســة الجّيــدة لخدمــات اإلإ

ــر. ــّدة المخاط ــن ح ــل م التقلي

ّ ي
نشاط ٥: الوعي الظر�ن

ي جميــع اإلأوقــات عنــد 
ّ �ف ي

ضــاءة عليهــا: يصعــب المحافظــة عــى الوعــي الظــر�ف ي يجــب األإ
أبــرز المواضيــع الــ�ت

، مــن تلقــاء  ف التعامــل مــع مريــض يحتــاج إىل مســاعدة طارئــة. ونظــًرا إلأهّميــة اإلســتجابة اإلآمنــة، عــى المســعفني
أنفســهم، أن ينشــئوا عإلقــة مــع المجتمــع المحــّىي وأن يحافظــوا عــى هــذه العإلقــة. 

مقّدمة: يعطي الميّ� مقّدمة للموضوع والحالة عى أساس المعلومات الواردة أدناه.

ي كّل وضــع يؤثـّـر عــى ســلوكهم، والعكــس. ومــن المهــّم أن 
ف أن يكونــوا قادريــن عــى التفكــ�ي �ف عــى المســعفني

ف لحدودهــم الشــخصّية، وحــدود الفريــق، وحــدود الخدمــة. ويمكــن لتقّمــص اإلأدوار، والمحــاكاة،  يكونــوا مدركــني
ات  رشــاد، أن تســاعد عــى هــذا الصعيــد. وفيمــا ينبغــي أن تظــّل المحــارصف والتدريــب أثنــاء العمــل، وبرامــج اإلإ
ّ، وإىل وضــع  ي

ّ لمفهــوم الوعــي الظــر�ف ، تهــدف هــذه الجلســة إىل خلــق فهــم أســايسي ي حّدهــا اإلأد�ف
اإلأكاديمّيــة �ف

ي مــا يتعّلــق بهــذه المقــدرة اإلأساســّية.
توصيــات لمزيــد مــن العمــل �ف

tinyurl.com/4tswkk6w | ambulance_best_practice_report_arabic.pdf )rodekors.no(  )2٩( 

https://www.rodekors.no/globalassets/_rapporter/health-care-in-danger-hcid-rapporter/ambulance_best_practice_report_arabic.pdf
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ــوا  ــاهدون أن يحص ــأل المش ــث يُس ــّي«، حي ــإّل الخف ــو »الغوري ــط فيدي ي ــّ� �ش ــرض المي ــة: يع ــة عاّم جلس
ــا مــا تفوتهــم  ــح، ولكّنهــم، غالًب ــك المشــاهدون الجــواب الصحي ــة، قــد يمتل ي النهاي

ــرات كــرة الســّلة. و�ف تمري
ف  يــط. القصــُد هــو أّن المســعفني مإلحظــة الشــخص بــزّي الغوريــإّل وهــو يمــّر وســط القاعــة عنــد منتصــف ال�ش
ــارص  ــد تفوتهــم مإلحظــة عن ــذي أمامهــم، ق ــاة الشــخص ال ــاذ حي فهــم بالكامــل عــى إنق ــن وضعــوا ترك�ي الذي

ــم.  ي محيطه
ــودة �ف ــّية موج أساس

الغورياّل الخفّي

يــط فيديــو: اختبــار هارفــارد لســايمون وتشــابريس، يظهــر كيــف  �ش
.)22  :1( حدُســنا  يخدعنــا 

tinyurl.com/2p9f6na2

ي ســياق حــادث 
ة أو متطــّوع، كيــف يحصــل هــذا �ف ف مــن ذوي الخــ�ب ح أحــد الموّظفــني : يــ�ش ن عــرض المشــارك�ي

ــة، بمــا  ضــاءة عــى المعضــإلت الســياقّية الحقيقّي ي وضــع محفــوف بالخطــر. الغايــة هــي اإلإ
ّ محــّدد أو �ف ي

أمــ�ف
ي أوضــاع 

ي ذلــك مــدى صعوبــة أن يّتبــع المــرء قواعــد ســبق لــه أن تعّلمهــا وأن يســتوعب قرائــن بيئّيــة مهّمــة �ف
�ف

ة أن يوضــح أّي تدابــ�ي اتّخذوهــا، ومــا إذا نجحــت أو باءت بالفشــل.  . ويمكــن للمتطــّوع ذي الخــ�ب تعّمهــا الفــو�ف
يُشــّجع المشــاركون عــى طــرح اإلأســئلة.

نصيحة: بإمكانك أيًضا أن تختار واحدة من الحاإلت المشار إليها تسهيإلً للنقاش.

http://www.theinvisiblegorilla.com/gorilla_experiment.html
http://www.theinvisiblegorilla.com/gorilla_experiment.html
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والسلوك األأمن   :3 الجلسة   – ي 
الثا�ن الجزء 

بكلماتهم: ِمن مسعف

ّ ي
الوعي الظر�ن

ي 
ء – ســقوط رجــل �ف ي

ــة للغايــة وغامضــة بعــض الــ�ش ، نســتجيب لمكالمــة روتينّي ي إحــدى الليــاىلي
ــا، �ف كّن

ًا عــى اإلأقــدام. كان  محّطــة قطــار، مــن دون أّي تفاصيــل أُخــرى. ركّنــا الســّيارة ووصلنــا إىل المــكان ســ�ي
ي المحيــط إإّل المريــض وابــن عّمــه الــذي قــال إّن المريــض كان أكــ�ش َمــن 

النــور خافًتــا، ولــم يكــن أحــد �ف
ــه يحتــاج إىل أن يُنَقــل إىل المستشــفى. كان المريــض مســتلقًيا عــى مقعــد وإىل جانبــه  َِب الخمــر وإنّ َ �ش

ي كحــول.
قنــا�ف

، ســألنا عّمــا حصــل مــن أحــداث تلــك الليلــة، وعــن تاريــخ المريــض  ّ ي
بعــد اســتكمال التقييــم المبــد�أ

ــْكر الشــديد، ومــا كان قــادًرا عــى اإلإجابــة، وأّمــا ابــن عّمــه، فلــم  ي حالــة مــن السُّ
. كان المريــض �ف ي ّ الطــ�ب

ب مــن زميــىي ويحــاول لكمــه عى  تــرق لــه اإلأســئلة. غضــب وراح يطلــق التهديــدات الكإلمّيــة قبــل أن يقــ�ت
رأســه. تمّكــن زميــىي مــن صــّد الهجمــة بيديــه، وحــاول أن يحافــظ عــى هدوئــه وأن يدفــع المعتــدي، إإّل 

أّن اإلأمــر تطــّور إىل مبــاراة مصارعــة.
اتّصلــت عــ�ب الجهــاز طلًبــا للمســاعدة. تمّكّنــا مــن التعامــل مــع ابــن العــّم، وبقــي المريــض مســتلقًيا 
طّيــون القبــَض عــى ابــن  طــة، وألقــى ال�ش عــى المقعــد. بعــد بضعــة دقائــق، وصلــت عــّدة ســّيارات �ش

ي مؤّخــرة �والــه. 
ًا مدسوًســا �ف العــّم. وعندمــا قامــوا بتفتيشــه، وجــدوا معــه ســّكيًنا كبــ�ي

، ويُطلــب إليهــم أن يصفــوا المــكان الــذي يجلســون  ف ي اإلأعــني ف معصــو�ب نشــاط عــاّم: يكــون جميــع المشــاركني
ء آخــر. يمكــن  ي

، وأّي يسش : لــون الســقف، والجــدران، واإلأرضّيــة، وزينــة الجــدران، واإلأرضّيــات، وعــدد الكــرايسي ي
�ف

ي 
، ويتناقشــون �ف ف ف المشــاركني للميــّ� أن يطــرح أســئلة حــول نـَـواٍح معّينــة مــن القاعــة. تُرَفــع العصابــة عــن أعــني

مــا إذا كانــوا، فعــإلً، يَعــون محيطهــم أم إل. 

: ي
ي سياقها، يقود الميّ� نقاًشا حول ما يأ�ت

جلسة عاّمة: لوضع المشكلة �ف
ي العمل؟

ّ �ف ي
كيف يحافظ المشاركون عى وعيهم الظر�ف  •

ما الذي فاجأهم؟  •

م الموضوع والحالة عى أساس المعلومات أدناه. عرض الميّ�: َقدِّ

ي الجســم. من 
يحــة عــرض ١ )مقّدمــة(: يمكننــا أن نــدرّب الدمــاَغ لتطويــر »ذاكــرة عضلّيــة« كأّي عضلــة أخــرى �ف �ش

ّ بشــكل عفوّي.  ي
ّ وكيفّيــة اإلســتجابة، نســتطيع أن نســتخدم مهــارات وعينا الظــر�ف ي

خــإلل ممارســة الوعــي الظــر�ف

ف الحيــاة  ي مهّمــة؛ القــرارات المتأّخــرة قــد تحــّدد الَفــرَق بــني
ردود الفعــل ال�يعــة أساســّية عندمــا تكــون الثــوا�ف

والمــوت. 

ي تــدرّب الدمــاغ عــى أن يظــّل مــدرًكا 
ف أن يشــحذوا مهاراتهــم مــن خــإلل التماريــن اليومّيــة الــ�ت بمقــدور المســعفني

 . لمحيطه
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ــاذ  ــد المخاطــر واتّخ ــا ل�عــة تحدي ــد نظاًم ّ جــون بوي ي ــار الحــر�ب ــَع الطّي ــة أودا(: َوَض ــرض ٢ )حلق ــة ع يح �ش
ــف مــن اإلأحــرف اإلأوىل مــن أفعــال  ــة، تتأّل يّ ف نكل�ي ي اإلإ

القــرار يُدعــى »حلقــة أودا« )Ooda Loop(. ولفظــة أودا، �ف
.)Act( »ــّ�ف ــّرر« )Decide(، و»ت ــه« )Orient(، و»ق ــظ« )Observe(، و»وّج »إلح

ف تتضّمنــان كيفّيــة اإلســتجابة لتهديــد تّمــت مإلحظتــه، تّتصــل الخطوتــان اإلأوىل  تــني ف اإلأخ�ي ف أّن الخطوتــني ي حــني
�ف

ــا أن  ــا ينبغــي لن ــه م ــا أن نوّج ــط، يمكنن ّ. مــن خــإلل مإلحظــة المحي ي
، بالوعــي الظــر�ف ــا�ش ــة، بشــكل مب والثاني

ي ســياقها، ونعــرف مــا يجــب عملــه بالمإلحظــات. 
نبحــث عنــه، وأن نضــع هــذه المعلومــة �ف

ّ أفضل ع�ب استخدام ألعاب بسيطة. ي
ف أن يبنوا إلأنفسهم مهارات وعي ظر�ف يمكن للمستجيبني

ي مــا يــىي بعــض التماريــن التدريبّيــة الخاّصــة بالمعرفــة الظرفّيــة، وصفهــا 
يحــة عــرض ٣ )تماريــن عملّيــة(: �ف �ش

ــة  ــارات ذهنّي ــر مه ــى تطوي ــن ع ــذه التماري ــاعد ه ــا Left of Bang. وتس ي كتابهم
ــدىلي )٤102( �ف ــورن وراي ــان ه ف

ي الخــارج.
ف يكونــون �ف ف حــني وريّــة للمحافظــة عــى أمــن المســعفني رصف

ي فريقــك بعــد أّي لقــاء يومــّي 
اللعبــة »و«: »و« هــو الوعــي. يمكنــك أن تلعــب هــذه اللعبــة مــع عضــو �ف  )١

و اإلأنفــاق، أو محــّل تجــارّي(، ســّجل بعــض اإلأشــياء،  عــادّي. عندمــا تدخــل إىل مــكان مــا )حافلــة، أو مــ�ت
ي الصــّف، إلــخ. 

ي يلبســها الواقفــون �ف
ي المــكان، ولــون الثيــاب الــ�ت

ف �ف مثــل عــدد المخــارج، وعــدد العاملــني
ف  : كــم عــدد اإلأشــخاص الذيــن كانــوا واقفــني ي

ومــا إن تغــادر المــكان، اطــرح عــى عضــو فريقــك أســئلة كاإلآ�ت
ت أنــت وفريقــك مــن لعــب هــذه  ي كان يلبســها الموّظفــون؟ وكّلمــا أكــ�ش

ي الصــّف؟ مــا لــون القمصــان الــ�ت
�ف

اللعبــة، كّلمــا تضاعفــت قدرتكــم عــى مإلحظــة محيطكــم. 
ي أّي وقــت. وتقــوم اللعبــة، ببســاطة، عــى 

لعــب »مــاذا لــو«: يمكنــك أن تلعــب هــذه اللعبــة بمفــردك �ف  )٢
ي حــال قامــت مجموعــة 

: مــاذا أفعــل �ف ي
ي ذهنــك. فقــط اســأل نفَســك أشــياء كاإلآ�ت

ف �ف
ّ تخّيــل ســيناريو معــني

ف أو الغاضبــات، فجــأة، باقتحــام القاعــة؟ كّلمــا قمــت بهــذا، كّلمــا ازدادت قدرتــك عــى اتخــاذ  مــن الغاضبــني
ى كيــف ســتكون رّدة  ي الفريــق لــ�ت

القــرار بشــكل فــورّي. بإمكانــك دائًمــا أن تناقــش اإلأمــر مــع أحــد زمإلئــك �ف
فعلهــم. 

ي حقــل رؤيتــك، وذلــك مــن خــإلل 
الرؤيــة الطََرفّيــة: حــاول أن تحّســن قدرتــك عــى مإلحظــة اإلأطــراف �ف  )٣

ي حديــث مــع زميــل 
ف المبــا�ش لنظــرك. مثــإلً، عندمــا تكــون �ف كــ�ي ي تحــدث خــارج ال�ت

مإلحظــة اإلأشــياء الــ�ت
ــد أطــراف  ــرى مــن الغرفــة، أو مــا يجــري عن ي الجهــة اإلأُخ

ــك واقــف أمامــك، إلحــظ حــركات شــخص �ف ل
حقــل رؤيتــك.

ــخاص،  ــة أش ــن ثإلث ــات م ي أزواٍج أو مجموع
ــوا �ف ف أن يخرج ــاركني ــّ� إىل المش ــب المي ــل: يطل ــات عم مجموع

ــن  ــادل المشــاركون مإلحظــاٍت �يعــة ع ــل. وبعــد أن يأخــذ كّل مشــارك دوره، يتب ــم المفّض وا تمرينه ــ�ب ويخت
ــة.  ــة عاّم ي جلس

ــم �ف انطباعاته

جلسة عاّمة: يقّدم الميّ� النقاش التاىلي عى أساس المعلومات اإلآتية:
ّ هــذه البيئــة باســتمرار تبًعــا للمــكان الــذي نوجــد فيــه.  ّ لمــا هــو عــادّي. وتتغــ�ي لــكّل بيئــة ندخلهــا خــّط أســايسي
ي إل 

، أمكننــا أن نإلحــظ مــا هــو غــ�ي عــادّي، وذلــك اســتناًدا إىل اإلأشــياء الــ�ت ّ وعنــد اّطإلعنــا عــى الخــّط اإلأســايسي
ي تحــدث وإل ينبغــي أن تحــدث.

تحــدث وينبغــي أن تحــدث، أو إىل اإلأشــياء الــ�ت
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يمكن ألأّي شخص أن يحمل سالًحا

ي مجــال 
ف �ف ــني ي تواجــه العامل

ــ�ت ــل المخاطــر ال ــط يمّث ي ــو: �ش ــط فيدي ي �ش
ــة، ويُظهــر أّن أّي شــخص يمكــن أن يحمــل ســإلًحا، أو أن  ــة الصّحي الرعاي

ــد. )1: ٥٤(. ــّول إىل تهدي يتح

tinyurl.com/2p8f4b3w

ــة أحدهــم  ــة محتملــة تفصــح عــن نّي ف عــن أّي عإلمــات تشــ�ي إىل تّ�فــات غــ�ي عاديّ يســأل الميــّ� المشــاركني
 . ّ ي ــط الســل�ب ي التنمي

ــب الوقــوع �ف ــة تجّن ــْد عــى أهّمي ــاَم بأمــور ســّيئة. أَكِّ القي
يمكن للميّ� أن يستكمل اإلأجوبة باإلأمور اإلآتية:

ــا يحــاول  ــه. عندم ــه بيدي ــا يفعل ــه، أو، ببســاطة، م اب ــد اق�ت ــده عن ي ي
ــه الشــخص �ف ــا يحمل ــا م إلحــظ دائًم  •

بيــت عــى الجــزء مــن  ، يقــوم، عــى نحــٍو غــ�ي واٍع، بال�ت ف شــخص مــا أن يخفــي ســإلًحا، كمســّدس أو ســّكني
، غالًبــا، أّن الشــخص يتهّيــأ لمواجهــة  ي

الجســم الــذي يخفيــه فيــه، أو يقــوم بلمســه. تثبيــت القبضــة يعــ�ف
جســديّة.

ــا يحــاول أن يتــّ�ف بشــكل  ــا م ــط بمحيطــه، غالًب ــا الســّيئة أن يختل ــا مــن ذوي النواي وإذا أراد شــخص م  •
ي 

ــا مــا يبالغــون �ف ــون التــّ�ف بشــكل »عــادّي«، غالًب ــن يحاول ا. أولئــك الذي »عــادّي«. وهــذا صعــب جــدًّ
ــا. ــون منه ــم أو يقّلل حركاته

قــد ينظــر اإلأشــخاص ذوو النوايــا الســّيئة، باســتمرار، إىل الخلــف. يقــوم النــاس بهــذا، عــى نحــو غــ�ي واٍع،   •
ي اإلعتبــار أّن 

عندمــا يشــعرون بالقلــق، أو عندمــا يكونــون عــى وشــك القيــام بأمــور غــ�ي اعتياديّــة. خــذ �ف
هــذا التــّ�ف قــد يكــون نتيجــة للشــعور بانعــدام اإلأمــن.

ي 
ات، إل يعــ�ف ّ مهــّم! تذّكــر أّن بعــض اإلأشــخاص إل يبــدون أّي عإلمــات، ولــذا، فــإّن غيــاب أّي مــن هــذه المــؤ�ش

أنـّـه ليــس هنــاك أّي احتمــال لحصــول عنــف.

ّ جّيــد هــو الممارســة،  ي
ي تطويــر وعــي ظــر�ف

يــط الفيديــو أدنــاه ويختــم: اإلأســاس �ف ختــام: يعــرض الميــّ� �ش
فالممارســة، فالممارســة.

 ّ ي
ف الوعــي الظــر�ف ف أن يدلــوا بــأّي توصيــات قــد تكــون لديهــم حــول كيفّيــة تحســني ثــّم يســأل الميــّ� المشــاركني

ي خدمتهــا. 
لــدى الِفــَرق �ف

خدعة عمل القرد

ــا،  ــا، غالًب ــف تفوتن ــّور كي ــايمونز تص ــال س ــة لداني ــو: خدع ــط فيدي ي �ش
أحــداث غــ�ي متوّقعــة )1: ٤1(. 

tinyurl.com/yuu8rcuv

https://www.youtube.com/watch?v=152QtqdLidI
https://www.youtube.com/watch?v=152QtqdLidI
https://www.youtube.com/watch?v=IGQmdoK_ZfY
https://www.youtube.com/watch?v=IGQmdoK_ZfY


الخطر حاالت  ي 
�ف المستشفى  إىل  للدخول  المسبقة  واالستجابة  سعاف  لإلإ  ّ ي تدري�ب  دليل 

ويجي ال�ف االأحمر  الصليب   | خطر  ي 
�ف الصحية  الرعاية  ٨٨

بكلماتهم: ِمن مسعف

قطع الطرقات

الحادث
ي أســعار الوقــود. 

ي جميــع أنحــاء البــإلد بســبب الزيــادة الهائلــة �ف
يـّـة عفويـّـة �ف اندلعــت احتجاجــات جماه�ي

ي تاريــخ البــإلد.
اب عــاّم واإلأكــ�ش انتشــاًرا �ف كان هــذا أكــ�ب إرصف

ي المــدن، وتظاهــر المحتّجــون وأقامــوا حواجــز. كان الشــباب يلعبون 
ــا �ف وتَجّمــع آإلف اإلأشــخاص يوميًّ

كــرة القــدم عــى الطريــق، ويجــرون حلقــات مــن الموســيقى والرقــص والطعــام، وكّل ذلــك جعــل حركــة 
ي ترفــع اإلأعــإلم للهجــوم، 

المركبــات صعبــة. عنــد الحواجــز، تعرّضــت ســّيارات النقابــات والســّيارات الــ�ت
مّمــا يــدّل عــى مــدى انعــدام ثقــة الجمهــور تجــاه الحكومــة.

ــرع  ي الف
ــر �ف ــب اإلأحم ــاء الصلي ــن أعض ــة م ــادة مجموع ي لقي

ــ�ف ــّم تعيي ــاج، ت ــوم اإلأّول لإلحتج ي الي
�ف

ســعافات اإلأولّيــة، وصلنــا إىل حاجــز  . بينمــا كنــت أنقــل اإلآخريــن، إىل هنــا وهنالــك، لتقديــم اإلإ المحــّىي
ي الســائق، تــّم إخراجــي مــن الســّيارة.

ي المنطقــة. تعرّضنــا للســخرية، وبصفــ�ت
�ف

، وتطّلــب اإلأمــر تدّخلهم  ي
حــاول الغوغائّيــون خلــع كّل مــا كنــت أرتديــه. قــام أعضــاء فريقــي بحمايــ�ت

، وُفقــد جهــاز  ي
ّ نتمّكــن مــن مواصلــة عملنــا. بُِعَجــت ســّيار�ت ي حــ�ت

ف وإنقــاذ حيــا�ت للتخّلــص مــن الغوغائّيــني
ي خــوف إل يوصــف. لــم أســتطع نســيان هــذا الحــادث أبــًدا.

، وانتابــ�ف ي اإلتّصــال. تقّطعــت نبضــات قلــ�ب

تحليل
ا  ي اليــوم التــاىلي وقــّررت التخــّىي عــن التطــّوع. بذلنــا جهــًدا اســتثنائيًّ

ي فريقنــا �ف
تغّيبــت إحــدى العامــإلت �ف

ي يقّدمهــا المســعفون، وقمنــا بتنظيــم 
ًا لخلــق وعــي عــن الخدمــات الــ�ت قناعهــا بالبقــاء. وعملنــا كثــ�ي إلإ

ف عــى  ، جــرى أيًضــا تدريــب المتطّوعــني ّ . وإلأّن التدريــب أســايسي ف ســعاف اإلأّوىلي للناقلــني تدريــب عــى اإلإ
ــكل  ــيطّي بش ــب تنش ــات تدري ــم حلق ــا تنظي ــّم أيًض ــف. وت ــر العن ــدات ومخاط ــع التهدي ــل م التعام

ــا.  ي برامجن
ــإدراج مهــارات التفــاوض �ف ــراً، ب ــا أيًضــا، مؤخَّ منتظــم، وقــد قمن

الدروس المستفادة
ــن نقطــة  ــدًءا م ــود، ب ف الحش ــني ــة ب ــال العدائي ــة اإلأعم ف لمواجه ــني ــون متأّهب ــي أن نك ــه ينبغ ــت أنّ تعّلم
ــى  ــارج ع ي الخ

ــون �ف ــا نك ــة عندم ــة محّلي ــم مدّرب اك أطق ــة إىل إ�ش ــا بحاج ــرُف اإلآن أنّن ــإلق. وأَع اإلنط
ــاك احتجاجــات  ــون هن ــث يك ــا حي ــة – خصوًص ســعافات اإلأّولّي ــي اإلإ ف ومقّدم ــني ــن المتطّوع ــق، م الطري

ــاع. ــن اإلأوض ــا م ه ــات وغ�ي وانتخاب
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والسلوك األأمن   :3 الجلسة   – ي 
الثا�ن الجزء 

)CRT( نشاط ٦: الثقافة والدين والتقليد

ــان  ــات واإلأدي اضــات شــخصّية حــول الثقاف ــكّل شــخص اف�ت ــا: ل ضــاءة عليه ي يجــب األإ
ــ�ت ــع ال أهــّم المواضي

ــ�ي  ف أّن المعاي ــني ي ح
ــا. و�ف ــتجيبون له ي يس

ــ�ت ــات ال ف والمجتمع ــعفني ــمل المس ــذا يش ــة. وه ــد المختلف والتقالي
ّ بمــرور الوقــت، وقــد  ي يتــّم بهــا تفســ�ي التقاليــد تتغــ�ي

ا، فــإّن الطريقــة الــ�ت التقليديّــة، بطبيعتهــا، ثابتــة نســبيًّ
تختلــف مــن مــكان إىل آخــر.

عــرض: يضــع الميــّ� إطــاًرا للمناقشــة اســتناًدا إىل المعلومــات الــواردة أدنــاه. يســاعد هــذا عــى بقــاء النقــاش 
ى. وحيثمــا ينطبــق ذلــك، يمكــن للميــّ� أن يعطــي أمثلــة عــى كيفّيــة ارتبــاط  مرّكــًزا عــى هــذه المفاهيــم الكــ�ب
ســعاف ومــا قبــل الوصــول إىل المستشــفى )عــى ســبيل المثــال: التعامــل  هــذه المفاهيــم باســتجابة خدمــات اإلإ

نــاث متعالجــات(.  ف الذكــور إلإ ســعافات اإلأولّيــة، معالجــة المســعفني ي اإلإ
مــع الجثــث، الضغــط عــى الجــرح �ف

الثقافة والدين والتقليد وسالمة مكان الحادث
نقاط يجب أن ينظر فيها الميّ� عند قيادة النقاشات حول الثقافة والدين والتقاليد:

ــة  ــون اللغــة نفســها إل يشــّكلون حال ــن يتحّدث ــك أّن اإلأشــخاص الذي ــدا ل ــه وإن ب ــارك أنّ ي اعتب
خــذ �ف  •

ــرون  ــم يظه ــة نفســها ، لكّنه ــاس اللغ ــا يتحــّدث الن ــون عندم ــّي يك ــدة، إإّل أن التحــّدي الحقيق معّق
ــة. ــة عميق ــة / تقليديّ ــة / دينّي ــات ثقافّي اختإلف

ي تشــمل المســاحة الحيويـّـة والمســافة الشــخصّية، ولغة الجســد، 
ي اعتبــارك دائًمــا المكّونــات الــ�ت

خــذ �ف  •
ي بعــض الثقافــات، 

ــا تماًمــا �ف ة، ومــا إىل ذلــك. مــا يُعتــ�ب طبيعيًّ واللمــس، والتواصــل البــ�ّي، والنــ�ب
ي ثقافــات أُخــرى.

ّ ومخيــف �ف ي
قــد يُنظــر إليــه عــى أنّــه عــدوا�ف

ــة  ــادات مختلف ــا ع ــاك أيًض ــْن هن ــر، ولك ــخص إىل آخ ــن ش ــاعرنا م ــن مش ــا ع ن ــة تعب�ي ــف طريق تختل  •
ــات،  ي اإلأزم

ــخاص �ف ــدى اإلأش ــة ل ــل المختلف ــة ردود الفع ــّم معرف ــن المه ــة. م ــات المختلف ي الثقاف
�ف

ــف  ــة محــّددة، وكي ي ثقاف
ــة �ف ــم المقبول ــة تّ�فه ــة طريق ــن معرف ــك م ــّد كذل ــا، وإل ب ــاح عليه واإلنفت

ــة. ــف معّين ي مواق
ــهم �ف ــن أنفس ون ع ّ ــ�ب يع

وس  ــ�ي ــل: ال�طــان، وف ــراض )مث ــة باإلأم ــة إزاء المســائل المتعّلق ــات مختلف ــاك مقارب ــون هن ــد تك ق  •
يــدز، واإلأمــراض المعديــة، ومــا إىل ذلــك(، إىل جانــب التصــّورات وردود  نقــص المناعــة المكتســبة / اإلإ
ي مــا يتعّلــق بنهايــة الحيــاة. يمكــن أن يكــون هــذا مصــدًرا للتوتّــر، وأن يخلــق أوضاًعــا غــ�ي 

الفعــل �ف
ي قضــاء بعــض الوقــت لمناقشــة هــذا الموضــوع.

ّدد �ف ــ�ت . إل ت ف ــة للمســعفني آمن
نوع الجنس واإلستجابة الطّبية.  •

ي مــا تفّكــر وتشــعر بــه كمســعف، وكيــف تفّكــر وتشــعر بــه، عنــد التعامــل مــع مواقــف مثــل 
تأّمــل �ف  •

ــض  ــإلً، أو مري ــب، مث ــس اإلآخــر، أو أن يرفــض قري ــن الجن ــك بمعالجــة شــخص م عــدم الســماح ل
ــعفة. ــّدث إىل مس التح

ي هذه الموضوعات أن يجعل مكان الحادث أك�ش أمانًا لك كمسعف؟
كيف يمكن للتفك�ي �ف
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الثقافة
تشــمل الثقافــة أو الحضــارة العــاداِت والقيــَم والقواعــد اإلجتماعيــة للســلوك والمعتقــدات والطقــوس 
ــا أعضــاء  ي تجعــل مّن

ــ�ت ــة هــي ال ــة. الثقاف ــة واإلأحــداث الطبيعي ي ــد والتصــورات عــن الطبيعــة الب�ش والتقالي
ــا،  ، أيًض ّ ــ�ف ــد تتب ّ اإلأَُ� ق ــة. حــ�ت ــة ومجتمعــات مختلف ــاٌت مختلف ــدان ثقاف ــف البل ــدى مختل ي المجتمــع. ول

�ف
ممارســات ثقافّيــة مختلفــة. تؤثـّـر الثقافــة عــى العديــد مــن جوانــب الحيــاة – بــدًءا بكيفّيــة تواصلنــا وممارســة 
ي تشــّكل 

احتفاإلتنــا، إىل كيفّيــة إدراكنــا للعالــم مــن حولنــا وكيــف يُنظــر إلينــا. هنــاك العديــد مــن اإلأشــياء الــ�ت
ــرى المحيــط بطــرق مختلفــة.)30( ــا يســمع وي ــا الشــخصّية، وكّلن ثقافَتن

ــن هــم. وهكــذا، نســتطيع  ــن التحــّدث عّم ــن، يمكــن أن يتيــح لإلآخري ــة تقديــم أنفســنا لإلآخري ــا لكيفّي إّن فهمن
ــة. ي ســياق اإلختإلفــات الثقافّي

ــة �ف ــا أن نعمــل بشــكل أكــ�ش فعالّي جميًع

ام لإلآخريــن، والتســليم بوجــود طــرق عديــدة لرؤيــة العالــم.  ترتبــط الكفــاءة الثقافّيــة بامتــإلك وإظهــار اإلحــ�ت
ــم الشــخص  ــُس آراء وقي ــك نف ــون ل ــات، أو أن تك ــع الثقاف ي جمي

ا �ف ً ــ�ي ــون خب ــه يجــب أن تك ي هــذا أنّ
إل يعــ�ف

اضــات المســبقة.  ، مــن اإلف�ت ي أن تتحــّرر الرعايــة، أكــ�ش فأكــ�ش
أو اإلأشــخاص الذيــن تتعامــل معهــم. بــل يعــ�ف

ّ نحصــل عــى  ــة عــى طــرح اإلأســئلة الصحيحــة، بالطريقــة الصحيحــة، حــ�ت يســاعدنا امتــإلُك الكفــاءة الثقافّي
اض أّن  ــ�ت ــك، نســتطيع اف ــام بذل ــد القي ــ�ي العــإلج المناســب.)31( وعن ــات الصحيحــة ونســتطيَع توف المعلوم

ف يــزداد، وبالتــاىلي يتقّلــص خطــر تعّرضنــا لــإلأذى. التســامح معنــا كمســاعدين طّبّيــني

ف  ي مــا بــني
ــا، إإّل أّن تصــّوره وفهمــه قــد يختلفــان �ف ي مــكان العمــل فهًمــا عالميًّ

عــى الرغــم مــن أّن للعنــف �ف
: ّي

ي هــذا اإلختــإلف الثقــا�ف
الثقافــات المتنّوعــة. وإل بــّد مــن النظــر �ف

كة لثقافة معّينة؛ ي تعكس اللغة المش�ت
باستخدام المصطلحات المناسبة ال�ت  •

ي ثقافــة 
ي لهــا أهّميــة خاّصــة �ف

ي مــكان العمــل الــ�ت
، بوجــه خــاّص، عــى أشــكال العنــف �ف ف كــ�ي مــع ال�ت  •

ــة؛ معّين
ــافها  ــب اكتش ي يصع

ــ�ت ــل ال ــكان العم ي م
ــف �ف ــاإلت العن ــف ح ــد وكش ــاّص لتحدي ــد خ ــذل جه ــع ب م  •

وقبولهــا كواقــع بســبب خلفّيــة ثقافّيــة محــّددة)32(.

 Tylor, Edward. 1871. Primitive Culture: Research into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Art, and  )30( 

Custom. London: John Murray. Volume 1, page 1.

نشطة، أنظر:
أ

مثلة حول اإل
أ

لمزيد من المعلومات واإل  )31( 

Washington Health Department’s manual on Multicultural Awareness for prehospital EMS professionals: tinyurl.com/2p8caxjm

tinyurl.com/ycyjwabj  )32( 

https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/Pubs/530091.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/normativeinstrument/wcms_160908.pdf
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الدين والروحانّية
ــ�ب  ض مســبًقا أّن الواقــع أك ــة، تفــ�ت ــة تصــّوراٍت مختلفــة، وأنمــاط عمــل ثقافّي ــن والروحانّي ــن الدي قــد يتضّم
ــة  ــف الدينّي ــن المواق ــس م ــام ُمَمأَْس ــخصّية أو نظ ــة ش ــذه مجموع ــاس. ه ــل للقي ــاّدي القاب ــم الم ــن العال م
ف 

ّ ّي. وهــذا مــا يمــ�ي والمعتقــدات والممارســات. غالًبــا مــا تقــّدم اإلأديــان إجابــات عــى معجــزة الوجــود البــ�ش
ــية)33( ــان بأشــياء غــ�ي حّس يم ورة، اإلإ ــ�ف ض، بال ي إل تفــ�ت

ــ�ت ــدات ال ــن عــن المعتق الدي

.التقليد
دراك الــذي يتــّم تناقلــه، عــى ســبيل المثــال، مــن  التقليــد هــو شــكل مــن أشــكال الممارســة اإلجتماعّيــة أو اإلإ
ــق اســتمراريّة  ــد لخل ــم بالجدي ــط القدي ي رب

ــد �ف ــة التقالي ــل مهّم ي مجتمــع أو مجموعــة. تتمّث
ــل، �ف ــل إىل جي جي

ي يُعتقــد أنّهــا 
ي مجتمــع. غالًبــا مــا يرتبــط محتــوى التقليــد بالعنــارص الثقافّيــة الــ�ت

تاريخّيــة لمجموعــة أو أفــراد �ف
اث اإلجتماعــّي للمجتمــع أو المجموعــة.)3٤( ا مــن الــ�ت ذات قيمــة خاّصــة، لكونهــا تشــّكل جــزًءا أساســيًّ

ف أســئلة للتفكــ�ي فيهــا. يُعطــى الجميــع 
ّ ــكّل مشــارك، مــن 1 إىل ٦، ويعــني ــا ل نشــاط عــاّم: يعطــي الميــّ� رقًم

ي ســؤالهم عــى انفــراد. وكّل َمــن يريــد إبــداء رأيــه، بإمكانــه ذلــك طبًعــا. ولكــْن يجــب أن 
خمــس دقائــق للتفكــ�ي �ف

يكــون واضًحــا للجميــع أّن هــذا يبقــى اختياريًّــا )بالنظــر إىل الحساســّيات الخاّصــة المتأّصلــة(.
ف عنك؟ اضاتك الشخصّية حول اإلأشخاص المختلفني ما هي اف�ت  •

ي تمّثلها؟
ما هي القيم ال�ت  •

كيف تتفاعل عندما يقول أحدهم شيًئا ضّد إيمانك أو تقاليدك؟  •
ت أنــت أو اإلآخريــن الذيــن تعرفهــم، أّي تنميــط عــى أســاس الديــن أو المعتقــدات؟ حــاول أن  هــل اختــ�ب  •

ــا تشــعر بــه. ّ بكلمــات عّم تعــ�ب
يمان والدين أمور مهّمة للناس؟ لماذا تعتقد أّن الروحانّية واإلإ  •

اتيجّية التأقلــم الســلبّية القائمــة عــى الديــن / التقاليــد / العــادات المحليــة  كيــف يكــون رّد فعلــك عــى اســ�ت  •
ي يمكــن أن تعيــق توفــ�ي الرعايــة الصّحيــة بشــكل فّعــال؟

الــ�ت
)3٦( ام المر�ف ونزاهة الرعاية؟)3٥( هل تعرف ما تقوله اإلأخإلقّيات الطّبية عن اح�ت  •

سيناريوهات للتفك�ي

ا ليون ي س�ي
اعتداءات عىل دفٍن �ن

ــم  ــبب قيامه ــداء بس ــون إلعت ــة يتعرّض ــة صّحي ــم رعاي ــن طاق ــر ع تقري
ا  ــ�ي ي س

ــّىي �ف ــع المح ــة للمجتم ــد التقليديّ ــة للقواع ــن مخالف ــات دف بعملّي
ــون.  لي

tinyurl.com/2h438cb4

www.merriam-webster.com/dictionary/religion  )33( 

en.wikipedia.org/wiki/Tradition  )3٤(

Medical Ethics Manual: tinyurl.com/mryckfmf )icrc.org(  )3٥( 

خرى:
أ

اعات المسّلحة وحاإلت الطوارئ اإل ي ال�فف
مسؤولّيات أطقم الرعاية الصّحية �ف  )3٦( 

tinyurl.com/24du7jpj (healthcareindanger.org)

https://www.foxnews.com/world/ebola-health-workers-attacked-at-burial-in-sierra-leone
https://www.foxnews.com/world/ebola-health-workers-attacked-at-burial-in-sierra-leone
http://www.merriam-webster.com/dictionary/religion
https://en.wikipedia.org/wiki/Tradition
https://elearning.icrc.org/healthcareindanger/wp-content/uploads/2018/12/medical_ethics.pdf
https://healthcareindanger.org/wp-content/uploads/2015/09/icrc-002-4104-the-responsibilities-health-care-personnel.pdf
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ي غينيا
مجزرة �ن

ــم  ــبب قيامه ــداء بس ــون إلعت ــة يتعرّض ــة صّحي ــم رعاي ــن طاق ــر ع تقري
ــا.  ي غيني

ــة للمجتمــع المحــّىي �ف ــات دفــن مخالفــة للقواعــد التقليديّ بعملّي

tinyurl.com/yc35mvev

بكلماتهم: ِمن مسعف

الكحول والعنف اللفظّي

الحادث
ــا مكالمــة ذات  ي الثانيــة، تلّقين

ي ليلــ�ت
ــاٍل. �ف ي نوبــة عمــل لمــّدة ثــإلث لي

ة �ف ــة صغــ�ي ي مدينــة ريفّي
كنــت �ف

 ، ف ــني ي مســتوطنة نائيــة للســّكان اإلأصلّي
ــة 2 )بمعــ�ف طــارئ ومهــّدد للحيــاة عــى اإلأرجــح(. كانــت �ف أولويّ

عــى بعــد نحــو ٤0 دقيقــة بالســّيارة.
ًا عــى اإلأقــدام للوصــول إىل المريــض.  عنــد وصولنــا إىل هنــاك، أخذنــا معّداتنــا وقطعنــا مســافة ســ�ي

ي الــرأس.
نــا أنّنــا نتعامــل مــع امــرأة مصابــة �ف رســال قــد أخ�ب كان مركــز اإلإ

يـّـة لــم تكــن جيــدة، ولــم أســتطع فهمهــا.  ف نجل�ي أرشــدتنا ســّيدة إىل الطريــق نحــو المريضــة. لغتهــا اإلإ
ف لغتهــا اإلأّم وبعــض  ي مــن نــزف حــاّد. كانــت تمــزج مــا بــني

ي الــرأس وتعــا�ف
كانــت المريضــة مصابــة بجــرح �ف

ي حالــة 
يكهــا. كانــت الســّيدة �ف ء عــى رأســها مــن �ش ي

بــة بــ�ش يــة. اتّضــح أنّهــا تعرّضــت ل�ف ف نجل�ي اللغــة اإلإ
. ُسْكر

ــد مــن  ي التقييــم. ظهــر المزي
ــا، ولذلــك اســتخدمت الضــوء الكاشــف للمســاعدة �ف كان الجــّو مظلًم

يكهــا  ي حالــة ســكر. وأصبحــت اتّهامــات المريضــة ل�ش
ون �ف ي مــكان الحــادث. كان الكثــ�ي

ســّكان القريــة �ف
ي مــكان الحــادث.

ف �ف ف الواقفــني . و�عــان مــا أدركنــا أنّــه كان مــن بــني تتصاعــد أكــ�ش فأكــ�ش
ســعاف لتشــغيل  ي الركــض إىل ســّيارة اإلإ

ســعاف. فّكــرُت �ف أقنعنــا المريضــة بالســ�ي معنــا إىل ســّيارة اإلإ
يــ�ي بمفــرده. ي تــرك �ش

ي لــم أرغــب �ف
اإلأضــواء الخارجّيــة، لكّنــ�ف

ي مرحلــة 
ف أرًضــا، وراحــت تبــ�ي وتــ�خ. و�ف ســعاف، ســقطت المريضــة مرّتــني نا إىل ســّيارة اإلإ أثنــاء ســ�ي

، إإّل أّن صديقتهــا أقنعتهــا بالســماح لنــا بمعالجتهــا. مــا، رفضــت مواصلــة الســ�ي
ــه  ــه أنّ ــتبه ب ــاء المش ــح أصدق ــى اإلأرج ــن )ع ــال المخموري ــض الرج ــعاف، كان بع س ــّيارة اإلإ ــد س عن
ــا، نحــن ومريضتنــا. بالــكاد تمكّنــت مــن تهدئتهــم،  ي مهاجمتنــا لفظيًّ

ي طريقنــا. بــدأوا �ف
( يقفــون �ف ي

الجــا�ف
ي لــم أكــن أتحــّدث أو أفهــم لغتهــم.

ــ�ف نّ
إلأ

ــّيارة  ــا إىل س ــن إدخاله ــا م ــة، تمّكّن ي النهاي
ــا. �ف ــق بن ــأن تث ــة ب ــاع المريض ــا إقن ــرى، كان علين ــرّة أخ م

ــعاف. س اإلإ
ي إجــراء الفحــص، و�عــان مــا أدركنــا 

ســعاف للمســاعدة �ف يــ�ي إىل داخــل مؤّخــرة ســيارة اإلإ رافقــُت �ش
ف علينــا نقلهــا إىل المستشــفى.

ّ أنـّـه يتعــني
ســعاف أثنــاء فحصنــا المريضــة. وعندمــا خرجــُت باتّجــاه مقّدمــة  حــاول النــاس فتــح بــاب ســّيارة اإلإ

https://edition.cnn.com/2014/09/19/health/ebola-guinea-killing/index.html
https://edition.cnn.com/2014/09/19/health/ebola-guinea-killing/index.html
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ســعاف، تعرّضــُت مــرّة أخــرى إلعتــداء لفظــّي. وقــام أحــد الرجــال بالبصــق عــى قدمــي، إإلّ أّن  ســّيارة اإلإ
ي المــكان، قامــوا بإبعــاده. 

ف �ف اإلآخريــن مّمــن كانواواقفــني
ــداء  ــرّض لإلعت ــم نتع ــان. ل ــة بأم ــليم المريض ــن تس ــا م ــفى، وتمّكّن ــا إىل المستش ــة، وصلن ي النهاي

�ف
ــت. ي أّي وق

ــور �ف ــة إلأن يتده ــع كان عرض ــّن الوض ــدّي أو اإلأذى، لك الجس

تحليل
ي جميــع مســتويات المجتمــع. وقــد فوجئــُت بــأّن 

عــادة، يتمّتــع المســعفون المتطّوعــون بســمعة طّيبــة �ف
ف تجاهنــا. لقــد أردنــا المســاعدة. ي هــذه المســتوطنة كانــوا عدوانّيــني

النــاس �ف
ا ورّكــز عــى المريضــة مــع الحــرص عــى مراقبــة البيئــة المحيطــة عــن كثــب  يــ�ي هادئـًـا جــدًّ كان �ش
ورة. لــم يّتهــم أحــًدا أو يوّجــه اللــوَم إىل  ي نفــس الوقــت. لــم يتفاعــل مــع المعتديــن، إإّل عنــد الــ�ف

�ف
طــة. ومــن حســن الحــّظ أنـّـه كان يقــوم بــدور الطبيــب  أحــد. وكان حريًصــا عــى عــدم ذكــر رجــال ال�ش

ي هــذه الحالــة.
�ف

طــة عــى  نــذار ال�ش مــكان اســتخدامها إلإ لدينــا أزرار اســتغاثة عــى راديــو الهاتــف المحمــول، كان باإلإ
طــة  ورّي. وشــعرت بأنّــه كان ليتســّبب بالمزيــد مــن المشــاكل، إلأّن ال�ش َ رصف الفــور، لكــّن هــذا بــدا غــ�ي

ام جّيــد هنــاك. إل تحظــى باحــ�ت
ــه ٤0 دقيقــة بالســّيارة.  طــة كان سيســتغرق وصول ــوع مــن الدعــم مــن ال�ش إىل جانــب ذلــك، أّي ن
ســعاف اإلحتياطّية  ي المنطقــة، فــإّن طلــب المزيــد مــن ســّيارات اإلإ

ســعاف الوحيــد �ف نّنــا كّنــا طاقــم اإلإ وإلأ
ــا آخــر مــن التغطيــة و )ب( سيســتغرق وصولــه إلينــا ســاعًة مــن القيــادة. كان )أ( ســيحرم مجتمًعــا ريفيًّ

ء أنــوار العمــل الخارجــّي منــذ البدايــة. ومــا كان يجــب أن  ي
بالعــودة إىل الحــادث، كان يجــب أن نــيف

قــإلع عــى الفــور. كان بإمكاننــا  ســعاف، وكان علينــا اإلإ ي الجــزء الخلفــّي مــن ســّيارة اإلإ
يــ�ي �ف أنضــّم إىل �ش

التوّقــف بعيــًدا عــن المســتوطنة والحشــد.
ي أكــ�ش وعًيــا اإلآن بالمشــاكل الثقافّيــة واللغويـّـة. أحــاول أن أتحــّرى معلومــاٍت عــن نــوع المنطقــة 

إنـّـ�ف
ــذ  ــرى لتنفي ــد اتُّخــذْت بالفعــل خطــوات أُخ ــاك. وق ــا يجــب أن أتوّقعــه هن ــا، وم ي ســنذهب إليه

ــ�ت ال
ي المســتقبل، ســأطلب الدعــم إن أمكــن.

ــا. �ف اتيجّية عــدم التســامح مطلًق اســ�ت

ف التقــّدم، ويفصلهــم إىل مجموعــة مــن ســّتة وأُخــرى مــن  تقّمــص األأدوار: يطلــب الميــّ� مــن تســعة مشــاركني
ثإلثــة.

كيف تسّهل األأداء النشط لالأدوار
ي الحيــاة الواقعّيــة، ويبــدون إزاءه ردود فعــل 

ف عــى أّن يتخّيلــوا أنّهــم يواجهــون موقًفــا �ف شــّجع المشــاركني
ــًدا  ــف معّق ــل الموق ــكان. إل تجع م ــدر اإلإ ــة ق ــّ�ف بواقعّي ــن الت ــوا م ــ�ت يتمّكن ــة، ح ــم الخاّص بطريقته

ــة التعّلــم. للغايــة، إلأّن هــذا قــد يكــون محِبًطــا ويعّطــل عملّي
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ــّيارة. اإلأدوار  ــادث س ــتجابة لح ــب دوَر اإلس ــة أن تلع ــذه المجموع ــى ه ــّتة: ع ــة الس ــادات لمجموع إرش
ــق  ي طري

ــان �ف ــل ويقف ــاوإلن التدّخ ــان يح ، ومتفرج ف ــِعفني ــة ُمس ــي، وثإلث ــد الوع ــض فاق ــي: مري ــة ه المختلف
 . ف الُمســِعفني

ف  ــني ف وغاضب ــض خائفــني ــٍة مــن ذوي المري ــة: تلعــب هــذه المجموعــة دوَر ثإلث ــة الثالث ــادات لمجموع إرش
ــًدا مــا يقولــه المســعفون. إل يريــدون أن يقــوم أحــد مــن  . يتحّدثــون بلغــة محّليــة، وإل يفهمــون جّي ف وعدائّيــني
ي مستشــفى يظّنــون أّن النــاس يُحرَقــون فيــه 

الجنــس اإلآخــر بتقديــم العــإلج للمريــض، أو أن يمــوت المريــُض �ف
رشــادات. ــع المشــاركون اإلآخــرون عــى هــذه اإلإ عــى الفــور بعــد وفاتهــم. إل يُطَل

ي حالــة الطــوارئ هــذه. ويُطَلــب 
: يســّجل المراقبــون المإلحظــات حــوَل مــا يرونــه �ف ن إرشــادات إىل المراقبــ�ي

إليهــم أن ينتبهــوا جّيــًدا إىل العنــارص المّتصلــة بالثقافــة والديــن والتقليــد والمصطلحــات المهنّيــة المســتخدمة. 

وه عندمــا دخــل  ــا خــ�ب ــّم يتحــّدث أعضــاء مجموعــة الســّتة عّم نشــاط عــاّم: يعــِرض المراقبــون مــا رأوه، ث
ي تلّقوهــا 

رشــادات الــ�ت ًا، يفصــح المشــاركون الذيــن أّدوا دور اإلأقربــاء عــن اإلإ اإلأقربــاء الثإلثــة إىل المشــهد. وأخــ�ي
قبــل النشــاط. 

ي الســياق الــذي يعملــون 
ــة تعلــب دوًرا �ف ثــّم يقــود الميــّ� المجموعــة إىل أن تناقــش كيــف أّن الكفــاءة الثقافّي

ــة يمكــن أن يؤثّــر ســلًبا عــى عنــارص الوصــول اإلآمــن  فيــه. عليهــم أن يناقشــوا كيــف أّن غيــاب الكفــاءة الثقافّي
اإلأربعــة، عــى المــدى القريــب والمــدى البعيــد.

ف  ختــام: إذا كان للمجموعــة أّي توصيــات محــّددة تّتصــل بالثقافــة والديــن والتقليــد، حــوَل مــا يمكــن للمســعفني
أن يفعلــوا للتقليــل مــن المخاطــر ضمــن ســياقهم، يقــوم الميــّ� بجمعهــا.

الفوائد المكتسبة

ــن كّل  ف للمتابعــة م ــني ــدّون كلٌّ منهــم إجــراًء أو إجرائ ف أن ي ــن المشــاركني ــّ� م ــب المي ــردّي: يطل ــل الف العم
ي يتعــرّض 

ي يعتقــد المشــاركون أنّهــا تقّلــل مــن حــّدة التهديــدات والعنــف الــ�ت
نشــاط. مــا هــي أهــّم التدابــ�ي الــ�ت

ه مــن وســائل التعريــف،  ف التعامــل الرســمية، الــزّي الموّحــد وغــ�ي ي منّظمتهــم )إلئحــة قوانــني
لهــا المســعفون �ف

ي 
حــات �ف ف أن يعرضــوا ويناقشــوا كّل المق�ت ّ، الثقافــة والديــن والتقليــد(؟ عــى المشــاركني ي

التواصــل، الوعــي الظــر�ف
جلســة عاّمــة.

ي قائمــة واحــدة. وتُعطــى هــذه 
ي هــذه الجلســة واجمعوهــا �ف

التوافــق العــاّم: اتَِّفُقــوا عــى النقــاط اإلأساســّية �ف
النقــاط للميــّ� لــ�ي يحملهــا إىل الجلســة ٦.



ويجي ال�ن األأحمر  الصليب   | خطر  ي 
�ن الصحية  الرعاية  ٩٥

والسلوك األأمن   :3 الجلسة   – ي 
الثا�ن الجزء 

ختام الجلسة
ــف  ــّ� بوص ــدأ المي ــرة. يب ي دائ

ــا �ف ــع مًع ــف الجمي ــث يق ــد، حي ــرم التأكي ــة ه ــاد مقارب ــن اعتم ــام يمك للخت
المجموعــة مســتخدًما عبــارة إيجابّيــة. ثــّم يحــذو مشــارك آخــر حــذوه، فيصــف، أّوإلً، المجموعــة مســتخدًما 
ّ يتحــّدث  ي هــذا حــ�ت

وا �ف ة إيجابّيــة اســتمّدها مــن هــذه الجلســة. اســَتِمرُّ عبــارة إيجابّيــة، ثــّم يتحــّدث عــن خــ�ب
ــّ� الجلســة. ــّم يختــم المي ــع. ث الجمي

انظر ص. 1٤3 حيث تجد قائمة بالموارد ومزيًدا من القراءات لهذه الجلسة.
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الخطر حاألت  ي 
�ن الىالمستشفى  الوصول  قبل  المسبقة  واألستجابة  لالسعاف  ي  تدري�ب  دليل 
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األأشخاص ن  ب�ي والعنف  العدائّية  إدارة   :4 الجلسة   – ي 
الثا�ن الجزء 

الجلسة ٤:
ن األأشخاص إدارة العدائّية والعنف ب�ي

األأهداف التعليمّية

ي نهاية هذه الجلسة، سيكون المشاركون:
�ف

ي قد تحدث فيها أعمال عدائّية وعنف؛
قد استطلعوا مختلف السيناريوهات ال�ت  •

ف ردود الفعل والعواطف واإلحتياجات؛ وفهموا العإلقة بني  •
ف اإلأشخاص؛ ي وقف تصعيد العدائّية والعنف بني

وأدركوا كيف يساهمون �ف  •
اعات. ف وتعّرفوا عى المهارات العملّية للتواصل غ�ي العنفّي وإدارة ال�ف  •

ح للحلقة مخطّط مق�ت

دارة الوقتالطرقاألأنشطة ح ألإ مق�ت

وتفاعل مدخل إىل التدريب الجلسة،  لهذه  المنطقّي  اإلأساس  عرض 
، وأهّميتها بالنسبة إليهم. ف المشاركني

٥ دقائق

ي 
١: فهم سبب حصول العدائّية �ن

سياقه
جلسة عاّمة حول اإلأسباب الممكنة للعدائّية • 

ف اإلأشخاص. بني
ي مجموعات.• 

فهم السياق �ف

٤٥ دقيقة

يّة  ٢: األحتياجات الب�ش
والعواطف األأساسّية

اإلإجهاد  ف  بني العإلقة  ي 
�ف تفك�ي   / فردّي  عمل 

والمشاعر.
ّ للعواطف والسلوك. ي

جلسة عاّمة حول الوعي الذا�ت

٤0 دقيقة

نشاط عام للتعريف بمبدأ المدى الحيوّي كشكل ٣: المدى الحيوّي
من أشكال المجال.

10 دقائق

ي سياقه
والتواصل • ٤: وضع التواصل الجّيد �ن الضعيف  التواصل  ات  ناقش خ�ب

الفّعال.
تمرين فردّي.• 
نقاش عاّم.• 
جمع التوصيات النهائّية.• 

٤٥ دقيقة

صغاء الفاعل ّ حول اإلإصغاء الفاعل٥: األإ ي
30 دقيقةنقاش عام وثنا�أ

عرض للميّ� يليه نقاش عاّم، ونشاط ومجموعات ٦: التواصل غ�ي العنفّي
عمل حول التواصل غ�ي العنفّي كأداة.

ساعة 
و30 دقيقة

٧: ردود الفعل التصعيديّة 
والمهّدئة

مجموعات عمل إلستطإلع مختلف طرق اإلستجابة 
لتهدئة نزاع محتمل.

ساعة 
و30 دقيقة
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ح للحلقة مخطّط مق�ت

دارة الوقتالطرقاألأنشطة ح ألإ مق�ت

ي ٨: الفوائد المكتسبة
�ف اكتسابها  تّم  ي 

ال�ت الفوائد  لعرض  عاّمة  جلسة 
الجلسة.

30 دقيقة

ي جلسة عاّمة.٩: ختام
٥ دقائقموجز مخت� للحلقة �ف

ح ٦ ساعات و٣0 دقيقةوقت الجلسة المق�ت

استعداد الميّ�:
ضع خّطة / جدوإلً للجلسة؛  •

ي هذه الجلسة؛
تعّرف عى النظريّة المقّدمة �ف  •

ــة  ــق الرعاي ي مراف
ــاد �ف جه ــخاص وإدارة اإلإ ف اإلأش ــني ــف ب ــع العن ــول من ّ ح ي ــ�ب ــل التدري ــى »الدلي ــّرف ع تع  •

ي الجــزء اإلأّول.
الصّحيــة«، أنظــر رمــز QR عــى ص. 10، �ف

المقّدمة والهدف)٣٧(
ــى  ــف ع ــد بالعن ــف والتهدي ــا العن ــر به ي يؤثّ

ــ�ت ــة ال ّ للطريق ــايسي ــم أس ف بفه ــاركني ــة المش ــذه الجلس ــزّود ه ت
اع ومنــع حدوثهــا.  ف ف اإلأشــخاص لتهدئــة حــاإلت الــ�ف . وتهــدف إىل تطويــر مهــارات مفيــدة للتواصــل بــني ف المســعفني
ف يكي يتعّلمــوا كيــف يحــّددون العواطــف  إّن اســتخدام اإلأمثلــة وتقّمــص اإلأدوار يشــّكإلن منطلًقــا للمشــاركني

ــّي. ــلوك العنف ــع إىل الس ــن أن تدف ي يمك
ــ�ت ــّية ال ــة اإلأساس يّ الب�ش

ي ســوف يتــّم التدريــب عليهــا 
، الــ�ت ف أّن مهــارات التعاطــي مــع الغــ�ي

ّ تنويــه: يجــب عــى الميــّ� أن يبــني
ــوّي.  ّ البني ــ�ي ــف الجن ــّلح أو العن ــوم المس ــ�ي كالهج ــر الكب ــاإلت الخط ي ح

ــي �ف ــة، إل تكف ــذه الجلس ي ه
�ف

ــع  ــل م ــم للتعام ــا ينفعه ف بم ــاركني ــد المش ــدف إىل تزوي ــب إل ته ــذا التدري ــا ه ي يقّدمه
ــ�ت ــارات ال إّن المه

ي 
ف اإلأشــخاص، تلــك الــ�ت هــذه اإلأوضــاع المتطرّفــة؛ بــل ترّكــز عــى مســتويات أد�ف مــن العدائّيــة والعنــف بــني

ف اإلأشــخاص. يَعــِرض الميــّ� برنامــج  يمكــن التصــّدي لهــا باللجــوء إىل مهــارات أساســّية تخــّص العإلقــة بــني
الجلســة.

نش
ي سياقه

اط ١: فهم سبب حصول العدائّية �ن

ــ�ي  ــا، يســتطيعون التأث ضــاءة عليهــا: عندمــا يواجــه المســعفون ســلوًكا عدائيًّ ي يجــب األإ
ــ�ت ــع ال ــرز المواضي أب

ي مثــل هــذه 
عــى الوضــع بطريقــة تفاعلهــم وتّ�فهــم. يتطّلــب هــذا اإلأمــر قــدرًة عــى أن يعــي المــرُء عواطَفــه �ف

اإلأوضــاع ويســيطر عليهــا.

شــخاص 
أ

ــنيف اإل ــف ب ــع العن ّ حــول من ــ�بي ــل التدري ي الدلي
هــذه الوحــدة الدراســّية مســتوحاة بشــكل عــاّم مــن الوحــدة الدراســّية 3 �ف  )3٧( 

ويجــّي حــول الوســاطة  ّ يســتند، بــدروه، إىل دليــل الصليــب اإلأحمــر ال�ف ي ي مرافــق الرعايــة الصحّيــة. والدليــل التدريــ�ب
وإدارة الضغــط �ف

ف بــه. ي الشــوراع، وبالتدريــب إذا كنتــم مهّتمــني
ويجــّي أن يزّودكــم بدليــل الوســاطة �ف ي الشــارع. يمكــن للصليــب اإلأحمــر ال�ف

�ف

https://healthcareindanger.org/wp-content/uploads/2019/07/TRAINING-MANUAL-on-interpersonal-violence-prevention.pd
https://healthcareindanger.org/wp-content/uploads/2019/07/TRAINING-MANUAL-on-interpersonal-violence-prevention.pd
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مقّدمــة: يفتتــح الميــّ� الجلســة بالقــول إّن اإلأزمــات واإلأوضــاع الضاغطــة يمكــن أن توّلــد، بســهولة، مشــاعر 
 ، ف ي مــا يتعّلــق بالمســعفني

ي العــادة ردود فعــل طبيعّيــة عــى وضــع غــ�ي طبيعــّي. �ف
وردود فعــل قويّــة. وهــي �ف

قــد يكــون مــن المرهــق والمحبــط أن يتفاعــل شــخص مــا بطريقــة عدوانّيــة، خاّصــة إذا كنــت تحــاول مســاعدة 
هــذا الشــخص أو أّي شــخص آخــر يهتــّم إلأمــره.

ف اإلأشــخاص. يمكــن  ــني ــة ب ــد العدائّي ــذي يوّل ف عــن رأيهــم بالســبب ال ــّ� المشــاركني ــة: يســأل المي جلســة عاّم
ــة: ــاط اإلآتي ــة بالنق اســتكمال اإلأجوب

ي أمــان، وبأنّــه محَبــط وغاضــب، أو عندمــا 
يمكــن للعدائّيــة أن تحصــل عندمــا يشــعر شــخص بأنّــه ليــس �ف  •

ــات؛ ــإلك المعلوم ــدم امت ــز وع ــعر بالعج يش
ي أوضاع ملتبسة؛

، �ف يمكن للعدائّية أن تساعد الشخَص عى استعادة السيطرة، عى المدى القص�ي  •
يمكــن مإلحظــة العدائّيــة عنــد النــاس الذيــن إل يزالــون يفّكــرون عــى نحــو منطقــّي، وكذلــك عنــد َمــن هــم   •

ي أزمــٍة يصعــب فيهــا التفكــ�ي المنطقــّي.
�ف

ف عــى مجموعــات مــن ثإلثــة أو أربعــة أشــخاص، ووّزع عليهــم أوراًقــا وأقإلًمــا،  مجموعــات عمــل: وّزع المشــاركني
ــا أو عنًفــا صادفهــم عنــد قيامهــم بواجبهــم.  وا فيهــا ســلوًكا عدائيًّ واطلــب إليهــم أن يتحّدثــوا عــن أوضــاع اختــ�ب
ي 

ف �ف كــ�ي ّ ليســت موضــع ال�ت اعــات المســّلحة والعنــف الجنــ�ي ف ــ�ي كال�ف ــأّن حــاإلت الخطــر الكب ف ب ــر المشــاركني َذكِّ
هــذه الجلســة.

:ّ ي
ّ أو جنسا�ف نصيحة: إذا كشف لك شخص ما عن حادثة عنف جن�ي

ّ من المساعدة؛ ي اإلعتبار أّن تقديم المعلومات جزء أسايسي
خذ �ف  •

اصغ جّيًدا، وإل تشّكك، وإل تحكم؛  •
كن عى علم بالخدمات المتاحة داخل المنّظمة وخارجها )مثل الخّط الساخن أو نظام اإلإحالة(؛  •

شارك هذه المعلومات الهاّمة. إل تقّدم نصيحة لم تَُدرَّب عى تقديمها؛  •
تذّكر الموافقة؛  •

حافظ عى ّ�ية أّي إفصاح.  •

ــّ�  ــّجل المي ــوها. يس ي ناقش
ــ�ت ــاع ال ــن اإلأوض ــة م ف أو ثإلث ــني ــٍة وضع ــرض كّل مجموع ــة، تع ــة العاّم ي الجلس

�ف
ّ )مثــإلً: »أقربــاء خائفــون« أو«عدائّيــة عنــد  ي

العبــارات اإلأساســّية الخاّصــة بأنــواع اإلأوضــاع عــى اللــوح الــور�ت
ــاط التفتيــش«(. نق

ي هذه اإلأوضاع.
حوا طرًقا لتنفيس اإلحتقان �ف ف أن يق�ت نشاط عاّم: يُطَلب من المشاركني

يمكن لإلأمثلة أن تشمل:

حافظ عى هدوئك وكن مهّذبًا؛  •
تحّدث ببطء وهدوء؛  •

اسأل عّما يحتاج إليه الشخص، وحاول أن تساعده، بدل أن ترّد بغضب؛  •
قّدم معلومات حول:  •

ماذا يحصل؟  •
ما هي مهّمـتك؟• 
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ك يمكنه تقديم المساعدة؟•  َمن غ�ي

ي قلــب اإلأوضــاع، 
، عندمــا تكــون �ف ف ون مــن المشــاركني قــد يبــدو هــذا ســهإلً عــى الــورق، ولكــن، كمــا يعــرف الكثــ�ي

يمكــن لإلأمــور أن تكــون أصعــب وأشــّد إربــاًكا.

بكلماتهم: ِمن مسعف

ن غياب الفهم لدى المتفرّج�ي

الحادث
ة عــى طريــق بعيــد. وقــد عــرف هــذا المجتمــع الموجــود هنــاك العديــد  شــاهدُت حادثًــا لحافلــة كبــ�ي
ي نســ�ي 

مــن حــوادث المــرور بســبب التضاريــس الجبلّيــة والطــرق الشــديدة اإلنحــدار. كنــت أنــا وعائلــ�ت
ة، عندمــا وقــع الحــادث. ي الســّيارة خلــف الحافلــة مبــا�ش

�ف
. تمّكنت مــن الحصول  ف ســعافات اإلأوليــة، واإلســتجابة بــدون فريــق مــن المســتجيبني بــدأُت تقديــَم اإلإ
ي عــإلج الجرحــى وإجإلئهــم. ذهــب بعــض الضحايــا إىل 

ي �ف
عــى نحــو ســبعة أشــخاص آخريــن لمســاعد�ت

ي المحّلــة 
ف بالســّيارة. وذهــب آخــرون إىل مستشــفى ريفــّي �ف أقــرب مستشــفى حكومــّي، عــى بعــد ســاعتني

ف عــن العمــل. بــني نفســها. لســوء الحــظ، كان الموظّفــون، هنــاك، م�ف
، أنّهــا  ي

ي أعمــا�ت
ّ إلمــرأة كنــُت أعــرف، �ف ي بذلــت قصــارى جهــدي، وأجريــت ضغطــات اإلنعــاش القلــ�ب

َيــْت. لــم تســمح ىلي رفيقتهــا بالتوقــف. قــد تُوفِّ
فف، وشــخًصا  ف بال�ف ّ أن أســاعد اإلآخريــن، وخاّصــة المصابــني كنــت ُمنَهكــة، وحاولــت أن أوضــح أنـّـه عــىي
ــة إإّل أن  ــت برفقــة المصاب ي كان

ــ�ت . فمــا كان مــن المــرأة ال ّ ــل الشــويكي ي الحب
ــة �ف ي مــن إصاب

ــه يعــا�ف ــدا أنّ ب
ّ أن أقــوم بعمــىي وإبقــاء أختهــا عــى قيــد  ــه يتوّجــب عــىي ي »ممرّضــة ســّيئة«، وإنّ

ــ�ف ي بالقــول إنّ
بادرتــ�ف

ي المــكان إىل أن تدّخــل أحدهــم.
ي وجــّري �ف الحيــاة. وقامــت بســح�ب

تحليل
أظّن أّن هذا الحادث العنيف وقع بسبب العوامل اإلآتية:

ي الحصول عى استجابة صّحية مهنّية؛
حباط من عدم استطاع�ت اإلإ  •

أ بدون خطط طوارئ أو نظام استجابة للطوارئ عى الطريق ال�يع؛ ّ نظام صّحي س�ي  •
َمرافق صّحية متوّقفة عن العمل؛  •

رين؛ ّ
سعافات اإلأولّية والصليب اإلأحمر لدى السّكان المت�ف نقص الوعي باإلإ  •

ســعافات اإلأولّيــة وقــت وقــوع  ي اإلإ
نقــاذ مــن أصحــاب المهــارة �ف لــو كان هنــاك فريــق مــن أطقــم اإلإ  •

ــرات. ــت التوتّ الحــادث، لُحلَّ

ف وشــارات  كان مــن الممكــن أيًضــا التخفيــف مــن حــّدة الوضــع لــو كان ثّمــة معرفــة أكــ�ب بوجــود مســعفني
للجمعّيــة ذات الصلــة. 

ف ولــوازم  ف المناســبني ولــو ُوِجــدت البنيــة التحتّيــة والَمرافــق الصّحيــة المناســبة مــع الموّظفــني
ي التخفيــف مــن حــّدة الوضــع. ولــو كانــت هنــاك اســتمراريّة مناســبة و�يعــة 

المستشــفيات، لســاهمت �ف
ــف. ــوا بشــكل مختل ــد تّ�ف ــارب ق ــون واإلأق ــكان المتفرّج ــة الجرحــى، ل ي رعاي

�ف
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كذلــك، يجــب أن يــدرك النــاس أّن أصحــاب المهــن الصّحيــة، بغــّض النظــر عــن طبيعــة الخدمــة 
ــذه  ي ه

ــة �ف ــب التوعي ــا يج ــف. كم ــكال العن ــن أش ــكل م ــًدا إلأّي ش ــوا أب ــب أإّل يتعرّض ــا، يج ي يؤّدونه
ــ�ت ال

ــة. الحال

الدروس المستفادة
ء. مــن  ي

لقــد تعّلمــُت أن اإلســتجابات الطارئــة محــدودة، وإل يســتطيع شــخص أن يقــوم لوحــده بــكّل يسش
ي العمــل 

ي وضــع يمّكنــك مــن اإلســتمرار �ف
رهــاق، ولــم تشــعر بأنّــك �ف اجــع إذا شــعرت باإلإ المهــّم أن ت�ت

. هــذا قــد يخّفــف مــن ردود الفعــل  ف اك جهــات أُخــرى، إل ســّيما المتفرّجــني بأمــان. مــن المهــّم، أيًضــا، إ�ش
ي الســيطرة عليهــا.

الســلبّية ويســاعد �ف
. ســأعمد إىل تهدئــة الجميــع، ثــّم أُعــرّف عــن  إذا فعلــُت هــذا مــرّة أُخــرى، فســأتحّكم بمشــاعري أكــ�ش
ي اإلإخــإلء، 

ف أدواًرا محــّددة مثــل المســاعدة �ف نفــ�ي بشــكل صحيــح كمســعفة متمّكنــة. وأعطــي المتفرّجــني
أو رعايــة الضحايــا بأفضــل طريقــة ممكنــة.

يّة والمشاعر األأساسّية نشاط ٢: األحتياجات الب�ش

ف احتياجــات الشــخص  ضــاءة عليهــا: التشــديد عــى أهّميــة فهــم العإلقــة بــني ي يجــب األإ
أبــرز المواضيــع الــ�ت

. لــو كّنــا قادريــن عــى تحديــد احتياجــات الشــخص الواقــف أمامنــا،  ّ ي
َّ ومشــاعره وســلوكه العــدا�أ ي لــم تُلــ�ب

الــ�ت
إلأمكننــا أن نهــّدئ الوضــع بتلبيتهــا بأفضــل طريقــة ممكنــة. 

ي الظــروف الصعبــة 
مقّدمــة: يوضــح الميــّ� أّن المشــاعر واإلحتياجــات تّتصــل ببعضهــا البعــض بشــكل وثيــق. �ف

والضاغطــة، تتوّلــد العدائّيــة الجســديّة والنفســّية مــن المشــاعر المحتــّدة، وهــذه المشــاعر تظهــر بســبب بعــض 
ي لــم تتــّم تلبيتهــا.

اإلحتياجــات الــ�ت

ــا أو  ــة احتياجاتن ــد تلبي ــأ عن ي تنش
ــ�ت ــاعر ال ــف المش ي مختل

ــروا �ف ف أن يفّك ــاركني ــّ� إىل المش ــب المي ــاط: يطل نش
ن ردود الفعــل هــذه عــى وريقــات  ي تنشــأ عنــد عــدم تلبيتهــا، وكيــف تبــدو رّدة فعلنــا عليهــا. ثــّم تـُـَدوَّ

تلــك الــ�ت
إلصقــة.

ة عــى لــوح  نســانّية اإلأربعــة اإلأساســّية كعناويــن عــى أربــع أوراق كبــ�ي جلســة عاّمــة: يكتــب الميــّ� المشــاعَر اإلإ
ي المــكان المناســب.

ف أن يلصقــوا وريقاتهــم �ف اإلأوراق، ويطلــب مــن المشــاركني
الغضب؛  )1
الخوف؛  )2
الحزن؛  )3
الفرح.  )٤

ــود  ــم. ويق اته ــن خ�ب ــوا ع ــة أن يتحّدث ف أو أربع ــني ــأل متطّوَع ــّ� أن يس ــن للمي ــة، يمك ــم المجموع ــا لحج تبًع
ي العــادة، شــعوًرا ثانويًّــا. هــذا 

ضــاءة عــى أّن الغضــب يكــون، �ف ي نقــاش عــاّم يرّكــز عــى اإلإ
ف �ف الميــّ� المشــاركني

ي لوحــده، فهــو تعبــ�ي عــن شــعور آخــر أعمــق كالخــوف والحــزن. مثــإلً: يمكــن 
ي أّن الغضــب نــادًرا مــا يــأ�ت

يعــ�ف
ابطــة بشــكل وثيــق، فقــد تكــون  ّ عــن خوفــه بالغضــب والمواجهــة. وإلأّن هــذه المشــاعر م�ت للشــخص أن يعــ�ب

هــا ولَمــن هــم حوَلــه عــى الســواء. مربكــة للشــخص الــذي يخت�ب
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ي أحاديــث 
ف �ف ف )إذا ســمح للوقــت، يمكــن اإلإجابــة عــى الســؤالني ف اإلآتيــني ف الســؤاَلني يطــرح الميــّ� عــى المشــاركني

ثنائّيــة قبــل مناشــقتهما ضمــن المجموعــة(:
ــب،  ــى اإلأغل ــُب، ع ــه الغض ــك، كان في ــإلل عمل ــا خ ــٌف م ــك موق ــادر إىل ذهن ــل يتب : ه ف ــاركني ــأل المش اس  •

ــرى؟ ــاوف أُخ ــاعر أو مخ ــن مش ا ع ً ــ�ي تعب
وتابع بالسؤال: لماذا هذا الفهم مهّم لتحديد كيفّية تفاعلنا مع شخص يواجهنا بالغضب؟  •

، غالًبــا مــا يكــون مــن اإلأنجــع محاولــة تحديــد مشــاعرهم  ف ف أو عدوانّيــني ختــام: عندمــا نلتقــي بأشــخاص غاضبــني
ــذه  ــ�ي به ــاعدك التفك ــد يس ــه. ق ــب نفس ــى الغض ــرّد ع ــن ال ــدإلً م ــّية، ب ــم اإلأساس ــة احتياجاته ــة وتلبي الكامن

ي مشــاعر الطــرف اإلآخــر وردود فعلــه. ّ
ي الحفــاظ عــى هدوئــك، بــدإلً مــن تبــ�ف

الطريقــة أيًضــا �ف

بكلماتهم: ِمن مسعف

ن خوف المجتمع المحىّلي والموقف ِمن الُمسِعف�ي

الحادث 
ــا أّن المــر�ف  ــا متطّوعون َن ــا. أَخ�ب ــة يصعــب الوصــول إليه ي محّل

ــراد �ف ــا مــن تســعة أف ــُت أقــود فريًق كن
يبــوإل(، لكــّن أفــراد أَُ�هــم رفضــوا  وس اإلإ يبــوإل )مــرض فــ�ي وس اإلإ ظهــرت عليهــم عإلمــات فــ�ي

اصطحابهــم للعــإلج، أو اســتدعاء ســّيارة إســعاف.
ــم  ــراد أَُ�ه ــذ أف ــماح ىلي بأخ ــراد اإلأَُ� بالس ــاع أف قن ــت إلإ ــعاف، وذهب ــّيارة إس ــ�ي بس ــُت بنف اتّصل
ل. ف ــ�ف ــن الم اب م ــ�ت ّ باإلق ــ�ت ــا ح ــمحوا لن ــم يس ــوا ول ــوارئ )ETU(. رفض ــإلج الط ــدة ع ــر�ف إىل وح الم

ســعاف بعــد ســاعات قليلــة، غضــب أفــراد المحّلــة وهــّددوا بحــرق ســّيارة  عندمــا وصلــت ســّيارة اإلإ
ض أن  ــ�ت ــن المف ــوإل. كان م يب ــّد اإلإ ي ض

ــ�ت ي معرك
ــا �ف ــات رعًب ــ�ش اللحظ ــن أك ــدة م ــت واح ــعاف. كان س اإلإ

ي لمســنا، اإلأمــر 
ي ذلــك الرغبــة �ف

يخضــع النــاس للحجــر الصّحــي، لكّنهــم خالفــوا جميــع القواعــد، بمــا �ف
دة للحيــاة، ىلي ولفريقــي.  وس. حصــل الكثــ�ي مــن المضاعفــات الُمهــدِّ الــذي كان ليعرّضنــا لعــدوى الفــ�ي

أردنــا فقــط إنقــاذ حيــاة المــر�ف ونقلهــم إىل وحــدة الطــوارئ.

تحليل
ف ذهبــوا إىل عمــدة البلــدة لتوضيــح الحــادث. وتركــوا  ف مــن متطّوعينــا المحلِّيــني ــا إّن اثنــني قيــل لنــا إلحًق
ــا بنقــل المــر�ف إىل  ــب مــن اإلأهــاىلي الســماح لن ــة، يطل ــا، شــخًصا يتحــّدث اللهجــة المحّلي ــا، أيًض معن
ط إطإلعهــم  مركــز العــإلج. وصــل العمــدة وتََدّخــل، ووافقــت العائــإلت عــى أن يُنقــل أحّبتهــم، بــ�ش

عــى وضعهــم الصّحــي.
وس إيبــوإل، كنت مســؤوإلً  ي الميــّ� الخــاّص لمــرض فــ�ي

قبلنــا ب�عــة وفّوضنــا المســؤوليات. وبصفــ�ت
ف  ي تحســني

ــا، وســاعد �ف ــا مثاليًّ ــا بهــا مــن خــإلل العمــدة. وكان هــذا اإلأمــر ترتيًب ي قمن
عــن المتابعــة، الــ�ت

ي عمــل الصليــب 
ي بنــاء المزيــد مــن الثقــة �ف

. كمــا ســاهم �ف ي تربطنــا بأفــراد المجتمــع المحــّىي
العإلقــة الــ�ت

اإلأحمــر.

الدروس المستفادة
ــه  ــط انتقال ــوإل: نم يب وس اإلإ ــ�ي ــن ف ــ�ي ع ــرف الكث ــّىي يع ــع المح ــن المجتم ــم يك : ل ــّىي ــع المح المجتم
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األأشخاص ن  ب�ي والعنف  العدائّية  إدارة   :4 الجلسة   – ي 
الثا�ن الجزء 

بالعــدوى، أو الوقايــة، أو المخاطــر. كانــت لديهــم أســطورة مفادهــا أّن أصحــاب المهــن الصّحيــة هــم 
ــوا  ــم. كان ــع أحّبته ــة م ــة الصحي ــق الرعاي ــوا إىل َمراف ــب أإّل يذهب ــك يج وس، لذل ــ�ي ون الف ــ�ش ــن ين الذي
ي الســابق، عندمــا تــّم نقــل أشــخاص إىل وحــدة الطــوارئ، لــم يســمعوا شــيًئا عنهــم. 

ف إلأنّهــم، �ف غاضبــني
ــّم رّشــهم بمحلــول ســاّم قــد  ــّم نقــل المــر�ف إىل وحــدة الطــوارئ، يت ــه عندمــا يت ــوا يعتقــدون أنّ كان

يقتلهــم.
ــراد  ــإلج وأف ــدة الع ف وح ــني ــل ب ــة للتواص ــود آلّي ــدم وج ــع ع ــام، م ي النظ

ــة �ف ــدم ثق ــاك ع كان هن
ي مــا يتعّلــق بتقــّدم حالــة المريــض. وكان فريــق إدارة الجثــث، الــذي يديــره الصليــب اإلأحمــر، 

المجتمــع �ف
ف  ي تديرهــا الســلطات. ولــم يكــن أفــراد المجتمــع قادريــن عــى التميــ�ي

ســعاف الــ�ت أ�ع مــن خدمــات اإلإ
بينهمــا.

كاء  ّ والــ�ش ي
نســا�ف ي المجــال اإلإ

ف �ف ف العاملــني ي العإلقــات بــني
ة �ف اإلســتجابة: حدثــت اختــإلإلت كثــ�ي

ي الوقــت المناســب بســبب 
ي ذلــك الحكومــة مــن خــإلل وزارة الصّحــة. لــم نســتجب �ف

، بمــا �ف ف الرئيســّيني
ي كانــت خارجــة عــن إرادتنا )شــبكات الطــرق الســّيئة، موســم اإلأمطار والجســور 

العديــد مــن العوامــل الــ�ت
المغمــورة بالفيضانــات، وضعــف شــبكة اإلتصــال، ومــا إىل ذلــك(.

نشاط ٣: المدى الحيوّي

ضــاءة عليهــا: إل يشــعر الجميــع بالراحــة عــى مقربــة مــن آخريــن. فالوقــوف  ي يجــب األإ
أبــرز المواضيــع الــ�ت

قــرب شــخص آخــر، قــد يُفَهــم منــه أنّــه نــوع مــن اإلســتفزاز المقصــود.
مقّدمة: يقّدم الميّ� الموضوع عى أساس مختارات من المعلومات الواردة أدناه.

 ّ ــا. قــد يتغــ�ي الهــدف مــن هــذا القســم هــو فهــم مبــدأ المــدى الحيــوّي كنــوع مــن المجــال الــذي يحيــط بن
حجــم هــذا المجــال وفًقــا لمزاجنــا وَمــن نتفاعــل معهــم. يمكــن اعتبــار اقتحــام مدانــا الحيــوّي تدّخــإلً أو انتهــاًكا 

ام. أو عــدم احــ�ت

ون عــى المــكان  كهــم يعــ�ش ي القاعــة، وي�ت
ف التنّقــل بحّريــة �ف نشــاط عــام: يطلــب الميــّ� إىل جميــع المشــاركني

. ثــّم يُســأل البعــض بشــكل فــردّي عــن ســبب اختيارهــم لهــذا المــكان عــى  الــذي يشــعرون فيــه براحــة أكــ�ب
وجــه التحديــد. الهــدف هــو جعلهــم يدركــون أنّنــا نميــل إىل وضــع أنفســنا عــى مســافة مريحــة مــن اإلآخريــن، 

وعــى نحــو يجعلنــا نتمّتــع بنظــرة عاّمــة أفضــل.

ــدًءا  ــطء نحــوه، ب ــّ� مــن ُمشــاِرك آخــر الســ�ي بب ــب المي ــا، ويطل ف صامًت ــام: يقــف أحــد المشــاركني ــاط ع نش
ي أن يتوّقــف عنــد حــّد منطقــة الراحــة الخاّصــة بــه، وأن يوضــح قــرارَه 

مــن نحــو ٥-01 أمتــار. عــى الــذي يمــ�ش
ــة، باعتبارهــا  ــّ� هــذه الحــدود أو العتب ف المي

ّ ــه. يعــني ي انتابت
ــ�ت ــل حــول المشــاعر ال ــا تفاصي ــف، مقّدًم بالتوّق

ي مكانــه، �ًدا لكيفّيــة اختبــاره 
حــدود المــدى الحيــوّي لهــذا المشــارك. يقــّدم المشــارك اإلآخــر، الــذي كان واقًفــا �ف

ــه أكــ�ب أو أصغــر منــه. لهــذا، ومــا إذا كان مــداه الحيــوّي كمــدى زميلــه الحيــوّي، أو أنّ
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ي سياقه
نشاط ٤: وضع التواصل الجّيد �ن

ي أوضــاع مختلفــة، 
ضــاءة عليهــا: إذا أدركنــا أنّنــا كأفــراٍد، نــؤّدي أدواًرا مختلفــة �ف ي يجــب األإ

أبــرز المواضيــع الــ�ت
ي 

ك أنفســنا �ف ي طريقــة توواصلنــا، بــدإلً مــن أن نــ�ت
ي الــدور الــذي نؤّديــه، و�ف

ــُم، بشــكل أفضــل، �ف أمكننــا التحّك
ي هــذا الوضــع. 

مهــّب مشــاعرنا �ف

ف البحــث عــن أربــع كلمــات تجيــب عــى الســؤال: مــا هــي  ّ: يطلــب الميــّ� مــن جميــع المشــاركني ي
نقــاش ثنــا�أ

ــى  ــع ع ــات اإلأرب ــن الكلم ــة م ــة كّل كلم ــق لكتاب ــإلث دقائ ف ث ــاركني ــام المش ــد؟ أم ــل الجّي ــارص التواص ــّم عن أه
ي 

ــا�ف ــم الثم ــن كلماته ــى أّي م ــون ع ي أزواج، ويّتفق
ــاركون �ف ــع المش ــك. يجتم ــد ذل ــة بع ــة مختلف ــات إلصق وريق

مجتمعــة يعتقــدون أنّهــا اإلأهــّم، لينتهــوا بتحديــد أربــع كلمــات جديــدة يعتقــدون أنّهــا اإلأهــّم. إل يمكــن إضافــة 
. يجــب أن يســتغرق هذا النشــاط،  ف ف كلمتــني ف بتغيــ�ي الكلمــات أو الجمــع بــني كلمــات جديــدة، وإل يُســمح للمشــاركني

أيًضــا، ثــإلث دقائــق.

تســتمّر العملّيــة بنفــس الطريقــة مــع انضمــام كّل زوج إىل زوج آخــر، لتكويــن مجموعــة مــن أربعــة أشــخاص، 
. ثــّم تنضــّم  ف يقضــون مًعــا ثــإلث دقائــق للبحــث عــن مجموعــة جديــدة مــن أربــع كلمــات تُختــار مــن القائمتــني
عــداد قائمــة جديــدة مــن أربــع كلمــات، عــى النحــو  مجموعــات اإلأربعــة مًعــا لتكــّون مجموعــات مــن ثمانيــة إلإ
ف جميــع القوائــم،  ّ تخــرج المجموعــة كّلهــا بأربــع كلمــات تــرى أنّهــا اإلأهــّم مــن بــني نفســه. تتواصــل العملّيــة حــ�ت

. ف كة لجميــع المشــاركني تتضّمــن أربــع كلمــات مشــ�ت

يراقــب الميــّ� المجموعــات خــإلل هــذا التمريــن. كيــف يتفاعــل المشــاركون المختلفــون؟ أّي دور يؤّدونــه خــإلل 
ــد  ــرون ق ــح، وآخ ــب التوضي ــض يطل ــة، والبع ي الخلفّي

ــون �ف ــرون يبق ــادة، وآخ ــيتوىّل القي ــض س ــة؟ البع العملّي
يكونــون مســيطرين.

ــّدم  ــم أّدوه، ويق ــعروا أنّه ــذي ش ــدور ال ــة ال ــن طبيع ــاركون ع ــّدث المش ــة، يتح ــة عاّم ي جلس
ــاّم: �ف ــاش ع نق

ــه. ــّ� مإلحظات المي
هل كان من الصعب التوافق مع اإلآخرين؟  •

ي المجموعات؟
ف �ف ّ هذا عندما ازداد عدد المشاركني هل تغ�ي  •

هل شعر المشاركون بأّن اإلآخرين كانوا يسمعونهم ويرونهم خإلل العملّية كّلها؟  •
هل الجميع م�ور بالنتيجة النهائّية؟ هل الجميع موافقون؟  •

ي كانوا حّددوها خإلل العملّية؟
هل استخدموا عنارص التواصل الجّيد اإلأربعة ال�ت  •

وها مهّمة؟ ي كانوا قد اعت�ب
كيف شعروا عند التخّىي عن كلماتهم الخاّصة ال�ت  •

ا؟ ً ي ترتّبت عى أّن الوقت المتاح كان قص�ي
ما هي النتائج ال�ت  •

هل يعتقدون أّن النتيجة النهائّية كانت ستختلف لو ُمِنحوا المزيَد من الوقت؟  •
ماذا تعّلم المشاركون عن التواصل خإلل هذا التمرين؟  •

نشاط ٥: األستماع النشط

شــارات غــ�ي  ا، تَواصَلنــا الكإلمــّي، إإّل أّن اإلإ ف كّنــا نعــي، نســبيًّ ضــاءة عليهــا: لــنأ ي يجــب األإ
أبــرز المواضيــع الــ�ت

ي نبديهــا عندمــا يتحــّدث إلينــا شــخص آخــر، عــادًة مــا تكــون غــ�ي متعّمــدة. مــن المهــّم أن نــدرك 
الكإلمّيــة الــ�ت

شــارات قــد تؤثـّـر عــى الشــخص الــذي يتحــّدث إلينــا. أّن هــذه اإلإ
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األأشخاص ن  ب�ي والعنف  العدائّية  إدارة   :4 الجلسة   – ي 
الثا�ن الجزء 

مقّدمة: يقّدم الميّ� الموضوَع عى أساس مختارات من المعلومات الواردة أدناه.

ي المحادثــة، وإيــإلء اإلهتمــام الكامــل للشــخص الــذي 
اإلســتماع النشــط هــو مهــارة تواصــل تتعّلــق بالحضــور �ف

ام. إّن القــدرة عــى تحقيــق اإلســتماع النشــط يمكــن أن  يتحــّدث، مــن خــإلل إظهــار اإلنفتــاح واإلهتمــام واإلحــ�ت
اعــات.  ف تســاعد عــى تعزيــز العإلقــات، وذلــك عــن طريــق خلــق التفاهــم والثقــة وزيــادة التعــاون والحــّد مــن ال�ف
ــه  اع. لحســن الحــظ أنّ ف ــ�ف ــر وال ي أوضــاع التوتّ

ــع مجــاإلت التواصــل، إل ســّيما �ف ي جمي
ــّم �ف اإلســتماع النشــط مه

مهــارة يمكــن تحســينها مــن خــإلل التدريــب.

: مــا هــو اإلســتماع النشــط؟ مــاذا نفعــل )أو إل نفعــل( عندمــا نســتمع  ف جلســة عاّمــة: يســأل الميــّ� المشــاركني
بشــكل نشــط؟

ن النقاط الرئيسّية، ويضيف الميّ� إىل القائمة ما يرى أّن إل ِذْكر له من اإلأفعال اإلآتية: تُدوَّ

حافظ عى التواصل الب�ّي؛  •
ات الوجه، والوضعّية، والجلوس(؛ يماءة، وتعب�ي كن عى دراية بلغة الجسد )مثل: اإلإ  •

ا؟«، و«مث�ي لإلهتمام«(؛ إصدار اإلأصوات والتعليق )عى سبيل المثال: »آه«، و«بالضبط«، و« حقًّ  •
ة الصوت؛ انتبه إىل النطق ون�ب  •

اتنا؛ كن عى دراية بأحكامنا وأحكامنا المسبقة وتفس�ي  •
تجّنب المقطاعة أو اإلنتقاد؛  •

ي 
ــد أن يغــوص المتحــّدث �ف ــك، ببســاطة، تري نّ

ــم تفهمهــا، أو إلأ ــا ل ي ربّم
ــ�ت اطــرح أســئلة حــول اإلأشــياء ال  •

ــوع. ــول الموض ــل ح ــن التفاصي ــد م مزي

ي أزواج. يتناوبــون عــى إخبــار بعضهــم البعــض بأمــور مهّمــة بالنســبة لهــم 
ّ: يتــوّزع المشــاركون �ف ي

نقــاش ثنــا�أ
ي الحيــاة، ومبــادئ يحاولــون العيــش عــى أساســها، وأشــياء يشــعرون أّن عليهــم تحســينها، ومــا إىل 

)الهــدف �ف
ّء. ذلــك(. يبــدأ المشــارك اإلآخــر بالتــّ�ف كمســتمع نشــط، ولكــْن بعــد حــواىلي دقيقــة، يتحــّول إىل مســتمع يسي

الختام: يختتم الميّ� النشاط استناداً إىل المعلومات اإلآتية:

عندمــا نتفاعــل مــع اإلآخريــن، غالًبــا مــا إل نصغــي بشــكل صحيــح. ربّمــا يتشــّتت انتباهنــا بأفكارنــا أو أشــياء أُخرى 
ي مشــاركة أفكارنــا 

ي الغرفــة )مثــل التلفزيــون والهاتــف المحمــول والمــر�ف اإلآخريــن(. نبــدأ أحيانًــا �ف
تحــدث �ف

نهــاء قّصتــه. بــدإلً مــن  احاتنــا للحلــول، قبــل أن يتــاح للشــخص اإلآخــر الوقــت إلإ اتنا واســتنتاجاتنا واق�ت وتفســ�ي
ء مشــابه حصــل معنــا - نعتقــد أن قّصتنــا أكــ�ب أو أســوأ  ي

ي حديــث عــن يسش
وع �ف ذلــك، »نــ�ق« القّصــة بالــ�ش

أو أكــ�ش أهّميــة.

ــخص  ــّدث. فالش ــودة كإلم المتح ــى ج ــ�ي ع ــ�ي كب ــتمع تأث ــا المس ــي به ي يصغ
ــ�ت ــة ال ــون للطريق ــد يك ق

ــا عــى  ــذي يتحــّدث، وأيًض ــر عــى الشــخص ال ــة تؤثّ ــة وغــ�ي لفظّي ــذي يســتمع يعطــي إشــارات لفظّي ال
ات الوجــه،  ي نقــف بهــا أو نجلــس، ونظرتنــا، وتعبــ�ي

ي يتــّم تبليغهــا. الموقــف، والطريقــة الــ�ت
الرســالة الــ�ت

يمــاءات، واللمــس والمســافة الجســديّة، كّلهــا أمــور تشــ�ي إىل اإلآخريــن بمــا نشــعر بــه ومقــدار اإلهتمام  واإلإ
الــذي نوليــه لمــا يقــال. غالًبــا مــا يتــّم هــذا التواصــل غــ�ي اللفظــّي بالإلوعــي.
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نشاط ٦: التواصل غ�ي العنفّي

ضــاءة عليهــا: إلختيــار اللغــة تأثــ�ي كبــ�ي عــى فعالّيــة التواصــل. إّن اســتخدامنا،  ي يجــب األإ
أبــرز المواضيــع الــ�ت

ي المحادثــات اليومّيــة، قــد يكــون عامــإلً محــّوإلً أو عامــإلً هّداًمــا.
أو ســوء اســتخدامنا للكلمــات �ف

مقّدمــة: يقــّدم الميــّ� الموضــوع عــى أســاس مختــارات مــن المعلومــات الــواردة أدنــاه. )يُــو� بــأن يــدّون 
ّ أثنــاء توضيحــه للغــة المخاَطــب المفــرد ولغــة المتكّلــم المفــرد،  ي

الميــّ� العبــارات اإلأساســّية عــى اللــوح الــور�ت
وذلــك للمســاعدة عــى توضيــح اإلختإلفــات.(

َ أكــ�ش عنًفــا مــن  ي تُعَتــ�ب
ء مّمــا ســبق لــك أن قلَتــه عنيًفــا، تبقــى بعــض الكلمــات الــ�ت ي

ف كنــَت إل تعتــ�ب أّي يسش ولــنأ
ي 

ديــن أو ُمعتــدى عليهــم، اإلأمــُر الــذي يضعهــم، بــدوره، �ف هــا لكونهــا تجعــل النــاس يشــعرون بأنّهــم ُمهدَّ غ�ي
ي تفيــد 

ي موقــع دفاعــّي هــي تلــك الــ�ت
ي تضعنــا �ف

موقــع الدفــاع عــن النفــس والــرّد عــى التعــّدي. إّن الكلمــات الــ�ت
التعميــم مثــل »دائًمــا« و«أبــًدا«، وكذلــك اإلأوامــر مــن قبيــل »عليــك أن« أو »إل يمكنــك«.

ي عقولهــم 
، �ف ّ ي يبنيهــا النــاس، بشــكل آىلي

ــة الــ�ت اع ال�ديّ ف ــا التواصــل غــ�ي العنفــّي فقــد تــّم تصميمــه إلنــ�ت أّم
ي قــد تحملهــا معــك أينمــا ذهبــت عــن شــخص مــا أو 

اضــات الــ�ت ة المحدقــة مــن اإلف�ت – تلــك الســحابة الكبــ�ي
وضــٍع مــا.

ون مشــاعر قويـّـة،  ويصلــح التواصــل غــ�ي العنفــّي، كذلــك، إلأن يكــون أداة فّعالــة لإللتقــاء بالنــاس الذيــن يختــ�ب
كالخــوف والغضــب والحــزن، لــ�ي تتمّكــن مــن تحديــد احتياجاتهــم وتلبيتهــا. 

ــو  ــا نح ــ�اع، إّم ــّور ال ــى تط ــرا ع ــن أن تؤثّ ــكإلم، يمك ف لل ــني ت ف
ّ ف مم�ي ــني ف طريقت ــني غ ب ــ�ب ــال روزن ف مارش

ّ ــ�ي يم
ــد: ــذا التصعي ــض ه ــو خف ــد أو نح التصعي

ي تصعيــد الــ�اع. عنــد اســتخدامنا لغــة »أنــت«، نلــوم الشــخص 
تســاهم لغــة المخاَطــب المفــرد )»أنــت«( �ف

ــا عــى رّد فعلــك )أنــت الشــخَص  ن ف ــا، عندمــا نســتخدمها، ينصــّب ترك�ي اإلآخــر. نســّمي هــذا »لغــة أنــت« - إلأنّن
اإلآخــَر(، وكيــف تتعامــل مــع وضــع مــن اإلأوضــاع، وتديــر مهّمــة مــن المهــام. بعبــارة أُخــرى: هــذا خطــأك. غالًبــا 
مــا تحتــوي لغــة »أنــت«، أيًضــا، عــى مقتضيــات ومطالــب حــول مــا يجــب أو إل يجــب عــى اإلآخــر فعلــه. نتيجــة 

ي هجــوم مضــاّد.
ع، بطبيعــة الحــال، �ف ــا، ويــ�ش لذلــك، غالًبــا مــا يصبــح المتلّقــي دفاعيًّ

ي التخفيــض مــن التصعيــد، ويمكــن أن تســّهل الفهــَم والقــرَب 
أّمــا لغــة المتكّلــم المفــرد )»أنــا«(، فتســاهم �ف

ــا نســتخدمها  ــا عندم نّن ــا« – إلأ ك. نســّمي هــذا »لغــة أن ــة الوصــول إىل حــّل مشــ�ت ــن إمكاني ــدان م ــن يزي اللذي
 . ي

ّ وعــى احتياجــا�ت ي أنــا إىل وضــع مــن اإلأوضــاع، وكيــف يؤثّــر هــذا الوضــع عــىي ِ
نــا حــول نظــر�ت ف ينصــّب ترك�ي

، بــدل أن أطلــب مــن اإلأخريــن أن يفعلــوا شــيًئا. وإلأّن »لغــة أنــا«  وأكــون مســؤوإلً عــن مشــاعري ورّدات فعــىي
ــد التعاطــف.  ّ بالعإلقــة، بــل يوّل

ا لإلآخريــن، فــإّن عــدم اإلتّفــاق إل يــ�ف إل تتضّمــن تقييًمــا ســلبيًّ

. ف ف عّما يعنيه هذا للمسعفني نقاش عاّم: يقّدم الميّ� الرسالة اإلأساسّية أدناه، ويسأل المشاركني

ــا مــا إل نكــون قادريــن عــى اإلإحاطــة بمــا  بة لإلإجهــاد، غالًب ي اإلأوضــاع الضاغطــة والمســبِّ
الرســالة األأساســّية: �ف

يحصــل، قبــل أن نشــعر بأنـّـه تــّم اإلســتماع إلينــا وفهمنــا. إذا وجدنــا أّن الشــخص اإلآخــر ســمع وفهــم مــا نحتــاج 
إليــه، عنــد ذلــك يمكننــا أن نهــدأ وأن نســتمع أيًضــا إىل مــا يُقــال لنــا.

ي للتوضيح:
يمكن للميّ� أن يستخدم المثال اإلآ�ت
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ــن  ــه اب ــذي لدي ــال: اإلأب ال ــا مــن اإلآخــر )عــى ســبيل المث ــا أكــ�ش انزعاًج ــه شــخص م ــذي يكــون في اع ال ف ــ�ف ي ال
�ف

مصــاب، والــذي يظــّن أّن الممــرّض إل يقــوم بعملــه بشــكل صحيــح(، يمكــن أن تكــون الطريقــة اإلأكــ�ش فعالّيــة 
هــي اإلســتماع أّوإلً، والســماح للفــرد المســتاء بــأن يشــعر بأنـّـه مفهــوم. بعــد ذلــك، غالًبــا مــا يهــدأ هذا الشــخص 

بمــا يكفــي ليكــون الحــوار ممكًنــا معــه.

غ الخــاّص بالتواصــل  ي نمــوذج روزنــ�ب
ح الخطــوات اإلأربــع �ف نشــاط عــاّم: يرســم الميــّ� شــخًصا، ويــ�ش

ي 
ــ�ف نّ

...، إلأ ــ�ي ــعر / أص ــمع أّن...، أش ــا أرى / أس : »عندم ي
ــو اإلآ�ت ــى النح ــة ع ــاء جمل ــى بن ــًزا ع ــّي، ُمركِّ الإلعنف

أحتــاج...، لــذا أوّد أّن...«.

المالحظــات: مــا تــراه أو تســمعه، مــن دون تقييــم أو تفســ�ي أو نقــد.   )1
ــكان. م ــدر اإلإ ــّددة ق ــة مح ــون المإلحظ ــب أن تك يج

مثإلً: »عندما أرى / أسمع أّن...«؛
المشــاعر: كيــف يجعلــك هــذا الوضــع تشــعر، كيــف يؤثّــر عليــك   )2

؟ ا شــخصيًّ
...«؛ مثإلً: »أشعر / أص�ي

ي 
ــ�ت ــة ال ــك الكامن ــك أو رغبات ــك أو قيم ــي احتياجات ــا ه ــات: م األحتياج  )3

ــاعر؟ ــذه المش ــد ه توّل
ّي أشعر...«؛

مثإلً: »...إلأ�ف
ــا اإلآخــرون، وتســاعد  ي أن يقــوم به

ــة ترغــب �ف ــات: أفعــال خاّص الرغب  )٤
ــا،  ــة إل مطلًب ــك. مــن المهــّم أن يكــون هــذا رغب َّ احتياجات ــ�ب عــى أن تُل
ف مــن الطــرف اإلآخــر إذا لــم تتحّقــق الرغبــة.  لئــإّل يغضــب أحــد الطرفــني

مثإلً: »لذا أوّد أن...«.

ي اإلعتبــار العنــارص اإلأربعــة أعــإله. بعــد كّل قــول، 
ثــّم يتنــاوب المشــاركون عــى بنــاء أمثلــة عــن أقــوال تأخــذ �ف

يُدعــى مشــاركون آخــرون إىل إبــداء مإلحظاتهــم عــى القــول قبــل أن يقــوم الميــّ� بذلــك. 

ي 
ًدا أّن مشــاعر الشــخص تعكــس احتياجاتــه الــ�ت غ المشــاعر باإلحتياجــات، ُمحــدِّ مجموعــات عمــل: يربــط روزنــ�ب

ــذه  ــإّن ه ــب، ف ــا يج ــك كم ــوم بعمل ــك إل تق نّ
ــط إلأ ّي محَب

ــول إ�ف ــُل إىل أن أق ــُت أَمي ف كن ــنأ ــذا، ول . ول َّ ــ�ب ــم تُل ل
ــعر  ــد أن أش ّي أري

ــات، وإلأ�ف ــة إىل معلوم ي بحاج
ــ�ف نّ

ــط إلأ ّي محَب
ــك إ�ف ــول ل ــى أن أرى وأق ي ع

ــاعد�ف ــة تس الطريق
ــم بالوضــع.  ــادر عــى التحّك ّي ق

ــأ�ف ــد أن أشــعر ب باإلأمــان، وأري

ا، مــن المفيــد أن نحــاول تحديــد المشــاعر  عــج جــدًّ ف عــى هــذا اإلأســاس، عندمــا نتحــّدث إىل شــخص م�ف
واإلحتياجــات اإلأساســّية لديــه. يجــب أن نحــاول تلبيــة هــذه اإلحتياجــات، بــدإلً مــن مواجهــة الغضــب.

ي مجموعات من ثإلثة أو أربعة أشخاص، ويُطلب إليهم:
يتوّزع المشاركون �ف

ســعاف ومــا قبــل الوصــول إىل المستشــفى، يمكــن فيــه تنفيــذ  ــات اإلإ تحديــد ســيناريو واقعــّي أثنــاء عملّي  •
ــا؛ ــة عمليًّ ــذه المقارب ه

ي يمكــن طرحهــا لمســاعدة اإلأشــخاص عــى تحديــد 
ي كلٍّ مــن الخطــوات اإلأربــع، حــّدد اإلأســئلة الــ�ت

�ف  •
رغباتهــم. صــوغ  أو  احتياجاتهــم 
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ــث  ــكار حي ــرى هــذه اإلأف ــّ� والمجموعــات اإلأُخ ــة. ويســتكمل المي ي جلســة عاّم
تعــرض المجموعــات أفكارهــا �ف

ي وضــع مــن اإلأوضــاع.
ي تخفيــض التصعيــد �ف

ــة �ف يلــزم، بالتشــديد عــى مــا لهــذه اإلأســئلة مــن إمكانّي

يمكن لالأسئلة األأساسّية أن تشمل:
المإلحظات: 
ماذا حدث؟

المشاعر:
كيف عشت هذا الوضع؟  •

كيف الحال اإلآن؟  •
عج، وهذا أفهمه جّيًدا. ف تأكيد المشاعر: أَفَهُم أنّك ُمحَبط. أرى أنّك م�ف  •

اإلحتياجات:
ما حاجتك؟  •

الرغبات:
ما الذي يمكن القيام به ليص�ي الوضع أفضل؟  •

ــا  ــخص م ــه ش ــّ�ف في ــف يت ي موق
ــاذًجا �ف ــا س ــا« نهًج ــة أن ف »لغ ــاركني ــض المش ــد بع ــد يج ــة: ق نصيح

ــق بدرجــات متفاوتــة مــن النجــاح،  ي الواقــع، غــ�ي معصــوم مــن الخطــأ، ويطبَّ
بعدوانّيــة. هــذا النهــج، �ف

ف عــى تجّنــب »لغــة أنــت« يــؤّدي إىل التقليــص من  كــ�ي ف الفرديـّـة. إّن مجــرّد ال�ت اســتناًدا إىل قــدرات المشــاركني
التصعيــد. ولكــن بــدإلً مــن الدفــاع عــن هــذا النهــج، عــى الميــّ� الســماح لبقيــة المجموعــة باستكشــاف 

الموضــوع بالســؤال: هــل لــدى أّي أحــد آخــر أفــكار أُخــرى حــول هــذا الموضــوع؟

نشاط ٧: تصعيد ردود الفعل وتهدئتها

ي 
ضــاءة عليهــا: إّن ردَّ ِفعِلنــا الفــورّي عــى وضــٍع متــأزّم، هــو ردُّ ِفعــٍل عاطفــيٌّ �ف ي يجــب األإ

أبــرز المواضيــع الــ�ت
العــادة. بالتوعيــة المســتمرّة والتدريــب نتمّكــن، شــيًئا فشــيًئا، مــن الســيطرة عــى رّدات فعلنــا العاطفّيــة وتطبيــق 

تقنّيــات وقــف التصعيــد.

ي وضــع متأّزم،هــو ردُّ فعــٍل عاطفــيٌّ 
يقــّدم الميــّ� هــذا النشــاط، بإيجــاز، بالقــول إّن ردَّ ِفعِلنــا الفــورّي، �ف

ي مــا نقولــه، أو مــن خــإلل حركــة 
ي التواصــل الإلعنفــّي. يمكننــا أن نبــدي رّدة فعــل �ف

اء �ف غالًبــا، إإّل إذا كّنــا خــ�ب
ــل الســلوكّية مــن  . يهــدف هــذا النشــاط إىل التقــاط بعــض التفاصي ّ ــرى شــ�ت ــا، أو بطــرق أُخ ــا، أو نظــرة م م

ي تهدئــة هــذا الوضــع.
ي تصعيــد وضــع مــا أو �ف

ي مــا إذا كانــت تســهم �ف
، والتفكــ�ي �ف ف ســياق المشــاركني
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ي هذا التمرين، يستكشف المشاركون الطرَق المختلفة للتجاوب مع اإلأوضاع الصعبة.
مجموعات عمل: �ف

ــه،  ــا في ــوا طرًف ــر، كان ــع متوتّ ــزاع أو وض ي ن
ــق، �ف ــإلث دقائ ــروا، لث ف أن يفّك ــاركني ــّ� إىل المش ــب المي يطل  )1

ــل أن يكــون هــذا الوضــع مّتصــإلً بالعمــل، ولكــْن، يمكــن  وشــعروا بأنّهــم لــم يعالجــوه بشــكل جّيــد. يَُفضَّ
ــة.  ي مناســبة اجتماعّي

ــاء، أو �ف ف اإلأصدق ــني ــت، أو ب ي البي
ــد حــدث �ف ــون ق ــا أن يك أيًض

وا  ع المشــاركون عــى مجموعــات أصغــر مــن ثإلثــة أو أربعــة أشــخاص. ويُعطــون 1٥ دقيقــة ليخــ�ب ثــّم يـُـوزَّ  )2
بعضهــم بعًضــا، باختصــار، عــن هــذه اإلأوضــاع.

بعد ذلك، تختار كّل مجموعٍة واحدة من القصص لمزيد من العمل. ثّم يقضون الدقائق الع�ش  )3
ي البدائل اإلآتية:

ف �ف التالية باحثني  •
ي هذه الحالة؟

ما هي الطريقة اإلأك�ش احتماإًل للرّد �ف  •
ي هذه الحالة؟

ما هي الطريقة اإلأك�ش تصعيًدا للتّ�ف �ف  •
اع؟ ف ي هذه الحالة لوقف تصعيد ال�ف

كيف يمكنك التّ�ف �ف  •

يُعِلــم الميــّ� المجموعــات بأنّــه عليهــا اإلآن أن تــؤّدي أدواًرا عــن كلٍّ مــن البدائــل الثإلثــة، ويعطــي   )٤
ــن أن  ــة إل يمك ــة للمجموع ــ�بِ القّص ــن يُخ ــْح أّن َم ــة اإلأدوار. أَوِض ــدّرب عــى تأدي ــة للت ف 1٥ دقيق المشــاركني

ــق. ــإلث دقائ ــن ث ــّل م ــة اإلأدوار أق ــتغرق تأدي ــي أن تس ــن اإلأدوار. وينبغ ــا م ــؤّدي أيًّ ي

ــة  ــ�ي مطابق ــات غ ــيناريوهات المجموع ــت س ــال كان ي ح
ــإلً �ف ــيناريو بدي ــدَّ س ــن أن تُِع ــة: يُستحس نصيح

ــن. ــداف التمري إلأه

بعــد هــذا، تتــّم تأديــة اإلأدوار أمــام المجموعــة اإلأوســع. ولكــن، إذا ضــاق الوقــت، يختــار الميــّ� دوًرا أو   )٥
ي ســياق 

ــدور �ف ــون ال ــار أن يك ــ�ي اإلختي ــن معاي ــة )واحــد م ــن اإلأدوار اإلأهــّم بالنســبة إىل المجموع ف م ــني اثن
ــل الوصــول إىل المستشــفى(.  ــا قب ــات م ــات إســعاف وخدم إجــراء عملّي

ي اإلأسئلة اإلآتية، بعد تأدية اإلأدوار: 
ثّم يقود الميّ� المجموعة الواسعة إىل التفك�ي �ف  )٦

ما هو برأيك هدف هذا النشاط؟  •
ي وضع من اإلأوضاع؟

ماذا يمكننا أن نتعّلم من مشاهدة ثإلث طرق بديلة للتّ�ف �ف  •
ي اإلأوضاع المختلفة، ولماذا؟

ما الذي نجح �ف  •
ي تّمت تأديتها، هل بدت مألوفة أم غريبة، ولماذا؟

بالنسبة للذين عاشوا اإلأوضاع ال�ت  •

ي واحــدة مــن المهــارات أو التقنّيات 
ف أن يأخــذوا دقيقــة واحــدة للتفكــ�ي �ف ختاًمــا، يطلــب الميــّ� إىل المشــاركني  )٧

ــورق  ــن ال ــا عــى قطعــة م ــون بتدوينه ــن. يقوم ــن هــذا التمري ــا م ي ســوف يتذّكرونه
ــ�ت اتيجّيات ال أو اإلســ�ت

ويضعــون أســماءهم عليهــا، قبــل أن يمــّرروا مــا تعّلمــوه إىل اإلآخريــن. يجمــع الميــّ� اإلأوراق لــ�ي يضــع مــا 
دّونــوه عــى الجهــة الخلفّيــة مــن شــهادات حضــور التدريــب.
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نشاط ٨: المكتَسبات

ف  ــاركني ــام المش ــة أم ــة الفرص ــة، وإتاح ــذه الجلس ــن ه ــبات م ــّم المكتس ــاز أه ــاط إيج ــذا النش ــن ه ــرض م الغ
ــوه. ــوه، ويدّون ــا تعّلم ي م

ــا �ف ــروا مًع ليفّك

ف أن يدّونــوا، كلٌّ بمفــرده، توصيــًة واحــدة يعتقــدون أنّهــا اإلأهــّم  مجموعــات عمــل: يطلــب الميــّ� إىل المشــاركني
ة، واعــرض عــى المجموعــة كّلهــا  ي مجموعــات صغــ�ي

بنــاء عــى كلٍّ مــن النشــاطات. ثــّم ناِقــش هــذه التوصيــات �ف
ي تــّم اإلتّفــاق عليهــا.

قائمــًة بالمكتســبات الــ�ت

ي قائمــة واحــدة. يتســّلم 
تَواُفــق عــاّم: تَواَفقــوا عــى العنــارص اإلأساســّية المنبثقــة عــن هــذه الجلســة وضعوهــا �ف

دارة وبطاقــات العمــل  ــات المرفوعــة إىل اإلإ ة عــن التوصي ي الجلســة اإلأخــ�ي
ــّ� هــذه القائمــة إلســتعمالها �ف المي

الداعمــة.

الختام

ي جلسة عاّمة: موجز مخت� يقّدمه الميّ� والمشاركون حول مجريات هذا النهار.
�ن

ام الــذات عنــد النــاس ويجعلهــم يشــعرون بالرضــا.  ّ والتقديــر يعــّززان احــ�ت ي يجــا�ب نصيحــة: إّن اإلنتبــاه اإلإ
يجابّيــة لهــا  ف عــى مواصلــة العمــل الجّيــد. المإلحظــات اإلإ ضافــة إىل ذلــك، فإنّهمــا يحّفــزان المشــاركني باإلإ

ات اإلآتيــة: التأثــ�ي
دة؛ يتعّلم المشاركون بشكل أفضل من خإلل التقدير والتشجيع والمإلحظات المحدَّ  •

تقان؛ التشجيع المستمّر يحّول اإلنتباه من الهزيمة إىل اإلإ  •
تقان والثقة بالنفس؛ التدريب عى المهارات من خإلل التشجيع والتقدير يعّزز اإلإ  •

التعّلم من خإلل التشجيع والتقدير ليس له آثار جانبّية سلبّية.   •

تجد عى ص. 1٤٥ قائمة بالموارد ومزيًدا من القراءات الخاّصة بهذه الجلسة.
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الجلسة ٥:
جهاد والصّحة النفسّية األجتماعّية األإ

األأهداف التعليمّية
ي نهاية هذه الجلسة، سيكون المشاركون:

�ف
ي يعيشــونها خــإلل خدمتهــم، عــى صّحتهــم النفســّية 

ــ�ت ــ�ي اإلأحــداث، ال ــا أفضــل لتأث ــد اكتســبوا فهًم ق  •
اإلجتماعّيــة؛

جهاد التاىلي للصدمة )PTSI(؛ صابات اإلإ جهاد وإلإ وكّونوا وعًيا أفضل للعإلمات المحتملة لإلإ  •
جهاد. ي يمكن النظر إليها باعتبارها ُمقلِّصة لمخاطر اإلإ

وتعّرفوا عى اإلأفعال ال�ت  •

ح للحلقة مخطّط مق�ت

دارة الوقتالطرقاألأنشطة ح ألإ مق�ت

وتفاعل مدخل إىل التدريب الجلسة،  لهذه  المنطقّي  اإلأساس  عرض 
، وأهّميتها بالنسبة إليهم. ف المشاركني

10 دقائق

ي سياقها
جهاد �ن ي ١: وضع عوامل األإ

جلسة عاّمة ومجموعات عمل حول العوامل ال�ت
يمكن أن تسّبب اإلإجهاد، وإصابات اإلإجهاد التاىلي 

للصدمة، وعإلماتها المحتملة.

ساعة 
و20 دقيقة

ي سياقها
جهاد �ن إدارة • ٢: وضع إدارة األإ تداب�ي  إلستعراض  عمل  مجموعات 

اإلإجهاد.
جسلة عاّمة لعرض ومناقشة ما تّم اكتشافه.• 

ساعة
 و٤0 دقيقة

من ٣: المكتسبات اكتسابه  تّم  ما  إلستعراض  عاّمة  جلسة 
اإلأقسام.

30 دقيقة

ي جلسة عاّمة.الختام
٥ دقائقموجز مخت� للحلقة �ف

ح للحلقة الوقت المق�ت
٣ ساعات

و٤٥ دقيقة



استعداد الميّ�

ضع خّطة / جدوإلً لهذه الجلسة؛  •
ف 1 و2؛ ي تّم جمعها عى أساس الحلقتني

اّطلع، من جديد، عى المخاطر والثغرات واإلحتياجات ال�ت  •
ــاد  جه ــع اإلإ ــا لمن ــة حاليًّ ــراءات المّتبع ج ــات واإلإ ــة للمارس ّ خريط ــ�ف دارة، ح ــة / اإلإ ــة الموظِّف ــع الجه م  •
ــب؛ ــم التدري ــن تنظي ــن م ّ تتمّك ــ�ت ــرات ح ــّدد الثغ ــا. ح ــة )PTSIs( وإدارته ــاىلي للصدم ــاد الت جه ــات اإلإ وإصاب
ي الســياق 

ــة �ف ا للثقافــة وكيــف ترتبــط بمناقشــة الصّحــة والرعايــة النفســّية اإلجتماعّي اكتســب فهًمــا أساســيًّ  •
ــب؛ ــه التدري ــذي ســيقام في ال

ة ليخــ�ب عــن حــادث أثـّـر عــى  ف مــن ذوي الخــ�ب ــا، يجــب تســمية أحــد المســعفني إذا كان مــن المقبــول ثقافيًّ  •
ــة. ســإلمته النفســّية اإلجتماعّي

ي الحديــث عــن هــذا 
ّددون �ف ــ�ت ــن قــد ي ي ــه، وذلــك إلأّن الكث�ي ت ــّ� أن يصــف خ�ب نصيحــة: يســتطيع المي

ا لإلنفتــاح، فســيكون لهــذا اإلأمــر أثــر قــوّي، وذلــك إلأنـّـه قــد يشــّجع  الموضــوع. وإذا كان الميــّ� مســتعدًّ
اإلآخريــن عــى أن يحــذوا حــذوه.

فصاحات الصعبة)3٨(. تعّرف عى الملحق ٥: إدارة ردود الفعل واإلإ  •

ــدء اإلجتمــاع.  ــل ب ــاق عــى هــذا اإلأمــر قب ــل اإلتّف ــة المعلومــات وخصوصّيتهــا. يَُفضَّ مهــّم! حافــظ عــى ّ�ي
ي اإلجتمــاع، عــن أمــور قــد يشــعرون إلحًقــا باإلنزعــاج مــن كــون اإلآخريــن قــد 

ويُشــار عــى الجميــع أإّل يتحّدثــوا، �ف
عرفوهــا.

ــاء  ــم. وإذا ش اته ــن خ�ب ــوا ع ــا أرادوا أإّل يتحّدث ــخاص إذا م ــات اإلأش م رغب ــ�ت ــكإلم. اح ــى ال ــًدا ع ــ�ب أح إل تج
أحدهــم أإّل يتكّلــم، فــإّن بمقــدوره أن يختــ�ب ويقــّدر وجــوَد إنســان آخــر يقــّدم لــه الدعــم ويهتــّم إلأمــره. مــن 
ه اإلآخــرون، وأإّل تتحــّرى اإلأفــكار أو  دإلء بتفاصيــل، وأإّل تســأل عــن أســوأ مــا اختــ�ب المهــّم أإّل تجــ�ب أحــًدا عــى اإلإ

ــة.  ــة الشــفاء الطبيعّي ّ بعملّي
المشــاعر المزعجــة. فقــد يشــّوه هــذا اإلأمــر، إل بــل قــد يــ�ف

ام وتعاطف.)3٩( استمع بنشاط، باح�ت

مقّدمة
يقّدم الميّ� الموضوع استناًدا إىل مختارات من المعلومات الواردة أدناه.

ــى  ــم، ع ــإلل خدمته ــا خ ونه ي يخت�ب
ــ�ت ــداث، ال ــ�ي اإلأح ا لتأث ــيًّ ــا أساس ف فهًم ــاركني ــم إىل المش ــذا القس ــّدم ه يق

ة لإلإجهــاد  ّ ف ببعــض العإلمــات الممكنــة والمتغــ�ي صّحتهــم النفســّية واإلجتماعّيــة. ويهــدف إىل تعريــف المشــاركني
ــة العمــل إلعتمــاد  وإصابــات اإلإجهــاد التــاىلي للصدمــة )PTSI(. يجــب أن تنتهــي الجلســة بتوصيــات حــول كيفّي
ســعاف ومــا قبــل الوصــول إىل المستشــفى. إجــراءات وممارســات أفضــل عــى هــذا الصعيــد، ضمــَن خدمــات اإلإ

tinyurl.com/329vr58h | PFA-Module-4-Group.pdf (pscentre.org) p. 64  )3٨( 

tinyurl.com/bfcyrmte | Guidelines-for-supporting-volunteers-2.pdf (pscentre.org) p. 15  )3٩( 
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https://pscentre.org/wp-content/uploads/2019/05/PFA-Module-4-Group.pdf
https://pscentre.org/wp-content/uploads/2020/01/Guidelines-for-supporting-volunteers-2.pdf


ويجي ال�ن األأحمر  الصليب   | خطر  ي 
�ن الصحية  الرعاية  ١١٣

ــى  ــات ع صاب ــن اإلإ ــة م ــمل مجموع ــرّي يش ــ�ي �ي ــح غ ــة )PTSI(: مصطل ــاىلي للصدم ــاد الت ــة اإلإجه إصاب
ــات )ISO(، والقلــق  ي ذلــك بعــض إصابــات اإلإجهــاد الناتــج عــن العملّي

مســتوى الصّحــة النفســّية، بمــا �ف
ة لعملهم.  ســعاف كنتيجــة مبــا�ش واإلكتئــاب. يصــف اإلأعــراض بأنهــا إصابــات لحقــت بمقّدمــي خدمــات اإلإ
ــام  ــم عــى قــدرة الشــخص عــى القي ــ�ي دائ ــا تأث ــاىلي للصدمــة أن يكــون له ــات اإلإجهــاد الت صاب يمكــن إلإ

بعملــه، فضــإلً عــن التأثــ�ي عــى صّحتــه النفســّية العاّمــة وســإلمته.

ــة النفســّية هــي المــورد اإلأكــ�ش  ســعاف بشــكل خــاّص؟ إّن الصّح ــة هــذا اإلأمــر لمقّدمــي خدمــات اإلإ مــا أهّمي
ي جهودهــم للوصــول إىل 

ســعاف ومــا قبــل الوصــول إىل المستشــفى، �ف قيمــة الــذي يمتلكــه مقّدمــو خدمــات اإلإ
ف ومســاعدتهم. ولــ�ي يتمّكــن هــؤإلء مــن القيــام بعملهــم ورعايــة اإلآخريــن بأفضــل مــا لديهــم مــن  المحتاجــني

يولوجّيــة اإلأساســّية والحــرص عــى ســإلمتهم. ف قــدرات، يجــب تلبيــة احتياجاتهــم الف�ي

ــة  ي نهاي
ــا. و�ف ــم جانًب ــون احتياجاته ــا يضع ــا م ــة، وغالًب ــف صعب ي مواق

ــعاف �ف س ــات اإلإ ــو خدم ــل مقّدم يعم
ي يواجهونهــا. 

ي المأســاة الــ�ت
ف بمــا يكفــي لمســاعدة المــر�ف �ف نهارهــم، غالًبــا مــا يشــعرون بأنّهــم غــ�ي مؤّهلــني

ــد  ــم. وق ــكان إقامته ــن م ــة م ــى مقرب ــون ع رة، ويعمل ّ
ــ�ف ــات المت ي المجتمع

ــراًدا �ف ــا أف ــون أيًض ــد يكون وق
ي 

ي أ�هــم ومجتمعاتهــم، تماًمــا مثــل المســتفيدين مــن المســاعدات الــ�ت
يتعّرضــون لنفــس الخســائر والحــزن �ف

ــا)٤0(. يقّدمونه

جهــاد التــاىلي للصدمــة، حيثمــا أمكــن ذلــك، ومعالجتهــا عنــد حدوثهــا. ومــع  يجــب تجّنــب وقــوع إصابــات اإلإ
ي يمكــن أن تقّلــل 

ف عــى تدابــ�ي التخفيــف الــ�ت كــ�ي ذلــك، وبالنظــر إىل نطــاق ورشــة العمــل هــذه، ســينصّب ال�ت
جهــاد الناتــج عــن الصدمــات. جهــاد، وانتشــار اإلإ مــن آثــار اإلإ

ما هي الصّحة النفسّية األجتماعّية؟
ــب األأحمــر  ــات الصلي ّ لجمعّي ــدوىلي ــاد ال ــّي | األتّح ّ واألجتماع ــز المرجعــّي للدعــم النفــيسي مــن المرك

ــة)٤١( ــّية األجتماعّي ــة النفس ــر: الصّح والهاللاألأحم

ف الوظائــف النفســّية واإلأبعــاد اإلجتماعّية.  ّ اإلجتماعــّي« العإلقــة الديناميكّيــة بــني يعكــس مصطلــح »النفــ�ي
دراك. أّمــا اإلأبعــاد  الوظائــف النفســّية داخلّيــة، وتشــمل اإلأفــكار والمشــاعر والعواطــف والفهــم واإلإ
اإلجتماعّيــة فخارجّيــة، وتشــمل الشــبكات اإلجتماعّيــة والمجتمعــات واإلأ�ة والبيئــة. يجــدر بنــا أن نتذّكــر 
ــرى. فالطريقــة  ــَب مــن المجــاإلت اإلأُخ ــر عــى جوان ي أحــد هــذه المجــاإلت، ســوف يؤثّ

ــا يحــدث �ف أّن م
ــا، تؤثـّـر عــى كيفّيــة ارتباطنــا بالبيئــة مــن حولنــا. وكذلــك، تؤثـّـر تقاليُدنــا وعاداتُنــا  ي نشــعر بهــا، داخليًّ

الــ�ت
ومجتمُعنــا عــى مــا نشــعر بــه.

تعتمــد الصّحــة النفســّية اإلجتماعّيــة عــى العديــد مــن العوامــل: اإلجتماعّيــة والروحّيــة والثقافّيــة 
والعاطفّيــة والمعرفّيــة والجســديّة. وتشــ�ي الدوائــر المتداخلــة إىل أّن الصّحــة الفرديّــة والجماعّيــة تعتمــد 

ــض.  ــا البع ــات ببعضه ــذه النطاق ــط ه ــة، وإىل تراب ــات متنّوع ي نطاق
ــدث �ف ــا يح ــى م ع

tinyurl.com/329vr58h | PFA-Module-4-Group.pdf (pscentre.org) p.18  )٤0( 

tinyurl.com/329vr58h | PFA-Module-4-Group.pdf (pscentre.org) pp. 15–16  )٤1( 
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ــاء.  ــاعر اإلنتم ــن ومش ــع اإلآخري ــط م اب ــعور بال�ت ــي الش ــة ه ــة اإلجتماعّي ــّي: الرفاهّي ــل األجتماع العام
فالبــ�ش اجتماعّيــون بطبيعتهــم؛ والحرمــان مــن الوصــول إىل اإلأنشــطة اإلجتماعّيــة والتفاعــل اإلجتماعــّي 
يمكــن أن يزيــد مــن مســتويات الضيــق لــدى الشــخص. عــى ســبيل المثــال، يســاهم اإلأصدقــاء والعائلــة 
ي 

فيهّيــة، وكذلــك مجموعــات الدعــم، �ف واإلأقــارب واإلأنشــطة اإلجتماعّيــة والِفــَرق والنــوادي الرياضّيــة وال�ت
تحقيــق الرفاهّيــة اإلجتماعّيــة.

ابــط والهــدف مــن الحيــاة. عــى ســبيل  العامــل الروحــّي: تشــ�ي الرفاهّيــة الروحّيــة إىل شــعور النــاس بال�ت
ابــط مــع اإلآخريــن الذيــن يتبعــون  ــا بالمعــ�ف وال�ت ــاَس إحساًس ــاُع الديــن الن ــُح اتّب ــا مــا يَمن المثــال: غالًب

الديــن نفســه.

يمــان والفكــر والســلوك. والثقافــة تعطــي  ّ: تنطــوي الثقافــة عــى أنمــاط مكتســبة مــن اإلإ ي
العامــل الثقــا�ن

صاحبهــا القــدرة عــى توّقــع مــا ســتحمله إليــه الحيــاة. وهــي تؤثـّـر عــى اإلأدوات وأنــواع المــأوى والنقــل 
واإلأشــياء الماّديــة اإلأُخــرى الإلزمــة لتحقيــق الرفاهّيــة النفســّية واإلجتماعّيــة. وتؤثــر عــى تصّورنــا لهــذا أو 
ــا أو غــ�ي طبيعــّي. كمــا تؤثـّـر، أيًضــا، عــى معايــ�ي الجمــال،  ذاك مــن أشــكال الســلوك، ومــا إذا كان طبيعيًّ
جمــاِل اإلأشــياء أو النــاس، وتطــرح طرًقــا مقبولــة أو غــ�ي مقبولــة للتعبــ�ي عــن المشــاعر. تتطــّور الثقافــة 
ي فعــل بســيط، وهــو 

ّ بمــرور الوقــت. والمثــال عــى كيفّيــة تأثــ�ي الثقافــة عــى رفاهّيتنــا نجــده �ف وتتغــ�ي
ــا  ــة تشــّكل فهًم ــك إلأّن التحّي ــان، وذل ــا نشــعر بالراحــة واإلأم ــا يجعلن ــا البعــض، مّم ي بعضن ّ ــف يحــ�ي كي

متبــادإًل للســلوك الــذي يربطنــا.

العامــل العاطفــّي: يشــ�ي هــذا العامــل إىل مــا نشــعر بــه ومــا نســّميه »مزاجنــا«. العائلــة واإلأصدقــاء 
ي تــؤّدي إىل 

ي توّفــر الرفاهّيــة العاطفّيــة. واإلأمثلــة عــى المشــاعر الــ�ت
جــزء مــن إنشــاء البــ�ف اإلجتماعّيــة الــ�ت

يجابّيــة مثــل الســعادة واإلأمــل. ي العــادة، المشــاعر اإلإ
الرفاهيــة هــي، �ف

ــِة  ــَم كيفّي ، وتََعلُّ َ ي تشــمل التفكــ�ي
ــة بوظائــف العقــل، الــ�ت ّ: تتعّلــق الجوانــب المعرفّي ي

العامــل المعــر�ن
ــة اســتخدام هــذه المعلومــات. مــن اإلأمثلــة عــى  ــة الحصــول عــى المعلومــات، وكيفّي التعّلــم، وكيفّي
الرفاهّيــة المعرفّيــة: عندمــا نكــون قادريــن عــى فهــم المشــكإلت وتحليلهــا وإيجــاد حلــوٍل للتحّديــات. 

العامــل البيولوجــّي: يشــ�ي هــذا العامــل إىل الصّحــة البدنّيــة والعقلّيــة، وغيــاب اإلأمــراض واإلضطرابات. 
مــن اإلأمثلــة عــى الرفاهّيــة البيولوجّيــة: عندمــا نشــعر بالقــّوة والراحة.

أسس تجربة الرفاهّية:

ــع  ــرد، وم ــة للف ــة الماّدي ي البيئ
ــان �ف ، والشــعور باإلأم ــا�ش ــن الخطــر المب ــاد ع ــالمة إىل اإلبتع تشــ�ي الس

ي هــذه البيئــة.  كمــا تشــ�ي إىل اإلحتياجــات اإلأساســّية مثــل الغــذاء والمــأوى والميــاه، إذ إل يمكــن 
النــاس �ف

َّ هــذه أوإل هــا مــن اإلحتياجــات إذا لــم تُلــ�ب ف عــى اإلحتياجــات العاطفّيــة واإلجتماعّيــة وغ�ي كــ�ي ال�ت

ــة. كمــا تشــ�ي إىل الشــعور بــأّن  ــة الجاريّ ي اإلأنشــطة اليومّي
تشــ�ي المشــاركة إىل القــدرة عــى المشــاركة �ف

المــرء لديــه القــدرة عــى اإلختيــار وشــعوٌر بالســيطرة عــى مجريــات حياتــه. 
ً
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ويشــ�ي التطــّور إىل اإلعتقــاد بــأّن الغــد ســيكون أفضــل مــن اليــوم. وهــو مرتبــط ارتباًطــا وثيًقــا باإلأمــل. 
ّ بالرفاهّيــة، مــن المهــّم أن تعــرف وتؤمــن أّن الحيــاة يمكــن أن تكــون أفضــل  ي ولــ�ي تشــعر بإحســاس إيجــا�ب
ات إيجابّيــة مثــل  مــكان عيــش هــذه التجربــة، عــى ســبيل المثــال، مــن خــإلل رؤيــة تغيــ�ي ي المســتقبل. باإلإ

�ف
إعــادة البنــاء بعــد حالــة طــوارئ، ولــّم شــمل العائــإلت إذا كانــت قــد انفصلــت، وإعــادة فتــح المــدارس، 

رهابّيــة، ومــا إىل ذلــك. واجتمــاع اإلأهــاىلي بعــد الهجمــات اإلإ

يعرض الميّ� برنامَج الجلسة.

ي سياقها
جهاد �ن نشاط ١: وضع عوامل األإ

ضــاءة عليهــا: ليــس كّل مــن يتعــرّض لضغــوط أو حــدث يُحتمــل أن يكــون مؤلًمــا  ي يجــب األإ
أبــرز المواضيــع الــ�ت

، يُصــاب بصدمــة نفســّية، ولكــن مــن المهــّم لرفاهّيــة الفــرد أن تكــون ثّمــة ثقافــة يمكــن  ّ عــى الصعيــد النفــ�ي
ــة  ــة بكيفّي ــق عــى دراي ــة دون وصمــة عــار. يجــب أن يكــون أعضــاء الفري فيهــا التحــّدث عــن التجــارب الصعب

تلّقيهــم هــذه المعلومــات عنــد مشــاركتها معهــم.

ّ الناتــج  ا )PPTE( )والمعــروف أيًضــا بعامــل اإلجهــاد النفــ�ي الحــدث الــذي يُحتمــل أن يكــون مؤلًمــا نفســيًّ
ــٌق قــد يســّبب صدمــة نفســّية. يتضّمــن المصطلــح كلمــة »المحتمــل«  عــن الصدمــات(، هــو َحــَدٌث ُمرِْه
، عنــد تحديــد مــا إذا كان الحــدث يمّثــل عامــَل  ف

ّ دراك الفــردّي ضمــن ســياق معــني للتأكيــد عــى أهّميــة اإلإ
ٍّ مؤلــم. ضغــٍط نفــ�ي

ــة.  ــّية اإلجتماعّي ــات النفس ــد للصدم ــبب الوحي ــت الس ى ليس ــ�ب ــداث الك ــدرك أّن اإلأح ورّي أن ن ــ�ف ــن ال م
ــا طفيفــة، مثــل وفــاة المــر�ف والحــوادث  ــا، لمــا يســُمى ضغوًط ســعاف، يوميًّ يتعــّرض مقّدمــو خدمــات اإلإ

ــي. ــ�ي صّح ــاد غ ــا، إىل إجه ــذه، أيًض ــوع ه ــؤّدي مجم ــن أن ي ــك. يمك ــا إىل ذل ، وم ىلي
ف ــ�ف ــف الم والعن

ــ�ي  ــة بعــد حــدث غ ــاد الحــاّد هــو اســتجابة طبيعّي جه ــل باإلإ ــد عــى أّن رّد الفعــل المتمّث ــّ� التأكي عــى المي
صابــة  ب مــن اإلإ ّ قــد اقــ�ت ي

طبيعــّي. إذا لــم تهــدأ اإلأعــراض بعــد أســبوع، فهــذا عإلمــة عــى أّن الشــخص المعــ�ف
بحالــة نفســّية. إّن فهــم هــذا قــد يشــّجع النــاس عــى التحــّدث عــن اســتجابتهم الطبيعّيــة وقبولهــا بأنفســهم.
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ّ لجمعّيــة الصليــب األأحمــر والهــالل  ّ واألجتماعــّي | األتّحــاد الــدوىلي المركــز المرجعــّي للدعــم النفــيسي
)٤٢( ن ن والمتطّوعــ�ي األأحمــر: المخاطــر عــىل صّحــة الموظّفــ�ي

المخاطر الشخصّية
توّقعات مثالّية أو غ�ي واقعّية لما يمكنهم فعله لمساعدة اإلآخرين؛  •

الشــعور بالذنــب عنــد إدراك المحدوديّــات، أو إذا مــات شــخص مــا، أو إذا مــا وضعــوا احتياجاتهــم   •
ــن؛ ــل احتياجــات اإلآخري ــن الراحــة أو الدعــم قب ــة م الخاّص

المعضإلت اإلأخإلقّية عندما يضطّرون إىل أن يختاروا َمن سيساعدون أوإلً.  •

المخاطر المتعلقة بالعإلقات الشخصّية مع اإلآخرين
؛ ي

ف إل يقّدمون الدعم الكا�ف فني الشعور بأّن الزمإلء أو الم�ش  •
عيش دينامّيات صعبة داخل الفريق؛  •

رهاق. العمل مع أعضاء الفريق الذين يتعرّضون للتوتّر أو اإلإ  •

المخاطر المّتصلة بظروف العمل
ة أحيانًا؛ اإلضطرار إىل أداء مهام صعبة جسديًّا ومرهقة وخط�ي  •

ي ظروف صعبة؛
أن يُنتَظر منهم )أو ينتظروا من أنفسهم( العمل لساعات طويلة �ف  •

لّيــة، إلأنّهــم إل يســتطيعون التحــّدث عــن تفاصيــل  ف الشــعور باإلنفصــال عــن حياتهــم العائلّيــة والم�ف  •
ل؛ ف ــ�ف ي الم

ــم �ف تجاربه
الشعور بأنّهم لم يتعاملوا مع مهامهم بشكل جّيد، أو أنّهم لم يكونوا مستعّدين بشكل كاٍف؛  •

ف عن الصدمة والخسارة. مشاهدة اإلأحداث المؤلمة أو سماع قصص الناجني  •

المخاطر المتعّلقة بالقضايا التنظيمّية
ي اإلأصل، أو أدوار غ�ي واضحة ضمن الفريق؛

وصف وظيفّي غ�ي واضح أو غ�ي موجود �ف  •
عدم تبادل المعلومات؛  •

عداد أو اإلإحاطة بالمهام؛ ضعف اإلإ  •
ف العمل والراحة؛ غياب الحدود بني  •

اف بالجهود أو تقديرها. ي سياق إل قيمة فيه للرفاهّية، وإل اع�ت
العمل �ف  •

ــم  ــن منه ف َم ــاركني ــأل المش ّ ، ويس ي
ــور�ت ــوح ال ــى الل ــاد ع جه ي لإلإ

ــف اإلآ�ت ــّ� التعري ــدّون المي ــاّم: ي ــاش ع نق
ــده: ــع ي ف ــعور، فل�ي ــذا الش ــرف ه يع

ه المــرء عندمــا يــدرك أّن »المتطّلبــات تتخّطــى المــوارد الشــخصّية  جهــاد هــو الشــعور الــذي يختــ�ب اإلإ
ي يمكــن للفــرد أن يســتخدمها« )ريتشــارد س. إلزاروس – 1٩٦٦(.)٤3(

الــ�ت واإلجتماعّيــة 

tinyurl.com/329vr58h | PFA-Module-4-Group.pdf )pscentre.org( p.18  )٤2( 

tinyurl.com/m8vkxhx5 | Stress: Appraisal and Coping )springer.com  )٤3( 

https://pscentre.org/wp-content/uploads/2019/05/PFA-Module-4-Group.pdf
https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-1-4419-1005-9_215
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ات مختلفــة.  يشــّدد الميــّ� عــى أهّميــة أن نفهــم ونقبــل أّن كّل إنســان مختلــف عــن اإلآخــر، وأنـّـه يمتلــك خــ�ب
ّ التفكــ�ي فيــه. لهــذا  ــا الحديــُث عنــه أو حــ�ت ــر اإلأحــداث الصادمــة، قــد يكــون صعًب جهــاد وتذّك إّن اختبــار اإلإ
ــا، ينبغــي تمكينــه مــن  ــا خاصًّ ــم، أو أراد أن يغــادر القاعــة، أو أن يجــري حديًث الســبب، إذا شــاء أحــد أإّل يتكّل
ف أإّل يتحّدثــوا عّمــا يمكــن أن يندمــوا  ي هــذا. ويؤّكــد أيًضــا أنـّـه عــى المشــاركني

ذلــك والتأكيــد لــه أْن إل مشــكلة �ف
عليــه إلحًقــا.

جهــاد التــاىلي للصدمــة ) PTSIs(، ويشــّدد، أيًضــا، عــى  جهــاد اليومــّي وإصابــات اإلإ ف اإلإ يوضــح الميــّ� الَفــْرَق بــني
جهــاد اليومــّي يمكــن أن يــؤّدي، مــع الوقــت، إىل إصابــة إجهــاد تــاٍل للصدمــة.  أّن تراكــم اإلإ

ّ الــودّي )sympathetic system( عــى نحــو يســمح لنــا بــأن نســتخدم  ي ــط نظامنــا العصــ�ب جهــاد العــادّي يَنشِّ اإلإ
ــات  ــوازن التحّدي ــا تت ــق عندم ، ويتحّق ّ ي ــا�ب يج ــاد اإلإ جه ــو اإلإ ــد ه ــاد المفي جه ــل. اإلإ ــو اإلأمث ــى النح ــا ع طاقتن

ــا مــن مــوارد.  ــات مــا لدين ف تتخّطــى التحّدي ، ويكــون حــني ّ ي جهــاد الســل�ب ــا »الضائقــة« فهــي اإلإ والمــوارد؛ أّم

ــم  ــاة أو الجس ــإلمة الحي ــا س ــون فيه ي تك
ــ�ت ــاع ال ي اإلأوض

ــة )PTSIs( �ف ــاىلي للصدم ــاد الت جه ــات اإلإ ــدث إصاب تح
جهــاد شــديدة  ي هــذه المواقــف، تصبــح ردود فعــل اإلإ

عــى المحــّك، وإل تتوّفــر مــوارد كافيــة للتعامــل معهــا. �ف
ف الفــّص اإلأمامــي للدمــاغ )المســؤول عــن حــّل المشــكإلت(، واللــوزة  ــا بــني ــا أو جزئيًّ لدرجــة انقطــاع الروابــط كّليًّ
الدماغّيــة )المســؤولة عــن تقييــم الضغوطــات عــى أنّهــا ربّمــا تهــّدد الحيــاة(، وجــذع الدمــاغ )المســؤول عــن 

القتــال الغريــزّي، والهــروب، وتجميــد ردود الفعــل، واإلأفعــال الروتينّيــة التلقائّيــة(.

ــال، هــروب،  ــا )قت ــد( أو غريزيًّ ــا بشــكل جّي ــا )إذا تدّربن ي المواقــف الضاغطــة، نتفاعــل تلقائيًّ
ــذا الســبب، �ف له

جمــود(. بعــد ذلــك، غالًبــا مــا نســأل أنفســنا مــراًرا وتكــراًرا: لمــاذا فعلنــا مــا فعلنــا؟ ومــا إذا كّنــا تّ�فنــا بشــكل 
صحيــح؟!

ّ وقــدرات الفــرد عــى التأقلــم)٤٤(، مّمــا قــد يــؤّدي إىل  ي
ف التهديــد الظــر�ف الصدمــة هــي تناقــض حيــوّي بــني

اضــات محّطمــة حــول العالــم والــذات.  اف�ت

tinyurl.com/mr7vcvwd | Definition/ Entstehung Flucht & ResilienzFlucht & Resilienz (fluchtundresilienz.schule)  )٤٤( 

https://www.fluchtundresilienz.schule/wissen/trauma/33-2/#:~:text=Fischer%20und%20Riedesser%20%282009%2C%20S.%2084%29%20definieren%20ein,eine%20dauerhafte%20Ersch%C3%BCtterung%20von%20Selbst-%20und%20Weltverst%C3%A4ndnis%20bewirkt%E2%80%9C.
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الفّص األأمامّي

"المفّكر"
قرار حّل المشكلة

جهاد تقييم عوامل األإ

ردود فعل
تلقائّية وغرائزيّة

ّ / اللوزة ي
الجهــاز الحو�ن

ن ــة والحص�ي الدماغّي
"المرِسل"

الجــذع النخاعّي
تل" لمقا ا "

الصورة ١0

ردود الفعل الحاّدة

ي نشاط الفّص اإلأمامّي للدماغ
قصور �ف

رهاق، والعجز، وعدم القدرة عى تحديد اإلأولويّات والتخطيط للمستقبل؛ الشعور باإلإ  •
دراك؛ التمّسك بالفكرة اإلأوىل وعدم القدرة عى رؤية البدائل. ضعف اإلإ  •

ثارة الشديدة للعصب الوّدي اإلإ
فرط النشاط؛  •

عدم الشعور بالجوع؛  •
العطش؛  •

اإلآإلم.  •

الحماية الذاتّية
اإلنفصال عن الواقع؛  •

يط مصّور؛ ي �ش
اإلإحساس بإدراك الواقع عى أنّه غريب / كما لو كان �ف  •

ي حركة بطيئة؛
ظهور الوقت �ف  •
فقدان الذاكرة؛  •

صدمة؛  •
إدراك الذات من خارج الجسم.  •

ًا مــا يختــ�ب المــرء حــاإلت العنــف الجســدّي كصدمــة، فتنشــط لديــه، تالًيــا، ردود فعــل  وكمثــال عــى ذلــك: كثــ�ي
اإلإجهــاد الصــادم.
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٤٥)PPTE( ا ي يُحَتَمل أن تكون مؤلمة نفسيًّ
أسباب األأحداث ال�ت

صابــة الفعلّيــة أو التهديــد بإصابــة  قــد يكــون المــرء ســبق لــه أن تعــرّض للمــوت أو التهديــد بالمــوت، أو اإلإ
، أو التهديــد بــه، أو مــا إىل ذلــك مّمــا هــو ناتــج عــن: ّ ّ الفعــىي ة، أو العنــف الجنــ�ي خطــ�ي

؛ التعرّض المبا�ش  •
المشاهدة الشخصّية؛  •

ــة. إذا كان  ــا تعــرّض لصدم ــا مقّربً ــا أو صديًق ــأّن قريًب ــم ب ، مــن خــإلل أخــذ العل ــا�ش بشــكل غــ�ي مب  •
ــود. ــ�ي مقص ــا أو غ ــه كان عنيًف ــّد أنّ ــإل ب ــل، ف ــد بالقت ــة أو تهدي ــاة فعلّي ــى وف ــوي ع ــادث ينط الح

التعــرّض المتكــّرر أو غــ�ي المبــا�ش لتفاصيــل متضاربــة عــن الحــادث )الحــوادث(، عــادة أثنــاء المهــام   •
ف  ــني ــن الجســم؛ وتعــرّض المهنّي ــع أجــزاء م ســعاف بتجمي ــات اإلإ ــي خدم ــام مقّدم ــل قي ــة )مث المهنّي
ّ غــ�ي المبــا�ش مــن  ي

بشــكل متكــّرر لتفاصيــل اإلعتــداء عــى اإلأطفــال(. إل يشــمل هــذا التعــرَّض الإلمهــ�ف
ــون أو اإلأفــإلم أو الصــور. ــة أو التلفزي ونّي لك�ت خــإلل الوســائط اإلإ

ي أمثلــة 
ي مــا يــأ�ت

ا. �ف ف أن يعطــوا أمثلــة عــى أحــداث يُحَتَمــل أن تكــون مؤلمــة نفســيًّ يطلــب الميــّ� إىل المشــاركني
للميــّ� يكي يقّدمهــا اســتناًدا إىل الوقائــع الســياقّية:

التعرّض إلإطإلق نار أو انفجار؛  •
اختبار حدث مرعب حصل لشخص تعرفه أو بدا وكأنّه شخص تعرفه؛  •

ار؛ مشاهدة الكث�ي من المعاناة واإلأرصف  •
ي إنقاذ شخص ما؛

اإلإخفاق �ف  •
الشعور الدائم بأنّك إل تستطيع أن تقوم بما يكفي؛  •

ات طويلة؛ ، وتوتّر وضغط لف�ت التعرّض لعمل كث�ي  •
اب من الموت. ات اإلق�ت اب من الموت، أو إدراك خ�ب اإلق�ت  •

ّ لجمعّيات الصليب األأحمر والهالل  ي األتّحاد الدوىلي
ّ واألجتماعّي �ن المركز المرجعّي للدعم النفيسي

ي األأزمات
ن �ن ن والمتطّوع�ي األأحمر | إرشادات لرعاية الموظّف�ي

ّ واإلجتماعّي  إرشــادات تتضّمــن الطــرق المختلفــة للتقديــر والدعــم النفــ�ي
عــ�ب اجتماعــات دعــم مختلفة. 

tinyurl.com/bfcyrmte

: إذا كان ذلــك مناســًبا، يقــوم مســعف متمــرّس بوصــف حادثــة أثـّـرت عليــه، ومــا  ن العــرض التقديمــّي للمشــارك�ي
ي الســلوك. يمكــن 

ّ �ف ترتّــب مــن اإلآثــار النفســّية لهــذه التجربــة، وكيــف تجــّى ذلــك جســديًّا أو مــن خــإلل التغــ�ي
ي تعزيــز اإلنفتــاح حــول موضــوع يحتمــل أن يكــون موصوًمــا بالعــار، مــع وضــع هــذه القضّيــة 

أن يســاعد هــذا �ف
ي ســياقها.

�ف

tinyurl.com/2p8rxcmb   )٤٥(

https://pscentre.org/wp-content/uploads/2020/01/Guidelines-for-supporting-volunteers-2.pdf
https://pscentre.org/wp-content/uploads/2020/01/Guidelines-for-supporting-volunteers-2.pdf
https://istss.org/ISTSS_Main/media/Webinar_Recordings/RECFREE01/slides.pdf
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ف إىل مجموعــات مــن ثإلثــة إىل أربعــة أشــخاص ويطلــب، إليهــم  مجموعــات عمــل: يــوّزع الميــّ� المشــاركني
ــة عملــك ؟ ي بيئ

جهــاد �ف : مــا هــي اإلأســباب الرئيســّية لإلإ ي
مناقشــة الســؤال اإلآ�ت

ي يعرفونهــا، أو عــى نطــاق أوســع: 
جهــاد الــ�ت بعــد 1٥ دقيقــة، يطلــب الميــّ� مــن المجموعــات �د عإلمــات اإلإ

جهــاد؟ كيــف يمكــن اكتشــاف اإلإ

مــة، كّلمــا كان ذلــك  ــة المقدَّ جهــاد شــاملة، ولكــن كّلمــا زاد عــدد اإلأمثل إل حاجــة إلأن تكــون قائمــة عإلمــات اإلإ
ــادهم  ــى أجس ــا ع اته ــم بتأث�ي ــة عمله ي بيئ

ــاد �ف جه ــة اإلإ ــاركون تجرب ــط المش ــو أن يرب ــدف ه ــل. واله أفض
ــم. وعقوله

بكلماتهم: ِمن مسعف

انفجار أمام مدرسة ابتدائّية

الحادث
ــون  ــة معرّض ــة الصحّي ــو الرعاي ــّي. موّظف ــكل يوم ــف بش ــهد العن ــرب، وأش ــة ح ي حال

ــة �ف ي مدين
ــل �ف أعم

ي المستشــفى لمنــع الهجمــات أو اإلعتــداءات، مــا يزيــد 
لخطــر الهجــوم. إل يوجــد أفــراد أمــن أو حــراس �ف

اإلأمــور ســوًءا.
ــا  ــا مقيًم طــإلق، عندمــا كنــت طبيًب ــا واإلأصعــب، الــذي شــاهدته عــى اإلإ ــع الحــادث اإلأكــ�ش رعًب َوَق
ــة،  ــادرون المدرس ــال يغ ــا كان اإلأطف ــة. عندم ــة ابتدائّي ــوار مدرس ــفى بج ي مستش

ــوارئ، �ف ــم الط ي قس
�ف

ي جميــع اإلتّجاهــات. كانــت المنطقــة المحيطــة 
انفجــرت ســّيارة كانــت مركونــة أمامهــا. تطايــرت الشــظايا �ف

ســعاف الدخــول. بالمــدارس مغلقــة بحواجــز خرســانّية، وكان مــن الصعــب عــى ســّيارات اإلإ
ّ بهجــوم آخــر - غالًبــا عندمــا يتجمهــر النــاس حــول الضحايــا لتقديم  ي رهــا�ب عــادة مــا يُتبــع الهجــوم اإلإ
ف واقتيادهــم  المســاعدة. وهــذا بالضبــط مــا حــدث. كان هنــاك رجــل يدعــو إىل تجميــع اإلأطفــال الخائفــني
إىل الخــارج. وعندمــا اجتمــع اإلأطفــال، قــام بتفجــ�ي نفســه. حــدث كّل هــذا أمامــي، وكان مــن الصعــب 

ّ أن أعــرف مــا يجــب القيــام بــه. عــىي
س مــن انفجــار  هــل أبــدأ بمســاعدة اإلأطفــال بينمــا كان الجميــع، بمــن فيهــم أنــا، ي�خــون: »احــ�ت

ثــان«؟
ي قســم الطــوارئ لمســاعدة الوافديــن، مــع العلــم بمــدى صعوبــة الوصــول إىل 

هــل أنتظــر �ف
اإلأطفــال وإحضارهــم إىل هنــاك؟

هل أهرب وأغادر إلأّن انفجاًرا آخر قد يحدث أمامي؟
ــّرر لمــن أقــّدم المســاعدة أوإلً، خاّصــة أّن وصــول  ــه أن أق ــك كّل ــة،كان اإلأصعــب مــن ذل ي النهاي

و�ف
ــة. ف اســتغرق ٤٥ دقيق ف والجّراحــني المســعفني

كيف جرى التخفيف من المخاطر؟
َض  ي منطقــة يُفــ�ت

ي المستشــفى بالتجّمــع �ف
ف �ف بعــد الصدمــة، التقطــت أنفــايسي وحاولــت إقنــاع العاملــني

أنّهــا آمنــة.
ف عــن المســتودعات إحضــار أكــ�ب كّميــة ممكنــة مــن الضمادات  ي هــذه اإلأثنــاء، طلبــت مــن المســؤولني

�ف
والســوائل الوريديّة.
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ي المستشــفى. كان أحــد أهــّم اإلأشــياء تكليــف أحــد اإلأشــخاص 
ف �ف وّزعــت المهــام حســب عــدد العاملــني

بمهّمــة تحديــد أســماء اإلأطفــال.

ــه. نحــن مســتعّدون لحصــول  ــام ب ــا يجــب القي ــة م ــا معرف ــن المســتحيل تقريًب ــت، كان م ــا قل كم
ي وقــت واحــد. اإلنفجارات 

، لــم أتعــرّض أبــًدا إلأكــ�ش مــن 30 إصابــة �ف ي
�ت خســائر، لكــْن، طــوال ســنواِت خــ�ب

ــال  ــات اإلأطف ــاك مئ ــون هن ــا يك ــة عندم ــوادث، خاّص ــن ح ــه م ــل مع ــن التعام ــا يمك ــب م ــي أصع ه
ــة مــن الهجــوم. ــا عــى مقرب ــا كّن ــا إلأنّن ــع الضحاي ــا سنســتقبل جمي . ظننــت أنن ف ــني المصاب

ــم  ــض منه ا، وراح البع ــدًّ ف ج ــني ــوا مرتبك ــل، كان ــل اإلأه ــا وص ــْن، عندم . لك ف ــني ف و�يع ــني ــا منّظم كّن
ــة. ي البداي

ــا �ف ــاق عملن ــذي أع ــر ال ــف، اإلأم ــون بعن يتّ�ف
ــع  ف ووض ــني ــال الخائف ــة اإلأطف ي تهدئ

ــاعدة �ف ــ�ي المس ــم بخ ــن كان أطفاله ــل الذي ــن اإلأه ــت م طلب
الضمــادات. وقــد أخــذ البعــض منهــم الحــاإلت اإلأقــّل خطــورة إىل مستشــفيات أقــّل ازدحاًمــا. وأدخلنــا 

. ف ــل وصــول الجّراحــني عدادهــم للجراحــة قب ف إلإ ــني ــن المصاب عــدًدا م
. عدنــا جميًعــا إىل  ف لــم يتــّم اتّخــاذ أّي تدابــ�ي لتجّنــب حصــول الصدمــات النفســّية لــدى الموّظفــني
، وكّنــا إل نــزال تحــت وقــع مــا حصــل. وكان البعــض مّنــا يجهــش بالبــكاء لمجــرّد  ي اليــوم التــاىلي

العمــل �ف
ذكــر الحــادث.

ون منهــم يعانــون  ي منازلهــم. كثــ�ي
مــا زلــت أحتفــظ بقائمــة أســماء اإلأطفــال. وقــد زرت بعضهــم �ف

اإلآن مــن إعاقــات.
ا لرؤيــة الكثــ�ي  ي لــم أكــن مســتعدًّ

ي التدريــب، تعّلمنــا كيفّيــة التعامــل مــع حــوادث مماثلــة، لكّنــ�ف
�ف

مــن العنــف والعديــد مــن الضحايــا.

الدروس المستفادة
ي اإلأصــل لمنــع مثــل هــذه اإلنفجــارات إىل حصــول كثــ�ي مــن 

ي نُصبــت �ف
لقــد أّدت الحواجــز اإلأمنّيــة الــ�ت

. التأخــ�ي

العواقب المستقبلّية
ي موقــف مثــل هــذا. لقــد تأثـّـرُت بشــّدة 

بعــد الحــادث، أردت أن أعــرف مــا هــي اإلإجــراءات الصحيحــة �ف
، والكوابيــس. إل يــزال  ف كــ�ي ي ال�ت

ي الليــل، ومــن نقــص �ف
بهــذا الحــادث. وعانيــت، بســبب ذلــك، مــن اإلأرق �ف

ي مــا حصــل.
ّ التفكــ�ي �ف مــن الصعــب عــىي
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ّ لجمعّيــات الصليــب األأحمــر والهــالل  ّ واألجتماعــّي | األتّحــاد الــدوىلي المركــز المرجعــّي للدعــم النفــيسي
ســعافات األأّوليــة النفســّية واألجتماعّيــة)٤٦( األأحمــر: دليــل لالإ

ابحث عن
معلومات عّما حصل ويحصل؛ •  •

َمن يحتاج إىل مساعدة؛  •
السإلمة واإلأمن من المخاطر؛  •

صابات الجسديّة؛ اإلإ  •
اإلحتياجات اإلأساسّية والعملّية الفوريّة؛  •

رّدات الفعل العاطفّية.  •

ي يقوم فيها المساعد:
»استمع« تش�ي إىل الطريقة ال�ت

اب من أحدهم؛ باإلق�ت  •
والتعريف عن نفسه؛  •

واإلنتباه واإلستماع بنشاط؛  •
وتقّبل مشاعر اإلآخرين؛  •

ي من ضائقة
والتهدئة من روع شخص يعا�ف  •

والسؤال عن اإلحتياجات والشواغل؛  •

ي مساعدة الناس عى:
»اربط« يع�ف

الوصول إىل المعلومات؛  •
التواصل مع اإلأحّبة والدعم اإلجتماعّي؛  •

معالجة المشاكل العملّية؛  •
ي ضيــق عــى إيجــاد حلــول 

هــا مــن وســائل المساعدة.مســاعدة َمــن هــم �ف الوصــول إىل الخدمــات وغ�ي  •
ة. ــا�ش إلحتياجاتهــم ومشــاكلهم المب

ــل أن تكــون  ي يُحَتَم
ــ�ت ــده مــن أســباٍب لإلأحــداث ال ــّم تحدي ــا ت نقــاش عــاّم: تتحــّدث إحــدى المجموعــات عّم

صابــات اإلإجهــاد  ا ) PPTEs(، وتتحــّدث مجموعــة أُخــرى عّمــا تــّم تحديــده مــن عإلمــاٍت )دإلإلت( إلإ مؤلمــة نفســيًّ
، ويتــاح للمجموعــات اإلأخــرى وضع إشــارات )عإلمات(  ي

التــاىلي للصدمــات )PTSIs(. تـُـدّون هــذه عــى اللــوح الــور�ت
عليهــا وإضافــة المزيــد مــن اإلأســباب والعإلمــات. 

ي حال لم يذكرها المشاركون. 
ي المربّعات أدناه، �ف

ح بعًضا من العإلمات المذكورة �ف يستطيع الميّ� أن يق�ت

tinyurl.com/ybhv78bp | 12007_psc_pfa_guide_T2_samlet_low.pdf (pscentre.org) p. 14  )٤٦( 

http://pscentre.org/wp-content/uploads/2018/12/12007_psc_pfa_guide_T2_samlet_low.pdf
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قد تكون هذه اإلأعراض طفيفة أو معدلة أو قويّة:

ّ لجمعّيات الصليب األأحمر والهالل  ّ واألجتماعّي | األتّحاد الدوىلي المركز المرجعّي للدعم النفيسي
األأحمر: عالمات الكرْب وأعراضه)٤٧(

عىل المستوى الجسدّي

ي النوم؛
مشاكل �ف

سهال والغثيان؛ مشاكل هضمّية، كاإلإ
ي دّقات القلب؛

تسارع �ف
الشعور بالتعب الشديد؛

ارتعاش العضإلت وتشّنجها؛
ي الظهر والرقبة بسبب تشّنج العضإلت؛

آإلم �ف
ي الرأس؛

آإلم �ف
خاء والراحة؛ عدم القدرة عى اإلس�ت

سهولة الشعور بالخوف.

ّ عىل المستوى النفيسي

؛ ف ك�ي ي ال�ت
ضعف �ف

الشعور باإلرتباك؛
ي اإلأفكار؛

تشّتت �ف
�عة النسيان؛

ي اتّخاذ القرارات؛
صعوبة �ف

أحإلم أو كوابيس؛
أفكار دخيلة وإلإراديّة.

عىل المستوى الروحّي

شعور بالفراغ؛
؛ فقدان المع�ف

شعور باإلإحباط وخسارة اإلأمل؛
نظرة سلبّية إىل الحياة؛

الشّك؛
الغضب عى هللا؛

تَغرُّب وفقدان الشعور باإلرتباط.

ّ عىل المستوى السلويكي

tinyurl.com/bfcyrmte | Guidelines-for-supporting-volunteers-2.pdf (pscentre.org) P.7  )٤٧( 

https://pscentre.org/wp-content/uploads/2020/01/Guidelines-for-supporting-volunteers-2.pdf
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ّ لجمعّيات الصليب األأحمر والهالل  ّ واألجتماعّي | األتّحاد الدوىلي المركز المرجعّي للدعم النفيسي
األأحمر: عالمات الكرْب وأعراضه)٤٧(

المخاطرة، كالقيادة المتهّورة؛
ي اإلأكل؛

ي اإلأكل، أو إقإلل �ف
إفراط �ف

؛ ف زيادة التدخني
فقدان الطاقة؛

التيّقظ الشديد؛
عدائّية وغضب لفظّي؛

معاقرة الكحول والمخّدرات؛
سلوك قهرّي، كالتشّنجات العصبّية الإلإراديّة والمتواترة؛

اإلنسحاب والعزلة.

ي سياقه
جهاد �ن نشاط ٢: وضع إدارة األإ

ــون  ــد يك ــل ق ه، ب ــ�ب ــٍر نخت ورة مجــرّد أم ــ�ف ــاد بال ــس اإلإجه ــا: لي ــاءة عليه ض ــب األإ ي يج
ــ�ت ــع ال ــرز المواضي أب

ة اإلإجهــاد، ومحاولــة منــع حصولــه أو  ي هــذا اتّخــاذ تدابــ�ي للســيطرة، بَقــدٍر مــا، عــى خــ�ب
أمــًرا نديــره. ويقتــيف

.)PTSI( ــاٍل للصدمــة ــاد ت ــة إجه ــل مــن تطــّوره إىل إصاب التقلي

اتيجّيات مختلفــة لمنــع ظهــور اإلإجهــاد والتخفيــف مــن حّدتــه. عــى  مقّدمــة: يشــّدد الميــّ� عــى أّن ثّمــة اســ�ت
المنّظمــة أن تحــّدد نــوَع التدريــب، وأن تكّيفــه بحيــث يســاعد عــى التخفيــف مــن اإلآثــار النفســّية واإلجتماعّيــة 

ســعاف.  صابــات اإلإجهــاد التــاىلي للصدمــة، وذلــك عــى أســاس احتياجــات أطقــم اإلإ إلإ
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مبادئ التدّخل:
عّزز السإلمة الداخلّية والخارجّية؛  •

َقوِّ آلّيات التكّيف وموارده.  •

 : ي
ي نقاش حول السؤال اإلآ�ت

ف �ف يقود الميّ� المشاركني
ي ناقشــناها لتّونــا، كيــف يمكــن لمســتوى إجهــادك أن يؤثّــر ســلًبا عــى 

جهــاد الــ�ت ي اإلعتبــار آثــار اإلإ
إذا أخذنــا �ف

ســإلمتك، وســإلمة فريقــك، وســإلمة متلّقــي العــإلج؟

ف عــى ثــإلث مجموعــات، تــوكل كّل واحــدة منهــا بمناقشــة واحــد مــن  مجموعــات عمــل: يــوّزع الميــّ� المشــاركني
اإلأســئلة الثإلثــة اإلآتيــة:

دارة إجهادك؟ المجموعة 1: ما الذي يمكنك أن تفعله، كفرد، إلإ
ي مكان عملك؟

ي فريق، للحّد من اإلإجهاد �ف
المجموعة 2: ما الذي يمكنك أن تفعله، كعضو �ف

ي بيئــة عملــك للتخفيــف مــن مســتويات اإلإجهــاد لــدى 
ي يمكــن تنفيذهــا �ف

المجموعــة 3: مــا هــي اإلجــراءات الــ�ت
؟ ف المســعفني

ح الميــّ� تدابــ�ي إضافّيــة مــن المربّعــات  ي جلســة عاّمــة. يقــ�ت
نقــاش عــاّم: تعــرض كّل مجموعــة اســتنتاجاتها �ف

ف أنـّـك ســوف تطلــب إليهــم، خــإلل المناقشــة التاليــة، أن يصّنفــوا هــذه التدابــ�ي  الثإلثــة أدنــاه. أخــ�ب المشــاركني
ي الســياق.

هــا وأهّميتهــا �ف تبًعــا لتأث�ي

جهاد: دارة األإ حة يمكن للفرد اعتمادها ألإ تداب�ي مق�ت

ــي  ــة، وه ــة ثقافّي ي كّل بيئ
ــوارئ أو �ف ــياقات الط ــن س ــياق م ي كّل س

ــ�ي �ف ــذه التداب ــق كّل ه ــد إل تنطب ق  •
ــط: ــة فق ــة كأمثل ح مق�ت

انتبه إىل نفسك، وتغّذى جّيًدا ومارس التمارين؛  •
؛ ف ي تناول الكحول والتدخني

إل تفرط �ف  •
تحــّدث عــن مشــاعرك مــع الزمــإلء الذيــن تثــق بهــم، أو مــع مديــرك بعــد اإلأحــداث المزعجــة أو بعــد   •

كّل نوبــة عمــل؛
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ــل الذهــاب إىل العمــل والطهــي واإلســتحمام وقضــاء الوقــت  • ــة، مث ي أداء المهــام الروتينّي
اســتمّر �ف

مــع العائلــة واإلأصدقــاء؛
ويــح عــن النفــس، بممارســة الرياضــة، عــى ســبيل المثــال،  • ابحــث عــن طريقــة صّحّيــة تناســبك لل�ت

أو التعبــ�ي عــن نفســك مــن خــإلل الكتابــة؛
اطلــب المشــورة المهنّيــة عندمــا تشــعر أّن رعايتــك الذاتّيــة ليســت كافيــة إلســتعادة صّحتــك النفســّية  •

واإلجتماعّية؛
ا )إل تنعزل(؛ • إل تنسحب اجتماعيًّ
إل تعالج نفسك بنفسك؛ •
ي مجال الرعاية الصّحية المهنّية؛ •

اطلب المشورة والدعم �ف
ي اإلنخفاض. •

احة )إن أمكن( عندما تشعر أّن مستويات اإلحتمال لديك آخذة �ف خذ اس�ت

سعاف وما قبل الوصول إىل المستشفى، عىل »األأبطال«، الذين يصلون النوبة  غالًبا ما تقوم خدمات األإ
ي حاألت الطوارئ

بالنوبة، خاّصة �ن

ي وحــدة 
جهــاد �ن ي يمكــن ألأعضــاء الفريــق اتّخاذهــا للحــّد مــن األإ

حــة الــ�ت التدابــ�ي المق�ت
عملهــم:

ي المراحــل 
هنــاك العديــد مــن الفوائــد لتطويــر أنظمــة دعــم اإلأقــران. يمكــن أن يمنــع دعــم اإلأقــران، �ف

المبّكــرة، المشــاكل الرئيســّية، مــن خــإلل مســاعدة النــاس عــى تطويــر مهــارات التأقلــم الشــخصّية. هــذا 
إجــراء نشــط يخلــق الوقــت والمســاحة للتحــّدث مــع بعضكــم البعــض حــول مــا تشــعرون بــه، وحــول 
ي 

كون �ف ي تواجهونهــا كّلكــم، وآليــات التأقلــم المختلفــة. اإلأقــران هــم اإلأشــخاص الذين يشــ�ت
التحّديــات الــ�ت

اتهــم  أمــر مــا. ومــن خــإلل تشــكيل مجموعــات الدعــم، يَجمــع اإلأقــران معارفهــم ووجهــات نظرهــم وخ�ب
فــادة بعضهــم البعــض. إلإ

حــة  ي كّل ســياق مــن ســياقات الطــوارئ أو كّل بيئــة ثقافّيــة، وهــي مق�ت
قــد إل تنطبــق كّل هــذه التدابــ�ي �ف

كأمثلــة فقــط.

: ي
يمكن لدعم اإلأقران أن يقّدم ما يأ�ت

الدعم غ�ي الرسمّي أثناء العمل أو بعده؛ •

ا لمناقشة العمل وحّل المشاكل مًعا؛ • إطاراً رسميًّ

مســاحة للتحــّدث. يمكنــك مشــاركة مشــاعرك وأفــكارك مــع شــخص تشــعر بالراحــة معــه، إذا كان هــذا  •
ا؛ اإلأمــر مقبــوإلً ثقافيًّ

ي الميدان مع شخص ما للتحّقق من كيفّية س�ي اإلأمور؛ •
الدعم عندما تكون �ف

فرصة لإلستماع إىل اإلآخرين وتبادل المعرفة؛ •

ي ت�ّف اإلآخرين دون أن تفرض نفسك عليهم؛ •
فرصة لتشجيع ودعم أقرانك، وإلأن تضع نفسك �ف

الّ�ية كحجر زاوية لهذا الدعم؛ •

ي اســتعادة الرفاهّيــة، عــى ســبيل المثــال،  •
ــى �ف متابعــة الرعايــة المهنّيــة، عندمــا يخفــق الدعــم الُمتلقَّ

أو عندمــا يظهــر ســلوك مزعــج للغايــة أو عإلمــات قويـّـة عــى الصدمــة.
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ي مساعدة زميل
ا« �ف ً حاإلت »مإلًذا أخ�ي مهّم! يجب أإّل تكون اإلإ

جهــاد لــدى مقّدمــي  ي محطّتــك للتخفيــف مــن مســتويات األإ
ي يمكــن تنفيذهــا �ن

حــة الــ�ت التدابــ�ي المق�ت

ســعاف: خدمــات األإ

قبل التوّجه إىل مكان الحادث:
ف للقيام بمهامهم من خإلل حلقات التدريب والموارد المناسبة؛ تهيئة المسعفني  •

ّ يعــرف جميــع أعضــاء الفريــق مــا ينتظرهــم، ومــا إذا كانــوا قادريــن  ح جميــع تفاصيــل المهّمــة حــ�ت �ش  •
عــى معالجــة الوضــع؛

ــا  ــن أن يقــوم به ــأدوار يمك ــام ب ــع منهــم القي ــة. إل تتوّق ة القليل ــم الدعــم للزمــإلء ذوي الخــ�ب تقدي  •
ــاة؛ ــن الوف ــة ع ــار العاجل ــل اإلأخب ــل، مث ــكل أفض ــدم بش ــم اإلأق زمإلؤه

ي به.
أ أنظمة أصدقاء، واحرص عى أن يكون لكّل شخص زميل واحد عى اإلأقّل يعت�ف أن�ش  •

خإلل الحوادث:
ًة اإلهتمام بزمإلئهم الذين تظهر عليهم عإلمات مقلقة؛ عى أعضاء الفريق اإلأوفر خ�ب  •

ــد هــذه  ــة تحدي ا حــول كيفّي ــا أساســيًّ ــّل، تدريًب ــوا، عــى اإلأق ــد تلّق ــرق ق ــادة الف ــون ق ــل أن يك يُفضَّ  •
الحــاإلت والتعامــل معهــا.

بعد الحوادث:

ي 
ف اإلســتجابات �ف ي والتفكــ�ي وتقييــم كيفّيــة تحســني

ســعاف للتعــا�ف إتاحــة الوقــت لمقّدمــي خدمــات اإلإ  •
ــتقبل؛ المس

ســعاف مــن الحصــول عــى متابعــة متخّصصــة بعــد التجــارب  يجــب أن يتمّكــن مقّدمــو خدمــات اإلإ  •
ــن  ــف ع ــم دون الكش ــة الدع ــول إىل أنظم ــى الوص ــن ع ــوا قادري ــب أن يكون ــة. يج ــة والمرهق المؤلم

ــك؛ ي ذل
ــوا �ف ــا رغب ــم إذا م هويّته

ّ واإلجتماعّي للحصول عى مزيد من المساعدة. ي الدعم النف�ي متابعة اإلإحاإلت إىل أخّصائ�ي  •

بشكل عام:
ــة.  ي أنشــطة اجتماعّي

ــة للزمــإلء، ليشــاركوا �ف ــم خلــوات منظَّمــة أو فــرص دوريّ يمكــن للخدمــة أن تُنظِّ  •
ــا؛ ــوات بمفرده ــذه الخل ــم ه ــر تنظي ــرق اإلأصغ ــن للف يمك

ــاىلي  ــاد الت ــات اإلإجه ا )PPTEs( وإصاب ــيًّ ــة نفس ــون مؤلم ــل أن تك ي يُحَتَم
ــ�ت ــداث ال ــن إدراج اإلأح ويمك  •

ي ترتبــط أحيانـًـا 
ي اإلجتماعــات، وذلــك بهــدف إزالــة الوصمــة الــ�ت

للصدمــة )PTSIs( كمواضيــع محوريـّـة �ف
ــرّد فعــل  ا ك ــة مــن الحلقــات عــرض اإلأحــداث المؤلمــة نفســيًّ بهــذه الظــروف. يجــب أن تكــون الغاي

ــة. طبيعــّي عــى أوضــاع غــ�ي طبيعّي

ا  ً ي يعتقــدون أنّهــا اإلأكــ�ش تأثــ�ي
ف أن يضعــوا درجــًة )عإلمــة( للتدابــ�ي الــ�ت نقــاش عــام: يُطَلــب إىل المشــاركني

دارة  ــال الدرجــات اإلأعــى، لتســليمها إىل اإلإ ي تن
ــ�ت ــ�ي ال ــّ� التداب ل المي ــه. يُســجِّ ي ســياقهم واإلأكــ�ش اتّصــاإلً ب

�ف
ي يُحتَمــل أن 

ي مــن شــأنها أن تخّفــف مــن أثــر اإلأحــداث الــ�ت
جــراءات والممارســات الــ�ت ف اإلإ كتوصيــات لتحســني

.)PTSIs( ــاىلي للصدمــة جهــاد الت ــات اإلإ ا )PPTEs( وإصاب تكــون مؤلمــة نفســيًّ
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نشاط ٣: المكتسبات

ف  الغايــة مــن هــذا النشــاط إيجــاز أهــّم المكتســبات المســتمّدة مــن هــذه الجلســة، وإتاحــة الفرصــة للمشــاركني
للتفكــ�ي مًعــا وتدويــن مــا تعّلمــوه. 

ون أنّهــا اإلأهــّم مــن  ف يعتــ�ب ف أن يدّونــوا، بشــكل فــردّي، توصيتــني مجموعــات عمــل: يطلــب الميــّ� إىل المشــاركني
ة، وتُعــرَض عــى المجموعــة كّلهــا  ي مجموعــات صغــ�ي

كّل مــن اإلأنشــطة. بعــد ذلــك، تُناَقــش هــذه التوصيــات �ف
قائمــٌة بمــا تــّم اإلتّفــاق عليــه مــن مكتســبات. 

موافقــة عاّمــة: الموافقــة عــى العنــارص اإلأساســّية المنبثقــة عــن هــذه الجلســة ووضــع قائمــة بهــا. يتســّلمها 
دارة. ــات الموّجهــة إىل اإلإ ة حــول التوصي ــّ� ليحملهــا إىل الجلســة اإلأخــ�ي المي

ختام
ي الجلسة العاّمة: موجز قص�ي يقّدمه الميّ� والمشاركون حول مجريات هذا اليوم. 

�ن

ف أَْحــَدَث 
ّ نصيحــة: جولــة تقديــر: أَنــِه هــذا القســم بجولــة يتحــّدث فيهــا الجميــع بإيجــاز عــن موقــف معــني

ًا لإلهتمــام ومفيــًدا. مــن شــأن  ي المجموعــة فرًقــا بالنســبة إليهــم، أو قــال شــيًئا مثــ�ي
فيــه شــخٌص آخــر �ف

اكــة. ي الشــعور باإلأمــان وال�ش
ي تســاهم �ف

ة الــ�ت هــذه الجولــة أن تثــ�ي اإلنتبــاه إىل كّل اإلأشــياء الصغــ�ي

تجد عى ص. 1٤٦ قائمة بالموارد والمزيد من القراءات الخاّصة بهذه الجلسة.
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الجلسة ٦:
التوصيات وبطاقات العمل

األأهداف التعليمّية

ي نهاية هذه الجلسة، سيكون المشاركون:
�ف

َفع إىل إدارة العملّيات؛ ُ قد وضعوا مجموعة من التوصيات ل�ت  •
وأعّدوا بطاقات عمل سياقّية بحجم الجيب؛  •

ح للحلقة مخطّط مق�ت

الطرقاإلأنشطة 
ح مق�ت

دارة الوقت ألإ

عرض اإلأساس المنطقّي لهذه الجلسة، وتفاعل مقّدمة
. ف المشاركني

٥ دقائق

ي جميع 
 ١: جمع ما تّم تعّلمه �ن

الحلقات السابقة

دارة توصيات إىل األإ

مجموعات عمل وجلسة عاّمة للموافقة عى 
ي التوصيات 

المكتسبات بغرض إدراجها �ف
دارة. المرفوعة إىل اإلإ

ساعة
و20 دقيقة

ي الجيب
مجموعات عمل وجلسة عاّمة للموافقة عى ٢: بطاقات عمل توضع �ن

حات الخاّصة  ي ذلك المق�ت
المضمون )بما �ف

بالتصميم والشكل(

ساعة

ّ قدًماتقييم واختتام ي
20 دقيقةتقييم التدريب وُسُبل الميف

ح للحلقة الوقت المق�ت
 ساعتان 

و٤٥ دقيقة

استعداد الميّ�
ضع خّطة / جدوإًل لهذه الجلسة؛  •

ف عــى شــكل مطبوعــات  ي تــّ�ف المشــاركني
ي اســُتكملت. ضعهــا �ف

اجمــع كّل المكتســبات مــن الحلقــات الــ�ت  •
أو مــا يعادلهــا.

ي إطــار مــا تــّم اإلتّفــاق 
دارة قبــل البــدء بهــذه الجلســة. تأّكــد مــن أنّــك إل تــزال �ف مهــّم! راجــع اإلتّفــاق مــع اإلإ

ام والدعــم مــن أجــل متابعــة التدريــب. ف ّ تحافــظ عــى اإللــ�ت عليــه، حــ�ت

١٢٩
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مدخل إىل الجلسة

ســعاف أن يســألوا أنفســهم: هــل مــكان الحــادث هــذا آمــن  خــإلل اســتجابتهم، عــى جميــع مقّدمــي خدمــات اإلإ
نّــه ينــدر أن يكــون مــكان الحــادث آمًنــا، يجــب اتّخــاذ احتياطــات معقولــة للتخفيــف مــن 

بمــا فيــه الكفايــة؟ وإلأ
المخاطــر عــى متلّقــي العــإلج وعــى أنفســنا والمــارّة.

ف إلســتجابة أكــ�ش أمانـًـا، مــن  َم هــذا التدريــب بعــَض اإلأمثلــة والمــوارد المتعّلقــة بكيفّيــة اســتعداد المســعفني َقــدَّ
ــة المواقــف  ّ، وتهدئ ي

ــة الســلوك الوظيفــّي الخاّصــة بهــم، والتدريــب عــى الوعــي الظــر�ف ف مدّون خــإلل تحســني
هــا مــن الطــرق. بالنظــر إىل مــدى تأثــ�ي الســياق المحــّدد عــى كيفّيــة اســتجابة  ي مــكان الحــادث، وغ�ي

المتوتـّـرة �ف
ســعاف ومــا قبــل الوصــول إىل المستشــفى، مــن  ســعاف، وإىل القــدرات الخاّصــة لخدمــات اإلإ مقّدمــي خدمــات اإلإ

ي هــذا التدريــب.
ف المشــاركون مــا الــذي أفادهــم، بشــكل خــاّص، �ف

ّ المهــّم أن يبــني

ــب.  ــات بعــد التدري ــة إىل إدارة العملّي ــات ذات اإلأولوي ــن التوصي ــة م ــع مجموع ــك، ســيتّم رف ــة إىل ذل ضاف باإلإ
ّ لــو  ــه، حــ�ت ف بأنّ متابعــة هــذه التوصيــات ســوف تختلــف مــن ســياق إىل آخــر، لذلــك يجــدر تذكــ�ي المشــاركني
اســتغرقت هــذه المتابعــة وقًتــا، فإنّهــم قــد اكتســبوا معرفــة قّيمــة بكيفّيــة التقليــل مــن المخاطــر، وَجْعــل مــكان 

الحــادث أكــ�ش أمانًــا.

ف بأهداف التدريب: ويذّكر الميّ� المشاركني
ــر  ــن أث ــل م ــم والتقلي ــتوى أمنه ــع مس ــيطة لرف ــة بس ــارات عملّي ــعاف بمه س ــات اإلإ ــي خدم ــد مقّدم تزوي  •

والعنــف؛ التهديــدات 
ــل الوصــول إىل المستشــفى،  ــا قب ســعاف وم ــات اإلإ ــّدم خدم ي تق

ــ�ت ــات ال ــم نقطــة انطــإلق للمنّظم تقدي  •
ــن. ــب وإدارة اإلأم ــث التأّه ــن حي ــة م ــا الحالّي ــز إجراءاته ــة وتعزي ي مراجع

ــب �ف ي ترغ
ــ�ت وال

ــام  ــك القي ــذي يمكن ــا ال ــّف: م ــأل الص ة، اس ــ�ي ــطة اإلأخ ــراء اإلأنش ــل إج ــة قب /المناقش ــة: للتفك�ي نصيح
بــه، كشــخص أو فريــق أو منّظمــة، لتجعــل مــكان الحــادث الــذي تعمــل فيــه أكــ�ش أمًنــا؟ )مثــإلً: ُخَطــط 
اتيجّيات يمكــن تطويرهــا عــى  ي اســ�ت

طــوارئ، تدابــ�ي حمايــة، مواقــف واضحــة مــن المنّظمــة، إلــخ(. فّكــر �ف
كلٍّ مــن هــذه المســتويات.

ي جميع الحلقات السابقة
نشاط ١: جمع ما تّم تعّلمه �ن

ــة الصّحيــة، قــام الميــّ� بجمــع الكتســبات  ــٍن للرعاي ــٍم آِم ي تقدي
للخــروج بنتائــج ملموســة يمكــن أن تســهم �ف

ي أنتجهــا المشــاركون خــإلل التدريــب. يجــب أن يكــون هنــاك مكتســبات وتوصيــات 
اإلأساســّية والتوصيــات الــ�ت

ي هــذا التدريــب.
ي أُجريــت �ف

مــن كّل الحلقــات الــ�ت
ف قائمة بأهّم المكتسبات. مقّدمة: يعرض الميّ� ويوّزع عى المشاركني

ف عــى مجموعــات مــن ثإلثــة أو أربعة أشــخاص. وتناقــش المجموعات  مجموعــات عمــل: يــوّزع الميــّ� المشــاركني
ي القائمــة يريــدون أن يرفعوهــا إىل إدارتهــم ولمــاذا. قــد تكــون ُطرحــت توصيــات 

أيًّــا مــن التوصيــات الُمدرَجــة �ف
دارة تخصيــص الوقــت  ة، إإّل أّن اختيارهــا كّلهــا قــد إل يعــود بالفائــدة المرجــّوة، وذلــك إلأنـّـه يصعــب عــى اإلإ كثــ�ي

ي والمــوارد الإلزمــة لمتابعتهــا كّلهــا.
الــكا�ف
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نصيحة: يجب أإّل تكون القائمة طويلة. يمكن أيًضا ترتيب التوصيات وتصنيفها بحسب اإلأولويّة.

ف أن يّتفقــوا كّلهــم عــى  ي مجموعــات العمــل، عــى المشــاركني
نقــاش عــام: عــى أســاس النقاشــات الســابقة �ف

مــكان.  ي يعتقــدون أنّهــا اإلأهــّم. كمــا ينبغــي أن يحرصــوا عــى أن تكــون واقعّيــة ومحــّددة قــدر اإلإ
التوصيــات الــ�ت

َفع إىل إدارة العملّيات. ُ ي تقرير التدريب الذي س�ي
يجمع الميّ� هذه التوصيات اإلأساسّية، ويدرجها �ف

نشاط ٢: بطاقات للعمل بحجم الجيب

تيــب الصحيــح، كمــا يمكــن أن  وريـّـة بال�ت بطاقــة العمــل أداُة دعــٍم تســاعد المســعف عــى تطبيــق التدابــ�ي ال�ف
ي تجعــل مــكان الحــادث غــ�ي آمــن. إنّهــا تفعيــل لُخّطــة الطــوارئ. والغايــة 

ي التوعيــة عــى العوامــل الــ�ت
تســاعد �ف

وريـّـة بغــض النظــر عــن نــوع الحــادث الــذي يواجهــه المســعف.  منهــا التأّكــد مــن تطبيــق جميــع اإلإجــراءات ال�ف

ــّم مراجعــة  ــات العمــل. يجــب أن تت ي وضــع بطاق
دارة �ف ــق مــع اإلإ ــّم! احــرص عــى أن تتعــاون بشــكل وثي مه

ي تخــرج بهــا هــذه المجموعــة ِمــن ِقَبــل إدارة العملّيــات. ومــن المهــّم التأّكــد مــن نوعّيــة بطاقــات 
حــات الــ�ت المق�ت

العمــل، تماشــًيا مــع اإلإجــراءات التشــغيلّية المعياريـّـة )sPOS( المعتمــدة. هــذا يجّنــب تطويــر ممارســات موازيــة 
ّة، بحيــث يمكــن اســتخدام بطاقــات العمــل ِمــن ِقَبــل المنّظمــة كّلهــا إذا مــا كان ذلــك مناســًبا.  قــد تكــون مــ�ف

خاّصة أو عاّمة؟
ــه بــ�ف  ــام ب ــذي ينبغــي القي ــَف مهــام العمــل ال ــة، أي أن تَِص ــأن تكــون بطاقــة العمــل عاّم نــو�ي ب
النظــر عــن نــوع الحــادث قيــد البحــث. ثّمــة أســباب عديــدة لهــذا. يجــب تحديــث البطاقــة، وهــذا يحصــل 
ــث مــن  ي التحدي

ــة أســهل �ف ات الســياقّية. البطاقــة العاّم ّ ــا بالعإلقــة مــع التطــّور التنظيمــّي والتغــ�ي دائًم
ي يمكــن أن تحصــل.

البطاقــة الخاّصــة بــكّل مــن أنــواع اإلأحــداث الــ�ت

ًدا.  نصيحة: لغة بسيطة: اكتب باختصار، بشكل كلمات أساسّية تقريًبا، وكن ُمحدَّ

ــة العمــل،  ــا بطاق ــات ينبغــي أن تتضّمنه ي أّي معلوم
ــروا �ف ف أن يفّك ــّ� إىل المشــاركني ــب المي ــردّي: يطل عمــل ف

ــا  ــًرا مهمًّ ــا أم ــاول كّل منه ــّل، تتن ــكار عــى اإلأق ــإلث أف ــوا ث ــأل المشــاركون أن يدّون ــدو. ويُس ــف يجــب أن تب وكي
ي 

ف لذلــك، أمكنهــم التحــّدث عــن هــذه النقــاط �ف ينبغــي أن تتضّمنــه بطاقــة العمــل. وإذا كان المشــاركون مرتاحــني
الجلســة العاّمــة 

 
ف عــى مجموعــات مــن ثإلثــة إىل أربعــة أشــخاص لمناقشــة اإلأفــكار  مجموعــات عمــل: يــوّزع الميــّ� المشــاركني
ــا عــن بطاقــة العمــل،  ًَح ــة. تقــّدم كّل مجموعــة ُمق�ت ي ســتتضّمنها البطاقــات، وكيــف يــرون النتيجــة النهائّي

الــ�ت
وكيــف يجــب أن تبــدو برأيهــم، ومــاذا يجــب أن تتضّمــن. 
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ــب أن  ــات. ويج ــا المجموع ي قّدمته
ــ�ت ــروض ال ــتناًدا إىل الع ــاش اس ــّ� النق ــود المي ــاق: يق ــة واتّف ــة عاّم جلس

ــا وشــكلها. ــل وبنيته ــات العم ــه بطاق ــا يجــب أن تتضّمن ــاع عــى م ــر بإجم ــي اإلأم ينته

دارة  َح الُمّتَفــق عليــه عــى إدارة العملّيــات للمراجعــة والتدقيــق. وكمــا ســبق وذكرنــا، فــاإلإ
يعــرض الميــّ� الُمقــ�ت

ي تقــّرر دائًمــا مــا هــو مضمــون بطاقــة العمــل وشــكلها، وذلــك لــ�ي تكــون المعلومــات موافقًة لإلإجــراءات 
هــي الــ�ت

ــل أن  ي المنّظمــة كّلهــا. يُفضَّ
ف �ف ــل المســعفني مــكان اســتعمال البطاقــة مــن قب ــح باإلإ ــ�ي يصب ــا، ول المّتبعــة حاليًّ

.) ّ تكــون البطاقــات عــى شــكل الجيــب وأن تُصَنــع مــن مــواّد صلبــة )مثــإلً: مغّلفــة بغــإلف بإلســتي�ي

التقييم والختام

التقييم هو قياس أثر التدريب. هل حّقق المشاركون أهدافهم؟

نصيحة: لإلّطإلع عى َمَثل عن نموذج التقييم، راجع الملحق ٧ عى ص. 1٧٥

نامــج نفســه، وكذلــك لــدورك والجهــود  يمكنــك أن تُجــري التقييــم قبــل التدريــب، وخإللــه، وبعــده، وذلــك لل�ب
ــيق  ي تنس

ــك �ف ــة طريقت ــن جه ــة م ــل التالي ــة العم ه لورش ّ ــ�ي ــك أن تغ ــدر ب ــا يج ــة م ــل ثّم ــا. ه ــت به ي قم
ــ�ت ال

ــّ�؟ ــدورك كمي ــل ب ــر يّتص ء آخ ي
ــتعداداتك، أو أّي يسش ــب، واس التدري

ُقطْر التقييم)٤٨(
ي الجلســة اإلأوىل مــن ورشــة العمــل، ويســتعرض مــا تــّم تحقيقــه ومــا 

ي جمعهــا �ف
يعــرض الميــّ� التوّقعــات الــ�ت

لــم يتــّم.

الغاية
التقييم؛  •

ي لهم.
ف ِلَما تعّلموه وما يمكن أن يع�ف فحص تقييم المشاركني  •

كيف؟
ــا عــ�ب الغرفــة، مــن زاويــة إىل أُخــرى. نقــاط النهايــة لهــذا  ــل خــّط يمــّر قطريًّ ف تخّي اطلــب مــن المشــاركني  •

ــا؛ ــي الزواي ــّط ه الخ
يدىلي الميّ� بكإلم مثل:  •

ّ طريقة تفاعىي مع متلّقي العإلج«؛ اعات سيغ�ي ف »أعتقد أن ما تعّلمته عن إدارة ال�ف  •
ي العمل«؛

جهاد �ف ي تقليل مستوى اإلإ
ي المساهمة بنشاط �ف

»أعتقد أنّه يمكن�ف  •
ــا  ــكإلم )»أن ــًدا لل ــرى تأكي ــة اإلأُخ ــل الزاوي ــا تمّث ــًدا«( بينم ــكإلم )»أب ــذا ال ــكاَر ه ــا إن ــدى الزواي ــل إح تمّث  •

موافــق«(؛
ي تعكس مدى موافقتهم أو عدم موافقتهم عى كإلم الميّ�؛

يقف المشاركون عند النقطة ال�ت  •

tinyurl.com/cb4sj2e4 | -----.pdf (rodekors.no)  )٤٨( 

https://www.rodekors.no/globalassets/_rapporter/health-care-in-danger-hcid-rapporter/-----.pdf
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العمل وبطاقات  التوصيات   :6 الجلسة   – ي 
الثا�ن الجزء 

ــح  ــكل صحي ــون بش ــوا يقف ــا إذا كان ــة م ــض لمعرف ــم البع ــع بعضه ــّدث م ــى التح ــاركون ع ع المش ــجَّ يُش  •
ي مكانهــم، ومــا إىل ذلــك؛

بالنســبة إىل بعضهــم البعــض، ومــا ســبب وقوفهــم �ف
ــد حــول  ف أســئلًة لســماع المزي ــّ� بعــض المشــاركني ف مكانهــم، يســأل المي ــع المشــاركني عندمــا يجــد جمي  •
ي وقفــوا عندهــا عــى قطــر التقييــم. قــد يــؤّدي هــذا الحــوار مــع كّل منهــم إىل 

رأيهــم مــن النقطــة الــ�ت
. ــد مــن التفكــ�ي مزي

ر النشاط ُمْدِلًيا بمزيد من الكإلم، مثل: إذا كان هناك وقت، َكرِّ
ّ بعد ورشة العمل هذه«؛ ي ستتغ�ي

»أعتقد أّن حيا�ت  •
ي أعــرف اإلآن بشــكل أفضــل كيفيــة قــراءة 

»سيتحّســن تفاعــىي مــع متلّقــي العــإلج وأقاربهــم، إلأنّــ�ف  •
أفعالهــم«؛ ردود  وفهــم  احتياجاتهــم 

اع«؛ ف ي هذه الدورة الكث�ي عن إدارة ال�ف
»لقد عّلمت�ف  •

اعات بشكل أفضل«. ف »بعد هذه الورشة، سأتعامل مع حاإلت التهديد وال�ف  •

ف بنمــوذج لتقييــم التدريــب، الملحــق ٦، ويطلــب إليهــم مــإلأه. عندمــا ينتهــي الجميــع،  يــزّود الميــّ� المشــاركني
اجمــع النمــاذج.

ماذا بعد؟
ي يجب أن يقوموا بها. 

ف بالخطوات التالية ال�ت يُْعِلُم الميّ� المشاركني
بعد إبداء مإلحظاته حول المجموعة وتنفيذ التدريب، يشكر الميّ� المجموعة عى مشاركتها، ويوّدعها.



الخطر حاالت  ي 
�ف المستشفى  إىل  للدخول  المسبقة  واالستجابة  سعاف  لإلإ  ّ ي تدري�ب  دليل 

ويجي ال�ف االأحمر  الصليب   | خطر  ي 
�ف الصحية  الرعاية  ١٣٤

الموارد

الخطر حاألت  ي 
�ن المستشفى  إىل  للدخول  المسبقة  واألستجابة  سعاف  لالإ  ّ ي تدري�ب  دليل 

ويجي ال�ن األأحمر  الصليب   | خطر  ي 
�ن الصحية  الرعاية  ١٣٤



ويجي ال�ن األأحمر  الصليب   | خطر  ي 
�ن الصحية  الرعاية  ١٣٥

الموارد

الجلسة صفر

)HCiD( ي خطر
الرعاية الصّحية �ن

هــي مبــادرة للحركــة الدولّيــة للصليــب اإلأحمــر والهــإلل اإلأحمــر، تهــدف إىل 
ــة،  ــال الصّح ي مج

ف �ف ــني ــإلج والعامل ــي الع ــّد متلّق ــف ض ــألة العن ــّدي لمس التص
والمرافــق ووســائط النقــل الصّحيــة، وإىل ضمــان الوصــول اإلآمــن للرعايــة الصّحيــة 

ــرى. ــف اإلأُخ ــاإلت العن ــّلحة وح ــات المس اع ف ي ال�ف
ــا �ف وتقديمه

healthcareindanger.org

ي بيئات غ�ي آمنة
الرعاية الصّحية الطارئة �ن

ي  تعّلــم كيــف تطّبــق إجــراءات إدارة المخاطــر اإلأمنّيــة المناســبة لحمايــة مســتجي�ب
ــة  ــه الصّح ــوارئ تواج ــة ط ــإلل حال ــة خ ــات المحّلي ــة والمجتمع ــة الصّحي الرعاي

ــة. العاّم

tinyurl.com/26ap8b7j

نسانّية الحماية: دليل ألناب )ALNAP( للوكاألت األإ
ي ٥002. 

ه معهــد التنميــة الخارجّيــة �ف وضعــه هوغــو ســليم وأنــدرو بونويــك، ونــ�ش
ف  ّ المعنّيني ي

نســا�ف ي المجــال اإلإ
ف �ف يقــّدم هــذا الدليــل نصائــح وأفــكاًرا مهّمــة للعاملــني

ي الحــروب والكــوارث. يســتند إىل مــواد 
بتوفــ�ي الســإلمة وحمايــة النــاس الضعفــاء �ف

ــ�ي  ــة التفك ــول كيفّي ــة ح ــح العملّي ــّدم النصائ ــتكملها، ويق ــابقة ويس ــة س تدريبّي
ي أربــع خطــوات: 

امــج الخاّصــة بالحمايــة، وذلــك �ف ي العنــارص المختلفــة لل�ب
�ف

نامــج، والتنفيــذ، والرصــد والتقييــم.  التقييــم، وتصميــم ال�ب

tinyurl.com/2p9b7na3

)Sphere( حزمة تدريب ْسِف�ي
ــن  ــدة ع ــات مفي ــل معلوم ــذا الدلي ــن ه ــِف�ي )٤002(. يتضّم وع ْس ــ�ش ــاج م ــن إنت م
ف وحقــوق  نســانّية، ويحتــوي عــى مــواّد تدريبّيــة خاّصــة بالإلجئــني عــة اإلإ ال�ش

. ّ ي
ــا�ف نس ّ اإلإ ــدوىلي ــون ال ــان والقان نس اإلإ

tinyurl.com/b7z9tvz5

https://healthcareindanger.org/
https://healthcareindanger.org/
https://ready.csod.com/clientimg/ready/emailUploads/Mobile_Guide/Mobile_Guide_Emergency_Healthcare_Insecure_Settings.pdf
https://ready.csod.com/clientimg/ready/emailUploads/Mobile_Guide/Mobile_Guide_Emergency_Healthcare_Insecure_Settings.pdf
https://www.alnap.org/help-library/protection-an-alnap-guide-for-humanitarian-agencies
https://www.alnap.org/help-library/protection-an-alnap-guide-for-humanitarian-agencies
https://handbook.spherestandards.org/en/sphere/#ch001
https://handbook.spherestandards.org/en/sphere/#ch001
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الجلسة صفر

ي مأمن
ّ لجمعّيات الصليب األأحمر والهالل األأحمر: ُكن �ن األتّحاد الدوىلي

ــع  ــان للمواق ــم أم ــراء تقيي ي إج
ــاعدتك �ف ــح لمس ــة ونصائ ــم مرجعّي ــن قوائ يتضّم

الســكنّية والمكاتــب، ويصــف الحــّد اإلأد�ف المرعــّي مــن متطّلبــات اإلأمــن لإلتّحــاد 
ــر.. ــر والهــإلل اإلأحم ــب اإلأحم ــات الصلي ّ لجمعّي ــدوىلي ال

tinyurl.com/yp3j5vsx

نظرة إىل انعدام األأمن: الهجمات عىل الرعاية الصّحية 
ي مجــال الرعايــة الصّحيــة والمرافــق الصّحيــة 

ف �ف غالًبــا مــا يتــّم اســتهداف العاملــني
ــب  ــن عواق ــتهداف م ــذا اإلس ــن ه ــج ع ــن أن ينت ــا يمك ــع م اع، م ف ــ�ف ــق ال ي مناط

�ف
ف والوصــول إىل الرعايــة الصّحيــة. كمــا يتــّم اســتهداف  وخيمــة عــى المدنّيــني
ف والمرافــق الصّحيــة أثنــاء حــاإلت الطــوارئ الصّحيــة العاّمــة.  ف الصّحيــني العاملــني
يرصــد "نظــرة إىل انعــدام اإلأمــن" المصــادر المفتوحــة للحصــول عــى معلومــات 

ــة. ــة الصّحي ــم الرعاي ي تتداخــل مــع تقدي
ــ�ت حــول اإلأحــداث ال

tinyurl.com/26ap8b7j

مجموعــة أدوات تدريــب ريتــش آوت )Reach Out’s Training Kit( حــول 
ن ــ�ي ــة الالجئ حماي

 ، ف ــني ــة الإلجئ ــول حماي ــاملة ح ــوارد ش ــواّد وم ــذه م ــب ه ــة التدري ــّدم مجموع تق
 . ف ــني ــة النازح ّ وحماي ي

ــا�ف ــف الجنس ــول العن ــة ح ــواّد إضافّي ــن م وتتضّم

tinyurl.com/mts7nkdc

ي مواجهــة التلــّوث باألأســلحة مــن خــالل تغيــ�ي 
زيــادة القــدرة عــىل الصمــود �ن

الســلوك
تغّطــي هــذه الوثيقــة تطويــر تدّخــإلت للتوعيــة بالمخاطــر والســلوك اإلآمــن للحــّد 

. ف ف والســّكان المدنّيــني ف والمتطّوعــني ف الموّظفــني مــن احتمــال وقــوع إصابــات بــني

tinyurl.com/bdedwjrh

https://ifrcstaysafe.org/site-security-menu
https://ifrcstaysafe.org/site-security-menu
https://ready.csod.com/clientimg/ready/emailUploads/Mobile_Guide/Mobile_Guide_Emergency_Healthcare_Insecure_Settings.pdf
https://ready.csod.com/clientimg/ready/emailUploads/Mobile_Guide/Mobile_Guide_Emergency_Healthcare_Insecure_Settings.pdf
https://www.unhcr.org/reach-out.html
https://www.unhcr.org/reach-out.html
https://shop.icrc.org/increasing-resilience-to-weapon-contamination-through-behaviour-change-print-en.html
https://shop.icrc.org/increasing-resilience-to-weapon-contamination-through-behaviour-change-print-en.html
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ّ ي ة: دليل مرجعّي وتدري�ب §إجراءات مكافحة األأسلحة الصغ�ي
ت  ألــ�ي ناشــيونال  إن�ت وأنتجــه   ،)2003( ســميث  ي  وهــ�ف كــول  جيــم  وضعــه 
اتيجّية  وأوكســفام ج.ب. وســايفر ورلــد. يتضّمــن مــواّد مفيــدة حــول تطويــر اســ�ت

للدفــاع عــن الضحايــا وإدارة المخاطــر.

tinyurl.com/yeytnkfh

ّ حول نوع الجنس ي دليل أوكسفام التدري�ب
وضعتــه ســوزان ويليامــز )1994(، ويتضّمــن تماريــن عديــدة ومــوارد مفيــدة، 

 . ّ ي
ــا�ف ّ والجنس ــ�ي ــف الجن ــى العن ــاّص ع ــكل خ ــز بش ــواّد ترك ــك م وكذل

tinyurl.com/2p9cb7t7

ي بيئة إنسانّية
ّ �ن ي

دليل IASC للتدّخالت الخاّصة بالعنف الجنسا�ن
يتضّمن تعريفات هاّمة وأوراق عمل.

tinyurl.com/4nyzf238

ّ ي
نسا�ن ي العمل األإ

ّ �ن ي
دراج تدّخالت العنف الجنسا�ن إرشادات ألإ

ــز القــدرة عــى الصمــود والمســاعدة عــى  ــن المخاطــر وتعزي إرشــادات للحــّد م
. ي

التعــا�ف

gbvguidelines.org/en

اع المسّلح وحاألت العنف األأُخرى ن ي ال�ن
ّ �ن سعاف األأّوىلي األإ

ي يجــب أن 
ــ�ت ّ يعــرض المعرفــة والمهــارات والممارســات المحــّددة ال دليــل عمــىي

، لــ�ي يعملــوا بســإلمة وفعالّيــة عنــد تقديمهــم الرعايــة للنــاس  ف تتوّفــر للمســعفني
ــرات.  ــة والتوتّ اعــات المســّلحة وحــاإلت العنــف اإلأُخــرى كالقإلقــل الداخلّي ف ي ال�ف

�ف

tinyurl.com/2p9bbkj5

الموارد

https://policy-practice.oxfam.org/resources/action-against-small-arms-a-resource-and-training-handbook-122687/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/action-against-small-arms-a-resource-and-training-handbook-122687/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/the-oxfam-gender-training-manual-141359/
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2015/09/2015-IASC-Gender-based-Violence-Guidelines_lo-res.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2015/09/2015-IASC-Gender-based-Violence-Guidelines_lo-res.pdf
https://gbvguidelines.org/en/
https://gbvguidelines.org/en/
https://shop.icrc.org/first-aid-in-armed-conflicts-and-other-situations-of-violence-pdf-en.html
https://shop.icrc.org/first-aid-in-armed-conflicts-and-other-situations-of-violence-pdf-en.html
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ّ ي
نسا�ن ّ األإ اللجنة الدولّية للصليب األأحمر: تطبيق القانون الدوىلي

.SOiتجد عى هذا التطبيق أحدث الوثائق القانونّية، وهو متوّفر إلأندرويد و

الجلسة ١

)HCiD( ي خطر
الرعاية الصّحية �ن

هــي مبــادرة للحركــة الدولّيــة للصليــب اإلأحمــر والهــإلل اإلأحمــر، تهــدف إىل 
ــة،  ــال الصّح ي مج

ف �ف ــني ــإلج والعامل ــي الع ــّد متلّق ــف ض ــألة العن ــّدي لمس التص
والَمرافــق ووســائط النقــل الصّحيــة، وإىل ضمــان الوصــول اإلآمــن للرعايــة الصّحيــة 

ــرى. ــف اإلأُخ ــاإلت العن ــّلحة وح ــات المس اع ف ي ال�ف
ــا �ف وتقديمه

healthcareindanger.org

يعّية  حماية الرعاية الصّحية من الخطر – قائمة مرجعّية ت�ش
قائمــة مرجعّيــة تغّطــي أبــرز التحّديــات المّتصلــة بحمايــة الرعايــة الصّحيــة خــإلل 

اعــات المســّلحة وحــاإلت الطــوارئ اإلأُخــرى. ف ال�ف

tinyurl.com/2payhh6u

ي مرافق الرعاية الصّحية
ن األأشخاص وإدارة األجهاد �ن منع العنف ب�ي

ّ لمنّســقي الصليــب اإلأحمــر والهــإلل اإلأحمــر، لتعليــم وتوعيــة  ي دليــل تدريــ�ب
ي مرافــق الرعايــة الصّحيــة.

اإلأطقــم �ف

tinyurl.com/cb4sj2e4

اع: ماٍض غ�ي مجٍد ومستقبل غامض ن ي ال�ن
صون الرعاية الصّحية �ن

ي اإلأمــم المّتحــدة حــول حمايــة الرعايــة الصّحيــة: مراجعــة 
قــرار مجلــس اإلأمــن �ف

خماســّية للعنــف المســتمّر والتقاعــس عــن إيقافــه.

tinyurl.com/3j43vxhz

https://healthcareindanger.org/
https://healthcareindanger.org/
https://healthcareindanger.org/wp-content/uploads/2021/05/legislative_checklis_on_protecting-health-care-from_-violence_web-1.pdf
https://healthcareindanger.org/wp-content/uploads/2021/05/legislative_checklis_on_protecting-health-care-from_-violence_web-1.pdf
https://www.rodekors.no/globalassets/_rapporter/health-care-in-danger-hcid-rapporter/-----.pdf
https://www.rodekors.no/globalassets/_rapporter/health-care-in-danger-hcid-rapporter/-----.pdf
https://insecurityinsight.org/wp-content/uploads/2021/05/Ineffective-past-Uncertain-Future-A-Five-Year-Review-2016-2020.pdf
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يّة يط فيديو: التكلفة الب�ش �ش
ــة  ــة لمعالج ــذه الجلس ــإلل ه ــتخَدم خ ــن أن يُس ــة، يمك ــه ٤1 دقيق ــو مّدت فيدي

ــة. ــوارئ الطّبي ــات الط ــّد خدم ــف ض ــكلة العن مش

tinyurl.com/yckjb253

الجلسة ١

تعريف منظّمة الصّحة العالمّية )WHO( للعنف

tinyurl.com/2p879hvk

إساءة استعمال السلطة كأساس للعنف
 ،)CRFI( لجمعّيــات الصليــب اإلأحمــر والهــإلل اإلأحمــر ّ تقريــر اإلتّحــاد الــدوىلي

ــف. ــاس العن ــي أس ــلطة ه ــتعمال الس ــاءة اس ف أّن إس
ّ ــني ــذي يب ال

tinyurl.com/uhd5swrb

ن ي مكان العمل إزاء المساعدين الطّبي�ي
دراسة تجريبّية للعنف �ن

وا  ف الذيــن َخــ�بِ دراســة أكاديمّيــة لتحديــد النســبة المئويـّـة مــن المســاعدين الطّبيــني
ي مــكان العمــل.

ســّتة أشــكال مختلفــة مــن العنــف �ف

tinyurl.com/2bkw5nfu

ّ )الوحدة الدراسّية ٤( سعاف األأّوىلي النفيسي تدريب عىل األإ
وحــدة دراســّية لتدريــب المجموعــات تقــدم الدعــم لجمعّيــات الصليــب اإلأحمــر 

والهــإلل اإلأحمــر.

tinyurl.com/329vr58h
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https://www.youtube.com/watch?v=Cr3eknFzhWs
https://www.youtube.com/watch?v=Cr3eknFzhWs
https://www.who.int/europe/home?v=welcome
https://www.who.int/europe/home?v=welcome
https://oldmedia.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/2017/01/IFRC-SoV-REPORT-2011-EN.pdf
https://oldmedia.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/2017/01/IFRC-SoV-REPORT-2011-EN.pdf
https://www.researchgate.net/publication/5890615_A_pilot_study_of_workplace_violence_toward_paramedics
https://www.researchgate.net/publication/5890615_A_pilot_study_of_workplace_violence_toward_paramedics
https://pscentre.org/wp-content/uploads/2019/05/PFA-Module-4-Group.pdf
https://pscentre.org/wp-content/uploads/2019/05/PFA-Module-4-Group.pdf
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الجلسة ٢

ي األأوضاع الخطرة
سعاف �ن أفضل الممارسات لخدمات األإ

بإلغ عن الحوادث اإلأمنّية ورصدها: انظر ص. ٤0-3٩. اإلإ  •
مفهوم المخاطر المقبولة: انظر ص. ٤1-٥1.  •

tinyurl.com/4tswkk6w

ي مرافق الرعاية الصّحية 
ن األأشخاص وإدارة األجهاد �ن منع العنف ب�ي
ّ إلأطقم مرافق الرعاية الصّحية. ي دليل تدري�ب

tinyurl.com/cb4sj2e4

زيادة الصمود أمام التلّوث باألأسلحة من خالل تغي�ي السلوك
دارٍة أفضــل للمخاطــر المّتصلــة بالتلــّوث باإلأســلحة الناتجــة عــن  إرشــاداٌت إلإ
اإلأســلحة التقليديّــة و/أو المخاطــر البيولوجّيــة والكيمّيائّيــة والشــعاعّية والنوويّــة.

tinyurl.com/yvzv68hc

ي الطوارئ  ِّ العنف ضّد فّن�ي  :)NAEMT( الطّبية ي الطوارئ  ِّ لفّن�ي الوطنّية  الرابطة 
الطّبية

ي الطــوارئ الطّبيــة. انظــر ص.  ِّ ّ لعــام ٩102 حــول العنــف ضــّد فّنــ�ي ي
اســتبيان وطــ�ف

.٤1-21

tinyurl.com/83nkuayx

منظّمة الّصحة العالمّية: منع حصول الهجمات والحماية منها
أسئلة وأجوبة بخصوص مبادرة الهجمات عى الرعاية الصّحية.

tinyurl.com/49jhesu5

https://www.rodekors.no/globalassets/_rapporter/health-care-in-danger-hcid-rapporter/ambulance_best_practice_report_arabic.pdf
https://www.rodekors.no/globalassets/_rapporter/health-care-in-danger-hcid-rapporter/ambulance_best_practice_report_arabic.pdf
https://www.rodekors.no/globalassets/_rapporter/health-care-in-danger-hcid-rapporter/-----.pdf
https://shop.icrc.org/increasing-resilience-to-weapon-contamination-through-behaviour-change-print-en.html
https://shop.icrc.org/increasing-resilience-to-weapon-contamination-through-behaviour-change-print-en.html
https://www.naemt.org/docs/default-source/2017-publication-docs/naemt-violence-report-web-10-02-2019.pdf
https://www.naemt.org/docs/default-source/2017-publication-docs/naemt-violence-report-web-10-02-2019.pdf
https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/preventing-protecting-against-attacks
https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/preventing-protecting-against-attacks
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الجلسة ٢

ك JESIP: نموذج القرار المش�ت
ك إلتّخاذ قرارات فّعالة استخدام نموذج القرار المش�ت

tinyurl.com/2p9c3kwa

 ّ ي
نموذج القرار الوط�ن

ي المملكــة 
طــة �ف هيكلّية/اتخــاذ قــرار تقييــم المخاطــر المســتخدمة مــن قــّوات ال�ش

طــّي اتّباعهــا عنــد اتّخــاذ  المّتحــدة. تقــّدم خمــس مراحــل مختلفــة يجــب عــى ال�ش
أّي نــوع مــن القــرارات.

tinyurl.com/yc5mup5a

إدارة المخاطر – إرشادات
طار واإلإجراءات الخاّصة بإدارة المخاطر. رشادات والمبادئ واإلإ ISO 31000: اإلإ

بإلغ. معاي�ي ISO: ٦.٧ التسجيل واإلإ

tinyurl.com/uusddn9z

ن إدارة معلومات حوادث السالمة واألأمن )SIIM( للموظّف�ي
تعّلم كيف تبّلغ منّظمتك عن حادث سإلمة وأمن.

tinyurl.com/2p9ne6xh
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https://www.jesip.org.uk/joint-doctrine/the-joint-decision-model-jdm/
https://www.jesip.org.uk/joint-doctrine/the-joint-decision-model-jdm/
https://www.college.police.uk/app/national-decision-model/national-decision-model#the-joint-decision-model
https://www.college.police.uk/app/national-decision-model/national-decision-model#the-joint-decision-model
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:31000:ed-2:v1:en
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:31000:ed-2:v1:en
https://insecurityinsight.org/wp-content/uploads/2020/10/Mobile_Guide_MOBILEGUIDE_SIIM_Staff.pdf
https://insecurityinsight.org/wp-content/uploads/2020/10/Mobile_Guide_MOBILEGUIDE_SIIM_Staff.pdf
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الجلسة ٢

تعريف: ما هو Near Miss؟
ــات  ي الوإلي

ــل �ف ــة )وزارة العم ــة الوظيفّي ــإلمة والصّح ــب إدارة الس ــف بحس تعري
ــدة(. المّتح

tinyurl.com/4b9y2xru

منظّمة الصّحة العالمّية: نظام مراقبة الهجمات عىل 
 )SSA( الرعاية الصّحية

لوحة متابعة إلأنواع الهجمات وتتضّمن أيًضا إحصاءات ومواقع.

tinyurl.com/2frjb7ay

َ حّساسة؟ ي تُعَت�ب
ما هي البيانات الشخصّية ال�ت

قائمة مرجعّية صادرة عن المفّوضّية اإلأوروبّية.

tinyurl.com/yc6c6bnj

دليل األأخالقّيات الطّبية
دليل شامل وضعته الرابطة الطّبية العالمّية.

tinyurl.com/mryckfmf

اعــات  ن ي ال�ن
ي خطــر: مســؤولّيات موظّفــي الرعايــة الصّحيــة �ن

الرعايــة الصّحيــة �ن
المســّلحة وحــاألت العنــف األأُخــرى

ــع  ــم م ــج عمله ــف مناه ــى تكيي ــة ع ــة الصّحي ــي الرعاي ــاعدة موّظف ــل لمس دلي
اعــات المســّلحة وحــاإلت العنــف اإلأُخــرى. ف المتطّلبــات الطارئــة لل�ف

tinyurl.com/24du7jpj

https://safetystage.com/incident-reporting/near-miss-definition-osha/
https://safetystage.com/incident-reporting/near-miss-definition-osha/
https://extranet.who.int/ssa/LeftMenu/Index.aspx?utm_source=Stopping%20attacks%20on%20health%20care%20QandA&utm_medium=link&utm_campaign=Link_who
https://extranet.who.int/ssa/LeftMenu/Index.aspx?utm_source=Stopping%20attacks%20on%20health%20care%20QandA&utm_medium=link&utm_campaign=Link_who
https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations/legal-grounds-processing-data/sensitive-data/what-personal-data-considered-sensitive_en
https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations/legal-grounds-processing-data/sensitive-data/what-personal-data-considered-sensitive_en
https://elearning.icrc.org/healthcareindanger/wp-content/uploads/2018/12/medical_ethics.pdf
https://elearning.icrc.org/healthcareindanger/wp-content/uploads/2018/12/medical_ethics.pdf
https://healthcareindanger.org/wp-content/uploads/2015/09/icrc-002-4104-the-responsibilities-health-care-personnel.pdf
https://healthcareindanger.org/wp-content/uploads/2015/09/icrc-002-4104-the-responsibilities-health-care-personnel.pdf
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ي مرافق الرعاية الصّحية
ن األأشخاص، وإدارة األجهاد �ن منع العنف ب�ي

ّ إلأطقــم مرافــق الرعايــة الصّحيــة، مــع أمثلــة عــن مختلــف اإلأنشــطة  ي دليــل تدريــ�ب
واإلأدوار وكيفّيــة تنظيمهــا. انظــر الفصــل الخــاّص باإلأنشــطة )ص. ٤0(.

tinyurl.com/cb4sj2e4

ي األأوضاع الخطرة 
سعاف �ن أفضل الممارسات لخدمات األإ

مواصفــات اإلأطقــم اإلأساســّية وســلوكها )صفحــة 8( يقــّدم مجموعــة مــن اإلأمثلــة 
ي الطــوارئ الطّبيــة. ِّ عــى أفضــل الممارســات لفّنــ�ي

tinyurl.com/4tswkk6w

الوصول األآمن: دليل لكّل الجمعّيات الوطنّية
ــة للصليــب اإلأحمــر. يتضّمــن هــذا الدليــل مجموعــة مــن  وضعتــه اللجنــة الدولّي
ــياقها  ي س

ــة و�ف ــا الصحيح ــتخدمت ببنيته ــا اس ي إذا م
ــ�ت ــراءات، ال ــ�ي واإلإج التداب

الصحيــح، يمكــن أن تزيــد مــن القبــول واإلأمــن والوصــول إىل المجتمعــات المحّليــة 
. ف واإلأفــراد المحتاجــني

tinyurl.com/3xuvf49w

الوصول األآمن لكّل الجمعّيات الوطنّية
الوصــول اإلآمــن: زيــادة القبــول واإلأمــن والوصــول إىل النــاس والمجتمعــات 

المحتاجــة.

tinyurl.com/yk4uytsj

الغورياّل الخفّي
يــط فيديــو: اختبــار هارفــارد لســايمون وتشــابريس، يظهــر كيــف يخدعنــا  �ش

حدُســنا )1: 22(

tinyurl.com/2p9f6na2

https://www.rodekors.no/globalassets/_rapporter/health-care-in-danger-hcid-rapporter/-----.pdf
https://www.rodekors.no/globalassets/_rapporter/health-care-in-danger-hcid-rapporter/-----.pdf
https://www.rodekors.no/globalassets/_rapporter/health-care-in-danger-hcid-rapporter/ambulance_best_practice_report_arabic.pdf
https://shop.icrc.org/safer-access-a-guide-for-all-national-societies-includes-3-case-studies-pdf-en.html
https://shop.icrc.org/safer-access-a-guide-for-all-national-societies-includes-3-case-studies-pdf-en.html
https://saferaccess.icrc.org/overview/
https://saferaccess.icrc.org/overview/
http://www.theinvisiblegorilla.com/gorilla_experiment.html
http://www.theinvisiblegorilla.com/gorilla_experiment.html
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ي خطر أبًدا 
ينبغي أأّل تكون الرعاية الصّحية �ن

ــي  ي المجــال الصّح
ف �ف ــني ــة العامل ــة لحماي ــول العملّي ي الحل

ــو �ف ينظــر هــذا الفيدي
ة  ــا�ش ــاإلً مب ــاك أفع ــر أّن هن ــم، ويُظه ــع أنحــاء العال ي جمي

ــة �ف ــق الصّحي والَمراف
ــّدة  ــن ح ــال، م ــكل فّع ــل، بش ــ�ي نقّل ــاركتها ل ــا، ومش ــا، وتنفيذه ــا اتّباعه يمكنن

ــه. ــع حدوث ، ونمن ف ــني ف الصّحي ــني ــتهدف العامل ــذي يس ــف ال العن

tinyurl.com/2p8jmcsd

isIThetical Exchange
ــإلل  ــن خ ــؤول م ــكار المس ــى اإلبت ــاعد ع ــة تس ــة مجتمعّي ــة ومنّص ــدة معرف قاع

ــة. ــات الرقمّي ــات اإلأخإلقّي تقنّي

isitethical.org/key-terms/

إىل  الوصول  ما قبل  ي مرحلة 
�ن الطّبية  الطوارئ  ي  ِّ لفّن�ي الثقافات  المتعّدد  الوعي 

المستشفى
دليل صادر عن قسم واشنطن للصّحة.

tinyurl.com/2p8caxjm

ا ليون ي س�ي
: اعتداءات عىل دفٍن �ن سيناريوهات للتفك�ي

ــم رعايــة صّحيــة يتعرّضــون إلعتــداء بســبب  تقريــر مصــّور عــن أعضــاء طاق
ا  ي ســ�ي

ــة للمجتمــع المحــّىي �ف ــات دفــن مخالفــة للقواعــد التقليديّ قيامهــم بعملّي
ليــون )٤٤:0(

tinyurl.com/2h438cb4

ي غينيا
: اعتداءات عىل دفن �ن سيناريوهات للتفك�ي

تقريــر مصــّور عــن أفــراد طاقــم رعايــة صّحيــة يتعرّضــون إلعتــداء بســبب قيامهــم 
ي غينيــا )12:3(.

بعملّيــات دفــن مخالفــة للقواعــد التقليديـّـة للمجتمــع المحــّىي �ف

tinyurl.com/yc35mvev

https://vimeo.com/545879693/5284ab9c4c
https://vimeo.com/545879693/5284ab9c4c
https://www.isitethical.org/key-terms/
https://www.isitethical.org/key-terms/
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/Pubs//530091.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/Pubs//530091.pdf
https://www.foxnews.com/world/ebola-health-workers-attacked-at-burial-in-sierra-leone
https://www.foxnews.com/world/ebola-health-workers-attacked-at-burial-in-sierra-leone
https://edition.cnn.com/2014/09/19/health/ebola-guinea-killing/index.html
https://edition.cnn.com/2014/09/19/health/ebola-guinea-killing/index.html
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زيادة الصمود أمام التلّوث باألأسلحة من خالل تغي�ي السلوك 
دارة أفضــل للمخاطــر المّتصلــة بالتلــّوث باإلأســلحة الناتجــة عــن  إرشــادات إلإ
اإلأســلحة التقليديّــة و/أو المخاطــر البيولوجّيــة والكيمّيائّيــة والشــعاعّية والنوويّــة.

tinyurl.com/yvzv68hc

الجلسة ٤

ي َمرافق الرعاية الصّحية
ن األأشخاص، وإدارة األجهاد �ن منع العنف ب�ي

ي حالــة 
انظــر الوحــدة الدراســّية 3 لمزيــد مــن المعلومــات حــول التصعيــد �ف

اعــات"(.. ف ي ال�ف
التهديــد بالعنــف )"دينامّيــات التصعيــد ووقــف التصعيــد �ف

tinyurl.com/cb4sj2e4

تربية عىل السالم
نــت مفيــدة تقــّدم مجموعــة واســعة ومتنّوعــة مــن اإلأنشــطة واإلأدوار  صفحــة إن�ت

والمعلومــات اإلأساســّية.

http://educationforpeace.com/

مركز التواصل الالعنفّي
اعــات بشــكل ســلمّي  ف ي تســاعد النــاس عــى حــّل ال�ف

صفحــة المنّظمــة العالمّيــة الــ�ت
ي الســياقات الشــخصّية والتنظيمّيــة والسياســّية.

وفّعــال �ف

cnvc.org

tinyurl.com/36uvpf7m
https://shop.icrc.org/increasing-resilience-to-weapon-contamination-through-behaviour-change-print-en.html
https://shop.icrc.org/increasing-resilience-to-weapon-contamination-through-behaviour-change-print-en.html
https://www.rodekors.no/globalassets/_rapporter/health-care-in-danger-hcid-rapporter/-----.pdf
http://educationforpeace.com/
http://educationforpeace.com/
https://www.cnvc.org/
https://www.cnvc.org/
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ي َمرافق الرعاية الصّحية 
ن األأشخاص، وإدارة األجهاد �ن منع العنف ب�ي

ي حالــة 
انظــر الوحــدة الدراســّية 3 لمزيــد مــن المعلومــات حــول التصعيــد �ف

اعــات"(. ف ي ال�ف
التهديــد بالعنــف )"دينامّيــات التصعيــد ووقــف التصعيــد �ف

tinyurl.com/cb4sj2e4

ي األأوضاع الخطرة
سعاف �ن أفضل الممارسات لخدمات األإ

لمزيــد مــن المعلومــات حــول التعامــل مــع الصدمــات النفســّية الشــخصّية، انظــر 
الفصــل 2.9 )ص. 36–38(.

tinyurl.com/chrb5yeh

المرجعّي  المركز  األأحمر:  والهالل  األأحمر  الصليب  لجمعّيات   ّ الدوىلي األتّحاد 
ّ واألجتماعّي للدعم النفيسي

ّ واإلجتماعــّي مــن المركــز  ونّيــة، ومــوارد حــول الدعــم النفــ�ي صفحــة إلك�ت
المرجعــّي.

pscentre.org

منظّمة الصّحة العالمّية: الصّحة النفسّية
ي تحقيــق 

تقريــر منّظمــة الصّحــة العالمّيــة حــول الصّحــة النفســّية ودورهــا �ف
أهــداف التنميــة العالمّيــة.

tinyurl.com/4kzw8apy

ي 
ن �ن جهــاد التــاىلي للصدمــة لــدى العاملــ�ي ورقــة وصــول مفتوحــة: إصابــات األإ

أوضــاع المخاطــر
برامــج نفســّية اســتباقّية مصّممــة للتخفيــف مــن إصابــات اإلإجهــاد التــاىلي للصدمــة 

ف للخطــر: مراجعــة منهجيــة وتحليــل تََلــِوي )بَْعــدي(. لــدى العّمــال المعرّضــني
.Systematic Reviews )2021( 10:126 .دي نوتا وآخرون

tinyurl.com/yeh9anen

https://www.rodekors.no/globalassets/_rapporter/health-care-in-danger-hcid-rapporter/-----.pdf
https://www.rodekors.no/globalassets/_rapporter/health-care-in-danger-hcid-rapporter/ambulance_best_practice_report_arabic.pdf
https://www.rodekors.no/globalassets/_rapporter/health-care-in-danger-hcid-rapporter/ambulance_best_practice_report_arabic.pdf
https://pscentre.org/
https://pscentre.org/
https://www.who.int/health-topics/mental-health#tab=tab_1
https://www.who.int/health-topics/mental-health#tab=tab_1
https://systematicreviewsjournal.biomedcentral.com/counter/pdf/10.1186/s13643-021-01677-7.pdf
https://systematicreviewsjournal.biomedcentral.com/counter/pdf/10.1186/s13643-021-01677-7.pdf
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المعهد الكندّي ألأبحاث السالمة العاّمة ومعالجتها 
ي وصــف الحــدث 

ــاس، يســاعد �ف ــة الن اء وعاّم ــد للمصطلحــات، للخــ�ب مــ�د مفي
ــم. ّ المؤل ــم، والضغــط النفــ�ي ّ المؤل ــاد النفــ�ي ــم، واإلإجه ّ المؤل النفــ�ي

tinyurl.com/2hmtc747

جهاد التالية للصدمة خطّة عمل حول إصابات األإ
خّطــة عمــل تهــدف إىل تعزيــز الفهــم الجماعــّي لموّظفــي الســإلمة العاّمــة 
صابــات اإلجهــاد التــاىلي للصدمــة مــن خــإلل البحــث وجمــع البيانــات. ف إلإ الكنديـّـني

tinyurl.com/4kce9937

سعافات األأّولّية النفسّية تدريب عىل األإ
ي 

النفســّية �ف اإلأّولّيــة  ســعافات  باإلإ ف  المشــاركني لتعريــف  أيّــام  لثإلثــة  تدريــب 
للفــرق. مجموعــات – دعــم 

tinyurl.com/329vr58h

التدّخل المبّكر لمعالجة لصدمة
يطانّيــة لعلــم النفــس بخصــوص التدّخــل المبّكــر  مقالــة مــن الجمعّيــة ال�ب

الصدمــة. لمعالجــة 

tinyurl.com/2p9cnvdb

سعافات األأّولية النفسّية  دليل لالإ
تقديــم  تتطّلــب  ي أوضــاع 

ف �ف العاملــني ف  ف والمتّطوعــني للموّظفــني تــّم تطويــره 
النفســّية. اإلأّولّيــة  ســعافات  اإلإ

tinyurl.com/ffzm9k4h

https://www.cipsrt-icrtsp.ca/en/glossary/psychologically-traumatic-event-psychologically-traumatic-stress-psychologically-traumatic-stressor
https://www.cipsrt-icrtsp.ca/en/glossary/psychologically-traumatic-event-psychologically-traumatic-stress-psychologically-traumatic-stressor
https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/2019-ctn-pln-ptsi/index-en.aspx
https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/2019-ctn-pln-ptsi/index-en.aspx
https://pscentre.org/wp-content/uploads/2019/05/PFA-Module-4-Group.pdf
https://pscentre.org/wp-content/uploads/2019/05/PFA-Module-4-Group.pdf
https://explore.bps.org.uk/content/report-guideline/bpsrep.2015.rep104
https://explore.bps.org.uk/content/report-guideline/bpsrep.2015.rep104
https://pscentre.org/wp-content/uploads/2019/05/PFA-Guide-low-res.pdf
https://pscentre.org/wp-content/uploads/2019/05/PFA-Guide-low-res.pdf
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ي األأزمات
ن �ن ن والمتطّوع�ي رعاية الموظّف�ي

ّ اإلجتماعــّي  النفــ�ي إرشــادات تتضّمــن الطــرق المختلفــة للتقديــر والدعــم 
ي يســتجيبون لهــا

ف المتأثّريــن بعمــق باإلأزمــات الــ�ت ف والمتطّوعــني للموّظفــني
.

tinyurl.com/bfcyrmte

https://pscentre.org/wp-content/uploads/2020/01/Guidelines-for-supporting-volunteers-2.pdf
https://pscentre.org/wp-content/uploads/2020/01/Guidelines-for-supporting-volunteers-2.pdf
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الملحق ١:
سعاف وما قبل  إجراءات تقدير المخاطر لخدمات األإ

الوصول إىل المستشفى

ــات أو الحــاإلت  ي تشــّكلها المجازف
ــ�ت ــر مســتوى المخاطــر ال ــم للمخاطــر هــو تقدي إّن الهــدف مــن إجــراء تقيي

ســعاف. وهــو يســّهل تحديــد مخاطــر معّينــة ومســتوى خطورتهــا،  الخطــرة المحــّددة عــى مقّدمــي خدمــات اإلإ
ــات المناســبة لتدابــ�ي التقليــل مــن المخاطــر. ي تحديــد اإلأولويّ

ويســاعد �ف

سعاف والرعاية السابقة للوصول إىل المستشفى ١: فهُم عنا� المخاطر المرتبطة بتقديم خدمات األإ
ي مفهــوم المخاطــر. فالمخاطــر المرتبطــة بخطــر محــّدد، تعتمــد 

بــدًءا، إل بــّد مــن فهــم العنــارص المتضّمنــة �ف
: ف ف أساســّيني عــى عامَلــني

ر الذي يمكن أن ينتج عن هذا الخطر؛ حّدة ال�ف  •
ر. واحتمال حدوث هذا ال�ف  •

إضافًة إىل هذا، فإّن هذا اإلحتمال هو داّلٌة ِلـ: 
التعّرض للخطر؛  •

وقوع حدٍث َخِطر؛  •
ر أو الحّد منه. إمكانات تجّنب ال�ف  •

ف الرسم 11 عنارص الخطر.
ّ يبني

الخطر

المرتبط 
بالمخاطر قيد 

البحث

هو

ـِ داّلة ل

ر حّدة ال�ن

ي يمكن أن تنتج 
ال�ت

عن المخاطر قيد 
البحث

و

ر احتمال حدوث هذا ال�ن

التعرّض لوضع محفوف بالمخاطر

حصول حدث خط�ي

ر أو الحّد منه إمكانّية تجّنب ال�ف

الرسم ١١: عنا� الخطر )مثل الرسم ٧، الجزء األأّول، ص. 33(

ســعاف والرعايــة الصّحيــة الســابقة للوصــول إىل  ، فــإّن تقييــم المخاطــر المرتبطــة بتقديــم خدمــات اإلإ وبالتــاىلي
: ف المستشــفى ينطــوي عــى مرحلتــني

ســعاف وخدمــات  ه عــى تقديــم خدمــات اإلإ ره المحتملــة أو تأثــ�ي ف وتقديــر شــّدة رصف تحديــد خّطــر معــني  •
ســعاف وبالنظــر إىل اســتمراريّة  مــا قبــل الوصــول إىل المستشــفى، مــن حيــث ســإلمة مقّدمــي خدمــات اإلإ

ــات؛ العملّي
، مــن حيــث التعــّرض للخطــر، وتواتــر هــذه الظواهــر  ر ناجــم عــن حــادث خطــ�ي تقديــر احتمــال وقــوع رصف  •

ر الناجــم عــن هــذا الحــدث أو الحــّد منــه. الخطــرة، وإمكانّيــة تجّنــب الــ�ف
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المخاطر = الحّدة × األحتمال

ــع  ــن أّن جمي ــد م ــة للتأّك ــات الفاعل ــإلء والجه ــع الزم ــر هــي التعــاون م ــة اإلأفضــل إلإجــراء التقدي الطريق
ــكان. م ــدر اإلإ ــا ق ــر دقيًق ــون التقدي ــ�ي يك ــك ل ــار، وذل ف اإلعتب ــَذت بعــني ــد أُِخ ــة ق ــارص المعروف العن

٢: حّدد نطاق تقييم المخاطر
اتيجّي، أو  ســ�ت يمكــن تطبيــق إدارة المخاطــر عــى مســتويات مختلفــة داخــل المنّظمــة: عــى المســتوى اإلإ
ورّي  ــ�ف ــن ال ــّددة. وم ــطة مح ــى أنش ــاريع، أو ع ــتوى المش ــج، أو مس ام ــتوى ال�ب ــات، أو مس ــتوى العملّي مس
ي تقديــم خدمــات 

ي منّظمــة تشــارك �ف
توضيــح نطــاق تقديــر المخاطــر قبــل بــدء العملّيــة. عــى ســبيل المثــال: �ف

دارة العليــا بتقديــر المخاطــر  ســعاف والرعايــة الصّحيــة الســابقة للوصــول إىل المستشــفى، عــادة مــا تهتــّم اإلإ اإلإ
ف أّن المخاطــر المتعّلقــة بأنشــطة معّينــة، غالًبــا مــا ينظــر فيهــا  ي حــني

اتيجّية والتشــغيلّية عــى المنّظمــة، �ف ســ�ت اإلإ
القّيمــون عــى هــذه اإلأنشــطة.

ســعاف(، أو عــى وجــه التحديــد لــكّل فريــق  مــي خدمــات اإلإ يمكــن إجــراء التقييــم بشــكل عــاّم )أي لجميــع مقدِّ
أو عملّيــة )اعتمــاًدا عــى مناطــق محــّددة تغطيهــا فــرق مختلفــة(. مــن المستحســن إجــراء تقييــم عــاّم للمخاطــر 
ضافــة إىل تقييمــات محــّددة للمخاطــر لإلأفــراد  ي المنّظمــة )أو الفــرع(، باإلإ

ســعاف �ف لجميــع مقّدمــي خدمــات اإلإ
ي المناطــق، أو الذيــن يقومــون بأنشــطة يحتمــل أن يتعرّضــوا فيهــا لمخاطــر محــّددة.

والعملّيــات �ف

٣: تأّكد من فهمك للسياق
ّ والخارجــّي الــذي تعمــل  قبــل إجــراء تقديــر المخاطــر، يجــب أن يكــون هنــاك فهــم صحيــح للســياق الداخــىي
ي أنـّـه 

فيــه المنّظمــة. ويشــمل هــذا البيئــَة المحــّددَة للنشــاط الــذي تُطّبــق عليــه عملّيــة إدارة المخاطــر. هــذا يعــ�ف
 ّ ي

طــار القانــو�ف ي ذلــك اإلإ
يجــب إجــراء التقييــم مــن قبــل اإلأشــخاص الذيــن يفهمــون تماًمــا ســياق المنّظمــة )بمــا �ف

ي هــذه العملّيــة العديــد مــن اإلأشــخاص 
ك �ف الــذي تعمــل فيــه( ودينامّياتهــا، أو بالتعــاون معهــم. عــادة مــا يشــ�ت

داخــل المنّظمــة.

٤: حّدد معاي�ي التقييم
يجــب وضــع معايــ�ي لتحديــد المخاطــر وتقييمهــا، واإلتّفــاق عــى هــذه المعايــ�ي قبــل بــدء التقديــر. فوضــوح 
شــارة إىل شــّدة تأثــ�ي حــادث  ورّي إلتّخــاذ القــرارات المبنّيــة عــى الوعــي. عــى ســبيل المثــال: عنــد اإلإ المعايــ�ي رصف
ــك،  ــة. وكذل ــطة أو الخفيف ــيمة أو المتّوس ــب الجس ــود بالعواق ــد المقص ورّي تحدي ــ�ف ــن ال ــه، م ــا أو عواقب م
ا«، أو  ــا »محتمــل جــدًّ ــد المقصــود بقولن ورّي تحدي ــ�ف ــن ال ، م ّ

ــوع حــادث مــ�ف شــارة إىل احتمــال وق ــد اإلإ عن
. »محتمــل«، أو مــا إىل ذلــك. ويقــدم النشــاطان ٥ و٦ أمثلــة عــى المعايــ�ي

٥: قّدر الحّدة المحتملة ألأثر الحادث
يســتند تقديــر حــّدة اإلأثــر عــى طبيعــة الخطــر نفســه. ويمكــن تحديــده اســتناًدا إىل معيــاٍر للتصنيــِف موضــوٍع 

ي الرســم 12.
. انظــر المثــال �ف ّ ي

اوح مــن ضئيــل إىل كار�ش مســبًقا، يــ�ت
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٤ّ شديد٣ كب�ي٢ متوّسط١ ضئيلالدرجة ي
٥ كار�ش

مقّدمو 
خدمات 

سعاف األإ

إصابات طفيفة 
إل تتطّلب 

مساعدة طّبية

إصابات تتطّلب 
الرعاية العياديّة

إصابات تتطّلب 
الرعاية السابقة 

للوصول إىل 
المستشفى، 

والرعاية العياديّة 
الفوريّة

إصابات تتطّلب 
الرعاية السابقة 

للوصول إىل 
المستشفى 

والرعاية العياديّة 
الطويلة اإلأمد

ة  ّ إصابات مغ�ي
للحياة أو مؤدية 

إىل الهإلك

عملّيات 
سعاف  األإ
وخدمات 

ما قبل 
الوصول إىل 
المستشفى

إل تأث�ي عى 
العملّيات

مواصلة 
العملّيات مع 
أخذ المخاطر 
ف اإلعتبار؛  بعني
ورة اعتماد  رصف
تداب�ي تخفيفّية

تقت� العملّيات 
وخدمات 

سعاف عى ما  اإلإ
ورّي فقط هو رصف

إل يمكن أن 
تستمّر العملّيات؛ 

توّقف جميع 
التحّركات

إيقاف العملّيات 
ف وإخإلء المسعفني

الرسم ١٢: مثال عىل المعاي�ي المحّددة مسبًقا لتقدير حّدة األأثر الناتج عن حادث

٦: قّدر احتمال وقوع الحادث
ر. يمكــن تصنيــف احتمالّيــة وقــوع  بعــد تقديــر شــّدة المخاطــر المحتملــة، يجــب الحكــم عــى احتمالّيــة الــ�ف
ا. ويســتند تقديــر  ا، أو محتملــة، أو ممكنــة، أو محتملــة جــدًّ ف تبًعــا لمــا إذا كانــت مســتبعدة جــدًّ

ّ حــادث معــني
: ي

هــذه اإلحتمــاإلت إىل مــا يــأ�ت
التعــّرض للخطــر )عــى ســبيل المثــال: هــل هنــاك أعمــال عدائّيــة أو عنــف مســّلح منتظــم، أو قائــم؟ هــل   •

وجــود نقــاط تفتيــش مؤّكــد، أو هــل ســيتّم جلــب المريــض مــن منطقــة معروفــة بعدائّيتهــا؟(؛
ي 

ــدة �ف ــات مؤّك ــوادث أو إصاب ــاك ح ــل هن ــال: ه ــبيل المث ــى س ــث )ع ــد البح ــر قي ــدوث الخط ة ح ــ�ي وت  •
ّكــز عليهــا تقديــر المخاطــر؟(؛ ي ي�ت

المنطقــة الــ�ت
ســعاف بالمخاطــر  ر أو الحــّد منــه )أي مــا هــو مســتوى معرفــة مقّدمــي خدمــات اإلإ ــة تجنــب الــ�ف إمكانّي  •
، ومــا هــو  ف

ّ والســلوك اإلآمــن، وهــل تلّقــوا تدريًبــا عــى الســلوك اإلآمــن؟ ومــا هــو موقفهــم مــن خطــر معــني
ر أو الحــّد منــه مــن خــإلل  ي البيئــات الخطــرة؟ وهــل هــم قــادرون عــى تجّنــب الــ�ف

ّ �ف ســلوكهم الفعــىي
تدابــ�ي اســتباقّية للتقليــل مــن المخاطــر، مثــل الحصــول عــى ضــوء أخــ�ف للعمــل مــن الســلطات الرســمّية 

أو غــ�ي الرســمّية أو إيجــاد طــرق بديلــة؟(.

ينبغــي جمــع المعلومــات الإلزمــة لتقديــر احتمــال وقــوع الخطــر خــإلل مرحلــة التقديــر، وأن تتضّمــن أدّلــة عــى 
ة وقــوع الحــوادث، ومإلحظــات رســمّية وغــ�ي رســمّية  ــات عــن وتــ�ي مســتويات التعــرّض لإلأخطــار، وكذلــك بيان

ي مــا يتعّلــق باإلأخطــار.
بشــأن المعرفــة والمواقــف والســلوك �ف

ا« إىل »محتمــل  يمكــن تصنيــف احتمــال وقــوع حــادث بإعطــاء درجــات مــن 1 إىل ٥، بــدًءا مــن »مســتبعد جــدًّ
ا«، وذلــك باســتخدام معايــ�ي محــّددة مســبًقا كتلــك الــواردة أدنــاه: جــدًّ
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١٢٣٤٥الدرجة

مستوى 
التعرّض

التعرّض غ�ي وارد 
أبًدا

التعرّض مستبعد 
ي الظروف 

�ف
الحالّية

احتمال التعرّض 
ي بعض الظروف

�ف
ف  التعرّض من حني

إىل آخر )مثإلً: 
ا أو شهريًّا( أسبوعيًّ

التعرّض بصورة 
ا( منتظمة )يوميًّ

عدد
الحوادث

لم يُسَمع بأّي 
حادث أو لم 

يَتأّكد أّي حادث

ُسِمع ببعض 
الحوادث لكّنها 

لم تتأّكد

بعض الحوادث، 
ولكن لم يحصل 
أّي حادث مؤّخًرا

حوادث جديدة 
يُبلَّغ عنها من 
وقت إىل آخر

حوادث جديدة 
يبلَّغ عنها غالًبا

القدرة عىل 
ر/ تجّنب ال�ن

التقليل من 
ر ال�ن

إدراك الخطر عى 
الذات واإلآخرين 

والسلوك 
اإلآمن )المعيار 

اإلجتماعّي(

إدراك المخاطر عى 

الذات والسلوك 

اإلآمن، لكّن اإلآخرين 

إل يقومون بذلك

إدراك المخاطر 
والسلوك اإلآمن 

عادًة

إدراك المخاطر 
ولكن غياب 

السلوك اإلآمن

عدم إدراك 
المخاطر وكيفّية 

السلوك اإلآمن

يجب تسجيل معّدل الدرجة عى مصفوفة المخاطر لبيان درجة اإلحتمال عى هذا النحو:
ا ا، 2 = مستبعد، 3 = ممكن، ٤ = محتمل، ٥ = محتمل جدًّ 1 = مستبعد جدًّ

يُقَسم 
المجموع عىل 

٣ = معّدل 
الدرجة

الرسم ١٣: مثال عىل المعاي�ي المحّددة مسبًقا لتقدير احتمال وقوع حادث

ي عملّية التقدير.
كوا �ف يُنَصح بأن يتّم إعطاء الدرجات بالتعاون مع الزمإلء والجهات الفاعلة، الذين اش�ت

٧: تحديد درجة المخاطر وفئتها
ف وحّدتــه. يمكــن جمــع هــذه مًعــا لتحديــد  ــة حــدوث خطــر معــني ف تــّم تقديــر احتمالّي ف الســابقتني ي الخطوتــني

�ف
وبــة بدرجــة الشــّدة. يمكــن بعــد ذلــك وضــع النتيجــة عــى مصفوفة  درجــة المخاطــر، وهــي درجــة اإلحتمــال م�ف
ــر  ــة إىل المخاط ــر العالي ــدًءا بالمخاط ــة، ب ــق أو مجموع ــخص أو فري ــكّل ش ــبة ل ــر بالنس ــة المخاط ــح فئ توض

ــة. المتدنّي

مــن خــإلل تقييــم هــذه المجموعــات بشــكل منفصــل، ومنحهــا درجــة خطــورة، ووضعهــا جميًعــا عــى مصفوفــة 
المخاطــر، يمكــن تحديــد اإلأشــخاص اإلأكــ�ش عرضــة للخطــر بوضــوح و�عــة، وتحديــد أفضــل أنشــطة التوعيــة 

هــا مــن تدابــ�ي التخفيــف مــن حــّدة المخاطــر. بالمخاطــر والســلوك اإلآمــن، وغ�ي

ــة  ــر المخاطــر المرتبطــة باإلأســلحة التقليديّ ــج تقدي ــاه نتائ ــواردة أدن ــات ال ف المصفوف
ّ ــني ــال: تب عــى ســبيل المث

ــر وعملّياتهــم. ــب اإلأحم ــة للصلي ــة الدولّي ــي اللجن بالنســبة لموّظف
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الخطر عىل موظّفي اللجنة الدولّية للصليب األأحمر

األحتمال

بعيد 
اإلحتمال 
)مستبعد( 

ا جدًّ

غ�ي
مرّجح

ممكن 
الحدوث

مرّجح
مرّجح
ا جدًّ

ب
واق

لع
ا

ّ ي
٥101٥202٥إعاقات دائمة أو وفّياتكار�ش

شديد
سعافات  إصابات تستدعي اإلإ

الفوريّة والرعاية العياديّة الطويلة 
اإلأمد

٤٨121٦20

عاٍل
سعافات  إصابات تستدعي اإلإ

الفوريّة والرعاية العياديّة
3٦٩121٥

2٤٦٨10إصابات تستدعي الرعاية العياديّةمعتدل

ضئيل
إصابات بسيطة إل تستدعي 

المساعدة الطّبية
123٤٥

الصورة ١٤: مصفوفة تقدير المخاطر ١ - تقدير خطر التلّوث باألأسلحة عىل موظّفي اللجنة الدولّية للصليب األأحمر

الخطر عىل عملّيات اللجنة الدولّية للصليب األأحمر

األحتمال

بعيد 
اإلحتمال 
)مستبعد( 

ا جدًّ

غ�ي
مرّجح

ممكن 
الحدوث

مرّجح
مرّجح
ا جدًّ

ب
واق

لع
ا

ّ ي
٥101٥202٥إعاقات دائمة أو وفّياتكار�ش

شديد
سعافات  إصابات تستدعي اإلإ

الفوريّة والرعاية العياديّة الطويلة 
اإلأمد

٤٨121٦20

عاٍل
سعافات  إصابات تستدعي اإلإ

الفوريّة والرعاية العياديّة
3٦٩121٥

2٤٦٨10إصابات تستدعي الرعاية العياديّةمعتدل

ضئيل
إصابات بسيطة إل تستدعي 

المساعدة الطّبية
123٤٥

الصورة ١٥: مصفوفة تقدير المخاطر ١ - تقدير خطر التلّوث باألأسلحة عىل عملّيات اللجنة الدولّية للصليب األأحمر

٨: تشاور مع جهات فاعلة أُخرى للتوافق حول فئة المخاطر وتحديد الجمهور المستهَدف ذي اإلأولويّة
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ي تــّم جمعهــا أثنــاء التقديــر، يُنَصــح بمناقشــة تصنيــف المخاطــر عــى مصفوفــة 
أمــام جميــع المعلومــات الــ�ت

تقديــر المخاطــر والموافقــة عليــه، واإلتّفــاق عــى الجمهــور المســتهدف ذي اإلأولويـّـة، واإلأنشــطة ذات اإلأولويـّـة 
ف والجهــات المعنّيــة اإلأُخــرى. لهــذا اإلأمــر أهّميــة  ي ســيتّم تنفيذهــا للتصــّدي للمخاطــر، مــع الزمــإلء الحياديـّـني

الــ�ت
ــة  خاّصــة إذا كانــت اإلأنشــطة اإلأُخــرى الخاّصــة بالتقليــل مــن المخاطــر لتســهيل الســلوك اإلآمــن، تشــمل تعبئ

اء المعــّدات وتنظيــم التدريــب(. عــدد مــن اإلأقســام أو المنّظمــات اإلأُخــرى )إل ســّيما تلــك المســؤولة عــن �ش
بهــذا يكــون تقديــر المخاطــر قــد أُنِجــز. وينبغــي تســجيله دائًمــا مــع إشــارات أو أدّلــة عــى درجــات المخاطــر 

ي تــّم إعطاؤهــا.
الــ�ت

أنشطة التخفيف من حّدة المخاطر  :٩
المرحلــة التاليــة هــي تحديــد اإلأنشــطة الخاّصــة بالتقليــل مــن المخاطــر، وترتيبهــا بحســب اإلأولويـّـة، والتخطيــط 
ي تقليــص احتمــال وقــوع حــادث و/أو التخفيــف مــن حــّدة هــذا الحــادث إذا 

لهــا. والتقليــل مــن المخاطــر يعــ�ف
وقــع. والهــدف مــن هــذا نقــُل المجموعــة المســتهّدفة المعرّضــة للمخاطــر إىل فئــة أد�ف عــى مصفوفــة تقييــم 

المخاطــر. 

١0:  رصد المخاطر باستعمال عملّية تقدير المخاطر نفسها
يمكــن إجــراء تقديــر المخاطــر، مــرّة أُخــرى، خــإلل العملّيــات، أو بعدهــا كجــزء مــن عملّيــة الرصــد لمعرفــة مــا إذا 

ّ عــى النجــاح. ّي درجــة المخاطــر مــؤ�ش
ت. تــد�ف ّ كانــت المخاطــر قــد تغــ�ي
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الملحق ٢:
 مثال عىل بروتوكول لتقدير المخاطر

ي يمكن أن تعيق التقديم األآمن للرعاية الصّحية
كيف تُحّدد األأخطار األأهّم ال�ت  .١

ف ضمــن المنّظمــة، وربّمــا  اك جميــع المعنّيــني الفكــرة هنــا إنشــاء نظــام يســمُح بإجــراء مشــاورات داخلّيــة باشــ�ت
ــدَرج مســاهماتهم أو، إذا لــم  ــا أن تُ ــن المشــاركون مــن المســاهمة، فإّم ــة. يجــب أن يتمّك أيًضــا جهــات خارجّي

تُــدَرج، ينبغــي إيضــاح الســبب لهــم.

ــغ  ــة، وأن يُبلَّ ــة شــّفافة وموثّق ــون العملّي ــق. وينبغــي أن تك ــن شــخص أو فري ــدار م ــذا النظــام أن يُ ــن له يمك
ــة.  ــة العملّي ــد نهاي ــاورة عن ــا للمش ــق متاًح ــون التوثي ــب أن يك ــب. ويج ــت المناس ي الوق

ــج �ف ــاركون بالنتائ المش

ي ســتتمّتع بهــا هــذه العملّيــة، فيعتمــد عــى حجــم المنّظمــة، وعــدد الجهــات 
أّمــا مســتوى الصفــة الرســمّية الــ�ت

ي المنّظمــة.
ي اإلأســاس، كّل َمــن يمتلــك رأيـًـا صائًبــا حــول الموضــوع(، وعــى الثقافــة الســائدة �ف

المعنّيــة )�ف

ــم سلســلة مــن ورش العمــل، عــى أن تكــون الورشــة  ــة، تنظي هــا فعالّي ي هــذا وأك�ش
وع �ف ــ�ش ــة لل أفضــل طريق

ي 
حــات. بعــد هــذا، يُعطــى المعنّيــون الوقــت الــكا�ف اإلأوىل توضيحّيــة وأن تســعى إىل تلّقــي جولــٍة أوىل مــن المق�ت

اتهــم الخاّصــة. ومــن ثــّم، ســوف يحتاجــون إىل قنــاة تمّكنهــم مــن تقديــم  ي الموضــوع، اســتناًدا إىل خ�ب
للتفكــ�ي �ف

ــذي يجــب أن  ّ ال ي
ــا�أ ــل الموعــد النه ــر اإلأســماء إذا أمكــن، قب مإلحظاتهــم وتعليقاتهــم بســهولة، ومــن دون ذك

يُبلَّغــوه بشــكل واضــح.

ــع  ــة أن يجم ــود العملّي ي يق
ــ�ت ــق ال ــرد أو الفري ــى الف ــاورات، ع ــن المش ــة اإلأوىل م ــذه المرحل ــي ه ــا إن تنته وم

ــة بمــكان أن يجــري هــذا الجــزء مــن  ــدة. مــن اإلأهّمي ــد أكــ�ش اإلأفــكار فائ ــّم تحدي ــات ويحّللهــاـ بحيــث يت البيان
 . ف ــاركني ــة للمش ــح النتيج ــة، وأن تَوضَّ ــفافّية تاّم ــة بش العملّي

ــم ورشــة  ف المنّظمــة، تَُنظَّ ــ�ي ــا ترك ي ســينصّب عليه
ــ�ت ــك ال ــا تل ــد سلســلة مــن اإلأخطــار بأنّه ف يجــري تحدي وحــني

عمــل ثانيــة )أو أّي نمــط آخــر مــن أنمــاط المشــاورات العاّمــة( لعــرض النتائــج والحصــول عــى الموافقــة عليهــا 
هــم مّمــن يهتّمــون بهــذه العملّيــة، اإلّطــإلُع  ف ولغ�ي واعتمادهــا. وكمــا ســبق ِذكــرُه، مــن المهــّم أن يُتــاح للمشــاركني
ي هــذه الســّجإلت بشــكل َمحــارصف يتــّم 

ي ســوف تُنشــأ خــإلل مرحلــة المشــاورات. وقــد تــأ�ت
عــى الســّجإلت الــ�ت

وضعهــا بعــد كّل ورشــة عمــل، أو موجــز ِلَمــا تــّم جمعــه مــن أفــكار.

ي المجازفات البارزة
كيف يتّم تحديد مستوى المخاطر �ن  .٢

ــح  ــا يُرّج ــًطا، وم ــا أو متوّس ــًرا كارثيًّ ــاره أث ــن اعتب ــا يمك ــف لم ــر مختل ــة تقدي ــكّل منظّم ــون ل ــن المحتمــل أن يك م
ّ خــإلل هــذه المرحلــة، وهــو يتيــح للمنّظمــة أن توافــق عــى  حدوثــه أو مــا هــو ممكــن. نكــّرر أّن التشــاور أســايسي

، والشــفافّية والمحاســبة.  ف ــني تصنيــف المخاطــر. وتنطبــق المبــادئ نفســها: إدراج مســاهمات المعنّي

يتضّمن تقدير المخاطر المّتصل بتقديم الرعاية الصّحية:
ســعافات وعــى تقديــم الرعايــة  تحديــد الخطــر وحــّدة اإلأثــر المحتملــة )العواقــب( لحــادث عــى مقّدمــي اإلإ  •

الصّحيــة؛
ســعافات  ِض مقّدمــي اإلإ ِة اإلأحــداث الســابقة، وتََعــرُّ تقديــر احتمــال وقــوع حــادث، بالنظــر إىل وتــ�ي  •

ر الناتــج عنــه أو التخفيــف منــه. للمخاطــر، وقدرتهــم عــى الحــد مــن الــ�ف
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لتحقيــق هــذا، عــى المنّظمــة أن توافــق عــى معايــ�ي لتقديــر حــّدة اإلأثــر الــذي يمكــن أن ينتــج عــن خطــر محّدد، 
ــر مــدى احتمــال وقــوع هــذا الخطــر. الهــدف مــن هــذا التوّصــُل إىل إجمــاع عــى أّي مــن  وعــى نظــام لتقدي
ــع مــن  «. يُتوقَّ ي

اوح مقيــاس اإلأثــر مــن »ضئيــل« إىل »كار�ش ف اســتخدامها لــكل فئــة مــن الفئــات. يــ�ت
ّ ات يتعــني ّ المــؤ�ش

ي الصــورة 1٦، عــى الصفحــة 1٧٤.
المشــاورات أن تمّكنــك مــن مــلء المصفوفــة �ف

ــوادث،  ــدد الح ــد لع ــرّض، وواح ــتوى التع ــد لمس ات: واح ّ ــؤ�ش ــن الم ــدد م ــى ع ــال ع ــة اإلحتم ــتمل درج وتش
ــه.  ــّد من ر أو الح ــ�ف ــب ال ــى تجّن ــدرة ع ــد للق وواح

ســعاف ومــا قبــل الوصــول إىل المستشــفى هــو  ي قــد تعــّوق تقديــم خدمــات اإلإ
إّن تقديــر المخاطــر الــ�ت

ة المإلئمــة إلإجــراء تقديــرات جديــدة  عملّيــة مســتمرّة، ويجــب تجديدهــا بشــكل دورّي. أّمــا تحديــد الوتــ�ي
فهــو مســؤولّية إدارة المنّظمــة.
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الملحق ٣:
مثال عىل تدب�ي لتقليل المخاطر

مــن أجــل توضيــح عملّيــة التقليــل مــن المخاطــر، سنســتخدم مثــاإًل مــن الخيــال، ونســتعرض عملّيــة التصــّدي 
ــاء  ــا إبط ــّم فيه ــة يت ــاكاة حال ــأ إىل مح ــوف نلج ــة، س ــذه الغاي ــا له ــرة. وتحقيًق ــة خط ــة بحال ــر المرتبط للمخاط

ــات.  ي منطقــة العملّي
ــام بعملّياتهــا بســبب وجــود نقــاط تفتيــش �ف ســعاف أو منعهــا مــن القي خدمــات اإلإ

نقاط التفتيش

 ، ــ�ي ــق، بشــكل كب ــن أن تعي ــا مخاطــر يمك ــش عــى أنّه ــاط تفتي ــراً للمخاطــر، وحــّددَت وجــود نق ــَت تقدي أَجري
ــَك. ــراء عملّيات ــعاف أو إج س ــات اإلإ ــي خدم ــديّة لمقّدم ــإلمة الجس الس

ي خانــة “٤E” عــى مصفوفــة 
نتيجــة للمشــاورات الداخلّيــة، قمــَت بتصنيــف المخاطــر المتعّلقــة بنقــاط التفتيــش �ف

ا وذا أثــٍر شــديد )قبــل عملّيــة تقديــر المخاطــر، عليــك أنــت ومنّظمتــك  تهــا خطــًرا محتمــإًل جــدًّ المخاطــر، واعت�ب
ــل هــذه المخاطــر إىل  ــك أن تقّل ــه علي ــّررَت أنّ ات واضحــة عــى شــّدة/حّدة المخاطــر(. ق ّ ــا عــى مــؤ�ش أن تّتفق

مســتوى أقــّل وأكــ�ش قبــوإًل، بحيــث يمكنــك إجــراء عملّياتــك عــى نحــٍو أكــ�ش أمانـًـا.

لقــد ســبق ورأينــا أنـّـه يمكــن التقليــل مــن المخاطــر إّمــا عــن طريــق تقليــص احتمــال وقــوع حــادث مــا، أو عــ�ب 
ــن  ــج هذي ــاُر تنفيذهــا أن تعاِل ي ســوف تخت

ــ�ت ــ�ي التصــّدي للمخاطــر ال ف عــى تداب
ّ ــه. يتعــني ــف مــن حّدت التخفي

الُبعَديــن مًعــا. 

الطريقــة اإلأكــ�ش فعالّيــة للتعامــل مــع نقــاط التفتيــش هــي تجّنبهــا! بــكإلم آخــر: قّلــل مــن احتمــال اضطــرارك 
ي الخطــر الــذي يشــّكله هــذا اإلأمــر عــى الُمســَعف الــذي ينتظــر 

ي هــذه الحالــة، عليــك أن تفّكــر �ف
إىل عبورهــا. �ف

ــاف والمغــادرة،  ــّررَت اإللتف ــّم ق ــش، ث ســعاف إىل نقطــة تفتي ــت ســّيارة اإلإ ــك، إذا وصل ــة إىل ذل العــإلج. إضاف
يــزداد خطــر اســتهدافها وإطــإلق النــار عليهــا.

كيف يمكن للمرء أن يقّلل من احتمال مصادفة نقطة تفتيش عند اإلستجابة لمكالمة الطوارئ؟

باستخدام طرق بديلة  •

دارة المعلومــات يتيــح جمــع المعلومــات  ض ضمًنــا وجــود نظــام إلإ إّن قــوَل هــذا أســهل مــن فعلــه، وهــو يفــ�ت
ــتخدم بشــكل منهجــّي  ــات تُس ــا، أّن هــذه المعلوم ، أيًض ي

ــا يعــ�ف ــا. كم ــا وتبادله ــا وتحديثه ــة، وتخزينه ث الُمحدَّ
إلختيــار طريــق ِمــن وإىل موقــع الحــادث، يخلــو مــن أّي نقــاط تفتيــش.

السعي إىل رفع نقطة التفتيش قبل قيامك بالتدّخل  •

مــرة عنــد نقطــة  ي تتــوىّل اإلإ
يمكــن تحقيــق هــذا بتطويــر عإلقــة مــن الثقــة مــع المجموعــة أو المجموعــات الــ�ت

ف عــى  ي الوقــت المناســب، بالقّيمــني
ي أّن قياداتــك ســوف تتمّكــن مــن اإلتّصــال، �ف

التفتيــش، وباكتســاب الثقــة �ف
نقطــة التفتيــش، لرفعهــا قبــل وصولــك.

ي التخفيف من احتمال مصادفة نقطة تفتيش؟
ي اعتقادك، إجراءات أُخرى يمكن أن تسهم �ف

هل هناك، �ف
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ي حــاإلت كهــذه، من المهــّم أن تضــع بروتوكوإلً 
مــكان، دائًمــا، تجّنــب المــرور بنقطــة تفتيــش. �ف لإلأســف، ليــس باإلإ

ــا بــك، يهــدف إىل التخفيــف مــن حــّدة مثــل هــذه المصادفات.  خاصًّ

كيف يمكنك التخفيف من حّدة مصادفة نقطة تفتيش عند استجابتك لمكالمة طوارئ؟

رشــادات حــوَل التعامــل مــع  ثّمــة بروتوكــوإلت عديــدة تــّم تطويرهــا مــع الوقــت مــن ِقبــل منّظمــات تقــّدم اإلإ
: ي

ف اإلعتبــارات العاّمــة، مــا يــأ�ت أوضــاع تُصــاَدف فيهــا نقــاط تفتيــش. مــن بــني

وريّة لعبور نقطة تفتيش؟ ما هي المستندات ال�ف  •
ي تجب حمايتها؟

فصاح عنها، وما هي المعلومات ال�ت ي يمكن اإلإ
ما هي المعلومات ال�ت  •

ي السّيارة؟
َمن يمكنه أن يتواجد �ف  •

ما الذي يمكن اعتباره غ�ي اعتيادّي؟  •
سعاف لضمان �عة الحركة حيث يلزم؟ ي تقّلها سّيارة اإلإ

كيف يمكن توضيح خطورة الحالة ال�ت  •

ــًرا  ــد يكــون جدي ــت مــع حامــىي الســإلح، ق ــم وثاب ســعاف حــوار قائ ــث يكــون لخدمــات اإلإ نصيحــة: حي
ــن منظــور  ــش م ــاط التفتي ــد نق ــة عن ــات اإلأمنّي ــى التحّدي ضــاءة ع كة واإلإ ــام إجــراء محــاكاة مشــ�ت باإلهتم

أشــمل.

يــد أو تدفئــة.  د دون ت�ب ي الحــّر أو الــ�ب
قــد يكــون اإلأشــخاص الواقفــون عنــد نقــاط التفتيــش قــد قضــوا ســاعات �ف

وقــد يكونــون بــإل طعــام أو مــاء. ولعّلــك أّول شــخص يرونــه اليــوم.
 

بــوا أو تعاطــوا المخــّدرات، أو قــد يكونــون أطفــاإلً أُِخــذوا مــن عائإلتهــم، وقــد يكونــون  وقــد يكــون هــؤإلء قــد �ش
ي المزاج. أيًضــا تحــت تأثــ�ي المخــدرات أو الكحــول. يمكــن أن يكونــوا شــديدي الخطــورة ومتقّلــ�ب

ي منطقــة يجــري فيهــا اســتهداف القــوى اإلأمنّيــة، ولــذا فقــد يكــون الواقفــون عنــد 
وقــد تكــون نقطــة التفتيــش �ف

ــد لديهــم  ء يمكــن أن يوّل ي
ــأّي يسش ــد مــن عــدم قيامــك ب ف عــى حياتهــم. تأّك ــن وخائفــني نقــاط التفتيــش متوتّري

اإلنطبــاع بأنّــك تشــّكل تهديــًدا لهــم. 

بـًـا، دائًمــا، ولكــن كــن حــذًرا. تجّنــب المواجهــة. قــد  ، عــى وضعــك. كــْن مهذًّ إّن تّ�فــك قــد يؤثـّـر، بشــكل مبــا�ش
تكــون مســتعجإلً، أّمــا هــم فــإل. إل تضعهــم تحــت ضغــط الوقــت، لمجــرّد أنـّـك مرتبــط بمواعيــد نهائّيــة. قبــل 

ف عنــد نقــاط التفتيــش.  القيــام بالمهّمــة، يجــب اتّخــاذ قــرار حــول َمــن يتحــّدث مــع الواقفــني
ّجــل أإّل إذا ُطلــب منــك ذلــك. افتــح الشــّباك لتتحّدث،  اتــرك نوافــذ الســّيارة مغلقــة واإلأبــواب مقفلــة. إل ت�ت  •

ف محّدثيــك؛ فقــط بالقــدر الــذي يكفــي لتنظــر إىل أعــني
أظهــر لهــم أنّــك إل تشــّكل تهديــًدا لهــم. أظهــر يديــك، وإل تقــم بــأّي حركــة �يعــة. فقــد يظّنــون أنّــك   •

ــإلًحا.  ــاول س ــد أن تتن تري

اب من نقطة تفتيش مجهولة: عند اإلق�ت
ي المقّدمة بإخطار الموكب؛

ي �ف
تقوم السّيارة ال�ت  •

قّيم الوضع؛  •
ي السّيارة؛

أطفئ الموسيقى أو أّي عوامل تشتيت أُخرى �ف  •
ف عند نقاط التفتيش؛ اتّفقوا َمن سيتوىّل الكإلم مع الواقفني  •

اخلع نظاراتك؛  •
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vقّلل من �عتك )ال�عة اإلأوىل، ٥ كلم/ساعة(؛
استعّد للتوّقف، وأطفئ المحّرك، وشّد فرامل اليد؛  •

طة باإلأمور اإلآتية: . ربّما يقوم الجنود أو رجال ال�ش ّ ي
اب من نقطة تفتيش قانو�ف اإلق�ت

التحّقق من بطاقات الهويّة أو جوازات السفر؛  •
ّ ب�ّي لداخل السّيارة )اخلع نظاراتك لتأكيد الهويّة(؛ ي

تدقيق أم�ف  •
تفتيش علبة القّفازات؛  •

تفتيش السّيارة؛  •
ّ للسّيارة بالمرآة؛ إجراء تفتيش سفىي  •

•  فتح غطاء المحّرك وتفتيش منطقة المحّرك؛
زيادة مستوى البحث عند اإلشتباه؛  •

إذا جرى التفتيش بواسطة الكإلب، عى السائق أن يلزم السّيارة، وأن تبقى أبواب السّيارة مغلقة.  •

ة: إذا اضطررت إىل المغادرة ب�عة – تذّكر أّن هذا اإلأمر يحمل مخاطر كب�ي
قم باإللتفاف باكًرا؛  •

؛ إذا لم تكن قادًرا عى اإللتفاف باكًرا، اع�ب  •
إذا لم تكن قادًرا عى العبور، خذ اإلتّجاه المعاكس؛  •

ي اإلتّجاه المعكس، اهرب.
إذا لم تكن قادًرا عى الذهاب �ف  •

بتطبيــق هــذه اإلإجــراءات، يمكنــك التقليــل مــن المخاطــر المّتصلــة بوجــود نقــاط تفتيــش. ولــ�ي تكــون 
ي المنّظمــة، 

ــة. ويجــب تعميمهــا بشــكل واســع �ف ــة، يجــب تطبيــق هــذه اإلإجــراءات بطريقــة منهجّي فّعال
ســعاف عــى تطبيقهــا، وإجــراء تدريبــات إنعاشــّية داخلّيــة بشــكل منتظــم.  وتدريــب مقّدمــي خدمــات اإلإ
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الملحق ٤:
بالغ عن الحوادث مذّكرة توجيهّية بشأن األإ

لمقّدمي الرعاية الصّحية

بالغ عن الحوادث لمقّدمي الرعاية الصّحية مذّكرة توجيهّية بشأن األإ
ي تتعــّرض لهــا 

ــ�ت ــإلغ عــن حــوادث العنــف ال ب ــة اإلإ ــم إرشــادات حــول كيفّي الغــرُض مــن هــذه الوثيقــة تقدي
وريـّـان لتطويــر اســتجابات مإلئمــة  الرعايــة الصّحيــة وطريقــة رصدهــا. إّن جمــع هــذه المعلومــات وتحليلهــا رصف

ي الرعايــة الصّحيــة.
ي ذلــك رفــع مســتوى أمــن الطواقــم العاملــة �ف

ومســتندة إىل أدّلــة، بمــا �ف

ــة  ــة الصّحي ــّد الرعاي ــف ض ــوَل العن ــات ح ــع البيان ــه جم ــوي علي ــن أن ينط ــا يمك ــًرا لم ــذر: نظ ام الح ف ــ�ت ال
ــل  ــراء تحلي ــن إج ــّد م ــرى، إل ب ــوارئ اإلأُخ ــاإلت الط ــّلح وح اع المس ف ــ�ف ــياق ال ي س

ــّية �ف ــن حساس ــا، م وإدارته
دارتهــا ومعالجتهــا ضمــن  ــات، ونظــام إلإ ــة البيان ــات مإلئمــة لحماي ــد مــن وجــود آلّي ــق للمخاطــر، والتأّك معّم
ي دليــل اللجنــة الدولّيــة للصليــب اإلأحمــر حــول 

رشــادات المتضّمنــة �ف منّظمــة معّينــة، تماشــًيا مــع المعايــ�ي واإلإ
ــ�ي  ام بمعاي ــ�تف ــب اإلل ــة«.)٤٩( يج ــطة الحماي ــة إلأنش ــ�ي المهنّي ي المعاي

ّ و�ف ي
ــا�ف نس ــل اإلإ ي العم

ــات �ف ــة البيان »حماي
ي كّل مرحلــة مــن مراحــل جمــع البيانــات وإدارتهــا. كمــا يجــب اإلنتبــاه إىل المبــادئ اإلأساســّية 

حمايــة البيانــات �ف
امــات القانونّيــة، والتقليــل  ف ف المرعّيــة، واإلل�ت لحمايــة البيانــات، ومعالجتهــا، واإلحتفــاظ بهــا، وأمنهــا، والقوانــني
 Data Protection Impact( مــن المخاطــر عــى اإلأفــراد. ويــو� بإجــراء تقديــر لتأثــ�ي حمايــة البيانــات

ــات.)٥0( ــات والمنّظم ــراد والمجموع ــى اإلأف ــر ع ــد المخاط Assessment( لتحدي

ف  /المتطّوعــني ف يمكــن تكييــف هــذا النمــوذج تبًعــا للســياقات المختلفــة؛ ويــو� باختبــاره مــع بعــض الموّظفني
ــذا  ــتخدام ه ــدء باس ــل الب ــة. وقب ــ�ي الثقافّي ــا للمعاي ــات تبًع ــل التعريف ــك لتعدي ــل، وذل ــذه بالكام ــل تنفي قب
ف عــى  ف والمتطّوعــني النمــوذج عــى نطــاق واســع، إل بــّد مــن وضــع أنظمــة داخلّيــة مإلئمــة وتدريــب الموّظفــني

بــإلغ عنهــا. توجيــه عمّليــة جمــع المعلومــات عــن حــوادث العنــف واإلإ

نســانّية عــى اإلمتثــال لمعايــ�ي حمايــة البيانــات الشــخصّية، عــن طريــق زيــادة الوعــي وتقديــم  يســعى الدليــل إىل مســاعدة المنّظمــات اإلإ  )٤٩( 

، إل ســّيما عنــد اســتخدام التقنّيــات الجديــدة. دليــل  ّ ي
نســا�ف ي ســياق العمــل اإلإ

إرشــادات محــّددة بشــأن تفســ�ي مبــادئ حمايــة البيانــات �ف

ــة  ــ�ي المهنّي ــر المعاي ّ )tinyurl.com/mrxthyra :)ICRC and Brussels Privacy Hub. وتوّف ي
ــا�ف ــل اإلنس ــال العم ي مج

ــات �ف ــة البيان حماي

ــال  ــذ أعم ــان تنفي ي ضم
ي تلعــب دوًرا أساســّيا �ف

ــ�ت ــا ال ــ�ي الدني ــن المعاي ــة م ، مجموع ّ ي
نســا�ف ي القطــاع اإلإ

ــة عــى نطــاق واســع �ف المقبول

ي 
، بوجــه خــاّص، عــى مســألة جمــع البيانــات. انظــر المعايــ�ي المهنّيــة للعمــل �ف الحمايــة بأمــان وفعالّيــة. ويرّكــز الفصــل 6 مــن المعايــ�ي

مجــال الحمايــة.

 . ّ ي
ي العمل اإلنسا�ف

أنظر دليل حماية البيانات �ف  )٥0( 

https://www.icrc.org/en/data-protection-humanitarian-action-handbook
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ام المعايــ�ي اإلآتيــة عنــد التعامــل مــع أّي نــوع  ــة إلأنشــطة الحمايــة«، يجــب احــ�ت اســتناًدا إىل »المعايــ�ي المهنّي
مــن أنــواع البيانــات والمعلومــات:

ــون  ــون المدّرب ــة إإّل الموّظف ــة الصّحي ــّد الرعاي ــف ض ــوادث العن ــة بح ــات الخاّص ــع البيان ــوم بجم إل يق  •
٦.1(؛  )المعيــار 

ي اإلســتجابات المناســبة وتعزيــز 
شــاد بهــا �ف ينبغــي أإّل تُســتخدم المعلومــات المتعّلقــة بالحــوادث إإّل لإلس�ت  •

أمــن مقّدمــي الرعايــة الصّحيــة )المعيــار ٦.3(؛
ريــن و/أو الشــهود إلأعبــاء  ّ

َ لتجّنــب تعريــض اإلأشــخاص المت�ف عنــَد جمــع المعلومــات، يجــب اتّخــاذ تدابــ�ي  •
ــة )المعيــار ٦.٤(؛ وريّ ومخاطــر غــ�ي رصف

ف 
ّ ــ�ي ــر التح ــن خط ــكان، م م ــدر اإلإ ــّد، ق ــَة الح ــة، بغي ــة حياديّ ــا بطريق ــات ومعالجته ــع المعلوم ــب جم يج  •

)المعيــار ٦.٥(. ف  والتميــ�ي

ضافــة إىل هــذا، عنــد التعامــل مــع بيانــات شــخصّية حّساســة و/أو بيانــات ومعلومــات حّساســة عــن الحمايــة،  باإلإ
ــة،  ــة العادل ــة والمعالج وع ــدة الم�ش ــة: القاع ــادئ اإلآتي ــا للمب ــة تطبيًق ــة إضافّي ــراءات حماي ــق إج ــب تطبي يج
ورّي للغايــة، والحــّد مــن اإلحتفــاظ بالبيانــات،  والغايــة المحــدودة، والّ�يــة، وقــ� البيانــات عــى مــا هــو رصف
ــات  ــذه البيان ــل ه ــادل مث ــاع تب ــا إخض ــي أيًض ــ�ي ٩.٦ – 1٥.٦(. وينبغ ــات )المعاي ــن البيان ــات، وأم ــة البيان ودّق

ــار 1٦.٦(. هــا إلإجــراءات صارمــة )المعي ونقلهــا ون�ش

جــرى تطويــر هــذا النمــوذج كعّينــة مرجعّيــة لرصــد العنــف ضــّد الرعايــة الصّحيــة مــن خــإلل تحديــد ضخامــة 
 . ف

ّ ي ســياق معــني
حــوادث العنــف ضــّد الرعايــة الصّحيــة وتحديــد أبــرز أشــكال العنــف ضــّد الرعايــة الصّحيــة �ف

ــة/ ــات مــن جهــة اإلســتجابة والتدابــ�ي التصحيحّي ي وضــع اإلأولويّ
شــاد بهــا �ف تُســَتخدم هــذه المعلومــات لإلس�ت

الوقائّيــة ومــا يليهــا مــن رصــد وتقييــم. 
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تعريف
حّددت اللجنة الدولّية للصليب اإلأحمر أشكال العنف اإلآتية:)٥1(

ّ)٥٢(( ضّد الجرحى والمر�ن العنف )الجسدّي والنفيسي
ّ ومضايقــة  از والعنــف الجنــ�ي ف صابــة )اإلأذيــة( واإلبــ�ت ف أمــور أُخــرى، القتــل واإلإ يشــمل العنــف، مــن بــني
المــر�ف أو َمــن يحاولــون الحصــول عــى الرعايــة الصّحيــة وترهيبهــم؛ والمنــع مــن الوصــول إىل الرعايــة 
ي انقطــاع 

ي الحصــول عــى الرعايــة ونوعّيتهــا؛ والتســّبب �ف
ف �ف ي الوقــت المناســب أو التدّخــل فيــه؛ والتميــ�ي

�ف
الرعايــة الطبّيــة. 

ــون إىل  ــن يحتاج ، الذي ف ــني ف أو مدنّي ــكريّني ــوا عس ــواء كان ــخاص، س ــَع اإلأش ــر�ف جمي ــى والم ــمل الجرح يش
ي 

ــ�ش ــة وحدي . وهــذا يشــمل حــاإلت اإلأموم ّ ي
ــدا�أ ــل ع ــأّي عم ــام ب ــن القي ــة ويمتنعــون ع المســاعدة الطّبي

ــزة. ــوإلدة والعج ال

ي الرعاية الصّحية
ن �ن ( ضّد العامل�ي ّ العنف )الجسدّي والنفيسي

هيــب و�قــة أطقــم الرعايــة الصّحيــة؛  صابــة )اإلأذيــة( والخطــف والمضايقــة وال�ت يشــمل العنــف القتــل واإلإ
ــد  ــة وتوقيفهــم عن ــة الجنائّي اء اإلأدّل ــك إعاقــة خــ�ب ي ذل

ــة، بمــا �ف ــه الطّبي ــه مهاّم ــف أّي شــخص إلأدائ توقي
قيامهــم بمهامهــم الطّبيــة الجنائّيــة. 

عــّي والمســاعدين  ف وموّظفــي الطــّب ال�ش ف والمســعفني تشــمل أطقــم الرعايــة الصّحيــة اإلأطّبــاَء والممرّضــني
ســعافات.  ي َمرافــق الرعايــة الصّحيــة؛ وأطقــم اإلإ

ف �ف داريّــني ف اإلإ ف بوظائــف طّبيــة؛ والموّظفــني الموّكلــني

العنف ضّد مرافق الرعاية الصّحية
يشــمل العنــف القصــَف بالقنابــل، أو القصــف بالقذائــف، أو النهــب، أو الدخــول عنــوة، أو الحــرق، أو 
ي 

غــإلق القــ�ّي، أو اإلســتيإلء عــى المرفــق، أو التطويــق، أو أّي تدّخــل قــ�ّي آخــر �ف إطــإلق النــار، أو اإلإ
إدارة مرافــق الرعايــة الصّحيــة )مثــل حرمانهــا مــن الكهربــاء والمــاء(.

ســعافات اإلأولّيــة ومراكــز  ات والعيــادات ومراكــز اإلإ تشــمل مرافــق الرعايــة الصّحيــة المستشــفيات والمختــ�ب
ي هــذه المرافــق.

عــّي والمخــازن الطّبيــة والصيدإلنّيــة �ف نقــل الــدم ومرافــق الطــّب ال�ش

tinyurl.com/4jyumyse | International Committee of the Red Cross. Focus. Health Care in Danger Making the Case.  )٥1(  

 August 2011, pp. 8, 10, 14 and 18.

ّ بأنـّـه اســتخدام القــّوة البدنّيــة ضــّد شــخص  ي
ي قطــاع الصّحــة العنــَف البــد�ف

ي مــكان العمــل �ف
ّ بالعنــف �ف ي

ك المعــ�ف نامــج المشــ�ت يعــرّف ال�ب  )٥2( 

ــؤذي  ــذي ي ــد ال ــلوك المتعّم ــوم )الس ــمل اإلعتداء/الهج . يش ّ ــ�ي ّ أو نف ــ�ي ّ أو جن ي
ــد�ف ر ب ــؤدي إىل رصف ــا ي ــرى مّم ــة أخ ــر أو مجموع آخ

ب، والــركل، والصفــع، والطعــن، وإطــإلق النــار، والدفــع،  /اإلغتصــاب(، والــ�ف ّ ي ذلــك اإلعتــداء الجن�ي
شــخًصا آخــر جســديًّا، بمــا �ف

ــة )ويشــار إليهــا هنــا بالعنــف اللفظــّي( عــى أنــه  ســاءة العاطفّي /اإلإ ّ ف أمــور أخــرى. يُعــرَّف العنــف النف�ي والعــّض، والقــرص، مــن بــني

ر للنمــّو  ي ذلــك التهديــد بالقــّوة البدنّيــة، ضــّد شــخص أو مجموعــة أخــرى يمكــن أن يــؤّدي إىل رصف
اإلســتخدام المتعّمــد للســلطة، بمــا �ف

ك  نامــج المشــ�ت ســاءة اللفظّيــة والتنّمــر والمضايقــة والتهديــد. ال�ب ّ أو اإلجتماعــّي. يشــمل اإلإ ي
ّ أو الروحــّي أو اإلأخــإل�ت الجســدّي أو العقــىي

ّ إلأدوات  ي
ي القطــاع الصحــّي، اســتبيان اســتقصا�أ

ي مــكان العمــل �ف
ي القطــاع الصحــّي )2003(. العنــف �ف

ي مــكان العمــل �ف
بشــأن العنــف �ف

tinyurl.com/3j8tdxh9 :ي بلــد مــن البلــدان
بحــوث دراســات الحالــة �ف

https://shop.icrc.org/health-care-in-danger-making-the-case-print-en.html
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/documents/violence-against-health-workers/wvresearchprotocol.pdf?sfvrsn=9434f7ff_2&download=true
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ي ّ العنف ضّد وسائط النقل الط�ب
يشــمل العنــف القصــَف بالقنابــل، والقصــف بالقذائــف، والنهــب، والحــرق، وإطــإلق النــار، واإلســتيإلء، 

. ي ّ وإعاقــة حركــة وســائط النقــل الطــ�ب
ــة أو  ــت مدنّي ــة، ســواء كان ــرات الطّبي ســعاف، والســفن والطائ ي ســّيارات اإلإ ّ ــل الطــ�ب تشــمل وســائط النق

ــة. ات طّبي ف ــ�ي ــّدات وتجه ــل مع ــرى تنق ــات أُخ ــكريّة، أو أّي مركب عس

بالغ عن حادث – العنف ضّد الرعاية الصّحية نموذج األإ

معلومات عاّمة/إداريّة

الموقع )مثإلً: المدينة(:تاريخ األبالغ:

اسم مرفق الرعاية الصّحية / مقّدم الخدمة )مثإلً: حيث يعمل الُمبلِّغ(:
تأّكد من عدم ذكر أسماء اإلأشخاص

معلومات حول الحادث

زمان الحادث:تاريخ الحادث: 

موقع الحادث
 مركز إسعاف

ع بالدم ّ  مركز ت�ب
 عيادة

 نقطة إسعاف أّوىلي
عّي  مركز طّب �ش

 مستشفى

ي ّ  مخزن ط�ب
 مستشفى

 وحدة متحّركة )ومن ضمنها وحدة التلقيح المتحّركة(
 فرع لجمعّية وطنّية

 صيدلّية
 مكان عام )مثإلً، طريق، شارع(

غ�ي ذلك، الرجاء الوصف_____________________________________
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حوادث ضّد أطقم الرعاية الصّحية أو الجرحى والمر�ن

نوع الحادث

 خطف
)  منع الوصول )إىل أطقم الرعاية الصّحية / إىل الجرحى والمر�ف

 توقيف / احتجاز اإلأطقم بسبب قيامهم بمهاهم
از / تغريم تعّسفي / سلب بالتهديد ف  اب�ت

 انقطاع ق�ّي للرعاية الطّبية
 قتل

ب، ركل، صفع، طعن، إلخ(  عنف جسدّي )إصابة، رصف
ابات تؤثّر عى تقديم الرعاية  احتجاجات / إرصف

ها من اإلأفعال الق�يّة ذات الطبيعة الجنسّية( ي ذلك المضايقات الجنسّية أو غ�ي
 مضايقات )بما �ف

 إطإلق النار
 �قة / سلب

 تهديدات / ترهيب )أو أّي شكل آخر من أشكال العنف اللفظّي(

غ�ي ذلك، الرجاء الوصف_____________________________________

الضحّية / الضحايا:

ين(وصف الضحّية / الضحايا عدد الضحايا )إذا كانوا كث�ي

 طاقم إسعاف: سائق
 طائق إسعاف: طبيب طوارئ

 طاقم إسعاف: غ�ي ذلك
 طاقم رعاية صّحية: طبيب

عّي  طاقم رعاية صّحية: طبيب �ش
 طاقم رعاية صّحية: ممرّض / ممرّضة

ّ  طاقم رعاية صّحية: صيدىلي
 موّظف مساعد: حارس، غ�ي ذلك
 مريض / زبون )جريح أو مريض(

 قريب مريض

غ�ي ذلك، الرجاء الوصف_______________________
تأّكد من عدم ذكر أسماء اإلأشخاص

هل تّم التعرّف عىل مرافق الرعاية الصّحية ووسائط النقل الصّحية بشكل جّيد، مع الشارات والعالمات؟
 نعم

 إل
 إل أعرف
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ي ّ حوادث ضّد مرافق الرعاية الصّحية ووسائط النقل الط�ب

رة / المستهدفة ّ
البنية المت�ن

 سّيارة إسعاف
 مرفق رعاية صّحية

 أدوية
 وسائط نقل أُخرى

غ�ي ذلك، الرجاء الوصف_____________________________________________
تأّكد من عدم ذكر أسماء اإلأشخاص

نوع الحادث

 قصف جّوي / قصف بالقنابل / قصف بالقذائف )استخدام اإلأسلحة / المتفّجرات(
ي )مثإلً: حرق، تخريب( ّ ر مرفق الرعاية الصّحية أو واسطة النقل الط�ب ّ

 تدم�ي / ت�ف
 إغإلق ق�ّي لمرفق الرعاية الصّحية

ي ذلك اإلقتحام المسّلح(
ي مرفق الرعاية الصّحية )بما �ف

 تدّخل ق�ّي �ف
ة ف

ّ شارات المم�ي  إساءة استعمال الشارات، والعإلمات، واإلإ
ي ذلك الخداع(

ي )بما �ف ّ  إساءة استعمال وسائط النقل الط�ب
ابات( ي ذلك نقاط التفتيش، اإلحتجاجات / اإلإرصف

 إعاقة المرور )بما �ف

ي ّ  إطإلق النار عى المرفق أو واسطة النقل الط�ب
 احتإلل مرفق الرعاية الصّحية

 ال�قة / النهب

غ�ي ذلك، الرجاء الوصف_______________________________________________  
تأّكد من عدم ذكر أسماء اإلأشخاص

ي
الجا�ن

 مريض / زبون
 قريب مريض

 عاّمة الناس )حشود عدوانّية(
 حّراس المريض المسّلحون

 مجموعة مسّلحة

غ�ي ذلك، الرجاء الوصف_______________________________________________  
تأّكد من عدم ذكر أسماء اإلأشخاص

هــل تــّم التعــرّف عــىل مرافــق الرعايــة الصّحيــة ووســائط النقــل الصّحيــة بشــكل جّيــد، مــع الشــارات 
والعالمــات؟

 نعم
 إل

 إل أعرف
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وصف الحادث

انتظار  ات  المحتملة للحادث )مثإًل: ف�ت اإلأسباب  إذا أمكن،  عنفّية، وحّدد،  ي تشّكل أفعاإلً 
ال�ت الوقائع  بكلمات بسيطة،  أوضح، 

طويلة، رفض الرعاية(. مإلحظة: تأّكد من عدم ذكر أسماء اإلأطقم
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الملحق ٥:
ّ واألجتماعّي | األتّحاد  المركز المرجعّي للدعم النفيسي

ّ لجمعّيات الصليب األأحمر والهالل األأحمر |  الدوىلي
فصاحات الصعبة)٥٣( إدارة ردود الفعل واألإ

ف باضطــراب، فقــد تؤثـّـر رّدة فعلــه عــى عمــل المجموعــة وتفاعلهــا أو تزيــد  ١- الخطــر: إذا شــعر أحــد المشــاركني
عنــد اإلآخريــن الشــعور بالضائقــة.

ســعافات اإلأّوليــة النفســّية )AFP( أن يقــوم بــه هــو إعــادة اإلأمــور إىل  اإلســتجابة: أّول مــا يمكــن لمنّســق اإلإ
ــه مــدرك لصعوبــة المســألة عــى عضــو المجموعــة.  ، بشــكل هــادئ، بأنّ طبيعتهــا، وأن يبــدي تفّهمــه بالتعبــ�ي
ســعافات اإلأّوليــة النفســّية  ف عــى الحــارصف )الواقــع(، يمكــن لمنّســق اإلإ كــ�ي َ قــادٍر عــى ال�ت وإذا بــدا الشــخص غــ�ي
 . ــ�ب ــدوء أك ــعور به ــى الش ــاعده ع ــذا يس ــّل ه ــماعه لع ــه أو س ــه رؤيت ء يمكن ي

ــى يسش ف ع ــ�ي ك ــه ال�ت ــب إلي أن يطل
ّ أو يقــف ويرّكــز عــى مــا يشــعر بــه ويصــف  ويمكنــه أيًضــا أن يطلــب إىل عضــو المجموعــة أن يجلــس عــى كــريسي

هــذا الشــعور.

بية النفسية ودعم اإلأقران. ٢- الخطر: إذا نأى أحدهم بنفسه عن النقاش، فلن يستفيد من ال�ت
ي أن يســمع قليــإلً مــن كّل 

ــة النفســية أن يشــّدد عــى رغبتــه �ف ســعافات اإلأولّي اإلســتجابة: يمكــن لمنّســق اإلإ
واحــد، وعــى أّن المجموعــة مــكان آمــن للجميــع يمكنهــم فيــه أن يتحّدثــوا عــن أنفســهم، دوَن أن يلفــت الكثــ�ي 
ي عــزل نفســه، يمكــن للميــّ� أن يدعــوه 

مــن اإلنتبــاه إىل الشــخص الــذي نــأى بنفســه. وإذا اســتمّر الشــخص �ف
ًة، بقولــه مثــإلً، »جيــم – هــل تــوّد أن تقــول شــيًئا؟« أو بالتحــّدث مــع الشــخص عــى انفــراٍد بعــد  باإلســم مبــا�ش

اإلجتمــاع ليســمع منــه مــا يقلقــه. 

ي المجموعــة، فقــد يــؤّدي هــذا إىل شــعور 
ف عضويــن �ف ًا، ونشــب نــزاع بــني ٣- الخطــر: إذا غضــب أحدهــم كثــ�ي

ي مأمــن، ويرفــع مــن شــعورهم بالضيــق. وعندئــٍذ، قــد إل يــؤّدي دعــم اإلأقــران وظيفتــه 
اإلآخريــن بأنّهــم ليســوا �ف

ي المجموعــة بشــمل جّيــد.
�ف

شــكال، ويقــّدر مشــاعر اإلأفــراد  ــة النفســّية أن يوقــف اإلإ ســعافات اإلأّولّي ف عــى منّســق اإلإ
ّ اإلســتجابة: يتعــني

اع.  ف ــ�ف ي ال
ف لإلســتمرار �ف ، وبوضــح لهــم أّن هــذا ليــس المــكان أو الزمــان المناســبني ف ــني المعنّي

٤- الخطر: إذا بدأ أحدهم بالبكاء بشكل إلإرادّي، فقد يؤّدي هذا إىل شعور اإلآخرين بضيق شديد.
مســاك بيــده.  ف الشــخص بلمســه، مثــإلً: بوضــع يــدك عــى كتفــه، أو باإلإ اإلســتجابة: إذا كان مإلئًمــا، طمــنأ
وا  ّ ســعافات اإلأّوليــة النفســّية الفرديـّـة. اســمح لهــم بــأن يعــ�ب وك بمــا يزعجهــم، وقــّدم لهــم اإلإ ادُعُهــم أن يخــ�ب
بيــة النفســّية، وادُع اإلآخريــن إىل إعطــاء أفــكار عــن أســاليب إيجابّيــة  عــن حزنهــم، واســتخدم هــذا كفرصــة لل�ت

للتأقلــم.

tinyurl.com/329vr58h | PFA-Module-4-Group.pdf (pscentre.org)  )٥3( 

https://pscentre.org/wp-content/uploads/2019/05/PFA-Module-4-Group.pdf
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ي موقــع 
٥- الخطــر: إذا أفصــح أحدهــم عــن مســألة شــديدة الحساســّية، فقــد يجعــل هــذا اإلأمــر الشــخَص �ف

ضعيــف، ويجعلــه يشــعر بعــدم اإلرتيــاح.
فصاحــات الحّساســة تبًعــا للســياق. مــن المهــّم  اإلســتجابة: ثّمــة خيــارات متعــّددة لكيفّيــة التعاطــي مــع اإلإ
ي مأمــن، وأنـّـه قــد ينــدم إلحًقــا 

أإّل تــدع الشــخص ينتقــل إىل موضــع ضعيــف، إلأّن هــذا قــد يُشــعره بأنـّـه ليــس �ف
عــى مــا أفصــح عنــه. وإذا مــا أفصحــوا عــن أمــور شــخصّية، مــن اإلأفضــل مناقشــتها عــى انفــراد، عــى منّســق 
ســعافات اإلأّولّيــة النفســّية أن يطلــب إىل الشــخص التوّقــف عــن الــكإلم، وأن يدعــوه، عوًضــا عــن ذلــك، إىل  اإلإ

ي وقــت إلحــق. 
جلســة دعــم فــردّي، �ف

كثــار مــن  ســعافات اإلأّوليــة النفســّية والدعــم، باإلإ ف عــى اجتمــاع لإلإ ٦- الخطــر: إذا مــا هيمــن أحــد المشــاركني
ي المجموعــة ورفض 

ف اإلآخريــن بالتحــّدث، أو بالتكابــر عــى اإلأعضــاء اإلآخريــن �ف الــكإلم، وعــدم الســماح للمشــاركني
اإلآراء الصــادرة عنهــم، فــإّن هــذا قــد يــؤّدي إىل تثبيــط اإلآخريــن وشــعورهم باإلنزعــاج، ويعيــق دعــَم اإلأقــران.

ســعافات اإلأّولّيــة أن يتعامــل، مــن ضمــن المجموعــة، مــع عضــو مهيمــن فيهــا،  اإلســتجابة: يحــاول منّســق اإلإ
وذلــك باســتخدام مهــارات المســاعدة اإلأساســّية. يمكــن للميــّ� أن يشــكر الشــخص عــى مســاهمته، ويدعــو 

اإلآخريــن إىل الــكإلم. مثــإلً، بالقــول:

ي المجموعة. هل لدى أّي 
ا، ولكْن، أوّد أن أسمع أيًضا من اإلآخرين �ف »شكًرا )فإلن(. ما تقوله مهّم جدًّ

ة مماثلة؟« أحد آخر خ�ب

احة  ورّي التحــّدث إليه عــى انفــراد خإلل اإلســ�ت إذا لــم يســتجب الشــخص خــإلل اإلجتمــاع، قــد يكــون مــن الــ�ف
ــاح للجميــع الفرصــة  ــن الجميــع مــن الــكإلم وأن تت ــه مــن المهــّم أن يتمّك ــه أنّ ــة اإلجتمــاع. أوضــح ل ي نهاي

أو �ف
ي المجموعــة والتعبــ�ي عــن آرائهــم. احــرص عــى أإّل تبــدأ كإلمــك إليــه بقولــَك لــه أمــوًرا ســلبّية، فقــد 

للمشــاركة �ف
احــك. يمكنــك، مثــإلً، أن تقــول:  إل يصغــي إىل اق�ت

ي النقاش، وهذا جّيد. ولكن، أوّد أيًضا أن تُتاح لإلآخرين فرصة المشاركة 
ا اليوم �ف ً »لقد شاركت كث�ي

اتهم«. مثلك. لنستمع أيًضا لما يقوله اإلآخرون عن خ�ب
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الملحق ٧:
نموذج التقييم

بشكل عاّم، كيف تقّيم 
مضمون التدريب

ضعيف 
ا جدًّ

ممتازجّيدمتوّسطضعيف

مإلحظات:

مالحظات عاّمة
شارة إىل مدى موافقتك عى المواقف اإلآتية الرجاء اإلإ

أعارض 
بشّدة

أوافقأعارض
أوافق 
بشّدة

ا وجّذابًا كان المضمون مهمًّ

حّقق التدريب أهدافه

المعرفة والمهارات
شارة إىل مدى موافقتك عى المواقف اإلآتية الرجاء اإلإ

أعارض 
بشّدة

أوافقأعارض
أوافق 
بشّدة

الجلسة ١: اكتسبت فهًما لما يعنيه العنف ضّد 
ي الرعاية الصّحية وآثاره عى مقّدمي 

ف �ف العاملني
سعاف خدمات اإلإ

مإلحظات:

ي بالعنارص 
الجلسة ٢: ازدادت اإلآن معرف�ت

بإلغ عن  ي إدارة المخاطر وبأهّمية اإلإ
اإلأساسّية �ف
الحوادث

مإلحظات:
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المعرفة والمهارات
شارة إىل مدى موافقتك عى المواقف اإلآتية الرجاء اإلإ

أعارض 
بشّدة

أوافقأعارض
أوافق 
بشّدة

الجلسة ٣: حصلت عىل نظرة جديدة إىل سلويكي 

ي
ي خالل خدم�ت

وكيف يؤثّر عىل أم�ن

مإلحظات:

الجلسة ٤: أدركت كيف أتعامل مع العدائّية 
ن األأشخاص والعنف والتهديدات ب�ي

مإلحظات:

الجلسة ٥: تعّلمت المزيَد حول كيفّية التقليل 
ي ظروف ضاغطة وتعزيز 

من خطر العمل �ن
الرفاهة النفسّية واألجتماعّية 

مإلحظات:

ي عىل اكتساب الفهم
ي ما يأ�ت

ساَعد�ن
أعارض 
بشّدة

أوافقأعارض
أوافق 
بشّدة

مجموعات العمل

النقاشات العاّمة

النقاشات العاّمة

أداء األأدوار

Power Point عروض
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ي عىل اكتساب الفهم
ي ما يأ�ت

ساَعد�ن
أعارض 
بشّدة

أوافقأعارض
أوافق 
بشّدة

المواد األأساسّية

مإلحظات:

الميّ�
أعارض 
بشّدة

أوافقأعارض
أوافق 
بشّدة

كان الميّ� عارًفا بالموضوع

كان الميّ� يتمّتع بمهارات جّيدة

ف ي جذب انتباه المشاركني
أَحَسن الميّ� �ف

مإلحظات:

التدريب ككّل
أعارض 
بشّدة

أوافقأعارض
أوافق 
بشّدة

ي 
أم�ف مستوى  رفع  لكيفّية  أفضل  فهًما  اكتسبت 

والتقليل من آثار التهديدات والعنف

كانت بيئة التعّلم آمنة وشاملة للجميع

كان طول الدرس مناسًبا عى العموم

مإلحظات
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كيف استعّديت لورشة العمل هذه؟

قرأت الجزء اإلأّول
قرأت الموارد الواردة 

ي
ي الجزء الثا�ف

�ف

قرأت الموارد 
ي الجزأين 

الواردة �ف

ي
اإلأّول والثا�ف

لم أستعّد

أوضح بمزيد من التفاصيل كيف أثّر هذا عىل تعّلمك، سلًبا أو إيجابًا؟

ي كنت بحاجة إليها:
وريّة ال�ت هل حصلت عىل المعلومات ال�ن

ي الجزء األأّول؟
�ن

ألنعم

ّ؟ ي ي الدليل التدري�ب
ضافّية الواردة �ن من الموارد األإ

إلنعم

ي الجزء األأّول:
الرجاء إعطاء تفاصيل حول ما وجدت فيه فائدة / ما لم تجد فيه أّي فائدة �ن



الخطر حاالت  ي 
�ف المستشفى  إىل  للدخول  المسبقة  واالستجابة  سعاف  لإلإ  ّ ي تدري�ب  دليل 

ويجي ال�ف االأحمر  الصليب   | خطر  ي 
�ف الصحية  الرعاية  ١٧٦

ت ملحقا

: ي
ي الجزء الثا�ن

الرجاء إعطاء تفاصيل حول ما وجدت فيه فائدة / ما لم تجد فيه أّي فائدة �ن

أّي أمور جرت عىل ما يرام؟ 

أّي أمور لم تجِر كما ينبغي؟

شكراً!






